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مختلف با شناخت قرآن و شؤونعلوم قرآنی اصطالحی است درباره مسایلی مرتبط »

بیرونی است و به معارف قرآنی آن است که علوم قرآنی بحثی»آن.فرق میان علوم قرآنی و

قرآنی کامال با مطالب درون و محتوای قرآن از جنبه تفسیری کاری ندارد،اما معارف

 .روددرونی قرآن و محتوای آن سر و کار داشته و یک نوع تفسیرموضوعی به شمار می

محتوایی بررسی معارف قرآنی یا تفسیر موضوعی،مسایل مطرح شده در قرآن را از حیث

کند.بدین ترتیب که آیات مربوط به یک موضوع را از سراسرقرآن در یک جا گرد می

گوید،مشروط بر میآید سخنها به دست میآورده و در مورد آن چه که از مجموع آن

ر نرود.گر چه در تفسیرموضوعی گاه ضرورت دارد به آن که از محدوده داللت قرآنی فرات

بحث کامال قرآنی است و تنها از شواهد عقلی و نقلی دیگری نیز استشهاد شود،ولی



هایی بدین جهت اهمیت دارد که بحثگیرد.این مطلبدیدگاه قرآن مورد بررسی قرار می

نقلی به آیات قرآن نیز را که جنبه معارف اسالمی دارند و احیانادر کنار دالیل عقلی و 

 .تفسیر موضوعی قرآن جدا شود»معارف قرآنی یا»کنند،ازاستناد می

مختلف آن های مقدماتی برای شناخت قرآن و پی بردن به شؤونعلوم قرآنی بحث»

نزول،اسباب است.در علوم قرآنی مباحثی چون وحی و نزول قرآن،مدت و ترتیب

ها،پیدایش قرائات و یک سان کردن مصحفالنزول،جمع و تالیف قرآن،کاتبان وحی،

منشا اختالف در قرائت قرآن، حجیت و عدم تحریف قرآن،مساله نسخ در قرآن،پیدایش 

باشد.ازاین جهت علوم را به صیغه جمع متشابهات در قرآن،اعجاز قرآن و... مطرح می

شناخته اند که هر یک از این مسایل در چار چوب خود استقالل دارد و علمی جدا گفته

مسایل وجود ندارد.لذا میان مسایل علوم قرآنی شود و غالبا ارتباط تنگاتنگی میان اینمی

ها ضروری گردد،لذا هر مساله تا رعایت ترتیب میان آننوعا یک نظم طبیعی بر قرار نیست

 .بحث و بررسی استجدا از مسایل دیگر قابل

رآن کامال شناخته نشود وثابت ضرورت بحث در علوم قرآنی از آن جهت است که تا ق

رسیدن به نص نگردد که کالم الهی است،پی جور شدن محتوای آن موردی ندارد.برای

اصلی که بر پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله نازل شده،باید روشن کرد که آیا 

کند؟هم چنین ها است که ما را به آن نص هدایت میها یا برخی از آنقرائتتمامی

به معنای اعم نسخ،تشخیص آیه منسوخ از ناسخ یک ضرورت اولی است.البته نسخ درمساله

باشد، چنان که در کالم پیشینیان نیزآمده است.هم چنین که شامل تخصیص و تقیید نیز می

در آیات،استنباط احکام و است مساله متشابهات در قرآن که بدون تشخیص این جهت

رستی ممکن نیست وهر یک از مسایل علوم قرآنی در استفاده از مفاهیم عالیه قرآن به د



کند.برخی از این مسایل،از قرآن ایفا میگیری از محتوایجای خود،نقش مهمی در بهره

 .روندبه شمار میمبادی تصوریه و برخی از مبادی تصدیقیه

 پیشینه علوم قرآنی

بوده و هم حبحث درباره قرآن و شناخت مسایل مختلف آن،از همان دوران نخست مطر

واره در طول تاریخ،بزرگان و دانش پژوهان در این زمینه به بحث وگفت و گو نشسته و 

 .مطالعات پیوسته ادامه دارداند و اینبهایی از خود به یادگار گذاردهآثار نفیس و گران

بر پایه مدارک موجود،اولین کسی که درباره قرآن به بحث نشست و گفت و گو راآغاز 

کتابی در فن (بود.نام برده۸۹یی بن یعمر شاگرد برومند ابو االسود دؤلی)متوفای نمود، یح

مختلف آن دوره هایقرائت قرآن،در روستای واسط،نگاشت که شامل انواع قرائت

قرآن نوشت.نویسندگان و (کتابی در عدد آیات۱۱۰باشد.سپس حسن بصری)متوفای می

هور،عبارتند از: عبد اهلل بن عامر یحصبی)متوفای آثار دیگر موجود در این زمینه به ترتیب ظ

ای در اختالف مصاحف عثمانی ونیز رساله دیگری در وقف و وصل در قرآن (رساله۱۱۸

(کتاب الوقوف را نگاشت.آبان بن ۱۳۰نوشته است و شیبة بن نصاح مدنی)متوفای 

کتاب کسی است که پس از یحیی بن یعمر در فن قرائات (نخستین۱۴۱تغلب)متوفای 

احکام القرآن کتاب »( اول کسی است که در۱۴6کلبی)متوفای نوشت.محمد بن سائب

  ای است که درباره آیات متشابهات(نخستین نویسنده۱۵۰سلیمان)متوفای نوشت.مقاتل بن

قرائات را »و«(کتاب وقف و ابتدا۱۵۴کتاب نوشت.ابو عمرو،عالء بن زبان تمیمی)متوفای 

 .کتاب نوشت(در فن قرائات۱۵6ز قراء سبعه)متوفای نوشت.حمزة بن حبیب یکی ا

 .(کتاب معانی القرآن را در سه مجلد نوشت۲۰۷یحیی بن زیاد فراء)متوفای 

این نویسنده هم چنین کتاب اختالف اهل کوفه و بصره و شام در مصاحف و کتاب جمع 



 (۲۰۷و تثنیه در قرآن را به تحریر در آورد.محمد بن عمر واقدی)متوفای 

غلط رجال را نوشت.ابو عبیده معمر بن المثنی)متوفای »اب رغیب در علوم قرآنی وکت

کسی است که در معانی القرآن را نوشت.او اول»( کتاب اعجاز القرآن در دو جزء و۲۰۹

های فراوانی در (کتاب۲۲۴اعجاز قرآن کتاب نوشته است.ابو عبید قاسم بن سالم)متوفای 

سی است که دراین زمینه به طور گسترده کتاب نوشته علوم قرآنی نوشته و او اول ک

غریب القرآن »در فن قرائات،«المقصور و الممدود»فضائل القرآن ،»است.از جمله کتب او

توان نام برد.علی بن مدینی)متوفای اعجازالقرآن و...،را می»ناسخ و منسوخ و»،

  اسباب نزول»(در۲۳۴

(کتاب ناسخ و ۲۵۰ی)متوفای حدود کتاب نوشت.احمد بن محمد بن عیسی اشعری قم

غریب الفاظ قرآنی »(هزار بیت)الفیه(در۲6۴منسوخ را نوشت.ابو زرعه عراقی)متوفای 

 (۲6۸سرود. ابو عبد اهلل احمد بن محمد بن سیار)متوفای 

 (کتاب القرائة را تالیف کرد.ابو محمد عبد اهلل بن مسلم)ابن قتیبة»ثواب القرآن و»

القرآن اعراب»تفسیر غریب القرآن و»تاویل مشکل القرآن و»های:(کتاب۲۷6متوفای )

 (۲۸6قرائات را نوشت.ابو العباس محمد بن یزید مبرد نحوی)متوفای »و

(کتابی ۲۹۴کتاب اعراب القرآن را نوشت.ابو عبد اهلل محمد بن ایوب بن ضریس)متوفای 

  القرآن در آن چه در مکه و مدینه نازل شده و نیز کتاب فضائل

آیات قرآن ای در انواع(رساله۲۹۹را نوشت.ابو القاسم سعد بن عبد اهلل اشعری قمی)متوفای 

 .نوشت

  اعجاز قرآن»(کتابی در۳۰۷محمد بن زید واسطی متکلم امامی)متوفای 

 (۳۰۹نوشت و آن را در نظم و تالیف آن دانست.محمد بن خلف بن مرزبان)متوفای 

(جزء نوشت.ابو محمد حسن بن ۲۷ی در)کتاب الحاوی در علوم قرآن



ابی (کتاب التنزیه و ذکر متشابهات القرآن را نوشت.ابو بکر بن۳۱۰نوبختی)متوفای موسی

  (کتاب معروف المصاحف۳۱6داوود عبد اهلل بن سلیمان سجستانی)متوفای 

الحسن قرائات نوشت.ابن درید ابو بکر محمد بن»ای درالناسخ و المنسوخ و رساله»و

غریب القرآن نوشت.ابن مجاهد ابو بکراحمد بن »(کتابی در۳۲۱دی)متوفای از

عبد الرحمان (کتاب السبعة فی القراءات را نگاشت.ابو البرکات۳۲۴موسی)متوفای 

القرآن را به نگارش در عجائب علوم»البیان فی اعراب القرآن و(»۳۲۸انباری)متوفای 

 (۳۲۹ای آورد.ثقة االسالم محمد بن یعقوب کلینی)متوف

(کتاب ۳۳۰کتاب فضائل القرآن را تالیف کرد.ابو بکر محمد بن عزیز سجستانی)متوفای 

(کتب ۳۳۸معروف غریب القرآن را نگاشت.ابو جعفر احمد بن محمدنحاس)متوفای 

  معانی القرآن»الناسخ و المنسوخ و»اعراب القرآن ،

(کتاب نکت ۳6۰ را تحریر نمود.ابو محمد قصاب محمد بن علی کرخی)متوفای حدود

 (۳۷۰القرآن را تقریر کرد.ابو بکر احمد بن علی رازی جصاص)متوفای 

 (۳۷۷کتاب احکام القرآن را در سه جلد بزرگ تالیف کرد.ابو علی فارسی)متوفای 

(دراحکام ۳۸۵کتاب الحجة فی القراءات را نگاشت.ابو الحسن عباد بن عباس)متوفای 

(کتاب النکت فی اعجاز ۳۸6عیسی رمانی)متوفای  القرآن کتابی نوشت.ابو الحسن علی بن

در علوم قرآنی را در «(کتاب االستغناء۳۸۸القرآن را نگاشت.محمد بن علی ادفوئی)متوفای 

(کتاب بیان اعجاز ۳۸۸خطابی)متوفای مجلد نوشت.ابو سلیمان حمد بن محمد بستی ۲۰

 .القرآن را تالیف کرد

(کتاب اعجاز القرآن را تقریرنمود.ابو الحسن ۴۰۳ابو بکر محمد بن طیب باقالنی)متوفای 

حقائق »تلخیص البیان در مجازات قرآن و(»۴۰۴محمد بن الحسین شریف رضی)متوفای 

عبد الرحمان بن محمد)متوفای حدود التاویل در متشابه قرآن را تصنیف کرد.ابو زرعه



(کتاب ۴۱۰مة)متوفای تحریر در آورد.هبة اهلل،ابن سال( کتاب حجة القرائات را به رشته۴۱۰

الناسخ و المنسوخ رانوشت.ابو عبد اهلل محمد بن محمد بن النعمان)شیخ مفید()متوفای 

البیان را در انواع علوم قرآنی نگاشته است.ابو الحسن عماد الدین »اعجازالقرآن و( »۴۱۳

یردر تنزیه القرآن عن المطاعن را به تحر»متشابه القرآن و(»۴۱۵عبد الجبار)متوفای قاضی

خصائص القرآن راتالیف (»۴۱۸آورده است. ابو القاسم حسین بن علی مغربی)متوفای 

القرآن را نوشت.ابو البرهان فی علوم(»۴۳۰کرد.ابو الحسن علی بن ابراهیم حوفی)متوفای 

القراءات السبع را در دو جزء الکشف عن وجوه(»۴۳۷محمد مکی بن ابی طالب)متوفای 

 (۴۴۴و دانی)متوفای بزرگ تالیف کرد.ابو عمر

الخط المقنع را در رسم»المحکم در نقطه گذاری مصحف و»در قرائات سبع و«التیسیر»

 (۴۵6مصحف تقریر نمود.ابو محمد علی بن احمد بن حزم ظاهری)متوفای 

( ۴6۸الناسخ و المنسوخ را نوشت.ابو الحسن علی بن احمد واحدی نیشابوری)متوفای »

( ۴۷۱رآن را تالیف کرد.ابو بکر عبد القاهرجرجانی)متوفای فضائل الق»اسباب النزول و»

 .را تقریرنمود«دالیل االعجاز»الرسالة الشافیه در اعجاز قرآن و»

غریبه قرآن را المفردات در الفاظ(»۵۰۲ابو القاسم حسین بن محمد راغب اصفهانی)متوفای 

 (۵۴۳به تحریر در آورد.ابو بکر محمد بن عبد اهلل،ابن عربی)متوفای 

احکام القرآن را در چهار مجلد نوشت.محمد بن حمزة بن نصر کرمانی)متوفای حدود »

علی بن شهر اسرار التکرار فی القرآن را تالیف کرد.ابو جعفر محمد بن( »۵۵۰

 .متشابهات القرآن و مختلفه را تقریر نمود( »۵۸۸آشوب)متوفای 

ی قصیده معروف درقرائات سبع را حرز االمان(»۵۹۰ابو محمد قاسم بن فیره شاطبی)متوفای 

 (۵۹۷انشاء نمود.ابو الفرج عبد الرحمان بن علی بن جوزی)متوفای 

 .المجتبی فی علوم القرآن را تالیف کرد»فنون االفنان فی عجائب علوم القرآن و»



امالء ما من به الرحمان دراعراب قرآن (»6۱6ابو البقاء عبد اهلل بن الحسین عکبری)متوفای 

در قرائات سبع «االقراءجمال القراء و کمال(»6۴۳علی بن محمد سخاوی)متوفای را نوشت.

ای در لغات قبائل (رساله6۵۰را تالیف کرد.ابو القاسم محمد بن عبد اهلل)متوفای حدود 

ابی االصبع عبد العظیم بن عبد الواحد)متوفای عرب که در قرآن آمده نوشت.ابن

 .در آورد تحریربدیع القرآن را به رشته(»6۵۴

مجاز القرآن راتقریر نمود.ابو شامه (»66۰ابو محمد عبد العزیز بن عبد السالم)متوفای 

را در علوم قرآنی «المرشد الوجیز(»66۵شمس الدین عبد الرحمان بن اسماعیل)متوفای 

را «اسئلة القرآن المجید و اجوبتها(»666تالیف کرد.محمد بن ابی بکر رازی)متوفای 

 .نوشت

توانای امام بدر ترین کتاب در علوم قرآنی نوشته شد.این مهم بر دستشتم جامعدر قرن ه

البرهان فی علوم »(انجام گرفت.کتاب او۷۹۴الدین محمد بن عبد اهلل زرکشی)متوفای 

کرده و در این باب القرآن نام دارد که در چهل و هفت فن از فنون علوم قرآنی بحث

جماعه)متوفای الدین محمد بن ابراهیم بن استقصاء کامل نموده است.و نیز بدر

الدین عبد الرحمان بن محمد کشف المعانی در متشابهات قرآن را تالیف کرد.کمال(»۷۳۳

 .و المنسوخ را نوشتالناسخ(»۷۷۰حلی معروف به ابن العتائقی)متوفای 

مواقع العلوم فی مواقع(»۸۲۴جالل الدین بلقینی شیخ و استاد جالل الدین سیوطی)متوفای 

گانه علوم قرآنی نوشت،که ابتداجالل الدین سیوطی کتاب النجوم را در انواع پنجاه

یافت و آن را برهان زرکشی دستمعروف خود را بر آن پایه گذاری نمود.سپس بر کتاب

 .محور قرار داد

علوم ترین کتاب در علوم قرآنی کتاب االتقان فیترین و جامعدر قرن نهم معروف

این کتاب را باید از (نوشته شد.البته۹۱۱برومند جالل الدین سیوطی)متوفای دست القرآن،بر



(بوده است.هم چنین ۸۷۲شاه کارهای قرن نهم به حساب آورد،زیرا فراغت از آن درسال)

وی کتاب معروف معترک االقران را در اعجازقرآن در سه مجلد بزرگ نوشته است.در 

(کتاب النشر فی ۸۳۳محمد بن جزری)متوفای د بنهمین قرن ابو الخیر شمس الدین محم

 .و کتاب غایة النهایة در طبقات قراء و کتاب فضائل القرآن را نوشت«القراءات العشر

فتح الرحمان در رفع و دفع اشکاالت و (»۹۲6قاضی زکریا بن محمد انصاری)متوفای 

االحسان را در (»۹۳۰ی ابهامات قرآن را تحریر نمود.ابو عبد اهلل محمد بن احمد مکی)متوفا

القول المذهب را در کلمات (»۹6۳علوم قرآنی نوشت.محمد بن یحیی حلبی)متوفای 

 .رومی معرب در قرآن تقریر کرد که ازکتاب المهذب سیوطی گرفته شده است

اند پرداختهاضافه بر موارد فوق،کسانی که در مقدمه تفسیر خود به مباحث علوم قرآنی

 :بسیارند،از جمله

دمه جامع التفاسیر راغب اصفهانی که شیواترین مباحث علوم قرآنی را دارااست.و مق

مقدمتان فی علوم القرآن،که مقدمة کتاب المبانی و مقدمه کتاب تفسیرابن عطیه که به نام 

بسیار نفیس در شؤون قرآن نوشته است،دو مقدمه«المحرر الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز

ها در ترین مقدمهقرطبی و تفسیر ابن کثیر وتفسیر طبری از مهممجید است.مقدمه تفسیر 

  آالء الرحمان»این زمینه است.مقدمه تفسیر

 .ترین مباحث علوم قرآنی برخوردار استشیخ محمد جواد بالغی،از جامع

ترین ترین وکاملای بر تفسیر است و جامعالبیان حضرت استاد آیت اهلل خویی،که مقدمه»

کاشانی و مقدمه تفسیر شود.مقدمه تفسیر صافی فیضوم قرآنی را شامل میمباحث مهم عل

باشد.مقدمه مجمع البیان میهای نقلی علوم قرآنیترین مباحث در جنبهبرهان نیز از مهم

 .برخوردار استترین مباحث علوم قرآنیعالمه طبرسی از متقن

ها ذکر آنرآنی نگاشته شده کهاز قرن یازدهم به این طرف،کتب فراوانی در تفسیر علوم ق



ایم که آورده«ها را در مقدمه التمهیدموجب تطویل است.برای نمونه نام تعدادی از آن

 .توان رجوع نمودمی

البرهان و ها در زمینه علوم قرآنی اساسا دو کتابترین کتاباز میان آثار موجود مهم

 .باشنداالتقان می

است. ام بدر الدین محمد بن عبد اهلل بن بهادر زرکشیالبرهان فی علوم القرآن،تالیف ام

باشد.والدت او درقاهره مصر به مندان قرن هشتم میترین علما و دانشایشان از برجسته

مختلف علوم اسالمی به هایبوده است.وی در همان دیار بزرگ شده و در رشته ۷۴۵سال 

داده کرده و فتوی میه میسر حد استادی رسیده است.وی طبق مذهب شافعی تدریس فق

 .بدرود حیات گفت ۷۹۴است.او در سال 

و ترین کتاب در مباحث علوم قرآنی است.این کتاب شمولکتاب وی البرهان زبده

قرآنی را گستردگی را با ایجاز و ایفاء در عبارت به هم آمیخته است.نام برده مباحث علوم

م بوده گرد آورده است،درعین حال که نوع پیش برده و درباره هر یک آن چه الز ۴۷تا 

 .به جای گذاشته استبهاییگوی سبقت از سابقین خود ربوده،برای ال حقین الگوی گران

االتقان فی علوم القرآن،تالیف جالل الدین عبد الرحمان »دومین کتاب،

در قاهره(.اودر  ۹۱۱باشد)متوفای می ۸۴۹است.والدت او در اسیوط مصر به سال سیوطی

بهایی از گرانمی علوم حدیث و تفسیر و دیگر علوم اسالمی ید طوالیی دارد و تالیفاتتما

مواقع »(،۸۲۴خود باقی گذارده است.او ابتدا کتاب استاد خود جالل الدین بلقینی)متوفای 

را محور قرار داده، تحریر و تهذیب نمود و بر اوافزود و به نام التحبیر فی علوم «العلوم..

نوع از مباحث علوم قرآنی گرد ۲۰۲یف نمود.وی در این کتاب بالغ بر تال«التفسیر

  البرهان»آورد.سپس بر کتاب استاد استاد خود

یافت و آن را بهتر پسند کرد و بنای کتاب خود را بر آن نهاد.آن تالیف زرکشی دست



نوع از عناوین  ۸۰راتنقیح و تحریر نمود و مطالب بسیاری بر آن اضافه نمود و تا 

قرآنی ترین علومترین و جامعاسالمی را در آن فراهم کرد.امروزه این منابع از گستردهلومع

 .است که در اختیار محققین و پژوهش گران قرار دارد

ترین کتاب در کتاب مناهل العرفان فی علوم القرآن،نوشته محمد عبد العظیم زرقانی،موسع

کتاب را برای تدریس در هر مصر این علوم قرآنی در عصر اخیر است و مجلس اعالی از

آالء الرحمان تالیف عالمه بزرگ »های از هر مقرر نموده است.مقدمه تفسیرگاهدانش

ترین مسایل علوم قرآنی ها در مهمترین نوشتهتحقیقی(که۱۳۵۲محمد جواد بالغی)متوفای 

در  اهمیت آن،مستقال در مقدمه تفسیر مختصر شبرگردد و به جهترا شامل می

تر به دفع شبهات و به دفاع از مقام منیع رسیده است.این اثر بیشمصر)قاهره(به چاپ

مباحث مقدمه در انواع ۱۲پرداخته است.در مقدمه تفسیر صافی دوازده فصل به عنوان قرآن

که به طور تفصیل از نظر «مرآت االنوار»علوم قرآنی سخن رانده شده است.مقدمه تفسیر

پرداخته و با عنوان مقدمه تفسیر البرهان سیدهاشم بحرانی به چاپ  حدیثی به مقدماتی

(از شاگردان ۱۱۳۸رسیده است.مقدمه مذکور تالیف ابو الحسن عاملی اصفهانی)متوفای 

استاد عالمه سید ابو القاسم خویی رحمه مرحوم مجلسی است.البیان فی تفسیر القرآن،نوشته

رخی مباحث علوم قرآنی و از تحقیقات عالیه در اهلل تعالی مقدمه لطیف و جامعی است درب

 .این زمینه برخوردار است

لبنان گاهمباحث فی علوم القرآن نوشته دکتر صبحی صالح،استاد علوم اسالمی در دانش

 .شامل برخی از مباحث علوم قرآنی به صورت فشرده است

و بررسی ن به تحقیقاین جانب از وقتی که خواندن قرآن را آموختم،با عالقه و لذت فراوا

تالیف شده، های گوناگونی که در این زمینهدرباره مسایل مختلف قرآن و مطالعه کتاب

ها را مورد توجه قرارداده و در ضمن ام.با دقت در مسایل مربوط به قرآن آنپرداخته



توجه مرا جلب کردم،اعم از آن که این نکاتمطالعات خود نکاتی را یاد داشت می

ها شک و شدم و یا نکاتی که درصحت آنبه ظرافت و صحت آن معتقد می کرد ومی

تالیف کتابی قرار دادم که شامل ها را مبنایتردید داشتم.پس از سالیان دراز این یاد داشت

التمهید فی علوم القرآن »آن رامباحث و مسایل مختلف علوم قرآنی است و نام

 .برای تفسیر قرآن استمقدمه به منزله تمهید وگذاشتم.زیرا این مباحث

آن چه مرا بر تالیف آن اثر تشویق کرد این بود که جای چنین تحقیقی را درکتاب 

های مامملو از این های فعلی شیعه خالی دیدم،در حالی که پیش از این کتاب خانهخانه

داده قبیل تحقیقات بود.هم اکنون کتابی که تمام مسایل مربوط به قرآن رامورد بحث قرار 

های موجود تنها دارای تر وجود دارد وکتابهای فعلی شیعه کمباشد در بین کتاب

های با ارزش در گوشه های مختصری در برخی از این مسایل است ومطالب و بحثبحث

ها را از منابع پراکنده طبق و کنار است و محققان بدان دست رسی ندارندمگر آن که آن

 .بدست آورند مذهب اهل بیت علیهم السالم

ها را با نصوص به همین دلیل به تحقیق و نقد آثار و نظریات مختلف پرداختم و آن

تاریخ و روایات متواتر و یا هم راه با قرائن قطعی مقایسه کردم.در خالل مباحث قطعی

کتاب التمهید فی علوم القرآن روشن شده که چه اشتباهاتی برای بسیاری ازمحققان و 

به مذهب آنان نسبتت داده است.البته علت آن یا عدم حوصله و یا تعصبدانش مندان دس

ای را مطرح نکردم مگر این که مسالهاند.من هیچو طریقه خاصی است که بدان معتقد بوده

 .اطمینان یافتمدر حد توانایی خود به اصالت و صحت آن

س از مهاجرت ه ش(وپ ۱۳۵۰-۱۳۳۷خود در نجف اشرف)این جانب در تمام مدت اقامت

برای طالب علوم دینی و ه ش(به تدریس این مباحث ۱۳۵۰به شهر مقدس قم)اواخر سال 

 .امدانش جویان اشتغال داشته و هیچ گاه از آن غافل نبوده



ای از این به این مسایل بوده،لذا هرمسالههدف من از این کار بحث و بررسی جمعی نسبت

گیرد و هر یک به طور کامل موردبحث قرار می مسایل را در این جلسات مطرح کرده تا

هایی را به عنوان نیز جزوهبهترین و استوارترین نظریات به دست آید.به همین منظور گاهی

دادم تا از افکار و مند ومحقق قرار میها را در اختیار دوستان دانشنمونه منتشر کرده و آن

کریمانه همه دوستان تشکر و قدردانی آرا آنان نیز استفاده شود.همین جا از هم کاری

 .کنممی

 التمهید فی علوم القرآن

مدرسین منتشر جلد از سوی انتشارات جامعه 6کتاب التمهید فی علوم القرآن تا کنون در 

حق تعالی کتاب با عنایتشده و مجلدات بعدی آن در دست تالیف است.خوش بختانه این

به عنوان یک مرجع در حوزه و دانشگاه گرفته و اکنونمندان قرار مورد توجه علما و دانش

این کتاب مسایل مربوط به وحی،نزول مورد استفاده محققین است.در جلد اول

 .شده استبحثقرآن،اسباب نزول،جمع و تالیف قرآن

 .در جلد دوم قرائت و قراء و ناسخ و منسوخ بررسی شده است

مورد بندی آیات،بیش از هزار آیه متشابهدستهدر جلد سوم محکم و متشابه مطرح شده و با 

 .دقت قرار گرفته است

 .جلد چهارم مباحث مقدماتی اعجاز قرآن است

جلد پنجم به اعجاز بیانی قرآن اختصاص یافته و ششم شامل اعجاز علمی و اعجازتشریعی 

 .است

 جلد هفتم به رد شبهات درباره قرآن اختصاص یافته

عنوان تنزیه التفسیر عن الدخائل و الموضوعات برای جدا  و در مجلدات بعدی بحثی با



 .صحیح از سقیم در روایات تفسیری خواهد آمدسازی

جدا گانه و به در کتاب صیانة القرآن من التحریف مسایل مربوط به عدم تحریف قرآن

 .طور مفصل بررسی شده است

انتشارات دانشگاه رضوی ثوبه القشیب که از سوی هم چنین کتاب التفسیر و المفسرون فی

منتشر شده به شناخت تفسیر ومفسران بزرگ و تاریخ و مراحل تفسیر قرآن کریم و بررسی 

ترین تفاسیر،اختصاص یافته است.ترجمه فارسی این کتاب با عنوان تفسیر و مفسران به مهم

 .شودمنتشر میزودی

م القرآن رابه عنوان متن حوزه علمیه قم کتاب التمهید فی علوهنگامی که شورای مدیریت

جلد کتاب  6جهت درسی تعیین کرد،ضرورت خالصه گیری آن نمایان شد.به همین

خالصه شد.هم چنین کتاب برای تدریس«التمهید در دو جلد تحت عنوان تلخیص التمهید

تدریس در رشته علوم قرآنی به زبان فارسی و سازمان سمت برایتاریخ قرآن به درخواست

 .از دو جلد اول کتاب التمهید همراه با اضافاتی به رشته تحریر در آمدبا اقتباس 

علوم القرآن و جلد اول کتاب التمهید فی 6خالصه و باز نویسی از کتاب حاضر در حقیقت

 .نیز کتاب صیانة القرآن من التحریف است

طع انجام گرفته که متناسب با سطح عمومی در حوزه و مقایاین باز نویسی به گونه

باشد.البته برای سطوح باالتر و استفاده محققین رجوع به مجلدات کارشناسی در دانشگاه

 .شودالتمهیدپیش نهاد می

در نظر دارد کلیه تالیفات این جانب را درزمینه علوم «موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید»

ری کلی تحت قرآنی اعم از التمهید،صیانة القرآن،التفسیر و المفسرون و...پس ازبازنگ

چاپ برساند و در اختیار عنوان الموسوعة القرآنیه و ترجمه فارسی آن را جداگانه به

 .محققین قرار دهد



هجری های بدون عالمت اختصاری بهالزم به تذکر است که در متن این کتاب تاریخ

 قمری است.هم چنین ترجمه آیات و متون عربی،اگر ترجمه دقیق باشد،همراه با متن عربی

داخل گیومه آمده و اگر ترجمه به معنا باشد،فقط خود آیه یا متن عربی داخل گیومه 

 .است

 ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و ما توفیقی اال باهلل علیه توکلت و الیه انیب

 محمد هادی معرفت -قم 

 .۱۳۷۸فروردین 

 فصل اول

 پدیده وحی

که پایه شناخت کالم خدابه شمار  حایز اهمیت استبحث درباره وحی،از این جهت

گر سخن حق تعالی و حامل پیام آسمانی است،به وسیله وحی نازل رود. قرآن که بیانمی

اعلی به جهان ماده فرود شده است. وحی همان سروش غیبی است که از جانب ملکوت

 .آمده است

عربی منذرین بلسانو انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح االمین علی قلبک لتکون من ال

 . (۱مبین )

( خداوند از زبان پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و ۲ذلک مما اوحی الیک ربک من الحکمة )

 . (۳النذرکم به و من بلغ )کند: ...و اوحی الی هذا القرآنآله چنین نقل می

ترین بحث در زمینه مسایل قرآنی بحث درباره وحی است،یعنی بحث از این رو اساسی

سفلی و این که آیا باره شناخت وحی،چگونگی برقراری ارتباط بین مال اعلی و مادهدر

 میان دو جهان ماده و ما فوق ماده،امکان برقراری ارتباط هست؟



باورهای ها راه را برای درکاین گونه موضوعات در این زمینه مطرح است و پاسخ آن

 .سازدقرآنی هم وار می

 وحی در لغت

معانی مختلفی آمده است از جمله:اشارت،کتابت،نوشته،رساله،پیام،سخن به وحی در لغت

پوشیده،اعالم در خفا،شتاب و عجله و هر چه از کالم یا نوشته یاپیغام یا اشاره که به 

 :شود،ناصر خسرو گویدمیدیگری به دور از توجه دیگران القا و تفهیم شود وحی گفته

 .«از خدای عز و جل وحیت آورندتا ×گفتارشان بدان و به گفتار کار کن»

( ،وحی پیامی پنهانی است ۴اصل الوحی االشارة السریعة )»راغب اصفهانی گوید:

اللغة اصل الوحی فی»ابو اسحاق نیز گفته است:«.اشارت گونه و با سرعت انجام گیردکه

ی پیام پنهانبه معنایکلها اعالم فی خفاء و لذلک سمی االلهام وحیا،اصل وحی در لغت

 :سخن ابن بریهم چنین است«.انداست،لذا الهام را،وحی نامیده

 :وحی الیه و اوحی:کلمه بکالم یخفیه من غیره و وحی و اوحی:اوما،وحی الیه»

شاعرنیز گوید: «.پنهان از دیگران با او سخن گفت.وحی و اوحی:مطلب را با اشاره رسانید

رستاد در حالی که سرانگشتانش پیام رسان او ( ،بر ما پیام ف۵فاوحت الینا و االنامل رسلها )»

 :دیگری گوید«.بودند

دقائق فکری فی بدیع صفاتهافاوحی الیها الطرف انی ×نظرت الیها نظرة فتحیرت»

فاثر ذاک الوحی فی و جناتهابا نگاهی که بر وی افکندم فکر باریک بینم در صفات ×احبها

د که دوستش دارم و آثار آن پیام،در بدیع او در حیرت ماند،پس گوشه چشمم بدو پیام دا

 .«نمایان گردیدهای ویگونه

 وحی در قرآن



 :واژه وحی در قرآن به چهار معنا آمده است

اشاره پنهانی:که همان معنای لغوی است.چنان که درباره زکریا علیه السالم در  -۱

( ،او 6عشیا ) خوانیم: فخرج علی قومه من المحراب فاوحی الیهم ان سبحوا بکرة ومیقرآن

موهبت از محراب عبادتش به سوی مردم بیرون آمد و با اشاره به آنان گفت:به شکرانه این

 .«صبح و شام خدا را تسبیح کنید

به ودیعت نهاده هدایت غریزی:یعنی رهنمودهای طبیعی که در نهاد تمام موجودات -۲

ریزی راه بقا و تداوم شده است.هر موجودی اعم از جماد،نبات،حیوان و انسان،به طورغ

داند.از این هدایت طبیعی با نام وحی درقرآن یاد شده است: و اوحی حیات خود را می

ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل 

وحی]الهام غریزی[نمود ( ،پروردگارت به زنبور عسل۷الثمرات فاسلکی سبل ربک ذلال... )

هایی درست کن،سپس از سازند،خانههایی که مردم میاز کوه و درخت و داربستکه 

 . پروردگارت را به راحتی بپویهایها[ بخور]بنوش[و راهها]شیره گلهمه میوه

رود به شمار میهدایت غریزی که در نهاد اشیا قرار دارد،خود رازی نهفته از اسرار طبیعت

و شایسته آن است نشا و مبدا آن پنهان از انظار بودهکه اثر شگفت آور آن آشکار،ولی م

( ،و در هرآسمانی کار ۸که آن را وحی گویند. و اوحی فی کل سماء امرها... )

 .«...آن]آسمان[را وحی]مقرر[ فرمود

داند.به ویژه دارد که منشا آن رانمیالهام)سروش غیبی(:گاه انسان پیامی را دریافت می -۳

درخششی در دل او پدید برد راه به جایی ندارد.ناگهانمان میدر حالت اضطرار که گ

های آورد.این پیامسازد و او را از آن تنگنابیرون میآید که راه را بر او روشن میمی

آید.از این گشا،همان سروش غیبی است که از پشت پرده ظاهرشده و به مدد انسان میره

،در قرآن با نام وحی تعبیر شده است.قرآن سروش غیبی که از عنایت الهی سرچشمه گرفته



 :فرمایددرباره مادر موسی علیه السالم می

انا و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم و ال تخافی و ال تحزنی

( . و لقد مننا علیک مرة اخری اذ اوحینا الی امک ۹رآدوه الیک و جاعلوه من المرسلین )

اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم فلیلقه الیم بالساحل یاخذه عدو لی و عدوله... مایوحی ان 

 . (۱۰فرجعناک الی امک کی تقر عینها و ال تحزن... )

ای در بارقهبر پایه این آیات،موقعی که موسی تولد یافت،مادرش نگران حال او شد.ناگهان

اه احساس خطرکرد او را در خاطرش گذشت که با توکل بر خدا او را شیر دهد.هر گ

که طفل به او باز صندوقی چوبین قرار داده بر روی آب رها کند.و نیز بر خاطرش گذشت

گردد و هرگز نباید اندوهناک باشد،زیرا بر خدا اعتماد کرده وطفل را به دست او می

بود  گذر کرد و بارقه امیدیهایی بود که بر اندیشه مادر موسیها خاطرهسپرده است.این

کننده راه و نجات دهنده از بیم های روشنکه در دل او درخشیدن گرفت.این گونه خاطره

و هراس،الهام رحمانی و عنایت ربانی است که درمواقع ضرورت به یاری بندگان صالح 

 .آیدمی

های شیطان نیز به کار برده است، و کذلک جعلنالکل نبی قرآن وحی را به معنای وسوسه

( و ان ۱۱االنس و الجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا... ) عدوا شیاطین

در ( این گونه وحی شیطانی همان است که۱۲الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم... )

و سوره ناس آمده: من شر الوسواس الخناس،الذی یوسوس فی صدور الناس،من الجنة

 . (۱۳الناس )

شاخصه نبوت است و در قرآن بیش از هفتادبار از آن یاد  وحی رسالی:وحی بدین معنا -۴

 . (۱۴شده است: و کذلک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القری و من حولها )

( پیامبران مردان ۱۵نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن )



امام اند.در این بارهختهای هستند که آمادگی دریافت وحی را در خود فراهم سایافتهتکامل

ان اهلل وجد قلب محمد افضل القلوب و »فرماید:حسن عسکری علیه السالم می

ها ( ،خداوند،قلب و روان پیامبر را بهترین و پذیراترین قلب۱6اوعاهافاختاره لنبوته... )

 .«یافت وآن گاه او را برای نبوت برگزید

افزایش دریافت وحی آن چه مهم است این حدیث اشاره به این واقعیت دارد که برای

آگاهی و آمادگی برای پذیرا شدن این پیام آسمانی است.برای رسیدن به این گونه 

های جسمانی را از خود بزداید و شایسته تماس باملکوتیان آمادگی پیامبر باید پیرایه

یستکمل  رسوال حتیو ال بعث اهلل نبیا و ال»اند:شود.پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله فرموده

بر نیانگیخت،مگر آن ( ،خداوند،پیامبری۱۷العقل و یکون عقله افضل من جمیع عقول امته )

که عقل)خرد و اندیشه(خود را به کمال رسانده باشد و خرد اواز خرد تمام امتش برتر 

 .«باشد

اطن او طبق گفته صدر الدین شیرازی،پیش از آن که ظاهر پیامبر به نبوت آراسته گردد،ب

آراسته گردانید حقیقت نبوت را دریافت کرده بود.پیامبر ابتدا باطن خود را به کمال انسانی

سفر از خلق سپس این آراستگی از باطن به ظاهر وی نمودار گشت.در واقع،پیامبر نخست

به حق را آغاز کرد و پس از وصول به حق،سفری ازجانب حق و هم راه با حق به سوی 

 . (۱۸خلق باز گشت )

گیرد: قل میاز این رو،وحی چیزی نیست جز آگاهی باطن که بر اثر سروش غیبی انجام

علی قلبک ( نزل به الروح االمین۱۹من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن اهلل... )

 . (۲۰لتکون من المنذرین )

شود.با این میپدیده وحی هم همانند الهام،به تابناک شدن درون در مواقع خاص اطالق

تفاوت که منشا الهام بر الهام گیرنده پوشیده است،ولی منشا وحی برگیرنده وحی که 



پیام آسمانی دچار حیرت باشد.به همین علت،پیامبران هرگز در گرفتنپیامبرانند روشن می

 .آگاهی حضوری کاملی دارندشوند،زیرا بر منشا وحی و کیفیت انجام آنو اشتباه نمی

پرسد:چگونه پیامبر مطمئن شد آن چه به امام جعفر صادق علیه السالم می زراره از

ان اهلل اذا »های شیطانی؟امام علیه السالم فرمود:رسد وحی الهی است،نه وسوسهاومی

بعینه اتخذعبدا رسوال انزل علیه السکینة و الوقار فکان الذی یاتیه من قبل اهلل مثل الذی یراه

ای ارزانی برگزیند،به او آرامش و وقار ویژهای را برای رسالتنده( ، هرگاه خداوند ب۲۱)

خواهد بود که با رسد،همانند چیزیای که آن چه از جانب حق بدو میدارد،به گونهمی

دانستند که پیامبرند؟امام علیه در حدیثی دیگر سؤال شد:چگونه پیامبران«.بیندچشم باز می

 .«پرده از میان برداشته شد( ،برای آنان۲۲الغطاء... )کشف عنهم »السالم در پاسخ فرمود:

الیقین گذشته شوند که از مرحله علمبه عبارت دیگر پیامبران هنگامی به پیامبری مبعوث می

شگفتی ندارد که مردان و عین الیقین را طی کرده و به مرحله حق الیقین رسیده باشند.پس

بر انگیخته شوند،و حامل پیام آسمانی لت الهیآزموده و پاک از میان توده مردم،برای رسا

 :فرمایدبرای مردم باشند.چنان که قرآن می

اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم 

( ،آیا برای مردم موجب شگفتی ۲۳صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین )قدم

ز خودشان وحی کردیم که مردم را]از کیفر گناه[بیم ده و به کسانی به مردی ابود که

اند نوید ده که برای آنان،پیشینه نیک]و پاداش شایسته[نزدپروردگارشان ایمان آوردهکه

است؟]اما[ کافران گفتند:این]مرد[افسونگری آشکار است یعنی اگرمردم اندکی اندیشه 

 .شودبخردانه در مورد پیامبر ازآنان زدوده میکنند و به خود آیند،این گمان ناروا و نا

جا در مورد بر انگیختن پیامبری ازمیان مردم خداوند برای رفع هر گونه تعجب یا توهم بی

ابراهیم و فرماید: انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الیمی



ایوب و یونس و هارون وسلیمان و آتینا اسماعیل و اسحاق و یعقوب و االسباط و عیسی و 

داوود زبورا،و رسال قد قصصناهم علیک من قبل و رسال لم نقصصهم علیک وکلم اهلل 

موسی تکلیما، رسال مبشرین و منذرین لئال یکون للناس علی اهلل حجة بعد الرسل وکان اهلل 

باهلل یشهدون و کفی عزیزا حکیما. لکن اهلل یشهد بما انزل الیک،انزله بعلمه و المالئکة

( ،ما به تو ۲۴شهیدا.ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل اهلل قد ضلوا ضالال بعیدا )

ابراهیم و فرستادیم،همان گونه که به نوح و پیامبران پس از او وحی فرستادیم و]نیز[بهوحی

اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط]بنی اسرائیل[و عیسی و ایوب و یونس و هارون و 

سرگذشت آنان را پیش از این سلیمان وحی نمودیم،و به داوود زبور دادیم،پیامبرانی که

ایم.و خداوند با ایم و پیامبرانی که سر گذشت آنان رابرای تو بیان نکردهبرای تو باز گفته

 .[موسی آشکارا سخن گفت]و امتیاز از آن او بود

بر خدا ز این پیامبران،حجتی برای مردمگر و بیم دهنده بودند تا پس اپیامبرانی که بشارت

خداوند گواهی شود[و خدا توانا و حکیم است.ولیباقی نماند]و بر همه اتمام حجت

کرده است و دهد به آن چه بر تو نازل کرده]او[آن را به علم خویش نازلمی

تردید،کسانی که کفر دهند هر چند گواهی خدا کافی است.بیفرشتگان]نیز[گواهی می

 .«اندگرفتار شدهزیدند و]مردم را[از راه خدا باز داشتند در گم راهی دوریور

با بشریتای است کهبنابر این شگفتی ندارد که به یکی از افراد بشر وحی شود،زیرا پدیده

 .آن خو گرفته و پیوسته در طول تاریخ با آن سر و کار داشته است

 اقسام وحی رسالی

 :نه استمطابق قرآن وحی رسالی سه گو

و ما کان لبشر ان یکلمه اهلل اال وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسوال فیوحی باذنه مایشاء 



 . (۲۵انه علی حکیم،و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا )

 .وحی مستقیم:القای مستقیم وحی و بدون واسطه بر قلب پیامبر است -۱

( ینفث فی ۲6ان روح القدس )»گوید:یپیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله در این باره م

 :( . یعنی۲۷روعی )

 .دمدروح القدس بر درون من می

 .ای که کسی جز او نشنودخلق صوت:با رسیدن وحی به گوش پیامبر به گونه -۲

سخن این گونه شنیدن صوت و ندیدن صاحب صوت مانند آن است که کسی از پس پرده

 .ن وراء حجاب از آن یاد شده استاو م»با تعبیرگوید،و به همین علتمی

وحی بر حضرت موسی علیه السالم به ویژه در کوه طور چنین بود و نیز وحی بر 

 .پیامبراسالم صلی اهلل علیه و آله در لیلة المعراج به همین گونه انجام گرفت

آله  القای وحی به وسیله فرشته:جبرئیل پیام الهی را بر روان پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و.۳

( و فانه ۲۸آورد،چنان که در قرآن آمده است: نزل به الروح االمین علی قلبک )فرودمی

 . (۲۹علی قلبک )نزله

 امکان وحی

رو این وحی در واقع نوعی برقراری رابطه میان مال اعلی و ماده سفلی است و از همین

سنخیت)همتایی کهشود،در حالی پرستش مطرح شده است که چگونه این رابطه برقرار می

و مقابله مستلزم تحیز)جهت و تناسب(بین رابط و مربوط شرط است؟به عالوه صعود و نزول

تجرد محض)عاری از صفات داشتن(است،حال آن که جهان ورای ماده دارای

 .جسمانی(است

نو به اند،با نگاهیبرخی روشن فکران غرب زده که به اصطالح گرایش دینی پیدا کرده



افکار درونی اند،انعکاسگویند:آن چه پیامبران با نام وحی عرضه کردهمی پدیده وحی

خیر اندیشی درونشان به اند کهآنان است. پیامبران مردانی خیر اندیش و اصالح طلب بوده

اند که از جای گاهی دیگر بر بردهصورت وحی و گاه به صورت ملک تجسم یافته و گمان

های آنان یافت ها و نوشتهها که در گفتهنادرستیب برخیآنان الهام شده است.و بدین سب

شود،بدیهی و طبیعی است،زیرا ساختار فکری و اندیشه چنین مردانی مولود محیط و می

جو حاکم بر افکار و عقایدمردم آن زمان است.از همین رو در گفتارشان برخی باورهای 

است.و گرنه،خداوند اعلی و شده اند که سپس نادرستی آن ثابتزمان خویش راآورده

 . (۳۰شود )هایی در سخنش یافتاست که نادرستیاشرف از آن

این است گاه پیامبران الهی در واقع انکار نبوت است،و گویایارائه این گونه تفسیر از جای

اندکه واقعیت را از که ارائه کنندگان این تفاسیر یا پیامبران را افرادی ساده لوح فرض کرده

 .اندگو پنداشتهگر و دروغاند،یا آنان را حیلهت تشخیص ندادهتخیال

 .شان انبیا بر همگان روشن استدر حالی که درستی و صداقت،بزرگی و جاللت

 :انداین روشن فکران دچار دو اشتباه شده

های تحریف شده های وحی آسمانی به کتاببرای تحقیق و بررسی نمونه -۱

قبال اند.در حالی کهخته با تصرفات دیگران است رجوع کردههای ناقص و آمیترجمهکه

 .کردندها اطمینان پیدا میبایست از صحت این نوشتهمی

اند.حال آن که انسان ترکیبی از روح وجسد است انسان را موجودی مادی فرض کرده -۲

محسوب که روحش از سنخ مال اعلی است و سنخیت که شرط برقراری رابطه

 .کندرا امکان پذیر می شود،وحیمی

 :گویددر بیان بعد ملکوتی انسان،مولوی عارف بلند آوازه می

  آدم آورد در این دیر خراب آبادم×من ملک بودم و فردوس برین جایم بود»



 :شده استمند بزرگ ابن سینا نیز بیانمشابه بیت فوق به زبان عربی توسط دانش

  تعزز و تمنع و رقاء ذات×هبطت الیک من المحل االرفع»

 :و در اشعار منسوب به حضرت امیر المؤمنین علیه السالم آمده است

 «و فیک انطوی العالم االکبر×ا تزعم انک جرم صغیر»

به این واقعیت اشاره شده است که تمامی مراتب عالم وجودی دروجود انسان در این بیت

 .نهفته است

شده است. بحثر جای خود به طور مفصلمساله روحانیت انسان و سنخیت او با مال اعلی د

سازیم،به توضیحاتی گاه آن را به خوبی روشنولی برای این که بتوانیم بحث وحی و جای

 .کنیمچند از قرآن و حدیث اشاره می

 روحانیت انسان

ساخته است. روحانیت انسان یکی از مسائلی است که از دیر باز فکر بشر را به خود مشغول

شده که موضوع روحانیت انسان در فلسفه،فرهنگ و هنر نیز ساله باعثتوجه به این م

اشاره شده و در فلسفه بارها بدانگاه خاصی پیدا کند.هم چنین در قرآن و حدیثجای

ای از آن چه در قرآن و حدیث اسالمی نیز این مساله مطرح بوده است.در این جا به گوشه

 :پردازیمدر این باره آمده است،می

ن موجودی دو جانبه است که در میانه دو جهان ماده و مجردات قرار دارد ودارای انسا

بر آسمان دارد و ازسوی جسم روح و جسم است.از جانب روح متعالی است و دست

در -آفرینش انسان رامتسافل است و بر زمین دست نهاده است.قرآن پس از آن که مراحل

رساند که از جهان ماده جایی میپی او را به کند،در مراحل پی دروصف می-دوران جنینی

شود: ولقد خلقنا االنسان من ساللة من طین ثم فراتر رفته و روح متعالی در او دمیده می



جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقناالعلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 

از گل آفریدیم،سپس او را ایاز عصاره( ،و به یقین انسان را ۳۱فکسونا العظام لحما... )

نطفه را به صورت علقه]خون بسته[و گاه استواری]رحم[قرار دادیم،سپسای در جاینطفه

گوشت نرم شده[و مضغه را]که حالت غضروفی علقه را به صورت مضغه]چیزی شبیه

 .«...ها گوشت پوشانیدیمهایی درآوردیم و بر استخواندارد[به صورت استخوان

 ...» :فرمایدکند،آن گاه میآن تا این جا مراحل وجود مادی انسان را مطرح میقر

ای ( ،سپس آن را آفرینش تازه۳۲ثم انشاناه خلقا آخر فتبارک اهلل احسن الخالقین... )

دادیم،پس گرامی باد خدایی که بهترین آفرینندگان است .این آفرینش دیگر،همان 

شود.در بر او دمیده می-دوران جنین-ر ماهانسان است که پس از گذشت چهاروح

دیگری نیز به این دو مرحله آفرینش اشاره شده است: و بدا خلق االنسان من آیه

( ،و آفرینش ۳۳جعل نسله من ساللة من ماء مهین، ثم سواه و نفخ فیه من روحه... )طین،ثم

س]اندام[او را انسان را ازگل آغاز کرد،سپس نسل او را از چکیده آبی پست آفرید.سپ

 .«...ساخت و از روح خویش در وی دمیدموزون

ملکوت معرفی نکته جالب در این آیه آن است که روح دمیده شده در انسان از سنخ عالم

دهد که روح فراتر از میشود و نشانشود)من روحه(و به خود پروردگار نسبت داده میمی

 .سنخ مادیات است

 :فرمایدن زمینه میامام صادق علیه السالم در ای

ای آفرید و ( ،خداوند آفریده۳۴ان اهلل خلق خلقا و خلق روحا ثم امر ملکا فنفخ فیه... )»

انسان ازدیدگاه «.ای را دستور داد تا روح را در آفریده بدمدروحی آفرید سپس فرشته

و  آفریده شدهای است که از جسم و روح به وجود آمده است،ابتدا کالبدیقرآن،آفریده

 .سپس روان جاوید در آن دمیده شده است



پدیده جسمانی از دیدگاه فلسفه،انسان یک موجود مادی محض نیست.یعنی انسان به همین

شود.بلکه منحصر نمیکه از گوشت و پوست و استخوان و عضالت تشکیل یافته است

،و از چار چوب دهدقرار میای فراتر از جهان مادهوجودی واالتر دارد که او را در مرتبه

 . (۳۵کند )جسمانی محض خارج می

جسمانی و بر اساس توضیحات فوق،انسان در وجود خود دارای دو جنبه است:جنبه

روحانی. پس عجیب نیست که احیانا با عالم ما ورای ماده ارتباط برقرارکند.زیرا چنین 

همین امر پدیده  است،وارتباطی مربوط به جنبه روحی و باطنی اوست،که ارتباطی پوشیده

 .دهدوحی را تشکیل می

روحی واال شود که دارای خصایصوحی یک پدیده روحانی است و در افرادی یافت می

آورد.لذا ها صالحیت ارتباط با عالم باال رابه وجود میهستند. این خصایص در وجود آن

شود،که از خارج میالهام دهد،یا مطالبی به آنانها رخ میمکاشفاتی در باطن برای آن

شود نه این که وجودشان نشات گرفته است.این الهامات و مطالب ازخارج بر آنان القا می

 .اندگر شود،چنان که منکران وحی تصور کردهاز داخل ضمیر آنان بر ایشان جلوه

رخ داده بنابر این وحی یک پدیده فکری یا انعکاس حالت درونی نیست که برای پیامبران

لکه یک القای روحانی است که از عالم باال انجام گرفته است.منتهادر این میان باشد،ب

بوده وایمانی استوار بدان توانیم آن را درک کنیم،اگر چه یک واقعیتچیزی که ما نمی

کنیم آن را درک تالش میداریم، چگونگی برقراری این ارتباط روحانی است.ما وقتی

خواهیم ادی کیفیت این ارتباط رادریابیم.یا موقعی که میخواهیم با معیارهای مکنیم، می

کنیم که برای مفاهیمی آن را توصیف کنیم،با الفاظ و کلماتی این ارتباط را وصف می

است.بنابر این موضوع هم چنان بر ما پنهان وضع شده که از دایره محسوسات فراتر نرفته

ماند،و هرگز یه داشته و به مجاز و کنایه میاستعاره و تشبماند.تعبیرات در این باره جنبهمی



این تعبیرات حقیقی وواقع نما نیستند.پس گر چه پدیده وحی قابل قبول بوده و پایه ایمان را 

دهد،ولی قابل وصف و درک حقیقی نیست.در واقع وحی صرفا یک میتشکیل

ن را روحی است که فقط برای کسانی قابل درک است که اهلیت و شایستگی آپدیده

 .دارند

 کیفیت نزول وحی

کرد،و پیامبر صلی اهلل علیه و آله هنگام نزول وحی مستقیم،بر خود احساس سنگینی می

سرازیر شد،و از پیشانی مبارکش عرقشد بدنش داغ میازشدت سنگینی که بر او وارد می

نزدیک زمین شد و بهگشت.اگر بر شتری یا اسبی سوار بود،کمر حیوان خم میمی

شد،ایشان بر موقعی که سوره مائده بر پیامبر نازل»فرماید:رسید. علی علیه السالم میمی

سوار بودند.وحی بر ایشان سنگینی کرد،به طوری که حیوان ایستاد و «استری به نام شهباء

برسد،در آن حال پیامبر از خود شکمش پایین آمد.دیدم که نزدیک بود ناف او به زمین

هنگام »گوید:( .عبادة بن صامت می۳6« )نهاد...سر یکی از صحابه خود را بررفت و ست

کرد.در کشید و رنگ او تغییر میمیهای پیامبر صلی اهلل علیه و آله در همنزول وحی گونه

شد که زانوی ( .گاه می۳۷« )کردندافکند و صحابه نیزچنین میآن حال سر خود را فرو می

شد،آن شخص تحمل سنگینی زانوی نازل میحال وحیپیامبر بر زانوی کسی بود،در آن 

شد،چون از دانیم چراپیامبر صلی اهلل علیه و آله دچار این حالت میپیامبر را نداشت.ما نمی

 .حقیقت وحی آگاه نیستیم

هایی که درباره وحی و کیفیت آن نگاشته شده است توان به کتابتر میبیشبرای تفصیل

 . (۳۸کرد )مراجعه

و موهون، اساسهای بیاند با ساختن داستانتاریخ گروهی از معاندان سعی نموده در طول



هایی در زمینه وحی بر پیامبر اصل مهم وحی را زیر سؤال ببرند.آنان در این راستا افسانه

 :کنیمای را بادو پرسش آغاز میاند.در این جا برای دفع شبهه مقدمهاسالم،جعل کرده

به خود گمان ناروا برد و در آن چه بر اوپدید مبری،در آغاز بعثتآیا ممکن است پیا -۱

 شک و تردید نماید؟گشته است

آیا امکان دارد که گاه شیطان،در امر وحی دخالت کند و تسویالت خود رابه صورت  -۲

 وحی جلوه دهد؟

ی اهلل ای که از خاندان پیامبر اکرم صلهای اهل بیت علیهم السالم و تعالیم عالیهدر گفته

که از -های اهل حدیثعلیه و آله صادرشده،پاسخ هر دو سؤال منفی است.ولی در نوشته

جواب مثبت است.آنان روایاتی در این -غیرطریق اهل بیت علیهم السالم گرفته شده است

اند که با مقام عصمت منافات دارد و عالوه بر آن پایه و اساس نبوت را آوردهزمینه

 .بردزیرسؤال می

نک برای نمونه به دو داستان بر گرفته شده از روایات اهل حدیث اشاره و بادالیل عقلی ای

 :کنیمها را روشن میو نقلی ساختگی بودن آن

 داستان ورقة بن نوفل

انبیای ورقة بن نوفل از عمو زادگان خدیجه و فردی با سواد اندک و کم و بیش از تاریخ

عبادة و کان قارئا للکتب و کانت له رغبة عن»اند:سلف با خبر بود.در وصف او گفته

که در -گویند:او بود که پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله را از نگرانی( . می۳۹االوثان )

نجات داد.بخاری،مسلم،ابن هشام و طبری شرح واقعه -برایش رخ داده بودآغاز بعثت

 :اندراچنین گفته

ر غار حراء با خدای خود خلوت کرده بود،ناگهان آن گاه که محمد صلی اهلل علیه و آله د



خواند.سر بلند کرد تا بداند کیست،با موجودی هول گوشش رسید که او را میندایی به

نگریست همان صورت وحشتناک مواجه گردید.وحشت زده به هر طرف میناک

ر خود شد و ددید که آسمان را پر کرده بود.از شدت وحشت و دهشت از خود بیرامی

ها ماند.خدیجه که از تاخیر او نگران شده بود،کسی را به دنبال این حال مدت

اوفرستاد.ولی او را نیافت،تا آن که پیامبر صلی اهلل علیه و آله به خود آمد و به خانه 

از آن »شود؟گفت:رفت،ولی باحالتی هراسناک و خود باخته.خدیجه پرسید:تو را چه می

وسته در بیم آن بودم که مبادا دیوانه شوم،اکنون دچار ترسیدم بر سرم آمد.پیمیچه

خدیجه گفت:هرگز گمان بد به خود راه مده.تو مرد خدا هستی و خداوندتو را «ام!شدهآن

پیامبر صلی اهلل کند.حتما نوید آینده روشنی است...سپس برای رفع نگرانی کاملرها نمی

هایی از پرسشرح ماجرا را به او گفت.ورقهعلیه و آله،او را به خانه ورقة بن نوفل برد و ش

است پیامبر صلی اهلل علیه و آله کرد،در پایان به وی گفت:نگران نباش،این همان پیک حق

که بر موسی کلیم نازل شده و اکنون بر تو نازل گردیده است و نبوت تو را 

س آرامش کرد و دهد.گویند این جا بود که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله احسانویدمی

 . (۴۰فعند ذلک اطمان باله و ذهبت روعته و ایقن انه نبی )»دانستم که پیامبرم.فرمود:اکنون

که خود را ها داستان ساخته شده کینه توزان دو قرن اول اسالم استاین داستان یکی از ده

 سرگرم کردنهای افسانه آمیز،ضمنمسلمان معرفی نموده،با ساختن این گونه حکایت

های اخیر زدند.در سالمیکردند و تیشه به ریشه اسالمعامه، در عقاید خاصه ایجاد خلل می

را دست -از جمله داستان آیات شیطانیهای مشابهنیز دشمنان اسالم این داستان و داستان

 .انداولیه اسالم شاهد گرفتههایآویز خود قرار داده،بر سستی پایه

ها پیش نوید نبوت رادر خود ل را صعود نموده،از مدتچگونه پیامبری که مدارج کما

احساس کرده،حقایق بر وی آشکار نشده است.در حالی که باالترین وواالترین عقول را 



ان اهلل وجد قلب محمد صلی اهلل علیه و آله افضل القلوب »در خود یافته است:

ت،در آن واوعاها،فاختاره لنبوته . چگونه انسانی که چنین تکامل یافته اس

برد،سپس با تجربه یک زن و پرسش شود و به خود شک میحساس،نگران میموقع

شود،آن گاه اطمینان مرد که اندک سوادی دارد این نگرانی از وی رفع مییک

کند که پیامبر است؟!این داستان،عالوه بر آن که با مقام شامخ نبوت میحاصل

از اهل بیت علیهم السالم نیز مخالف است.در  دارد،با ظواهر آیات و روایات صادرهمنافات

این جاضمن بیان اقوال برخی بزرگان درباره این داستان،به ذکر دالیل ساختگی بودن 

 .پردازیممیآن

(در بیان این نکته که امر وحی بر شخص پیامبرفاقد هر ۵۴۴( )متوفای ۴۱قاضی عیاض )

در آمده و امر س در صورت فرشتههرگز نشاید که ابلی»گوید:گونه ابهام و شک است می

آرامش و استواری و اعتماد را بر پیامبر مشتبه سازد،نه در آغاز بعثت و نه پس از آن.و همین

به نفس،که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله در این گونه مواقع از خودنشان داد،خود یکی 

کند و تردید به خود راه نمیرود.آری هرگز پیامبر شکاز دالیل اعجاز نبوت به شمار می

تعالی پیام آورده است.به طور دهد که آن که بر او آمده فرشته است و از جانب حقنمی

کند که امر بر وی کامال روشن قطع امر بر او آشکار است، زیرا حکمت الهی اقتضامی

کلمات  دهد تاکافی در اختیار او قرار میبیند،لمس کند یا دالیلشود.تا آشکارا آن چه می

 . (۴۲ربک صدقا و عدال ال مبدل لکلماته )و تمت کلمة»اهلل ثابت و استوار جلوه کند 

کند که برای آن که پیامبر بتواند دیگران را باوحی هدایت امین االسالم طبرسی نیز بیان می

باشد.لذا در تفسیر سوره نماید،خود باید از هر گونه خطا و اشتباه در دریافت وحی مصون

النیرة و اآلیات البینة الدالة علی ان ما ان اهلل ال یوحی الی رسوله اال بالبراهین»گوید:می مدثر

( ۴۳ء سواها ال یفزع و ال یفزع و ال یفرق )شییوحی الیه انما هو من اهلل تعالی فال یحتاج الی



که  های آشکاررسولی مگر با دالیل روشن و نشانهکند به،به درستی که خداوند وحی نمی

شود،از جانب حق تعالی است و به چیز بر او وحی میخود داللت دارد بر این که آن چه

 .«لرزدهراسد و به خود نمیشود و نمیدیگری نیاز ندارد.هرگز ترسانده نمی

ها به طور کلی آیات قرآنی بر این نکته تصریح دارند که پیامبران الهی از آغاز وحی،پیام

گاه حق شوند.مقام حضور درپیشوده و دچار شک و تردید نمیرا به روشنی دریافت نم

جای گاهی است که در آن وهم و شک و ترس راه ندارد.موسی علیه السالم درآغاز بعثت 

انی انا ربک فاخلع یا موسی»شود: خاص پروردگار قرار گرفته،به او خطاب میمورد نایت

ع لما یوحی،اننی انااهلل ال اله اال انا نعلیک انک بالواد المقدس طوی،و انا اخترتک فاستم

خویش ( ،ای موسی!این منم پروردگار تو،پای پوش۴۴فاعبدنی و اقم الصالة لذکری )

آن چه وحی ام،پس بهبیرون آور که در وادی مقدس طوی هستی.و من تو را برگزیده

به یاد مرا پرستش کن و شود گوش فرا ده.منم،من، خدایی که جز من خدایی نیست.پسمی

عصاک،فلما رآها تهتز کانها جان و الق»شود: سپس به او دستور داده می«.من نماز برپا دار

آن را هم چون ماری دید که ولی مدبرا و لم یعقب... ،و عصایت را بیفکن،پس چون

سرخود را ننگریست .از این جهت مورد جنبد]ترسید و[به عقب برگشت و]حتی[ پشتمی

( ،ای موسی نترس ۴۵ا موسی ال تخف انی الیخاف لدی المرسلون )ی»عتاب قرار گرفت: 

ترتیب به محض ایجاد ترس،عنایت الهی شامل بدین«.ترسندکه رسوالن در نزد من نمی

حال پیامبر الهی گشته او را ازهر گونه هراس رها کرده است.این یک قانون کلی است.هر 

ارد، زیرا در سایه عنایت الهی حضور یافت،از چیزی خوف ندکه در آن جای گاه شرف

 .قرار گرفته و درفضایی امن و آرامش بخش استقرار یافته است

برای آن که ابراهیم خلیل الرحمان علیه السالم آرامش و عین الیقین پیدا کند،پرده از 

و کذلک نری »روی او بر کنار شد تا حقایق عالم ملکوت بر او مکشوف گردد: پیش



( ،و این گونه ملکوت ۴6وات و االرض و لیکون من الموقنین )ملکوت السماابراهیم

 .«را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله یقین کنندگان باشدها و زمینآسمان

دهند که پیامبران در محضر الهی دارای بینشی روشن وعاری از هر آیات فوق نشان می

منکشف گردیده تا از نانها و زمین بر آگونه شک و ریب هستند.هم چنین ملکوت آسمان

موقنین شوند.آیا پیامبر اسالم از این قانون مستثنی بود تا درچنان موقع حساس و 

ساز به خود رها شود،به خویشتن گمان بد برد و دربیم و هراس به سر برد؟آیا سرنوشت

آنان داشت تا عنایتی که خدا درباره پیامبر اسالم مقامی کمتر از مقام موسی و ابراهیم خلیل

 روا داشته است، درباره او روا ندارد؟

و لقد قرن »فرماید:مولی امیر المؤمنین علیه السالم درباره پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله می

من لدن ان کان فطیما،اعظم ملک من مالئکته،یسلک به طریق اهلل به صلی اهلل علیه و آله

ای را بر او ( ،خداوند شبانه روز فرشته۴۷. )اخالق العالم لیله و نهاره..المکارم و محاسن

 .«...گمارده بود تا او رابه کماالت انسانی رهنمون باشد

نمونه ذکر ها به عنواندر این زمینه روایات صحیحه فراوان وارد شده است که برخی از آن

شد. عالوه بر اشکاالت فوق،ایرادهای دیگری نیز به شرح ذیل برداستان یاد شده وارد 

 :ستا

رسد،از این رو روایت سلسله سند داستان به شخص نخست که شاهد داستان باشد نمی -۱

 .شودچنین داستانی،مرسله تلقی می

هاچنین آمده اختالف نقل داستان،خود گواه ساختگی بودن آن است.در یکی از نقل -۲

با خود پیامبر را است: خدیجه خود به تنهایی نزد ورقه رفت،در دیگری آمده است که

برد،در سومی ورقه خود پیامبر را در حال طواف دید،از او جویاشد و بدو گفت،در 

روانه ساز.اختالف متن به چهارمی ابوبکر بر خدیجه وارد شد و گفت:محمد را نزد ورقه



ها سازش توان میان آنشود کدام را باورکند،و نمیحدی است که مراجعه کننده متحیر می

 .داد

ولئن »ها عالوه بر آن که نبوت پیامبر را نوید داده،آمده است:تر نقلدر متن بیش -۳

و انصره و اؤمن فان یبعث و انا حی فساعزره»،یا«ادرکت ذلک النصرنک نصرا یعلمه اهلل...

،یعنی هرگاه دوران بعثت او را درک کنم به او ایمان آورده او رایاری و نصرت «به...

آورد که کاشف نگار معروف نیز اشعاری ازورقه میخواهم نمود.محمد بن اسحاق،سیره 

( .غافل از آن که،ورقه تا ظهور دعوت ۴۸از ایمان راسخ وی به مقام رسالت پیامبر است )

و در حدیث «و مات کافرا...»نگردید،حیات داشت،ولی هرگز به دین مبین اسالم مشرف

ن حلبی در کتاب السیرة برهان الدی«.نصرانیته...فمات ورقة علی»ابن عباس آمده است:

بدرود حیات گفت.و از کتاب چهار سال پس از بعثتالنبویة آورده که ورقة بن نوفل

او آخرین کسی است که در دوران فترت )سه سال نخست االمتاع ابن جوزی آورده که

انه »کند که گفته:نبوت(وفات یافت درحالی که اسالم نیاورده بود.و از ابن عباس نقل می

و ال اعرف احدا قال »گوید:( .ابن عساکر صاحب تاریخ دمشق می۴۹نصرانیته )لیمات ع

آورد:روزی ورقه از کنار بالل حبشی ( .ابن حجر از تاریخ ابن بکار می۵۰اسلم )انه

 .گفت: احد احددادند و او پیوسته میکرد،در حالی که قریش او را شکنجه میعبورمی

( ۵۱« )نیاورد؟ظهور دعوت حیات داشت،ولی چرا اسالمپس او تا زمان »ابن حجر گوید:

داستان است.به هر حال ها خود دلیل بر تعارض این دو دسته از اخبار و ساختگی بودن.این

ها یکی ازدست آوردهای نامیمون تمسک ها و مفاسد مترتب بر آنشیوع این گونه داستان

 .باشداسالم میصحیحبه غیر اهل بیت علیهم السالم در نقل روایات و فهم 

 :نوشتهاپی

 .۱۹۱-۲6:۱۹۵شعراء  -۱



 .۱۷:۳۹اسراء  -۲

 .6:۱۹انعام  -۳

 .۵۱۵راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن،ص  -۴

 .۳۸۰،ص ۱۵ابن منظور،لسان العرب،ج  -۵

 .۱۹:۱۱مریم  -6

 .6۹و  ۱6:6۸نحل  -۷

 .۴6:۱۲فصلت  -۸

 .۲۸:۷قصص  -۹

 .۳۷-۲۰:۴۰طه  -۱۰

 .6:۱۱۲انعام  -۱۱

 .6:۱۲۱انعام  -۱۲

 .۲-۱۱۴:6ناس  -۱۳

 .۴۲:۷شوری  -۱۴

 .۱۲:۳یوسف  -۱۵

 .۳6،حدیث ۲۰۵،ص ۱۸محمد باقر مجلسی،بحار االنوار،ج  -۱6

 .۱۳،ص ۱محمد بن یعقوب کلینی،اصول کافی،ج  -۱۷

 .۴۵۴،ص ۳صدر الدین شیرازی،شرح اصول کافی،ج  -۱۸

 .۲:۹۷بقره  -۱۹

 .۱۹۴و  ۲6:۱۹۳شعراء  -۲۰

.بحار ۱۰6،حدیث ۲۰۱،ص ۲محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی،تفسیر عیاشی،ج  -۲۱

 .۱6. حدیث ۲6۲،ص ۱۸االنوار، ج 



 .۵6،حدیث ۵6،ص ۱۱بحار االنوار،ج  -۲۲

 .۱۰:۲یونس  -۲۳

 .۱6۳-۴:۱6۷نساء  -۲۴

 .۵۲و  ۴۲:۵۱شوری  -۲۵

 .بنابر این که روح القدس غیر از جبرئیل باشد -۲6

 .۴۴،ص ۱االتقان:ج  -۲۷

 .۱۹۳-۲6:۱۹۴شعراء  -۲۸

 .۲:۹۷بقره  -۲۹

 .۷۱۵،ص ۱۰محمد فرید و جدی،دائرة معارف القرن العشرین،ج  -۳۰

 .۱۲-۲۳:۱۴مؤمنون  -۳۱

 .۲۳:۱۴مؤمنون  -۳۲

 .۹-۳۲:۷سجده  -۳۳

 .۵،حدیث ۳۲،ص 6۱بحار االنوار:ج  -۳۴

، ۲،فصل تر رجوع کنید به:صدر الدین شیرازی،اسفار اربعهبرای توضیح و تفصیل بیش -۳۵

.ذیل آیه و ۱۵-۴۳،ص ۲۱فخرالدین رازی،مفاتیح الغیب)تفسیر کبیر(،ج  ۲۸-۵۲ص 

 .۱۱۸،ص ۱۰و ج  ۳6۵-۳6۹،ص ۱طباطبایی،المیزان،ج یسالونک عن الروح...محمد حسین

 .۳۸۸،ص ۱تفسیر عیاشی،ج  -۳6

 .۱۳۱،ص ۱طبقات ابن سعد،ج  -۳۷

 .به بعد 66،ص ۱ ر.ک:محمد هادی معرفت،التمهید فی علوم القرآن،ج -۳۸

 :نوشتهاپی

و کان ورقة قد تنصر و قرا الکتب و سمع من اهل التوراة و االنجیل)سیره ابن هشام،ج  -۳۹



(.و کان امراتنصر فی الجاهلیة و کان یکتب الکتاب بالعبرانیة فیکتب من ۲۵۴، ص ۱

 .(۳،ص ۱االنجیل بالعبرانیة)صحیح بخاری،ج 

.صحیح ۹۷-۹۹،ص ۱.صحیح مسلم،ج ۹۵-۹6محمد حسین هیکل،حیاة محمد،ص  -۴۰

.ابو جعفر محمد بن جریر طبری، ۲۵۲-۲۵۵،ص ۱.سیره ابن هشام،ج ۳-۴،ص ۱بخاری،ج 

 !.۱6۱،ص ۳۰او،جامع البیان)تفسیر طبری(ج .هم۲۹۸-۳۰۰،ص ۲تاریخ طبری،ج 

کان امام وقته فی »مندان اندلس بود.ابن خلکان گوید:قاضی عیاض از بزرگان و دانش -۴۱

یث و علومه والنحو و اللغة و کالم العرب و ایامهم و انسابهم و صنف التصانیف الحد

 .(۵۱۱. شماره ۴۸۳،ص ۳المفیدة)وفیات االعیان،ج 

.شرح مال علی ۱۱۲،ص ۲.ر.ک:رسالة الشفا بتعریف حقوق المصطفی،ج 6:۱۱۵انعام  -۴۲

 .۵6۳،ص ۲القاری،ج 

 .۳۸۴،ص ۱۰ابوالفضل طبرسی،مجمع البیان)تفسیر طبرسی(،ج  -۴۳

 .۱۱-۲۰:۱۴طه  -۴۴

 .۲۷:۱۰نمل  -۴۵

 .6:۷۵انعام  -۴6

 .۳۰۰،ص ۱۹۲صبحی صالح،نهج البالغه،خطبه قاصعه،شماره  -۴۷

 .۱۳۰،ص ۱،قسمت ۱.طبقات ابن سعد،ج ۱۲۳سیره ابن اسحاق،ص  -۴۸

 .۲۵۰-۲۵۲،ص ۱ر.ک:سیره حلبیه ج  -۴۹

 .6۳۳،ص ۳ابن حجر عسقالنی،االصابة فی معرفة الصحابه،ج  -۵۰

 !.6۳۴،ص ۳همان:ج  -۵۱

 (افسانه غرانیق)آیات شیطانی



گان قرار گرفته و سند نبوت را زیر سؤال برده،افسانه دومین داستان که دست آویز بیگانه

اند:پیامبر صلی آوردهغرانیق است که به آیات شیطانی معروف گشته است.داستان سرایان

گیرد،از ان او و قریش هم بستگی صورتاهلل علیه و آله پیوسته در این آرزو بود که می

بود و در این جدایی قوم خویش نگران بود.در یکی از روزها که او در کنار کعبه نشسته

هنگام سوره نجم بر وی اندیشه فرو رفته بود و گروهی از قریش در نزدیکی او بودند در آن

شد،آن را میی نازلنازل گردید.پیامبر صلی اهلل علیه و آله همان گونه که سوره بر و

عن الهوی،ان هو و النجم اذا هوی،ما ضل صاحبکم و ما غوی،و ما ینطق»فرمود: تالوت می

،تا رسید به آیه افرایتم الالت والعزی،و مناة الثالثة ..« اال وحی یوحی،علمه شدید القوی. 

اهلل علیه و آله پیامبر صلی ( که شیطان در این میانه دخالت نمود و بدون آن که۱االخری... )

( سپس بقیه سوره را ۲تلک الغرانیق العلی و ان شفاعتهن لترتجی )»پی ببرد،به او القا کرد:

 .ادامه داد

کرد وامید ها(میکه وصف آلهه)بت-دادند تا این عبارت رامشرکان که گوش فرا می

انان تغییر به مسلمشنیدند،خرسند شدند و موضع خود را نسبت-دادها را نوید میشفاعت آن

شادمان گشتند و این پیش برادری و وحدت به سوی آنان دراز کردند.و همگیداده، دست

 .آمد را به فال نیک گرفتند.این خبر به حبشه رسید

برگشتند و در مسلمانان که بدانجا هجرت کرده بودند از این پیش آمد خشنود شده،همگی

 .خویش ادامه دادندمکه با مشرکان برادرانه به زندگی و هم زیستی 

پیامبر صلی اهلل علیه و آله نیز بیش از همه از این توافق و هماهنگی خرسند شده بود.شب 

پیامبر صلی اهلل علیه و آله به خانه برگشت،جبرئیل فرود آمد،از او خواست تا هنگام که

د سوره نازل شده رابخواند.پیامبر صلی اهلل علیه و آله خواند تا رسید به عبارت یا

 :شده.ناگهان جبرئیل نهیب زد



رانی.آن گاه بود که پیامبر صلی اهلل علیه و باش!این چه گفتاری است که بر زبان میساکت

تحمیل اشتباه خود پی برد و دانست فریبی در کار بوده و ابلیس تلبیس خود را بر ویآله به

گردید و از جان خود  کرده است!پیامبر صلی اهلل علیه و آله از این امر به شدت ناراحت

بد ام که خدا نگفته است،آه چهام،چیزی گفتهعجبا!بر خدا دروغ بسته»سیرگردید. گفت:

 . (۳بختی بزرگی )

آن که این دو آیه را بر من »ها پیامبر صلی اهلل علیه و آله به جبرئیل گفت:بنابر برخی نقل

است. چنین چیزی هرگز نبودهمانست .جبرئیل گفت:پناه بر خدا خواند،در صورت به تو می

تر گردید.گویند:درهمین تر و جانکاهبعد از آن حزن و اندوه پیامبر صلی اهلل علیه و آله بیش

 :باره،آیه ذیل نازل شد

و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن التخذوک »

لیال،اذن الذقناک ضعف الحیاة و خلیال،ولو ال ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا ق

های شان[از ( ،نزدیک بود آنان تو را]با نیرنگ۴ضعف الممات ثم التجد لک علینا نصیرا )

ایم به ما نسبت دهی و در آن ایم بفریبند،تا جز آن چه را که گفتهکردهآن چه بر تو وحی

]و در پرتو مقام داشتیمدوستی خود برگزینند.و اگر تو را استوار نمیصورت،تو را به

عصمت،مصون از انحراف نبودی[نزدیک بود]لغزش نموده[به سوی آنان تمایل کنی.هر 

کردی ما دو برابر شکنجه در زندگی دنیا و دو برابر شکنجه پس از مرگ رابه چنین میگاه

 . یافتیچشاندیم،سپس در برابر ما،یاوری برای خود نمیتو می

برد تاآن که د و همواره در اندوه و حسرت به سر میاین آیه بر شدت حزن پیامبر افزو

 :حق قرار گرفت و برای رفع اندوه و نگرانی وی این آیه نازل شدمورد عنایت

و ما ارسلنا من قبلک من رسول و ال نبی اال اذا تمنی القی الشیطان فی امنیته فینسخ اهلل 

،پیامبری را پیش از تو  (۵مایلقی الشیطان ثم یحکم اهلل آیاته و اهلل علیم حکیم )



ای داشته باشد که شیطان در خواسته او القاءاتی نموده مگر آن که خواستهایمنفرستاده

آن «سازدهای آیات خود را مستحکم میخداوند آن القاءات را از میان برده پایهولی

 . (6خاطر وی آسوده گشت و هر گونه اندوه و ناراحتی از وی زایل گردید )گاه

اند. ندانستهای بیشافسانه را هیچ یک از محققین علمای اسالم نپذیرفته و آن را خرافهاین 

نشده و هرگز شخص این حدیث در هیچ یک از کتب صحاح نقل»گوید:قاضی عیاض می

ندارد.صرفا مفسرین ظاهر نگر و مورد اعتمادی آن را روایت نکرده است و سند متصلی هم

آوری گذارند و در جمعن که فرقی میان سلیم وسقیم نمیتاریخ نویسان خوش باور،آنا

اند...قاضی به دست گرداندهاند و دستکردهورزند،آن را روایتغرایب و عجایب ولع می

اند با آن که مسلمانان گرفتار چنین هوس خواهانی شدهبکر بن عال راست گفته است که

 . (۷است )آن مشوش و مضطرب و دگرگون سست و متنسند این دیث

است و اصلی هر آن چه طبری در این مورد روایت کرده باطل»گوید:ابو بکر ابن العربی می

ای درباره این حدیث نگاشته و کامالآن را تکذیب ( .محمد بن اسحاق رساله۸« )ندارد

( .استاد محمدحسین هیکل گفتار ۹داند )کرده است و آن را ساخته و پرداخته زنادقه می

اره این افسانه دارد و با بیانی روشن تناقض گویی ودروغ بودن آن را آشکار دقیقی درب

 . (۱۰سازد )می

ظاهرا نیازی نیست تا تهافت و عدم انسجام صدر و ذیل این افسانه را بازگو کنیم،زیرا با 

این افسانه شود.جالب آن که جعل کنندهای امر روشن میبر هر خوانندهمختصر دقت

صاحبکم و ما ده است،زیرا این سوره با جمله و النجم اذا هوی،ما ضلناشیانه عمل کر

غوی،و ما ینطق عن الهوی،ان هو اال وحی یوحی،علمه شدید القوی آغازشده است.در این 

آیات بر عدم ضاللت و اغواء و نطق از روی هوی برای پیامبرتاکید شده است.هم چنین 

ت ان هواال وحی یوحی .و اگر چنین بود گوید وحی استصریح شده که هر چه پیامبر می



تکذیب کالم خداست.و هرگز شیطان،بر اشکه ابلیس بتواند در این جا تلبیس کند،الزمه

( . کتب اهلل الغلبن انا و رسلی ان ۱۱کان ضعیفا )خدا غالب نیاید. ان کید الشیطانخواست

و چیره گردد.چگونه ابلیس دیگری نتواند بر ا( .عزیز،کسی را گویند که۱۲اهلل قوی عزیز )

 تواندبر خدا که در موضع قوت است،چیره شود؟که در موضع ضعف قرار دارد می

کند. میدر قرآن به صراحت هر گونه سلطه ابلیس را بر مؤمنان که در پناه خدایند نفی

ان »( و ۱۳انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون )»فرماید: خداوند می

و ما کان لی علیک من »( شیطان خود گوید: ۱۴« )ادی لیس لک علیهم سلطان...عب

ای نبود جز آن که شما را ( ،مرا بر شما سلطه۱۵اال ان دعوتکم فاستجبتم لی )سلطان

تواند بر مشاعر پیامبر اسالم چیره پس چگونه،ابلیس می«.خواندم و خوداجابت کردید

 گردد؟

را چنین ضمانت کرده است: انا نحن نزلنا الذکر وانا له به عالوه خداوند صیانت قرآن 

 (۱۷( و ال یاتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه تنزیل من حکیم حمید )۱6لحافظون )

یارای واره از گزند حوادث در امان خواهد بود.هرگز کسیبنابر این قرآن در بستر زمان،هم

نزول،به آن گونه ابلیس توانست در حالبرد،افزودن و کم کردن آن را ندارد.پس چدست

است،به برد زند و بر آن بیفزاید؟مخصوصا که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله معصومست

های شیطان ویژه در دریافت و ابالغ شریعت.این امر مورد اجماع امت است.هرگزنیرنگ

رودو کسی و ند،خطا نمیکدر این باره کارگر نیست.پیامبر صلی اهلل علیه و آله اشتباه نمی

قرار گرفته و اصبر حقشود.او مشمول عنایتچیزی بر عقل و فکر و اندیشه وی چیره نمی

( ،شکیبا باش در پیش گاه فرمان پروردگارت،که در پوشش ۱۸لحکم ربک فانک باعیننا )

من گذارد در چنگال اهریکند ونمیعنایت ما قرار داری و هرگز خدا او را به خود رها نمی

( بر روابط ۱۹است )«ترین ناطقان به ضاداسیر گردد.از آن گذشته پیامبر،عرب است،فصیح



توان باور کرد که آن حضرت تهافت است،نمیو مناسبات کالمی بهتر از هر کس واقف

پس از آن یعنی ان هی اال اسماء سمیتموها انتم و میان آن عبارت شرک آمیز و دو آیه

( را که آلهه مشرکان را به باد انتقاد ۲۰یتبعون اال الظن )ا من سلطان انآباؤکم ما انزل اهلل به

اساس شمرده است،درک نکند.حتی اگر بپذیریم که او این تناقض را درک گرفته و بی

تناقض را پذیرفتند؟بقیه آیات تا آخر سوره نیز چیزی جز انتقاد نکرده،مشرکان چگونه این

مندی واهی قریش نیست.بدین ترتیب هر انسان اندیشدانستن عقاید ارجو نکوهش و بی

 .یابدافسانه را به روشنی در میبودن این

افسانه یاد اند،هرگز ربطی بهاما دو آیه مورد استشهاد اهل حدیث که به عنوان تایید آورده

 :شده ندارد

تی در شریع( گویای این حقیقت است که هر صاحب۲۱آیه فینسخ اهلل ما یلقی الشیطان ) -۱

های اوجامه عمل این آرزوست تا کوشش وی نتیجه بخش باشد،اهداف و خواسته

این اهداف عالی بپوشد،کلمة اهلل در زمین مستقر شود،ولی شیطان پیوسته در راه تحقق

( ،ولی ان اهلل ۲۲امنیته )آورد القی الشیطان فیکند، سد راه به وجود میسنگ اندازی می

در این راه تلبیس ( .پس هر آن چه ابلیس۲۴الشیطان کان ضعیفا ) ( و ان کید۲۳قوی عزیز )

بالحق علی الباطل کند و سد راه ایجاد نماید، خداوند آن را در هم شکسته بل نقذف

فینسخ اهلل ما یلقی »گسلد ( ،تمامی آن چه رشته است از هم می۲۵فیدمغه فاذا هو زاهق )

( و آیات و بینات الهی رااستوارتر ۲6حکیم )الشیطان ثم یحکم اهلل آیاته و اهلل علیم 

 .کندمی

الهی و کند.اگر عصمت،که همان عنایت( مقام عصمت انبیا را ثابت می۲۷آیه تثبیت ) -۲

بد اندیشان امکان گر راه پیامبران است،شامل حال انبیا نبود،لغزش و انحراف به سویروشن

پلیدشان آن قدر گسترده و ا اهدافداشت.قدرت و نفوذ طاغوتیان در ایجاد جو مناسب ب



ترین افرادفریب بخورند و به سوی آنان جذب شایستهحساب شده است که ممکن است

ها و شود و آنان را از وسوسهبندگان صالح خود میشوند. صرفا عنایت الهی است که شامل

این که  دارد.به هر حال،آیه تثبیت داللت دارد.برمیهای شیطانی در امان نگاهدسیسه

 .(شدامتناعیه است)اگر نبود،چنین می«به دلیل لو اللغزشی انجام نگرفته و این

معکوس نتیجه« لوال ان ثبتناک...»تمسک جستن به آیه »گوید:محمد حسین هیکل می

مورد عنایت کند،بلکه از ثبات پیامبر کهدهد،زیرا آیه از وقوع لغزش حکایت نمیمی

هیچ گونه ربطی -گذشتچنان که-حکایت دارد.اما آیه تمنی پروردگار قرار گرفته است،

دستور عمومی است تا مسلمانان ( .اساسا آیه مذکور درباره یک۲۸« )به افسانه غرانیق ندارد

بدانند پیوسته مورد عنایت پروردگار قرار دارند و اگر لغزشی ناروا انجام دهند هر آینه به 

 .ها تنگ خواهد شدیا وآخرت بر آنشوند و دنها دچار میشدیدترین عقوبت

به معنای تالوت گرفتن،کامال فاقد -که به معنای آرزو و خواسته است-تمنی را»و اصوال

 .سند اعتبار است

 کاتبان وحی

داشتن سواد دانست،و در میان قوم خود بهپیامبر اسالم به ظاهر خواندن و نوشتن نمی

امی »او رااند یا بنویسد،بنابر اینمعروف نبود.زیرا هرگز ندیده بودند چیزی بخو

الرسول النبی خواندند. قرآن هم او را با همین وصف یاد کرده است: الذین یتبعونمی

 . (۲۹االمی... ، ...فامنوا باهلل و رسوله النبی االمی... )

امی منسوب به ام)مادر(است و کسی را گویند که هم چون روزی که از مادر زاده شده 

 .دباشداست فاقد سوا

اند:منسوب به ام القری)شهر مکه(،یعنی کسی که درمکه زاده شده معنای دیگری نیز گفته



است.در قرآن در موارد دیگر نیز مشتقات این واژه آمده است: هوالذی بعث فی االمیین 

احتمال نخست مشهورتر ( شاید مقصود منسوبین به شهر مکه باشد،ولی۳۰رسوال منهم... )

امیون ال یعلمون الکتاب اال و منهم»تر سازش دارد: ای دیگر قرآن بیشهاست و با آیه

امیون است و نیز از مقابله »ال یعلمون الکتاب ظاهرا تفسیر»( ،در این آیه جمله ۳۱« )امانی...

آید)به جهت تناسب در عطف(که میآنان)عرب(با اهل کتاب که اهل سواد بودند،به دست

منقول از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله که ت و حدیثمقصود،فاقد کتابت و سواد اس

هستیم فاقد سواد کتابت و نگارش ( .ما مردمی۳۲انا امه امیة ال نکتب و ال نحسب )»فرمود:

 .کندحساب معنای نداشتن سواد را تایید می

 نتوانستن خواندنآن چه با معجزه بودن قرآن تناسب دارد،صرفا نخواندن و ننوشتن است نه

( ۳۳الرتاب المبطلون )و نوشتن. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و ال تخطه بیمینک اذن

نوشتی،و گرنه باطل خود چیزی نمیخواندی و با دست،تو هیچ کتابی را پیش از این نمی

مبادا کسانی که در صددتکذیب و ابطال سخنان تو هستند «افتادنداندیشان قطعا به شک می

نوشت،ولی خواند و نمیپیامبر چیزی نمیبر این که.این آیه دلیلی استشک و تردید کنند

بنویسد وبخواند و همین اندازه برای ساکت کردن معارضین توانستداللت ندارد که نمی

پنداشتند،بنابر این راه اعتراض را بر خود بسته کافی است،زیرا پیامبر را هرگز باسواد نمی

 .دیدندمی

دانست،ولی آیه نمیاند نوشتنمفسرین گفته»گوید:در تفسیر آیه می شیخ ابو جعفر طوسی

خوانده است و چه بسا نوشته و نمینمیچنین داللتی ندارد.صرفا گویای این جهت است که

شود که فاقد سوادند و هستند و در ظاهر وانمود مینویسند ولی قادر بر نوشتنکسانی نمی

ن است:پیامبر به نوشتن و خواندن دست نزده بود و او را چنیدانند.پس مفاد آیهکتابت نمی

 . (۳۴« )نبودعادت بر نوشتن



سیاق الحجة ظاهر التعبیر نفی العادة و هو االنسب بالنسبة الی»عالمه طباطبایی فرموده است:

استدالل است و این در جهت-بر نوشتن و خواندن-( ،ظاهر عبارت نفی عادت۳۵)

 . تر استمناسب

کماالت پیامبر از سوادی نقص و عیب و چون تمامیه داشتن سواد کمال است و بیبه عالو

شود خاص الهی بوده و هرگز نزد کسی و استادی تعلم نیافته)علم لدنی(پس نمیراه عنایت

سواد،برای اتمام حجت و بستن راه ساحت قدس پیامبر از این کمال تهی باشد.عدم تظاهر به

 ،اعتراض و تشکیک بوده است

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله به کاتبانی نیاز داشت تا در شؤون مختلف از به همین دلیل

ترین با سوادان را برای جمله وحی برای اوکتابت کنند،لذا چه در مکه و چه در مدینه زبده

دار کتابت مخصوصا کتابت وحی انتخاب فرمود.اولین کسی که در مکه عهدهکتابت

طالب علیه السالم بود و تا آخرین روز حیات پیامبر به این کار ادامه شد،علی بن ابی 

شود،نوشته نیز اصرار فراوان داشت تا علی،آن چه را نازل میداد.پیامبر صلی اهلل علیه و آله

 .از قرآن و وحی آسمانی از علی دور نماندو ثبت نماید تا چیزی

د:نزد علی علیه السالم در مسجد گویسلیم بن قیس هاللی،که یکی از تابعین بود،می

از های خود را تا در میان شما هستمپرسش»بودم و مردم گرد او را گرفته بودند،فرمود:کوفه

ای نازل نشدمگر آن که من دریغ ندارید.درباره کتاب خدا از من بپرسید،به خدا قسم آیه

 . آموختمیخواند و تفسیر و تاویل آن را به منپیامبر گرامی آن را بر من می

عبد اهلل بن عمرو یشکری معروف به ابن الکواء،یکی ازپرسش کنندگان صحابه علی علیه 

گردید و شما حضور نازل میمند بود،از وی پرسید:آن چهالسالم و بسیار دانا و دانش

به حضور پیامبر هنگامی که»نداشتید، چگونه است؟علی علیه السالم فرمود:

خواند ها را بر من میآنهایی نازل شد،آن گاهو آیهفرمود:یا علی در غیبت ترسیدم،میمی



 . (۳6« )فرمودها را به من تعلیم میو تاویل آن

 .دار کتابت وحی گردید،ابی بن کعب انصاری بوداولین کسی که در مدینه عهده

عرب کتابت در میان»دانست.محمد بن سعد گوید:او قبال در زمان جاهلیت نوشتن را می

ت و ابی بن کعب از جمله کسانی بود که در آن دوره کتابت رافرا گرفته کمتر وجود داش

دار عهدهابی ابن کعب نخستین کسی است که در مدینه»گوید:( . ابن عبد البر می۳۷« )بود

 :ها نوشتبرای پیامبر صلی اهلل علیه و آله شد و او اولین کسی بود که در پایان نامهکتابت

بن کعب کسی است که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله قرآن را به  ( .ابی۳۸« )کتبه فالن...

عرضه کرد.او از جمله کسانی است که در عرضه اخیر قرآن حضور طور کامل بر وی

جهت در دوران یک سان کردن مصاحف در عهد عثمان سرپرستی گروه به داشت، بدین

،با نظر ابی،مشکل آمداو واگذارشده بود.و هرگاه در مواردی اختالف پیش می

 . (۳۹گردید )میحل

زید بن ثابت در مدینه در همسایگی پیامبر صلی اهلل علیه و آله خانه داشت.او 

دانست.در ابتدای امر هر گاه پیامبر صلی اهلل علیه و آله نیاز به نوشتن داشت و ابی مینوشتن

رفته رفته کتابت او هم فرستاد تا برای او کتابت کند.بن کعب حاضرنبود،به دنبال زید می

یافت و حتی با دستور پیامبر صلی اهلل علیه و آله زبان و نوشتن عبرانی را نیز فرا رسمیت

عبری را برای پیامبر صلی اهلل علیه و آله بخواند،ترجمه کند و پاسخ هایگرفت تا نامه

برای نوشتن بود  بیش ازدیگر اصحاب،مالزم پیامبر صلی اهلل علیه و آلهبنویسد. زید بن ثابت

 . (۴۰کرد )تر نامه نگاری میو بیش

بودند و ترین کاتبان وحی،علی بن ابی طالب،ابی بن کعب و زید بن ثابتبنابر این عمده

 .دیگر کاتبان وحی،در مرتبه دوم قرار داشتند

 .یکی از ملتزمین حضور در امر کتابت،عبد اهلل بن ارقم زهری بود»ابن اثیر گوید:



ها و صلح دار معاهدههای پیامبر صلی اهلل علیه و آله بود،ولی عهدهار نامهداو عهده

از جمله کاتبان،که »گوید:او می«.پیامبر صلی اهلل علیه و آله،علی بن ابی طالب بودهاینامه

کردند،خلفای ثالثه،زید بن عوام،خالد و پیامبر صلی اهلل علیه و آله کتابت میاحیانا برای

دسعید بن العاص،حنظله اسیدی،عالء بن حضرمی،خالد بن ولید،عبد اهلل بن ابان دو فرزن

رواحه، محمد بن مسلمه،عبد اهلل بن ابی سلول،مغیرة بن شعبه،عمرو بن العاص،معاویة بن 

 .«ابی سفیان،جهم یا جهیم بن صلت،معیقب بن ابی فاطمه وشرحبیل بن حسنه بودند

ی پیامبر کتابت نمود عبد اهلل بن سعدبن ابی نخستین کس که از قریش برا»افزاید:او می

افتری علی اهلل و من اظلم ممن»سرح بود،سپس مرتد شد و به سوی مکه باز گشت و آیه 

 . (۴۲« )( در شان او نازل گردید۴۱« )ء...کذبا او قال اوحی الی و لم یوح الیه شی

ا سواد بودند ونوشتن و ظاهرا این افراد از جمله کسانی بودند که در میان عرب آن روز ب

از آنان استفاده گاه حضرت برای نوشتندانستند و در مواقع ضرورت گاه و بیخواندن می

 .کرد،ولی کاتبان رسمی سه نفر فوق و ابن ارقم بودندمی

اند که کاتبان وحی،علی علیه السالم و محققان و سیره نویسان نوشته»ابن ابی الحدید گوید:

پیامبر صلی اهلل هایبن ارقم بودند و حنظله بن ربیع تمیمی و معاویه،نامهزید بن ثابت و زید 

را های مورد نیاز مردم و هم چنین لیست اموال و صدقاتعلیه و آله را به سران،نوشته

 . (۴۳« )نوشتندمی

( که ظاهرا ۴۴است )ابو عبد اهلل زنجانی تا بیش از چهل تن را جزء کاتبان وحی شمرده

 .شده استت از وجود آنان استفاده میهنگام ضرور

هنگام ظهور اسالم،در میان »بالذری در خاتمه کتاب فتوح البلدان از واقدی آورده است:

دانستند:علی بن ابی طالب،عمر بن الخطاب،عثمان بن عفان، قریش،هفده نفر نوشتن را می

بن عتبة بن ربیعه، ابو عبیدة بن جراح،طلحة بن عبید اهلل،یزید بن ابی سفیان،ابوحذیفة 



حاطب بن عمرو)برادر سهیل بن عمرو عامری(،ابوسلمة بن عبد االسد مخزومی،ابان بن 

سعید بن العاص بن امیه،برادرش خالد بن سعید،عبد اهلل بن سعد بن ابی سرح،حویطب بن 

عبد العزی،ابو سفیان بن حرب،معاویة بن ابی سفیان و جهیم بن صلت و از وابستگان 

 .بن حضرمی قریش: عالء

توان از ام کلثوم بنت عقبه،کریمه بنت دانستند میاز زنانی که در صدر اسالم نوشتن را می

نوشتن آموخت و بعد از مقداد و شفاء بنت عبد اهلل نام برد.شفاء به دستور پیامبر به حفصه

ندن از زنانی بودند که فقط خواآن حفصه در زمره نویسندگان قرار گرفت.عایشه و ام سلمه

 .دانستندمی

عربی و عبری در مدینه سعد بن عباده،منذر بن عمرو،ابی بن کعب،زید بن ثابت،که نوشتن

دانست،رافع بن مالک،اسید بن حضیر،معن بن عدی،بشیر بن سعد،سعد بن ربیع،اوس را می

 . (۴۵« )دانستندبن خولی و عبد اهلل بن ابی نوشتن می

نوشتن روی شد و امکانبود که بر هر چه یافت می بدین گونهشیوه کتابت در عهد رسالت

 :نوشتند،مانندآن وجود داشت،می

برگهای آن را خرما کههای درختعسب:جمع عسیب،جریده نخل،چوب وسط شاخه -۱

 .نوشتندساختند و در قسمت پهن آن میجدا می

 .های نازک و سفیدلخاف:جمع لخفه،سنگ -۲

 .ا ورق)برگ(یا کاغذیهای پوسترقاع:جمع رقعه،تکه -۳

 .ادم:جمع ادیم،پوست آماده شده برای نوشتن -۴

 .شدپس از نوشته شدن،آیات نزد پیامبر و در خانه ایشان ضبط و نگهداری می

ها رااستنساخ کرده هایی داشته باشند،آنخواستند سوره یا سورهگاهی برخی از صحابه می

داشتندو معموال در خود نگه می نوشتند و نزدهای برگ یا کاغذ میو بر روی تکه



 . (۴6آویختند )ای به دیوار میهای پارچهمحفظه

بسم اهلل گردید و هر سوره با نزولای منظم و مرتب،در هر سوره ثبت میها به گونهآیه

ها بااین رویه هر شد و سورهآغاز یافته و با نزول بسم اهلل جدید ختم آن سوره اعالم می

هیچ گونه نظم و شد.در عهد رسالتز یک دیگر ثبت و ضبط مییک جدا و مستقل ا

 .ها صورت نگرفتترتیبی بین سوره

نشده بود، قرآن به صورت امروزی در عهد رسالت ترتیب داده»فرماید:عالمه طباطبایی می

هایی که در دست این و آن بود ودر میان مردم به های پراکنده بدون ترتیب و آیهجز سوره

 . (۴۷وجود داشت ) طور متفرق

 :نوشتهاپی

 .۱-۵۳:۲۰نجم  -۱

غرانیق جمع غرنوق به معنای جوانی شاداب،ظریف و زیباست.اساسا اسم مرغ آبی  -۲

شود:این معروف است.معنای عبارت چنین می«باگردن بلند و با نام قوسفید و ظریف است

سه بت  رود.مقصودهاامید شفاعت میپرندگان زیبا که بلند پروازند از آن

 .های عرب استترین بتمعروف:الت،عزی و منات بزرگ

باشد که شب شود که این خبر ساختگی است،زیرا اگر درستاز همین جا روشن می -۳

شد که این کلمات از تلبیس ابلیس است،چگونه ممکن است در یک هنگام به پیامبر وحی

سد و در این فاصله کوتاه به مکه مسلمانان حبشه برروز با وسایل و امکانات آن روز خبر به

 .باز گردند

 .۷۳-۱۷:۷۵اسراء  -۴

 .۲۲:۵۲حج  -۵

 ۱.سیره ابن اسحاق ج ۷۵-۷۸ص  ۲.تاریخ طبری ج ۱۳۱-۱۳۴،ص ۱۷تفسیر طبری،ج  -6



،ص ۴.جالل الدین سیوطی،الدار المنثور،ج ۱۲6ص  ۲. الروض االنف ج ۱۷۸-۱۷۹ص 

 .۳۳۳،ص ۸فی شرح البخاری،ج .ابن حجر عسقالنی،فتح الباری ۳66-۳6۸و  ۱۹۴

 .۱۱۷،ص ۲رسالة الشفا،ج  -۷

 .۳۳۳،ص ۸فتح الباری،ج  -۸

 .۵۰،ص ۲۳تفسیر کبیر رازی،ج  -۹

 .۱۲۴-۱۲۹حیاة محمد،ص  -۱۰

 .۴:۷6نساء  -۱۱

 .۵۸:۲۱مجادله  -۱۲

 .۱6:۹۹نحل  -۱۳

 .۱۷:6۵اسراء  -۱۴

 .۱۴:۲۲ابراهیم  -۱۵

 .۱۵:۹حجر  -۱6

 .۴۱:۴۲فصلت  -۱۷

 .۵۲:۴۸طور  -۱۸

که «انا افصح من نطق بالضاد»به کالم پیامبر صلی اهلل علیه و آله که فرمود:اشاره است -۱۹

 .عرب حکایت دارداز فصاحت واالی وی ایشان در میان

 .۵۳:۲۳نجم  -۲۰

 .۲۲،۵۲حج  -۲۱

 .۲۲:۵۲حج  -۲۲

 .۵۸:۲۱و مجادله  ۵۷:۲۲حدید  -۲۳

 .۴:۷6نساء  -۲۴



 .۲۱:۱۸انبیا  -۲۵

 .۲۲:۵۲حج  -۲6

 .۷۳-۱۷:۷۵اسراء  -۲۷

 .۱۲۴-۱۲۹حیاة محمد ص  -۲۸

 .۱۵۸و  ۷:۱۵۷اعراف  -۲۹

 .6۲:۲جمعه  -۳۰

 .۲:۷۸بقره  -۳۱

 .۲۳،ص ۱۵تفسیر کبیر رازی،ج  -۳۲

 .۲۹:۴۸عنکبوت  -۳۳

 .۱۹۳،ص ۸ابو جعفر)شیخ طوسی(،التبیان،ج  -۳۴

 .۱۴۵،ص ۱6المیزان:ج  -۳۵

 .۲۱۳-۲۱۴سلیم بن قیس هاللی،السقیفه،ص  -۳6

 .۵۹،ص ۲،قسمت ۳طبقات ابن سعد،ج  -۳۷

.ابن عبد البر قرطبی،االستیعاب فی معرفة االصحاب در ۱۹،ص ۱ر.ک:االصابة،ج  -۳۸

 .۵۰-۵۱،ص ۱حاشیه االصابه،ج 

 .۳۰.مصاحف سجستانی،ص ۳۴۰-۳۴۸،ص ۱ر.ک:التمهید،ج  -۳۹

اشیه .االستیعاب در ح۵۰،ص ۱ر.ک:ابن اثیر،اسد الغابة فی معرفة الصحابه،ج  -۴۰

 .۱۱۵،ص ۲،قسمت ۲. طبقات ابن سعد،ج ۳ومصاحف سجستانی،ص  ۵۰، ص ۱االصابه،ج 

 .6:۹۳انعام  -۴۱

 .۵۰،ص ۱ر.ک:اسد الغابة،ج  -۴۲

 .۳۳۸،ص ۱ابن ابی الحدید،شرح نهج البالغه،ج  -۴۳



 .۲۰-۲۱زنجانی،ابو عبد اهلل،تاریخ القرآن،ص  -۴۴

 .۴۵۷-۴6۰ر.ک:ابو الحسن بالذری،فتوح البلدان،ص  -۴۵

 .۱۳۳ص  ۱.تلخیص التمهید،ج ۲۸۸ص  ۱ر.ک:التمهید،ج  -۴6

 .۷۸ - ۷۹، ص ۳المیزان ج  -۴۷

 زبان وحی

ترین ابزاری رود وسادهترین وسیله انتقال مفاهیم ذهنی در انسان به شمار میزبان،آسان

خویش را مورد تبادل و تفاهم تواند در حیات اجتماعی،معانی متصورهاست که آدمی می

اجتماعی است تنها از همین راه است دهد.مساله خطیر تفهیم و تفهم که الزمه زندگی قرار

ترین گیرد.لذا خداوندپس از نعمت آفرینش،آن را از بزرگکه سهل و ساده انجام می

( ،پروردگاری که ۱القرآن.خلق االنسان.علمه البیان )ها یاد کرده است الرحمان.علمنعمت

ترین نعمتی را که پس ید تاقرآن را به انسان بیاموزد،بزرگگستره رحمت او موجب گرد

 .بیان بودداشت،نعمتاز نعمت آفرینش به او ارزانی

ها آمده و با آنان سخن گفته،از همین شیوه معمولی ومتعارف شرایع الهی که برای انسان

امبری را ( ،و هیچ پی۲بهره جسته است. و ما ارسلنا من رسول اال بلسان قومه لیبین لهم )

را[برای آنان نفرستادیم مگر آن که با زبان مردم خویش سخن گوید،تا]بتواند پیام الهی

سخن با مردم از این رو زبان شریعت همان زبان مردم است و چون روی«.روشن سازد

 .است،باید با زبانی قابل فهم بر ایشان باشد

شده است. آشکار بر آنان عرضه قرآن در میان قوم عرب نازل گردید و با زبان عربی رسا و

( ،ما،قرآن را به زبان عربی فرستادیم تابتوانید]خطاب ۳انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون )

( ،ماآن را قرآنی عربی ۴انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون )«. به عرب[آن را درک کنید



خداوندزبان قرآن را زبان عربی عالوه «.قرار دادیم تا بتوانید]پیام[آن را دریافت دارید

معنای آشکار است. نزل به مبین به( »۵آشکار معرفی کرده است: و هذا لسان عربی مبین )

( ،روح االمین]جبرئیل[آن 6مبین )الروح االمین.علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی

[با زبان عربی ها[ازهشدار دهندگان باشی]و آن رارا بر دلت نازل کرد تا]در نافرمانی

 .«[آشکار]آورد

( ،و قرآن را برای پند آموزی سهل و آسان ۷« )و لقد یسرنا القرآن للذکرفهل من مدکر»

( ،در ۸فانما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون )«. هست؟ایایم، پس آیا پند گیرندهکرده

ا عربیا غیر ذی قرآن«. حقیقت]قرآن[را بر زبان تو سهل وآسان گردانیدیم،امید که پند گیرند

هیچ پیچیدگی]رسا و روشن[،باشد که آنان راه تقوا عربی بی( ، قرآنی۹عوج لعلهم یتقون )

 .«پویند

( که موردخطاب ۱۰همان زبان عرف عام است )-یا زبان قرآن-لذا باید گفت:زبان وحی

 .اند که سهل و آسان و بدون پیچیدگی در بیان بر آنان عرضه شدهقرار گرفته

او انزل من السماء ماء فسالت»شوند. مند میر یک بر وفق استعداد خود از آن بهرهالبته ه

اندازه ( ،از آسمان،باران]رحمت[را فرو فرستاد و بستر رودها هر یک،به۱۱« )بقدرهادیة

 .خداوند این آیه را به عنوان مثل آورده است«.گنجایش خود روان شدند

ها بستر رودها کنایه از استعدادهای متفاوت انسان باران رحمت کنایه از قرآن و شریعت،و

است تا هر یک بر حسب ظرفیت و اندازه پذیرایی خود از آن بهره گیرد.لذادر پایان 

،یعنی با «آوردهامیکذلک یضرب اهلل االمثال ،این گونه است که خداوند مثل»گوید: می

المثال یوضح »اندسازد،زیراگفتهحال را روشن میضرب المثل)مثل زدن(واقعیت

 .«سازدالمقال،مثال آوردن گفتار را روشن می

باطن ( ،که ظاهر آن برای همه آشکار است ولی عمق۱۲آری قرآن،ظاهری دارد و باطنی )



 .تری نیاز داردآن به اندیشه و تدبر بیش

در جای جای قرآن دستور تعمق و تدبردر آیات آن را داده است افال یتدبرون القرآن ام 

هایی نهاده های شان قفلاندیشند،یا]مگر[بر دلنمی( ،آیا در قرآن۱۳ی قلوب اقفالها )عل

 .«!شده است؟

( .محکم آن داللتی رسا و متشابه آن پیچیده است و ۱۴محکمی دارد و متشابهی )هم چنین

تری الزم دارد تا غبار تشابه زدوده شود.ولی با این وصف هرگز و بینش بیشدانش

رهیابی به حقایق نهفته و آشکار قرآن بر کسی بسته نیست و به ابزار فهم و وسایلرسیدن راه

و االشارة للخواص العبارة للعوام»که در اختیار دارد بستگی دارد.این که در حدیث آمده:

همگان است که نگرشی ( به همین حقیقت اشارت دارد،یعنی مفهوم ظاهری آن برای۱۵)

است که با ابزار دانش و بینش،و آن برای اهل تخصصسطحی دارند.ولی عمق باطنی 

 .آورندآن را به دست میهای قرآن،حقایقها و ظرافتاندیشیدن در نکته

گفته،بر آن چه گفته شد،بر وفق مقتضای حکمت الهی است تا سخنی را که برای مردم

،زبان پیام ایشان قابل فهم باشد.عالوه صفحه بلند تاریخ خود گواه است که مردم هرزمان

گاه در تاریخ ثبت اند،وهیچشده فهمیدهالهی را که بر دست پیامبرانشان بر آنان عرضه می

 !برای ما مفهوم نیستاینشده که پیروان پیامبری گفته باشند:زبان پیامی که آورده

ظاهری آن)در حد ای مطرح شده که زبان وحی قابل فهم نیست،جز مفهومولی اخیرا شبهه

 .باشدآن میسور نمیبسته و درکراه رسیدن به حقیقت آن برای بشریت ترجمه(که

گر تواند نمایانگویند:وحی چون پیام الهی و سخن از ما ورای جهان طبیعت است،نمیمی

شریعت،برای مفاهیمی وضع شده های به کار رفته در لسانمفهوم حقیقی آن باشد.زیرا واژه

خیت)هم گونی(دارد و با آن چه در پس پرده غیب است که با جهان حس و عالم شهود سن

ناهم گونی میان این دو گونه مفاهیم،داللت الفاظ و وجود دارد سنخیتی ندارد و این



گویند:پر پیدا است که کار برد اندازد.میرا از کار میعبارات به کار رفته در زبان وحی

به اشیا محسوس نهاده شده است و ها بر پایه استعاره وتشبیه امور نامحسوس این گونه واژه

گر کامل مفهوم مستعار له باشد.برخی زبان وحی را زبان تواند لفظمستعار نمایانهرگز نمی

کشف آن برای هر کس میسور نیست.برخی فراتر رفته زبان وحی را تمثیلی رمز دانسته که

د ذهنی اند که اصال از واقعیتی حکایت ندارد،جز ترسیم مجرمحض گرفتهو تخیلی

همانندکتاب کلیله و دمنه که مطالب اخالقی و تربیتی را در قالب تصویر ذهنی درآورده 

برد،و با این شیوه توان از ظاهر تعابیر کتب آسمانی،به حقیقتی ثابت پیاست.در نتیجه نمی

ها که احیانا دراین کتب به چشم ها)خالف واقعیتاند تا برخی ناهنجاریخواسته

کنند و برخی اشکاالت وارد بر کتب عهدین رامرتفع سازند.دنباله روها  خورد(توجیهمی

( ۱6توان همین شیوه را درباره قرآن نیزبه کار برد!در جای خود )اند که میگمان برده

 .مشروحا در این باره سخن خواهیم گفت

 :آوریمدر این جا بحث مختصری می

آن را توانختلف است که میزبان وحی به ویژه قرآن کریم،بر حسب موضوع سخن،م

 :اجماال به چهار بخش تقسیم کرد

 .ها و تنظیم حیات اجتماعی استاحکام و تکالیف:که مرتبط به رفتار انسان -۱

باید هایی است کهدر این بخش کامال صریح و رسا سخن گفته است،زیرا دستور العمل

دهند،مانند: یا به درستی انجام ها)مخاطبین اصلی کالم(به خوبی درک کنند تا بتوانندانسان

 (۱۷ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و الذین من قبلکم لعلکم تتقون )

فهمد که روی سخن در این آیه،با همه مردم است تا هر که زبان عربی بداند،به خوبی می

گذشتگان.باشد تا تنها جدایی را پرستش کنند که آفریدگار جهانیان است،چه حال و چه

باشد،در زندگی پروا الت تقوی)پروا(در آنان پدید آید.زیرا هر که خدا را پروا داشتهح



 .کنددارد و به درستی رفتار می

( و غیره،برای عرب ۱۸« )احل اهلل البیع و حرم الربا»فهم محتوایی این قبیل آیات،همانند آیه 

شوند،مگر برای نمیاجهزبانان و عربی دانان کامال سهل و ساده است و هرگز با دشواری مو

توضیحاتی که در سنت شناخت کم و کیف انجام این گونه دستورات که با مراجعه به

 .گرددآمده است روشن می

آمده است. ها در قرآنامثال و حکم:که به منظور پند و اندرز و بیدار شدن ضمیر انسان -۲

دهد تا از هاهشدار میبه انسانهای حیات بهره گرفته و این بر دو گونه است:گاه از واقعیت

انسان را،در جلوی چشم وی قرار های گذشته تاریخها و زشتیگذشته عبرت بگیرند.زیبایی

ها دوری جوید و گذشته ناگوار ها را دنبال کند واز بدیدهد تا از آن پند گیرد.خوبیمی

بسیار از آن یاد شده  و اقوام مشابه که در قرآناسرائیلبنیخود را تکرار ننماید.سر گذشت

هایی است که جوامع بشری باید از آن پند و نکوهش گردیده به همین منظوراست.واقعیت

 .خود را تکرار ننمایندگیرند و دگر بار گذشته

اهل یسالک»فرماید: کردند،میدرباره اهل کتاب که گذشته رسوای خود را تکرار می

جهرة د سالوا موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا اهللالکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء،فق

ای از آسمان بر آنان فرود آوری،البته ازموسی خواهند تا نوشته( ،اهل کتاب از تو می۱۹)

 .«!تر نمودند و گفتند:خدا را آشکارا به ما بنمایدرخواستی بزرگ

 او تاتینا و قال الذین ال یعلمون لو ال یکلمنا اهلل»گوید: درباره اعراب مشرک می

( ،افراد نادان گفتند:چرا ۲۰آیة،کذلک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم )

آید؟کسانی که پیش از اینان ای نمیگوید؟یا برای ما نشانهخدا با ماسخن نمی

ها[شان به ها]و اندیشهگفتند،]زیرا[دلبودند]نیز[مانند همین گفته]بی جا[ایشان را می

 .«ماندمیهم



و »دهد: های باقی مانده از قوم لوط که در معرض دید مشرکان بوده هشدارمیدرباره ویرانه

بر]آثار ( ،صبح گاهان و شام گاهان۲۱انکم لتمرون علیهم مصبحین و باللیل ا فال تعقلون )

 .«!اندیشید؟گیرید و[نمیگذرید،آیا]عبرت نمیویران شده[آنان می

آل فرعون که گم راهی را برای خویش انتخاب نمودند و درباره مقایسه مشرکان با 

 :فرموده

قبلهم ذلک بما قدمت ایدیکم و ان اهلل لیس بظالم للعبید.کداب آل فرعون و الذین من

مغیرا کفروا بآیات اهلل فاخذهم اهلل بذنوبهم ان اهلل قوی شدید العقاب.ذلک بان اهلل لم یک

و الذین فسهم و ان اهلل سمیع علیم.کداب آل فرعوننعمة انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بان

 ، (۲۲من قبلهم کذبوا بآیات ربهم فاهلکناهم بذنوبهم )

این]اشاره به کیفر الهی[دست آوردهای پیشین شماست،و]گرنه[خدا بر بندگان]خود[ستم 

 .کار نیست

به]سزای[  همانند رفتار پیروان فرعون و پیشینیان آنان،به آیات خدا کفر ورزیدند،پس خدا

گناهانشان گرفتارشان کرد.خدا نیرومند و سخت کیفر است.این]کیفر[بدان جهت است که 

دهد،مگرآن که آنان آن چه را در دل خداوند نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته تغییر نمی

دارند تغییر دهند]یعنی تغییر حالت و تغییر جهت دهند[و خدا شنوای دانا است.]رفتاری[ 

پروردگارشان را تکذیب کردند،پس ما آنان ار فرعونیان و پیشینیان آنان که آیاتچون رفت

 . را به]سزای[گناهانشان هالک کردیم

ضرب المثل،مثل زدن است و عبارت است از ترسیم حالت ووضعیتی خاص »گونه دیگر

دارد.قرآن در میکشد و پیام خود را در قالب آن بیانکه گوینده،آن را به تصویر می

ها تا سر حد اعجازپیش رفته است.ضرب توانایی ترسیم هنری و گویا نمودن ضرب المثل

رسانی است که در قالب هنر،این المثل،گرچه جنبه تخیلی دارد،ولی خود یک نوع پیام



کند.قرآن به نحو رسان از آن استفاده میکند.در واقع ابزاری است که پیامرسالت را ایفا می

ها با بهترین وجهی توانا بهره گرفته و درترسیم حاالت اشخاص یا گروهاحسن از این ابزار 

 . (۲۳هنر تصویر را به کار برده است )

سوره بقره،به دو گونه حالت منافقین را به تصویرکشیده  ۲۰تا  ۱6های قرآن در آیه

ا شیوا و رساست.دو حالت درونی و برونی نگران کننده که منافق را فرا گرفته،با کیفیتی

 .ترسیم شده است

بخشیده مثل در سوره ابراهیم،بیهوده بودن کارهای کافران را با ضرب المثل،حالت تجسمی

مما کسبوا الذین کفروا بربهم،اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف ال یقدرون

( ،مثل کسانی که به پروردگارشان کافر ۲۴ء ذلک هو الضالل البعید )علی شی

ماند که بادی تند در روزی طوفانی بر آن شدند،کردارهای شان به خاکستری می

توانند برد.این است همان گمراهی دورو ای[نمیاند هیچ]بهرهبوزد.ازآن چه به دست آورده

 .«دراز

حالت فنایی جالب آن که از همان نخست،اعمال آنان را به خاکستر تشبیه کرده است که

توام با منت گذاری د!در سوره بقره،کمک رسانی به بینوایان را کهرسانآتش سوخته را می

های ریاکارانه)خود نمایی(تشبیه نموده،آن گاه و آزردن خاطر آنان انجام گیرد،به بخشش

فمثله کمثل صفوان علیه »بخشیده است: در قالب هنری ترسیم،بیهوده بودن آن را تجسم

ء مما کسبوا و اهلل ال یهدی القوم شیعلیتراب فاصابه وابل فترکه صلدا ال یقدرون 

است که بر روی آن،غبار ( ،پس مثل او هم چون مثل سنگ خارایی۲۵الکافرین )

خاکی]نشسته[است،و رگباری به آن رسیده و آن]سنگ[را شفاف و صاف بر جای گذارده 

کافران را برند،و خداوند،ای نمیاند بهرهآوردهاست.آنان]ریاکاران[نیز از آن چه به دست

 .«کندهدایت نمی



هذا القرآن های ترسیمی در قرآن فراوان است و لقد ضربنا للناس فیاین گونه ضرب المثل

هذا گوید: و لقد صرفنا للناس فی( .در جای دیگر می۲6من کل مثل لعلهم یتذکرون )

ها را انسانایم،باشد تا ضمیر خفتههای گوناگونی آورده( ،یعنی مثل۲۷القرآن من کل مثل )

 .بیدار سازیم

این دو بخش از آیات قرآنی)بخش بیان احکام و تکالیف و بخش حکم ومواعظ(کامال 

و نیز برای همگان تاابدیت روشن و آشکار -که مخاطبین قرآن بودند-برای مردم آن روز

 .برای همیشه جریان دارد« ( ،به زبان عربی رسا و آشکار۲۸است و آیه بلسان عربی مبین )

و گیرد و هر گونه ابهامین دو بخش از گفتار قرآن،اکثریت قاطع آیات قرآن را فرا میا

دشواری در فهم آن برای هیچ کس وجود ندارد.تنها آشنایی با لغت عرب یاترجمه قرآن 

 .مند شدن از آن،کافی استبه زبان خواننده،برای بهره

تراز ابزار (که بیشماند دو بخش دیگر)بخش سخن از جهان غیب و بخش معارفمی

های شیوههای به کار رفته هماناستعاره و تشبیه و کنایه استفاده شده است.ولی شیوه

ژرف دارند،و هر متعارف و شناخته شده نزد عرب بوده است که ظاهری آشکار و باطنی

 :آوریمهایی از آن را میگردد.در زیرنمونهمند میخود از آن بهرهکس به اندازه ظرفیت

اند،ناگزیر آوردهسخن از سرای غیب:قرآن و هر کتاب آسمانی چون از جهان غیب پیام -۳

توصیف جهان غیب ها و الفاظی که برایاند.البته این واژهای بازگو کردهاز آن جهان شمه

توانند حس و شهود است و نمیاند که متناسب با عالمبه کار رفته،برای مفاهیمی وضع شده

غیب جریان دارد.عالوه ابزار درک ساکنین ننده مفاهیمی باشند که در سرایکامال بازگو ک

 (این جهان،چه ظاهری)حواس خمس

و چه باطنی)عقل و اندیشه(برای درک و دریافت مفاهیم عالم شهود و متناسب باآن ساخته 

های شده و از درک کامل مفاهیمی از سنخ دیگر ناتوانند.از این رو است که درگزاره



سمانی درباره مفاهیم غیبی،از استعاره و تشبیه و به کار بردن مجاز وکنایه استفاده کتب آ

گزارش کنند.این شیوه ای تقریبی و از باب تشبیه نامحسوس به محسوسشده تا به گونه

با -شود و بیان یا درک تحقیقیمیها،به تقریب بسندهمتعارفی است که در این گونه تشبیه

 .نیستامکان پذیر -این وصف

( (قراردارد، ۲۹مثال از مراتب و تنوع نیروهایی که در اختیار فرشتگان)که مدبرات امرند )

تعبیر شده است،زیرا بال وسیله پرواز است و کار برد آن درنیروهایی «( ،بالها۳۰به اجنحه )

 باشد.بال و بازو هر دو دراین مفهوم کار بردکنند،متعارف میکه امکانات کار را فراهم می

 .دارند و مفهوم حقیقی هیچ یک مقصود نیست

دوزخ سخن به های آتشهم چنین است موقعی که از حور و قصور و اشجار و انهار یا شعله

دارد داشته باشد،بلکه توان عینا همین مفاهیمی را که در این سرا جریانآید.نمیمیان می

کار نیست،این از کوتاهی متناسب با سرای دیگر خواهد بود و اگر حقیقت آن برای ماآش

تری باید گفت تا برخی سوء سخن بیشفهم ما است،نه از قصور بیان قرآن.البته در این باره

 . (۳۱آوریم )ها مرتفع گردد که با توفیق الهی درجای خود میتفاهم

مطرح کرده معارف و اصول شناخت:قرآن در رابطه با معارف و اصول شناخت مسائلی -۴

نبود،معلوم نبود بینش بشریت تا آن روز بوده و تا کنون نیز اگر رهنمود وحیکه فراتر از 

 .یافت و شاید برای همیشه چنین باشدکه بینش بشری بدان راه می

کنه ذات احدیت هرگز قابل شناخت نیست و جز از راه صفات جمال و جالل وجامعیت 

یافته،به طوری که تا  صفات کمال،که همگی توقیفی است و عقل با کمک وحی بدان راه

( .عمده صفات جمال درآخر سوره حشر ۳۲اسم برای پروردگار شناخته شده است ) ۹۹

الرحیم.هو اهلل الذی ال هو اهلل الذی ال اال هو عالم الغیب و الشهادة هو الرحمان»آمده است: 

هلل عما اله اال هو الملک القدوس السالم المؤمن المهیمن العزیز الجبارالمتکبر.سبحان ا



ما فی السماوات و ء المصور له االسماء الحسنی،یسبح لهیشرکون.هو اهلل الخالق الباری

 ، (۳۳االرض و هو العزیز الحکیم )

نیست.به آن چه پنهان و آشکار است آگاه او خداوندی است که جز او خدایی

ختیاری خاص او کامل است...او فرمان روا و صاحب اباشد.رحمت او شامل و عنایتمی

است که درگاه او تا سر حدقداست پاکیزه است.سالمت و امنیت را بر جهانیان بر افراشته 

و جبروت و کبریایی او بر جهان سایه افکنده است.از آن چه مشرکان است.عزت و قدرت

 .خدای آفریننده و سازنده و صورت بخش همه موجوداتدور است.او استپندارند بهمی

ها و یکی و نیک خواهی در او فراهم است.آن چه در آسمانهای نتمامی نشانه

کند[او]بر هر چه اراده کند[پیروز و گویند]او را ستایش میاست]جمله[تسبیح او میزمین

 . حکمت اندیش است

که مظهر خدا گونهای استتوان یافت.انسان آفریدهراز آفرینش را در آفرینش انسان می

الهی بدو ( .و دایع۳۴است انی جاعل فی االرض خلیفة )تام صفات جمال و جالل الهی 

ان یحملنها و سپرده شده است: انا عرضنا االمانة علی السماوات و االرض و الجبال فابین

( .انسان را تنها شایسته یافتیم تا ودایع خودرا بدو ۳۵اشفقن منها و حملها االنسان )

تی(بدو اختصاص یافت و علم آدم االسماء پی بردن به حقایق هس«)بسپاریم.لذا تعلیم اسماء

او را منتسب به ( .و چون۳۷( ،و خداوند او را گرامی داشت و لقد کرمنا بنی آدم )۳6کلها )

روحی فقعوا له خود دانست او را مسجود مالیک قرار داد فاذا سویته و نفخت فیه من

 . (۳۸ساجدین )

در پایین،در اختیار کامل او قرار چه بدین سبب تمامی نیروهای جهان هستی،چه در باال و

( .از این رو تمامی اشیا ۳۹جمیعا منه )گرفت و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی االرض

نیرویی آفریده شده تا تمامی نیروها را در اختیار یعنی در انسانبرای انسان آفریده شده است



می صفات جمال و جالل حضرت حق قرار دهد،و تماگیرد تا وجود خویش را تجلی گاه

خلقت االشیاء الجلک و خلقتک الجلی،همه چیز »گر شود.کبریایی حق در وجود اوجلوه

ای که ( ،زیرا آفریده۴۰« )آفریدیم،و تو را برای خود-را برای توخطاب به انسان کامل

جلوه گاه حضرت حق قرار گیرد،جز انسان این شایستگی را نداشت،لذا است بتوان چنان

 . (۴۱فتبارک اهلل احسن الخالقین )»فرینش او به خود تبریک گفت: که درآ

ارائه نشده انسان این چنین در قرآن توصیف شده که در جای دیگر چنین توصیفی از انسان

گر صحت و شاهدصدق همین است،و مسیر حرکت انسان در بستر تاریخ،خود نشان

 .حقیقت است که قرآن توصیف نموده

 قرآن حیاتی بودن ساختار

آن بر قلب اند که الفاظ و تنظیم عبارات قرآن وحیانی نباشد،بلکه معانیبرخی احتمال داده

 (۴۲پیامبر القاء شده و آن حضرت خود آن را در قالب الفاظ در آورده است! )

( و نیز در آیه ۴۳این احتمال از آن جا نشات گرفته که در تعبیر آیه فانه نزله علی قلبک )

که جای گاه -( آمده که قرآن بر قلب پیامبر۴۴االمین علی قلبک ) نزل به الروح

 .فرود آمده است-درونی استادراک

آن را نفی ولی این احتمال جایی ندارد و فاقد سند اعتبار است.عالوه صراحت آیات قرآن

رساند و بامساله اعجاز و کند و تلقی مسلمانان از روز نخست تا کنون خالف آن را میمی

منافات دارد،زیرا گستره تر در جنبه لفظ و تنظیم عبارات متمرکز استکه بیش-تحدی

 .گرددتعجیز شامل پیامبر نیز می

نماید،زیرا مقصود از قلب در این دو آیه، فوق کامال سطحی میچنین برداشتی از دو آیه

دهد.دریافت وحی نیز حقیقی او را تشکیل میپیامبر است که شخصیتشخصیت درونی

گیرد گرفت،چون پیام وحیانی به گونه معمولی انجام نمیاز همان راه صورت میبایستیم



دریافت تابتوان با حس ظاهری آن را دریافت،بلکه دستگاه و گیرنده مناسب خود را برای

نیاز دارد،که همان جنبه روحانی و ملکوتی پیامبران است که به سر حدکمال رسیده و 

 .کردن چنین پیامی را دارند شایستگی دریافت و بازگو

رادیویی را توان نحوه دریافت امواجاگر خواسته باشیم مثال تقریبی برای آن ارائه دهیم،می

دارد،و عین الفاظ و شاهد بیاوریم،دستگاه مخصوصی نیاز است تا پیام رادیویی را دریافت

ات با حس معمولی عبارات دریافتی را گزارش دهد.پیام رادیویی را با همان الفاظ وعبار

توان دریافت نمود،ولی با دستگاه مخصوص ومتناسب با آن قابل دریافت و بازگو نمی

دارد،آن گیرنده تنها مفاهیم را دریافت میرود که دستگاهباشد.هرگز تصور نمیکردن می

 .آوردگاه خود در قالب الفاظ)ساخته خود(درمی

وحی ثابت شباهتی میان آن و نحوه دریافت ایماین یک مثال تقریبی است،و هرگز نخواسته

حس نباشد،ولی عین ای است که قابلبه گونهتوان تصور نمود دریافتکنیم.جز آن که می

الفاظ و عبارات به گونه غیر محسوس،قابل دریافت و بازگوکردن باشد.قرآن تصریح دارد 

انجام گرفته  که الفاظ و عبارات قرآن و ساختار آن،از آن خدا است و بادست وحی

های قرائت،تالوت و ترتیل را به کار برده،که از نظر وضع لغت عرب تنها است،زیرا واژه

رساند،که الفاظ ومعانی هر دو از آن دیگری باشد،و بازگو کردن سروده دیگران را می

 .رودکند و از خودچیزی مایه نمیبازگو کننده آن را صرفا تالوت می

کرده باشد،و اگر کردن عبارت و الفاظی است که دیگری تنظیمبازگو قرائت از نظر لغت

 .رودبه کار نمیالفاظ و عبارات از خود او باشد،واژه قرائت

اند:قرائت،عبارت است از حکایت لفظ،درمقابل همین گونه است تالوت.لذا فقها گفته

 .تکلم که عبارت است از حکایت معنا

گفته یا از ید انشاء گویند،و اگر شعری که سابقهمان گونه که درباره شعر،اگر خود بسرا



شده،و انشاء سرودن شعری است که قبال سرودهدیگری باشد،انشاد گویند.انشاد،حکایت

 .بالبداهه است

قرائت نیز حکایت نثری است که الفاظ و عبارات آن قبال تنظیم شده است وتکلم،انشاء 

 .کندبا الفاظ و عباراتی که خود تنظیم میمعنا است

تواند الفاظ و عباراتش از پیامبر باشد،زیراپیامبر آن با این توضیح روشن شد که قرآن نمی

 .نمودمیفرمود،و هرگز در جایی نیامده که پیامبر به آن تکلمیا تالوت میرا قرائت

( . و اذا ۴۵در قرآن کریم آمده: فاذا قرات القرآن فاستعذ باهلل من الشیطان الرجیم )

( . و قرآنا فرقناه لتقراه ۴6رآن جعلنا بینک و بین الذین ال یؤمنون حجابا مستورا )الققرات

یتلو ( . هو الذی بعث فی االمیین رسوال منهم۴۸علی . سنقرؤک فال تنسی )علی الناس

( . و اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک ۵۰( . و ان اتلو هذا القرآن... )۴۹علیهم آیاته )

 .دهند فراوان استوت قرآن را به پیامبر نسبت میکه تال( .آیاتی۵۱)

فاجره عالوه،قرآن صریحا با عنوان کالم اهلل یاد شده: و ان احد من المشرکین استجارک

( .و در احادیث تفسیر به ۵۳( . یریدون ان یبدلوا کالم اهلل )۵۲حتی یسمع کالم اهلل )

و هو کالم »دیث دیگر آمده:( و در ح۵۴ما آمن بی من فسر برایه کالمی )»آمده:رای

 . (۵۵« )اهلل،وتاویله ال یشبه کالم البشر

فرماید:قرآن را به زبان عربی فرو فرستادیم،کامالصراحت اضافه بر آن این که خداوند می

شعراء که دارد که ساختار لفظی آن نیز با دست وحی انجام گرفته است.در آیه سوره

لتنزیل رب جهت عنایت دارد: و انه مستشکل به آن تمسک جسته،صریحا به این

 . (۵6مبین )العالمین.نزل به الروح االمین.علی قلبک لتکون من المنذرین.بلسان عربی

لذا جای تردید نیست که قرآن در دو جهت لفظ و معنا ساختار وحیانی دارد،وصرفا کالم 

در جهت  تربیشکه-خدا است.هرگز در توان پیامبر نیست که چنین سخن معجزه آسایی



تحدی و تعجیز،شامل پیامبر از خود بسازد.گستره آیات-لفظ و نظم عبارت متمرکز است

 .شود،چنان چه اشارت رفتنیز می

 :نوشتهاپی

 .۷۸-۷۹،ص ۳المیزان،ج  -۱

 .۱-۵۵:۴الرحمان  -۲

 .۱۴:۴ابراهیم  -۳

 .۱۲:۲یوسف  -۴

 .۴۳:۳زخرف  -۵

 .۱6:۱۰۳نحل  -6

 .۱۹۳-۲6:۱۹۵شعراء  -۷

 .۴۰و  ۳۲و  ۲۲و  ۵۴:۱۷قمر  -۸

 .۴۴:۵۸دخان  -۹

 .۳۹:۲۸زمر  -۱۰

یعنی.زبان متعارف که برای همگان قابل فهم باشد،با این تفاوت که اختالف  -۱۱

 .مطالب مؤثر استاستعدادها در عمق درک

 .۱۳:۱۷رعد  -۱۲

 ،ص۱للقرآن ظهر و بطن .)تفسیر عیاشی،ج »پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله:فرموده: -۱۳

۱۱) . 

 .۴۷:۲۴محمد  -۱۴

 .(۳:۷هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات و اخر متشابهات )آل عمران » -۱۵

 .۲۷۸،ص ۷۵بحار االنوار،چاپ بیروت،ج  -۱6



 .۷التمهید،ج  -۱۷

 .۲:۲۱بقره  -۱۸

 .۲:۲۷۵بقره  -۱۹

 .۴:۱۵۳نساء  -۲۰

 .۲:۱۱۸بقره  -۲۱

 .۱۳۷-۳۷:۱۳۸صافات  -۲۲

 .۵۱-۸:۵۴انفال  -۲۳

 .ر.ک:سید قطب،التصویر الفنی فی القرآن -۲۴

 .۱۴:۱۸ابراهیم  -۲۵

 .۲:۲6۴بقره  -۲6

 .۳۹:۲۷زمر  -۲۷

 .۱۷:۸۹اسراء  -۲۸

 .۲6:۱۹۵شعراء  -۲۹

(،یعنی نیروهای عاقل و فعال که تدبیر جهان هستی با ۷۹:۵)نازعات « فالمدبرات امرا» -۳۰

 .گیردمیدست آنان انجام

 .(۳۵:۱ولی اجنحة مثنی و ثالث و رباع )فاطر جاعل المالئکة ا» -۳۱

التمهید که مخصوص دفع شبهات است.عالمه به این جهت در مقدمه تفسیر  ۷ج  -۳۲

 .( اشارتی دارد6-۹،ص ۱المیزان)ج 

(اسماء حسنای الهی را مشروحا بیان داشته ۱۹۴-۲۲۰صدوق در کتاب توحید)ص  -۳۳

.سبزواری،شرح ۹۷-۱۵۰،ص ۱الیقین،ج شود به فیض کاشانی،علم است: هم چنین رجوع

 .االسماء الحسنی،مصباح کفعمی



،شرح اسماء حسنای ۲۹۸-۳۱۲ابن فهد حلی،خاتمه کتاب عدة الداعی،ص  ۳۱۲-۳۴۷ص 

 .۱۵۲-۳۵۳ص فخر رازی

 .۲۲-۵۹:۲۴حشر  -۳۴

 .۲:۳۰بقره  -۳۵

 .۳۳:۷۲احزاب  -۳6

 .۲:۳۱بقره  -۳۷

 .۱۷:۷۰اسراء  -۳۸

 .۱۵:۲۹حجر  -۳۹

 .۴۵:۱۳ جاثیه -۴۰

 .6۷،به نقل از مشارق انوار الیقین،ص ۳۸۱،ص ۱فیض کاشانی،علم الیقین،ج  -۴۱

 .۲۳:۱۴مؤمنون  -۴۲

اوسترین و لفسق ترجمه احمد آرام.وی این احتمال ر.ک:فلسفه علم کالم،نوشته هری -۴۳

(که از سران معتزله است،نسبت داده و به کتاب ۲۲۸را به معمر بن عبادسلمی)متوفای 

استناد کرده است،که با رجوع به اصل مستند،روشن ت االسالمیین ابو الحسن اشعریمقاال

همین امر سبب شده تا افرادی اوسترین اشتباه بوده است.ولیگردید برداشت هری

مطرح مقصود فراستخواه آن را دست آویز قرار داده و به عنوان شبهه،امروزه»مانند

.و مقال وی در فصل نامه فرراه،شماره ۳۰۵ص  سازند.رجوع شود به کتاب وی زبان قرآن

 .۲:۹۷. بقره ۲۱.۲،ص ۷۷،زمستان ۱

 .۱۹۳-۲6:۱۹۴شعراء  -۴۴

 .۱6:۹۸نحل  -۴۵

 .۱۷:۴۵اسراء  -۴6



 .۱۷:۱۰6اسراء  -۴۷

 .۸۷:6اعلی  -۴۸

 .6۲:۲جمعه  -۴۹

 .۲۷:۹۲نمل  -۵۰

 .۱۸:۲۷کهف  -۵۱

 .۹:6توبه  -۵۲

 .۴۸:۱۵فتح  -۵۳

 .۲،مجلس 6امالی صدوق،ط نجف،ص  -۵۴

 .۳6،باب ۲6۴توحید صدوق،ط بیروت،ص  -۵۵

 .۱۹۲-۲6:۱۹۵شعراء  -۵6

 حیاتی بودن ساختار قرآن

آن بر قلب اند که الفاظ و تنظیم عبارات قرآن وحیانی نباشد،بلکه معانیبرخی احتمال داده

 (۴۲پیامبر القاء شده و آن حضرت خود آن را در قالب الفاظ در آورده است! )

( و نیز در آیه ۴۳از آن جا نشات گرفته که در تعبیر آیه فانه نزله علی قلبک ) این احتمال

که جای گاه -( آمده که قرآن بر قلب پیامبر۴۴نزل به الروح االمین علی قلبک )

 .فرود آمده است-درونی استادراک

 آن را نفیولی این احتمال جایی ندارد و فاقد سند اعتبار است.عالوه صراحت آیات قرآن

رساند و بامساله اعجاز و کند و تلقی مسلمانان از روز نخست تا کنون خالف آن را میمی

منافات دارد،زیرا گستره تر در جنبه لفظ و تنظیم عبارات متمرکز استکه بیش-تحدی

 .گرددتعجیز شامل پیامبر نیز می



این دو آیه،  نماید،زیرا مقصود از قلب درفوق کامال سطحی میچنین برداشتی از دو آیه

دهد.دریافت وحی نیز حقیقی او را تشکیل میپیامبر است که شخصیتشخصیت درونی

گیرد گرفت،چون پیام وحیانی به گونه معمولی انجام نمیاز همان راه صورت میبایستمی

دریافت تابتوان با حس ظاهری آن را دریافت،بلکه دستگاه و گیرنده مناسب خود را برای

همان جنبه روحانی و ملکوتی پیامبران است که به سر حدکمال رسیده و  نیاز دارد،که

 .شایستگی دریافت و بازگو کردن چنین پیامی را دارند

رادیویی را توان نحوه دریافت امواجاگر خواسته باشیم مثال تقریبی برای آن ارائه دهیم،می

دارد،و عین الفاظ و افتشاهد بیاوریم،دستگاه مخصوصی نیاز است تا پیام رادیویی را دری

عبارات دریافتی را گزارش دهد.پیام رادیویی را با همان الفاظ وعبارات با حس معمولی 

توان دریافت نمود،ولی با دستگاه مخصوص ومتناسب با آن قابل دریافت و بازگو نمی

ن دارد،آگیرنده تنها مفاهیم را دریافت میرود که دستگاهباشد.هرگز تصور نمیکردن می

 .آوردگاه خود در قالب الفاظ)ساخته خود(درمی

وحی ثابت ایم شباهتی میان آن و نحوه دریافتاین یک مثال تقریبی است،و هرگز نخواسته

حس نباشد،ولی عین ای است که قابلبه گونهتوان تصور نمود دریافتکنیم.جز آن که می

کردن باشد.قرآن تصریح دارد الفاظ و عبارات به گونه غیر محسوس،قابل دریافت و بازگو

که الفاظ و عبارات قرآن و ساختار آن،از آن خدا است و بادست وحی انجام گرفته 

های قرائت،تالوت و ترتیل را به کار برده،که از نظر وضع لغت عرب تنها است،زیرا واژه

رساند،که الفاظ ومعانی هر دو از آن دیگری باشد،و بازگو کردن سروده دیگران را می

 .رودکند و از خودچیزی مایه نمیبازگو کننده آن را صرفا تالوت می

کرده باشد،و اگر بازگو کردن عبارت و الفاظی است که دیگری تنظیمقرائت از نظر لغت

 .رودبه کار نمیالفاظ و عبارات از خود او باشد،واژه قرائت



کایت لفظ،درمقابل اند:قرائت،عبارت است از حهمین گونه است تالوت.لذا فقها گفته

 .تکلم که عبارت است از حکایت معنا

گفته یا از همان گونه که درباره شعر،اگر خود بسراید انشاء گویند،و اگر شعری که سابق

شده،و انشاء سرودن شعری است که قبال سرودهدیگری باشد،انشاد گویند.انشاد،حکایت

 .بالبداهه است

عبارات آن قبال تنظیم شده است وتکلم،انشاء  قرائت نیز حکایت نثری است که الفاظ و

 .کندبا الفاظ و عباراتی که خود تنظیم میمعنا است

تواند الفاظ و عباراتش از پیامبر باشد،زیراپیامبر آن با این توضیح روشن شد که قرآن نمی

 .نمودمیفرمود،و هرگز در جایی نیامده که پیامبر به آن تکلمیا تالوت میرا قرائت

( . و اذا ۴۵قرآن کریم آمده: فاذا قرات القرآن فاستعذ باهلل من الشیطان الرجیم ) در

( . و قرآنا فرقناه لتقراه ۴6القرآن جعلنا بینک و بین الذین ال یؤمنون حجابا مستورا )قرات

یتلو ( . هو الذی بعث فی االمیین رسوال منهم۴۸علی . سنقرؤک فال تنسی )علی الناس

( . و اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک ۵۰( . و ان اتلو هذا القرآن... )۴۹علیهم آیاته )

 .دهند فراوان استکه تالوت قرآن را به پیامبر نسبت می( .آیاتی۵۱)

فاجره عالوه،قرآن صریحا با عنوان کالم اهلل یاد شده: و ان احد من المشرکین استجارک

( .و در احادیث تفسیر به ۵۳الم اهلل )( . یریدون ان یبدلوا ک۵۲حتی یسمع کالم اهلل )

و هو کالم »( و در حدیث دیگر آمده:۵۴ما آمن بی من فسر برایه کالمی )»آمده:رای

 . (۵۵« )اهلل،وتاویله ال یشبه کالم البشر

فرماید:قرآن را به زبان عربی فرو فرستادیم،کامالصراحت اضافه بر آن این که خداوند می

شعراء که دارد که ساختار لفظی آن نیز با دست وحی انجام گرفته است.در آیه سوره

لتنزیل رب مستشکل به آن تمسک جسته،صریحا به این جهت عنایت دارد: و انه



 . (۵6مبین )قلبک لتکون من المنذرین.بلسان عربی العالمین.نزل به الروح االمین.علی

لذا جای تردید نیست که قرآن در دو جهت لفظ و معنا ساختار وحیانی دارد،وصرفا کالم 

تر در جهت بیشکه-خدا است.هرگز در توان پیامبر نیست که چنین سخن معجزه آسایی

تعجیز،شامل پیامبر  تحدی واز خود بسازد.گستره آیات-لفظ و نظم عبارت متمرکز است

 .شود،چنان چه اشارت رفتنیز می

 :نوشتهاپی

 .۷۸-۷۹،ص ۳المیزان،ج  -۱

 .۱-۵۵:۴الرحمان  -۲

 .۱۴:۴ابراهیم  -۳

 .۱۲:۲یوسف  -۴

 .۴۳:۳زخرف  -۵

 .۱6:۱۰۳نحل  -6

 .۱۹۳-۲6:۱۹۵شعراء  -۷

 .۴۰و  ۳۲و  ۲۲و  ۵۴:۱۷قمر  -۸

 .۴۴:۵۸دخان  -۹

 .۳۹:۲۸زمر  -۱۰

متعارف که برای همگان قابل فهم باشد،با این تفاوت که اختالف  یعنی.زبان -۱۱

 .مطالب مؤثر استاستعدادها در عمق درک

 .۱۳:۱۷رعد  -۱۲

،ص ۱للقرآن ظهر و بطن .)تفسیر عیاشی،ج »پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله:فرموده: -۱۳

۱۱) . 



 .۴۷:۲۴محمد  -۱۴

 .(۳:۷مات و اخر متشابهات )آل عمران هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محک» -۱۵

 .۲۷۸،ص ۷۵بحار االنوار،چاپ بیروت،ج  -۱6

 .۷التمهید،ج  -۱۷

 .۲:۲۱بقره  -۱۸

 .۲:۲۷۵بقره  -۱۹

 .۴:۱۵۳نساء  -۲۰

 .۲:۱۱۸بقره  -۲۱

 .۱۳۷-۳۷:۱۳۸صافات  -۲۲

 .۵۱-۸:۵۴انفال  -۲۳

 .ر.ک:سید قطب،التصویر الفنی فی القرآن -۲۴

 .۱۴:۱۸ابراهیم  -۲۵

 .۲:۲6۴بقره  -۲6

 .۳۹:۲۷زمر  -۲۷

 .۱۷:۸۹اسراء  -۲۸

 .۲6:۱۹۵شعراء  -۲۹

(،یعنی نیروهای عاقل و فعال که تدبیر جهان هستی با ۷۹:۵)نازعات « فالمدبرات امرا» -۳۰

 .گیردمیدست آنان انجام

 .(۳۵:۱جاعل المالئکة اولی اجنحة مثنی و ثالث و رباع )فاطر » -۳۱

ص دفع شبهات است.عالمه به این جهت در مقدمه تفسیر التمهید که مخصو ۷ج  -۳۲

 .( اشارتی دارد6-۹،ص ۱المیزان)ج 



(اسماء حسنای الهی را مشروحا بیان داشته ۱۹۴-۲۲۰صدوق در کتاب توحید)ص  -۳۳

.سبزواری،شرح ۹۷-۱۵۰،ص ۱شود به فیض کاشانی،علم الیقین،ج است: هم چنین رجوع

 .االسماء الحسنی،مصباح کفعمی

،شرح اسماء حسنای ۲۹۸-۳۱۲ابن فهد حلی،خاتمه کتاب عدة الداعی،ص  ۳۱۲-۳۴۷ص 

 .۱۵۲-۳۵۳ص فخر رازی

 .۲۲-۵۹:۲۴حشر  -۳۴

 .۲:۳۰بقره  -۳۵

 .۳۳:۷۲احزاب  -۳6

 .۲:۳۱بقره  -۳۷

 .۱۷:۷۰اسراء  -۳۸

 .۱۵:۲۹حجر  -۳۹

 .۴۵:۱۳جاثیه  -۴۰

 .6۷الیقین،ص  ،به نقل از مشارق انوار۳۸۱،ص ۱فیض کاشانی،علم الیقین،ج  -۴۱

 .۲۳:۱۴مؤمنون  -۴۲

اوسترین و لفسق ترجمه احمد آرام.وی این احتمال ر.ک:فلسفه علم کالم،نوشته هری -۴۳

(که از سران معتزله است،نسبت داده و به کتاب ۲۲۸را به معمر بن عبادسلمی)متوفای 

تند،روشن استناد کرده است،که با رجوع به اصل مسمقاالت االسالمیین ابو الحسن اشعری

همین امر سبب شده تا افرادی اوسترین اشتباه بوده است.ولیگردید برداشت هری

مطرح مقصود فراستخواه آن را دست آویز قرار داده و به عنوان شبهه،امروزه»مانند

.و مقال وی در فصل نامه فرراه،شماره ۳۰۵سازند.رجوع شود به کتاب وی زبان قرآن ص 

 .۲:۹۷ . بقره۲۱.۲،ص ۷۷،زمستان ۱



 .۱۹۳-۲6:۱۹۴شعراء  -۴۴

 .۱6:۹۸نحل  -۴۵

 .۱۷:۴۵اسراء  -۴6

 .۱۷:۱۰6اسراء  -۴۷

 .۸۷:6اعلی  -۴۸

 .6۲:۲جمعه  -۴۹

 .۲۷:۹۲نمل  -۵۰

 .۱۸:۲۷کهف  -۵۱

 .۹:6توبه  -۵۲

 .۴۸:۱۵فتح  -۵۳

 .۲،مجلس 6امالی صدوق،ط نجف،ص  -۵۴

 .۳6،باب ۲6۴توحید صدوق،ط بیروت،ص  -۵۵

 .۱۹۲-۲6:۱۹۵شعراء  -۵6

 فصل دوم

 نزول قرآن

های نازل شده بر پیامبر اسالم است که پیش ازهجرت و پس قرآن مجموعه آیات و سوره

نازل شده های مختلف و پیش آمدهای گوناگون به طور پراکندهاز آن در مناسبت

 .است.سپس گرد آوری شده و به صورت مجموعه کتاب در آمده است

نزول قرآن تدریجی،آیه آیه و سوره سوره،بوده و تا آخرین سال حیات پیامبر صلی اهلل 

ادامه داشته است.در دوران حیات پیامبر صلی اهلل علیه و آله هرگاه پیش آمدی علیه و آله



شدند،در ارتباط با آن پیش آمد یا برای رفع آن داد یامسلمانان با مشکلی روبرو میرخ می

ای ای از آیات یا سورههای مطرح شده،مجموعهنا پاسخ به سؤالیا احیامشکل

نامند،که میها و پیش آمدها را اصطالحا اسباب نزول یا شان نزولشد.این مناسبتمینازل

پراکنده،قرآن را از ها برای فهم دقیق بسیاری از آیات ضروری است.این نزولدانستن آن

موسی یک جا نازل شد و حف ابراهیم و الواحسازد. زیرا صدیگر کتب آسمانی جدا می

کفروا لو ال نزل علیه القرآن همین امر موجب عیب جویی مشرکان گردید: و قال الذین

یک جا بر او نازل اند گفتند:چرا قرآنجملة واحدة... ،کسانی که کفر ورزیده

( ،این به خاطر ۱)ترتیال به فؤادک و رتلناهدر جواب آنان آمده: کذلک لنثبت«.نگردیده؟...

بر تو آن است که قلب تو را به وسیله آن استوار گردانیم و]از این رو[آن را به تدریج

گوید: و قرآنا فرقناه لتقراه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیال خواندیم .در جای دیگر می

و آن را به ( ،قرآنی که با آیاتش را از هم جدا کردیم تا آن را با درنگ برمردم بخوانی ۲)

 . تدریج نازل کردیم

که پیامبر شود،حکمت تدریجی بودن نزول قرآن آن استبه طوری که از قرآن استنباط می

خاص اکرم صلی اهلل علیه و آله و مسلمانان احساس کنند هم واره مورد عنایت

 پروردگارقرار دارند و پیوسته رابطه آنان با حق تعالی استوار است و این تداوم نزول

( ،و در ۳دل گرمی و تثبیت آنان را فراهم سازد. و اصبر لحکم ربک فانک باعیننا... )باعث

دل این قبیل«برابردستور پروردگارت شکیبا باش چرا که مورد عنایت کامل ما قرار داری...

بدان های مداوم برای پیامبر اسالم فراوان بوده است و در قرآن در موارد بسیاریگرمی

 .استاشاره شده 

 آغاز نزول



 :آغاز نزول قرآن در ماه مبارک رمضان و در شب قدر صورت گرفت

( ، انا ۴شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان... )

( ، انا انزلناه فی لیلة القدر... ۵انزلناه فی لیلة مبارکة انا کنا منذرین،فیها یفرق کل امر حکیم )

(6) . 

رمضان.شیخ کلینی ماه مبارک ۲۳و  ۲۱میان دو شب مردد است:شب -نزد امامیه-قدر شب

پرسیدم:شب قدر از حسان بن مهران روایت کرده است گوید:از امام صادق علیه السالم

جستجوکن .زراره از امام صادق  ۲۳و  ۲۱آن را در یکی از دو شب »کدام است؟فرمود:

 ۲۳شب تعیین و شب  ۲۱شب تقدیر است،شب ۱۹شب »علیه السالم روایت کرده فرمود:

 :گوید( .شیخ صدوق می۷شب ختم و امضای امر است )

لیلة »( .این شب را۸ماه رمضان است ) ۲۳مشایخ ما اتفاق نظر دارند که لیلة القدر،شب »

 . (۹الجهنی نیز گویند به شرحی که در حدیث ابو حمزه ثمالی آمده است )

 سه سال تاخیر نزول

( ۱۰میالدی(بود )6۰۹سال پیش از هجرت) ۱۳ماه رجب، ۲۷ی رسالی)بعثت(در آغاز وح

سه سال را به نام فترت ،ولی نزول قرآن به عنوان کتاب آسمانی،سه سال تاخیر داشت.این

داد تا انجام میخوانند.پیامبر صلی اهلل علیه و آله در این مدت دعوت خود را سری( می۱۱)

( .ابو عبد اهلل ۱۳کرد )زل شد و دستور اعالن دعوت را دریافت( نا۱۲آیه فاصدع بما تؤمر )

سه سال قرآن ( تا مدت۱۴« )پس از نزول آیه اقرا باسم ربک الذی خلق...»زنجانی گوید: 

تدریجی نازل گردید نامند،سپس قرآن به صورتنازل نشد و این مدت را فترت وحی می

که در آیه لو النزل علیه القرآن جملة ( .چنان ۱۵که مورد اعتراض مشرکین قرار گرفت )

 .( به آن اشارت رفت۱6واحدة )



 مدت نزول

آغاز و تا سال است.نزول قرآن سه سال بعد از بعثتمدت نزول تدریجی قرآن بیست

کلینی آخرین سال حیات پیامبر صلی اهلل علیه و آله ادامه داشت.ابو جعفر محمد بن یعقوب

است که حفص بن غیاث ازامام جعفر صادق علیه السالم (حدیثی آورده ۳۲۸رازی)متوفای 

سال بوده،چراخداوند فرموده است: شهر  ۲۰پرسد:با آن که نزول قرآن در مدت می

(از ۳۲۰سمرقندی)متوفای ( محمد بن مسعود عیاشی۱۷رمضان الذی انزل فیه القرآن )

الم عرض امام صادق علیه السکند که به حضرتابراهیم بن عمر صنعانی نقل می

سال نازل شده بیستکرد:چگونه قرآن در ماه رمضان نازل گردیده با آن که در مدت

شد:چگونه قرآن گوید:از امام صادق علیه السالم سؤال( علی بن ابراهیم قمی می۱۸است؟ )

( امام صادق ۱۹شده است؟ )سال نازلدر ماه رمضان نازل گردید،با آن که در طول بیست

که ابن «عشرین عاما...ثم نزل فی طول»...روایات مذکور تصریح فرمودند:علیه السالم در 

( ودیگران این نظر را ۲۲( و سید عبد اهلل شبر )۲۱( و عالمه مجلسی )۲۰بابویه صدوق )

 . (۲۳اند )برگزیده

گوید:قرآن بر (،از بزرگان تابعین و از فقهای سبعه مدینه،می۹۵سعید بن مسیب،)متوفای 

است ( و این غیر از بعثت۲۴سالگی نازل شد ) ۴۳صلی اهلل علیه و آله در سن  پیامبر اسالم

شراحیل سالگی بوده است.واحدی نیشابوری از عامر بن ۴۰که به اتفاق امت در سن 

 :کند که گفته است(،نقل می۱۰۹-۲۰شعبی،از فقها و ادبای تابعین)

نقل مام احمد بن حنبل از وی( ،و نیز ا۲۵سال بوده است )مدت نزول قرآن حدودا بیست»

نبوت پیامبر صلی اهلل علیه و آله در سن چهل سالگی بوده است و »کند که گفته است:می

سال نازل شده و ابو الفداء،معروف به ابن کثیر پس ازسه سال،قرآن در مدت بیست

ه ک( .ابو جعفر طبری از عکرمه روایت کرده۲6سند این نقل کامال صحیح است )»گوید:می



 . (۲۷« )سال به طول انجامیدنزول قرآن،از آغاز تا پایان،بیست»ابن عباس گفته است: 

حدیثی (از محمد بن اسماعیل بخاری۷۷۴ابو الفداء اسماعیل بن کثیر دمشقی)متوفای 

سال در مدینه قرآن به مدت ده سال در مکه و ده»آورد که ابن عباس و عایشه گفتند:می

را آورده و در پایان سال نزول قرآنبیستعبید قاسم بن سالم روایتو نیز از ابو «نازل شد

 . (۲۸هذا اسناد صحیح )»گفته است: 

 :شوددر این جا سه پرسش مطرح می

پیامبر در چگونه نزول قرآن یا آغاز نزول آن در شب قدر بوده است در حالی که بعثت-

 رجب با پنج آیه از اول سوره علق آغاز شد؟ ۲۷

سال، بیستزول قرآن در شب قدر انجام گرفته است در حالی که قرآن در مدتچگونه ن-

گوناگون،نازل شده های مختلف و پیش آمدهاینجوما یعنی هر چند آیه و در مناسبت

 است؟

کدام آیات یا سوره برای نخستین بار بر پیامبر نازل شده است؟اگر اولین آیات یااولین -

فاتحة الکتاب »ابتدای آن است،چرا به سوره حمدسوره، سوره علق و پنج آیه از 

 گویند؟می

سال پس از جواب پرسش اول و سوم روشن است.زیرا نزول قرآن،چنان که اشاره شد،سه

گرفت و هنوز انجام میبعثت انجام گرفته است.در سه سال اول بعثت،دعوت به گونه سری

( نازل گردید و پیامبر ۲۹« )ماتؤمر...برای اسالم کتابی نازل نشده بود.تا آن که آیه فاصدع ب

( .اما ۳۰آغاز شد )یافت و نزول قرآنصلی اهلل علیه و آله به اعالم علنی دعوت ماموریت

حیات پیامبر صلی اهلل گویند،اگر این نام را در زمانفاتحة الکتاب می»چرا به سوره حمد

کاملی ست که اولین سوره( ،بدین دلیل ا۳۱علیه و آله بر آن سوره اطالق کرده باشند )

است که بر پیامبر نازل شده است.در برخی روایات آمده است که همان روزاول 



ال صالة اال بفاتحة »بعثت،جبرئیل نماز و وضو را طبق آیین اسالم به پیامبر تعلیم نمود،زیرا

 . (۳۲الکتاب ،بنا بر این سوره مذکور به طور کامل نازل شد )

تدریجی،گفت و نزول قرآن در شب قدر و تعارض آن با نزول در مورد پرسش دوم:یعنی

ای از آن را در خالصهگو بسیار است و آرای مختلف در این زمینه عرضه شده است که

 :آوریمذیل می

شهررمضان الذی »نظر اول:آغاز نزول قرآن در شب قدر بوده است،چنان که از ظاهر آیه 

اند.زیرا تر محققین این رای رابرگزیدهید.بیشآ( به دست می۳۳« )انزل فیه القرآن...

فهمیدند.براساس این نظر آیه مذکور معاصرین نزول آیه از واژه قرآن،قرآن کامل را نمی

شریفه را این گونه تفسیر تر مفسرین آیهرساند.از این رو بیشابتدای نزول را می

( ۳۵عبدبه ظاهر روایاتند )( مگر کسانی که مت۳۴ای بدء نزول القرآن فیه )»...اند:کرده

.روایات درباره تفسیر قرآن،حجیت تعبدیه ندارند،زیرا تعبد درمورد عمل است،نه در مورد 

عقیده و درک.مخصوصا اگر روایات با ظاهر لفظمخالف بوده و نیاز به تاویل داشته 

تواند یک جا و در یک باشند.به عالوه این قرآن با الفاظ و عبارات وخصوصیاتش نمی

ای خبر بزنیم. مثال در قرآن از گذشتهدستشب نازل شده باشد،مگر آن که به تاویل

 :شود.برای مثالبه اولین شب قدر،آینده دور محسوب میدهد که نسبتمی

( ،خداوند شما را در]جنگ[بدر یاری کرد]و ۳6و لقد نصرکم اهلل ببدر و انتم اذلة... )

 .«...به آنان[ناتوان بودیده شما]نسبتبردشمنان خطرناک پیروز ساخت[در حالی ک

لقد نصرکم اهلل فی مواطن کثیرة و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا 

وضاقت علیکم االرض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اهلل سکینته علی رسوله و 

زیادی یاری کرد]و ( ،خداوند شما را در جاهای ۳۷المؤمنین و انزل جنودا لم تروها... )علی

بردشمن پیروز شدید[و]نیز[در روز حنین آن هنگام که فزونی جمعیتتان شما رامغرور 



وسعتش بر شما تنگ ساخت، ولی]این فزونی جمعیت[هیچ به دردتان نخورد و زمین با همه

شد سپس پشت]به دشمن[کرده،فرار نمودید.آن گاه خداوندسکینه]آرامش[خود را بر 

 .«...دیدیدها را نمینان فرود آورد،و سپاهیانی فروفرستاد که آنپیامبرش و بر مؤم

لصاحبه اال تنصروه فقد نصره اهلل اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول

کفروا ال تحزن ان اهلل معنا فانزل اهلل سکینته علیه و ایده بجنود لم تروها و جعل کلمة الذین

( ،اگر او را یاری نکنید قطعا خدا اورا ۳۸اهلل هی العلیا و اهلل عزیز حکیم )السفلی و کلمة 

ها او را تنها نگذاشت[آن هنگام که کافران او را]از ترین لحظهیاری کرد]و در مشکل

تر هم راه نداشت[در آن مکه[بیرون کردند،در حالی که دومین نفر بود]و یک نفر بیش

گفت:غم مخور،خدا باماست،در قتی به هم راه خود میهنگام که آن دو در غار بودند و

ها را این موقع خداوند سکینه]و آرامش[خود را بر او فرو فرستاد و او را باسپاهیانی که آن

ترگردانید]و آنان را با شکست دیدید تقویت نمود و گفتار]و هدف[کافران را پستنمی

 . ت و خداوند عزیز و حکیم استمواجه ساخت[و سخن خدا]و آیین او[ برتر]و پیروز[اس

( ،خداوند تو ۳۹عفا اهلل عنک لم اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین )

 گویان و دروغ گویان را بشناسی به آنان اجازه دادی؟رابخشید چرا پیش از آن که راست

 .«[کردی تا هر دو گروه خود را نشان دهندخوب بود صبر می]

ن بمقعدهم خالف رسول اهلل و کرهوا ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل فرح المخلفو

بارسول ( ،بر جای ماندگان]از جنگ تبوک[از مخالفت۴۰اهلل و قالوا ال تنفروا فی الحر... )

های خود در راه خداجهاد کنند خدا خوشنود بودند و کراهت داشتند که با اموال و جان

 .«...نشوید[گفتند:در این گرما]به سوی میدان[بسیجو]به یک دیگر و به مؤمنان

( ،و ۴۱و جاء المعذرون من االعراب لیؤذن لهم و قعد الذین کذبوا اهلل و رسوله... )

عذرخواهان از اعراب]نزد تو[آمدند که به آنان اجازه]ترک جهاد[داده شود و آنان که 



 .«...نشستند خدا و پیامبرش دروغ گفتند بدون هیچ عذری در خانه خودبه

و الذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب اهلل 

( ،گروهی دیگر از آنان،کسانی هستند که مسجدی ساختند ۴۲ورسوله من قبل... )

کسی گاهی برایزیان]به مسلمانان[و]تقویت[کفر و تفرقه افکنی میان مؤمنان و کمینبرای

 .«...یامبرش به جنگ برخاسته بودکه با خدا و پ

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر وما 

( ،در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستندصادقانه ۴۳بدلوا تبدیال )

نوشیدند[و برخی شهادتاند بعضی پیمان خود را به آخر بردند]و در راه او شربتایستاده

 .«خود ندادنددیگر در]همین[انتظارند،و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان

( ، ۴۴قد سمع اهلل قول التی تجادلک فی زوجها و تشتکی الی اهلل و اهلل یسمع تحاورکما... )

کرد شنید]و خداوند سخن زنی را که درباره شوهرش با تو گفتگو و به خدا شکایت می

ضای او را اجابت کرد[،خداوند گفتگوی شما را با هم]و اصرار آن زن رادرباره حل تقا

 .«...شنیدمشکلش[ می

دهد و اگر نزول آن درشب این قبیل آیات در قرآن بسیار است که از گذشته خبر می

 .قدر)اولین شب قدر(بوده باشد،باید به صورت مستقبل)آینده دور(بیاید

 .به دور خواهد بودظاهر حقیقت و گرنه سخن،از حالت صدق و

عالوه بر استدالل مذکور،در قرآن آیات ناسخ و منسوخ،عام و خاص،مطلق ومقید،مبهم و 

ناسخ از منسوخ است. مبین بسیار است.در حالی که مقتضای ناسخ بودن،تاخیر زمانی آیات

د فاصله طبیعی و عادی آن وجوهم چنین بقیه تقییدات و مخصوصا بیان مبهمات که الزمه

موجود یک جا نازل شده باشد و نیز خود آیه زمانی است.پس هرگز معقول نیست که قرآن

ای ( وآیات مشابه از گذشته حکایت دارند،به گونه۴۵شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن... )



 .شوندکه شامل خود این آیات نمی

 .قرآن است دهند و آن شروع نزولپس این آیات از چیز دیگر،جز خود خبر می

دادند که درشب توضیح این که این آیات خود جزء قرآنند و اگر از تمامی قرآن خبر می

اند.پس الزمه آن،این است که این آیات نیزدر شب قدر قدر نازل شده از خود نیز خبر داده

اناننزله تا این که حکایت »الذی ینزل یا»نازل شده باشند و بایستی بدین صورت گفته شود:

دهند واین نیست جز آن که بگوییم زمان حال باشد،ولی این آیات از غیر خود خبر میاز 

این که همه قرآن یک جا در این شب منظور از نزول در شب قدر،آغاز نزول بوده است نه

 .نازل شده باشد

شیخ مفید درباره گفتار صدوق که برای قرآن دو نزول فرض کرده است:دفعی وتدریجی 

 :گویدست.میکه نظر پنجم ا

شود میمنشا آن چه شیخ ابو جعفر صدوق برگزیده خبر واحدی است که نه موجب علم»

نزول قرآن در گردد تا آن را تعبدا پذیرفت.به عالوهتا آن را باور کرد،و نه موجب عمل می

شود،خود شاهدی خوانده میهای مختلف که اسباب نزولحاالت گوناگون و در مناسبت

گوید که پیش از جریاناتی سخن میفتن ظاهر آن خبر،زیرا قرآن دربارهبر نپذیراست

باشد،جز آن که همان موقع نازل شده تواند حقیقتحدوث آن مفهومی ندارد و نمی

 :دهدباشد.مثال قرآن از گفته منافقین خبر می

ان را ( و یا گفتار مشرک۴6و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اهلل بکفرهم فقلیال ما یؤمنون )

( این گونه ۴۷کند و قالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم ما لهم بذلک من علم... )مینقل

شود پیش از زمان وقوع صادر شود.در قرآن نظایر چنین اخبار خبرها ازگذشته است،نمی

 . (۴۸فراوان است )

ا یک جاگر شیخ ابو جعفر صدوق در این که قرآن»گوید:سید مرتضی علم الهدی نیز می



یقین.و در مقابل اند و نه مایهها نه موجب علمبر روایات تکیه کرده باشد،آننازل شده است

کند و قرآن رانازل شده در ها روایات بسیاری است که خالف آن را ثابت میآن

داند.برخی در مکه و برخی در مدینه واحیانا حضرت رسول در های مختلف میمناسبت

قبیل آیات در قرآن بسیار ند تا آیه یا آیاتی نازل شود،اینماپیش آمدهایی منتظر می

است.به عالوه خود قرآن صریحا داللت دارد که به طورپراکنده نازل شده است: و قال 

( ۴۹به فؤادک و رتلناه ترتیال )لنثبتالذین کفروا لو ال نزل علیه القرآن جملة واحدة کذلک

به طورپراکنده نازل شده است تا موجب دهد که قرآن آیه کذلک لنثبت... نشان می

 . (۵۰« )استواری قلب پیامبر گردد

بود یک نظر دوم:گروهی معتقدند که در شب قدر هر سال،آن اندازه از قرآن که نیاز سال

شد،سپس همان آیات تدریجا در ضمن جا بر پیامبر صلی اهلل علیه و آله نازل می

گردیده است.بر این فرض،مقصود از یها و پیش آمدها نازل مسال،برحسب مناسبت

و هم چنین لیلة القدر،یک رمضان و یک -که قرآن در آن نازل شده است-شهررمضان

 .های قدر هر سال منظور استهای رمضان و همه شبالقدر نیست،بلکه همه ماهلیلة

یعنی نوع مقصود است نه شخص.این نظر را به ابن جریج،عبد الملک بن عبد العزیز بن 

( .این ۵۱مندان نیز با آن موافقند )اند و برخی دیگر ازدانش(نسبت داده۱۵۰یج)متوفای جر

منافات دارد و تمام اعتراضاتی که بر نظر پنجم چنان که گذشت-نظر با ظاهر تعبیر قرآن

 .باشدبر این نظر نیز واردمیوارد است

 .لقرآن استنظر سوم:مقصود از انزل فیه القرآن انزل فی شانه یا فی فضله ا

 . معنی اآلیة:انزل فی فضله القرآن»گوید:(می۱۹۸سفیان بن عیینه)متوفای 

انزل صومه فی القرآن .برخی دیگر نیزآن را »گوید:(می۱۰6ضحاک بن مزاحم)متوفای 

بقره ممکن ( در سوره۵۳.البته این احتمال با آیه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن )



 .سازدیات سوره دخان و قدر سازگار نمیسازگار باشد،اما با آاست

علما مانند تر آیات قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده است که برخینظر چهارم:بیش

اثبات این نظر ای برای( ،ولی هیچ نشانه۵۴اند )سید قطب آن را به صورت احتمال آورده

و سوره قدر و در دست نیست.به عالوه این نظر مخصوص آیه سوره بقره است وشامل د

 .شودگوید ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم،نمیدخان که می

 .بنابر این سه نظر اخیر قابل پذیرش نیستند.عمده نظر اول و نظر پنجم است

نظر پنجم:گروهی معتقدند که قرآن دو نزول داشته است:دفعی و تدریجی.درشب قدر همه 

آله نازل شده،سپس در طول مدت  قرآن یک جا بر پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و

دوباره به تدریج نازل گردیده است.این نظر شاید مشهورترین نظر نزد اهل نبوت

ها آمده است.برخی به باشد و منشا آن روایاتی است که این تفصیل در آنحدیث

 :گویداند.جالل الدین سیوطی میظاهرروایات اخذ کرده و برخی با تاویل،آن را پذیرفته

از «.داردترین و مشهورترین اقوال همین قول است و روایات بسیار بر آن داللتحصحی»

انزل القرآن لیلة القدر جملة واحدة الی السماءالدنیا و وضع فی »اند:ابن عباس روایت کرده

 . (۵۵بیت العزة ثم انزل نجوما علی النبی صلی اهلل علیه و آله فی عشرین سنة )

ها(نازل آسمانترینیک جا از عرش بر آسمان اول)پایین طبق روایات اهل سنت قرآن

گاه در جای گاهی به نام بیت العزة به ودیعت نهاده شد،ولی در روایات شیعه گردید، آن

نهاده «بیت معمور»آمده است که قرآن از عرش بر آسمان چهارم فرود آمد و در

ی شهر رمضان فی لیلة القدر فنزل القرآن»شد.صدوق آن را جزء عقاید امامیه دانسته است:

جملة واحدة الی البیت المعمور فی السماء الرابعة ثم نزل من البیت المعمور فی مدة عشرین 

( .اگر چه اهل ظاهر،به ظاهر این روایات ۵6جملة )اعطی نبیه العلم-عز و جل-سنة و ان اهلل

شکاالت زیر آن روایات اند،ولی اهل تحقیق به دلیل اپذیرفتهبسنده کرده،آن را همین گونه



 :اندرا تاویل برده

حکمت و مصلحت نزول قرآن از عرش به آسمان اول یا چهارم و قرار دادن آن دربیت 

 العزة یا بیت معمور چیست؟چه حکمتی در این نقل مکان نهفته است؟

ند به عالوه این نزول چه سودی برای مردم یا برای پیامبر صلی اهلل علیه و آله دارد که خداو

کند؟آن چه از قرآن خواندنی است همان آیات و سوره و معانی یاد میآن را باعظمت

ومفاهیم راه گشاست.آیا آمدن آن در شب قدر در آسمان اول یا چهارم کسب 

 کند؟است و توفیقی برای مردم ایجاد میفضیلتی

ست تا در شاید تسهیل امر مورد نظربوده ا»ها گفته است:فخر رازی در جواب این پرسش

ترین جا،آیه مورد نیاز را بر موقع نیاز به نزول آیه یا سوره،جبرئیل بتواند فورا از نزدیک

فخر ( .ولی این جواب،متناسب با مقام علمی۵۷« )پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرود آورد

 .رازی نیست،زیرا در مال اعلی)ما وراء الطبیعه(قرب و بعد مکانی وجود ندارد

تاویل تر جنبهنزول دفعی و تدریجی قرآن،بزرگان توجیهاتی دارند که بیشدر زمینه 

 :شودها اشاره مییاد شده را دارد که در این جا به برخی از آنحادیث

مقصود از نزول دفعی قرآن بر پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله در شب قدر،آگاهی دادن .۱

 :گویدکالم شیخ صدوق آمده است.او می پیامبربه محتوای کلی قرآن است.این تاویل در

و ان اهلل اعطی نبیه العلم جملة ،یعنی قرآن با بیان الفاظ و عبارات در آن شب برپیامبر نازل »

نشده است،بلکه صرفا علم به آن را به او عطا کردند و پیامبر اجماال برمحتوای قرآن 

 .آگاهی یافت

وارخانه معمور ته است،زیرا قلب آن بزرگفیض کاشانی بیت معمور را قلب پیامبر دانس.۲

خداست که در آسمان)رتبه(چهارم جهان ماده قرار دارد.پیامبر،مراتب جماد و نبات و 

انسانیت نایل گشته است.آن سر گذارده و به اوج مرتبه چهارم یعنی جهانحیوان را پشت



به لسان  سال،از قلب پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آلهگاه قرآن در مدت بیست

تفسیر ( .این۵۸یافت )کرد،جریان میشریفش،هرگاه که جبرئیل مقداری از آن را نازل می

گر دو نوع نزول نخواهدبود،تنها کند،زیرا چنین توجیهی بیانهم مشکلی را حل نمی

 .دهدهای کلی و محتوایی را نشان میآگاهی

کلی هایآن است و جنبهابو عبد اهلل زنجانی گوید:روح قرآن که اهداف عالی قر.۳

( ۵۹قلبک )دارد،در آن شب بر قلب پاک پیامبر اکرم تجلی یافت نزل به الروح االمین علی

الناس علی ها بر زبان مبارکش ظاهر گشت و قرآنا فرقناه لتقراه علی،سپس در طول سال

 . (6۰مکث و نزلناه تنزیال )

 :مطرح کرده و فرموده است ترعالمه طباطبایی همین تاویل را با بیانی لطیف.۴

اساسا قرآن دارای وجود و حقیقتی دیگر است که در پس پرده وجود ظاهری خودپنهان »

تجزیه و و از دید و درک معمولی به دور است.قرآن در وجود باطنی خود از هر گونه

وحدت حقیقی به تفصیل عاری است.نه جزء دارد و نه فصل و نه آیه و نه سوره،بلکه یک

گاه بلند خود استوار واز دست رس همگان به یوسته و مستحکمی است که در جایهم پ

 . دور است

( ،کتابی است که آیاتش 6۱کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر )

 . یافته، سپس از جانب حکیمی آگاه،به روشنی بیان شده استاستحکام

ر ام الکتاب]لوح محفوظ[نزد مابلند پایه ( ،و آن د6۲و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم )

 . و استوار است

( ،آن قرآن گرامی در 6۳انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون ال یمسه اال المطهرون )

توانند به آن دست محفوظی]سر بسته و پنهان[جای دارد و جز پاکان نمیکتاب

 .«[یابندنند]دست



در حقیقت،ما کتابی برای آنان  ( ،و6۴و لقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم... )

 .«...که]اسرار و رموز[آن را با آگاهی شرح دادیمآوردیم

گاه پس قرآن دارای دو وجود است:ظاهری در قالب الفاظ و عبارات،و باطنی درجای

دارای حقیقت که-اصلی خود.لذا قرآن در شب قدر با همان وجود باطنی و اصلی خود

تدریجا با پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله فرود آمد.سپسیک جا بر قلب -واحدی است

مختلف و پیش هایهای زمانی و در مناسبتوجود تفصیلی و ظاهری خود در فاصله

 . (6۵آمدهای گوناگون در مدت نبوت نازل گردید )

وجود برخوردار است که در صورتاین گونه تاویالت،از یک نوع لطافت و ظرافت

تواند کامال مناسب باشد.از طرف دیگرظاهر آیات قرآن،به ند اثباتی،میمقتضی و داشتن س

همین قرآن که در دست مردم است اشاره دارد و از قرآن دیگر وحقیقتی دیگر که پنهان 

 .گویداز چشم همگان باشد سخن نمی

قرآن را در آن خداوند برای ابراز عظمت این ماه)رمضان(و این شب)لیلة القدر(مساله نزول

سازد.و باید این مطلب قابل فهم و درک شنوندگان باشد،واز قرآنی سخن بگوید مطرح می

خبر دادن از نزول قرآن)قرآن که مورد شناسایی مردم)مورد خطاب(بوده باشد.به عالوه

تر،که هر دواز دست رس مردم و حتی پیامبر گاه پایینگاه بلندتر به جایباطنی( از جای

تواندداشته باشد،تا با این ابهت و ای میآله به دور است،چه فایده اکرم صلی اهلل علیه و

مناسب است که اصل موضوع عظمت از آن یاد کند.بنا بر این این گونه تاویالت زمانی

شده باشد.و اگر بخواهیم آیات مذکور را تفسیرکنیم،این گونه تاویالت چاره ساز ثابت

 .شودن رایاد آور مینیست و آیات یاد شده شروع فرود آمدن قرآ

 :نوشتهاپی

 .۲۵:۳۲فرقان  -۱



 .۱۷:۱۰6اسراء  -۲

 .۵۲:۴۸طور .۳

 .۲:۱۸۵بقره  -۴

 .۳-۴۴:۴دخان .۵

 .۹۷:۱قدر .6

، ۳۲،ابواب احکام شهر رمضان،باب ۷ر.ک:محمد بن حسن حر عاملی،وسایل الشیعة،ج .۷

 .۲و  ۱حدیث 

 .۱۰۳۲،شماره ۳۳۰،ص ۴شیخ طوسی،التهذیب،ج 

 .۱۰۸-۱۰۹،ص ۱.التمهید،ج ۱۰۲،ص ۲لخصال،ج شیخ صدوق،ا.۸

 .۱۰۸ص  ۱.التمهید ج ۳۵۵ص  ۱۰ک:وسایل الشیعه ج -ر -۹

ماه رجب اتفاق افتاده است،روایات بسیاری وارد شده و در  ۲۷در این که بعثت در  -۱۰

سفارش شده است،زیرا آن روز را پیوسته باب فتح برکات ایها عبادات ویژهآن

،ص ۱۸.بحار االنوار،ج ۱۴۹،ص ۴.کافی،ج ۲۸ن الشیخ،االمالی،ص اند.)ر.ک:ابدانسته

.مناقب ابن شهر ۱-۷،حدیث ۱۵،ابواب الصوم المندوب،باب ۷.وسایل الشیعة،ج ۱۸۹

مسند .منتخب کنز العمال در حاشیه۲۳۸،ص ۱.سیره حلبیة،ج ۱۵۰،ص ۱آشوب،ج 

به استناد آیه (روایتی دارد که ۳۱۰-۲۲۴(،ولی ابو جعفر طبری آملی)۳6۲،ص ۳احمد،ج 

 ۱۷و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان آغاز بعثت را روز »انفال سوره ۴۱

آیه درباره جنگ بدر که در همین زمان اتفاق افتاد،نازل شد و رمضان دانسته است،زیرا این

کریمه  (.ولی آیه۷ظاهرا ابو عبد اهلل زنجانی آن را تایید کرده است)تاریخ القرآن،ص 

هایی از قرآن درباره انفال و دیگرشؤون مربوط به صرفا اشاره دارد که در این روز آیه

جنگ بر پیامبر نازل شده است،اما درباره آغاز نزول قرآن یا بعثت در این روز سخنی در 



 .(۱۰6،ص ۱نیست)التمهید،ج بین

طع تداوم وحی قرآنی فترت به معنای سستی و کاهش یافتن است.در این جا کنایه از ق -۱۱

 .باشدمی

 .۱۵:۹۴حجر .۱۲

.ابو الحسن علی بن ابراهیم القمی،تفسیر قمی،ذیل ۲۸۰،ص ۱ر.ک:سیره ابن هشام،ج .۱۳

 .۴۰،ص ۱سوره حجر. مناقب ابن شهر آشوب،ج  ۹۴آیه 

 .۹6:۱علق .۱۴

 .۹تاریخ القرآن،ص .۱۵

 .۲۵:۳۲فرقان .۱6

 .6ث ،حدی6۲۸،ص ۲.ر.ک:اصول کافی،ج ۲:۱۸۵بقره  -۱۷

 .۱۸۴،حدیث ۸۰،ص ۱تفسیر عیاشی،ج  -۱۸

 .66،ص ۱تفسیر قمی،ج  -۱۹

 .۱شیخ صدوق،االعتقادات،ص .۲۰

 .۲۵۳و  ۲۵۰،ص ۱۸بحار االنوار،ج .۲۱

 .۳۵۰عبد اهلل شبر،تفسیر شبر،ص .۲۲

 .۴۰،ص ۱ر.ک:جالل الدین سیوطی،االتقان فی علوم القرآن،ج .۲۳

 .6۱۰،ص ۲ حاکم نیشابوری،المستدرک علی الصحیحین،ج.۲۴

 .۳علی بن احمد واحدی نیشابوری،اسباب النزول،ص .۲۵

.طبقات ابن ۴۵،ص ۱.االتقان،ج ۴،ص ۳ر.ک:ابن کثیر،البدایة و النهایة فی التاریخ،ج  -۲6

 .۱۲۷،ص ۱سعد،ج 

 .۸۵،ص ۲تفسیر طبری،ج  -۲۷



 .۲ابن کثیر،فضائل قرآن)در پایان تفسیر ابن کثیر چاپ شده است(ص  -۲۸

 .۱۵:۹۴حجر .۲۹

 .به بعد ۱۰۸،ص ۱ر.ک:التمهید،ج .۳۰

برآن ممکن است این نام پس از رحلت پیامبر و موقعی که جمع قرآن صورت گرفت.۳۱

 .سوره اطالق شده باشد به اعتبار آن که در ابتدای مصحف قرار گرفته است

 .۱۱۰،ص ۱التمهید،ج .۳۲

 .۲:۱۸۵بقره .۳۳

(. ۲۲۷،ص ۱بتداء فیه انزاله )الکشاف،ج و معنی)انزل فیه القرآن(ا»...زمخشری گوید: -۳۴

(.شیخ محمد عبده گوید: ۲۱۷،ص ۱انوار التنزیل،ج «)ابتدء فیه انزاله...ای»...بیضاوی گوید:

  المراد بانزال القرآن فیه،بدؤه و اوله»

ای هذه االیام هی شهر رمضان الذی بدء فیه »(.مراغی گوید:۱۵۸،ص ۲تفسیر المنار،ج )

القرآن فی هذا الموضع »(.ابن شهر آشوب گوید:۷۳،ص ۲یرالمراغی،ج بانزال القرآن )تفس

متشابهات «)ء نزل فیه فقد طابق الظاهرال یفید العموم و االستغراق و انما یفیدالجنس،فای شی

انزل فیه القرآن ای ابتدء نزوله شهر رمضان الذی»(و نیز گوید: 6۳،ص ۱القرآن،ج 

(و ۵۸ید فی شرح العقائد)تصحیح االعتقاد،ص (و هکذا قال المف۱۵۰،ص ۱)المناقب،ج 

السید المرتضی فی اجوبة المسائل الطرابلسیات الثالثة ضمن المجموعة االولی من رسائل 

 .۴۰۳ -۴۰۵المرتضی،ص الشریف

. ۸۰،ص ۱.تفسیر عیاشی،ج ۴۳۰،ص ۱تفسیر صافی،مقدمه نهم.کنز الدقائق مشهدی،ج .۳۵

 .66،ص ۱تفسیر قمی،ج 

 .۳:۱۲۳آل عمران  -۳6

 .۲6و  ۹:۲۵توبه .۳۷



 .۹:۴۰توبه  -۳۸

 .۹.۴۳توبه .۳۹

 .۹:۸۱توبه  -۴۰

 .۹:۹۰توبه .۴۱

 .۹:۱۰۷توبه  -۴۲

 .۳۳:۲۳احزاب .۴۳

 .۵۸:۱مجادله .۴۴

 .۲:۱۸۵بقره  -۴۵

 .۲:۸۸بقره .۴6

 .۴۳:۲۰زخرف  -۴۷

 .۵۸و  ۵۷محمد بن النعمان)شیخ مفید(،تصحیح االعتقاد،ص  -۴۸

 .۲۵:۳۲فرقان  -۴۹

 .۴۰۳-۴۰۵،ص ۳،جواب مسایل طرابلسیات ۱سائل مرتضی،مجموعه ر -۵۰

،ص ۲.تفسیر طبرسی،ج ۱۸۹،ص ۱،الدر المنثور،ج ۸۵،ص ۵ر.ک:تفسیر کبیر رازی،ج .۵۱

 .۴۰،ص ۱.االتقان،ج ۲۷6

.تفسیر ۱۹۰،ص ۱.الدر المنثور،ج ۲۲۷،ص ۱.الکشاف،ج ۲۷6،ص ۱تفسیر طبرسی،ج  -۵۲

 .۸۰،ص ۵کبیر رازی،ج 

 .۲:۱۸۵بقره .۵۳

 .۷۹،ص ۲سید قطب،فی ظالل القرآن،ج  -۵۴

 .۱۱6-۱۱۷،ص ۱االتقان،ج .۵۵

 .۳۱االعتقادات،باب  -۵6



 .۸۵،ص ۵تفسیر کبیر رازی،ج .۵۷

 .۴۲،ص ۱محسن فیض کاشانی،تفسیر صافی،ج  -۵۸

 .۱۹۳-۲6:۱۹۴شعراء  -۵۹

 .۱۷:۱۰6اسراء .6۰

 .۱۱:۱هود .6۱

 .۴۳:۴زخرف .6۲

 .۷۷-۵6:۷۹واقعه .6۳

 .۷:۵۲اعراف .6۴

 .۱۵-۱6،ص ۲المیزان،ج  -6۵

 اولین آیه و سوره

 :درباره اولین آیه یا سوره نازل شده سه نظر وجود دارد

مقارن گروهی معتقدند که اولین آیات سه یا پنج آیه از اول سوره علق بوده است که.۱

بعثت پیامبر نازل شده است.هنگامی که ملک)فرشته(فرود آمد و پیامبر را باعنوان نبوت ندا 

خود گرفت و گفت: اقرا داد و به او گفت:بخوان،گفت:چه بخوانم؟پس او را در پوشش

الذی علم بالقلم،علم باسم ربک الذی خلق،خلق االنسان من علق،اقرا و ربک االکرم

 :شده است که فرمود( . از امام صادق علیه السالم روایت۱االنسان ما لم یعلم )

 علیه و آله بسم اهلل الرحمان الرحیم.اقرا باسم ربک... و اول ما نزل علی رسول اهلل صلی اهلل»

 . (۲علیه: اذا جاء نصر اهلل... )آخر ما نزل

شده است که دانند.از ابن سلمه روایتگروهی نخستین سوره نازل شده را سوره مدثر می.۲

نازل نخستین بار از جابر بن عبد اهلل انصاری سؤال کردم:کدامین سوره یا آیه قرآن برای



 شده است؟گفت: یا ایها المدثر .گفتم:پس اقرا باسم ربک چه؟

ام اکنون برای شما بازگو گفت:گفتاری که از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله شنیده

مدتی را در مجاورت کوه حراء گذرانیدم.در پایان که از کوه »فرمود:کنم. شنیدم کهمی

شنیدم.به هر طرف نگریستم کسی را ندیدم.سپس میانه دشت رسیدم،ندایی پایین آمدم و به

سربه آسمان بلند کردم،ناگهان او)جبرئیل(را دیدم.لرزشی مرا فرا گرفت،به خانه 

 (۴( نازل شد )۳نزدخدیجه آمدم، خواستم تا مرا بپوشاند.آن گاه یا ایها المدثر،قم فانذر... )

. 

شده در ابتدای وحی برپیامبر  اند که اولین سوره نازلگروهی از این حدیث استفاده کرده

ای به این ( ولی در متن حدیث هیچ گونه اشاره۵اکرم صلی اهلل علیه و آله این سوره است )

نخستین سوره نازل شده این سوره باشد نشده است،و صرفا استنباط جابر از امر که

حدیث چنین بوده است.شاید این پیش آمد پس از مدتی که از بعثت گذشته این

برای مدتی وحی منقطع گردیدو )فترت(صورت گرفته باشد،زیرا پس از آغاز بعثتبود

 :دوباره آغاز شد.شاهد بر این مدعی حدیث زیر است

از جابر بن عبد اهلل روایت دیگری شده است که پیامبر صلی اهلل علیه و آله درباره فترت 

ادم،ناگاه ندایی دهنگامی که به راه خود ادامه می»فرمود:گفت و میسخن میوحی

ای را دیدم که در کوه حراء نیز آمده بود.ازدیدار او ازآسمان شنیدم.سر بلند کردم،فرشته

به وحشت افتادم و بر روی زانوهای خود قرار گرفتم.سپس از راه خود برگشتم و به خانه 

 .آمدم و گفتم: زملونی،زملونی)مرا بپوشانید(.آن گاه مرا پوشاندند

( 6: یا ایها المدثر،قم فانذر،و ربک فکبر،و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر )در این موقع آیات

 . (۷« )نازل شد.پس از آن،وحی پی در پی و بدون انقطاع فرود آمد

 :گویددانند.زمخشری میگروهی اولین سوره نازل شده را سوره فاتحه می.۳



 . شده قرآن است اند که سوره فاتحه اولین سوره نازلتر مفسرین بر این عقیدهبیش»

عالمه طبرسی از استاد احمد زاهد در کتاب ایضاح به نقل از سعید بن المسیب ازمولی امیر 

از پیامبر صلی اهلل علیه و آله از ثواب قرائت »المؤمنین علیه السالم آورده است که فرمود:

سؤال نمودم،سپس آن حضرت ثواب هر سوره را بیان فرمود،به ترتیب قرآن

ای را که در مکه نازل شده است،سوره فاتحه بر شمرد،سپس ها.پس اولین سورهسورهنزول

النزول درباره ( .واحدی نیشابوری در اسباب۸اقرا باسم ربک و آن گاه سوره ن و القلم )»

گاه که پیامبر با خود خلوتی داشت،ندایی از آسمان »ابتدای بعثت چنین آورده است:

و در آخرین بار فرشته او راندا داد:یا  شدشنید که موجب هراس وی میمی

( .البته ۹العالمین... )محمد!گفت:لبیک.گفت:بگو بسم اهلل الرحمان الرحیم الحمد هلل رب

با گروه کوچک خود)علی وجعفر و پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله از همان ابتدای بعثت

فاتحة الکتاب بر پا بدونداد و نماز زید و خدیجه(نماز را طبق سنت اسالمی انجام می

پیامبر صلی اهلل علیه و آله اولین چیزی که جبرئیل به»شود و در حدیث آمده است:نمی

حمد است.جالل با نزول سورهکه الزمه آن مقرون بودن بعثت«تعلیم داد،نماز و وضو بود

« دفاتحه الکتاب باشهرگز نبوده است که نماز در اسالم بدون»گوید:الدین سیوطی می

(۱۰) . 

سوره علق به ای جمع کرد،زیرا نزول سه یا پنج آیه از اولتوان به گونهمیان این سه نظر می

طور قطع با آغاز بعثت مقارن بوده است،و این مساله مورد اتفاق نظراست.سپس چند آیه از 

 بر پیامبر نازل گردیده سورهابتدای سوره مدثر نازل شده است،ولی اولین سوره کامل که

حمد است.و چند آیه از سوره علق یا سوره مدثر درآغاز،عنوان سوره نداشته و با نزول بقیه 

های سوره این عنوان را یافته است.لذااشکالی ندارد که بگوییم اولین سوره،سوره حمد آیه

شود.وجوب خوانده شدن این سوره در نماز اهمیت خوانده میاست و به نام فاتحة الکتاب



کند. و لقد اند،به طوری که آن را سزاوار عدل و همتای قرآن شدن،میرسآن را می

( ،و به راستی ما به تو سوره حمد و قرآن ۱۱المثانی و القرآن العظیم )آتیناک سبعا من

 . عظیم را دادیم

مشتمل بر شود بنابر نقلی سوره حمد است کهای که به نام سبعا من المثانی خوانده میسوره

به قابل تکرار استشود که به سبب کوتاهیاز این جهت مثانی گفته میهفت آیه است.

ها را از نظر نزول سورهشود.پس اگر ترتیبویژه سوره حمد که روزانه در نماز تکرار می

سوره،حمد است.چنان که در ها در نظر بگیریم،اولین سوره،علق و پنجمینابتدای سوره

سوره کامل رامالک بدانیم،اولین سوره کامل سوره  ایم و اگرها آوردهترتیب نزول سوره

 .حمد است

 آخرین آیه و سوره

 .در روایات منقول از اهل بیت علیهم السالم آمده است که آخرین سوره،سوره نصر است

استوار و های آندر این سوره به ظاهر بشارت به پیروزی مطلق شریعت داده شده که پایه

الرحیم،اذا جاء اند: بسم اهلل الرحمانمردم آن را پذیرفته مستحکم گشته است و گروه گروه

و استغفره انه نصر اهلل و الفتح،و رایت الناس یدخلون فی دین اهلل افواجا،فسبح بحمد ربک

اسالم بر کفر و ( .با نزول این سوره،صحابه خرسند شدند.زیرا پیروزی مطلق۱۲کان توابا )

پیامبر از نزول این سوره داد.ولی عباس عمویشارت میهای دین را بتثبیت و استحکام پایه

 :سخت غمناک گردید و گریان شد.پیامبر صلی اهلل علیه و آله به او فرمود

پیامبر صلی اهلل علیه و «.دهدبه گمانم از پایان کار تو خبر می»گفت:«ای عم چرا گریانی؟»

نکرد تر زیستآن دو سال بیشای .پیامبر پس از همان گونه است که گمان برده»فرمود:آله

(۱۳) . 



( .از این ۱۴آخرین سوره،اذا جاء نصر اهلل و الفتح است )»امام صادق علیه السالم فرمود:

شده ( و نیز روایت۱۵شده که آخرین سوره،سوره نصر است )نیز روایتعباس

سوره، سوره برائت است که نخستین آیات آن سال نهم هجرت نازل شد است:آخرین

امبر صلی اهلل علیه و آله علی علیه السالم را فرستاد تا آن را بر جمع مشرکین بخواند وپی

(۱6) . 

در بسیاری از روایات آمده است:آخرین آیه که بر پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله نازل 

بود: و اتقوا یوما ترجعون فیه الی اهلل ثم توفی کل نفس ما کسبت و هم ال شد این آیه

 . (۱۷) یظلمون

 (۲۸۰جبرئیل آن را نازل کرد و گفت:آن را در میانه آیه ربا و آیه دین)پس از آیه شماره 

حیات روز ادامه ۷روز و بنا بر قولی  ۲۱از سوره بقره قرار دهد و پس از آن پیامبر بیش از 

 . (۱۸نداد )

تاریخ  (در۲۹۲های پس ازاحمد بن ابی یعقوب مشهور به ابن واضح یعقوبی)متوفای سال

اند که آخرین آیه نازل شده بر پیامبراکرم صلی اهلل علیه و گفته»خود چنین آورده است:

دینا آله این آیه بود: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم االسالم

آن در و همین گفتار نزد ما صحیح و استوار است و نزول-گوید:سپس در ادامه می-( ،۱۹)

 . (۲۰صب مولی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب در غدیر خم بوده است )روز ن

مکه)عام آری سوره نصر پیش از سوره برائت نازل شده است،زیرا سوره نصر در سال فتح

الفتح(که سال هشتم هجرت بود،نازل گردیده و سوره برائت پس از فتح،سال نهم هجرت 

بگوییم:آخرین سوره کامل ین گونه است کهنازل شده است.راه جمع میان این روایات بد

آن،سوره برائت است.اما آیه و سوره نصر است و آخرین سوره به اعتبار آیات نخستین

ماوردی در منی به سال حجة الوداع نازل ( طبق روایت۲۱« )اتقوا یوما ترجعون فیه الی اهلل...



ه اکمال پس از بازگشت پیامبر باشد،زیرا آیتواند آخرین آیه( . بنابر این نمی۲۲گردید )

نازل شده است.پس گفته ابن واضح صلی اهلل علیه و آله از حجة الوداع در غدیر خم بین راه

برائت،پس از فتح مکه،در سال نهم هجرت و رسد،زیرا سورهتر به نظر مییعقوبی،صحیح

وره سوره مائده در سال دهم هجرت)سال حجة الوداع(نازل شده است.عالوه بر آن،س

رساند.به ویژه احکام است که پایان جنگ و استقرار اسالم را میمائده مشتمل بر یک سری

دهد و با آخرین آیه در آخرین سوره تناسب خبر میآیه اکمال که ازپایان کار رسالت

آخرین سوره کامل،سوره نصر است که در عام الفتح نازل شد و آخرین آیه که دارد.پس

به اعتبارآیات دهد،آیه اکمال است.گر چه ممکن استخبر می کار رسالت راپایان

ضبط و ( باشد که در سوره بقره۲۳االحکام،آخرین آیه: و اتقوا یوما ترجعون فیه الی اهلل )

 .شده استثبت

 هاهای مکی و مدنی و فواید شناخت آنسوره

 .های مکی و مدنی استسورهیکی از مسایل مهم علوم قرآنی،مساله شناخت

 :ها به دالیل ذیل ضروری استتشخیص آن

ها،ازطریق شناخت تاریخ و مخصوصا تسلسل آیات و سور و تدریجی بودن نزول آن.۱

تا هر حادثه های مکی از مدنی است.انسان پیوسته در این جست و جوستسورهناخت

ده آن چه پدید آورنتاریخی را بشناسد،در چه زمانی و در کجا اتفاق افتاده،عوامل و اسباب

ها و ها از آیههای مکی وتشخیص آنها و آیهبوده است. بدین طریق دانستن سوره

 .تشریعات اسالمی برخوردار استبه سزایی در فهم تاریخهای مدنی از اهمیتسوره

 .های فقهی و استنباط احکام نقش اساسی داردفهم محتوای آیه در استدالل.۲

حکم شرعی است،ولی چون در مکه نازل شده وهنگام  ای به ظاهر مشتمل برچه بسا آیه



یابه گونه دیگر تفسیر نزول،هنوز آن حکم تشریع نشده بود،باید یا راه تاویل را پیش گرفت

تر فقهاست و بیشکرد. مثال مساله تکلیف کافران به فروع احکام شرعی مورد بحث

زمینه دالیل و روایات فراوانی دانند.و در اینفقها،آنان را در حال کفر،مکلف به فروع نمی

را در حال کفر مکلف به فروع در اختیار دارند،ولی گروه مخالف)کسانی که کافران

 .اندسوره فصلت تمسک جستهدانند(به آیه هفتمی

 .آن جا که مشرکان را به دلیل انجام ندادن فریضه زکات مورد نکوهش قرار داده است

هنگام فریضه زکات در مدینه تشریع شده است.یعنیغافل از این که سوره فصلت مکی و 

چگونه مشرکان را نزول آیه یاد شده،زکات حتی بر مسلمانان هم واجب نبوده است،پس

 :دهد؟این آیه دو تاویل داردمورد عتاب قرار می

اول،مقصود از زکات در این جا تنها پرداخت صدقات بوده است که مشرکان ازآن 

 .عاجزندصدقه قصد قربت است که کافران از انجام آن محرومند، زیرا شرط صحت

آنان شده دوم،مقصود محرومیت از ادای زکات است و آن بدان جهت است که کفر مانع

 . (۲۴است و اگر ایمان داشتند،از این فیض محروم نبودند )

اهل بیت مخصوصا آیاتی که درباره فضایل-در استدالالت کالمی،آیات مورد استناد.۳

بوده است.برخی آن تر مدنی است،چون این مباحث در مدینه مطرحبیش-شده نازل

تواندمدرک استدالل قرار اند که در آن صورت نمیها یا آیات را مکی دانستهسوره

یکی از ضروریات علم ها و آیاتگیرد.بنابر این شناخت دقیق مکی و مدنی بودن سوره

اند و گروهی مدنی سوره دهر رامکی دانستهکالمی در مبحث امامت است.مثال برخی تمام 

( همه را مدنی ۲۵و بعضی جز آیه فاصبر لحکم ربک و ال تطع منهم آثمااو کفورا )

اند.اختالف را مدنی وبقیه را مکی دانسته ۲۲اند.دیگران هم از ابتدای سوره تا آیه دانسته

 .دانیمدرباره این سوره بسیار است، ولی ما آن را تمامامدنی می



الطعام یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا،و یطعمون»های: درباره شان نزول آیه

علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا،انما نطعمکم لوجه اهلل ال نرید منکم جزاء و الشکورا،انا 

نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا.فوقاهم اهلل شر ذلک الیوم و لقاهم نضرة وسرورا،و 

اند که حسنین بیمار شده بودند.پیامبرگرامی و ( .گفته۲6بما صبروا جنة و حریرا... )جزاهم 

پیش نهاد کردند:چنان گروهی از بزرگان عرب به عیادت آنان آمدند و به مولی امیر مؤمنان

خواهد فرمود.حضرت این مرحمتچه برای شفای فرزندانت نذر کنی خداوند شفای عاجل

 .سه روز روزه نذر کردپیش نهاد را پذیرفت و 

های نانی برای افطارتهیه آن گاه که حسنین شفا یافتند در صدد ادای نذر بر آمد.قرص

های نانکرد، روز اول هنگام افطار مسکینی در خانه را زد و تقاضای کمک کرد.حضرت

 .تهیه شده را به او داد.روز دوم نیز یتیمی آمد و نان تهیه شده را دریافت کرد

 .ها به او داده شداسیری آمد و نان روز سوم

در این حضرت در این سه روز خود با اندک نان خشک و کمی آب افطار کرد.طبرسی

زمینه روایات بسیاری از طرق اهل سنت و اهل بیت عصمت علیهم السالم گرد آورده 

تمام گاه برای اثبات مدنی بودنها را مورد اتفاق اهل تفسیر دانسته است.آنوتقریبا آن

با سندهای -های مدنی به شمار رفتهکه سوره دهر جزء سوره-سوره،روایات ترتیب نزول را

به فضیلت( . ولی کسانی مانند عبد اهلل بن زبیر که مایل نبودند این۲۷معتبر آورده است )

معرفی اهل بیت علیهم السالم اختصاص یابد اصرار داشتند که این سوره را کامال مکی

تصریح غافل از آن که در مکه اسیری وجود نداشت.مجاهد و قتاده از تابعین( .۲۸کنند )

 . (۲۹اند )اند که سوره دهر تماما مدنی است، ولی دیگران تفصیل قایل شدهکرده

 . (۳۰سید قطب،از نویسندگان معاصر به قرینه سیاق،سوره را مکی دانسته است )

و فصل ها،حلمدنی بودن سوره یا آیهبسیاری از مسایل قرآنی،تنها از طریق مکی و .۴



از دویست و اند و بیششود.مثال در مساله نسخ قرآن به قرآن برخی راه افراط پیمودهمی

تواند صحت نمیاند.در صورتی که چنین عدد بزرگیبیست آیه را منسوخ معرفی کرده

د اصال قرآن را انسازگار نیست و گروهی راه تفریط درپیش گرفتهداشته باشد و با واقعیت

به ویژه نسخ قرآن به قرآن،زیراشرط تحقق نسخ،تنافی میان دو آیه -دانندغیر قابل نسخ می

است که این گونه تنافی با نفی اختالف در آیه و لو کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه 

ای حد وسطرا برگزیده و اصل نسخ را ( .و دسته۳۲( منافات دارد )۳۱اختالفا کثیرا )

اند.از جمله آیاتی که کردهاند و در کمیت آیات نسخ شده اعتدال را رعایترفتهپذی

( است ۳۳« )فآتوهن اجورهن...دانند،آیه فما استمتعتم به منهنافراطیون آن را منسوخ می

که درباره ازدواج موقت نازل شده است،که ناسخ آن راطبق گفته امام شافعی محمد بن 

ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر روجهم حافظون،اال علیو الذین هم لف»آیه -ادریس

 .اند( دانسته۳۴ملومین،فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون )

شود زوجه میتوان پذیرفت:اوال،زنی که با عقد متعه گرفتهنظر مذکور را به دو دلیل نمی

را که ناسخ فرض اییهاست،گر چه احکام او با زوجه دایمی کمی تفاوت دارد.ثانیا،آ

را استثناء نکرده اند در سوره مؤمنون است که تماما مکی است و کسی این آیهکرده

فوق را استاد زرقانی نیز است.در صورتی که معموال باید ناسخ پس از منسوخ باشد.مطلب

 . (۳۵یاد آور شده است )

 های مکی و مدنیمعیار و مالک تشخیص سوره

سوره مدنی ۲۸سوره مکی و  ۸6آید،ایات ترتیب نزول به دست میطبق آماری که از رو

 :است که در این گروه بندی سه معیار وجود دارد

پیامبر اکرم صلی تر مفسرین معتقدند که معیار مکی یا مدنی بودن هجرتمعیار زمان:بیش.۱



و هر ای که پیش از هجرت نازل شده مکیاهلل علیه و آله از مکه به مدینه است.هر سوره

رود،خواه درمدینه نازل شده ای که پس از هجرت نازل شده است مدنی به شمار میسوره

یا عمره یا پس ازفتح،چون پس از هجرت باشد خواه در سفرها.و حتی در مکه در سفر حج

شود.مالک هجرت نیزداخل شدن به مدینه است.بنابر این بوده است،مدنی محسوب می

که و پیش از ورودبه مدینه،در راه بر پیامبر نازل شده آیاتی که پس از هجرت از م

( ۳6فرض علیک القرآن لرادک الی معاد... )شود.مثال آیه ان الذیاست،مکی محسوب می

بر اساس این تعریف و مالک که پس از خروج ازمکه در راه بر پیامبر نازل شده،مکی 

 .است

در مدینه و شده مکی است.و هر چهمعیار مکان:هر چه در شهر مکه و پیرامون آن نازل .۲

نازل شده باشد.پس پیرامون آن نازل گردیده مدنی است،خواه پیش از هجرت یا پس از آن

مدنی.در این زمینه جالل آن چه در غیر این دو منطقه نازل شده باشد نه مکی است و نه

 :الدین سیوطی روایتی آورده است که پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمودند

تبوک انزل فی ثالثة امکنة:مکة و المدینة و الشام که طبق گفته ابن کثیر،مقصود از شام»

 . (۳۷است )

ای که باشد مکی و هرسورهای که در آن،خطاب به مشرکان میمعیار خطاب:هر سوره.۳

باشد،مدنی است.در این زمینه ازعبد اهلل بن مسعود حدیثی در آن خطاب به مؤمنان می

به کار رفته باشد،مکی است و هر هر سوره که یا ایها الناس در آن»ه گفته است:اند کآورده

( ،زیرا در مدینه غلبه با ۳۸سوره که یا ایها الذین آمنوا در آن به کار رفته باشدمدنی است )

های مدنی مانند سوره بقره، یا ایها الناس به مؤمنان بوده و در مکه با مشرکان.البته درسوره

 .کنددار میکه کلیت این معیار راخدشهکار رفته 

اند که هریک به هایی را مشخص کردههای مکی و مدنی،مالکبرای تشخیص سوره



ها روی هم رفته تاحدودی تعیین تواند مالک جامع و مانع باشد.بلکه این مالکتنهایی نمی

(نص و ۱ها و عالیم برای تشخیص،عبارت است از:کننده است.به طور کلی مالک

 .(عالیم محتوایی و معنوی۳(عالیم صوری و ظاهری،۲خبر،

شناخت برای»گوید:(می۷۳۲عالمه برهان الدین ابراهیم بن عمر بن ابراهیم جعبری)متوفای 

آید.قیاسی،که میبه دستمکی و مدنی دو راه وجود دارد:سماعی،که از راه نقل و روایت

(از عبد اهلل 6۲مة بن قیس)متوفای آن گونه که علق«.شوداز روی ضابطه تشخیص داده می

ای که در آن یا ایهاالناس آمده باشد یا لفظ هر سوره»بن مسعود روایت کرده است:

جز زهراوین)بقره و آل -باشداستعمال شده باشد یا در ابتدای آن حروف مقطع«کال

-شدیادر آن قصه آدم و ابلیس آمده با-عمران(و نیز سوره رعد که بنا بر قولی مدنی است

های گذشته سر گذشت انبیای سلف و امتای که در آنیا سوره-های طوالنیجز سوره

در آن از فریضه و تکالیف و حدود شرعی سخن ای کهآمده باشد مکی است،و هر سوره

 . (۳۹گفته شده باشد،مدنی است )

اندکه عبارت های مکی و مدنی ذکر کردهسورهبرخی خصوصیات دیگری برای شناخت

 :ازاست 

رساند.و کوتاهی آیات درون یک سوره و نیز کوتاهی سوره،نوعا مکی بودن آن رامی.۱

 .کندهای یک سوره عالوه بر بلندی سوره نوعا مدنی بودن آن راثابت میبلندی آیه

تر با اهل مکه است که اهل عناد و لجاج ومقاومت در مقابل لحن تند و شدید سوره بیش.۲

تر خطاب به رساند که بیشمالیم و خفیف،مدنی بودن سوره رامیاند،ولی لحن حق بوده

 .مؤمنین است

های سورههایبحث درباره اصول معارف و اصل ایمان و دعوت به اسالم از ویژگی.۳

شریعت اسالم سخن گفته تر از تفاصیل احکام و بیانهای مدنی بیشمکی است. و در سوره



 .شده است

لجاج و عناد اخالق و استقامت در رای و سالمت عقیده و ترکدعوت به پایبند بودن به .۴

اساس آنان،از تهی و بیهایو نیز برخورد تند با عقاید باطل مشرکان و ناچیز شمردن اندیشه

برخورد با اهل کتاب و دعوت آنان رود.در حالی کههای مکی به شمار میخصایص سوره

ا و نیز مبارزه با منافقین و ذکر خصایص و صفات هبه میانه روی در عقاید و افکار و اندیشه

 .های مدنی استهای سورهآنان از ویژگی

های سور مکی است و باعنوان یا ایها ها با عنوان یا ایها الناس... از ویژگیغالبا خطاب.۵

 .الذین آمنوا از خصایص سور مدنی است

کند.و در میخی از انواع صدقها هرگز کلیت ندارد،بلکه صرفا درباره برالبته این ویژگی

معارضی در میان صورت اجتماع چندین خصیصه،اگر موجب علم و یقین شود و نص

شود.در این صورت است که مینباشد، قابل اعتماد است،و موجب قوت احتمال و اطمینان

مالک تشخیص مکی و مدنی،یا نقل و نتیجه کار برد فقهی و تاریخی و غیره دارد.بنابر این

گویند.یااجتهاد و شواهد ظاهری و صورت جمله بندی ر است که اصطالحا سماعی میخب

یا شواهد محتوایی است.بدین معنا که هاستو سورهو داشتن سجع و وزن و کوتاهی آیات

شکل بیان اصول عقاید واحکام و برخورد با کفار و منافقین نشانه مکی و مدنی بودن سوره 

 .است

 :نوشتهاپی

،ص ۱۸.بحار االنوار،ج ۱۵۷.ر.ک:تفسیر منسوب به امام عسکری،ص ۱-۹6:۵علق  -۱

.صحیح بخاری،ج ۹۷،ص ۱.صحیح مسلم،ج ۴۷۸،ص ۲.تفسیربرهان،ج ۳6، حدیث ۲۰6

 .۳،ص ۱

 .۳۹،ص ۹۲.بحار االنوار،ج 6،ص ۲.عیون اخبار الرضا،ج 6۲۸،ص ۲اصول کافی،ج  -۲



 .۱-۷۴:۲مدثر  -۳

،ص ۳به:امام احمد بن حنبل،مسند احمد،ج و رجوع کنید  ۹۹،ص ۱صحیح مسلم،ج  -۴

۳۰6. 

 .۲۰6،ص ۱ر.ک:بدر الدین زرکشی،البرهان فی علوم القرآن،ج  -۵

 .۱-۷۴:۵مدثر  -6

،و رجوع کنید به:مسند احمد،ج ۹۸،ص ۱.صحیح مسلم،ج ۴،ص ۱صحیح بخاری،ج  -۷

 .۳۲۵،ص ۳

 .۷۷۵،ص ۴و رجوع کنید به:الکشاف،ج  ۴۰۵،ص ۱۰تفسیر طبرسی،ج  -۸

 .۱۱.اسباب النزول،ص ۱-۱:۲تحه فا -۹

 .۱۲،ص ۱االتقان،ج  -۱۰

 .۱۵:۸۷حجر  -۱۱

 .۱-۱۱۰:۳نصر  -۱۲

 .۵۵۴،ص ۱۰تفسیر طبرسی،ج  -۱۳

 .۲۹،ص ۱تفسیر برهان،ج  -۱۴

 .۲۷،ص ۱االتقان،ج  -۱۵

 .6۸۰،ص ۱تفسیر صافی،ج  -۱6

عاطفه،با «واند،مصدر بودن آیه به وا.برخی از نظر ادبی اشکال کرده گفته۲:۲۸۱بقره  -۱۷

مصدر شدن -بر فرض صحت روایت-سازش ندارد.ولی باید توجه داشتنزول انفرادی آیه

از آن جهت است تاتکمله آیه قبل قرار گیرد گر چه با فاصله زمانی و به طور «آیه به واو

در استعماالت «های بدون سابقه،به واوجملهانفرادی نازل گردیده باشد.عالوه مصدر شدن

و رب قائلة یوما .»قلت ال یعنینی و لقد امر علی اللئیم یسبنی.فمضیت ثمة»است: عربی فراوان



شود که بر سر آیاتی میبذی سلم.این الطریق الی حمام منجاب .و در قرآن نیز فراوان یافت

کن ء اذا اردناه ان نقول لهانما قولنا لشی»ای ندارند.مثال: آمده که با آیات قبل رابطه«واو

لذین هاجروا فی اهلل من بعد ما ظلموا...و ما ارسلنا من قبلک اال رجاال نوحی فیکون.و ا

(آیه نخست در امر تکوین است.آیه بعد در رابطه با ۴۰-۴۳)سوره نحل « الیهم...

پر واضح است که این آیات از هم جدا مهاجرت.آیه سوم مربوط به نحوه ارسال پیامبران

 .اندشدهثبتنازل گشته سپس در نوشتار پی در پی 

 .۲۸۲،ص ۱.تفسیر ماوردی،ج ۸۳تفسیر شبر،ص  -۱۸

 .۵:۳مائده  -۱۹

 .۳۵.ص ۲ابن واضح یعقوبی،تاریخ یعقوبی،ج  -۲۰

 .۲:۲۸۱بقره  -۲۱

 .۱۸6،ص ۱.زرکشی البرهان،ج 6۳،ص ۱تفسیر ماوردی)النکت العیون(ج  -۲۲

 .۲:۲۸۱بقره  -۲۳

 .۳۸۴،ص ۱۷.المیزان،ج ۵،ص ۹ر.ک:تفسیر طبرسی،ج  -۲۴

 .۷6:۲۴انسان  -۲۵

 .۷-۷6:۱۲انسان  -۲6

-۳۱۵.حاکم حسکانی،شواهد التنزیل،ص ۴۰۴-۴۰6،ص ۱۰ر.ک:تفسیر طبرسی،ج  -۲۷

۲۲۹. 

 .۲۹۷،ص 6الدر المنثور،ج  -۲۸

 .۱۵۴-۱۵۵،ص ۱ر.ک:التمهید،ج  -۲۹

 .۲۱۵،ص ۲۹فی ظالل القرآن،ج  -۳۰

 .۴:۸۲نساء  -۳۱



 .۲۰6فسیر القرآن،ص ابو القاسم خویی)آیت اهلل(،البیان فی ت -۳۲

 .۴:۲۴نساء  -۳۳

 .۵-۲۳:۷مؤمنون  -۳۴

 .۱۹۵،ص ۱محمد عبد العظیم زرقانی،مناهل العرفان،ج  -۳۵

 .۲۸:۸۵قصص  -۳6

 .۲۳،ص ۱االتقان،ج  -۳۷

 .۱۹-۱۸،ص ۳المستدرک،ج  -۳۸

 .۱۸۹،ص ۱البرهان،ج  -۳۹

 هاشبهات وارده درباره مکی و مدنی بودن سوره

را تابع و تر از جانب مستشرقین بوده است که قرآنوارد شده بیش شبهاتی که در این زمینه

اند.ولی الهی ندادهاند و به ان چندان جنبه ثابتمتاثر از محیط و جو حاکم بر منطقه دانسته

در مردم فرق قایل باید بین تاثر از محیط و همگامی با جو حاکم برای تاثیر گذاری

خود را با آن محیط حرکتاثیر بگذارد باید نخستخواهد بر محیط خود تشد.کسی که می

هم آهنگ سازد و واقعیات محیط را مورد توجه قراردهد،و هم آهنگ با آن گام بردارد تا 

متعارف موجود،ایده خود را پیاده بتواند با زبان مردم سخن گوید و با روش و شیوه

ناسد تا عوامل مؤثر را به کند.پس باید وضع محیط خود را در نظر بگیردو آن را کامال بش

 .شایستگی به کار اندازد

بنابر این فرق است میان آن که محیط بر وی تاثیر گذارد و او را دنبال خود بکشد،با آن که 

او خود را با محیط هم آهنگ سازد تا عوامل مؤثر در آن را شناخته و بتواندبر آن تاثیر 

و گرایش مردم ات محکم و استوار و عالقهای ادبیگذارد. مثال اگر فرهنگ حاکم بر جامعه



دعوت خود را اعالم به شعر و جمالت موزون است،اگر شخص با توجه به چنین گرایشی

های خود را بیان کند رعایت کند و در ضمن با جمالت محکم و کوتاه و موزون پیام

ست.پس خود را بیان داشته اجامعه شناسی محیط را کرده و هم گام با جو حاکم رسالت

از محیط(است ولی فرض دوم)تاثیر آن چه عیب و نقص است، فرض نخست)تاثیر پذیری

 (گذاری بر محیط و هم گام با فرهنگ جامعه

 .کمال و ورزیدگی است که از بهترین راه توانسته است مرام و آیین خود را پیاده کند

 :پردازیمپس از این مقدمه کوتاه به طرح شبهات وارده می

شیوه های مکی،شدت و عنف و پر خاش کردن است.در صورتی کهورهشیوه س.۱

برخورد مردم بوده است کههای مدنی مسالمت آمیز است.و این تفاوت بدان جهتسوره

مکه تند و مقاوم و برخورد مردم مدینه مسالمت آمیز و پذیرش واربوده است.لذا قرآن در 

ای را به کار برده است فته وهمان شیوهمقابل این دو حالت متضاد،حالت مشابه به خود گر

 .اندکه مردم در برابر آن پیش گرفته

های مکی ویژگی وعید و تهدید را ندارد،بلکه در در جواب باید گفت:اوال،تنها سوره

و تهدید به کار های مدنی نیز متناسب مخاطبین خود روش شدت و عنفبسیاری از سوره

انند مخاطبین در مکه،افرادمقاوم و سر سخت و حق رفته است.اگر مخاطبین در مدینه،هم

ناپذیر بودند، لحن قرآن با آنان تند و با شدت بوده است،زیرا باید با هر کس با همان 

کند،نه از ضعف قران حکایت میمندیبرد مقابله کرد و این از قدرتسالح که به کار می

 :خوانیمآن.در سوره بقره می

 . (۱ومون اال کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس )الذین یاکلون الربا ال یق

یا ایها الذین آمنوا اتقوا اهلل و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا 

( . فان لم ۲اهلل و رسوله و ان تبتم فلکم رءوس اموالکم ال تظلمون و ال تظلمون )بحرب من



 . (۳ر التی و قودها الناس و الحجارة اعدت للکافرین )تفعلوا فاتقوا الناتفعلوا و لن

هم چنین شدت لحن آیاتی که در بر خورد با منافقین و سر سختان اهل کتاب درمدینه 

شده نازل شده،کمتر از شدت لحن آیاتی که در مکه در برخورد با مشرکین نازل

باشد سوره برائترآنیهای قترین سورهاست،نیست و احیانا بسیار شدیدتر است.شاید عنیف

های نازل شده در مدینه است و مخاطبین آن عموم اهل شرک و لجاج که از آخرین سوره

 .و عنادند

هایی نازل بینیم که درموقعیتهای مکی،مالیمت و نرمش میدر مقابل،در بسیاری از سوره

اسرفوا علی  یا عبادی الذینخوانیم: قلشده که به شدت نیاز نبوده است.در سوره زمر می

( ،بگو:ای ۴انفسهم ال تقنطوا من رحمة اهلل ان اهلل یغفر الذنوب جمیعا انه هوالغفور الرحیم )

خداوند نومید نشوید که خدا همه اید،از رحمتبندگان من که بر خویشتن زیاده روا داشته

: و لقد خوانیمآمرزد،زیرا او بسیار آمرزنده ومهربان است .در سوره حجر میگناهان را می

اتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم،ال تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا و ال تحزن 

راستی،ما به تو سوره حمد و قرآن عظیم ( ،و به۵علیهم و اخفض جناحک للمؤمنین )

هایی از هایی]مادی[که به گروهنعمتدادیم]بنابر این[هرگز چشم خود را به

مباش و بال]عطوفت[خود را برای مؤمنین فرو کن و بر ایشان غمگینآنان]کفار[دادیم میف

 .«گستر

ء فمتاع الحیاة الدنیا و ما عند اهلل خیرو ابقی فما اوتیتم من شی»خوانیم: در سوره شوری می

للذین امنوا و علی ربهم یتوکلون،و الذین یجتنبون کبائر االثم و الفواحش و اذا ماغضبواهم 

ستجابوا لربهم و اقاموا الصالة و امرهم شوری بینهم و ممارزقناهم ینفقون یغفرون،و الذین ا

برای کسانی ( ، آن چه به شما ارزانی شده متاع زود گذر دنیاست و آن چه نزدخداست6)

کنند بهتر وپایدارتر است.همان کسانی که از که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل می



کنند ورزند وهنگامی که خشمگین شوند عفو میاب میگناهان بزرگ و اعمال زشت اجتن

دارند و کارشان را با و کسانی که دعوت پروردگارشان رااجابت کرده و نماز را بر پا می

 .«کنندایم انفاق میبه آنان روزی دادهدهند و از آن چهمشورت انجام می

نی،دلیل برتفاوت دو های مدها و سورههای مکی و بلندی آیهها و سورهکوتاهی آیه.۲

و دور از تمدن سواد،فاقد فرهنگ،خشنجامعه مکه و مدینه است.مردم مکه غالبا بی

بودند.لذا متناسب با آن محیط،کم گفتن،کوتاه گفتن،موجز ومختصر و مفید آوردن آیات 

ضرورت داشت.ولی مردم مدینه تا حدودی دارای فرهنگ و با سواد و آشنا به تمدن بودند 

 .گفته شده استبا آن محیط،به تفصیل سخن و متناسب

ورزیده و شرط در جواب باید گفت:اوال،متناسب با محیط سخن گفتن،شیوه سخن دانان

های بلند بالغت است.هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد.ثانیا،چه بسیاردر مکه،سوره

 ۱۱۱آیه(،اسراء) ۲۰6آیه(،اعراف) ۱6۵های انعام)نازل شده است،مانند سوره

آیه(و نیز  ۱۱۸آیه(و مؤمنون) ۱۱۲آیه(،انبیا) ۹۸آیه(،مریم) ۱۳۵آیه(، طه) ۱۱۰آیه(،کهف)

 .و کوتاه نازل شده است،مانند سوره نصر و زلزله و بینههای کوچکدر مدینه سوره

 .استهای مدنیهای مکی از تشریع خبری نیست و هر چه هست در سورهدر سوره.۳

سوره انعام  ۱۴۱-۱۴6هایکند.آیهی مکی این نظر را رد میهاوجود برخی احکام در سوره

اعمال و  ۱۵۱-۱۵۲های هاست.آیهآندر بیان حکم شرعی ثمرات و انعام و حالل و حرام

 .اموال محرمه و محلله را مطرح کرده است

مسائلی ذکر ها،فواحش و غیرهدرباره حالل،حرام،زینت ۳۱-۳۳های در سوره اعراف آیه

اسالم مشروحا آمده سوره اسراء بسیاری از مبادی اخالق و احکام اولیه شده است.در

اساس شده است و ادعای مذکور بیهای مکی احکام بسیاری بیاناست.بنابر این در سوره

 .است



مدنی استدالل هایخورد،ولی در سورههای مکی برهان و استدالل به چشم نمیدر سوره.۴

 .به کار رفته است

خدا چنین ز مردود است.زیرا در سوره مؤمنون برای نفی ولد و نفی شریک برایاین ادعا نی

اله بما خلق و استداللی آمده است: ما اتخذ اهلل من ولد و ما کان معه من اله،اذن لذهب کل

 :فرماید( .در سوره انبیا می۷لعال بعضهم علی بعض سبحان اهلل عما یصفون )

تا فسبحان اهلل رب العرش عما یصفون،ال یسال عما یفعل وهم لو کان فیهما آلهة اال اهلل لفسد

یسالون،ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانکم هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی 

( .در سوره عنکبوت درباره اثبات نبوت آمده: ۸اکثرهم ال یعلمون الحق فهم معرضون )بل

ک اذن الرتاب المبطلون.بل هو آیات وما کنت تتلوا من قبله من کتاب و ال تخطه بیمین

بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و ما یجحد بآیاتنا اال الظالمون.و قالوا لو ال انزل علیه 

ربه قل انما االیات عند اهلل و انما انا نذیر مبین.ا و لم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب آیات من

( .در سوره ق درباره قیامت ۹ون )علیهم ان فی ذلک لرحمة و ذکری لقوم یؤمنیتلی

و نزلنامن السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حب الحصید،و النخل باسقات لها طلع »آمده:

نضید،رزقاللعباد و احیینا به بلدة میتا کذلک الخروج و ا فعیینا بالخلق االول بل هم فی لبس 

انما خلقناکم عبثا و انکم الینا فرماید: ا فحسبتم ( .در سوره مؤمنون،می۱۰جدید )من خلق

فرماید: ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان ( .در سوره جاثیه می۱۱الترجعون )

کالذین امنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون،و خلق نجعلهم

 . (۱۲السماوات و االرض بالحق و لتجزی کل نفس بما کسبت و هم ال یظلمون )اهلل

مکی هایبرهانی و خطابی است در سورهاز این قبیل آیات که مشتمل بر انواع مباحث

توان شد،نمیهای نقضی و حلی که بیانفراوان است.با توجه به اشکاالت فوق و جواب

مسیر دعوت و ایجاد وار ساختنآیات قرآن را متاثر از محیط دانست.ولی با توجه به هم



وجود دارد.هر حرکتی در هاییهای مکی و مدنی تفاوتهزمینه گسترش اسالم،بین سور

ها کوشید و تالش شود که آغاز با مشکالت فراوانی روبروست که باید نخست دررفع آن

توان برگسترش و افزایش شد،میوار گردد.آن گاه که مسیر آمادهراه این حرکت هم

علنی آشکار نمود و  تری داد،اهداف ومقاصد خود را به طورهای خود رونق بیشجلوه

ساخت.بنابر این اسلوب و شیوه بیان و نحوه دعوت در دعوت خود را با بیان شریعت قرین

کند،و نباید انتظار داشت آن چه را که در آخر گفته تفاوت مییاد شده با همدو حالت

 .گرددشود،در آغاز اعالممی

 ترتیب نزول

که مورد اعتماد بزرگان است وعمدتا از ها روایاتی در دست است در ترتیب نزول سوره

ابن عباس نقل شده است.مانند روایتی که احمد بن ابی یعقوب کاتب،معروف به ابن 

(در تاریخ خود از محمد بن سائب کلبی از ابی صالح از ابن ۲۹۲واضح یعقوبی)متوفای 

( .و یا روایتی که محمد بن اسحاق وراق،معروف به ابن ۱۳کند )عباس نقل می

طبرسی صاحب ( .و یا عالمه۱۴خود آورده است )(در کتاب الفهرست۳۸۵یم)متوفای ند

قرن پنجم حافظ کبیر تفسیر از شیخ خود ابو محمد مهدی بن نزار حسینی قاینی از عالمه

نیشابوری صاحب کتاب شواهد عبید اهلل بن عبد اهلل بن احمد،معروف به حاکم حسکانی

است.و نیز از کتاب االیضاح استاد احمد زاهد عباس آورده التنزیل روایت ترتیب را از ابن

 . (۱۵روایتی را نقل کرده است )

(در کتاب ۷۹۴و نیز امام بدر الدین زرکشی،اولین محقق مسایل قرآنی)متوفای 

آن را نگاشته،تفصیال روایات ترتیب  ۷۷۳البرهان فی علوم القرآن که در سال »خود

( ۱6ل من القرآن و علیه استقرت الروایة من الثقات )هذا نز»گوید:راآورده است و می



(در کتاب ۹۱۱.وباالخره جالل الدین سیوطی،عالمه عصر خود)متوفای 

االتقان این روایات را آورده است،و از ابو الحسن بن حصار،در این »خودمعروف

آورد که در کتاب الناسخ و المنسوخ وی درج شده ای میمنظومهزمینه

آورد که تکمیل کننده روایت ( نیز می۱۷ایت ترتیب را از جابر بن زید )رواست.سیوطی

 . (۱۸رود )به شمار میابن عباس

ها،نظربه ابتدای شوند که رعایت ترتیب سورهعالمه طبرسی و دیگر بزرگان فن،متذکر می

 سوره،سوره دیگری بهای تا چند آیه نازل شود،و پیش از اتمام آنهر سوره است.اگر سوره

به صورت کامل نازل شود،آن طور کامل نازل گردد،و حتی چند سوره دیگر در این میان

گاه بقیه سوره نخست نازل شود،در این حالت نیزاعتبار ترتیب،مبدا نزول هر سوره خواهد 

بود.چنان که سوره علق تا پنج آیه در آغازبعثت نازل گردید و پس از چند سال بقیه سوره 

اند.به همین ره مدثر و سوره مزمل و غیره نیز به همین روال نازل شدهنازل شد.هم چنین سو

شود.چنان که طبرسی در مجمع البیان)ج سوره نازل شده شمرده میدلیل سوره علق اولین

 (۴۰۵ص  ۱۰

 .از کتاب االیضاح احمد زاهد نقل کرده است

زید،باتصحیح از  ها طبق روایت ابن عباس و تکمیل آن مطابق روایت جابر بنترتیب سوره

 :های متعدد قابل اعتماد،عبارت است ازروی نسخه

 سوره -اسم  -موجود  -ترتیب  -نزول  -ترتیب 

 علق - ۹6 - ۱

 قلم - 6۸ - ۲

 مزمل - ۷۳ - ۳

 مدثر - ۷۴ - ۴



 فاتحه - ۱ - ۵

 (مسد)تبت - ۱۱۱ - 6

 تکویر - ۸۱ - ۷

 اعلی - ۸۷ - ۸

 لیل - ۹۲ - ۹

 فجر - ۸۹ - ۱۰

 ضحی - ۹۳ - ۱۱

 شرح - ۹۴ - ۱۲

 عصر - ۱۰۳ - ۱۳

 عادیات - ۱۰۰ - ۱۴

 کوثر - ۱۰۸ - ۱۵

 تکاثر - ۱۰۲ - ۱6

 ماعون - ۱۰۷ - ۱۷

 کافرون - ۱۰۹ - ۱۸

 فیل - ۱۰۵ - ۱۹

 فلق - ۱۱۳ - ۲۰

 ناس - ۱۱۴ - ۲۱

 اخالص - ۱۱۲ - ۲۲

 نجم - ۵۳ - ۲۳

 عبس - ۸۰ - ۲۴

 قدر - ۹۷ - ۲۵



 شمس - ۹۱ - ۲6

 بروج - ۸۵ - ۲۷

 تین - ۹۵ - ۲۸

 قریش - ۱۰6 - ۲۹

 قارعه - ۱۰۱ - ۳۰

 قیامه - ۷۵ - ۳۱

 همزه - ۱۰۴ - ۳۲

 مرسالت - ۷۷ - ۳۳

 ق - ۵۰ - ۴۳

 بلد - ۹۰ - ۳۵

 طارق - ۸6 - ۳6

 قمر - ۵۴ - ۳۷

 ص - ۳۸ - ۳۸

 اعراف - ۷ - ۳۹

 جن - ۷۲ - ۴۰

 یس - ۳6 - ۴۱

 فرقان - ۲۵ - ۴۲

 فاطر - ۳۵ - ۴۳

 مریم - ۱۹ - ۴۴

 طه - ۲۰ - ۴۵

 واقعه - ۵6 - ۴6



 شعراء - ۲6 - ۴۷

 نمل - ۲۷ - ۴۸

 قصص - ۲۸ - ۴۹

 اسراء - ۱۷ - ۵۰

 یونس - ۱۰ - ۵۱

 هود - ۱۱ - ۵۲

 یوسف - ۱۲ - ۵۳

 حجر - ۱۵ - ۵۴

 انعام - 6 - ۵۵

 صافات - ۳۷ - ۵6

 لقمان - ۳۱ - ۵۷

 سبا - ۳۴ - ۵۸

 زمر - ۳۹ - ۵۹

 (غافر)مؤمن - ۴۰ - 6۰

 فصلت - ۴۱ - 6۱

 شوری - ۴۲ - 6۲

 زخرف - ۴۳ - 6۳

 دخان - ۴۴ - 6۴

 جائیه - ۴۵ - 6۵

 احقف - ۴6 - 66

 ذاریات - ۵۱ - 6۷



 غاشیه - ۸۸ - 6۸

 کهف - ۱۸ - 6۹

 نحل - ۱6 - ۷۰

 نوح - ۷۱ - ۷۱

 ابراهیم - ۱۴ - ۷۲

 انبیا - ۲۱ - ۷۳

 مؤمنون - ۳۲ - ۷۴

 سجده - ۳۲ - ۷۵

 طور - ۵۲ - ۷6

 ملک - 6۷ - ۷۷

 اقهح - 6۹ - ۷۸

 معارج - ۷۰ - ۷۹

 نبا - ۷۸ - ۸۰

 نازعات - ۷۹ - ۸۱

 انفطار - ۸۲ - ۸۲

 انشقاق - ۸۴ - ۸۳

 روم - ۳۰ - ۸۴

 عنکبوت - ۲۹ - ۸۵

 مطففین - ۸۳ - ۸6

 (سوره - ۲۸مدنی) -های سوره

 بقره - ۲ - ۸۷



 انفال - ۸ - ۸۸

 عمران -آل  - ۳ - ۸۹

 احزاب - ۳۳ - ۹۰

 ممتحنه - 6۰ - ۹۱

 نساء - ۴ -۹۲

 زلزال - ۹۹ - ۹۳

 حدید - ۵۷ - ۹۴

 محمد - ۴۷ - ۹۵

 رعد - ۱۳ - ۹6

 رحمان - ۵۵ - ۹۷

 (انسان)دهر - ۷6 - ۹۸

 طالق - 6۵ - ۹۹

 بینه - ۹۷ - ۱۰۰

 حشر - ۵۹ - ۱۰۱

 نصر - ۱۱۰ - ۱۰۲

 نور - ۲۴ - ۱۰۳

 حج - ۲۲ - ۱۰۴

 منافقون - 6۳ - ۱۰۵

 مجادله - ۵۸ - ۱۰6

 حجرات - ۴۹ - ۱۰۷

 تحریم - 66 - ۱۰۸



 جمعه - 6۲ - ۱۰۹

 تغابن - 6۴ - ۱۱۰

 صف - 6۱ - ۱۱۱

 فتح - ۴۸ - ۱۱۲

 مائده - ۵ - ۱۱۳

 (توبه)برائت - ۹ - ۱۱۴

 های مورد اختالفسوره

که -بوده استهای مکی و مدنی عرضه شد،طبق روایت ابن عباسآن چه در ترتیب سوره

و تکمیل شده تصحیح و با روایت جابر بن زید-اندزرکشی و طبرسی آن را نقل کرده

یا مدنی.در است.در عین حال در بیش از سی سوره اختالف نظر هست که آیامکی است

 :کنیمها اشاره میذیل به آن

داند.در صورتی که در سوره حجر،که مکی سوره فاتحه:مجاهد این سوره را مدنی می.۱

به سوره سبع مثانی،اشاره( .۱۹است آمده: و لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم )

سوره حمد از گنجی زیرعرش در »فرماید:حمد است.مولی امیر المؤمنین علیه السالم می

مجاهد مرتکب این اشتباه بزرگی است که»گوید:( می۲۰حسین بن فضل )«.مکه نازل شد

 . (۲۱شده،زیرا بر خالف اتفاق علما سخن گفته است )

ان اهلل یامرکم ان تؤدوا االمانات »ا به دلیل آیه ( این سوره ر۲۲سوره نساء:نحاس ).۲

داند،زیرا این آیه در مکه،سال فتح نازل شده است.این نظر ( مکی می۲۳اهلها )الی

تواند معیار تمامی سوره باشد.ثانیا،نزول پس ازهجرت نیست،زیرا اوال،یک آیه نمیصحیح

 .معیار مدنی بودن است



است.در اند که این سوره را مدنی شمردهبت دادهسوره یونس:برخی به ابن عباس نس.۳

 .کندصورتی که روایات متعدد از وی خالف آن را ثابت می

اند، دانستهسوره رعد:محمد بن سائب کلبی از قدما و سید قطب از متاخرین آن را مکی.۴

روایات ترتیب،بر های مکی است.ولیزیرا محتوای سوره و شدت لحن آن مانند سوره

های مدنی)مانند سوره ودن آن اتفاق دارند.به عالوه شدت لحن در بسیاری ازسورهمدنی ب

 .خوردبقره(نیز به چشم می

خود را سوره حج:ابو محمد مکی بن ابی طالب،این سوره را مکی دانسته و استدالل.۵

یل نظر به دو دلقرار داده است،که درباره افسانه غرانیق نازل شده است.این ۵۲مبتنی بر آیه 

های ساختگی است،ثانیا،محتوای سوره با مکی صحیح نیست:اوال،افسانه غرانیق جزء افسانه

 .بودن سازگار نیست

مفسرین مدنی سوره فرقان:این سوره را صرفا ضحاک،بر خالف روایات ترتیب و اتفاق.6

 .دانسته است

ودلیل روشنی اند،ولی قایل آن شناخته نشده سوره یس:برخی این سوره را مدنی دانسته.۷

 .هم در این باره ارائه نشده است

 .اندای آن را مدنی شمردهسوره ص:بنابر قول شاذ و شناخته نشده.۸

 .اندسوره محمد:گروهی بر خالف اجماع این سوره را مکی دانسته.۹

 .اندسوره حجرات:برخی بر خالف اجماع این سوره را مکی دانسته.۱۰

سیوطی به حن و نسق)نظم(سوره و جالل الدینسوره رحمان:سید قطب،به جهت ل.۱۱

سوره را مکی این-یکی از مستدرک حاکم و دیگری از مسند احمد-استناد دو روایت

تنهایی به مکی یا مدنی بودن اند.این نظر به چند دلیل مردود است:اوال،لحن و نسق بهدانسته

ندارد و روایت مسند  بودن سوره صراحتحاکم در مکیکند.ثانیا،روایتسوره کفایت نمی



 .ترتیب،متفقا این سوره را مدنی شمرده است( .ثالثا،روایات۲۴احمد ضعف سند دارد )

ای که اند،زیرا عمر با خواندن آن درنوشتهسوره حدید:برخی این سوره را مکی شمرده.۱۲

( .این رای نیز به دلیل اختالف درنقل قابل بحث ۲۵در خانه خواهرش یافت اسالم آورد )

تر مفسرین آن را بیشای سوره حاقه را)کهاست،زیرا برخی روایات سوره طه و دسته

 .اند( موجب اسالم آوردن عمر ذکر کرده۲6اند( )پذیرفته

 .سوره صف:ابن حزم این سوره را بر خالف مشهور و روایات ترتیب مکی دانسته است.۱۳

ت ترتیب است،این سوره سوره جمعه:بنابر قولی که خالف اجماع مفسرین و روایا.۱۴

 .مکی دانسته شده است.ولی قایل آن مجهول است

دانسته است.البته سوره تغابن:به ابن عباس نسبت داده شده است که او این سوره را مکی.۱۵

 .این قول بر خالف روایات منقول از ابن عباس است

 .علماستیاند،که بر خالف اتفاق راسوره ملک:برخی این سوره را مدنی دانسته.۱6

هستند، سوره انسان:عبد اهلل بن زبیر و برخی که غالبا منکر فضایل اهل بیت علیهم السالم.۱۷

اهل بیت علیهم السالم به اند،تا سبب نزول آن را در واقعه اطعاماین سوره را مکی شمرده

ته سوره آن را مکی دانسمسکین و یتیم و اسیر انکار کنند.سید قطب نیز به استناد سیاق

برای انکار فضیلت اهل بیت علیهم برخی از نواصب»گوید:است.ولی حافظ حسکانی می

مکی است.در جواب باید اند:اتفاق مفسرین بر آن است که این سورهالسالم گفته

( ۲۷«. )اندترعلما آن را مدنی شمردهکنند در حالی که بیشگفت:چگونه دعوی اتفاق می

ترین ( عمده۲۸سوره دارد. )ره مدنی بودن اینعالمه طبرسی تحقیقی لطیف دربا

 .سوره مدنی استدلیل،روایات سلف است که جملگی اتفاق دارند که این

ای است که درمدینه نازل شد.و این سوره اولین سوره»گوید:سوره مطففین:یعقوبی می.۱۸

تفاق آن را ترتیب باالولی روایات«.اندبرخی نزول آن را در بین راه مکه و مدینه دانسته



 .آخرین سوره مکی شمرده است

تزکی،و ذکر قد افلح من»اند،به دلیل آیه سوره اعلی:برخی این سوره را مدنی شمرده.۱۹

( که درباره نماز عید نازل شده است.ولی اشاره به نماز دراین آیه جنبه ۲۹اسم ربه فصلی )

 .تطبیق داده باشندز عید همعمومی دارد و منافاتی ندارد که برخی روایات آیه را بر نما

سوره لیل:برخی این سوره را به دلیل روایاتی که در شان نزول سوره آمده، مدنی .۲۰

 . (۳۰اند )شمرده

آمده است اند،زیرا در شان نزول آن چنینسوره قدر:برخی این سوره را مدنی شمرده.۲۱

اند یی بر باالی منبر او رفتههاکه پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله در خواب دیدند بوزینه

پایه است،زیرا ( ،در حالی که پیامبر در مکه منبر نداشت.این استدالل بسیار بی۳۱)

 .دیدن منبر در خواب داشتن منبر نیستالزمه

روایات ( ،در حالی که۳۲سوره بینه:مکی بن ابی طالب این سوره را مکی شمرده است ).۲۲

 .رندترتیب بر مدنی بودن آن اتفاق دا

روایت اند،ولیسوره زلزال:برخی این سوره را به جهت لهجه تند آن مکی شمرده.۲۳

 .ترتیب بر خالف آن است

ضعیفی است که سوره عادیات:قتاده این سوره را مدنی دانسته است و مستند او روایت.۲۴

 . (۳۳قابل اعتماد نیست )

یهود مدنی ان نزول آن دربارهسوره تکاثر:جالل الدین سیوطی این سوره را به دلیل ش.۲۵

( ،ولی نه محتوای سوره و نه روایت وارده داللتی براختصاص آن به یهود ۳۴دانسته است )

 .دارد

سوره ماعون:ضحاک آن را مدنی شمرده است،ولی روایات ترتیب،بر خالف آن .۲6

 .است



ی اهلل علیه گویند:این سوره در مدینه در حال خواب برپیامبر صلسوره کوثر:گروهی می.۲۷

ای درخواب بر ( .این مطلب صحیح نیست،زیرا هیچ آیه و سوره۳۵و آله نازل شده است )

ای را درخواب برای پیامبر نازل نشده است،مگر آن که آیه یا سوره از پیش نازل شده

 .ایشان بازگو کرده باشند

وایت ( ،ولی ر۳6دهد )سوره توحید:سیوطی مدنی بودن این سوره را ترجیح می.۲۸

 .استنادی وی ثابت نیست

( ۳۷است )های مدنی شمرده.معوذتان:یعقوبی این دو سوره را از آخرین سوره۳۰و  ۲۹

 کند،ولی روایات معارض بسیاری خالف آن را ثابت می

 :نوشتهاپی

 .۲:۲۷۵بقره  -۱

 .۲۷۹و  ۲:۲۷۸بقره .۲

 .۲:۲۴بقره  -۳

 .۳۹:۵۳زمر  -۴

 .۸۷-۱۵:۸۸حجر  -۵

 .۳6-۴۲:۳۸شوری  -6

 .۲۳:۹۱مؤمنون  -۷

 .۲۲-۲۱:۲۴انبیا  -۸

 .۴۸-۲۹:۵۱عنکبوت  -۹

 .۹-۱۱و  ۵۰:۵۱ق  -۱۰

 .۲۳:۱۱۵مؤمنون  -۱۱

 .۲۱-۴۵:۲۲جاثیه  -۱۲



 .۳۵و  ۲6،ص ۲تاریخ یعقوبی،ج  -۱۳

 .۴۳-۴۷ابن الندیم،الفهرست،فن سوم از مقاله اول،ص  -۱۴

به  ۳۱۱،ص ۲التنزیل،ج .نیز رجوع شود به شواهد ۴۰۵-۴۰6،ص ۱۰تفسیر طبرسی،ج  -۱۵

 .بعد

 .۱۹۳،ص ۱البرهان،ج  -۱6

رود.از ابن عباس و جابر بن زید،از فقهای بنام بصره و از بزرگان تابعین به شمار می -۱۷

 .عکرمه روایت کرده است

امروز داناترین اهل عراق »اتفاق افتاده است.روز وفات او قتاده گفت: ۱۰۳وفات او به سال 

 .«وفات نمود

 .۲۲-۲۹،ص ۱االتقان،ج  -۱۸

 .۱۵:۸۷حجر  -۱۹

ای که رفت.در نیشابور در خانهوای همگان به شمار میعالمه مفسر در زمان خود پیش -۲۰

نمود و مرجع ابن طاهربرای او خریداری کرده بود،فقه و قرآن تدریس می ۲۱۷در سال 

 .ر گردیدسالگی وفات یافت و قبر او مزا۱۰۴در سن  ۲۸۲فتوای مردم بود.در سال 

 .۱۳۰،ص ۱االتقان،ج  -۲۱

(از بزرگان علما و محدثین به شمار ۲۵6ابو عمیر عیسی بن محمد نحاس)متوفای  -۲۲

 .رفتمی

 .۴:۵۸نساء  -۲۳

 .۳۳،ص ۱االتقان،ج  -۲۴

 .۱۹۷،ص ۲ابن حزم اندلسی،الناسخ و المنسوخ فی القرآن در حاشیه جاللین،ج  -۲۵

،ص ۲.االصابة،ج ۵۴،ص ۴اسد الغابة،ج .۳۷۰،ص ۱ر.ک:سیره ابن هشام،ج  -۲6



 .۹۴،ص ۲.اسباب النزول در حاشیه جاللین،ج ۲۳۷،ص ۹.تفسیر طبرسی،ج ۵۱۹

 .۳۱۰-۳۱۵شواهد التنزیل،ص  -۲۷

 .۴۰۵،ص ۱۰تفسیر طبرسی،ج  -۲۸

 .۱۵و  ۷۸:۱۴اعلی  -۲۹

 .۵۰۱،ص ۱۰.تفسیر طبرسی،ج ۳۵۷،ص 6ر.ک:الدر المنثور،ج  -۳۰

 .۱۷۱،ص ۳ر.ک:المستدرک،ج  -۳۱

 .۳۸6،ص ۲ابو محمد مکی بن ابی طالب،الکشف عن وجوه القراءات السبع،ج  -۳۲

.تفسیر طبری،ج ۵۲۷،ص ۱۰.تفسیر طبرسی،ج ۳۸۳،ص 6ر.ک:الدر المنثور،ج  -۳۳

 .۱۷۷،ص ۳۰

 .۱۴،ص ۱االتقان،ج  -۳۴

 .۵۴۸،ص ۱۰تفسیر طبرسی،ج  -۳۵

،ص ۱.االتقان،ج ۱۴۷،ص ۲جالل الدین سیوطی،لباب النقول در حاشیه جاللین،ج  -۳6

۱۴. 

 .۳۵،ص ۲تاریخ یعقوبی،ج  -۳۷

 آیات استثنایی

اصل سوره ها،آیاتی بر خالفهای برخی از قدما آمده است که در برخی سورهدر نوشته

برخی آیات استبرخی آیات آن مدنی و اگر مدنیآمده است.یعنی اگر سوره مکی است

ای ایم،هر سورهیافتهایم به خالف این نظردستآن مکی است.البته ما با تتبعی که انجام داده

( ۱مدنی است تمام آن مدنی است )ای کهکه مکی است تمام آن مکی است و هر سوره

 :شودمی.در این کتاب به چند نمونه به اختصار اشاره



و اند:در سوره مائده آیه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فال تخشوهمنمونه اول:گفته

( ۲یوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم االسالم دینا... )اخشون،ال

( ،ولی این توهم بر اساس آن است که ۳درعرفات بر پیامبر صلی اهلل علیه و آله نازل شد )

ای که در مکه نازل شده مکی و مدنی را مکان بدانیم و بگوییم هر سورهمعیار و شاخص

ازل شده باشد.در صورتی که معیار مکی یا مدنی بودن گرچه پس از هجرت نمکی است

 .گرددهجرت است و تقسیم مکی و مدنی به پیش از هجرت و پس از هجرت برمیزمان

های ما کان للنبی و الذین آمنوا ان یستغفرواللمشرکین و اند:سوره توبه،آیهنمونه دوم:گفته

نازل شده در ام وفات ابو طالب در مکه( هنگ۴لو کانوا اولی قربی...ان ابراهیم الواه حلیم )

( ۵حالی که پیامبر صلی اهلل علیه و آله به او وعده داد تا برای آمرزش وی دعا کند )

گفته از کسانی است که سعی بر آن دارند تا ابو طالب را موقع وفات کافر .این

ذا صحیح ایم.لبشمارند.ودر جای خود،واهی و مغرضانه بودن این پندار را ثابت نموده

است که طبرسی در تفسیر خود آورده که گروهی از مسلمانان پس از فتح مکه،از همان

پیامبر صلی اهلل علیه و آله خواستند تا اجازه فرماید برای پدران مشرک خود طلب استغفار 

 .کنند

 . (6آن گاه این آیه نازل شد و به طور صریح از این کار منع نمود )

سیوطی این نظر را سوره یوسف مدنی است.جالل الدیناند:سه آیه نخستنمونه سوم:گفته

( ۷زنجانی آن را پذیرفته )داند،ولی عجیب است که شخصیتی مانند ابو عبد اهللسست می

کفار مکه از یهود خواستند اند:چون.در استدالل به این که این چند آیه مدنی است گفته

سه آیه نازل شد.در یوسف از پیامبر صلی اهلل علیه و آله سؤال کنند،این که در مدینه درباره

صورتی که وقتی تمام داستان قبال در مکه نازل شده است معناندارد که مقدمه آن در مدینه 



بگوییم بر عکس،یهود از کفار و مشرکین مکه خواستند نازل شده باشد.البته ممکن است

 .پرسیدند و این سوره نازل شدسالم بپرسند و آنانکه درباره داستان یوسف علیه ال

 اسباب نزول

شناخت اسباب نزول یا شان نزول باید گفت:همان گونه که در اهمیت

های مختلف نازل شده است.بر حسب اقتضا قرآن،تدریجی و در مناسبتدانیممی

احیانایک  شدند،یک یا چند آیه وآمد یا مسلمانان دچار مشکلی میای پیش میاگرحادثه

گردید.پر واضح است که آیات نازل شده در هرمناسبتی،به سوره برای رفع مشکل نازل می

همان حادثه و مناسبت نظر دارد.پس اگر ابهام یا اشکالی در لفظ یامعنای آیه پدید آید،با 

برای دانستن معنا و تفسیر کرد.در نتیجهشناخت آن حادثه یا پیش آمد، رفع اشکال می

آیه،باید به شان نزول آن رجوع کرد تا کامالموضوع روشن شود.پس شان نزول  کامل هر

کند و بدون آن،داللت آیه ناقص ای باشد تا داللت آیه را تکمیلتواند قرینهمی

شعائر اهلل فمن حج البیت او اعتمر فال جناح ماند.مثال در مورد آیه ان الصفا و المروة منمی

سعی میان دو کوه صفا و مروه در حج و اشکال شده است که( ۸علیه ان یطوف بهما... )

 ( تعبیر شده است؟۹عمره از ارکان است،چرا به لفظ ال جناح )

عبارت معنای ظاهری آیه چنین است:گناهی نیست که میان آن دو کوه سعی نمایید.این

این شود که میرساند نه وجوب را.ولی با مراجعه به شان نزول آیه روشنجواز را می

عبارت برای رفع توهم گناه آمده است،زیرا پس از صلح حدیبیه درسال ششم هجری مقرر 

عمره به مکه شد که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و صحابه سال بعد برای انجام مراسم

های خود مشرف شوند و در این قرار داد چنین آمده بود که به مدت سه روزمشرکان بت

هم چنین از روی کوه صفا و مروه بردارند تامسلمانان آزادانه مراسم  را از اطراف بیت و



هابرگردانده شد.برخی از مسلمانان سه روز بتطواف و سعی را انجام دهند.پس از گذشت

ها،چنین گمان بردند که به عللی هنوز مراسم سعی را انجام نداده بودند وبا بازگرداندن بت

گناه است.آیه مذکور نازل شد تا مسلمانان از سعی مروهها، سعی میان صفا و با وجود بت

ها امر عارضی است و به خودداری نکنند، زیرا اساساسعی از شعائر الهی است و وجود بت

( . لذا مفهوم این آیه با مراجعه به شان نزول کامال واضح و روشن ۱۰رساند )نمیآن زیان

 .دفع توهم منع است»بلکه صرفاشودو مساله جواز یا وجوب سعی در کار نیست،می

اساسی در ها منعی از انجام سعی نیست.پس شناخت اسباب نزول نقشیعنی با وجود بت

 . (۱۱کند )بردن به معانی بسیاری از آیات ایفا میفهم و پی

زمینه مطلب بردن به اسباب نزول بسی دشوار است،زیرا پیشینیان در اینراه شناخت و پی

اند،جز اندکی که کامال چاره سازنیست.شاید یکی از علل ضبط نکرده قابل توجهی ثبت و

دیدند که معلومات عدم ضبط دقیق این بود که خود به وضع آشنا بودند ودیگر نیازی نمی

ثبت کنند.بعدها روایاتی در این زمینه فراهم و مشاهدات خود را به عنوان سند برای آینده

قابل اعتماد بوده و احیانا اعمال غرض در کار وجود تر دارای ضعف سند و غیرشد که بیش

بنی امیه که از روی غرض ورزی،آیات تاریک حکومتداشته است.به ویژه در دوران

های ساختگی،طبق دل خواه تفسیر و تاویل شده است.از امام نزولشماری با تنظیم شانبی

ی ندارد:روایاتی که درباره سه چیز اصل و پایه درست»در این باره نقل شده:احمد بن حنبل

های آخر الزمان گفته شده شده،روایاتی که درباره فتنههای صدر اسالم ثبتجنگ

امام بدر الدین زرکشی از «.اندوروایاتی که درباره تفسیر و تاویل قرآن آورده

این ترین روایات در این باره قابل اعتماد نیست،نهمقصود بیش»کند:محققین نقل میبرخی

جمع ترین کسی که در این باره روایاتی( . معروف۱۲« )ها قابل اعتماد نباشندهمه آن که

 (۴6۸آوری کرده است،ابو الحسن علی بن احمد واحدی نیشابوری)متوفای 



گوید که درفراهم (بر او خرده گرفته و می۹۱۱است که جالل الدین سیوطی)متوفای 

تر روایات خود را به هم آمیخته وبیشکردن روایات ضعیف همت گماشته،صحیح و سقیم 

( ۱۳را از طریق کلبی از ابی صالح از ابن عباس آورده است که جداواهی و ضعیف است )

های لباب النقول)برگزیدهای نگاشته به نام...سپس خود سیوطی در این زمینه رساله

.مثال درباره ضعیف،مصون نمانده استهایمنقول(که خود نیز در انتخاب روایات از روایت

آیه و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین،و اصبر و ما 

مما یمکرون،ان اهلل مع الذین اتقوا و صبرک اال باهلل و ال تحزن علیهم و ال تک فی ضیق

ش گاه که بر سر نعآن( نوشته است که پیامبر صلی اهلل علیه و آله۱۴الذین هم محسنون )

بسبعین منهم مکانک،هر آینه با المثلن»حمزه ایستاد و او را بدان حالت زار یافت،فرمود:

هفتاد نفر از آنان)قریش(همان کنم که با تو کردندبریدن گوش و بینی و پاره کردن شکم 

( ...در حالی که ۱۵.آن گاه جبرئیل این آیات را نازل نمود و او را ازاین کار منع کرد )

ها پیش ازجنگ احد که در مدینه در سال چهارم های مکی است.سالسوره سوره نحل از

شده از مقام پیامبر صلی اهلل علیه و آله که تربیتهجرت اتفاق افتاد،نازل شده است.به عالوه

واره عدل و انصاف را درزندگی خود پیش گرفته،کامال به دور آیین اسالم است و هم

ی را به خودراه دهد.آری آیات فوق در مکه موقعی که ااست که چنین اندیشه ناعادالنه

شکیبا باشید شد که هرگز تجاوز نکنید و بهتر استمسلمانان مورد شکنجه کفار بودند نازل

(۱6) . 

 سبب نزول یا شان نزول

اند و تر مفسرین فرقی میان این دوقایل نشدهچه فرقی میان این دو عبارت وجود دارد؟بیش

سبب نزول و گاه شان هایی نازل شود،گاهایجاب کرده است آیه یا آیه هر مناسبتی را که



اند.در صورتی که میان این دو عبارت فرق است،ازاین جهت که شان نزول اعم نزول گفته

ای،خواه در گذشته شخص و یا حادثهاز سبب نزول است.هر گاه به مناسبت جریانی درباره

ام،آیه یاآیاتی نازل شود همه این موارد را شان نزول یا حال یا آینده و یا درباره فرض احک

فالن آیه درباره عصمت انبیا یا عصمت مالئکه یا گویند کهگویند،مثال میآن آیات می

ها را شان نزول آیه شده است که تمامی اینحضرت ابراهیم یا نوح یا آدم نازل

،آیه یا آیاتی نازل شده گویند.اما سبب نزول،حادثه یاپیش آمدی است که متعاقب آنمی

پیش آمد باعث و موجب نزول گردیده باشد.لذا سبب،اخص باشد و به عبارت دیگر آن

 .است و شان اعم

 تنزیل و تاویل

واقعه خاص تواند یکشود.این مورد میدر اصطالح سلف،تنزیل بر مورد نزول گفته می

است که از آیه امیباشد که آن واقعه سبب نزول آیه شده است.ولی تاویل مفهوم ع

تعابیر به این دو اصطالح شود و قابل انطباق بر جریانات مشابه است.در برخیبرداشت می

همان تاویل است،زیرا ظاهر آیه شود که ظهر همان تنزیل و بطنظهر و بطن نیز گفته می

ر تری نهفته است.فضیل بن یساگستردهرساند و در بطن آیه مفهومهمان مورد نزول را می

درباره حدیث معروف ما فی القرآن آیة اال ولها ظهر و بطن که از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه 

 .و آله نقل شده است،از امام صادق علیه السالم سؤال کرد

یکن،یجری ظهره تنزیله و بطنه تاویله،منه ما قد مضی و منه ما لم»حضرت در جواب فرمود:

تاویل آن]که مان مورد نزول آیه است و بطن( ظهر ه۱۷کما تجری الشمس و القمر، )

شود[.برخی در گذشته اتفاق افتاده وبرخی هنوز نیامده است. موارد قابل انطباق را شامل می

گیری است و[مانند آفتاب و ماه در جریان است .در قرآن]پیوسته زنده و جاوید و قابل بهره



  ظهر القرآن الذین»فرماید:حدیث دیگر می

گیرد که ( ظهر،کسانی را در بر می۱۸بطنه الذین عملوا بمثل اعمالهم، ) نزل فیهم و

شود که کرداری مانند کردارآنان درباره آنان نازل شده است و بطن کسانی را شامل میآیه

 .«داشته باشند

 استفاده فقهی از شان نزول و تنزیل و تاویل

ای را به ظهر و بطن آیات،قاعده مندان اسالمی با توجه به سبب و شان نزول وفقها و دانش

 .کننداند و با تمسک به آن قاعده،احکام را استنباط میدست آورده

گستردگی لفظ العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص المورد،اعتبار به»آن قاعده عبارت است از:

یعنی یک فقیه دانا و توانا بایدخصوصیات مورد را کنار بگذارد «.است،نه خصوصیت مورد

های خصوصی برای فهم داللت کالم مفید جنبههای عمومی لفظ بهره بگیرد.البتهجنبهو از 

ها رساند،زیرا احکام الهی پیوسته همگانی بوده و در همه زماناست، ولی انحصار را نمی

آوریم که در روایات،جنبه کلی آن بررسی جریان دارند.اینک دونمونه از آیات را می

 :گرفته است قرارشده و مورد استفاده

وجه اهلل نمونه اول:در سوره بقره چنین آمده است: و هلل المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم

( .این آیه از آیاتی است که دارای ظهر و بطن)تنزیل وتاویل(است ۱۹ان اهلل واسع علیم )

ی که در ظاهر با آیاتنمایی امام معصوم جنبه عمومی آن روشن شده است.این آیهکه با راه

با مراجعه به شان نزول،این کند حتما رو به کعبه نماز بخوانید منافات دارد،ولیایجاب می

 .شودتنافی برطرف می

کردند که اگر نمازگزاردن به شان نزول آیه چنین است:یهودیان به مسلمانان اعتراض می

 تحویل آن به سویشد پسسوی بیت المقدس حق است،آن گونه که تاکنون عمل می



کعبه باطل است و اگر رو به سوی کعبه نماز خواندن حق است،پس بطالن آن چه تاکنون 

دهد که هر دو کار حق بوده جواب میشود.خداوند در این آیهخوانده شده است ثابت می

و هست زیرا اصل نماز،یک حقیقت ثابت است ولی رو به سوی کعبه یا بیت المقدس،یک 

ایجاد وحدت در صفوف نمازگزاران به آن دستور داده امر اعتباری محض است که برای

ای.پس رو به مشرق شده است.به هر کجا که روکنی خدا هست و رو به خدا ایستاده

نمازگزاردن به جهت قرارداشتن کعبه)مکه(در شرق مدینه و رو به مغرب نماز خواندن به 

رو به  بیت المقدس در غرب مدینه همگی از آن خداست ودلیل قرار داشتن

 . خاص قرار نگرفته است: ان اهلل واسع علیمخداست.خداوند درتنگنای جهت

مستحبی توان نمازهایدر روایات،از این آیه استفاده دیگری نیز شده است و آن این که می

آیه است ( .این بطن۲۰به جای آورد )سواره به هر سویی که در حرکت استرا در حالت

 .ایمالسالم بدان رهنمون شده که با فهم معصومین علیهم

 . (۲۱خوانیم: و ان المساجد هلل فال تدعوا مع اهلل احدا )نمونه دوم:در سوره جن می

فرض گاه عبادت است که معنای آیه بر اینمساجد،یا جمع مسجد به معنای معبد و جای

یمی( مسجد)مصدر مشود:مساجد از آن خداست و کسی را با خدا نخوانید.یا جمعچنین می

یعنی عبادت و پرستش است،یعنی پرستش جز خدا رانشاید و در مقام عبادت کسی را با 

قرار دادن در مقام عبادت منع خدا نام نبرید.بر هر دو فرض،ظاهر آیه از شریک

معنای دیگری نیز از آیه استنباط کند.ولی طبق روایت صحیحی که در دست داریممی

سجود(گرفته است.گروهی از به )مواضع شود که مسجد را شامل ما یسجدمی

 :اندمفسرین،مانند سعید بن جبیر و زجاج و فراء گفته

مواضع از آن شود که اینمساجد شامل مواضع سجود)اعضای سبعه در حال سجود(نیز می

دیگری به کار گرفت ها را به انسان ارزانی داشته است و نباید برایخداست و خداوند آن



در مورد موضع حمد تقی علیه السالم نیز همین تاویل به این صورت آمده که( .از امام م۲۲)

مطرح شد.هر کس به فراخور قطع دست دزدی در حضور خلیفه عباسی،معتصم باهلل،سؤالی

انگشتان .از مدرک این فتوی از بن»حال خود سخنی گفت.آن گاه امام علیه السالم فرمود:

گانه در حال سجود است و از آن هفتاز مواضع یکیکف دست»از امام سؤال شد.فرمود:

سارق باید بر چیزی واقع شود که از آن خود ( .زیرا عقوبت۲۳« )خداست و نباید قطع شود

 .اوست

 :نوشتهاپی

 .۱6۹-۲۳۷،ص ۱ر.ک:التمهید،ج  -۱

 .۵:۳مائده  -۲

 .۲۷تاریخ القرآن،ص  -۳

 .۱۱۳-۹:۱۱۴توبه  -۴

 .۸۷ ،ص6و ج  ۱۱۹،ص ۲صحیح بخاری،ج  -۵

 .۷6،ص ۵تفسیر طبرسی،ج  -6

 .۲۸.تاریخ القرآن،ص ۱۵،ص ۱ر.ک:االتقان،ج  -۷

 .۲:۱۵۸بقره  -۸

 .جناح معرب گناه است -۹

 .۷۰،ص ۱ر.ک:تفسیر عیاشی،ج  -۱۰

 .به بعد ۲۴۳،ص ۱ر.ک:التمهید،ج . -۱۱

 .۱۵6،ص ۲البرهان،ج  -۱۲

 .۱۱،ص ۱ر.ک:لباب النقول در حاشیه جاللین،ج  -۱۳

 .۱۲6-۱6:۱۲۸نحل  -۱۴



 .۲۱۳،ص ۱ر.ک:لباب النقول در حاشیه جاللین،ج  -۱۵

 .۲۴۷-۲۵۳،ص ۱ر.ک:التمهید،ج  -۱6

 .۷،حدیث ۱۹6الصفار،بصائر الدرجات،ص  -۱۷

 .۴،حدیث ۱۱،ص ۱تفسیر عیاشی،ج  -۱۸

 .۲:۱۱۵بقره  -۱۹

 .۱۵و  ۸،ابواب قبله،باب ۳ر.ک:وسایل الشیعة،ج  -۲۰

 .۷۲:۱۸جن  -۲۱

 .۳۷۲،ص ۱۰،ج ر.ک:تفسیر طبرسی -۲۲

 .۴،ابواب حد السرقة،باب ۱۸وسایل الشیعه،ج  -۲۳

 راه یافتن به اسباب نزول

در گذشته آید و متاسفانه وقایع و حوادثبه دست میچون اسباب نزول از راه نقل روایت

نیستند،جز اندکی که شد،بنابر این غالب روایات منقول چندان منابع قابل اعتمادیضبط نمی

 .ا ضعیف السند یا متعارض و متهافت استهتر آنبیش

شود،مگر جایز نباشد در اسباب نزول آیات چیزی گفته»گوید:واحدی در اسباب النزول می

شده باشد که خود باشد و از کسانی روایتآن که روایت صحیح و قابل اعتمادی در دست

های و گفتهحدس شاهد حوادث اتفاق افتاده آن زمان بوده باشند.نه آن که از روی

کندکه پیامبر اکرم صلی اهلل سپس از ابن عباس روایت می«.اساس،سخنی گفته باشندبی

داشته باشید،زیرا بپرهیزید مگر بدان علم و شناخت صحیحاز نقل حدیث»علیه و آله فرمود:

فراهم ساخته است .لذا هر کس بر من و قرآن دروغی ببندد،جای گاه خود را در آتش

کردند.محمد بن سیرین میهر گونه سخن درباره قرآن خودداریسلف صالح از 



ای از قرآن پرسشی نمودم تفسیر آیهاز عبیده،یکی از سرشناسان تابعین،درباره»گوید:می

قرآن نازل شده است .یعنی علم به اسباب دانستند در چه جهتگفت:رفتند کسانی که می

بسیارند کسانی که در این زمینه دروغ دراین زمان »گوید:اند.واحدی میالنزول داشته

( ۱« )رسیدن به حقایق قرآن باید راه احتیاط را پیمودهای فراوانی دارند،لذا برایپردازی

ثالثة ال اصل لها:المغازی و الفتن و ».سخن امام احمد بن حنبل دراین باره گذشت:

بیش از د،نتوانسته استها دارجالل الدین سیوطی،با تمام توانی که در این زمینه«.التفسیر

( ،ولی خوشبختانه در مکتب ۲حدیث مسند،اعم از صحیح و سقیم جمع آوری کند ) ۲۵۰

روایات فراوانی است که به گونه صحیح از طرق ایشان به دست ما اهل بیت علیهم السالم

 (۳رسیده است و تابه حال بیش از چهار هزار روایت در این زمینه جمع آوری شده است )

. 

منابعی که امروزه در دست داریم و برای دستیابی به اسباب نزول مورد استفاده قرار 

گیرند تا حدودی قابل اطمینانند.مانند جامع البیان طبری،الدر المنثورسیوطی،مجمع می

هایی نیزبه طور خاص درباره اسباب ها کتابالبیان طبرسی،تبیان شیخ طوسی و عالوه بر آن

ت،مانند اسباب النزول واحدی ولباب النقول سیوطی.البته در این نزول نگاشته شده اس

ها نگریست.تشخیص ها صحیح و سقیم در هم آمیخته و بایستی باکمال دقت در آننوشته

 :های زیر امکان دارددرست از نادرست،مخصوصا در مواردتعارض،به یکی از راه

شود مورداطمینان باشد. نتهی میبه او مباید سند روایت،به ویژه آخرین کسی که روایت.۱

یعنی یا معصوم باشد یا صحابی مورد اطمینان،مانندعبد اهلل بن مسعود و ابی بن کعب و ابن 

اند.و یا از تابعین عالی قدر بودهعباس که در کار قرآن سر رشته داشته و موردقبول امت

ساختند و یزی نمیباشد، مانند مجاهد،سعید بن جبیر وسعید بن مسیب که هرگز از خود چ

 .اندنداشتهانگیزه دروغ پردازی



شده باشد،گر چه با الفاظمختلف ولی باید تواتر یا استفاضه)کثرت نقل(روایات ثابت.۲

باشند.در این صورت مضمونا متحد باشند و در صورت اختالف در مضمون،قابل جمع

رباره تحویل قبله و شود که خبر مذکور صحیح است،مانندروایاتی که داطمینان حاصل می

 .اسباب نزول آیات مربوط وارد شده است

را حل و باید روایاتی که درباره سبب نزول آیات وارد شده است،به طور قطعی اشکال.۳

خواهد بود،گر چه ازلحاظ سند به کند.که این خود شاهد صدق آن حدیثابهام را رفع می

تاریخی از همین قبیل تر وقایعاصطالح علم الحدیث روایت صحیح یا حسن نباشد.بیش

بریم و آن را جریانی پی مییکهستند که با ارتباط دادن چند واقعه تاریخی به صحت

مطلب از «ءنیست.در مورد آیه نسیپذیریم و گرنه از راه صحت اسناد امکان پذیرشمی

 .همین قرار است

عاما و ه الذین کفروا یحلونهء زیادة فی الکفر یضل بانما النسی»در سوره توبه آمده است: 

یحرمونه عاما لیواطؤا عدة ما حرم اهلل فیحلوا ما حرم اهلل،زین لهم سوء اعمالهم واهلل ال یهدی 

های حرام[فزونی در ء]جا به جا کردن و تاخیر ماه( نسی۴القوم الکافرین، )

دیگر آن لشوند.یک سال آن را حالل و ساراه میکفر]مشرکان[است که با آن،کافران گم

هایی که خداوند حرام کرده موافق سازند]وعدد چهار ماه کنند تا به مقدار ماهرا حرام می

به پندارشان تکمیل گردد[ و به این ترتیب آن چه را خدا حرام کرده،حالل گردانند.اعمال 

 .«کندکافران را هدایت نمیزشتشان در نظرشان زیبا جلوه داده شده و خداوند گروه

های حرام ممنوع بود و دلیل آن،برای به وجود آمدن امنیت درمسیر رفت و ماه جنگ در

آمد عرب که از دورترین نقاط جزیره برای حج در سه ماه ذو القعده،ذو الحجه و محرم و 

 .کردند،بوده استدر ماه رجب برای ادای عمره به مکه سفر می

گرفتند واحیانا بیله دیگر قرار میولی زورگویان قبایل عرب هرگاه در آستانه پیروزی بر ق



کردند.مثال میآمد،جای آن ماه را با ماه دیگر عوضهای حرام پیش مییکی از ماه

آوریم و با این داریم و ماه شعبان راجلو میگفتند فعال ماه رجب را از جای خود بر میمی

کردند.این میجاری تصرف دادند و در احکام الهی و سنتتوجیه به جنگ خود ادامه می

 . (۵شیوه ناپسند در سال نهم هجری به کلی ممنوع شد )

کند و قرائن وشواهد با جمالت آیه تطبیق میبنابر این آن چه در سبب نزول آیه آمده است

کند،گر چه از نظرسند قوی کند و از معنای آیه هم رفع ابهام میهم مطلب را تایید می

 .اساس این قاعده تبیین نمودتوان بر نباشد. موارد دیگر را می

 حضور ناقل سبب

تر علما حضورناقل اول سبب آیا شرط است ناقل سبب نزول خود شاهد حادثه باشد؟بیش

اند تا سند روایت از خود واقعه منقطع نباشد،وسند تا وی نیز متصل بوده نزول را شرط کرده

روایة و السماع ممن شاهدوا اال بالال یحل القول فی اسباب النزول»گوید:باشد.واحدی می

( .ولی دیگران علم قطعی ناقل را به 6« )علمهاالتنزیل و وقفوا علی االسباب و بحثوا عن

دانند.حاکم نیشابوری در علم دانند و حضور او رادر حادثه شرط نمیسبب نزول کافی می

ای که زمان وحی و نزول قرآن را درک کرده اگرصحابی»الحدیث گفته است:

بگوید:آیه کذا در حادثه کذا نازل شد،این کالم به منزله حدیث مسند است.یعنی است

تر به نظر ( .این قول صحیح۷« )شودحدیث،منقول ازپیامبر صلی اهلل علیه و آله تلقی می

رسد،زیرا حضور ناقل بافرض قاطع بودن،عادل بودن و صادق بودن او در گفتار می

ی و مورد اعتماد بودن او مورد نظر است.به همین خود،شرط نیست و صرفاوثاقت و درست

منقول از ائمه اطهار علیهم السالم درباره قرآن برای ما اطمینان بخش است و دلیل روایات

 .گیردقرار میمورد پذیرش



 اسامی و اوصاف قرآن

برای نام ۴۳مفسر بزرگ قرن ششم جمال الدین ابو الفتوح رازی در مقدمه تفسیر خود 

های به نامتر جنبه وصفی دارد.و طبرسی در مجمع البیان( که بیش۸ده است )قرآن آور

کندکه ( نقل می۱۰( .بدر الدین زرکشی )۹قرآن،فرقان، کتاب و ذکر اکتفا کرده است )

حرالی کتابی در این زمینه نوشته و بیش از نود اسم یا وصف برای قرآن یاد آورشده 

وان برای قرآن نقل شده است که درجدول ذیل آمده نام و عن ۵۵است.از قاضی عزیزی نیز 

 .نام اول آن با نظر ابو الفتح رازی مشترک است ۴۳و 

 - شماره آیه -نام سوره  -شاهد  -نام یا وصف قرآن  -ردیف 

 ۱۸و  ۱۷ -قیامت  -قرآن ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قراناه فاتبع قرآنه  -۱

 ۲۹انفال  -وا اهلل یجعل لکم فرقانا فرقان یا ایها الذین آمنوا ان تتق -۲

 ۴و  ۳ -آل عمران  -و انزل التوراة و االنجیل من قبل هدی للناس و انزل الفرقان 

 ۱ -فرقان  -تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا 

 ۲۹ -فاطر  -کتاب ان الذین یتلون کتاب اهلل و اقاموا الصالة  -۳

 ۱۰۵نساء  -تاب بالحق لتحکم بین الناس انا انزلنا الیک الک

 ۲ -ذلک الکتاب ال ریب فیه بقره 

 ۵۸ -آل عمران  -ذکر ذلک نتلوه علیک من اآلیات و الذکر الحکیم  -۴

 ۹ -حجر  -انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون 

 ۴۴ -یتفکرون نحل و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم

 ۴۴ -زخرف  -کر لک و لقومک و انه لذ

 ۵۰ -انبیا  -و هذا ذکر مبارک انزلناه افانتم له منکرون 

 ۱ -ص  -ص و القرآن ذی الذکر 



 6۹ -یس  -ان هو اال ذکر و قرآن مبین 

 ۴۱ -فصلت  -ان الذین کفروا بالذکر لما جائهم و انه لکتاب عزیز 

 ۱۷ -قمر  -و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر 

 ۱۹۲ -شعراء  -تنزیل و انه لتنزیل رب العالمین  -۵

 ۲۳ -انسان  -انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیال 

 ۱۰6 -اسراء  -و قرآنا فرقناه لتقراه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیال 

جلود الذین یخشون ربهم اهلل نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه -حدیث  -6

 ۲۳ -زمر  -

 6 -کهف  -لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذاالحدیث اسفا ف

 6۰و  ۵۹ -نجم  -ا فمن هذا الحدیث تعجبون و تضحکون و ال تبکون 

 ۳۴ -طور  -فلیاتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین 

 ۵۷ -یونس  -الصدور یا ایها الناس قد جائتکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی -موعظه  -۷

 ۴۸ -الحاقه  -و انه لتذکرة للمتقین  -تذکره  -۸

 ۱۹ -مزمل  -ان هذه تذکرة 

 ۱۲۰ -هود  -و جاءک فی هذه الحق و موعظة و ذکری للمؤمنین  -ذکری  -۹

 ۱۳۸ -آل عمران  -هذا بیان للناس و هدی و موعظة للمتقین  -بیان  -۱۰

 ۲ -بقره  -هدی ذلک الکتاب ال ریب فیه هدی للمتقین  - ۱۱

 ۴۴ -فصلت  -ا اعجمی و عربی قل هو للذین آمنوا هدی و شفاء  -شفاء  -۱۲

 ۳۷ -رعد  -و کذلک انزلناه حکما عربیا  -حکم  -۱۳

 ۳۴ -احزاب  -و اذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اهلل و الحکمة  -حکمت  -۱۴

 ۵۸ -آل عمران  -ذلک نتلوه علیک من اآلیات و الذکر الحکیم  -حکیم  -۱۵



 -و مهیمنا علیه  -الکتاب و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من -من مهی -۱6

 ۴۸ -مائده 

 ۲و  ۱ -جن  -انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به  -هادی  -۱۷

 ۱۵۷ -اعراف  -و اتبعوا النور الذی انزل معه  -نور  -۱۸

 ۷۷ -نمل  -و انه لهدی و رحمة للمؤمنین  -رحمت  -۱۹

 ۱۰۳ -آل عمران  -و اعتصموا بحبل اهلل جمیعا  -عصمت  -۲۰

 ۱۱ -ضحی  -و اما بنعمة ربک فحدث  -نعمت  -۲۱

 ۵۱ -حاقه  -و انه لحق الیقین  -حق  -۲۲

 ۸۹ -نحل  -ء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی -تبیان  -۲۳

 ۴۳ -قصص  -بصائر للناس و هدی و رحمة لعلهم یتذکرون  -بصائر  -۲۴

 ۵۰ -انبیا  -هذا ذکر مبارک انزلناه  -مبارک  -۲۵

 ۱ -ق  -ق و القرآن المجید  -مجید  -۲6

 ۴۱ -فصلت  -و انه لکتاب عزیز  -عزیز  -۲۷

 ۸۷ -حجر  -و لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم  -عظیم  -۲۸

 ۷۷ -واقعه  -انه لقرآن کریم  -کریم  -۲۹

 ۴6 -احزاب  -ی اهلل باذنه و سراجا منیرا و داعیا ال -سراج  -۳۰

پیامبر فرستاده شد.( راهقرآن باشد که هم«و سراجا منیرا)بنابر آن که سراج منیر -منیر  -۳۱

 ۴6 -احزاب  -

 -کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرافاعرض اکثرهم  -بشیر  -۳۲

 ۴و  ۳ -فصلت 

 ۴ -فصلت  -فاعرض اکثرهم فهم ال یسمعون  بشیرا و نذیرا -نذیر  -۳۳



 6 -حمد  -اهدنا الصراط المستقیم  -صراط  - ۳۴

 ۱۰۳ -آل عمران  -و اعتصموا بحبل اهلل جمیعا و ال تفرقوا  -حبل  -۳۵

 ۵۲ -شوری  -و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا  -روح  -۳6

 ۳ -یوسف  -نحن نقص علیک احسن القصص  -قصص  -۳۷

 ۱۳ -طارق  -انه لقول فصل  -فصل  -۳۸

 -تدریجی قرآن باشد.( فال اقسم بمواقع النجوم ،)بنابر آن که نجوم به معنای -نجوم  -۳۹

 ۷۵ -واقعه 

 ۱ -جن  -انا سمعنا قرآنا عجبا  -عجب  -۴۰

 ۲و  ۱ -کهف  -و لم یجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدا  -قیم  -۴۱

 ۱ -یوسف  -ین تلک آیات الکتاب المب -مبین  -۴۲

 ۴ -زخرف  -و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم  -علی  -۴۳

 6 -توبه  -کالم اهلل و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع -کالم  -۴۴

 ۵۱ -قصص  -و لقد وصلنا لهم القول  -قول  -۴۵

 ۵۲ -ابراهیم  -هذا بالغ للناس  -بالغ  -۴6

 ۲۳ -زمر  -الحدیث کتابا متشابها  اهلل نزل احسن -متشابه  -۴۷

 ۲۸ -زمر  -قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون  -عربی  -۴۸

 ۱۱۵ -انعام  -و تمت کلمة ربک صدقا و عدال  -عدل  -۴۹

 ۲ -نمل  -هدی و بشری للمؤمنین  -بشری  -۵۰

 ۵ -طالق  -ذلک امر اهلل انزله الیکم  -امر  -۵۱

 ۱۹۳ -آل عمران  -دی لالیمان سمعنا منادیا ینا -ایمان  -۵۲

 ۲و  ۱ -نبا  -عم یتسائلون عن النبا العظیم  -نبا  -۵۳



 ۴۵ -انبیا  -انما انذرکم بالوحی  -وحی  -۵۴

 ۳۷ -رعد  -و لئن اتبعت اهوائهم بعد ما جاءک من العلم  -علم  -۵۵

 مفهوم سوره و آیه

آیاتی را در ،زیرا هر سورهدیوار بلند و گرداگرد شهر(گرفته شده است«)سور بلد»سوره از

را در بر گرفته هاییبر گرفته است و به آن احاطه دارد،مانند حصار)سور(شهر که خانه

 .است

ابن فارس یکی اند،زیرا بنابر گفتهبرخی آن را به معنای بلندای شرف و منزلت رفیع گرفته

بر انگیخته شدن از نمودن و به معنای غضب«سار یسور»از معانی سوره،علو و ارتفاع است و

 .گویندمیهمین ماده است.هر طبقه از ساختمان را نیز سوره

این،قول بود از منازل شرف و دلیلبدان که سوره را معنا منزلت»گوید:ابو الفتوح رازی می

 :نابغه ذبیانی است

 ا لم تر ان اهلل اعطاک سورة تری کل ملک دونها یتذبذب

متزلزل منزلتی رفیع داده است که هر پادشاهی نزد آن بینی که خداوند به تو شرف ونمی

« سور خوانند که بلند ومرتفع باشدبا روی شهر را از آن جهت»کند:اضافه می«.نمایدمی

(۱۱) . 

در این باره اند.ابو الفتوحبه معنای پاره و باقی مانده چیزی دانسته«سور»برخی دیگر آن را از

آب بود در آبدان باشد و آن بقیه«سؤر الماء»اصل آن ازاما آن که مهموز گوید،»گوید:می

 .اگر در ظرف چیزی باقی گذاری«اسارت فی االناء»و عرب گوید:

 :گویدمی-شاعر عرب-از همین جاست که اعشی بنی ثعلبه

 فبانت و قد اسارت فی الفؤاد صدعا علی نایها مستطیرا



ر اثر دوری خود که هرلحظه در آن زن،از من جدا شد و در دل باقی گذارد شکافی عمیق ب

 . (۱۲حال گسترش است )

در تلفظ، ای از قرآن(و به منظور سهولتبنابر این،سوره در اصل سؤوه بوده)به معنای پاره

اند و درهیچ یک از همزه به واو بدل شده است،و تمام قاریان متفقا آن را با واو خوانده

 .همزه قرائت نکرده است موارد نه گانه که در قرآن آمده کسی آن را با

یا حق تعالی استای بر درستی سخنآیه،به معنای عالمت است،زیرا هر آیه از قرآن نشانه

ها داللت است که بر آنآن که هر آیه مشتمل بر حکمی از احکام شرع یا حکمت و پندی

 :دارد

ات اهلل نتلوها ( و تلک آی۱۳و لقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها اال الفاسقون )

( و ...کذلک یبین اهلل لکم اآلیات لعلکم تتفکرون ۱۴بالحق و انک لمن المرسلین )علیک

(۱۵) . 

نام گذاری کرد و بر خالف شیوه عرب-کال و بعضا-خداوند کتاب خود را»جاحظ گوید:

گوید.و تمام آن را قرآن نامید.چنان که عرب مجموع اشعار یک شاعر رادیوان می

(آن را مانند قصیده دیوان،سوره و بعض سوره را مانندهر بیت قصیده،آیه نامیده بعض)پاره

 . (۱6« )و آخر هر آیه را مانند قافیه در شعر،فاصله گویند

است که روشن آیه،شاید از ریشه ای گرفته شده باشد،زیرا آیه»گوید:راغب اصفهانی می

تایی اخذ شده باشد،زیرا »که ازکند:ایا من ای،کدام از کدام است ولی صحیح آن است می

ارفق،مدارا کن،آرام باش و شاید تای ای»تایی به معنای تثبب و پایداری است.گویند:

و جای گزین کردن و هر ساختمان بلندی را اوی الیه گرفته شده باشد،به معنای پناه بردن»از

های بلندی به پا مانهای مرتفع ساخت( ،در زمین۱۷آیه گویند: ا تبنون بکل ریع آیة تعبثون )

 .«کنیددارید و بیهوده کاری میمی



ای از قرآن را که بر حکمی از احکام داللت کند آیه گویند،خواه هر جمله»سپس گوید:

که جدا سوره کامل باشد یا چند فصل یا یک فصل از یک سوره،و گاه به یک کالم کامل

است و هر سوره ها قابل شمارشرهاز کالم دیگر باشد آیه گویند.به همین اعتبار آیات سو

 . (۱۸« )اندرا مشتمل بر چند آیه گرفته

امر به طور اختصار یاد آور شویم که اشتمال هر سوره بر تعدادی آیات،یکالزم است

ترین شامل بر سه آیه است.وبزرگ-سوره کوثر-ترین سورهتوقیفی است.و کوچک

های هر سوره با آیهدیر کم یا زیاد بودنآیه است.به هر تق ۲۸6شامل بر -سوره بقره-سوره

و تصرف دستور خاص پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله انجام گرفته و هم چنان بدون دخل

تاکنون باقی است،و در این امر سری نهفته است که مربوط به اعجاز قرآن و تناسب آیات 

 .باشدمی

 :نوشتهاپی

 .۴اسباب النزول،ص  -۱

 .۲۱۴-۲۵۷،ص ۴ ر.ک:االتقان،ج. -۲

این روایات به وسیله جناب آقای برهان جمع آوری شده است و در ده مجلد آماده  -۳

 .چاپ است

 .۹:۳۷توبه  -۴

 .۲۹،ص ۵ر.ک:تفسیر طبرسی،ج  -۵

 .۴اسباب النزول،ص  -6

 .۱۹-۲۰.معرفة علوم الحدیث،ص ۲6۳و  ۲۵۸،ص ۲المستدرک،ج  -۷

 .۵،مقدمه،ص ۱وح الجنان،ج ر.ک:ابو الفتوح رازی،الروض الجنان و ر -۸

 .۱۴،مقدمه،فن رابع،ص ۱تفسیر طبرسی،ج  -۹



 .۱۴۳-۱۴6،ص ۱.االتقان،ج ۲۷۳-۲۷6،ص ۱البرهان،ج  -۱۰

 .۹،مقدمه،ص ۱الروض الجنان،ج  -۱۱

 .همان -۱۲

 .۲:۹۹بقره  -۱۳

 .۲:۲۵۲بقره  -۱۴

 .۲:۲66بقره  -۱۵

 .۱۴۳،ص ۱االتقان،ج  -۱6

 .۲6:۱۲۸شعراء  -۱۷

 . ذیل ماده ایالمفردات، -۱۸

 هااسامی سوره

پیامبر نام ها مانند تعداد آیات هر سوره توقیفی است،و با صالح دید شخصاسامی سوره

نام ها یک نام دارد و برخی دو یا چند نام.اینتر سورهگذاری شده است.بیش

تسمیه ( که وجه۱گرفته است )ترین مناسبت انجام میها،طبق شیوه عرب با کوچکگذاری

 :ها در جدول زیر آمده استبرخی از آن

 وجه تسمیه -نام سوره 

استعمال لفظ بقره و سخن گفتن درباره آن فقط در این سوره بوده است،گر چه  -بقره 

(آمده ۴6و  ۴۳(و لفظ بقرات در سوره یوسف)آیه ۱۴6و  ۱۴۴در سوره انعام)آیه «لفظ البقر

 هامطلبی نیامدهآن سخن گفته شده،در آن است ولی با آن تفصیلی که در سوره بقره درباره

(آمده است و در جای ۳۵و  ۳۳لفظ آل عمران فقط دو بار در این سوره)آیه  -آل عمران 

 .دیگرقرآن نیست



 .در هفده آیه از این سوره احکام نساء به تفصیل آمده است -نساء 

دیگر قرآن  (لفظ مائده آمده است و در جای۱۱۴و  ۱۱۲فقط در این سوره)آیه  -مائده 

 .ذکرنشده است

 .ها درباره انعام سخن گفته شده استدر شش آیه از این سوره بیش از سایر سوره -انعام 

 .(لفظ اعراف دو بار آمده است۴۸و  ۴6فقط در این سوره)آیه  -اعراف 

 .(لفظ انفال دو بار آمده است۱فقط در این سوره)آیه  -انفال 

گفته شده است و در جای دیگر قرآن بدین صورت درباره برائت از مشرکین  -برائت 

 .مطلبی نیامده است

ای است در قرآن که از حاالت حضرت یونس سخن به میان آمده تنها سوره -یونس 

 .است

 .فقط در این سوره درباره حضرت هود سخن گفته شده است -هود 

 .است بار نام مبارک این پیامبر تکرار شدهدر این سوره بیست و پنج -یوسف 

(است که از تسبیح رعد سخن گفته شده است و در سوره ۱۳ای)آیه تنها سوره -رعد 

 .(از رعد فقط نامی برده شده است۱۹بقره)آیه 

اش،سخن گفته شده به تفصیل از دعای ابراهیم درباره شهر مکه و ذریه طیبه -ابراهیم 

 .است

 .ه شده استای است که در آن از اصحاب حجر سخن گفتتنها سوره -حجر 

 .ای است که از نحل سخن به میان آمده استتنها سوره -نحل 

 .ای است که در آن از اسراء سخن گفته شده استتنها سوره -اسراء 

 .ای است که در آن درباره اصحاب کهف مطلبی آمده استتنها سوره -کهف 

تاب حضرت مریم با عنوان و اذکر فی الکتنها در این سوره سر گذشت -مریم 



(به تفصیل آمده و در سوره آل عمران با عنوان آل عمران به شرح ۱6-۳۵آیات«)مریم...

 .حال او اشاره شده است

 .با لفظ طه آغاز شده است -طه 

 .ای است که از انبیای معروف)نزد عرب(سخن به میان آمده استتنها سوره -انبیا 

سخن گفته شده و اعالم به (از احکام حج۲۵-۳۸در این سوره به تفصیل)آیات  -حج 

 .«...و اذن فی الناس بالحج»شده است:حج

 .آغاز شده است«این سوره با جمله قد افلح المؤمنون... -مؤمنون 

 .آیه نور در این سوره آمده است -نور 

در این سوره قرآن با نام فرقان آورده شده و نزول آن یاد آوری شده است و  -فرقان 

 .فته استخود تبریک گخداوند به

 .در آن آمده است«ای است که لفظ شعراءتنها سوره -شعراء 

 .ای است که در آن از نمل سخن گفته شده استاین سوره تنها سوره -نمل 

در این سوره عبارت قص علیه القصص )هم فعل و هم مصدر(آمده است،گر چه  -قصص 

به نام با تسمیهلویتنقص علیک احسن القصص آمده،ولی در آن جا او»درسوره یوسف نیز

 .یوسف بوده است

 .ای است که این نام در آن برده شده استتنها سوره -عنکبوت 

 .ای است که این نام در آن برده شده استتنها سوره -روم 

به جهت اشتمال آن بر آیه سجده بدین نام نامیده شده است،البته در سه سوره  -سجده 

 .هاستها با دیگر ناماولویت در آندیگرنیز آیه سجده وجود دارد،ولی 

 .ای است که در آن به واقعه احزاب اشاره شده استتنها سوره -احزاب 

 .ذکر شده است«ای است که در آن لفظ سباتنها سوره -سبا 



که در این ها مناسبتی وجود دارد.البته عللیای که مالحظه شد در نام گذاری سورهبه گونه

ترین مناسبت ود هرگز وجه انحصار ندارد،زیرا در نام گذاری،کمشها ذکر مینام گذاری

 . یکفی فی التسمیة ادنی مناسبة»کافی است:

 هاتعدد نام برخی سوره

جهات خاصی تر که این تعدد در نام بهها یک نام دارند.برخی دو یا سه یا بیشتر سورهبیش

 :بوده است.مانند

کتاب و السبع المثانی.جالل الدین سیوطی بیش از سوره حمد با نام فاتحة الکتاب و ام ال

 . (۲بیست نام برای این سوره آورده است )

فقط در بدین نام خوانده شده که نخستین سوره قرآن است.نهفاتحة الکتاب:از آن جهت

است که از آسمان شده،بلکه اولین سوره کاملیمصحف شریف به عنوان اولین سوره ثبت

 .فرود آمده است

خوانده لکتاب:ام به معنای مقصد و هدف است و سوره حمد بدین جهت ام الکتابام ا

 . شده که تمام اهداف و اغراض قرآنی در این سوره کوتاه فراهم شده است

 .انداز این رو این سوره را افضل سور قرآنی به شمار آورده

گفته ها مثانیهای کوتاه است)که به آنالسبع المثانی:مشتمل بر هفت آیه و از سوره

های بلند شود که قابل تکرار است،و بیش ازسورهشود( .از این جهت مثانی گفته میمی

 .شودتالوت می

 :شودها در زیر ارائه میهای متعدد سورههای از نامنمونه

 .توبه،برائت

 .نبا،عم



 .( ،سبحان،بنی اسرائیل۳اسراء )

 .بینه،لم یکن

 .نمل،سلیمان

 .ماعون،دین،ارایت

 .فر،مؤمنغا

 .مسد،تبت

 .فصلت،سجده

 . (۴توحید،اخالص )

 .محمد،قتال

 .دهر،انسان،هل اتی

 .قمر،اقتربت

 .قریش،ایالف

 .ملک،تبارک

 .شرح،انشراح

 .معارج،سال،واقع

 های قرآنهای گروهی سورهنام

سوره طوالنی بقره،آل عمران،نساء،اعراف،انعام،مائده ودو سوره انفال و سبع طوال:هفت.۱

 .اندبه جای یک سوره شمرده شده برائت که

ها از صد متجاوز است.ولی از لحاظ حجم به سبع هایی که عدد آیات آنمئین:سوره.۲

اند و عبارتند رسند که نزدیک به دوازده سورهطوال نمی



 . (۵از:یونس،هود،یوسف،نحل،اسراء،کهف،مریم، طه،انبیا،مؤمنون،شعراء و صافات )

اند.از این سورهها زیر صد قرار دارد و نزدیک بیستآیات آنهایی که عدد مثانی:سوره.۳

بیش از یک مرتبه شوند که قابل تکرارند و به جهت کوتاه بودنجهت مثانی گفته می

 .شوندتالوت می

 :شود که عبارتند ازای که با حروف حم شروع میسورهحوامیم:هفت.۴

 .مؤمن،فصلت،شوری،زخرف،دخان،جاثیه و احقاف

اند و عبارتند از:فتح،حشر،سجده،طالق،ن و القلم، سورهات:نزدیک به بیستممتحن.۵

 .حجرات،تبارک،تغابن،منافقون،جمعه،صف،جن،نوح،مجادله،ممتحنه و تحریم

مفصالت:از سوره الرحمان تا آخر قرآن است.به جز چند سوره که ازممتحنات یا مئین .6

 .اندبدین نام نامیده شدهاه استها کوتهای(این سورهاند.چون فواصل)آیهشمرده شده

 هااعراب نام سوره

ها علم است.بنابر این اگر با یکی دیگر ازاسباب منع ها برای آن سورهنام هر یک از سوره

های یونس،یوسف،ابراهیم،لقمان و غیر منصرف خواهد بود.مثال سوره»صرف جمع شود

بارک،تبت و لم یکن،به های عبس،فصلت،اقترب،قل اوحی،تسبا،به سبب عجمه و سوره

های آل های فاتحه،توبه،برائت،قریش و مریم به سبب تانیث و سورهسبب وزن فعل و سوره

های سور،چون تر نامسبب الف و نون غیر منصرفند.ولی بیشعمران، انسان و رحمان به

 .ها منتفی استالف و الم است،جنبه غیر منصرف بودن آن»با

های ق،ص،یس اند،مانند سورهرفی یا دو حرفی بودن،مبنییک حبرخی از اسامی،به جهت

 .و طه

شود،مثال مطففین درسه حالت رفع خوانده میبرخی دیگر با همان هیات که علم شده است



 .است و اعراب آن روی نون خواهد بود«یاء»و نصب و جر با

گردد و حوظمیبا واو،زیرا تنها حالت اولیه نقل،ملمؤمنون،کافرون و منافقون در سه حالت

 :گویدپس از علم شدن حالت افرادی دارد.ابو حیان توحیدی می

ها اعراب غیر مشتمل بر ضمیر نباشد،مانند عبس،اعراب آن( یا فعلی که۷و اتی امر اهلل )

منصرف است،زیرا ازحالت جمله بودن یا فعل بودن بیرون آمده و اسم شده است.دیگر 

اگر با الف و الم باشند،معربند و اال غیر اسماء سور که ازحروف هجا نباشند،

 . (۸) "خواهند بودمنصرف

 ها و آیات قرآنعدد سوره

شده و از به همین صورت فعلی،نه کم و نه زیاد،نازلسوره از روز نخست ۱۱۴قرآن با 

طریق پیامبر صلی اهلل علیه و آله با نقل صحابه و تابعین به دست ما رسیده است.این 

 :،زیاده بر این فاقد اعتبار و کمتر از این فاقد دلیل است.گفته شده استعددمتواتر است

 (مصحف عبد اهلل بن مسعود،فاقد سوره حمد و دو سوره معوذتین)ناس و فلق

 .بوده است.او بر این باور بود که سوره حمد همتای قرآن است و از قرآن جداست

( سوره حمد،که ۹آن العظیم )چنان که در آیه و لقد آتیناک سبعا من المثانی و القر

های سبع مثانی است،در مقابل قرآن قرار گرفته است.اما معوذتین را از سورههمان

بر شمرد کهدانست، بلکه آن دو را از دعاهای باطل السحر)دفع چشم زخم(مینمیقرآنی

ن ها چشم زخمی که بر حسنیپیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله وحی شد تا با خواندن آن

دید،آن را وارد شده بود،دفع شود. بنابر این هر گاه این دو سوره را در مصحفی می

 ."غیر قرآن را با قرآن خلط نکنید"گفت:کرد و میمیپاک

سوره بوده است.او دو سوره فیل و ایالف رایک سوره  ۱۱۵مصحف ابی بن کعب دارای 



های حفد و به نامرد.ضمنا دو سورهآوبسم اهلل الرحمان الرحیم نمی»دانست و میان آن دومی

 .های اضافه کرده بودخلع بر سوره

تعیین فواصل آیات که هر آیه تا کجا ادامه دارد امری توقیفی است و با دستور ونظر پیامبر 

ای اکرم صلی اهلل علیه و آله بوده است و از آن بزرگوار منقول است و مساله

درستی و استواری نقل بستگی دارد و این گونه نیست. بنابر این،صحت آن به اجتهادی

که با تمام شدن مطلب،آیه پایان یابد.چه بسا در وسط مطلب و در اثنا،آیه نیست

شود.پس کوتاهی شود با آن که مطلب هنوز، ناتمام است و در آیه بعد تمام میمیتمام

ی است این وبلندی هر آیه به مطالب مندرج در آن بستگی ندارد و صرفا امر توقیف

گذشتگان در اندازه آیات اندکی اختالف نظر دارند بدین جهت است که پیامبراکرم که

دادند فرمودند و به تالوت ادامه نمیصلی اهلل علیه و آله احیانا در جایی از آیه توقف می

 .انددادهرفت که آیه تمام شده است و چه بسا در تالوت دیگر،بدون وقفه ادامهوگمان می

 ۳۲۰6۷۱آیه و همه حروف قرآن 66۰۰ابن عباس نقل شده است که:کل آیات قرآن از 

و گروهی  ۷۷۹۳۴ایو دسته ۷۷۲۷۷حرف است.در کلمات قرآن اختالف است:برخی 

 .اندکلمه شمرده ۷۷۴۳۴

 6۲۳است، ترین روایاتترین و قطعیعدد صحیح آیات،طبق روایت کوفیین که صحیح

( .و اکنون عددآیات ۱۰شده است )ؤمنان علیه السالم روایتآیه است که از مولی امیر م

قرآن در مصحف شریف همین رقم است.این شمارش،مبنی بر آن است که بسم اهلل 

مستقل به ها آیهالرحمان الرحیم در سوره حمد یک آیه محسوب شود و در دیگر سوره

،ولی تعداد آیات شودحساب نیامده باشد.و حروف مقطعه در اوایل سور،یک آیه محسوب

 . (۱۱هر سوره نزد دیگران مورد اختالف است )

 ها طبق روایت کوفیینعدد آیات سوره



 رقم/سوره/عددآیات/رقم/سوره/عددآیات/رقم/سوره/عددآیات/رقم/سوره/عددآیات

 ۱۱ضحی//۴۴/۹۳معارج//۳۸/۷۰محمد//6۴/۴۷نور//۷/۴۲حمد//۱

 ۸شرح//۲۸/۹۴نوح//۲۹/۷۱فتح//۷۷/۴۸فرقان//۲۸6/۲۵بقره//۲

 ۸تین//۲۸/۹۵جن//۱۸/۷۲حجرات//۲۲۷/۴۹شعراء//۲۰۰/۲6آل عمران//۳

 ۱۹علق//۲۰/۹6مزمل//۴۵/۷۳ق//۹۳/۵۰نمل//۱۷6/۲۷نساء//۴

 ۵قدر//۵6/۹۷مدثر//6۰/۷۴ذاریات//۸۸/۵۱قصص//۱۲۰/۲۸مائده//۵

 ۸بینه//۴۰/۹۸قیامه//۴۹/۷۵طور//6۹/۵۲عنکبوت//۱6۵/۲۹انعام//6

 ۸زلزله//۳۱/۹۹انسان//6۲/۷6نجم//6۰/۵۳روم//۲۰6/۳۰اعراف//۷

 ۱۱عادیات//۵۰/۱۰۰مرسالت//۵۵/۷۷قمر//۳۴/۵۴لقمان//۷۰/۳۱انفال//۸

 ۱۱قارعه//۴۰/۱۰۱نبا//۷۸/۷۸رحمان//۳۰/۵۵سجده//۱۲۹/۳۲توبه//۹

 ۸تکاثر//۴6/۱۰۲نازعات//۹6/۷۹واقعه//۷۳/۵6احزاب//۱۰۹/۳۳یونس//۱۰

 ۳عصر//۴۲/۱۰۳عبس//۲۹/۸۰حدید//۵۴/۵۷سبا//۱۲۳/۳۴هود//۱۱

 ۹همزه//۲۹/۱۰۴تکویر//۲۲/۸۱مجادله//۴۵/۵۸فاطر//۱۱۱/۳۵یوسف//۱۲

 ۵فیل//۱۹/۱۰۵انفطار//۲۴/۸۲حشر//۸۳/۵۹یس//۴۳/۳6رعد//۱۳

 ۴قریش//۳6/۱۰6مطففین//۱۳/۸۳ممتحنه//۱۸۳/6۰صافات//۵۲/۳۷ابراهیم//۱۴

 ۷ماعون//۲۵/۱۰۷انشقاق//۱۴/۸۴صف//۸۸/6۱ص//۹۹/۳۸حجر//۱۵

 ۳کوثر//۲۲/۱۰۸بروج//۱۱/۸۵جمعه//۷۵/6۲زمر//۱۲۸/۳۹نحل//۱6

 6کافرون//۱۷/۱۰۹طارق//۱۱/۸6منافقون//۸۵/6۳غافر//۱۱۱/۴۰اسراء//۱۷

 ۳نصر//۱۹/۱۱۰اعلی//۱۸/۸۷تغابن//۵۴/6۴فصلت//۱۱۰/۴۱کهف//۱۸

 ۵تبت//۲6/۱۱۱غاشیه//۱۲/۸۸طالق//۵۳/6۵شوری//۹۸/۴۲مریم//۱۹

 ۴اخالص//۳۰/۱۱۲فجر//۱۲/۸۹تحریم//۸۹/66زخرف//۱۳۵/۴۳طه//۲۰



 ۵فلق//۲۰/۱۱۳بلد//۳۰/۹۰ملک//۵۹/6۷دخان//۱۱۲/۴۴انبیا//۲۱

 6ناس//۱۵/۱۱۴شمس//۵۲/۹۱قلم//۳۷/6۸جاثیه//۷۸/۴۵حج//۲۲

 ۲۱لیل//۵۲/۹۲حاقه//۳۵/6۹احقاف//۱۱۸/۴6مؤمنون//۲۳

 :نوشتهاپی

 .۱۵۹،ص ۱و االتقان،ج  ۲۷۰،ص ۱ر.ک:البرهای،ج  -۱

 .۱۵۱،ص ۱االتقان،ج  -۲

 .مصدر اسراء نیز آمده استاسری به صورت فعل ماضی از  -۳

 .۱۵۵-۱۵۹،ص ۱ر.ک:االتقان،ج  -۴

آیه کوتاه  ۱۸۲آیه کوتاه و هم چنین سوره صافات دارای  ۲۲۸سوره شعراء دارای  -۵

های اند که از لحاظ حجم سوره همانند سورهاست و بدین جهت از سورمئین شمرده شده

 .باشندمئین می

 .سوره جن -6

 .سوره نحل -۷

 .۱6۲-۱6۳،ص ۱،ج االتقان -۸

 .۱۵:۸۷حجر  -۹

.روایت کوفیین از ابن ابی لیلی،او از ابو عبد ۱۹۷و  ۱۸۹-۱۹۰،ص ۱ر.ک:االتقان،ج  -۱۰

 .الرحمان سلمی و ازامیر مؤمنان علیه السالم است

 .۱۹۰-۱۹۵همان،ص  -۱۱

 فصل سوم

 جمع و تالیف قرآن



نگرفته،بلکه به مرورزمان و به جمع و تالیف قرآن به شکل کنونی،در یک زمان صورت 

در هر سوره در های مختلف انجام شده است.ترتیب،نظم و عدد آیاتدست افراد و گروه

زمان حیات پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و با دستور آن بزرگوار انجام شده وتوقیفی 

 .است و باید آن را تعبدا پذیرفت،و به همان ترتیب در هر سوره تالوت کرد

شد و آیات به ترتیب نزول درآن ر سوره با فرود آمدن بسم اهلل الرحمان الرحیم آغاز میه

شد و سوره دیگری دیگری نازل می«گردید،تا موقعی که بسم اهلل...ثبت می

افتاد پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و گردید.این نظم طبیعی آیات بود.گاهی اتفاق میآغازمی

ای بر خالف نظم طبیعی در سوره دیگری داد تا آیهر میدستو-جبرئیلبا اشاره-آله

و اتقوا یوما ترجعون فیه الی اهلل ثم توفی کل نفس ما کسبت و هم »قرارداده شود، مانند آیه 

پیامبر صلی اهلل علیه و آله -اند از آخرین آیات نازل شده استکه گفته-( ۱الیظلمون )

ثبت کنند.بنابر این ثبت  ۲۸۱،در سوره بقره آیه دستور فرمود آن رابین آیات ربا و آیه دین

ها،چه با نظم طبیعی یا نظم دستوری،توقیفی است و با نظارت و دستور آیات درسوره

 .خودپیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله انجام گرفته است و باید از آن پیروی نمود

علم الهدی و رتضیها میان اهل نظر اختالف است.سید مولی درباره نظم و ترتیب سوره

هم چنان که هست،در بسیاری از محققین و از معاصرین آیت اهلل خویی بر آنند که قرآن

را در آن عهد زمان حیات پیامبر صلی اهلل علیه و آله شکل گرفته است.زیرا جماعتی قرآن

هلل علیه و ای با این اهمیت راپیامبر اکرم صلی انماید که مسالهاند و بسیار بعید میحافظ بوده

 .آله رها کرده باشد تا پس از وی نظم و ترتیب داده شود

شود که میان نمیاین نظر قابل قبول نیست،زیرا حافظ یا جامع قرآن بودن در آن عهد،دلیل

تا آن روز نازل ها ترتیبی وجود داشته است.و اگر کسی هر آن چه از قرآن کهسوره

 .قرآن خواهد بودشده،حفظ و ضبط کرده باشد،حافظ و جامع 



روشن بنابر این الزمه حفظ همه قرآن ترتیب فعلی آن نیست.اما اهمیت این مساله چندان

ها و مستقل بودن هر سوره ازسوره دیگر است تا نیست،زیرا آن چه مهم است تکمیل سوره

 مهم در عهد پیامبر صلی اهللهای دیگر اشتباه نشود.اینهای سورههای هر سوره با آیهآیه

نزول قرآن امکان ها تا هنگام پایان یافتنعلیه و آله صورت گرفت.اما ترتیب بین سوره

احتمال نزول نداشت،زیرا پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله تا در حال حیات بود هر لحظه

رفت.بنا بر این طبیعی است که پس از یاس ازنزول قرآن،که به پایان هایی میها و آیهسوره

 .های قرآن قابل نظم وترتیب خواهد بودت پیامبر وابسته بود،سورهیافتن حیا

هاپس از تر محققین و تاریخ نویسان بر آنند که جمع و ترتیب سورهبر این اساس،بیش

وفات پیامبر صلی اهلل علیه و آله برای نخستین بار بر دست علی امیر مؤمنان علیه السالم 

ر انجام گرفت.و در مجموع شاید بتوان گفت زید بن ثابت و دیگر صحابه بزرگواسپس

عمل جمع قرآن به دست صحابه،پس از رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و آله از امور مسلم که

 .استتاریخ

علی علیه السالم نخستین کسی بود که پس از وفات پیامبر صلی اهلل علیه و آله به جمع 

زل نشست و این کار را به گردید.بر حسب روایات،مدت شش ماه در منقرآن مشغول

اولین مصحفی که گرد آوری شد مصحف علی بود و »رساند. ابن ندیم گوید:انجام

حسنی مصحفی را دیدم نزد ابو یعلی حمزه»گوید:سپس می«.مصحف نزد آل جعفر بوداین

آن را به میراث که با خط علی بود و چند صفحه از آن افتاده بود و فرزندان حسن بن علی

خالفت ابو بکر،علی در ابتدای»کند:( .محمد بن سیرین از عکرمه نقل می۲« )بودند گرفته

از عکرمه پرسیدم:آیا ترتیب و نظم آن »گوید:«.در خانه نشست و قرآن را جمع آوری کرد

مانند دیگر مصاحف بود؟آیا رعایت ترتیب نزول درآن شده بود؟گفت:اگر جن و انس 

رآن را گرد آورند،نخواهند توانست .ابن سیرین گرد آیند و بخواهند مانند علی ق



( .ابن جزی ۳« )یابم، میسورم نگردیدهر چه دنبال کردم تا بر آن مصحف دست»گوید:می

« گردیدشد،هر آینه در آن علم فراوان یافت میاگر مصحف علی یافت می»کلبی گوید:

(۴) . 

 وصف مصحف علی علیه السالم

علیه السالم گرد آوری کرده بود،دارای مصحفی را که مولی امیر مؤمنان 

 .خاصی بود که در مصاحف دیگر وجود نداشتهایویژگی

مصحف مکی شده بود.یعنی در اینها رعایتاوال،ترتیب دقیق آیات و سور،طبق نزول آن

 .پیش از مدنی آمده و مراحل و سیر تاریخی نزول آیات روشن بود

خوبی به دست ساله ناسخ و منسوخ در قرآن بهبدین وسیله سیر تشریع و احکام،مخصوصا م

 .آمدمی

ثانیا،در این مصحف قرائت آیات،طبق قرائت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله که 

شده بود و هرگز برای اختالف قرائت در آن راهی نبود.بدین بود،ثبتقرائتتریناصیل

به وار بود.این امر اهمیتهمراه برای فهم محتوا و به دست آوردن تفسیر صحیح آیه ترتیب

شود.که درآن راهی مفسر میسزایی داشت،زیرا چه بسا اختالف قرائت موجب گم

 .راهی وجود نداشتمصحف هر گونه موجبات گم

هایی را که ثالثا،این مصحف مشتمل بر تنزیل و تاویل بود.یعنی موارد نزول ومناسبت

داد.این حواشی بهترین میتوضیح ها بود،در حاشیه مصحفموجب نزول آیات و سوره

بود و عالوه بر ذکر سبب نزول در وسیله برای فهم معانی قرآن و رفع بسیاری از مبهمات

های کلی و جامع از موارد خاص برداشتحواشی،تاویالتی نیز وجود داشت.این تاویالت

 .ها بسیار مؤثر بودآیات بود که در فهم آیه



و لقد جئتهم بالکتاب مشتمال علی التنزیل و التاویل »فرماید:می امیر مؤمنان علیه السالم خود

ای بر پیامبر صلی اهلل علیه و آله نازل نشده،مگر آن که بر من آیه»فرماید:( و نیز می۵)

خوانده وامال فرمود و من آن را با خط خود نوشتم.و نیز تفسیر و تاویل،ناسخ و منسوخ 

من موخت و مرا دعا فرمود تا خداوند فهم و حفظ بهومحکم و متشابه هر آیه را به من آ

ای را فراموش نکرده و هیچ دانش وشناختی را مرحمت فرماید.از آن روز تا کنون هیچ آیه

( .بنابر این اگر پس ازرحلت پیامبر صلی 6ام )ام،از دست ندادهکه به من آموخته و نوشته

بود استفاده شرح و تفسیر و تبیین آیات اهلل علیه و آله از این مصحف که مشتمل بر نکات و

 . (۷گردید )ترین مشکالت فهم قرآن مرتفع میشد، امروزه بیشمی

 سرانجام مصحف علی علیه السالم

(که از اصحاب خاص امیر مؤمنان بود،ازسلمان ۹۰سلیم بن قیس هاللی)متوفای 

مهری مردم یکند:موقعی که علی علیه السالم بفارسی)رضوان اهلل علیه(روایت می

به خود احساس کرد،در خانه نشست و از خانه بیرون نیامد تا آن که قرآن راکامال رانسبت

های نازک های کاغذ وتختهجمع آوری کرد.پیش از جمع آوری حضرت،قرآن روی پاره

ها نوشته شده و به صورت پراکنده بود.علی علیه السالم پس ازاتمام،طبق شده و ورق

پیرامون ابو بکر گرد را بار شتری کرده به مسجد آورد.در حالی که مردم یعقوبی آنروایت

جمع آوری بعد از مرگ پیامبر صلی اهلل علیه و آله تا کنون به»آمده بودند،به آنان گفت: 

قرآن مشغول بودم و در این پارچه آن را فراهم کرده،تمام آن چه بر پیامبرنازل شده است 

خوانده و تفسیر و تاویل آن ای مگر آن که پیامبر،خود بر منهام.نبوده است آیجمع آورده

ایم .آن گاه یکی از سران گروه به بودهرا به من آموخته است.مبادا فردا بگویید:از آن غافل

ها فراهم کرده بود،بدو گفت:به نوشتهپا خاست و با دیدن آن چه علی علیه السالم در آن



کند.علی علیه السالم چه نزد ماهست ما را کفایت میای نیازی نیست و آن آن چه آورده

داخل خانه خود شد و کسی آن را پس از آن گاه«.دیگر هرگز آن را نخواهید دید»گفت:

 . (۸آن ندید )

در دوران عثمان،که میان طرف داران مصاحف صحابه اختالف شدید رخ داد،طلحة بن 

مصحف کرد:به یاد داری آن روزی را کهعبید اهلل به مولی امیر مؤمنان علیه السالم عرض 

دهی تا شاید رفع شود امروز آن را ارائهخود را بر مردم عرضه داشتی و نپذیرفتند،چه می

خود را تکرار کرد.حضرت اختالف گردد؟ حضرت از جواب دادن سرباز زد.طلحه سؤال

امروزه در دست آیا این قرآن که »گفت:عمدا از جواب سرباز زدم .آن گاه به طلحه»فرمود:

طلحه «یا آن که غیراز قرآن نیز داخل آن شده است؟مردم است،تمامی آن قرآن است

اکنون که چنین است،چنان چه به آن »فرمود:گفت:البته تمامی آن قرآن است. حضرت

طلحه گفت:اگر چنین است،پس ما را بس «.ایدرسیدهاخذ کنید و عمل نمایید،به رستگاری

 . (۹فت )است و دیگر چیزی نگ

محفوظ حضرت با این جواب خواستند تا عالوه بر حفظ وحدت،صالبت و استواری قرآن

 .بماند

 جمع زید بن ثابت

وصیت پیامبر گرامی صلی اهلل علیه و آله جمع قرآن بود تا مانند تورات یهود در معرض 

( .علی علیه السالم پس از رحلت پیامبر از وصیت تبعیت کرد و ۱۰شدن قرار نگیرد )ضایع

پرداخت و آن را عرضه داشت،ولی به دالیلی پذیرفته نشد.اما از آن جایی که به این مهم

شریع آیین اسالم و زیر بنای ساخت جامعه اسالمی اولین مرجع تقرآن

خلفای وقت از دیگر کاتبان کالم الهی استفاده کنند تا با جمع قرآن داشتاست،ضرورت



های حافظان قرآن،آن را ضبط کنند.و خال ازدست قطعات چوب و استخوان و سینهاز روی

به شهادت که در جنگ یمامهرفتن هفتاد تن و بنابر قولی چهار صد تن از حافظان قرآن را 

 . (۱۱رسیدند،جبران کنند )

 :گویدخواست تا قرآن را جمع آوری کند.زید میبنا بر این ابو بکر از زید بن ثابت

گفت:بسیاری از قاریان -که در آن جا بود-ابو بکر مرا فرا خواند،و پس از مشاوره با عمر»

رود که در موارددیگر نیز آن می اند و بیمو حافظان قرآن در حادثه یمامه کشته شده

جمع آوری قرآن را گروهی دیگر کشته شوند و قسمت عمده قرآن را از بین برود.آن گاه

آن را خواهید کاری کنید که پیامبر صلی اهلل علیه و آلهمطرح ساخت. گفتیم:چگونه می

گفتند و به ناین کار ضرورت دارد و باید انجام شود.و آن اندازه سخ»انجام نداد؟گفتند: 

جوان عاقلی بینم کهمن اصرار ورزیدند تا آن را پذیرفتم.آن گاه ابو بکر به من گفت:می

خدا بودی،این کار را داریم.تو کاتب وحی رسولهستی و هرگز ما به تو اندیشه ناروا نمی

 سنگینی این کارکه بر من تحمیل شده بود از»گوید:دنبال کن و به خوبی انجام ده .زید می

و قرآن را که بر صفحاتی از تر بود،ولی به ناچار آن را پذیرفتمتحمل کوه گران سخت

 . (۱۲سنگ و چوب نوشته شده بود،جمع آوری کردم )

 روش زید در جمع قرآن

زید به جمع آوری قرآن مشغول شد و قرآن را از صورت پراکندگی در آورد و دریک جا 

وی آن بود وهی از صحابه انجام داد.نخستین اقدامفراهم کرد.او این کار را با هم کاری گر

وی گروهی »گوید:میکه اعالم کرد:هر کس هر چه از قرآن نزد خود دارد،بیاورد.یعقوبی

( و خود ریاست آن گروه را برعهده گرفت.این گروه ۱۳« )نفر را تشکیل داد ۲۵مرکب از 

از قرآن در اختیار داشتند ایآمدند و افرادی که آیه یا سورههر روز در مسجد گردهم می



چیز را به عنوان قرآن کردند.این گروه از هیچ کس،هیچبه این گروه مراجعه می

آورده است جزء قرآن است.شاهد پذیرفتند،مگر آن که دو شاهد ارائه دهند که آن چهنمی

ای که حکایت ازوحی قرآنی داشته باشد.شاهد دوم شاهد اول نسخه خطی،یعنی نوشته

،یعنی دیگران نیز شهادت دهندکه آن را از زبان پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله حفظی

 :اند.در این جا دو نکته قابل توجه استشنیده

بدون شاهد پذیرفته شد، زیرا ( دو آیه آخر سوره برائت۱۴از خزیمة بن ثابت انصاری ).۱

 . (۱۵دو نفر قرار داده بود )پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله شهادت او را به جای شهادت 

کرد گمان میکه«از عمر بن الخطاب عبارت الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة....۲

دهد و بر هر کس عرضه آیه قرآن است،پذیرفته نشد.از وی شاهد خواستند،نتوانست ارائه

حت آن اصرار کرد انکار نمود که از پیامبر چنین چیزی شنیده باشد.عمر تاآخر عمر بر ص

گفتند عمرچیزی بر قرآن افزود،هر آینه این آیه اگر مردم نمی»گفت:داشت و هم واره می

 . کردمرا در قرآن درج می

های قرآن را جمع آوری کرد و آن را از پراکندگی وخطر ها و سورهبدین کیفیت،زید آیه

به نام ربعه ی از چرمشد در صندوق چه ماننداز بین رفتن نجات داد.هر سوره که کامل می

نظم و ترتیبی ها یکی پس از دیگری کامل شد.ولی هیچ گونهداد تا آن که سورهقرار می

نگاشته شده های قرآنی بر آنها،که سوره( .این صحیفه۱6ها به وجود نیاورد )بین سوره

فت و پس عمر انتقال یابود،پس از اتمام به ابوبکر سپرده شد.این مجموعه پس از ابوبکر به

ها،عثمان یک سان کردن مصحفاز وفات وی نزد دخترش حفصه نگهداری شد و هنگام

های دیگر قرآن را باآن مقابل کند و سپس آن را به حفصه آن را به رعایت گرفت تا نسخه

از جانب معاویه و الی مدینه بود،آن را از باز گردانید.چون حفصه در گذشت،مروان که

 . (۱۷بین برد ) ورثه حفصه گرفت و از



 مصاحف صحابه

پس از رحلت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و پذیرفته نشدن مصحف علی علیه السالم، 

عالوه بر زید،عده دیگری از بزرگان صحابه به جمع قرآن پرداختند.از جمله:عبد اهلل بن 

 مسعود،ابی بن کعب،مقداد بن اسود،سالم مولی ابی حذیفه،معاذ بن جبل و ابو

های قرآن را مرتب نمود،سالم مولی ابی اشعری. گویند:نخستین کسی که سورهموسی

گاه خود وهم دستانش گرد حذیفه بود.وقتی قرآن جمع آوری و روی اوراق نوشته شد،آن

راپیش نهاد کردند،سالم و دیگران «هم آمدند و درباره نام آن به شور نشستند.برخی نام سفر

 .های یهود استم کتابآن را نپسندیدند،زیرا نا

جمع هایسپس سالم عنوان مصحف را پیش نهاد کرد و گفت:همانند این کتاب)صحیفه

مصحف را برای گفتند.همه حاضران ناممصحف می»شده( را در حبشه دیدم که آن را

( .در این جا به معرفی برخی ازمصاحف صحابه و ۱۸های جمع شده پذیرفتند )صحیفه

 :شوداره میها اشهای آنویژگی

 مصحف ابن مسعود

 :های زیر بودمصحف ابن مسعود دارای ویژگی

 .ها چنین بود:سبع طوال،مئین،مثانی،حوامیم،ممتحنات ومفصالتترتیب سوره.۱

بود.او بر این های معوذتینسوره داشت،زیرا فاقد سوره حمد و سوره ۱۱۱این مصحف .۲

شدن است و ن از پراکندگی و گمها در مصحف برای حفظ آسورهعقیده بود که ثبت

( .یاآن که سوره ۱۹شود )سوره حمد به جهت تکرار قرائت آن در نمازها هرگز گم نمی

حمد عدل قرآن است و نباید جزء قرآن آورده شود.اما دلیل نیاوردن دوسوره معوذتین این 

زخم)باطل دانست.بلکه دعای چشمبود که این دو سوره را جزء قرآن نمی



سالمتی حسنین آن را بخواند دانست که از جانب خدا بر پیامبر وحی شد،تا براییالسحر(م

دیدکه در مصحفی این دو سوره را و آنان را از چشم زخم محفوظ دارد.او هرگاه می

غیر قرآن را باقرآن خلط نکنید و هرگز در نماز »گفت:کرد و میاند،آن را پاک مینوشته

 . (۲۰« )خوانداین دو سوره را نمی

صاحب کتاب االقناع روایتی نقل کرده که در آن آمده است در مصحف ابن مسعود .۳

 .نویسدشده بود.سپس میبرای سوره برائت بسم اهلل الرحمان الرحیم ثبت

 . (۲۱نباید آن را معتبر دانست )

این مصحف در بسیاری از آیات و کلمات قرآنی با مشهور مخالفت دارد،زیراابن مسعود .۴

هرگاه »گفت:توان کلمات قرآن را به مترادف آن تبدیل کرد.اومیاین باور بود که میبر 

توان آن را به کلمه آید،میای بر شما دشوار باشد یا برای خواننده فهم آن مشکل میکلمه

 .«دیگر که سهل و واضح است و معنای آن را دارد،تبدیل کرد

کرد.زیرامعنای به کلمه صوف تبدیل میاو کلمه زخرف را به کلمه ذهب،و کلمه عهن را 

هر دو کلمه در هر دو موضع یکی است.او در تعلیم یک نفر اعجمی که تلفظکلمه اثیم بر 

به جای طعام «الفاجران شجرة الزقوم طعام»وی دشوار بود،تجویز کرد تا به جای آن بگوید:

 . (۲۲االثیم )

کلمات دیگر شدن مراد آیه به ابن مسعود در مصحف خود برخی کلمات را برای روشن.۵

 ... ( را به۲۳کرد.مثال و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما )تبدیل می

تبدیل کرد،زیرا معلوم نبود مراد آیه کدام دست است.و یا آیه واقیموا «فاقطعوا ایمانهما

اقامه  ( را به صورت و اقیموا الوزن باللسان ثبت کرده بود،زیرا معتقدبود۲۴الوزن بالقسط )

( ۲۵الیوم انسیا )وزن به واسطه زبانه ترازوست.و یا آیه انی نذرت للرحمان صوما فلن اکلم

 (۲6صمت)سکوت(نذر کرده بود )ثبت کرده بود،زیرا روزه«انی نذرت للرحمان صمتا...»را



. 

افزود.این میها و عبارات قرآناو احیانا الفاظی را به منظور شرح و تفسیر در ضمن جمله.6

خورد،درمواردی بود که گونه زوائد تفسیری که در کالم گذشتگان بسیار به چشم می

گردید.مثال در آیه کان الناس امة واحدة]فاختلفوا[فبعث اهلل موجب اشتباه با نص قرآنی نمی

بین الناس فیما اختلفوا فیه... النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم

بعثت انبیا پس از اختالف بوده برای روشن شدن این مطلب بود که«فاختلفوا( افزودن ۲۷)

در زمان پیامبر این آیه را »گفت:( . بنا بر نقل سیوطی از ابن مردویه،ابن مسعودمی۲۸است )

کردیم: یا ایها الرسول بلغ ماانزل الیک من ربک]ان علیا مولی این گونه تالوت می

( از این موارد در ۲۹من الناس... )لغت رسالته و اهلل یعصمکالمؤمنین[و ان لم تفعل فما ب

مفهوم آیه،بر آیات افزوده شده مصحف ابن مسعود بسیار است که برای روشن شدن

مساله تحریف را مطرح کرده است.ولی هایی از جملهها پرسشاست.البته این افزودن

خالف به ابن ر جعل و نسبتسیاست دها قطعی نیست واحتمال دخالتبسیاری از این نسبت

 .رودمسعود بسیار می

ها زیادتهایی با حکام وقت داشت.از طرف دیگر مواردی از اینبه ویژه که وی مخالفت

صحابه در کنار جنبه تفسیری و توضیحی دارد و در آن زمان بسیار متداول بوده است که

ردند تا مفهوم و پیام آیه کمینوشتند،و به دیگران نقلمصحف خود مطالب تفسیری را می

 . (۳۰در میان مردم حفظ شود )

 مصحف ابی بن کعب

 :های مصحف ابی بن کعب به شرح ذیل استویژگی

ابن مسعود های مصحف ابی بن کعب تقریبا هم آهنگ با ترتیب مصحفترتیب سوره.۱

در تقدیم  بود.جز آن که سوره یونس را پیش از دو سوره انفال و برائت قرار داده بودو نیز



ها با آن تفاوت داشت.تفاوت دیگری که بامصحف ابن مسعود داشت و تاخیر برخی سوره

 .آن که مشتمل بر سوره حمد و معوذتین بود

دو دعای های خلع و حفد بیش از مصاحف دیگر دارد.ایناین مصحف دو سوره به نام.۲

 .شده استجهای قرآن است،در قرآن دراند و به گمان این که از سورهقنوت

علیک الخیر و بسم اهلل الرحمان الرحیم اللهم انا نستعین بک و نستغفرک و نثنی»دعای خلع:

 . ال نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک

بسم اهلل الرحمان الرحیم اللهم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد والیک نسعی و »دعای حفد:

 . (۳۱ملحق )نحفد،نخشی عذابک و نرجوا رحمتک ان عذابک بالکفار 

دو،یک در این مصحف میان دو سوره فیل و قریش بسم اهلل الرحمان الرحیم نیامده و آن.۳

( .در روایات اهل بیت علیهم السالم نیز آمده است که ۳۲سوره پنداشته شده است )

هرکس در نماز،سوره فیل را بخواند باید سوره قریش را نیز بخواند،لیکن با آوردن بسم اهلل 

( بین دو سوره،یعنی این دو سوره قرائتا یک سوره ۳۳ن الرحیم )الرحما

آید.این روایت شود،ولی از نظر ثبت در قرآن دو سوره به حساب میمیمحسوب

 ۱۱۵کند.بنابر این مصحف ابی بن کعب دارای مصحف ابی بن کعب را ثابت میعکس

 .بودسوره

این مصحف و در نتیجه حوامیم حم شروع شده بود»در این مصحف ابتدای سوره زمر با.۴

 . (۳۴سوره است )سوره،هشتبه جای هفت

ها تبدیل آنهایاین مصحف با مشهور،اختالف قرائت داشت.برخی کلمات به مترادف.۵

( و ۳6« )مرقدنا( به صورت من هبنا من۳۵شده است:آیه قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا )

( .برخی کلمات برای ۳۸شده است )سعوا فیه خوانده»اآیه کلما اضاء به صورت مروا فیه ی

( ]متتابعات[فی الحج... کلمه ۳۹ثالثة ایام )توضیح و تفسیر آورده شده است:در آیه فصیام



متوالی است و یا در آیه فما استمتعتم به برای معلوم کردن سه روز روزه ۴۰افزوده شده )

( عبارت اضافه شده برای معلوم کردن ۴۱فریضة... )منهن]الی اجل مسمی[فآتوهن اجورهن

( که مقصود،نکاح متعه و انقطاعی است نه دائمی و یا این آیه را چنین ۴۲این است )

اکاد اخفیها ]من نفسی فکیف اظهرکم علیها[ لتجزی کل نفس خوانده است: ان الساعة آتیة

 . (۴۳بما تسعی )

تفسیری هایگمان برد که این بیانهمان گونه که درباره مصحف ابن مسعود بیان شد،نباید 

موجود را به دنبال هایدر مصاحف صحابه تحریف و زیادت کلمات و یا تردید در قرآن

 .داشته است.البته بعدها این روش متروک شد

 :نوشتهاپی

 .۲:۲۸۱بقره  -۱

 .۴۷-۴۸الفهرست،ص  -۲

.االتقان،ج ۲۵۳،ص ۲.االستیعاب در حاشیه االصابة،ج ۱۰۱،ص ۲طبقات ابن سعد،ج  -۳

 .۵۷،ص ۱

.ص ۱و نیز رجوع کنید به:التمهید،ج  ۴،ص ۱ابن جزی الکلبی،التسهیل لعلوم التنزیل،ج  -۴

 .۲۹۲-۲۹6و  ۲۸۸

 .۲۵۷،ص ۱محمد جواد بالغی،آالء الرحمان،ج  -۵

 .۱۴،شماره ۱6،ص ۱تفسیر برهان،ج  -6

رجوع کنید تر در زمینه نظم و ترتیب مصحف علی علیه السالم برای اطالع بیش -۷

 .۱۱۳،ص ۲به:تاریخ یعقوبی،ج 

 .۸۲السقیفة،ص  -۸

 .۱۲۴همان،ص  -۹



 .۷۴۵تفسیر قمی،ص  -۱۰

تن از مهاجرین و انصار از شهر مدینه و  ۳6۰در آن واقعه -۴۴۷،ص ۷فتح الباری،ج  -۱۱

تن از تابعین کشته شده بودند)تاریخ  ۳۰۰ساکن در غیر مدینه و تن از مهاجرین ۳۰۰

 .(۵۱6،ص ۲طبری،ج 

.ابن اثیر،الکامل فی التاریخ،ج 6.مصاحف سجستانی،ص ۲۲۵،ص 6صحیح بخاری،ج  -۱۲

 .۲۳۳،ص ۱.البرهان،ج ۵6،ص ۳و ج  ۲۴۷، ص ۲

 .۱۱۳،ص ۲تاریخ یعقوبی،ج  -۱۳

های پیامبر خزیمة بن ثابت انصاری به ذو الشهادتین لقب یافت،زیرا او در تمامی جنگ -۱۴

ن مولی علی بود.در واقعه صفین و جمل شرکت حضور داشت و ازنزدیکان و شیفتگا

داشت و اوست که حدیث تقتل عماراالفئة الباغیة را در واقعه صفین روایت کرد.او برای 

 .پیامبر صلی اهلل علیه و آله که از اعرابی اسبی خریده بود شهادت داد

ضرت گوید،لذا حبه حق سخن میبا آن که ندیده بود،صرفا چون طرف دعوا پیامبر است

 .(۱۱۴،ص ۲شهادت او را دوشهادت قرار داد)اسد الغابة،ج 

 .۲۲۵،ص 6.صحیح بخاری،ج 6-۹مصاحف سجستانی،ص  -۱۵

و  ۳۵،ص ۲و البرهان،ج  ۲6۱،ص ۱ابن کثیر القرشی الدمشقی،تفسیر ابن کثیر،ج  -۱6

و  ۲۵۴،ص ۱و زرقانی،مناهل العرفان،ج  ۱6،ص ۹وفتح الباری،ج  ۵۸،ص ۱االتقان، ج 

 .۱۹۵مین مصری،فجر االسالم،ص احمد ا

،ص ۱و التمهید،ج  ۴۴۹،ص ۷ابن حجر قسطالنی،ارشاد الساری فی شرح البخاری،ج  -۱۷

۳۰۰. 

.مصاحف سجستانی،ص ۵۸،ص ۱.االتقان،ج ۵۵،ص ۳ر.ک:الکامل فی التاریخ،ج  -۱۸

شود است.آن گاه که در آن چه خوانده می«. پوشیده نماندکه قرآن،نام ما یقرا۱۴-۱۱



 .خود گرفتها به صورت کتاب در آمد نام مصحف بهصحیفه

 .۴۸-۴۹ابن قتیبه،تاویل مشکل القرآن،ص  -۱۹

 .۵۸۱،ص ۸.فتح الباری،ج ۴۱6-۴۱۷،ص 6الدر المنثور،ج  -۲۰

 .6۵،ص ۱االتقان،ج  -۲۱

.تفسیر کبیر رازی،ج ۱۹۳،ص ۴.ر.ک:حموی،یاقوت،معجم االدباء،ج ۴۴:۴۴دخان  -۲۲

 .۲۴.تاویل مشکل القرآن،ص ۹6،ص ۲۳و ج  ۱6۳ص ،۱۵.تفسیرطبری،ج ۲۱۳،ص ۱

 .۵:۳۸مائده  -۲۳

 .۵۵:۹الرحمان  -۲۴

 .۱۹:۲6مریم  -۲۵

.ابو حامد غزالی،احیاء علوم ۴۵۹،ص ۱.الکشاف،ج ۴۲۱،ص ۸ر.ک:تفسیر طبرسی،ج  -۲6

 .۷۷،ص ۲الدین،ج 

.صحیح بخاری،ج ۴۷،ص ۱.االتقان،ج ۳۴۰،ص ۱شمس الدین الذهبی،تذکرة الحفاظ،ج 

 .۲۲۸،ص 6

 .۲:۲۱۳بقره  -۲۷

 .۲۵۵،ص ۱الکشاف،ج  -۲۸

 .۲۹۸،ص ۲.ر.ک:الدر المنثور،ج ۵:6۷مائده  -۲۹

 .۳۲۰-۳۲۲،ص ۱ر.ک:التمهید،ج  -۳۰

 .6۵،ص ۱االتقان،ج  -۳۱

 .6۴-6۵،ص ۱همان،ج  -۳۲

 .۱۰،ابواب القراءة فی الصالة،باب ۴وسایل الشیعة،ج  -۳۳

 .6۴،ص ۱االتقان،ج  -۳۴



 .۳6:۵۲یس  -۳۵

 .۴۲۸،ص ۸تفسیر طبرسی،ج  -۳6

 .۲،۲۰بقره  -۳۷

 .۴۷،ص ۱االتقان،ج  -۳۸

 .۲:۱۹6بقره  -۳۹

 .۲۴۲،ص ۱الکشاف،ج  -۴۰

 .۴:۲۴نساء  -۴۱

 .۹،ص ۵تفسیر طبری،ج  -۴۲

 .۸۷.ر.ک:ابن خالویه،شواذ القراءات،ص ۲۰:۱۵طه  -۴۳

 مصاحف غیر معروف

لیل اختالف آید که اختالف قرائت صحابه به داز برخی کتب قرائات بر می

ها بود،زیرا در دوران عثمان برای یک سان های جمع آوری شده آندرمصحف

ها داده شدتا مصاحف و از بین بردن اختالف در قرائات،دستور جمع آوری مصحفنمودن

قرائات مختلف که از رجال صدراول و »گوید:منشا اختالف از بین برود.ابن خطیب می

( .اکنون به برخی ازمصاحف ۱« )شده بودآنان ثبتهای صحابه منقول است در مصحف

 . (۲کنیم: )غیر معروف به نقل از شواذ القراءات اشاره می

 قرائت مشهور -ها مصحف

 (۳مصحف عایشه ).۱

(/حافظوا علی الصلوات و ۱۵حافظوا علی الصلوات و الصالة الوسطی و صالة العصر)ص 

 .(۲۳۸الصالة الوسطی...)بقره،



 (۱۱۷(./ان یدعون من دونه اال اناثا...)نساء،۲۹ونه اال اوثانا...)ص ان یدعون من د/

(./انکم و ما تعبدون من دون اهلل ۹۳انکم و ما تعبدون من دون اهلل حطب/جهنم)ص /

 .(۹۸حصب جهنم)انبیا،

 .(۱۵(./اذ تلقونه)نور،۱۰۰اذ تلقونه...)ص 

ون ما اتوا و قلوبهم (/و الذین یؤت۹۰و الذین یاتون ما اتوا و قلوبهم وجلة...)ص 

 .(6۰وجلة...)مؤمنون، /

یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما وعلی الذین ان اهلل و مالئکته یصلون علی النبی

 .(۵6( /ان اهلل و مالئکته یصلون..و سلموا تسلیما/)احزاب،۴یصلون الصفوف االول )

 مصحف معاذ بن جبل.۲

( /...و قضی ۱۳الغمام و المالئکة وقضاء االمر)ص اال ان یاتیهم اهلل فی ظلل من 

 .(۲۱۰االمر...)بقره، 

 .(۱۱۲(/و من یکسب خطیئة...)نساء،۲۸و من یکسب خطیئة...)ص 

 .(۱۲۰(/ان الذین یکسبون االثم...)انعام،۴۰ان الذین یکسبون االثم...)ص 

 .(۵۷(./و تاهلل الکیدن...)انبیا،6۵و باهلل الکیدن...)ص 

 (۱۳(./و اذ القوا منها مکانا مقرنین...)فرقان،۱۰۴منها مکانا ضیقا مقرنون)و اذا القوا 

 .(۳۸( ./یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد)غافر،۵( )۱۳۲یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد)

 مصحف ابو الدرداء.۳

 .(۱6۸(./...لو اطاعونا ما قتلوا...)آل عمران،۲۳لو اطاعونا ما قتلوا...)ص 

 .(۱۲(./من بعد وصیة یوصین بها او دین...)نساء،۲۵وصیة یوصی بها او دین...)ص من بعد 

 .(۳(./قلیال ما تذکرون...)اعراف،۴۲قلیال ما تتذکرون...)ص 

 .(۲۰۵(./بالغدو و اآلصال...)اعراف،۴۸بالغدو و االیصال...)ص 



 .(6۷(./ما کالنبی ان یکون له اسری)انفال،۵۰ما کان للنبی ان یکون له اسری)ص 

(/...لتخرج الناس من الظلمات الی 6۸لیخرج الناس من الظلمات الی النور...)ص .../

 .(۱النور)ابراهیم،

(ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک ۱۰۴ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک.من اولیاء)ص 

 .(۱۸من/اولیاء)فرقان،

 .(۷۴ة اعین)فرقان،من ازواجنا و ذریاتنا قرات اعین./من ازواجنا و ذریاتنا قر

 .(۱۷(./ما اخفی لهم من قرة اعین)سجده،۱۱۸ما اخفی لهم من قرات اعین)ص 

 .(۱۱(./ما کذب الفؤاد ما رآی...)نجم،۱۴6ما کذب الفؤاد ما رآی...)ص 

 .(۵(./...کعصف ماکول)فیل،۱۸۰کعصف ماکول)ص 

 مصحف عثمان.۴

 .(۸6م)حجر،(/ان ربک هو الخالق العلی۷۱ان ربک هو الخالق العلیم)ص 

 .(۱6ء لکم من امرکم مرفقا)کهف،(/و یهیی۷۸و یهیا لکم من امرکم مرفقا)ص 

 .(۲۹(./لئال یعلم اهل الکتاب)حدید،۱۵۳لیال یعلم اهل الکتاب)ص 

(/و ان کان ذو عسرة فنطرة الی ۱۷و ان کان ذا عسرة فنظرة الی میسرة)ص 

 . (۲۸۰میسرة)بقره،

 .(۵./و انی خفت الموالی من ورائی...)مریم،(۸۳و انی خفت الموالی من ورائی)ص 

 مصحف انس بن مالک.۵

 .(۴(./مالک یوم الدین)حمد،۱ملک یوم الدین)ص 

 .(۱۵۸(./فال جناح علیه ان یطوف بهما)بقره،۱۱فال جناح علیه ان ال یطوف بهما)ص 

 .(۱6۲(./و المقیمین الصالة)نساء،۱۱و المقیمون الصالة)ص 

 .(۲۲۲(./حتی یطهرن فاذا تطهرن)بقره،۱۴حتی یتطهرن فاذا تطهرن)ص 



 .(۲۴(./کشجرة طیبة اصلها ثابت)ابراهیم،6۸کشجرة طیبة ثابت اصلها)ص 

 .(۲6(./انی نذرت للرحمان صوما)مریم،۸۴انی نذرت للرحمان صوما و صمتا)ص 

 سان شدن مصاحفیک

دوره جمع همان گونه که گفته شد دوره پس از در گذشت پیامبر صلی اهلل علیه و آله 

به شمار آمده است.بزرگان صحابه بر حسب دانش و شایستگی خود به جمع آوری قرآن

های قرآن دست زدند و هر یک آن را در مصحف آیات و مرتب کردن سورهآوری

آمدند،از خود گرد آوردند. برخی که خود از عهده این کار بر نمیخاص

های قرآن را خ کنند و یا آیات و سورهخواستند تا مصحفی برای آنان استنسامیدیگران

درمصحفی برای آنان گرد آورند.به این ترتیب و با گسترش قلم رو حکومت 

هایی نسخهها رو به فزونی گذاشت.با افزایش تعداد مسلمانان نیاز بهاسالمی،تعداد مصحف

ام جوانب مسلمانان،تمشد.چه این کتاب تنها دستور آسمانی بود کهتر میاز قرآن نیز بیش

احکام و قانون گذاری و کردند و برای آنان منبعزندگی خود را بر اساس آن تنظیم می

 .آمدتشکیالت نیز به شمار می

روز،مقام گاه جمع کننده آن در جهان اسالم آنها به تبع موقع و پایبرخی از این مصحف

مرجع اهل که وارواالیی را کسب کرد.مثال مصحف عبد اهلل بن مسعود،صحابی بزرگ

آمد و مصحف ابی بن کعب مورد توجه مردم مدینه بود و مصحف ( به شمار می6کوفه )

 .مردم بودابو موسی اشعری در بصره و مصحف مقداد بن اسود در دمشق مورد توجه

 هااختالف مصحف



نداشتند.و از ایبا یک دیگر رابطهها متعدد بودند و در این جهتجمع کنندگان مصحف

 .صالحیت و استعداد و توانایی انجام این کار یک سان نبودندنظر 

 .بنابر این نسخه هر کدام از نظر روش،ترتیب،قرائت و...با دیگری یک سان نبود

کرد.چه بسامسلمانان ها،اختالف میان مردم را ایجاب میها و قرائتاختالف در مصحف

دیگر گرد هم اسباتشرکت در جنگ و یا منساکن مناطق دور دست،که به مناسبت

به مذهب،عقیده و رای خودداشتند،به محکوم کردن آمدند، بر اثر تعصبی که نسبتمی

 .کشیدآنان میزدند.همین امر به نزاع و جدال میانیک دیگر دست می

های صاحبان قرائتبهها و تعصب آنان نسبتهایی از اختالفات مردم درباره مصحفنمونه

 :است ها بدین شرحاین مصحف

دراین سفر به »در بازگشت از جنگ سرزمین ارمنستان،حذیفه به سعید بن عاص گفت:.۱

در مورد قرآن موضوعی برخورد کردم که اگر نادیده گرفته شود موجب اختالف مردم

 :سعید پرسید«.توان آن را چاره کردخواهد شد.و هیچ گاه نمی

بهتر از کردند قرائت آنانمیمردمی را از حمص دیدم که تصور »گفت:«موضوع چیست؟»

که اند.مردم دمشق را دیدمقرائت دیگران است و آنان قرآن را از مقداد فرا گرفته

ابن مسعود را هاست.اهل کوفه را دیدم که قرائتگفتند: قرائت آنان بهتر از دیگر قرائتمی

که قرآن را طبق بصره اند و همین عقیده را درباره قرائت او دارند.هم چنین مردمپذیرفته

 .«نامندکنند و مصحف او رالباب القلوب میقرائت ابو موسی اشعری قرائت می

گذاشت و از چون حذیفه و سعید بن کوفه رسیدند،حذیفه این موضوع را با مردم در میان

به آنان هشدار داد.صحابه پیامبر صلی اهلل علیه و آله و بسیاری ازتابعین با آن چه بیم داشت

فقت کردند.اصحاب ابن مسعود به وی اعتراض کردند که چه ایرادی به ما وی موا

کنیم؟حذیفه و میداری،مگر جز این است که ما قرآن را مطابق قرائت ابن مسعود قرائت



به »او گفت:«.رویدخطا میباشید که بهساکت»موافقان او به خشم آمدند و به آنان گفتند:

گذارم تا مسلمین)عثمان(در میان میع را با خلیفهخدا سوگند اگر زنده باشم این موضو

حذیفه وقتی با ابن مسعودرو به رو شد مطلب را با او در میان «.ای بیندیشدچاره

سخن گفت.سعید سخت عصبانی شد و گذاشت،ولی ابن مسعود با حذیفه به درشتی

با عثمان برای مالقات مجلس را ترک کرد.مردم نیز پراکنده شدندو حذیفه با عصبانیت

 . (۷حرکت کرد )

کوفه بود به در زمان والیت ولید بن عقبه که از جانب عثمان والی»گوید:یزید نخعی می.۲

آن جمع بود.در مسجد کوفه رفتم.در آن جا گروهی جمع بودند و حذیفة بن یمان در میان

وسی پیرو قرائت ابو مای نداشت و کسی فریاد بر آورد:آنان کهآن وقت مسجد گماشته

ابن مسعودند به زاویه اشعری هستند به زاویه نزدیک باب کنده و آنان که پیرو قرائت

اختالف داشتند.یکی ای از سوره بقرهنزدیک خانه عبد اهلل بیایند.دو گروه درباره آیه

 :گفتو اتموا الحج و العمرة للبیت و دیگری می»گفت:می

از شما همین اختالفات پیش»ر آشفت و گفت:ب( .حذیفه سخت۸و اتموا الحج و العمرة هلل )

 .«نیز وجود داشت و موضوع مراجعه به عثمان را مطرح کرد

قرائت ابن ام عبد!وقرائت ابو موسی »در روایت ابن ابی الشعثاء آمده است که حذیفه گفت:

اشعری!قسم به خدا!اگر باقی بمانم تا خلیفه مسلمین)عثمان(راببینم،او را بر آن خواهم 

که قرائت واحدی ترتیب دهد.عبد اهلل به خشم آمد وگفت:این سخن سختی است و  داشت

 .«حذیفه سکوت کرد

و اهل گویند قرائت عبد اهللمردم کوفه می»در روایت دیگر آمده است که حذیفه گفت:

غرق این گویند قرائت ابو موسی.به خدا سوگند اگر نزد عثمان رفتم او را بهبصره می

قسم به خدا که اگرچنین کنی خداوند »عبد اهلل به او گفت:«.خواهم کردها وادار مصحف



 . (۹« )تو را در جایی غیر از آب)جهنم(غرق خواهد کرد

ای. اند که تو چنین گفتهابن مسعود،به حذیفه گفت:به من خبر داده»ابن حجر گفته است:

همانند اهل حذیفه گفت:آری،من دوست ندارم که بگویند قرائت فالن و قرائت فالن

 . (۱۰« )کتاب، دچار اختالف شوند

به نسبتابن اشته از انس بن مالک روایت کرده است که مردم در زمان عثمان در کوفه.۳

کرد ها تعلیم میمصحفیکی از صاحبانقرآن اختالف داشتند.معلمی قرآن را طبق قرائت

شد.این اختالفات یده میجوانان کشو معلمی دیگر طبق قرائت دیگر و این به اختالف بین

شمرد.این خبر به عثمان بن عفان رسید و هر یک از قرائت دیگری راغلط میبه معلمان می

دهید و آن را به غلط در این جا)مدینه(قرآن رامورد اختالف قرار می»رسید و گفت: 

خوش اختالف رود و قرآن را دستتربه بیراهه میبیشخوانید پس آن که دورتر استمی

 . (۱۱« )دهد!قرار می

کردند وبرخی برخی قرآن را قرائت می»از محمد بن سیرین نقل شده که گفته است:.۴

تن از  ۱۲داد و دانستند.این خبر به عثمان رسید و آن را اهمیتدیگر قرائت آنان را غلط می

 . (۱۲« )قریش و انصار را جمع آورد...

پرسید و ای رامیسی از دیگری قرائت آیهشده است که در عراق کاز بکیر اشج روایت.۵

شمارم.این پذیرم و مردودمیگفت:این قرائت را نمیکرد میچون آیه را قرائت می

 . (۱۳کردند )موضوع میان مردم شایع شد تا آن که در این باره با عثمان مذاکره

مردانی آگاه حوادثی از این قبیل در مورد قرائت قرآن و اختالف درباره آن اگر به وسیله

حوادثی شد،بهپیش بینی نمی-که خدایش رحمت کند-هم چون حذیفة بن یمان

 .گردیدهایی بد فرجام منتهی میناخوشایند و فتنه

 ورود حذیفه به مدینه



قرآن وقتی حذیفه از جنگ ارمنستان باز گشت،و در حالی که از اختالف مردم درباره

ر صلی اهلل علیه و آله که در کوفه بودند،درباره ناخوشنود بود،با آن عده از اصحاب پیامب

این این مشکل پیش از آن که جاهای دیگر را فرا گیرد،به مشورت پرداخت.نظر حذیفهحل

واحد بود که عثمان را بر آن دارد که به یک سان نمودن مصاحف و الزام مردم به قرائت

( .لذا ۱۴زعبد اهلل بن مسعود )اقدام کند که همه اصحاب به درستی این نظر اتفاق کردند ج

تر،به سوی مدینه شتافت تاعثمان را بر انگیزد که امت محمد حذیفه با شتاب هر چه تمام

ای خلیفه »گفت:صلی اهلل علیه و آله را پیش از پراکندگی دریابد.حذیفه به عثمان

ار پیش از آن که گرفتدهم،این امت را دریابمسلمین!من بدون پرده پوشی هشدار می

 .«همان اختالفی شوند که یهود و نصاری به آن گرفتار شدند

 .در جنگ ارمنستان شرکت داشتم»حذیفه گفت:«موضوع چیست؟»عثمان پرسید:

خواندند که مواردی از آن رامردم در آن جا مردم شام،قرآن را به قرائت ابی بن کعب می

ردند که درمواردی مردم شام کاند.مردم عراق از قرائت ابن مسعود تبعیت میعراق نشنیده

 . (۱۵« )کرداطالع بودند و هر گروه،گروه دیگر را تکفیر میاز آن بی

 مشورت عثمان با صحابه

این حوادث و نظایر آن سر انجام نامطلوبی داشت.بدین لحاظ عثمان به طور جددر فکر 

 بس بزرگسان نمودن مصاحف کاریسان کردن مصاحف بر آمد.در آن هنگام یکیک

بود.به عالوه ای جدید بود و هیچ یک از پیشینیان به چنین کاری دست نزدهو پدیده

متعددی از این هایشد.زیرا نسخهمشکالت و موانعی در اجرای این کار دیده می

از بزرگان صحابه ها در اطراف و اکناف منتشر شده و در ورای هر یک،رجالیمصحف

آنان در جامعه اسالمی آن روزبسی دشوار بود.چه  ایستاده بودند که نادیده گرفتن شئون



کرده و در این راه موانعی بسا ممکن بود که اینان به حمایت و دفاع از مصحف خود قیام

بزرگ به وجود آورند.به همین دلیل عثمان آن عده ازاصحاب پیامبر صلی اهلل علیه و آله را 

مشورت نمود وهمگی بر ضرورت قیام که در مدینه بودند گرد آورد و در این کار با آنان 

 .به این کار،به هر قیمتی که تمام شود،اتفاق نظر داشتند

عثمان اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه و آله را گرد آورد و موضوع را با »گوید:ابن اثیر می

 . (۱6« )گذاشت و همگی نظر حذیفه را تایید کردندآنان در میان

 سان کردن مصاحفکمیته یک

سان کردن مصاحف اقدام کرد.نخست در پیامی عام،خطاب به به یکبه سرعتعثمان 

اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه و آله آنان را به مساعدت در انجام این عمل دعوت نمود 

(۱۷) . 

 :سپس چهار تن از خواص خود را برای اجرای این کار برگزید که عبارت بودند از

بن عاص و عبد اهلل بن زبیر وعبد الرحمان بن حارث  زید بن ثابت که از انصار بود و سعید

ها به سان کردن مصحفیکبن هشام که از قریش بودند.این چهار تن اعضای اولیه کمیته

از اعتراض و مخالفت ابن ( که زید بر آنان ریاست داشت،چنان که۱۸روند )شمار می

 (آید،او)ابن مسعودبه انتخاب زید بر میمسعود نسبت

سپارند که قسم به خدا،آن گاه زنند و آن را به کسی)زید(میرا از این کار کنار میم»گفت:

( .عثمان ۱۹که او در صلب مردی کافر بود،من اسالم را پذیرفته بودم )

( ولی آنان از عهده انجام این ۲۰سرپرستی این چهار تن را بر عهده گرفت )خودمسؤولیت

ین حد مهم،به افرادی کاردان و با کفایت کاربر نیامدند،و برای انجام کاری در ا

( و به روایت ابن ۲۲نیازداشتند.لذا از ابی بن کعب،مالک بن ابی عامر، ،عبد اهلل بن فطیمه )



( . ۲۳نفر شدند کمک گرفتند ) ۱۲سیرین وابن سعد و دیگران از پنج تن دیگر که جمعا 

کرد و دیگران امال میبا ابی بن کعب بود که او آیات قرآن را دوره ریاستدر این

 .نوشتندمی

به نقل ابو العالیه،اینان قرآن را از مصحف ابی بن کعب گرد آوردند،ابی بن کعب خودامال 

 . (۲۴نوشتند )کرد و دیگران میمی

بهتر گویا در ابتدا،کار با زید و سعید بود،چه عثمان پرسید:کدام»گوید:ابن حجر می

گفت:سعید امال ترند؟گفتند:سعید.آن گاهدام فصیحنویسند؟گفتند:زید.سپس پرسید:کمی

ها را به مصحفکند:به افرادی نیاز داشتند که( .سپس اضافه می۲۵کند و زید بنویسد )

تعدادی که باید به مناطق مختلف فرستاده شود،بنویسند.و افرادمذکور را اضافه کردند و 

 . (۲6« )برای امال از ابی بن کعب کمک گرفتند

 :انوشتهپی

 .۱۱۰الفرقان فی جمع و تدوین القرآن،ص  -۱

 .با شماره صفحات آن که در کنار هر قرائت آورده شده -۲

در صحیح بخاری آمده است که شخصی عراقی مصحف عایشه را خواست تا از آن  -۳

ای داشت که شود که عایشه نیز مانند دیگران مصحف گرد آوردهمیای بردارد.معلومنسخه

 .(۳6،ص ۹.فتح الباری،ج ۲۲۸،ص 6بود)صحیح بخاری،ج  مخصوص خود او

 .۷۳،ص ۳االتقان ج  -۴

 . رشاد وصف مبالغه است و مقصود خداست»گوید:ابن خالویه می -۵

 .کوفه در آن روز مرکز علم و درس و بحث معارف اسالمی در سطح جهانی بود -6

 .۱۱۱،ص ۳الکامل فی التاریخ،ج  -۷

 .۲:۱۹6بقره  -۸



 .۱۱-۱۴ستانی،ص مصاحف سج -۹

 .۱۵،ص ۹فتح الباری،ج  -۱۰

 .۲۱.مصاحف سجستانی،ص ۵۹،ص ۱االتقان،ج  -۱۱

 .۲۵.مصاحف سجستانی،ص 6۲،ص ۳طبقات ابن سعد،ج  -۱۲

 .۱6،ص ۹فتح الباری،ج  -۱۳

 .۱۱۱،ص ۳الکامل فی التاریخ،ج  -۱۴

.الکامل فی التاریخ،ج ۱۹-۲۰.مصاحف سجستانی،ص ۲۲۵،ص 6صحیح بخاری،ج  -۱۵

 .۱۱۱ ،ص۳

 .۱۱۱،ص ۳الکامل فی التاریخ،ج  -۱6

 .۲۱.مصاحف سجستانی،ص ۵۹،ص ۱االتقان،ج  -۱۷

 .۲۲6،ص 6صحیح بخاری،ج  -۱۸

 .۱۵.مصاحف سجستانی،ص ۱۷،ص ۹فتح الباری،ج  -۱۹

 .۲۵مصاحف سجستانی،ص  -۲۰

 .۴۴۹،ص ۷ارشاد الساری،ج  -۲۱

 .۳۳مصاحف سجستانی،ص  -۲۲

 .6۲،ص ۲،قسمت ۳ابن سعد،ج همان و رجوع کنید به:طبقات  -۲۳

 .۳۰مصاحف سجستانی،ص  -۲۴

 .۱6،ص ۹فتح الباری،ج  -۲۵

.ابن حجر عسقالنی، 6۲،ص ۲،قسمت ۳.طبقات ابن سعد،ج ۱6،ص ۹فتح الباری،ج  -۲6

 .۱۸۷،ص ۱اسماء الرجال،ج تهذیب التهذیب فی

 هاسان شدن مصحفموضع صحابه درباره یک



سان یکفة بن یمان اولین کسی بود که دربارههمان گونه که در گذشته گفته شد،حذی

و از او خواهد ها سخن گفت و سوگند یاد کرد که به نزد خلیفه خواهد رفتشدن مصحف

در کوفه در این باره ( .او بود که۱بین مسلمانان معمول باشد )خواست که فقط یک قرائت

نهاد به جز ابن مسعود،باپیشبا صحابه پیامبر صلی اهلل علیه و آله مشورت کرد و همه آنان،

آن گروه از نهاد عثمان با آن موافقت نمود.سپساو موافقت کردند.با طرح این پیش

کرد،همه با اصحاب پیامبر را که در مدینه بودند فرا خواند و در این باره با آنان مشورت

 .سان کردن مصاحف موافقت کردندپیش نهاد یک

ه السالم رای موافق خود را با این برنامه به گونه هم چنین امام امیر المؤمنین علی

اظهار نمود.ابن ابی داوود از سوید بن غفله روایت کرده است که علی علیه السالم اصولی

 :فرمود

سوگند به خدا که عثمان درباره مصاحف)قرآن(هیچ عملی را انجام نداد مگراین که با »

اندکه برخی کرد و گفت:به من گفته ها با ما مشورتمشورت ما بود.او درباره قرائت

 .گویند قرائت من بهتر از قرائت توست و این چیزی نزدیک به کفر استمی

به او)عثمان(گفتم نظرت چیست؟گفت:نظرم این است که فقط یک مصحف دراختیار 

( .در ۲است )مردم باشد و در این زمینه تفرقه و اختالف نداشته باشند.گفتم نظر خوبی

نیز واگذار ها به مناگر امر مصحف»ی آمده است که علی علیه السالم فرمود:روایت دیگر

 . (۳« )کردم که عثمان کردشد،من همان میمی

پس از آن که علی علیه السالم به خالفت رسید،مردم را بر آن داشت تا به همان 

ود عثمان ملتزم باشند و تغییری در آن ندهند،گر چه در آن غلطهای امالیی وجمصحف

داشته باشد.این از آن نظر بود که از آن پس هیچ کس،به عنوان اصالح قرآن،تغییر 

رو حضرتش تاکید فرمود که از امروز هیچ وتحریفی در آن به وجود نیاورد.از این



صادر ان القرآن ال یهاج الیوم و ال یحول را قاطعانه»بزند و دستورنباید به قرآن دستکس

 . (۴نمود )

 در حفظ مصحف مرسوم موضع امامان

کسی در حضور امام صادق علیه السالم عبارتی از قرآن را بر خالف آن چه دیگران 

دیگر این گونه قرائت مکن »کردند،قرائت کرد.امام علیه السالم به او فرمود:میقرائت

تالوت و نیز در پاسخ کسی که از نحوه«کنند قرائت نماوهمان گونه که همگان قرائت می

 . (۵« )کنیداید تالوتقرآن را به همان گونه که آموخته»ؤال کرده بود،فرمود:قرآن س

قرآن باشد آن چه امروزه در دست است،هماناز این رو اجماع علمای شیعه بر این می

میان ( و هرگز دچار تحریف و تغییر نشده است و قرائت معروف6کامل و جامع است )

است.استناد به است که خواندن آن در نماز صحیحمسلمانان همان قرائت صحیح و درستی 

نص موجود در تمام موارد،درست است و همان است که برپیامبر صلی اهلل علیه و آله وحی 

 .شده و چیزی جز این نیست

رود که مخالفت عبد اهلل بن مسعود نیز مخالفتی اصولی بوده است.او ازاین تصور نمی

بودند که ادی را برای انجام این امر مهم انتخاب کردهبوده که افرجهت ناراضی و نا راحت

شایستگی کامل اند.کاری که خود ابن مسعود برای انجام آنصالحیت این کار را نداشته

« اینان کسانی هستند که حق نداشتند خوددر قرآن دخالتی کنند»گفت:داشته است.او می

 .به شدت امتناع ورزیدخلیفه رو از تسلیم نمودن مصحف خود به فرستاده( و از این۷)

 هاسان شدن مصحفسال آغاز یک



( ۸آغاز این امر،در سال بیست و پنجم هجری،سال دوم یاسوم )»ابن حجر گفته است:

اند که آغازاین کار در او اضافه کرده است که برخی گمان کرده«.خالفت عثمان بود

 . (۹اند )ادعای خودذکر نکردهام هجری اتفاق افتاده و هیچ سندی بر این حوالی سال سی

بر امابن اثیر و برخی دیگر نیز بدون ذکر سند،این حادثه را از حوادث سال سی

به جنگ در این سال،حذیفه به کمک عبد الرحمان بن ربیعه»گوید:اند.ابن اثیر میشمرده

مان رفت.و در آن جا متوجه اختالفات فراوان مردم درباره قرآن شد.و درباز گشت از عث

 . (۱۰« )ای بیندیشد و عثمان نیز چنین کردخواست که در این باره چاره

 :رود که ابن اثیر در تعیین این سال اشتباه کرده است،زیراتصور می

طبری آن را اتفاق افتاده که ۲۴اوال،به روایت ابو مخنف جنگ در سرزمین ارمنستان سال 

ان در خالفت عثمان فتح شدو فرمانده ارمنست»( .ابن حجر نیز گفته:۱۱نقل کرده است )

شام و عراق در لشکر سلمان بن ربیعه باهلی از مردم عراق بود و عثمان فرمان داد که مردم

این جنگ شرکت کنند.فرمانده لشکر شام،حبیب بن سلمه فهری بودو حذیفه از جمله 

که  ایبه گونه»کند:میکسانی بود که در این جنگ شرکت داشت .ابن حجر اضافه

اند ارمنستان به سال بیست و پنجم،دراوایل والیت ولید بن عقبة بن ابی مؤرخان نقل کرده

 . (۱۲« )به والیت کوفه نصب شده بودمعیط بر کوفه،فتح شد و ولید از جانب عثمان

ثانیا،جنگ عبد الرحمان بن ربیعه در سال بیست و دوم واقع شده و کسی که با او بوده 

 . (۱۳غفاری بوده و نه حذیفة بن یمان عبسی )حذیفة بن اسید 

وقت،برای ام،سعید به جای ولید به حکومت کوفه منصوب شد.او در اینثالثا،در سال سی

جنگ هم راه او بودند شد و ابن زبیر و ابن عباس و حذیفه در اینجنگ طبرستان آماده می

( ۱۵بعد،عثمان به قتل رسید )ل( . سعید تا سال سی و چهارم به مدینه باز نگشت و در سا۱۴)

ها بوده است،اگر کردن مصحفسان.بنا بر این با توجه به این که سعید،عضو کمیته یک



کند و نیز با ذکر شده تطبیق نمیام بوده باشد،با حوادثآغاز کار کمیته در سال سی

 .عضویت ابن زبیر و ابن عباس در آن کمیته سازگارنیست

کند که میام در گذشته است.او اضافهه ابی بن کعب در سال سیرابعا،ذهبی نقل کرده ک

این موضوع مسلم است که ابی بن کعب قرآن را براعضای کمیته امال »واقدی گفته است:

 . (۱6هابوده است )کرده و او مرجع اولیه اعضای کمیته در مقابله نسخهمی

پیش از سال ین موضوعکند که ایزید نخعی که قبال نقل شد،حکایت میخامسا،حدیث

ام اتفاق افتاده است.در کالم ابن حجر نیز آمده که این واقعه درابتدای والیت ولید بر سی

و ششم و به ( و والیت ولید بر کوفه در سال بیست۱۷کوفه اتفاق افتاده است )

 . (۱۸سیف،در سال بیست و پنجم بوده است )روایت

بیست و سان کردن مصاحف در سالخ آغاز یکسادسا،استوارترین دلیل بر این که تاری

 :گویدپنجم بوده،روایت ابن ابی داود از مصعب بن سعد است که می

ای اعالم کرد:پانزده سال است عثمان هنگام اقدام به جمع آوری قرآن،در خطبه»

ام گرفتهاید.من تصمیمپیامبرتان در گذشته است و شما درباره قرآن دچار اختالف شدهکه

اند بخواهم که بیاورد تمام کسانی که چیزی از قرآن از پیامبر صلی اهلل علیه و آله شنیدهاز 

 . (۱۹« )ودر اختیار]کمیته[بگذارند

با توجه به در گذشت پیامبر صلی اهلل علیه و آله به سال دهم هجری،خطبه عثمان به 

بوده هجری سان کردن مصاحف،سال بیست و پنجمکند که سال آغاز یکتایید میوضوح

سان است. موضوع دیگر آن که تنها ابن اثیر پیش نهاد حذیفه را برای یک

ای است ام هجری شمرده است.نقل او به گونهمصاحف،از حوادث سال سیکردن

 .توان تایید کرد که از یک سند تاریخی اخذ کرده باشدنمیکه

گیرد.طبری و بررسی انجام از طرف دیگر،تعیین تاریخ رویدادهای مهم باید از روی تحقیق



کند و احیانا درتاریخ وقوع رویدادی هایی که ذکر شده،چندان اعتماد نمیخود به تاریخ

کند و آن را قطعی نقل نمیکند،مانند جنگ نهاوند که تاریخ وقوع آن را به گونهتردید می

 . (۲۰کند )از حوادث سال هیجده و یا سال بیست و یک یادمی

نقل توان تنها به آن چه مورخانی شناخت دقیق تاریخ یک حادثه،نمیبنابر این برا

اند، اعتماد کرد.الزمه اعتماد به تاریخ صحیح وقوع یک حادثه،تحقیق وبررسی از کرده

 .جوانب مختلف است

 مراحل انجام برنامه

 :کردخود سه مرحله اساسی را طیسان کردن مصاحف در انجام ماموریتکمیته یک

 .مسلمانانی منابع و مآخذ صحیح برای تهیه مصحف واحد و انتشار آن بینجمع آور.۱

به صحت های آماده شده با یک دیگر،به منظور حصول اطمینان نسبتمقابله مصحف.۲

 .هاها و عدم وجود اختالف بین آنآن

شده بود ازتمامی بالد ها ثبتهایی که قرآن در آنها و یا صحیفهجمع آوری مصحف.۳

 .های و محو و نابود کردن آناسالم

ها و مصحفو باالخره الزام همه مسلمانان به قرائت این مصحف و منع آنان از تالوت

 .های دیگرقرائت

خود ولی این کمیته،در این مراحل سه گانه،دقت الزم را به کار نبرد و در انجام وظایف

نیازمنددقت و بررسی اندکی تساهل ورزید.به خصوص در مرحله دوم)مقابله مصاحف(که 

 .تری بودبیش

افرادی را به ها،عثمان به این نحو عمل کرد کهها و محو آندر مرحله جمع آوری مصحف

شده بود جمع هاثبتهایی را که قرآن در آنها و صحیفهبالد مختلف فرستاد و مصحف



 . (۲۱ها را بسوزانند )آوری کرد و دستور داد تا آن

ها را ها را از تمام اطراف و اکناف جمع آوری کردند وآنمصحف تمام»گوید:یعقوبی می

ها راسوزاندند.تنها اند:آندر مخلوطی از آب و سرکه جوشاندند و شستند.برخی نیز گفته

عبد اهلل بن عامر)والی کوفه( مصحف ابن مسعود محفوظ مانده بود که وی از تسلیم آن به

مدینه احضار کرد.ابن مسعود به ن او را بهخودداری کرد.بر اثر همین خود داری،عثما

مسجد مدینه وارد شد.عثمان در حالی که به ایرادخطبه مشغول بود،گفت:چهار پایی بد 

درشتی با او سخن گفت.آن گاه عثمان دستور شود.ابن مسعود نیز بهسگال بر شما وارد می

،عایشه به صدا در آمد داد،پای او را گرفته به زمین کشیدند تاآن که پهلوی او شکسته شد

 . (۲۲و سخنان بسیاری گفت )

کرد یکی کردن مصاحف کار آسانی است،لذاگروهی را در ابتدای امر عثمان تصور می

دیگر متوسل شد برای انجام آن گرد آورد که شایستگی کافی نداشتند.سرانجام به گروهی

کعب در میان آنان بود  ابی بنکه افراد الیق و با کفایتی چون سید قراء و صحابی بزرگ

شده و نزد حفصه بود طلب هاثبتهایی را نیز که در عهد ابو بکر قرآن در آن( .صحیفه۲۳)

خودداری کرد و شاید نگران آن بود که ها به عثمانکرد.حفصه در ابتدای امر از تسلیم آن

یز پس از این هارا به وی باز گرداند و او ناز بین برود.تا آن که عثمان تعهد کرد که آن

گذاشت تا به عنوان سندی موثق،مورد مقابله با های مذکور را در اختیار عثمانتعهد،صحیفه

 . (۲۴دیگر مصاحف و استنساخ قرارگیرد )

را که از از طرف دیگر،عثمان به همه مسلمانان اعالم کرد که هر کس،هر قسمت از قرآن

( .بر اثر این ۲۵ر کمیته بگذارد )پیامبر صلی اهلل علیه و آله شنیده است.در اختیا

هایی را که قرآن بر آن نوشته شده ها و چوبالواح و استخواناعالم،مردم

بود،آوردند.شایدکمیته جمع آوری قرآن،این انتظار را داشت کسانی که در آخرین عرضه 



د.ابن قرآن برپیامبر صلی اهلل علیه و آله حاضر بودند،آیات قرآن را در اختیارشان قرار دهن

 :گویدسیرین می

اند گفتهانداختند برخیگرفت،ثبت آن را به تاخیر میای مورد اختالف قرار میاگر آیه»

های کسانی را که درآخرین عرضه که منظور از تاخیر در ثبت آن،این بوده است که نسخه

 . (۲6« )اند،به دست آورندقرآن بر پیامبر صلی اهلل علیه و آله حاضر بوده

 .کردمن از کسانی بودم که آیات را بر نویسندگان امال می»ن مالک گفته است:انس ب

شد،در این صورت نظر کسانی را که آیه ای مورد اختالف واقع میچه بسا آیه

خواستند.اگر این گونه افراد مورداختالف را از پیامبر صلی اهلل علیه و آله شنیده بودند می

خواستند تا نوشتند و از آنان مید آیه را برای آنان مینبودند،ما قبل و ما بعدر مدینه

 . (۲۷« )اند بنویسند یا خود حاضر شوندمورد اختالف را از آن گونه که شنیدهقسمت

آیه پرداختند.یا این کهکرد و آنان به ثبت آن میابی بن کعب نیز قرآن را بر آنان امال می

 .گرداندپس از تصحیح،آن را باز میفرستادند و او مورد اختالف را برای وی می

در حدیث ابو العالیه آمده است که آنان قرآن را از مصحف ابی بن کعب جمع 

 . (۲۸نوشتند )کرد و گروهی میکردند. ابی بن کعب شخصا آیات را امال میمیآوری

که دیدممن نزد عثمان بودم و می»کند:عبد اهلل بن هانی بربری)غالم عثمان(نقل می

کتف کردند.عثمان استخوانها را با یک دیگر مقابله میهای مختلف مصحفنسخه

التبدیل للخلق »لم یتسن و»گوسفندی را به من داد که در آن این کلمات نوشته شده بود:

این گونه تصحیح ها را بهفامهل الکافرین ،من آن را نزد ابی بن کعب بردم و او آن»اهلل و

 . (۳۱( و فمهل الکافرین )۳۰ تبدیل لخلق اهلل )( و ال۲۹لم یتسنه )»کرد:

ای که های آشکاری رخ داد به گونهها با یک دیگر سهل انگاریدر مرحله مقابله مصحف

وجود داشت.تا آن جا که های امالیی فاحشیهای عثمانی،اشتباهات و تناقضدر مصحف



رد.مسؤولیت این امر بر کهای فرستاده شده به اطراف با یک دیگر کامالتطبیق نمیمصحف

ای اعضای کمیته و به خصوص عثمان است که براین اشتباهات واقف شد،ولی چاره

 .نیندیشید و مسامحه کرد

بصره مصحف ما و مصحف»گفتند:کند که برخی از مردم شام میابن ابی داود نقل می

نویسند، ها را بتر از مصحف کوفه است زیرا هنگامی که عثمان دستور دادمصحفصحیح

عبد اهلل بن مسعود بود و پیش از مصحفی را که برای کوفه تهیه کرده بودند بر مبنای قرائت

شود،برای آنان فرستاده شد.اما ها مقابله و تصحیحآن که این مصحف با سایر نسخه

تهیه شده بود،پس از مقابله و تصحیح مصحفی که برای شام و نیز مصحفی که برای بصره

 . (۳۲ه گردید )ها فرستادآن

سر تا ها با یک دیگر بهها را پیش از مقابله دقیق آناین امر بر آن داللت دارد که مصحف

شهرهای هایاند.چنان که وجود اختالف میان مصحفسر بالد پهناور اسالمی فرستاده

هاو حصول دلیل بر سهل انگاری در امر مقابله نسخه-( ۳۳به نقل ابن ابی داود )-مختلف

 .ها استینان به صحت آناطم

تری در عجیبکند که حاکی از سهل انگاریابن ابی داود موضوع دیگری را نیز نقل می

ها را هاآماده شد،یکی از آنهای مصحفهنگامی که نسخه»گوید:این امر مهم است.او می

اید.ولی نزد عثمان بردند.او آن را مشاهده کرد و گفت:چه خوب وزیبا تهیه کرده

اهاتی در آن دید و گفت اگر امال کننده از قبیله هذیل ونویسنده از قبیله ثقیف بود،این اشتب

 . (۳۴« )خواندزبان مادری،آن را درست میداد و افزود:ولی عرب طبقاشتباهات رخ نمی

موردی است،کتاب خدا شایسته عنایت واهتمام تفاوتی بیآیا باید گفت:این چه بی

 از اشتباه امالیی و خطای نوشتاری خالی باشد؟ تری نبود تا این کهبیش

توانست از اول امالکنندگانی از عالوه بر این،این آرزوی عثمان چه معنایی دارد؟آیا او نمی



هذیل و نویسندگانی از ثقیف انتخاب کند،در حالی که صالحیت و شایستگی آنان را برای 

دشایسته،کسانی را از اطرافیان خود دانست؟ولی او به جای این افراانجام این کار مهم می

انتخاب کرد و سرانجام این انتخاب نا به جا،سبب پیدایش اختالف در قرائت قرآن در 

 .های بعد گردیدزمان

 های عثمانیتعداد مصحف

فرستاده های تهیه شده هم آهنگ که به اطراف بالد اسالمیمؤرخان در شماره مصحف

داندکه هر یک به ها را شش نسخه میود تعداد آنشده است،اختالف دارند.ابن ابی دا

یکی از شش مرکز مهم اسالمی آن روز ارسال شد.این شش مرکزعبارتند از 

شش نسخه،یک کند که عالوه بر اینمکه،کوفه،بصره،شام،بحرین و یمن.وی اضافه می

  امام»نسخه نیز در مدینه نگه داشته شد که آن را به نام ام و یا

( .یعقوبی دو نسخه دیگر را بر این تعداد اضافه کرده که به مصر و ۳۵نامیدند )می

ای فرستاده شده بود،در مرکز ( .مصحفی که به هر منطقه۳6فرستاده شده است )الجزیره

مردم شد تا در دست رسهای دیگری استنساخ میشد و از روی آن،نسخهحفظ میمنطقه

که با این داشت و هر نسخه و یا قرائت ها رسمیتقرار گیرد.و تنها قرائت این مصحف

ها شدو استفاده از آنهای هم آهنگ،مخالف بود،غیر رسمی و ممنوع شناخته میمصحف

 .موجب مجازات بود

های فرستاده شده در مصحف مدینه مرجع عمومی بود و اگر میان مصحف

مالک نهها مصحف مدیشد،برای رفع اختالف و تصحیح آنبالددیگر،اختالفی پیدا می

 .شدهای دیگر تصحیح میگرفت و مطابق با آن،مصحفقرار می

گفته شده است عثمان هم راه هر مصحف،یک قاری قرآن نیز به منطقه مورد نظراعزام 



عبد اهلل بن سائب کرد،تا قرائت قرآن را مطابق با آن مصحف به مردم بیاموزد،از جملهمی

راه با مصحف شام وابو عبد الرحمان سلمی با هم راه با قرآن مکه و مغیرة بن شهاب هم 

مناطق مذکور اعزام شدند.افراد مصحف کوفه و عامر بن عبد القیس با مصحف بصره به

دیگری به همین ترتیب به مناطق دیگر فرستاده شدند.زید بن ثابت نیز از جانب خلیفه به 

 . (۳۷عنوان قاری مدینه تعیین گردید )

ها ها وحفاظت از آنه،عنایت و توجه خاصی به این مصحفمقامات حکومت و عمال خلیف

ها ها،موجب بقا و دوام آنبه حفظ آنداشتند،و همین عالقه و توجه زیاد مردم نسبت

ها به هایی در این مصحفگردید. پس از گذشت زمانی طوالنی،تغییرات ودگرگونی

اند.آخر از آن جملهها وجود آمد که نقطه گذاری و عالمت گذاری وتقسیم آن به حزب

ابتدایی بود،به خط کوفی متعارف تبدیل شد.در ها که خط کوفیاالمر،خط این مصحف

های بعد، نوشتن قرآن با خطنسخ زیبای عربی و دیگر خطوط متداول گردید.این زمان

اولیه را که در زمان عثمان نوشته شده بود،به دست هایتغییرات به تدریج مصحف

 .ها باقی نمانداز آنفته رفته اثریفراموشی سپرد و ر

کند که مصحف عثمان بن عفان در مسجددمشق است (نقل می6۲6یاقوت حموی)متوفای 

(دیده ۷۴۹( .این مصحف را فضل اهلل العمری)متوفای ۳۸گویند به خط خود اوست )که می

چپ مسجد دمشق باقی است مصحف عثمانی به خط عثمان بن عفان در سمت»گوید:و می

( . البته در جایی ذکر نشده است که عثمان به خطخود مصحفی نوشته باشد و شاید ۳۹)

 .مصحف یاد شده،همان مصحف شام بوده که تاآن زمان باقی بوده است

نسبت نداده (نیز از این مصحف یاد کرده،ولی نوشتن آن را به عثمان۷۷۴ابن کثیر)متوفای 

ر روزگار مامصحفی است در شام که مشهورترین مصحف عثمانی د»است.او گفته است:

است.این مصحف در گذشته در در نزدیکی رکن شرقی مقصوده مسجد دمشق محفوظ



هجری ازآن جا به دمشق منتقل شده است.من آن را  ۵۱۸طبریه بوده و در حدود سال »شهر

هایی ام،کتابی است قطور با خطی زیبا وروشن و پخته و با مرکبی خوب.در ورقدیده

 . (۴۰« )شتر بودشده بود که به گمان من ازپوستنوشته 

در رکن شرقی مسجد ودر مقابل »گوید:(می۷۷۹جهان گرد معروف،ابن بطوطه)متوفای 

فرستاده بزرگ که در آن مصحفی را که عثمان بن عفان به شامای استمحراب خزانه

ومردم برای بوسیدن  کننداند.این خزانه را در هر جمعه،پس از نماز باز میاست، قرار داده

آورند.در همین جا،مردم درباره حل اختالفات ودعاوی خود با یک آن هجوم می

هم چنان در مسجد دمشق ( . گفته شده است که این مصحف۴۱« )کننددیگر،قسم یاد می

 . (۴۲حریق گردید )خوشهجری دست ۱۳۱۰باقی بود تا این که به سال 

که قاضی ،استاد دکتر یوسف العش،به من گفتدوست من»گوید:دکتر صبحی صالح می

عبد الحسن االسطوانی به او گفته که مصحف شام را قبل از سوختن دیده وآن در مقصوره 

 . (۴۳« )شدای چوبی نگهداری میمسجد دمشق در محفظه

های عثمانی دردست هم اکنون دلیل قاطعی بر وجود مصحف»گوید:استاد زرقانی می

 . به آن که محل وجود آن را تعیین کنیمنداریم تا چه رسد 

های مصر موجود است،گفته های تاریخی که در کتاب خانهدرباره برخی از مصحف

شود که از مصاحف عثمانی است.ولی در صحت این انتساب تردید بسیاراست،زیرا در می

الیمی ها و عبین سورهها و عالیم فصل و جداییاین مصاحف عالیم و نقوشی مانند نشانه

های عثمانی از این قبیل مصحفدانیمبرای تعیین اعشار قرآن وجود دارد.در حالی که می

 .ها عاری بوده استعالیم و نشانه

در خزانه حرم امام حسین علیه السالم مصحفی است منسوب به عثمان که با خط 

کهن نوشته شده است.با توجه به خالی بودن حروف آن از عالیم و حجم کوفی



آهنگ و همانند است.به یاربزرگ آن،با مصحف مدینه و یا مصحف شام همبس

ضبط کرده است.به «( از سوره مائده را به صورت یرتدد۴۴« )که کلمه یرتدخصوص

های عثمانی استنساخ شده و رو نوشتی از یکی این قرآن،از یکی از قرآناحتمال قوی

 . (۴۵هاست )ازآن

ق آن در خزانه علوی در نجف اشرف موجوداست،به هم چنین مصحفی که برخی از اورا

قرآن به اند که به خط آن حضرت است.اینامیر مؤمنان علیه السالم نسبت داده شده و گفته

سال چهلم خط کوفی کهن نوشته شده و در آخر آن آمده که آن را علی بن ابو طالب به

 .هجری نوشته است

علوی در در کتاب خانه ۱۳۵۳اه ذو حجه سال من م»گوید:استاد ابو عبد اهلل زنجانی می

علی بن ابی کتبه»نجف مصحفی را به خط کوفی دیدم که در پایان آن نوشته شده بود:

دررسم الخط کوفی،گمان «ابو»طالب فی سنة اربعین من الهجرة و به علت تشابه بین ابی و

 . (۴6باشد )رود که کتبه علی بن ابو طالب میمی

شودعلی بن ابی طالب م حسین در قاهره نیز مصحفی است که گفته میدر موزه مسجد اما

است.استاد زرقانی علیه السالم آن را به خط خود نوشته است.این قرآن به خط کوفی کهن

بوده و یا به امر او در ممکن است نویسنده آن علی علیه السالم»درباره این مصحف گفته:

 . شده استکوفه کتابت

عثمان در مسجد امیر المؤمنین علی علیه السالم در بصره مصحفی که»ید:گوابن بطوطه می

کرد،موجود است و آثار خون او برورقی که در آن در هنگام کشته شدن آن را قرائت می

 .البته بعید است( که۴۸( نوشته شده باقی است )۴۷آیه فسیکفیکهم اهلل و هو السمیع العلیم )

مصحف به من خبر رسید که»رده است که او گفت:سمهودی از محرز بن ثابت نقل ک

حکومت رسید،آن خالد بن عمرو بن عثمان رسید.وقتی که مهدی)عباسی(بهعثمان به دست



شود.با مصحف را به مدینه فرستاد و آن همان قرآنی است که امروز درمدینه خوانده می

منبر قرار صندوقی در پایین رسیدن آن مصحف به مدینه مصحف حجاج که در درون

 .داشت،کنار گذاشته شد

هایی را مصحفابن زباله گفته است:مالک بن انس به من گفت:حجاج به شهرهای مهم

فرستاده بود.به مدینه هم مصحفی بزرگ فرستاد.این مصحف درصندوقی که در طرف 

و ستونی که نشانه مقام پیامبر صلی اهلل علیه و آله است،قرار داشت و روزهای پنجشنبه است

با ارزشی به مدینه فرستاده و شد.پس از آن که مهدی عباسی مصحفجمعه صندوق باز می

 .«شددر صندوق گذاشته شد،مصحف حجاج برداشته

ای در وسط مسجداست و در مورد این مصحفی که امروز در قبه»گوید:سمهودی می

 . باشد،کسی چیزی نگفته استمنسوب به عثمان می

گوید: های مساجد را نوشته است،اومیاست که شرح حال مصحفابن نجار اولین کسی 

گردیده و چیزی از ها متفرقهای اولیه به مرور زمان کهنه شده است و اوراق آنمصحف

 . (۴۹ها باقی نمانده است )آن

 :نوشتهاپی

 .۱۵،ص ۹فتح الباری ج  -۱

 .۵۹،ص ۱االتقان،ج  -۲

 .۸،ص ۱ ابن الجزری النشر فی القراءات العشر،ج -۳

 .۲۱۸ص  ۹.تفسیر طبرسی ج ۱۰۴ص  ۲۷تفسیر طبری ج  -۴

 .،ابواب قراءة القرآن۴وسایل الشیعة،ج  -۵

 .۴۱-۴۲،ص ۹۲بحار االنوار،ج  -6

 .۲۷۰،ص ۳طبقات ابن سعد،ج  -۷



گویند این واقعه در سال دوم یا سوم خالفت عثمان اتفاق افتاده از این نظر این که می -۸

اند که در دهه آخر ذی زخالفت عثمان اختالف هست.برخی گفتهاست که در تاریخ آغا

در این صورت تشکیل کمیته در آغاز سال مردم با عثمان بیعت کردند که ۲۳الحجه سال 

با  ۲۴اول محرم سال سوم خالفت عثمان خواهد بود.قولی دیگر حاکی است که در دهه

عثمان واخر سال دوم خالفتشده است که در این صورت تشکیل کمیته در اعثمان بیعت

 .(۲۴۲،ص ۴،و ج ۳۰۴،ص ۳خواهد بود)ر.ک:تاریخ طبری،ج 

 .۱۵،ص ۹فتح الباری،ج  -۹

 .۱۷۵،ص ۱.الفتوحات االسالمیة،ج ۱۱۱،ص ۳الکامل فی التاریخ،ج  -۱۰

 .۲۴6-۲۴۷،ص ۴تاریخ طبری،ج  -۱۱

 .۱۳-۱۴،ص ۹فتح الباری،ج  -۱۲

 .۱۵۵،ص ۴تاریخ طبری،ج  -۱۳

 .۲6۹-۲۷۱همان.ص  -۱۴

 .۳6۵و  ۳۳۰همان،ص  -۱۵

،قسمت ۳و رجوع کنید به:طبقات ابن سعد،ج  ۸۴،ص ۲ذهبی،میزان االعتدال،ج  -۱6

 .6۲،ص ۲

 .۱۳-۱۴،ص ۹فتح الباری،ج  -۱۷

 .۲۵۱،ص ۴تاریخ طبری،ج  -۱۸

 .۲۴مصاحف سجستانی،ص  -۱۹

 .۱۱۴،ص ۴تاریخ طبری،ج  -۲۰

 .۲۲6،ص 6صحیح بخاری،ج  -۲۱

 .۱۵۹-۱6۰،ص ۲ج تاریخ یعقوبی، -۲۲



 .6۲،ص ۲،قسمت ۳.طبقات ابن سعد،ج ۱۸۷،ص ۱تهذیب التهذیب،ج  -۲۳

 .۲۲6،ص 6.صحیح بخاری،ج ۹مصاحف سجستانی،ص  -۲۴

 .۲۴مصاحف سجستانی،ص  -۲۵

 .۲۵همان،ص  -۲6

 .۲۱همان،ص  -۲۷

 .۳۰همان،ص  -۲۸

 .۲:۲۵۹بقره: -۲۹

 .۳۰:۳۰روم  -۳۰

 .۱۸۳،ص ۱.ر.ک:االتقان،ج ۸6:۱۷طارق  -۳۱

 .۳۵مصاحف سجستانی،ص  -۳۲

 .۳۹-۴۹همان،ص  -۳۳

 .۳۲-۳۳همان،ص  -۳۴

 .۳۴همان،ص  -۳۵

 .۱6۰،ص ۲تاریخ یعقوبی،ج  -۳6

 .۳۹6-۳۹۷،ص ۱مناهل العرفان،ج  -۳۷

 .۴6۹،ص ۲یاقوت حموی،معجم البلدان،ج  -۳۸

 .۱۹۵،ص ۱مسالک االبصار فی ممالک االمصار،ج  -۳۹

 .۴۹فضائل القرآن،ص  -۴۰

 .۵۴،ص ۱بطوطه،ج  رحله ابن -۴۱

 .۲۷۹،ص ۵احمد بن علی مقریزی،الخطط،ج  -۴۲

 .۸۹صبحی صالح،مباحث فی علوم القرآن،پاورقی،ص  -۴۳



 .۵:۵۴مائده  -۴۴

 .۳۹۷-۳۹۸،ص ۱مناهل العرفان،ج  -۴۵

 .۴6تاریخ القرآن،ص  -۴6

 .۲:۱۳۷بقره  -۴۷

 .۱۱6،ص ۱رحله ابن بطوطه،ج  -۴۸

 .66۷-66۸،ص ۲المصطفی،ج  سمهودی،وفاء الوفاء باخبار دار -۴۹

 های عثمانیمشخصات کلی مصحف

صحابه نوشته هایی است کهها،نزدیک به مصحفهای عثمانی از نظر ترتیب سورهمصحف

ترتیب یافت.حروف های کوچکهای بزرگ مقدم بر سورهبودند و بر همان شیوه،سوره

لمات را نشان اعراب کهای عثمانی خالی از نقطه و عالیمی بوده است کهمصحف

ها به احزاب و اعشار و اخماس،تقسیم بندی نشده بود و مملو از دهد.این مصحفمی

هایی در رسم الخطبوده است.که علت آن،ابتدایی بودن خطی غلطهای امالیی و تناقض

 :ها به شرح ذیل استاند.مشخصات کلی مصحفشناختهمیاست که صحابه در آن زمان

 :ترتیب.۱

که ترتیب مصحف عثمانی،همان ترتیبی است که درمصحف کنونی وجود قبال گفته شد 

به کاربرده شده بود و به خصوص های صحابه در آن وقتدارد و با ترتیبی که در مصحف

ها مطابقت نداشت،از اندک با آنکرد.تنها در مواردیبا مصحف ابی بن کعب،تطبیق می

سوره بزرگ به شمار مره هفتدر زهای صحابه،سوره یونسجمله این که در مصحف

 .ها بود( این سوره۲( یا هشتمین )۱آمد و هفتمین )می

های اما عثمان،سوره انفال و سوره برائت را به عنوان یک سوره،در مرتبه هفتم از سوره



های مئین در آورد ومحل آن را تغییر بلند)طوال(قرار داد و سوره یونس را در شمار سوره

سوره انفال را که از علتبه چه»ین عمل عثمان اعتراض کرد و گفت:داد. ابن عباس به ا

مئین است،یک سوره به های( و سوره برائت را که از سوره۳های مثانی است )سوره

اید و در شمار حذف کردهبرائتبسم اهلل الرحمان الرحیم را از اول سوره»حساب آورده و

هایی بر پیامبر صلی اهلل علیه و سوره»گفت:سخعثمان در پا«اید؟های بزرگ قرار دادهسوره

گردید.پیامبر کاتبان وحی را احضار میها،آیاتی نازلشد و پس از نزول آنآله نازل می

ها را درفالن محل از فالن سوره بنویسید.سوره انفال از فرمود:این آیهکرد و به آنان میمی

شد و سوره برائت از نظر نزول،از هجرت در مدینه نازل هایی است که در اوایلسوره

مضمون این دو سوره با یک دیگر شبیه است و من گمان هاست.ولیآخرین سوره

است.پیامبر صلی اهلل علیه و آله نیز در گذشت و بیان نکرد که کردم این دو سوره،یکیمی

الرحمان بسم اهلل »جهت من آن دو را به هم پیوستم وبرائت دنباله سوره انفال است.از این

 . (۴سوره بزرگ قرار دادم )الرحیم را بین آن دو ننوشتم و آن رادر شمار هفت

گاهی دانست کهاین امر بر اجتهاد صحابه در ترتیب مصحف داللت دارد.عثمان می

ها را کرد که آنشد و پیامبر صلی اهلل علیه و آله امر میهایی از یک سوره،بعدا نازل میآیه

نند.عثمان گمان کرد که به مناسبت وجود تشابه بین سیاق درمحل خودش ثبت ک

( .این تشابه ۵سوره برائت و سوره انفال،سوره برائت دنباله سوره انفال است )کلی

درسیاق،از این جهت است که مضمون هر دو سوره تشدید در نکوهش 

تثبیت  اسالم،کافران و منافقان،و تشویق مؤمنان بر پایداری و مبارزه در جهتدشمنان

اهلل در زمین است.در هر صورت با توجه به این که مطلبی از این جهت در مورد کلمه

دو سوره نقل نشده است،عثمان آن دو را به هم پیوست و آن را یک سوره به شمار این

های بزرگ قرار داد.شاید عثمان توجه نکرده است آورده و هفتمین سوره از سوره



خداوند رو با نامدار و وعده عذاب به کافران نازل شد.از اینسوره برائت،به عنوان هشکه

که رحمت محض است نازل نگردیده است،زیرا متناسب نیست که هشدارو وعده عذاب با 

 :رحمت آغاز گردد.از این جهت است که امیر مؤمنان علیه السالم فرموده

 . (6« )ر داردبسم اهلل...برای امان است،در حالی که سوره برائت تکیه بر شمشی»

اختالفات جزئی ها اختالفاتی دارد،ولی اینبا این کیفیت،مصحف عثمانی با دیگر مصحف

 .هاستاست،و فقط از نظر تقدم و تاخر برخی سوره

 :نقطه و عالمت.۲

بود از میان مردم عرب رایجهای عثمانی به مقتضای شیوه نگارش که در آن دورهمصحف

نقطه رامشخص کند،خالی بود.و لذا بین ب و دار و بینقطههر نشانه و عالمتی که حروف 

شدند.هم چنین ت و یا و ثا تفاوتی نبود.و نیز ج و ح و خ ازیک دیگر تشخیص داده نمی

شد.خواننده فتحه،کسره،ضمه و تنوین نشان داده نمیحرکت و اعراب کلمات،به وسیله

داد،و وزن کلمه و ز یک دیگر تمیز میها را اباتوجه به قرائن،آنخود باید به هنگام قرائت

 .شناختچگونگی اعراب آن راشخصا می

شنیدن، رو در صدر اول،قرائت قرآن فقط به سماع و نقل موکول بود و جز از طریقاز این

هیچ فرقی «یتلو»و«تتلو»،«نتلو»،«نبلو»،«های تبلوقرائت قرآن تقریبا ممتنع بود.مثال بین کلمه

  نعلمه»تعلمه ،»لمه یعلمه ازوجود نداشت.هم چنین ک

( به صورت ۷رو چه بسا آیه لتکون لمن خلفک آیة )شد.از اینبعلمه تشخیص داده نمی»و

 .شدلمن خلقک خوانده می

رخ داده ها از نقطههای مختلف که بر اثر خالی بودن مصحفهایی از قرائتذیال نمونه

 :شوداست، آورده می

 . (۸« )تنشرها»،«ننشرها»،«ننشزها:»۲۵۹سوره بقره،آیه 



 . (۹نعلمه )»یعلمه ،:»۴۸سوره آل عمران،آیه 

 . (۱۰« )تتلو»،«تبلوا:»۳۰سوره یونس،آیه 

 . (۱۱ننحیک )»ننجیک ،:»۹۲سوره یونس،آیه 

 . (۱۲لنبوینهم )»لنثوینهم ،»لنبوئنهم ،:»۵۸سوره عنکبوت،آیه 

 . (۱۳یجازی )»نجازی ،:»۱۷سوره سبا،آیه 

 . (۱۴« )فتثبتوا»،«فتبینوا:»6ه حجرات،آیه سور

اختالف ها علت عمده پیدایشها از عالیم و نشانهدر هر صورت خالی بودن مصحف

های بعد بود،زیرا مردم به شنیدن و حفظ کردن قرآن اتکاداشتند و در طول قرائت در زمان

واقعیت است که انسان داد،زیرا این یکای رخ میزمان اشتباهاتی در نقل و یا شنیدن آیه

هر اندازه که در حفظ کردن مطلبی دقت کند،باالخره درمعرض فراموشی و اشتباه قرار 

رو گفته شده ضبط کند،از ایندارد.مگر آن که مطلب مورد نظر را به وسیله کتابت

اقوام غیر عرب در جزیرة العرب و به عالوه نفوذ و رخنه«.ما حفظ فر و ما کتب قر»است:

رواسالم،خود موجب وجود اختالف در تعداد و جمعیت آنان با گسترش قلمگسترش 

اعضای کمیته یکی کردن مصاحف،در کرد کهشد.بنابر این ایجاب میقرائت می

 .به آینده امت اسالمیخود،نسبتوقت

 .توجه کنند و راه حلی برای جلوگیری از ایجاد اختالف و خلل در قرائت قرآن بیابند

بر مسؤوالن غالب بود،مانع ازانجام چنین ال و سهل انگاری که در آن وقتولی روحیه اهم

 .کاری شد

ابن جزری تصور کرده است که مسؤوالن آن روز،به عمد و از روی حکمتی،ازبه کار 

بوده است تانوشتار قرآن از این جهت»گوید:اند میها خود داری کردهبردن عالیم و نشانه

یامبر صلی اهلل علیه و آله رسیده است پذیرا باشد،زیرا در هر گونه قرائتی را که از پ



 . (۱۵« )شد نه بر خط و نوشتارروزگار،بر حفظ و سماع اتکا میآن

را بدون در آن دوره کلمات قرآن»زرقانی نیز با این توجیه غیر مقبول موافقت کرده گوید:

 . (۱6« )دهای گوناگون را پذیرا باشنقطه و عالمت کتابت کردند تا قرائت

بوده و عرب در با آن که روشن است که در آن زمان خط عربی بدون نقطه و عالمت

دانسته است،لذا بوده و نقطه گذاری و عالمت گذاری را نمیآغازآموختن و کتابت

 .مورد استتصورابن جزری و زرقانی خالی از وجه و سختی بی

 :ناهنجاری نوشتاری.۳

شود.در ست که به وسیله الفاظ درموقع تکلم اراده میوضع خط برای رساندن معنایی ا

کننده معنا و مفهوم مورد نظر است.بنا بر گر لفظی است که بیانواقع کتابت و نوشتن،نمایان

شود،مطابقت داشته باشد،و که بدان تکلم میبه طور کامل با لفظیاین الزم است کتابت

یب خط بدون هیچ کاستی و شود نوشته شود،تا بدین ترتعین آن چه گفته می

 .زیادت،مقیاس برای لفظ باشد

نیست.ولی های انشا و شیوه نوشتن و کتابت،با این قاعده کامال منطبقاز طرف دیگر،روش

کنند، آن عمل میمادام که این موارد اختالف بین عموم مصطلح است و همگان بر وفق

قرآن به قرائت آن »کند،زیرانمی آورد و خللی در بیان مقصود ایجاداشکالی به وجود نمی

 .بستگی دارد نه به کتابت

اما رسم الخط مصحف عثمانی،در مقایسه با رسم الخط عمومی و متداول،دارای 

ای باشد.به گونهمیهای بسیار در نحوه نوشتن کلماتهای امالیی فراوان و تناقضناهنجاری

شد ومسلمانان این روش را از که اگر قرآن از طریق سماع و تواتر در قرائت ضبط نمی

کوشیدند،امروزه حفظ آن نمیگرفتند و با دقت و توجه تمام بهپیشینیان خود به ارث نمی

 .نمودقرائت صحیح بسیاری از کلمات محال می



بوده های کتابت،در آن زمانعلت این امر،عدم آشنایی عرب به فنون خط و روش

که این عده دانستند و خطی را همو کتابت را نمیاست.بلکه جز تعداد کمی از آنان نوشتن 

بوده است.آثار باقی اند،خطی ابتدایی و در حد بسیار پایین و اولیهنوشتهاندک بدان می

کسانی را که عثمان ( .عالوه بر این۱۷دهد )مانده از صدر اول، این موضوع را نشان می

به شیوه غایت نسبتبهبرای کتابت مصحف انتخاب کرده بود،افرادی بودند که 

اطالع بودند و هر چند که در آن وقت،خط درمرحله ابتدایی بود،ولی آنان بسیار بیکتابت

 :کندبد خط بودند.همان گونه که ابن ابی داوود نقل می

های مصاحف،مصحفی را نزد عثمان بردند،وی پس ازدیدن آن پس از تکمیل نسخه

عرب خود هایی رخ داده کهلی در آن ناهنجاریاید.وچه نیکو و زیبا تهیه کرده»گفت:

اگر امال کننده ازقبیله هذیل و »سپس گفت:«.توانند آن را به نحو صحیح تلفظ کنندمی

 . (۱۸« )شدنویسنده از قبیله ثقیف بود،چنین اشتباهاتی در آن پیدا نمی

های روشبهدانسته است که قبیله هذیل در آن وقتآید که عثمان میاز این گفتار بر می

اند.در انشا آشنایی کامل داشته و قبیله ثقیف به حسن کتابت و خوبی خطمعروف بوده

 .حالی که مصحف ارائه شده به او فاقد چنین مزایایی بوده است

رو بر عثمان این ایراد وارد است که چرا افرادی از دو قبیله هذیل و ثقیف رابرای این از این

 !توجهی صورت نگیرد؟دقتی و بیدین گونه بیامر مهم انتخاب نکرد تا ب

عثمان گفت:در »گوید:( می۱۹ثعلبی در تفسیر خود،ذیل آیه ان هذان لساحران )

شود که هر عربی به زبان خود آن را صحیح هایی دیده میمصحف ناهنجاریاین

دهی؟و به عبارت دیگر آیا کند.به عثمان گفتند:آیا آن را تغییر نمیادامی

حالی یا سهل انگاری(گفت:لزومی ندارد،نه حاللی راحرام کنی؟او)از روی بیمینتصحیح

 . (۲۰کند و نه حرامی را حالل )می



به وسیله عدم تصحیح لفظ قرآن»گوید:ابن روزبهان در این مورد کوششی ناروا دارد،می

ان لفظ به همبود که متابعت از شکل خط بر وی الزم بوده است.اینعثمان از این جهت

برخی از لغتها نوشته شده بود و تغییر آن جایز نبوده است و چونشکل در مصحف

 . (۲۱« )ها بوده،آن را تغییر ندادعرب

مفهوم این گفتار که در مصاحف این چنین نوشته بوده است،روشن نیست منظوراو کدام 

ه توان میان این گفته و آخرین قسمت آن مبنی براین کمصاحف است و چگونه می

 بعضی عرب است سازش داد؟لغت

در در هر حال،سهل انگاری مسؤوالن آن زمان از نظر وجود اشتباهات و تناقضات

تصحیح این مصحف، برای همیشه مشکالتی برای امت اسالمی ایجاد کرد.البته عدم

متاخر،ممکن بود دشمنان هایبوده که در زماناشتباهات در ادوار بعد از عثمان،از آن جهت

خوش تحریف سازند و را دستهای آن،قرآنعنوان تصحیح قرآن و اصالح ناهنجاری به

قرار گیرد.علی علیه السالم در این باره کتاب خدا بازی چه دست مغرضان و هوا پرستان

ان القرآن ال یهاج الیوم و ال یحول وهمین فرمان به عنوان یک اصل و پایه »فرموده است:

قرار گرفت.لذا کسی را یارای آن نبود که قرآن ذیرش مسلمانانقانونی برای همیشه مورد پ

 .برد قرار دهدرا مورد دست

های امالیی در مصحف خللی در اساس وکرامت قرآن باید توجه کرد که بودن ناهنجاری

 :کند،زیراایجاد نمی

ی هر اسلوببهشود.کتابتشود،نه آن چه نوشته میاوال،واقع قرآن آن است که خوانده می

پیامبر صلی اهلل علیه و آله و باشد، مادام که قرائت صحیح و منطبق بر نحوه متداول در زمان

بیان شد،تردیدی نیست صحابه او باشد،موجب هیچ ضرر و زیانی نخواهد شد.به طوری که

 .اندصحیح،حفظ کردهکه مسلمانان از صدر اول تا امروز،نص قرآن را به گونه



به نویسندگان اولیه از نظر جهل و یاسهل انگاری آنان ایرادی است ثانیا،تخطئه کتابت قرآن

خلفه تنزیل من حکیم و ایرادی به خود کتاب نیست که ال یاتیه الباطل من بین یدیه و ال من

 . (۲۲حمید )

ثالثا،اشتباهات امالیی که در مصحف هم چنان باقی بوده و تغییر داده نشده،خود حجتی 

اشتباهات امالیی که برد و تحریف،زیرا تصحیحهر گونه دست بر سالمت قرآن ازاست

اقدامی نکرده،دلیل روشنی سزاوار بود انجام شود ولی برای حفظ کرامت،سلف درباره آن

نگرفته است و موجب شده کسی است که در سر تا سر قرآن هیچ گونه تغییری صورت

 .بردی بزندجرات نکند به آن دست

 :آوریممیترین اشتباهات رسم الخط موجود در قرآن را در ذیلهمهایی از ماکنون نمونه

 سوره/آیه/آیه/امالء صحیح

 «و اختالف اللیل و النهار«/و اختلف اللیل و النهار.»۱6۴/۱بقره 

  عالم»/علم الغیوب .»۱۰۹/۲مائده /

 «انباء«/»یاتیهم انبؤا.»۵/۳انعام /

  یناون عنه»/.و ینؤن عنه ۲6/۴انعام /

 .ای زاید استشناخته شدهبدون هیچ علت«و»بالغداة است و»/بالغداوة .»۵۲/۵انعام /

 «شرکاء«/»فیکم شرکؤا.»۹۴/6انعام /

 «ما نشاء«/»ما نشؤا.»۸۷/۷هود /

  ال ییاس»/انه ال یایئس .»۸۷/۸یوسف /

 «نبا«/»ا لم یاتکم نبؤا.»۹/۹ابراهیم /

 «الضعفاء«/»فقال الضعفؤا.»۲۱/۱۰ابراهیم /

 «ءلشی«/»ءو ال تقولن لشای.»۲۳/۱۱کهف /



  التخذت»/لو شئت لتخذت .»۷۷/۱۲کهف /

  یا ابن ام»/قال یبنؤم .»۹۴/۱۳طه /

 .اضافه شده استالذبحنه است و الف بدون هیچ علت معقولی»/او ال اذبحنه .»۲۱/۱۴نمل /

 «المال«/»یا ایها الملؤا.»۲۹/۱۵نمل /

 «شفعاء«/»شفعؤا.»۱۳/۱6روم /

 «البالء»/لهو البلؤ المبین .»۱۰6/۱۷صافات /

  االیکة»/و اصحاب لئیکة .»۱۳/۱۸ص /

 «ءوجی»/ء بالنبیین و جای.»6۹/۱۹زمر /

 «و ما دعاء»/و ما دعؤا الکافرین .»۵۰/۲۰غافر /

های آن روز بدون نقطه و فاقد هر گونه عالمت ونشانه هر گاه در نظر بگیریم که مصحف

که قرائت قرآن از روی مصاحف در آن روزگارتا چه حد یابیم بوده است،به خوبی در می

با مشکل روبرو بوده است.مثال خواننده مصحف از کجا بداند که الف الاذبحنه زاید است 

در آیه و السماء بنیناها «ی بایید«یا»و نباید خوانده شود و یا چگونه بفهمد که یکی از دو

فهمد که عالمتی از کجا خواننده میون هیچبد«باشد، و یا در کلمه نشؤا( زاید می۲۳بایید )

 واو زاید است و الف ممدوده است و تلفظهمزه بعد از الف است؟

ای که کلمهتر وجود تناقض در رسم الخط مصحف عثمانی است،به نحویموضوع عجیب

دیگر و این خود اند و همان کلمه را در جای دیگر به شکلیرا در جایی به شکلی نوشته

اند تا آن به دور بودهکتابتدهد که نویسندگان اولیه تا چه حد از شناخت اصولنشان می

اند دست کم روش واحدی در ثبت وضبط کلمات اتخاذ کنند.چنان جا که حتی نتوانسته

بصطة »از سوره اعراف با صاد 6۹سوره بقره کلمه بسطة با سین و درآیه  ۲۴۷که در آیه 

بقره با صاد  ۲۴۵سوره رعد با سین و در آیه  ۲6در آیهنوشته شده است.و نیز کلمه یبسط 



 .تناقضات در مصحف عثمانی زیاد وجود داردضبط گردیده است.از این قبیل

 :آوریمهایی از این تناقضات را در زیر میاینک نمونه

 سوره.آیه/امالء قدیم/سوره.آیه/امالء معاصر/

  اذا التخذوک»/۷۳لو شئت لتخذت /اسراء .»۷۷/۱کهف /

  اصحاب االیکة»/۱۴و ق  ۷۸حجر /۱۳اصحاب لئیکة ص .»۱۷6/۲شعراء /

 «لیس علی الضعفاء»/۹۱توبه «/فقال الضعفؤا.»۲۱/۳ابراهیم /

  ال یستاخرون ساعة»/۳۴فال یستئخرون ساعة /اعراف .»۴۹/۴یونس /

  و ما دعاء الکافرین»/۱۴و ما دعؤا الکافرین /رعد .»۵۰/۵غافر /

 «لیس بظالم للعبید»/۱۸۲آل عمران «/لعبیدلیس بظلم ل.»۱۰/6حج /

  ضربوا لک االمثال»/۴۸ضربؤا لک االمثل /اسراء .»۹/۷فرقان /

  و اهلل یدعوا الی الجنة»/۲۲۱یوم یدع الداع /بقره .»6/۸قمر /

  احیاکم ثم یمیتکم»/66فاحیکم ثم یمیتکم /حج .»۲۸/۹بقره /

  الیلف قریش»/۱ای لفهم رحلة /قریش .»۲/۱۰قریش /

  قال ابن ام»/۱۵۰قال یبنؤم /اعراف .»۹۴/۱۱طه /

 «فی االرحام ما نشاء»/۵حج «/فی اموالنا ما نشؤا.»۸۷/۱۲هود /

  و ان تعدوا نعمة اهلل»/۱۸و ان تعدوا نعمت اهلل /نحل .»۳۴/۱۳ابراهیم /

  و لن تجد لسنة اهلل»/۲۳فلن تجد لسنت اهلل /فتح .»۴۳/۱۴فاطر /

  علی بینة من ربه»/۱۴/محمة  علی بینت منه.»۴۰/۱۵فاطر /

 «لدی الحناجر»/۱۸لدا الباب /غافر .»۲۵/۱6یوسف /

  انه طغی»/۱۷النازعات «/طغا الماء.»۱۱/۱۷الحاقه /

 «ءو کان اهلل علی کل شی»/۴۵کهف «/ءو ال تقولن لشای.»۲۳/۱۸کهف /



 «و قال المال»/۳۳مؤمنون «/فقال الملؤا.»۲۴/۱۹مؤمنون /

  ایها المجرمون»/۵۹الثقالن /یس  ایه.»۳۱/۲۰الرحمان /

 :نوشتهاپی

 .در مصحف ابن مسعود -۱

 .در مصحف ابی بن کعب -۲

های مثانی و در مصحف ابی بن کعب در سوره انفال در مصحف ابن مسعود،از سوره -۳

 .استهای مئینزمره سوره

 .۳۳۰و  ۲۲۱،ص ۲المستدرک،ج  -۴

یر خود نقل کرده،حاکی است که انفال تفس ۷۳روایتی که عیاشی در جلد دوم،صفحه  -۵

است.در این مورد میان علما اختالف است)ر.ک:تفسیر طبرسی،ج یک سورهو برائت

یک سوره به حساب آید،زیرا پایان هر سوره دهد که( ولی عیاشی ترجیح می۲،ص ۵

 .(۱۹،ص ۱شد)تفسیرعیاشی،ج که آغاز سوره دیگری است،معلوم می«بسم اهلل...»با

 .۲ص  ۵.مجمع البیان ج 6۵،ص ۱.االتقان،ج ۳۳۰،ص ۲المستدرک،ج  -6

 .۱۰:۹۲یونس  -۷

 .۳6۸،ص ۲ر.ک:تفسیر طبرسی،ج  -۸

 .۴۴۴همان،ص  -۹

 .۱۰۵،ص ۵همان،ج  -۱۰

 .۱۳۰همان،ص  -۱۱

 .۲۹۰،ص ۸همان،ج  -۱۲

 .۳۸۴همان،ص  -۱۳

 .۱۳۱،ص ۹و ج  ۹۴،ص ۳همان،ج  -۱۴



 .۷،ص ۱النشر فی القراءات العشر،ج  -۱۵

 .۲۵۱،ص ۱مناهل العرفان،ج  -۱6

 .۴۳۸و  ۴۱۹ر.ک:مقدمه ابن خلدون،ص  -۱۷

 .۳۲-۳۳سجستانی ص -المصاحف -۱۸

 . ان».طبق قرائت تشدید۲۰:6۳طه  -۱۹

 .۱۹6،ص ۳محمد حسن مظفر،دالیل الصدق،ج  -۲۰

 .۱۹۷همان،ص  -۲۱

 .۴۱:۴۲فصلت  -۲۲

 .۵۱:۴۷ذاریات  -۲۳

 :نوشتهاپی

 دیدگاهی غلو آمیز

رسم اند کهکسانی که به آداب و رسوم گذشته سخت پای بندند،تصور کرده برخی از

الخط مصحف به دستور خاص پیامبر صلی اهلل علیه و آله به همین گونه و شکل فعلی 

این اند و در پسشده است و نویسندگان اولیه دخالتی در نحوه نوشتن کلمات نداشتهتدوین

کمتی نهفته است که جز خدا،کسی ازآن آگاه های نوشتاری،سری پنهان و حناهنجاری

 .نیست

 :کند که او گفته استابن المبارک از شیخ و استاد خود،عبد العزیز الدباغ نقل می

رسم الخط قرآن سری از اسرار خداوند است و تعیین آن از پیامبر صلی اهلل علیه و آله »

ند و نویسندگان بر آن حضرت دستور داده است که قرآن را به این شکل بنویساست. آن

اند و از آن هم چیزی اند،هیچ نیفزودهچه ازپیامبر صلی اهلل علیه و آله شنیده



 ...:اند...گویدنکاسته

اند و آن،صرفا صحابه و دیگران به اندازه سر مویی در رسم الخط مصحف دخالت نداشته

که فرموده به این  توقیفی و تعیین شده از جانب پیامبر صلی اهلل علیه و آله است.اوست

ها تدوین شود،جایی با الف زاید و جایی بدون الف،آن را بنویسند.زیرا اینشکل

برد و سری از اسرار خداست که خاص کتاب ها بدان راه نمیاست که عقلاسراری

های آسمانی.همان گونه که نظم قرآن معجزه است،رسم عزیزاوست،نه دیگر کتاب

فئة و »مائة و حذف آن از»ها چگونه به سر آوردن الف در. عقلباشدآن نیز معجزه میالخط

برد و یا باییکم پی می»و«ها به صورت باییدبایکم و نوشتن آن»و«به باید«اضافه کردن یاء

شود،ولی همین با الف نوشته میدر سوره حج«توان فهمید که چرا در کلمه سعواچگونه می

در هر جا که باشد با «شود.باز چرا کلمه عتوامینوشته«کلمه در سوره سبا بدون الف سعو

شود؟و از همین نوشته می«اضافه الف و تنها در سوره فرقان، بدون الف و به صورت عتو

در سوره «فاؤ»و«تبوؤ»و«جاؤ»و«باؤ»و حذف آن از«آمنوا»درسر زیادت الفقبیل است

 علیه و آله است که بر هااسرار الهی و اغراض حکمت آمیز پیامبر صلی اهللبقره.تمام این

ها اسرار باطنی است که جز از طریق موهبت الهی،قابل باشد،زیرااینمردم پوشیده می

ای است که در اوایل سور است و دارای درک نیست و مانندالفاظ و حروف مقطعه

برند و چیزی از تر مردم بدان اسرار پی نمیاسراری بزرگ ومعانی بسیاری است که بیش

کنند و رسم الخطی که در قرآن به کار رفته از که بدانها اشاره شده،درک نمیهیمعانی ال

 . (۱قبیل است )همین

آشکار اند تا اسرار این نحو از رسم الخط را کشف کنند.لذا با تکلفبرخی تالش کرده

  الذبحنه»اند که زیادت الف دراند.مثال تصور کردهاظهار نظرهایی کرده

( برای ۲« )و السماء بنیناها بایید»در «بر آن دارد که ذبح واقع نشده است.و زیادت یاداللت



اشاره به تعظیم قدرت الهی است که به وسیله آن،آسمان را بنا نهاده است و باهیچ قدرت و 

که زیادة المبانی تدل نیروی دیگر مشابهت ندارد و این به مقتضای این قاعده معروف است

 . (۳دة المعانی )علی زیا

الدلیل فی عنوان»(در کتاب خود۷۲۱ابو العباس مراکشی معروف به ابن البناء)متوفای 

که وضعیت این مرسوم التنزیل به تفصیل در این زمینه توضیح داده است.او تشریح کرده

که از اسرار و حروف در خط،بر حسب اختالف و چگونگی معانی کلمات است

عوالم غیب و شهود و ها توجه بهت دارد.از جمله این حکمتهای پنهانی حکایحکمت

آوریم که نشان دهنده های اورا میای از گفتهمراتب وجود و مقامات است.در ذیل گزیده

 :باشدمیزان غلو و مبالغه او درباره رسم الخط می

ه در الذبحنه برای توجه دادن به این معنا است که ذبح ازعذابی ک»اضافه کردن الف در.۱

 . (۴صدر آیه ذکر شده شدیدتر است. العذبنه عذابا شدیدا او الاذبحنه )

اضافه شده است تا بر آن داللت کند که فعل به علت در «یدعوا»و«یرجوا»الف در.۲

و سبک به حساب رو وقتی فعل را خفیفتر است.از اینبرداشتن ضمیر فاعل،از اسم سنگین

( ۵سعو فی ایاتنا معاجزین )»شود.مانند آن حذف میآورند، هر چند که جمع باشد،الف می

 .وجود نداردزیرا سعی در این جا سعی باطل است و ثبوتی در عالم

( الف بعد از همزه اضافه شده است تا برسفیدی و 6کامثال اللؤلوءا المکنون )»در آیه .۳

کانهم »در آیه به مروارید غیر مکنون و غیر پوشیده داللت داشته باشد،لذا جالی آن نسبت

 .( الف اضافه نشده است۷« )لؤلؤ

مائة مشتمل برکثرت از نظر دو رتبه »فئة نیامده است.زیرا»مائة اضافه شده ولی در»الف در.۴

 .آحاد و عشرات است

 «ء یومئذو جای»( الف اضافه شده و به صورت ۸ء یومئذ بجهنم )در آیه وجی.۵



 .ء و آمدن آشکار استنوشته شده تا دلیل بر آن باشد که این مجی

( واو اضافه شده است تا بر آن داللت کند که عالم وجوددر ۹در ساوریکم ایاتی ).6

 .باالترین مرتبه وضوح است

جمع االیدی که»( یا اضافه شده است تا تفاوت آن را با۱۰در آیه و السمآء بنیناها بایید ).۷

منظور قدرت و قوتی نیست، بلکه است،نشان دهد.زیرا منظور در آیه،ید به معنای دست«ید

قدرت و قوت برای ثبوت در است که خداوند به وسیله آن آسمان را بنا کرده است.این

 .به آن اضافه شده است«همین مناسبت یااست و به«االیدی جمع ید»وجود،سزاوارتر از

شعله بت( ساقط شده برای این که در آن سرعت فعل و اجا۱۱سندع الزبانیة )»واو از آیه .۸

 .جهنم و شدت عمل مقصود است

( حذف شده تا بر آن داللت کند که انجام کار بد وشر ۱۲واو از و یدع االنسان بالشر ).۹

برد،هم چنان که در انجام به کار میبرای انسان آسان است و انسان در انجام شر سرعت

 .ورزدکار خیر سستی می

از سوره اعراف باصاد نوشته  6۹و در آیه  کلمه بسطة با سین ۲۴۷در سوره بقره آیه .۱۰

 . (۱۳است )شده است،زیرا با سین به معنای سعه جزئی و با صاد به معنای سعه کلی

ای تردیدی نیست که این مطالب،غلو ومبالغه»گوید:دکتر صبحی صالح در این زمینه می

ور آن تصاست درباره تقدیس رسم الخط مصحف عثمانی و تکلفی است که ما فوق

شود، زیرا از منطق دور است که رسم الخط را امری توقیفی و با دستورپیامبر صلی اهلل نمی

برخی از علیه و آله بدانیم و یا تصور کنیم که مشتمل بر اسراری است،همان گونه که فواتح

مقطعه اوایل سور که سور دارای اسرار است.هیچ موردی برای مقایسه رسم الخط با حروف

هااصطالحاتی است که نویسندگان ها به تواتر ثابت است،وجود ندارد.اینآن قرآن بودن

 . (۱۴اصطالحات موافقت کرده است )اند و عثمان نیز با اینآن زمان منظور کرده



خط را صنعتاند که صحابهبرخی از افراد نا آگاه گمان کرده»گوید:عالمه ابن خلدون می

مخالف قواعد است،از های آنان کهاند و برخی از نوشتهدانستهبه خوبی و به طور کامل می

گویند برای الاذبحنه می»درروی حکمت و علتی بوده است.اینان در مورد زیادت الف

 «بایید»توجه به عدم وقوع ذبح است و در زیادت یا در

هیچ معتقدند که به منظور جلب توجه بر کمال قدرت الهی است.و از این قبیل مطالب که

 . (۱۵ی ندارد،جز گفتاری بدون دلیل که قابل توجیه نیست )اصل

تر آن که محمد طاهر الکردی،در آستانه قرن پانزدهم هجری،به قهقراباز گشته و عجیب

درباره رسم الخط مصحف عثمانی،به مبالغه و غلوی فاحش دچارگردیده و پس از بیان 

بر ماست »ددر آن گفته است:های رسم الخط عثمانی و تناقضات موجوبرخی از ناهنجاری

کتابت را رعایت نکرده و چرا در که بدانیم چرا نویسندگان اولیه مصحف،قواعد صحیح

اند؟این سؤالی است که باید کسانی که به نوشتن مصحف روش واحدی را در پیش نگرفته

 رو دانشاند و از اینامر عثمان مصحف را نوشتند،پاسخ گویند.اما آنان در خاک آرمیده

اند:رسم الخطمصحف،سری از اسرار است که هیچ کس از آن آگاه مندان گفته

نیست...گوید:گمان سهو وخطا و جهل به اصول کتابت درباره آنان به خود راه ندهید که 

 .این خیال باطلی است

اندو ما دانستهما اعتقاد قطعی داریم که صحابه قواعد امال و کتابت را آن گونه که باید می

 :ن گفته سه دلیل استوار داریمبر ای

رسم الخط را به گوید ظاهرا صحابهاول:عالمه آلوسی در تفسیر خود،به نام روح المعانی می

اند.جز این که آنان دربرخی از موارد،به عمده دانسته و به قواعد کتابت آگاه بودهخوبی می

 .اندنوشتهای،بر خالف این قواعد چیزیو از روی حکمت و فلسفه

دانسته کردند و ناچار باید کتابت را به خوبیدوم:آنان با پادشاهان و امیران مکاتبه می



 .باشند

سوم:در عهد عثمان بیش از یک ربع قرن از اشتغال مردم جزیرة العرب به امرکتابت و 

را به درستی فرا نوشتن گذشته بود.آیا معقول است که صحابه در این مدت طوالنی،کتابت

 . (۱6« )د؟نگرفته باشن

ما را ازدادن پاسخ «های این ناآگاهان توجه نکنیدگفته عالمه ابن خلدون که به خیال بافی

پایه های بیگمانکند.ابن خطیب در رد این گونهنیاز میها بیبه این قبیل بیهوده گویی

 .کنیمای از آن را نقل میبیانی مفصل دارد که خالصه

 :گویدهای مصحف میاره ناهنجاریگوید:جعبری در ضمن سخن خود درب

 «.ترین فایده آن،این است که مانع اهل کتاب از قرائت مستقیم قرآن استبزرگ»

گوید و با میاساسیکی از بزرگان قراء سخنی این چنین بی»کند:ابن خطیب اضافه می

و کنند.درحالی که بطالن چنین سخنی،طرفداران لزوم وجود اغالط در قرآن را تایید می

طرف خطاب آن اهل پایگی این سخن روشن است و در قرآن آیات بسیاری است کهبی

از تالوت قرآن منع خواند.بنابر این چگونه آنانکتابند و آنان را به سوی ایمان می

 «!شوند؟می

ترین گفتاری که ممکن است،انسانی با عقل سالم وشناخت زشت»گوید:او سپس می

متعدد است.از فوائد این رسم الخط بسیار و اسرار آن»ت که:صحیح بگوید،گفتار صباغ اس

جمله عدم امکان تالوت آن،به جز با تعلیم و فراگیری از استاداست.شان هر دانش نفیس و 

 «.با ارزشی آن است که از دست رس عمومی محفوظباشد

وا مصیبتا!آیا قرآن نیز همانند »گوید:ابن خطیب در جواب این گفتار می

کنند طلسم،رمل، اسطرالب،نجوم و علومی از این قبیل است که تصور میلگاریتم،

ها نهفته و جز با کوشش و تالش بسیار و پس ها در اسراری است که در آنآننفاست



للذکر گوید: و لقد یسرنا القرآنیافت؟خداوند میازگذشت زمانی دراز نتوان بدان ست

باطل و مردم به دور باشد!بسی تصوریگویید که قرآن از دست رس ( ولی شما می۱۷)

شده است و یا برای این که پایه و ساختگی است!آیا مصحف برای خواندن نوشتهسخنی بی

دهد و رمز و طلسم باشد و تنها قراء بتوانند آن را بخوانند و به هرکس که به آنان پول می

قعیتی ندارند از آموختن مال و موخود را در اختیارشان قرار دهد بیاموزند و کسانی را که

 «آن محروم کنند؟

کند که بسیاری از اهل علم و ادب را دیده و خودشنیده است که به ابن خطیب اضافه می

های قرائت،آن شناخت اسلوبعلت آشنا نبودن به این رسم الخط عجیب و غریب و عدم

 . (۱۸کنند )گونه که رسیده است،قرآن را به غلط قرائت وتالوت می

تصحیح وجه به آن چه گذشت،ابن خطیب معتقد است که باید رسم الخط مصحفبا ت

مندان معاصر دانششود و با خطی که همه مردم به خواندن آن قادر باشند،نوشته شود.همه

رسم الخط کنونی جایز اند و همه محققان،تبدیل رسم الخط قدیم را بهبر همین عقیده

تور پیامبر صلی اهلل علیه و آله نبوده،بلکه روش دانند زیرا رسم الخط پیشین با دسمی

برخوردار نبوده نویسندگان آن روز بوده یا کتابت در مراحل بدوی بوده و از دقت الزم

را برای همگان های کتابت و تکمیل آن که خواندناست.اما امروز با پیش رفت روش

کنونی که همه بدان ای جز تغییر رسم الخط گذشته به رسم الخطآسان کرده است،چاره

دهد،نیست.این امر موجب تحقق آشنا هستند و قرآن را در دست رس عامه مردم قرار می

نمایی همگان و آن هدایت و راهبخشیدن به منظوری است که قرآن برای آن نازل شده

 .برای همیشه است

(در کتاب ۴۰۳در این زمینه،قاضی محمد بن الطیب ابو بکر باقالنی)متوفای 

واجب خداوند شکل و نحوه خاصی از کتابت و نوشتن را بر مردم»گوید:می«تصاراالن



معین نشده که نکرده است.برای نوشتن قرآن و نویسندگان مصاحف،رسم الخط خاصی

موظف باشند بر طبق آن قرآن را ثبت کنند و از غیر آن بپرهیزند،زیراوجوب این موضوع 

ای نشده است موضوع اشارهکتاب به اینمنوط به وجود مدرک شرعی است و در نصوص 

ای خاص وبا خطی معین انجام گیرد و از آن که باید کتابت،ثبت و ضبط قرآن به طریقه

تجاوز نشود.هم چنین در سنت چنین مطلبی وجودندارد و اجماع امت نیز این امر را واجب 

بر آن است که  موضوعی داللت ندارد.بلکه سنت،دالنشمرده،و قیاسات شرعی نیز بر چنین

تر باشد نوشت،زیرا پیامبر صلی اهلل علیه و آله فقط به که آسانتوان به هر شکلیقرآن را می

خاص و رسم الخط معینی را برای نوشتن آن معین نکرد کتابت قرآن امر کرد و هیچ طریقه

ها مختلف است و هر رو خطوط مصحفنهی نفرمود.از همینو هیچ کس را از کتابت آن

اند.برخی بر بین خود آنان مصطلح و متداول بوده است،قرآن را نوشتهوهی با روشی کهگر

دانستند که رسم الخط هر کردند،زیرا مینموده و برخی زیاد و کم میطبق تلفظکتابت می

را با توان خط آنرو میباشد.از اینباشد اصطالحی بیش نیست و بر مردم پوشیده نمیگونه

ها را کج نگاشت،و اولیه نوشت،الم را به صورت کاف و الفحروف کوفی و خط 

توان آن را به شکلی دیگر،حتی با خط و روش قدیم و یا با خط جدید و یاروشی می

ها و بسیاری از حروف آن با یک دیگرتفاوت دارند میانه،کتابت کرد.اگر خطوط مصحف

ها موافقند،و با آنها یک نواخت نیست،از این جهت است که مردمو شکل و صورت آن

خودشان متداول بینند که هر کس و هر گروه بر طبق روشی که بیندر این منعی نمی

تر و مشهورتر است،مورد قبول مردم قرار است،آن را کتابت کنند.هر روشی که آسان

مخصوص و خط معینی  ۱66ای!گیرد.این هیچ اشکالی هم ندارد،برای این که طریقهمی

قرائت صحیح است و وسیله ن معین نشده است.آن چه معین شده استبرای کتابت قرآ

عالمت و نشانه و رسمی است که معرف تواند باشد.زیرا خط به منزلهبه هر نحوی میقرائت



کلمه است و هر عالمت و رسمی که بتوانداین منظور را ادا کند،به کار بردن آن بال مانع 

 .است

ابت قرآن باید رسم الخط معینی را به خالصه هر کس مدعی است که برای کت

 «کاربرد،ناگزیر از اقامه دلیل است،و این دلیل کجاست؟

شیخ عبد ای است از گفته قاضی ابو بکر باقالنی کهمطلبی که در باال نقل شد،خالصه

خالصه گفته العظیم زرقانی آن را در مناهل العرفان آورده است.زرقانی پس از نقل

های او درمقابل تحقیق محکم و ی او جواب داده است.اما سستی جوابهاباقالنی،به گفته

( .از این روست که دکترصبحی صالح در دنباله ۱۹استوار باقالنی به خوبی آشکار است )

 :گویدگفته باقالنی می

دور اندیش عقیده قاضی ابوبکر در این زمینه،قابل قبول است.او دالیلی محکم و نظری»

اسات خود را درباره بزرگ داشت پیشینیان،بردلیل و برهان،مقدم دارد. عواطف و احس

را توقیفی و همیشگی نشمرده و میان آن دو خلط نکرده است.آنان که رسم الخط قرآن

شخصی خود را در این امر دانند،گرفتار احساسات خود هستند.و عواطف و مذاقمی

ها را در است،و نباید آن شخصی نسبیهایاند.در حالی که عواطف و ذوقدخالت داده

 . (۲۰« )شودامور دینی دخالت داد،چه حقایق شرعی ازذوق و عاطفه استنباط نمی

اینک در جدول زیر،رسم الخط کلمات به شکل قدیم با رسم الخط معاصرمقایسه 

ها حذف شده الف آنالصراط که»العلمین و»الرحمن و»شود.در این جدول کلماتی مانندمی

نشده است.باید توجه داشت که حذف ا در مصحف عثمانی زیاد است،آوردههو تعداد آن

است که از خط سریانی باز گرفته شده.هم الف از این کلمات بر وفق خط کهن کوفی

زکوة »صلوة و»ها به جای الف،واوو یا نوشته شده است مانندچنین کلماتی که در آن

در این جدول نیامده است.از کلمات  ها در قرآنتوریة به علت کثرت و تکرار زیادآن»و



نمونه که در اولین آیه آمده آورده شده است.این قبیل مکرر،فقط یک کلمه به عنوان

 .های دیگر نیز تکرار شده با عالمت ک مشخص شده استکلمات که در آیات وسوره

 سوره/آیه/امالء قدیم/امالء معاصر/سوره.آیه/امالء قدیم/امالء معاصر/

 التی ک /الالتی/۲۳( /یا آدم/نساء.۲۱دم )یا/۳۳بقره./

 ک /فمما»فمن ما/۲۵اسراءیل ک /اسرآئیل/نساء./۴۰بقره./

 ک /فما لهؤالء»فمال هؤالء/۷۸( /اآلن/نساء.۲۲الئن ک )/۷۱بقره./

 ابنؤا/ابناء/۱۸عیسی ابن مریم/عیسی بن مریم/مائده./۸۷بقره./

 جزؤاک ک /جزاء/۲۹ک /بئسما/مائده/»بئس ما/۹۰بقره//

 سوءة/سواة/۳۱الیل ک /اللیل/مائده./۱6۴بقره./

 ک /انباء»انبؤا/۵الداع ک /الداعی/انعام./۱۸6بقره./

 نباءی/نبا/۳۴فاؤا/فاؤا/انعام./۲۲6بقره./

 ( /بالغداة۲۷بالغدوة )/۵۲ک /فیما/انعام.»فی ما/۲۴۰بقره//

 ک /شرکاء»شرکؤا/۹۴ک /الربا/انعام.»الربوا/۲۷۵بقره./

 کلمت ک /کلمة/۱۱۵/تساموا/انعام. (۲۳تسئموا )/۲۸۲بقره./

 ک /ام ما»اما/۱۴۴امرات ک /امراة/انعام//۳۵آل عمران./

 ( /فلنسالن۲۸فلنسئلن )/6( /االمیین/اعراف.۲۴االمین )/۷۵آل عمران//

 ( /ما ووری۲۹ما وری )/۲۰( /ربانیین/اعراف.۲۵ربنین )/۷۹آل عمران./

 رحمة/رحمت ک /۵6ا فاین ک /ا فان/اعراف./۱۴۴آل عمران./

 ( /بسطة۳۰بصطة )/6۹( /تلوون/اعراف.۲6تلون )/۱۵۳آل عمران./

 ی/نستحیینستحی/۱۲۷الذان/اللذان/اعراف./۱6نساء./

 ءء/لشیلشای/۲۳سنت/سنة/کهف./۳۸انفال./



 لکنا/لکن/۳۸و ال اوضعوا/و الوضعوا/کهف./۴۷توبه./

 الن/ان لن/۴۸تلقاءی/تلقاء/کهف./۱۵یونس./

 ارءیت/ارایت/6۳.یبدؤا/یبدا/کهف/۳۴یونس./

 لتخذت/التخذت/۷۷امن/ام من/کهف./۳۵یونس./

 ک /یرجو»یرجوا/۱۱۰بقیت/بقیة/کهف./۸۷هود./

 یاخت/یا اخت/۲۸ما نشؤا/ما نشاء/مریم./۸۷هود./

 یابت/یا ابت/۴۴و مالءیه/و ماله)و ملئه(/مریم./۹۷هود./

 یابرهیم/یا ابراهیم/۴6لدا/لدی/مریم//۲۵یوسف./

 اتوکؤا/اتوکا/۱۸/تیاسوا/طه. (۳۱تایئسوا )/۸۷یوسف./

 یبنؤم/یا ابن ام/۹۴( /ییاس/طه.۳۲یایئس )/۸۷یوسف./

 ال تظمؤا/ال تظما/۱۱۹ی/ولیی/طه.ولی/۱۰۱یوسف./

 ( /سوءاتهما۳۵سوءتهما )/۱۲۱( /استیاس/طه.۳۳استیئس )/۱۱۰یوسف./

 ءاناءی/آناء/۱۳۰یمحوا/یمحو/طه./۳۹رعد./

 ک /ساریکمساوریکم /۳۷نبؤا/نبا/انبیا./۹ابراهیم./

 ک /المال»الملؤا/۲۴الضعفوا/الضعفاء/مؤمنون./۲۱ابراهیم./

 کل ما/کلما/۴۴المستهزءین/المستهزئین/مؤمنون./۹۵حجر./

 و یدرؤا/و یدرا/۸( /فسالوا/نور.۳۴فسئلوا )/۴۳نحل./

 ک /.جاؤا»جاءو/۱۳یتفیؤا/یتفیا/نور./۴۸نحل./

 عن من/عمن/۴۳ک /رآی/نور.»راء/۸6نحل./

 عتو/عتوا/۲۱ءی/و ایتاء/فرقان.و ایتا/۹۰نحل./

 ک /و ثمود»و ثمودا/۳۸یدع ک /یدعو/فرقان./۱۱اسراء./



 ( /اللذین۳۷الذین )/۲۹( /لنحیی/فصلت.۳6لنحی )/۴۹فرقان./

 ک /و یعفو»و یعفوا/۳۰این ما/اینما/شوری./۹۲شعراء./

 الجوار/الجواری/۳۲الغاون ک /الغاوون/شوری./۹۴شعراء./

 وراءی/وراء/۵۱ه/شوری.ال اذبحنه/الذبحن/۲۱نمل./

 شجرت/شجرة/۴۳ک /یبدا/دخان.»یبدؤا/6۴نمل./

 بایید/باید/۴۷اتلوا/اتلو/الذاریات./۹۲نمل./

 معصیت/معصیة/۹نتلوا/نتلو/مجادله./۳قصص./

 ( /برءاء۳۸برءؤا )/۴ی ک /یستحیی/ممتحنه.یستحی/۴قصص./

 امرات/امراة/۱۱قرت/قرة/تحریم./۹قصص./

 ( /بکلمات۳۹بکلمت )/۱۲شفعؤا/شفعاء/تحریم./۱۳روم./

 باییکم.بایکم/6لقاءی/لقاء/القلم./۱6روم./

 ( /الموؤدة۴۰الموءدة )/۸ی/فیحیی/تکویر.فیحی/۲۴روم./

 یدعو/یدعو/۱۱فطرت/فطرة/انشقاق./۳۰روم./

 ( /بمسیطر۴۱بمصیطر )/۲۲ک /لیربو/غاشیه.»لیربوا/۳۹روم./

 یسر/یسری/۴لکی ال/لکیال/فجر./۳۷احزاب./

 ءء/وجیو جای/۲۳سعو/سعوا/فجر./۵سبا./

 ( /ایالفهم۴۲لفهم )ای/۲التالق/التالقی/قریش./۱۵غافر./

 التناد/التنادی/۳۲غافر./

 :نوشتهاپی

 .۳۷۵-۳۷6،ص ۱مناهل العرفان،ج  -۱

 .۵۱:۴۷ذاریات  -۲



 .۳6۷،ص ۱.مناهل العرفان،ج ۴۱۹مقدمه ابن خلدون،ص  -۳

 .۲۷:۲۱نمل  -۴

 .۳۴:۵سبا  -۵

 .۵6:۲۳واقعه  -6

 .۵۲:۲۴طور  -۷

 .۸۹:۲۳فجر  -۸

 .۲۱:۳۷انبیا  -۹

 .۵۱:۴۷ذاریات  -۱۰

 .۹6:۱۸علق  -۱۱

 .۱۷:۱۱اسراء  -۱۲

 .۳۸۰-۴۳۰،ص ۱ر.ک:البرهان،ج  -۱۳

 .۲۷۷مباحث فی علوم القرآن،ص  -۱۴

 .۴۳۸،ص 6و باب  ۴۱۹،ص ۵مقدمه ابن خلدون،باب  -۱۵

 .۱۰۱-۱۰۲ط العربی،ص محمد طاهر الکردی،تاریخ الخ -۱6

 .۵۴:۱۷قمر «.همانا قرآن را سهل و آسان نمودیم تا یادآور همگان باشد» -۱۷

 .6۳-۸6الفرقان،ص  -۱۸

 .۳۷۳-۳۷۸،ص ۱ر.ک:مناهل العرفان،ج  -۱۹

 .۲۷۹مباحث فی علوم القرآن،ص  -۲۰

 .تنها یک همزه بر روی الف ترسیم شده -۲۱

 .یک همزه در جلوی الم ترسیم شده -۲۲

 .همزه بر روی میم ترسیم شده -۲۳



 .تنها یک یاء کوچک باالی یاء ترسیم شده -۲۵و  -۲۴

 .یک واو کوچک باالی واو ترسیم شده -۲6

 .یک الف کوچک بر آن ترسیم شده -۲۷

 .یک همزه باالی سین ترسیم شده -۲۸

 .یک واو کوچک باالی واو ترسیم شده -۲۹

 .سین کوچکی روی صاد ترسیم شده -۳۰

 .ای باالی یاء ترسیم شدههمزه -۳۳و  -۳۲و  -۳۱

 .ای پیش از الم ترسیم شدههمزه -۳۴

 .الف کوچکی باالی همزه ترسیم شده -۳۵

 .یاء کوچکی باالی یاء ترسیم شده -۳6

 .تثنیه موصول است -۳۷

 .الف کوچک باالی همزه -۳۸

 .الف کوچک باالی میم -۳۹

 .واو کوچک بعد از همزه -۴۰

 .صاد سین کوچک زیر -۴۱

 .یک یاء کوفی کوچک و منفصل بعد از همزه -۴۲

 پیدایش خط عربی

دور اثری به دست نیامده است که بر آشنایی عرب حجاز به کتابت و خط در گذشته

 .داللت داشته باشد.آنان اندکی پیش از ظهور اسالم با خط و کتابت آشنا شدند

بوده ندگی بدوی آنانعلت آن که کتابت و خط در میان عرب حجاز رایج نبوده،ز



واره در حال کوچ کردن و رفت و آمد و یا جنگ و غارت به سر است.آنان هم

اند.این قبیل اشتغاالت،آنان را از تفکر درباره صنایع و از جمله کتابت که ازصنایع بردهمی

داشت.جز برخی از آنان که به منظورتجارت به شام و مدنیت و شهر نشینی است،باز می

قرار گرفتند و متخلق به کردند،رفته رفته تحت تاثیر مردم متمدن آن مناطقر میعراق سف

رو با خط نبطی و یا گرفتند.از ایناخالق آنان شدند،و خط و کتابت را به عاریت از آنان

سریانی آشنا شدند،و این دو نوع خط تا پس ازفتوحات اسالمی در عرب باقی و معروف 

 .بود

وجود آمد که امروز نیز شناخته شده و باقی است و ازخط  از خط نبطی خط نسخ به

شهری قدیمی و شد.یعنی به حیره کهسریانی خط کوفی پیدا شد که خط حیری نامیده می

عربی در مجاورت کوفه است،منسوب بود،زیرا تغییر و تحول درخط سریانی در حیره رخ 

م آن به خط کوفی تغییر داد و پس از بنای کوفه و انتقال تمدن عرب به این شهر،اس

 .کرد.این خط،زمانی طوالنی میان عرب معروف ومتداول بود

شام، ها در اثنای سفر تجارت خود بهخط نبطی را که به خط نسخ تبدیل شد،عرب

ها هردو خط را حوران آموختند.اما خط حیری و یا کوفی را از عراق گرفتند.عرب»از

به کار های مهم،مانندقرآن و حدیثپس در نوشتههای عادی و سها و نوشتهنخست در نامه

 .گرفتند

یک دلیل بر آن که خط کوفی تحول یافته خط سریانی است،آن که عرب به جای کتاب 

 . رحمن»نوشتندکتب بدون الف،و نیز به جای رحمان می»نوشتندمی

 .آورندهای خط سریانی است که الف ممدود را در اثنای کلمات،نمیاین از ویژگی

موقع ظهور اسالم خط و کتابت میان عرب حجاز رایج نبود.تنها معدودی کمتراز بیست نفر 

استخدام با خط و نوشتن آشنا بودند.پیامبر صلی اهلل علیه و آله آنان را برای کتابت وحی



کرد و مسلمانان را به آموختن خط و کتابت تشویق نمود.و روز به روز،تعداد کسانی که 

 .تند،رو به فزونی نهادآموخکتابت را می

به دگرگونی و دو خط نسخ و کوفی میان مسلمانان باقی مانده و رواج یافت.مسلمانان نسبت

چهارم هجری،در تحسین و تزیین آن دو خط کوشیدند،تا آن که ابن مقله،در آغاز قرن

ای که هم اکنون زیبایی خط نسخ کوشید و خط نسخ را به حد اعالی کمال خود به گونه

 .داول است، رسانیدمت

سیر قهقرایی داشت.این خطحدود دو قرن -بر خالف خط نسخ-با گذشت زمان خط کوفی

شد نسخ نوشته میها با خط زیبایرواج داشت.سپس از میان رفت و از آن پس مصحف

(۱) . 

 اول کسی که نقطه را در مصحف به کار برد

ن نقطه بود و خطوطسریانی تا ها از سریانی و نبطی اقتباس کردند بدوخطی را که عرب

ها تا نیمه قرن اول،خطوط اقتباسی رابدون نقطه امروز نیز بدون نقطه است.عرب

 .کندنوشتند.از این پس خط عربی دوره جدید خود را آغاز میمی

یوسف شود.زمانی که حجاج بنای که نقطه و عالیم حرکات کلمه وارد خط میدوره

(حاکم عراق بود،مردم با کاربرد نقطه آشنا ۷۵-۸6روان)ثقفی از جانب عبد الملک بن م

نقطه مشخص ساختند.این کاربه وسیله یحیی بن یعمر و شدند و حروف نقطه دار را از بی

 . (۲نصر بن عاصم،شاگردان ابو االسود دئلی متداول گردید )

بود و ه( بود که در این زمان تعداد آنان رو به گسترش نهاد۳موالی )»علت این عمل وجود

در زمره گانه بودند.برخی از آنانسرزمین اسالمی پر بود از کسانی که با لغت عرب بی

آمدند،در حالی که زبان آنان عربی نبود وناگزیر انحرافاتی دانش مندان و قراء به شمار می



دادکه جامعه اسالمی را رو تغییراتی در قرائت رخ میدر تلفظ آنان وجود داشت.از این

 .ساختنگران 

بن دهد:مردم چهل و اندی سال تا زمان عبد الملک( گزارش می۴ابو احمد عسکری )

مروان با قرآن عثمانی سر و کار داشتند.سپس تغییرات فراوانی در قرائت قرآن رخ داد،این 

تر در عراق گسترش یافت.حجاج بن یوسف،نگرانی خود رااز این امر به تغییرات بیش

مشابه هم،عالیم و اظهار کرد و از آنان خواست که برای حروفکتاب و نویسندگان خود 

 .ها از یک دیگر ممکن باشدهایی وضع کنند تا تشخیص آننشانه

گفته شده است که نصر بن عاصم،این امر را به عهده گرفت و نقطه گذاری را درحروف 

 . (۵به کار برد )

ف به کار بردند،یحیی بن یعمر و اولین کسانی که نقطه را در مصح»گوید:استاد زرقانی می

 . (6« )نصر بن عاصم،شاگردان ابو االسود دئلی بودند

 شکل حرکات و نشانه گذاری

حروف و خط عربی عالوه بر آن که در ابتدا از نقطه خالی بود،شکل)عالیم حرکات

نشان دهنده کلمات(، نشانه و عالمت نیز نداشت.و طبعا مصحف نیز از هر عالمتی که

لمه و اعراب آن باشد،عاری بود.در ابتدای صدر اسالم،مسلمانان قرآن را در حرکت ک

حفظ داشتند و با توجه به کثرت و عرب بودن حافظان قرآن،بالطبع قرآن را که به زبان 

و مصون بود.به خصوص که خواندند. بنابر این قرآن از خطا مامونآنان بود،صحیح می

تند و آنان قرآن رااز بزرگانی که به زمان پیامبر صلی مسلمانان به قرآن عنایت فراوان داش

گرفتند و امکانات حفظ وضبط قرآن به گونه اهلل علیه و آله نزدیک بودند،فرا می

 .صحیح،در آن زمان موجود بود



عربی اما در پایان قرن اول که مسلمانان غیر عرب جامعه اسالمی فزونی یافت و با زبان

هایی برای کلمات قرآن،نیاز مبرم پیداشد.تا بدین یم و نشانهگانه بودند،به وضع عالبی

 .وسیله از خطاها و اشتباهات در خواندن قرآن،جلوگیری به عمل آید

معلوم ( به صورت۷مثال هر عربی،طبعا کلمه کتب را در آیه کتب ربکم علی نفسه الرحمة )

خواند.درحالی که می( به صورت مجهول ۸و همین کلمه را در آیه: کتب علیکم الصیام )

یا مجهول.کما این که ابو االسود شنید داد که این کلمه معلوم استغیر عرب تشخیص نمی

خواند ( به کسر الم می۹ء من المشرکین و رسوله )که کسی کلمه رسوله در آیه ان اهلل بری

 که در این صورت معنای آن این است که خداوند از مشرکان وپیامبرش بیزار است.ابو

کار مردم به این جا رسیده کردم کهتصور نمی»االسود با شنیدن این غلط فاحش گفت:

(مراجعه کرد و ۵۰-۵۳و لذا به زیاد بن ابیه که در آن زمان حاکم کوفه بود)«باشد

چگونگی جریان را با او در میان گذاشت.زیاد ابن ابیه،قبالاز ابو االسود خواسته بود که در 

دیشد،ولی او سر باز زده بود.تااین که این غلط فاحش را خود در ای بیناین باره چاره

( و ۱۰زیاد ابن ابیه تصمیم گرفت )تالوت کالم خدا شنید و آن گاه در بر آوردن خواسته

 . دهمآن چه امیر بدان امر کرده انجام می»گفت:

 .آید گوید،به خوبی برای خواست تا از عهده نوشتن آن چه او میابو االسود نویسنده

دیگری ای از قبیله عبد قیس در اختیار او گذاشتند.ولی وی او را نپسندید.نویسندهنویسنده

 .بود و مورد قبول ابو االسود واقع شدرا انتخاب کردند که زبردست

هر حرفی را که من با گشودن دهان ادا کردم)مفتوح »ابو االسود به نویسنده مذکور گفت:

آن حرف بگذار و اگر دهان خود را جمع کردم)حرف را به ای بر باالی خواندم(،نقطه

ای خواندم،نقطهای در جلوی آن حرف قرار بده و اگر حرفی را کسرهضمه خواندم(نقطه

کند که ابو االسودبه نویسنده ( .ابن عیاض اضافه می۱۱در زیر آن حرف بنویس )



و اوهمین کار را انجام  اگر حرفی را با غنه ادا کردم آن را با دو نقطه مشخص کن»گفت:

 . (۱۲« )داد

حروف و کلمات ها را به عنوان عالیمی برای نشان دادن حرکاتاز این پس،مردم این نقطه

ها را با رنگی غیر از رنگی که خطمصحف با آن نوشته تر این نقطهبه کار بردند،ولی بیش

 .نوشتند و غالبا این رنگ قرمز بودشده بود،می

نقطه در بن عاصم نقطه را برای تشخیص حروف نقطه دار از حروف بیپس از آن که نصر 

هایی که های رنگی تبدیل شد تا نقطههای سیاه به نقطهمصحف به کار برد،نقطه

نشود و این دو نوع نقطه از هایی که عالمت اعجام است،اشتباهبوده با نقطهحرکتالمت

 .یک دیگر تمیز داده شوند

است.او داری را به همین کیفیت در دار الکتب مصر دیدهجرجی زیدان مصحف نقطه

قاهره بوده و از این مصحف نخست در مسجد عمرو بن عاص،در مجاورت»گوید: می

های آن بزرگ و خط آن بامرکب سیاه نوشته های جهان است.ورقترین مصحفکهن

های رده،نقطههای آن به رنگ قرمز است و همان طور که ابو االسودتوصیف کشده و نقطه

های جلو حروف نشانه کسره و نقطههای زیرین عالمتباالی حروف عالمت فتحه و نقطه

 . (۱۳ضمه است )

قرمز برای نوشتند.رنگ سیاه برای حروف رنگها را با چهار رنگ میدر اندلس،مصحف

های وصل ها و رنگ سبزبرای الفبوده،رنگ زرد برای همزهحرکتهایی که عالمتنقطه

 . (۱۴رفته است )ه کار میب

 آخرین تغییرات تکمیلی



نقطه بوده در صدر اول،نشانه حرکات حروف به صورت»جالل الدین سیوطی گفته است:

است.نقطه اول حروف عالمت فتحه و نقطه آخر حروف عالمت ضمه ونقطه زیرین 

 .آمده استحروف عالمت کسره به شمار می

ت حروف متداول است و ماخوذ از عالیمی که هم اکنون برای بیان حرکا

است باشد،از ابتکارات خلیل بن احمد است.در این روش عالمت فتحه عبارتمیحروف

همین شکل و در شود و عالمت کسره بهاز شکل مستطیلی که در باالی حروف گذارده می

رود. عالمت ضمه واو کوچکی است درباالی حرف و تنوین بر ذیل حروف به کار می

توح بودن و یا مکسور بودن و یا مضموم بودن،به وسیله دو عالمت از نوع خود حسب مف

کسی که همزه و تشدید را وضع کرد،خلیل اولین»کند: سیوطی اضافه می«.شودمشخص می

 . (۱۵« )بن احمد بود

تغییراتی در خط و شد و مسلمانانتر میدر طول زمان،عنایت و توجه مسلمانان به قرآن بیش

کردند و در پایان قرن سوم بود که رسم الخطقرآن به حد اعالی زیبایی ایجاد میرسم آن 

ها بر یک دیگر خود رسید،مردم در نوشتن قرآن با خطوط زیبا و به کاربردن عالیم و نشانه

سکون حرف به کار گرفتند.تا آن جا که سر حرف خ را به عنوان عالمتپیشی می

ساکن،اخف از حرف متحرک است.و برخی که حرفبردند.این عمل اشاره به آن داشت 

سه دندانه و انتخاب کردند.برای حروف مشدد،عالمتساکنسر حرف م را برای عالمت

خط و حاشیه نگاری رو به های وصل، سرحرف ص معین شد.هم چنین صنعتبرای الف

 . (۱6ها به کار برده شد )خاصی در مصحفگذاشت و با ظرافتپیش رفت

گانه و حزب و جزء وتعیین های ده گانه و پنجاست که تقسیم قرآن به قسمتگفته شده 

 .ها،به موجب امر مامون عباسی انجام گرفته استعالمت و نشانه برای آن

حجاج،قراء »اند که حجاج به این کار دست زد.احمد بن الحسین گفته است:برخی گفته



حروف رد و از آنان خواست کهبصره را گرد آورده و گروهی از میان آنان انتخاب ک

قرآن را شمارش کنند.آنان در طی چهار ماه این کار را به پایان رساندند ونشان دادند که 

است.نیمه قرآن با کلمه و حروف ۳۴۰۷۴۰و به قولی  ۳۲۳۰۱۵کلمه و  ۷۷۴۳۹قرآن دارای 

 .«باشدآیه می 6۲۳6قرآن ( در سوره کهف مشخص شده است.تعداد آیات۱۷لیتلطف )

در مکتب حزب و سی جزء،برای تسهیل قرائت آن ۱۲۰معروف است که تقسیم قرآن به 

 . (۱۸ها و غیره بوده است )خانه

(از دانش مندان بزرگ درادب و فقه و 6۴۳ولی ابو الحسن علی بن محمد سخاوی)متوفای 

و هر جزء  ۳۰قرآن را به تقسیم بندی«زیست،در کتاب جمال القراءقرائات که در دمشق می

مند نامی ابو عثمان عمرو بن دانشباشد،بهقسمت ۳6۰قسمت،که مجموعا  ۱۲جزئی را به 

گوید که دهد و میزاهد پیشه بود،نسبت می(که از شیوخ معتزله و مردی۱۴۴عبید)متوفای 

 (او با در خواست منصور)خلیفه عباسی

 .(این کار را انجام داده است۱۵۸متوفای )

خواست تا قرآن را بر حسب ایام سال تقسیم بندی کند وبرای تنظیم منصور دوانیقی از وی 

مثبت داد و با نظمی حفظ و قرائت روزانه قرآن آماده گردد.او به درخواست منصور پاسخ

 .استوار این تقسیم بندی را انجام داد و در پایان هر جزء با خطزرین نشانه گذاری کرد

این اد و سپس دیگران پیروی کرده،و کم کممنصور آن را به فرزند خود مهدی تعلیم د

 . (۱۹بندی میان مسلمانان رواج یافت )تقسیم

قرآن، آیه ترین آیهترین سوره کوثر است.طوالنیهای قرآن،بقره و کوتاهبلندترین سوره

ترین است و کوتاهحرف ۵۴۰کلمه و  ۱۲۸سوره بقره است که دارای  ۲۸۲دین یعنی آیه 

ترین کلمه درقرآن فاسقیناکموه ( است.بزرگ۲۱پس از آن و الفجر ) ( و۲۰آیه و الضحی )

 . (۲۲حرف است ) ۱۱باشد که دارای می



کند که من در میان گروهی ازبنی مالک احمد در مسند خود از اوس بن حذیفه روایت می

ی جاایبودم که اسالم آورده و به حضور پیامبر صلی اهلل علیه و آله رسیدند.ما را در خیمه

داده و پیامبر صلی اهلل علیه و آله همه روزه در بازگشت از مسجد و پیش از رفتن به خانه 

ماند و از رفتاری که قوم وی درمکه ها پس از نماز عشا نزد ما میآمد.او شبخودنزد ما می

گفت.پیامبر صلی اهلل علیه و آله شبی و پس از مهاجرت به مدینه با او داشتند،سخن می

وقت همیشگی نزد ما آمد.علت تاخیر را از حضرتش پرسیدم،فرمود:حزبی)قسمتی دیرتراز 

مشخص( از قرآن]که مرسوم هر شب من بود تالوت کنم[باقی مانده بود،خواستم آن را 

گاه ازاصحاب پیامبر صلی انجام داده به پایان برسانم،آن گاه از مسجد بیرون آیم.ما صبح

شش کنید؟گفتند:آن را بهچگونه حزب بندی میاهلل علیه و آله پرسیدیم:قرآن را 

کنیم و حزب سوره،نه سوره،یازده سوره،سیزده سوره،تقسیم بندی میسوره، فتسوره،پنج

های کوتاه دارند(از سوره ق است تا آیههای کوچک کههای مفصالت)سورهبندی سوره

 . (۲۳پایان قرآن )

ه بیان اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه و آله ظاهرا جمله اخیر گفته خود اوس است که در دنبال

مناسبت ذکر کرده است.زیرا در آن زمان قرآن به صورت مصحف و ترتیب یافته و به

ایام بر حسبتر شدن قرائتها را برای آسانها کامل شده بود و آندرنیامده بود،تنها سوره

 .نمودندهای مساوی تقسیم مییا اوقات به قسمت

 تکاملی خودقرآن در مراحل 

قرآن از صدر اول،به خصوص از ناحیه کتابت و زیبایی خط،با گذشت زمان سیرتکاملی 

به سزایی داشته است.خطاطان بزرگ،در زیبایی قرآن و تکمیل خط آن،سهم

قدم اند.نخستین کسی که در راه تکمیل کتابت مصحف و زیبایی خط آنداشته



المؤمنین علیه السالم بود که در حدودسال برداشت،خالد بن ابی الهیاج از اصحاب امیر 

 .صدم هجری در گذشته است.او به خوشنویسی و داشتن خط زیبا معروف بود

اند که سعد،موال و حاجب ولید،وی را برای کتابت مصحف و شعر و اخبار دردربار گفته

(استخدام کرد.او کسی است که پس از تجدید بناو توسعه ۸6-۹6ولید بن عبد الملک)

د نبوی در مدینه،به دست عمر بن عبد العزیز،سوره شمس را باطال برمحراب آن مسج

 . (۲۴هجری پایان یافت ) ۹۰مسجد نوشت.این تجدید بنا به سال 

عمر بن عبد العزیز از خالد خواست که مصحفی با همین خط برای او بنویسد واو مصحفی 

گفت.اما خالد مبلغ ت و بر او آفرینرا با زیبایی تمام نوشت.عمر بن عبد العزیز آن را پذیرف

خود داری کرده و خواست،که عمر از پرداخت آنزیادی را برای انجام این کار می

 .مصحف را به او پس داد

مصحفی را به خط خالد بن ابی الهیاج ازاصحاب »گوید:محمد بن اسحاق)ابن الندیم(می

معروف محمد بن الحسین علی علیه السالم دیدم.این مصحف در مجموعه خطوط تاریخی

 . (۲۵« )به ابن ابی بعره بود که پس از او به عبد اهلل بن حانی رسید

پس،در نوشتند.از اینها را با خط کوفی میخطاطان تا اواخر قرن سوم هجری مصحف

اوایل قرن چهارم،خط زیبای نسخ جای خط کوفی را گرفت.اولین مصحف به خط نسخ،به 

(نوشته شد.گفته شده ۲۷۲-۳۲۸مقله)علی بن الحسین بنخطاط معروف محمد بن ست

و نسخ نوشت.او که در علم هندسه تخصص است:وی اولین کسی است که به خط ثلث

داشت،با رسم حروف هندسی و بنانهادن قواعد و اصول آن،خط عربی اسالمی را تغییر داد 

 .و بدان زیبایی بخشید

یافت نشده امت اسالمی خطاطی با این مهارتاین کار منحصر به اوست و تا کنون در میان 

هرات در افغانستان است.تعدادی از مخطوطات تاریخی،مانند مصحف موجود در موزه



 . (۲6اند که او دو بار قرآن را نوشت )منسوب به اوست و گفته

(به حد 6۸۹موصلی)متوفای یاقوت بن عبد اهللخط نسخ عربی در قرن هفتم هجری،به دست

ها با انواع مصحف نوشت.این مصحفل خود رسید.او با خط زیبای خود هفتاعالی کما

ها تا ( کلیه مصحف۲۷خطوط نوشته شده بود و پیش وای دیگرنویسندگان قرار گرفت. )

های شد.در اول قرن دوازدهم ترکنوشته میقرن یازدهم هجری بر شیوه خط یاقوت

م،خط عربی اسالمی را مورد توجه سلطان سلیعثمانی،به خصوص پس از فتح مصربه دست

کردند در پیش خطاطان فارسی که در امپراتوری عثمانی خدمت میقرار دادند و به دست

این خط کوشیدند.سلطان سلیم تمام خطاطان،نقاشان و هنرمندان را در برد و تکمیل

خود گرد آورد.اینان انواع جدیدی از خطوط عربی،مانند خط رقعی،خط پایتخت

ها خط طغرایی و خط اسالمبولی را پدید آوردند،که هم چنان در نوشتهدیوانی،

 .استمتداول

(و ۱۱۱۰عثمان)متوفای برخی از خطاطان عثمانی که شهرت بسیار یافتند عبارتند از:حافظ

(و ابوبکر ممتاز بک مصطفی ۱۱6۹(و استادراسم)متوفای ۱۱۴۴سید عبد اهلل افندی)متوفای 

ترین خطوط عربی ترین و سادهکرد.این خط از سهلراعافندی،که خط رقعی را اخت

است.او قواعد این خط راوضع نمود و اولین بار با این خط کتابت کرد.ابو بکر ممتاز بک 

 .هجری این خط را عرضه کرد ۱۲۸۰عبد المجید خان و به سال در زمان سلطان

است.نخستین داشته های مختلف رو به کمالها نیز مانند کتابت آن،در دورهچاپ مصحف

میالدی،قرآن دربندقیه به چاپ رسید.ولی پس  ۱۵۴۳هجری مطابق  ۹۵۰بار در حدود سال 

هجری  ۱۱۰۴از چاپ،مقامات کلیسا به معدوم کردن آن دستوردادند.پس از آن در سال 

( در شهرهامبورگ به چاپ قرآن همت گماشت.پس ۲۸میالدی هنکلمان ) ۱6۹۲مطابق با 

( به چاپ ۳۰« )پادو»( در۲۹میالدی ماراکی ) ۱6۹6هجری مطابق با ۱۱۰۸از وی در سال 



 .قرآن دست زد

  پطرزبورگ»میالدی،موال عثمان در ۱۷۸۵هجری مطابق با  ۱۲۰۰به سال 

قازان نیزبه چاپ »روسیه،قرآن را چاپ کرد و این اولین چاپ اسالمی قرآن بود.نظیر آن در

 .رسید

( ۳۲لیپزیک )»میالدی در شهر ۱۸۳6طابق با هجری م ۱۲۵۲( نیز در سال ۳۱فلوگل )

چاپی مخصوص از قرآن دست زد.این چاپ از قرآن به علت امالی ساده آن بااستقبال به

اسالم توفیقی به های اورپایی در جهاننظیر اروپاییان رو به رو شد.اما مانند دیگر چاپبی

 .دست نیاورد

ایران »اقدام آن با موفقیت رو به روشد، اولین دولت اسالمی که به چاپ قرآن اقدام کرد و

 .بود. این دولت اسالمی دو چاپ سنگی زیبا و منقح از قرآن تهیه کرد

ها که در حجمی بزرگ ارائه شده و دارای ترجمه در ذیل هر سطر بود این چاپ

 ۱۸۲۷هجری مطابق با ۱۲۴۳های متعدد بود.اولین نسخه به سال وبرخوردار از فهرست

میالدی در تبریز به ۱۸۳۲هجری مطابق با  ۱۲۴۸ران و دومین نسخه در سال میالدی در ته

 .چاپ رسید.در این زمان در هند نیز قرآن چاپ و منتشر شد

های مختلفی به چاپمیالدی،ترکیه عثمانی ۱۸۷۷هجری مطابق با  ۱۲۹۴به دنبال آن،از سال 

 .از قرآن دست زد که در نهایت زیبایی و استواری قرار داشت

خط کوفی و میالدی،روسیه تزاری به چاپ قرآنی به ۱۹۰۵هجری مطابق با  ۱۳۲۳ر سال د

های اولیه عثمانی یکی از مصحفرفتبه حجمی بزرگ همت گماشت،که تصور می

است.این قرآن خالی از نقطه و عالیم فتحه و کسره بود.چند ورق ازاول آن افتاده و آخر 

من یقول امنا باهلل و بالیوم تم سوره بقره: و من الناسآن نیز ناقص بود.این قرآن از آیه هش

 :االخر و ما هم بمؤمنین آغاز و به آیه چهارم از سوره زخرف



یافت.این قرآن در سمرقند پیداشده بود و در و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم پایان می

آن را با همان «کندتاش»اختیار کتاب خانه سلطنتی در پطرزبورگ بود و انستیتوی آثار در

های گاهترین دانشکرده،به مهمحجم اصلی و خصوصیات دیگر در پنجاه نسخه فتوگرافی

 گاه تهران)با شمارهدر کتاب خانه دانشای از این قرآنکشورهای اسالمی هدیه نمود.نسخه

DSS ) .۱۴۴۰۳موجود است 

نمود.چاپ ن اقداممیالدی،کشور مصر به چاپ قرآ ۱۹۲۳هجری مطابق با  ۱۳۴۲در سال 

سرپرستی مشایخ االزهر ای با تعیین وزارت اوقاف آن کشور و بهاین قرآن به وسیله کمیته

های بسیاری بر رو به رو شد و چاپانجام شد.این نسخه از قرآن با پذیرش جهان اسالم

 .اساس آن انجام گرفت

زد.هم چنین ن دست،عراق نیز به چاپ نفیسی از قرآ۱۹۵۰هجری مطابق با  ۱۳۷۰در سال 

چاپ همت سراسر جهان اسالم به چاپ و نشر قرآن به بهترین صور و زیباترین انواع

 .گماشتند. این روش هم چنان در جهان اسالم ادامه دارد

در هم چنین قرآن دیگری از خطاطی سوری به نام عثمان طه رواج یافت.این قرآن

 .ورهای اسالمی چاپ شدکشورهای سوریه،عربستان،ایران،لبنان و دیگر کش

قرآن گانهها و جزءهای سیویژگی این چاپ تنظیم آیات در صفحه و تقسیم منظم حزب

 . (۳۳است )

 :نوشتهاپی

زیدان،تاریخ تمدن اسالمی،ج .جرجی6۲۱،ص ۳ر.ک:دائرة المعارف القرن العشرین،ج  -۱

.خلیل یحیی النامی،اصل الخط العربی،ج ۴۱۷-۴۲۱خلدون،المقدمة،ص .ابن۵۸-6۰، ص ۳

-۱۵.عبد الفتاح عباده،انتشار الخط العربی،ص ۲۲االسالمی،ص . ترکی عطیة،الخط العربی۳

.محمد طاهر الملکی الکردی،تاریخ الخط ۳۳۸ربی،ص . ناجی المصرف،مصور الخط الع۱۳



 .۵۴العربی و آدابه،ص 

.تاریخ ۳۹۹-۴۰۰،ص ۱.مناهل العرفان،ج ۷۲۲،ص ۳دائرة المعارف القرن العشرین،ج  -۲

 .6۸القرآن،ص 

 .اند و در میان عرب با آنان پیوند دارندگویند که غیر عربموالی به کسانی می -۳

 .۱۳و التحریف،ص  ابو احمد عسکری،التصحیف -۴

 .۳۲،ص ۲ابن خلکان،وفیات االعیان،ج  -۵

 .6:۵۴.انعام ۳۹۹.۳،ص ۱مناهل العرفان،ج  -6

 .۲:۱۸۳بقره  -۷

 .۹:۳توبه  -۸

گویند:زیاد بن ابیه کسی را بر سر راه ابو االسود گماشت تا به عمد این آیه را به می -۹

 .(۲6الخط العربی االسالمی،ص غلط بخواند تا او را برانجام خواسته زیاد تحریک کند)

 ..فن اول از مقاله دوم۴6الفهرست:ص  -۱۰

 .۵۲صدر،حسن،تاسیس الشیعة لعلوم االسالم،ص  -۱۱

 .6۱،ص ۳تاریخ تمدن اسالمی،ج  -۱۲

به نقل از:ابو عمرو عثمان بن سعید دانی در المقنع فی  ۲۷الخط العربی االسالمی،ص  -۱۳

 .6۸ریخ القرآن،ص رسم المصاحف و نیزرجوع کنید به:تا

 .۱۳۳ابو عمرو الدانی،کتاب النقط،ص .۱۷۱،ص ۲االتقان،ج  -۱۴

 .،نقل از:سالمة بن عیاض،المصباح۵۲تاسیس الشیعة لعلوم االسالم،ص  -۱۵

 .۱۸:۱۹کهف  -۱6

 .۲۴۹-۲۵۲،ص ۱ر.ک:البرهان،ج  -۱۷

 .۱۷۸-۳۷۹،ص ۱م،ج  ۱۹۹۳سخاوی،جمال القراء و کمال االقراء،چاپ بیروت  -۱۸



 .۹۳:۱ضحی  -۱۹

 .۸۹:۱فجر  -۲۰

 .۲۵۲و  ۲۴۹،ص ۱.ر.ک:البرهان،ج ۱۵:۲۲حجر  -۲۱

 .۳۴۳،ص ۴مسند احمد،ج  -۲۲

 .۳6و  ۳۰،ص ۳تاریخ یعقوبی،ج  -۲۳

 .فن اول از مقاله دوم ۴6فن اول از مقاله اول و ص  ۹الفهرست،ص  -۲۴

 .۱6.الخطاط البغدادی،ص ۱۵۵الخط العربی االسالمی،ص  -۲۵

 .۹۲.مصور الخط العربی،ص ۱۷۱بی االسالمی،ص الخط العر -۲6

 .شهری بندری است در شمال ایتالیا -۲۷

۲۸.incklemann 

۲۹.Maracci 

۳۰.aoue 

۳۱.lugel 

۳۲.Leizig 

های آن رجوع کنید به:خرمشاهی،بهاء تر از خط عثمان طه و ویژگیبرای اطالع بیش -۳۳

 .6۵۷الدین،قرآن پژوهشی،ص 

 فصل چهارم

 سبعقراء و قرائات 

رود،به طوری ترین مسایل قرآن به شمار میقرائت قرآن و تالوت آیات آن یکی از مهم

ای به این کار همت گماشته وعهده دار قرائت قرآن که از همان ادوار نخستین پیوسته عده



بزرگان صحابه چون عبد اهلل بن اند.طبقات قراء شاملو تعلیم آن در جامعه اسالمی بوده

کعب،ابو الدرداء و زید بن ثابت درطبقه اول،عبد اهلل بن عباس،ابو االسود مسعود،ابی بن 

دوئلی،علقمة بن قیس،عبد اهلل بن سائب،اسود بن یزید،ابو عبد الرحمان سلمی و مسروق بن 

گردد.پس از این بزرگانی دیگر در طبقات سوم تا هشتم میاجدع در طبقه دوم،و باالخره

 .ئات آغاز شد و به دنبال آن قراء سبعه تعیین گردیدندطبقات از قراء، عهدتدوین قرا

سلسله قراء)قاریان به نام قرآن(و قرائات،قرن به قرن پیوسته ادامه داشت تااین که در اوایل 

را در هفت قرائت از (شیخ القراء بغداد،قرائات۳۲۴-۲۴۵قرن چهارم ابوبکر ابن مجاهد)

مختلف هفت قاری دیگر اضافه شد هایهشناخت.بعدها در دورهفت قاری بنام،به رسمیت

شد.به دلیل آن که هر کدام از این قرائات که بدین ترتیب مجموعا چهارده قرائت معروف

 .رسدقرائت متداول به بیست و هشت قرائت میشده،مجموعبه وسیله دو راوی روایت

رم نقل و ضبط ها،که آیا جملگی به طور متواتر از پیامبر اکدر حجیت قرائات و تواتر آن

تواتر قرائات را توان نفییا نه،گفتگو فراوان است.به طور کلی از آن مباحث میشده است

نتیجه گرفت،زیرا طبق رای محققین،بیش از یک قرائت از پیامبراکرم صلی اهلل علیه و آله 

 (نرسیده است و آن قرائتی است که در میان مردم)جمهور مسلمانان

 . (۱که با آن مطابق باشد،مقبول و گرنه مردود است ) متداول است و هر قرائت

 تعریف قرائت

قرآن ای از تالوترائت همان تالوت و خواندن قرآن کریم است و اصطالحا به گونه

قرآن به های خاصی است.بدین معنا که هرگاه تالوتشود که دارای ویژگیاطالق می

-حسب اجتهاد یکی ازقراء معروفای باشد که از نص وحی الهی حکایت کند و بر گونه

استوار باشد،قرائت قرآن تحقق یافته -شرط شدهبر پایه و اصول مضبوطی که در علم قرائت



قراء بر سر به دست آوردن و است.البته قرآن دارای نص واحدی است و اختالف میان

 .رسیدن به آن نص واحد است

زل من عند واحد و لکن ان القرآن واحد ن»فرماید:امام صادق علیه السالم می

( ،قرآن یکی بیش نیست و اختالفات بر سر قرائت آن از ۲ء من قبل الرواة )یجیاالختالف

همان راویان)قاریان( صورت گرفته است .قاریان قرآن)قراء معروف(راویان و ناقالنجانب

اختالف در قرآنی هستند که بر پیامبر صلی اهلل علیه و آله نازل گردیده و اختالف آنان از 

نقل وروایت آن نص نشات گرفته،و آن به سبب عواملی است که این اختالف را 

 :های آن عوامل عبارتند ازکرده است.پایهایجاب

عثمان و اختالف مصاحف اولیه،چه پیش از اقدام به یک سان کردن مصاحف در زمان-

مشخصه و حتی از  های قرآن که از هر گونه عالیمنارسایی خط و نوشته-چه پس از آن،

 .ابتدایی بودن خط نزد عرب آن روز-عاری بوده است،نقطه

 عوامل اختالف قرائات

 اشاره

عوامل اختالف در قرائت قرآن به دوران صحابه،پس از وفات پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و 

گردد.در آن زمان،صحابه بر سر جمع و نظم و تالیف قرآن اختالف کردند آله بازمی

 .گاه بر سر قرائت قرآن میان قاریان اختالفی پدید آیدامر سبب شد که گاه و بیوهمین 

داد و به دنبال آن گفت و گوها و خویش را بر دیگران ترجیح میهر گروه قرائت

 .کشیدآمد و گاه کار به منازعه میبگومگوها به وجود می

آن و از رویاین اختالفات موجب شد تا در عهد عثمان مصحف واحدی تهیه شود 

فرستاده های متعدد و متحد الشکلی تهیه گردیده،به مراکز مهم کشور اسالمینسخه



شد که بعدا بایست کامال متحد باشند،یافتها که میشود.البته اختالفاتی میان این نسخه

 :شوداختالفات اشاره میمایه برخی اختالف قرائات گردید.در جدول زیر به برخی از این

 ه/مصحف مدینه و شام/مصحف کوفه و بصره مطابق با مصحف امروزسوره/آی/

 ....قالوا اتخذ اهلل ولدا.../و قالوا اتخذ اهلل ولدا/۱۱6بقره//

 ...و اوصی بها ابراهیم.../و وصی بها ابراهیم/۱۳۲بقره//

 ...من یرتدد منکم عن دینه.../من یرتد منکم عن دینه/۵۴مائده//

 ...آل فرعون.../و اذ انجیناکم من آل فرعونو اذا انجاکم من /۱۴۱اعراف//

 ...قال سبحان ربی.../قل سبحان ربی/۹۳اسراء//

به نظر سان شدن مصاحف به کار رفته بود،تقریبا هدر رفتهاین همه کوشش که برای یک

بر سر قرائت شد.تا دیروز،اختالفتر میآمد و دامنه این اختالفات روز به روز گستردهمی

سان شدن مصاحف،اختالف بر سرخود مصاحف است.البته امروز پس از یکصحابه بود و 

ها را در همان وهله اول درمصحفی که به دست او دادند مشاهده خلیفه)عثمان(این نارسایی

ها در این مصحف وجود داشته بایست این گونه نارساییکرد و اعتراض نمود که چرا می

افال نغیره،آیا آن »بینم .به او گفتند:ری در آن میاری فیه لحنا،خطای نوشتا»باشد؟ او گفت:

 «را تغییر ندهیم؟

،ولی «خواندنه،دیگر دیر شده است،عرب خود با زبان فطری خود آن را استوارمی»گفت:

باید این قرآن را بخوانند و های مختلفهای مختلف با زبانکرد که در آینده ملتفکر نمی

 . (۳بعد نخواهند داشت )نیز در روزگارانسلیقه عربی اصیل را حتی خود عرب 

ها بسیاراست.در ذیل سان شدن آنبه هر جهت عوامل اختالف مصاحف حتی پس از یک

 :شودترین عوامل اشاره میبه برخی از مهم

 ابتدایی بودن خط.1



خط در جامعه عربی آن روز در مراحل ابتدایی خود بود،اصول کتابت استوارنشده و مردم 

دانستند،و بسیاری ازکلمات را به مقیاس خط و روش نوشتن صحیح را نمیعرب فنون 

نگاشتند.امروزه،هنوز آثاری از آن نحوه کتابت دررسم الخط باقی مانده است.در تلفظ می

چند وجه قابل خواندن بود،نون آخر شد که بهآن رسم الخط،کلمه به شکلی نوشته می

م »ی یکی بود.چه بسا»با«نداشت و نیز شکل ویفرق«ر»نوشتند که باکلمه را به شکلی می

رابه صورت کاف کوفی و عین وسط را به شکل «د»و«آخر کلمه به شکل و

ی را از کلمه جدا »نگاشتند.کلمه را جدا از یک دیگر مینوشتند.گاهی حروف یکمی«ه

کردند.چنان که ی یا این که ی را حذف میاحی»ی ونحی»ی ویستحی»کردند، مانندمی

کرد.لذا برخی میشد که خود برای خواننده ایجاد اشکالایالفهم به شکل االفهم نوشته می

اند،از جمله ابو جعفر را بدون یاخوانده-از قراء لفظ اخیر را همان گونه که نوشته شده

لیالف قریش و آیه «»همزه و اثبات یا( را با حذف۴توان نام برد که آیه الیالف قریش )می

 (6خواند. )و اثبات همزه االفهم می«( را با حذف یا۵لة الشتاء و الصیف )ایالفهم رح

ابن فلیح الفهم با اثبات همزه و اسقاط یا و سکون الم قرائت کرده و هر یک ازقراء به علت 

 .نارسایی رسم الخط،این کلمه را به نحوی عجیب خوانده است

( به ۷ا به صورت الف.مثال لنسفعن )نوشتند و نون رهم چنین،گاه تنوین را به شکل نون می

 «...( به شکل لیکونا۸،و آیه و لیکونن من الصاغرین )«صورت لنسفعا

 .بردندشد.به عبارت دیگر الف تنوین را به جای نون تاکید خفیفه به کار مینوشته می

 . (۱۰اند )نیز نوشته«( را به صورت اذا۹رو آیه و اذن آلتیناهم من لدنا اجرا عظیما )از این

شدکه خود در رسم الخط ابتدایی آن زمان،هم چنین واو و یا بدون هیچ علتی حذف می

ترین عوامل ابهام و اشکال و اختالف در قرائت،بلکه در تفسیر،به شمار یکی از مهم

حذف و به صورت و صالح «صالحوا»( و او از۱۱آمد.مثال در آیه و صالحوا المؤمنین )می



 . (۱۲مضاف )یا جمعا معلوم نبود که این کلمه مفرد استالمؤمنین نوشته شده.لذ

شد و میگردید،و به صورت عاد االولی نوشته( حذف می۱۳گاه نیز الف از عادا االولی )

در «شد و به صورت جاءانا( الف اضافه می۱۵مصاحف به جاءنا )در نتیجه .در برخی

( .هم چنین در پی بسیاری از واوهای ۱6یا تثنیه )نبود این کلمه مفرد استآمد که روشنمی

آمد که این واو عالمت شد و این تصور پیش میالفعل(الف گذارده میآخر کلمه)الم

هایی از مورد نمودند.مثالجمع است واز طرف دیگر،الف را از واو جمع حذف می

رد دوم: ما تتلوا الشیاطین .و از مو»نبلوا اخبارکم ،»،«فال یربوا»انمااشکوا بثی ،»اول:

 ....و«عتو»و«سعو»،«تبؤو الدار»،«جاؤو»،«فاؤو»

-استکه هنوز هم باقی-ها در رسم الخط مصاحف اولیهخالصه،این گونه نارسایی

مشکالت بسیاری به بار آورد،از جمله این مشکالت بروز اختالفات بسیار عمیق میان 

برخی از پیشینیان که ها در رسم الخط مصحف بودقاریان قرآن بود.به علت همین نارسایی

های اند و از خطا کاریاز آن سلب اعتماد نموده،بسیاری از موارد ابهام قرآن را غلطپنداشته

و قضی »شده که او آیه عباس روایتاند.چنان که از ابننویسندگان اصلی قرآن شمرده

به این نحو آیه در اصل »گفت:کرد و میمیو وصی قرائت»( را۱۷ربک اال تعبدوا اال ایاه )

البته روشن است که در «.اندقضی خوانده»بود و بر اثر چسبیدن واو دوم به صاد،مردم آن را

 .های اولیه نقطه نیزوجود نداشته و زمینه چنین تصوری پیش آمده استنوشته

نویسنده در نوشتن کلمه و قضی مرکب زیاد به کار برده و درنتیجه واو »گوید:ابن اشته می

ازسوره رعد را  ۳۱شده است که آیه ( و نیز از ابن عباس روایت۱۸ده است )به صاد چسبی

به او گفته شد درمصحف ا فلم ییاس آمده «.ا فلم یتبین الذین آمنوا»خواند:به این نحو می

های حروف را درست ننوشته کنم نویسنده اشتباه کرده،دندانهاست،ولی او گفت:گمان می



دندانه -در وسط کلمه-پیشین به جای الفهایه در نوشته( . باید توجه داشت ک۱۹است )

 .ها در نوشتن چندان تفاوتی نداشتیتبین جز درشماره دندانه»ییئس با»گذاردند. لذامی

 نقطه بودن حروفبی.2

حروف نقطه بودنیکی از عواملی که در قرائت قرآن مشکالت فراوانی ایجاد نمود،بی

ش در »نقطه(بود.لذامیان س واز حروف مهمله)بی دار(و جدا نساختن آنمعجمه)نقطه

ظ ، »ط و»ض ،»ص و»خ ،»ح و»ج ،»ث ،»ت و»نوشتن هیچ فرقی نبود.هم چنین میان ب ،

وجود نداشت.خواننده باید با دقت در معنای جمله و ی تفاوتی»ن و»ق ،»ف و»غ ،»ع و»

چنین حرف  یا حا و یا خا.همداد که حرف موجود،جیم استمیترکیب کالمی تشخیص

 .یا یایا تا و ثا،نون استمورد نظر با است

از این جهت در سوره حجرات در قرائت کسائی آمده است: ان جاءکم فاسق بنباء فتثبتوا و 

 :اند( .ابن عامر و کوفیون خوانده۲۰در قرائت دیگران ...فتبینوا )

اند: و یکفر عنکم... ه( .ابن عامر و حفص خواند۲۲« )( و دیگران ننشرها...۲۱ننشزها... )

« ننجیک...»...فالیوم ننحیک ببدنک و دیگران »( .ابن سمیقع:۲۴« )( و دیگران نکفر...۲۳)

 . (۲6اند )( خوانده۲۵)

 . (۲۸اند )( خوانده۲۷و دیگران لنبوئنهم )«لنثوینهم من الجنة غرفا»-جز عاصم-هاکوفی

 خالی بودن از عالیم و حرکات.3

شد.وزن وحرکت ت عاری از هر گونه اعراب و حرکات ثبت میدر مصاحف اولیه کلما

اعرابی و بنائی کلمه مشخص نبود،لذا برای خواننده غیر عرب مشکل بودتا تشخیص دهد 

عربی آشنا بودند دشوار بود وزن و حرکت کلمه چگونه است.حتی برای کسانی که با زبان

یا فعل متکلم فعل امر استاعلم »تا بدانند هیات کلمه چگونه است.مثال مشخص نبود



 .مضارع و احیانا افعل التفضیل یا فعل ماضی ازباب افعال

اند ( را به صیغه فعل امرخوانده۲۹ء قدیر )حمزه و کسائی آیه قال اعلم ان اهلل علی کل شی

عن اصحاب ( .کما این که نافع آیه و ال تسال۳۰و دیگران به صیغه فعل مضارع متکلم )

 . (۳۲اند )خواندهبه صیغه نهی و دیگران به صیغه فعل مضارع مجهول( را ۳۱الجحیم )

به صورت مضارع مجزوم «طا»و تشدید«یا»( را با۳۳حمزه و کسائی آیه و من یطوع... )

 . (۳۴اند )خواندهبه صورت فعل ماضی«و فتح و تخفیف طا«تا»خوانده و دیگران آیه را با

فرستاده قرائات سبع این است که مصاحفسبب اختالف در »ابن ابی هاشم گفته است:

شده به مناطق و مراکز اسالمی،از هر گونه عالیم مشخصه،نقطه و شکل،عاری بود.مردم از 

 . (۳۵« )آمدکردند،لذا میان قاریان شهرهااختالف پدید میهمین مصاحف برداشت می

ئات منسوب روشن نیست که اختالف درقرا»وار آیت اهلل خویی فرموده است:استاد بزرگ

تصریح بزرگان در این زمینه به نقل باشد.بلکه به اجتهادات قراء منسوب است و مؤید آن

های اولیه ازنقطه و شکل)اعراب و است. بلکه اگر مالحظه شود که مصحف

 . (۳6« )کندحرکات(خالی بوده،این احتمال قوت پیدا می

 نبودن الف در کلمات.4

آن روز آفرید،نبودن الف در رسم الخطالخط مشکل مییکی دیگر از عواملی که در رسم 

مرسوم نبود که بود. خط عربی کوفی از خط سریانی نشات گرفته است.در خط سریانی

کردند.چون قرآن درابتدا با خط کوفی الف وسط کلمه را بنویسند و آن را اسقاط می

این نوشتند)به سماوات رانمی»های وسط کلمه مانندشد، الفنگاشته می

صورت:سموت(.بعدها که عالیم مشخصه ایجاد شد،الف راصرفا با عالمت الف کوچک 

 . سموت»ساختند، ماننددر باالی کلمه مشخص می



گردید.مثال این امر)اسقاط الف وسط کلمه(بعدها در بسیاری از موارد منشا اختالف قرائت

اند.به دلیل اال انفسهم خوانده( را و ما یخادعون ۳۷نافع و ابو عمرو و ابن کثیر ما یخدعون )

شده بوده است،پس گمان آن که این کلمه در صدر آیه با همین وزن و اسقاط الف نوشته

( .در صورتی که مقتضای معنای آیه،بدون الف ۳۸اند این کلمه هم همان گونه است )برده

شده ثبت ( چون بدون الف۳۹است.و نیز آیه و حرام علی قریة اهلکناها انهم الیرجعون )

 . (۴۰اند )حرم با کسرحاء مهمله خوانده»بود،حمزه و کسائی و شعبه آن را

اعراف و ( در همین سوره و سوره۴۱ابو جعفر و بصریون: و اذ واعدنا موسی اربعین لیلة )

اند و دیگران باالف.نافع فی غیابت ماضی ثالثی مجرد(خوانده«)طه را، بدون الف وعدنا

خوانده،به گمان این که جمع است،زیرا این کلمه در مصحف «بات...فی غیا»( را۴۲الجب )

اجتهاد خود آن را جمع یا مفرد غیبت الجب .لذا هر کس طبق»بدین گونه رسم شده بود

 . (۴۳است )خود را مشروحا بیان داشتهخوانده و دالیل قرائت

ء بر موجب گردید که قرا-( ۴۴که به برخی اشاره شد )-خالصه،این گونه عوامل

سررسیدن به قرائت،با هم اختالف کنند و هر یک طبق اجتهاد خود و دالیلی که دردست 

 .خود را توجیه نمایددارد،قرائت

 هاقراء سبعه و راویان آن

به دالیلی که ذکر شد قرائت قرآن بین قاریان در مواردی اختالفی بود و تعدادقاریان در 

قرائات،هفت قرائت که ابن مجاهد از میان کلیه یافت تا اینطی سالیان متمادی افزایش می

 :را برگزید که هر کدام دو راوی دارند

(قاری شام،دو راوی اوهشام بن ۱۱۸ابن عامر:عبد اهلل بن عامر یحصبی)متوفای .۱

 .اند(هستند که هرگز ابن عامر رادرک نکرده۱۷۳-۲۴۲(و ابن ذکوان)۱۵۳-۲۴۵عمار)



(و ۱۷۰-۲۵۰(قاری مکه،دو راوی او بزی)۱۲۰می)متوفای ابن کثیر:عبد اهلل بن کثیر دار.۲

 .اند(هستند که هرگز او را درک نکرده۱۹۱-۲۹۵قنبل)

(قاری کوفه،دو راوی اوحفص بن ۱۲۸عاصم:عاصم بن ابی النجود اسدی)متوفای .۳

 (۹۵-۱۹۳(و شعبه ابو بکر بن عیاش)۹۰-۱۸۰)-پسر خوانده او-سلیمان

به وسیله او دانست و قرائت عاصمو مضبوطتر می ترهستند.حفص قرائت عاصم را دقیق

منتشر شده و تا امروز متداول است و همین قرائتی است که امروزه دراکثر کشورهای 

 .اسالمی رایج است

(قاری بصره،دوراوی او دوری ۱۵۴ابو عمرو:زبان ابو عمرو بن عالء مازنی،)متوفای .۴

(هستند که او را درک ۲6۱وفای (وسوسی صالح بن زیاد)مت۲۴6حفص بن عمر)متوفای 

 .انداند و به واسطه یزیدی قرائت را از او گرفتهنکرده

-۲۲۹(قاری کوفه،دو راوی اوخلف بن هشام)۱۵6حمزه:حمزة بن حبیب زیات)متوفای .۵

 .اند(که قرائت را با واسطه ازاو گرفته۲۲۰( و خالد بن خالد)متوفای ۱۵۰

(قاری مدینه،دو راوی اوعیسی بن ۱6۹توفای نافع:نافع بن عبد الرحمان اللیثی)م.6

( ۱۱۰-۱۹۷و ورش،عثمان بن سعید)-پسر خوانده نافع-(معروف به قالون۱۲۰-۲۲۰میناء)

 .هستند و این قرائت همان است که در برخی ازکشورهای مغرب عربی امروزه رایج است

(و ۲۴۰ای بن خالد)متوف(قاری کوفه،دو راوی او لیث۱۸۹کسائی:علی بن حمزه)متوفای .۷

 .( هستند۲۴6)متوفای -که راوی ابو عمرو هم بود-دوری،حفص بن عمر

 قراء عشرة

 :اندمتاخرین سه نفر دیگر بر این هفت نفر اضافه کرده

(قاری بغداد،دو راوی اوابو ۲۲۹خلف:خلف بن هشام،راوی حمزه)متوفای .۸



 .(هستند۲۹۲(و ابو الحسن)متوفای ۲۸6یعقوب)متوفای 

(و ۲۳۸(قاری بصره،دو راوی او رویس)متوفای ۲۰۵ضرمی)متوفای یعقوب:یعقوب ح.۹

 .(هستند۲۳۵روح)متوفای 

(قاری مدینه،دو راوی او ابن وردان)متوفای ۱۳۰ابو جعفر:ابو جعفر مخزومی)متوفای .۱۰

 .(هستند۱۷۰( و ابن جماز)متوفای ۱6۰

 قراء اربعة عشر

مقبول عامه مردم کردند،ولیشاذ)خالف مشهور(قرائت میچهار قاری دیگری که به قرائت

 :اندبودند،بر این ده قاری افزوده شده

-۱۹۰(قاری بصره،دو راوی اوشجاع بلخی)۱۱۰حسن بصری:حسن بن یسار)متوفای .۱۱

 .انداز او روایت کرده(که او را درک نکرده و با واسطه۲۴6(و دوری)متوفای ۱۲۰

-۲۵۰او بزی)که،دو راوی(قاری م۱۲۳ابن محیصن:محمد بن عبد الرحمان)متوفای .۱۲

 .اندکرده(هستند که با واسطه از او روایت۳۲۸(و ابن شنبوذ)متوفای ۱۷۰

(قاری بصره،دو راوی اوسلیمان بن حکم)متوفای ۲۰۲یزیدی:یحیی بن مبارک)متوفای .۱۳

 .اند(هستند که باواسطه از او روایت کرده۳۰۳(و احمد بن فرج ضریر)متوفای ۲۳۵

-۳۸۸(قاری کوفه،دو راوی اوشنبوذی)۱۴۸هران اسدی)متوفای اعمش:سلیمان بن م.۱۴

 .اند(هستند که با چند واسطه از اوروایت کرده۳۷۱( و مطوعی)متوفای ۳۰۰

این چهارده قرائت معروف که هر کدام از طریق دو راوی نقل شده است،مجموعا بیست و 

 .فتانجام گردهند که شناسایی آنان فی الجملههشت قرائت را تشکیل می

پنج نفر از قراء سبعه به غیر از ابن عامر و ابو عمرو ایرانی االصلند.ابن عامرمجهول النسب و 

او از فارس شیراز از »گوید:میابو عمرو از قبیله مازن تمیم است،ولی قاضی اسد یزیدی



 . روستای کازرون برخاسته است

ی ابن کثیر ونافع از آن نمودند،ولعاصم،ابو عمرو،حمزه و کسائی،صریحا اظهار تشیع می

جا که هر دو از فارس هستند،احتماال شیعه بودند.اما ابن عامر،بزرگ شده خاندان اموی بود 

 . (۴۵شد )پروا شناخته میاو فردی ناشایست و بی

 :نوشتهاپی

 .۲۱۸-۲۲6به بعد و  ۴۲،ص ۲ر.ک:التمهید،ج  -۱

 .۱۲،حدیث 6۳۰،ص ۲اصول کافی،ج  -۲

 .۴-۸،ص ۲ر.ک:التمهید،ج  -۳

 .۱۰6:۱قریش  -۴

 .۱۰6:۲قریش  -۵

 .۱۴۳.شرح مورد الظمآن،ص ۵۴۴،ص ۱تفسیر طبرسی،ج  -6

 .۹6:۱۵علق  -۷

 .۱۲:۳۲یوسف  -۸

 .۴:6۷نساء  -۹

 .۱۸6شرح مورد الظمآن،ص  -۱۰

 .66:۴تحریم  -۱۱

 .۴۷.شرح مورد الظمآن،ص ۳۱6ص  ۱۰تفسیر طبرسی،ج  -۱۲

 .۵۳:۵۰نجم  -۱۳

 .۱۲۵،ص شرح مورد الظمآن -۱۴

 .۴۳:۳۸زخرف  -۱۵

 .۱۲۸شرح مورد الظمآن،ص  -۱6



 .۱۷:۲۳اسراء  -۱۷

 .۱۷۰،ص ۴.الدر المنثور،ج ۱۸۰،ص ۱االتقان،ج  -۱۸

،ص ۱۳و رجوع کنید به:تفسیر طبری،ج  ۲۸۲-۲۸۳،ص ۸فتح الباری،ج  -۱۹

 .۱۸۵، ص ۱.االتقان،ج ۱۰۴

 .۱۴۱.ر.ک:ابو حفص انصاری،المکرر،ص ۴۹:6حجرات  -۲۰

 .۲:۲۵۹ بقره -۲۱

 .۳۱۰،ص ۱الکشف عن وجوه القراءات السبع،ج  -۲۲

 .۲:۲۷۱بقره  -۲۳

 .۳۱6،ص ۱الکشف عن وجوه القراءات السبع،ج  -۲۴

 .۱۰:۹۲یونس  -۲۵

 .۳۷۹،ص ۸.قرطبی،الجامع الحکام القرآن،ج ۱۳۰،ص ۵تفسیر طبرسی،ج  -۲6

 .۲۹:۵۸عنکبوت  -۲۷

 .۲۹۰،ص ۸تفسیر طبرسی،ج  -۲۸

 .۲:۲۵۹بقره  -۲۹

 .۳۱۲،ص ۱الکشف عن وجوه القراءات السبع،ج  -۳۰

 .۲:۱۱۹بقره  -۳۱

 .۲6۲،ص ۱الکشف عن وجوه القراءات السبع،ج  -۳۲

 .۲:۱۵۸بقره  -۳۳

 .۲6۸،ص ۱الکشف عن وجوه القراءات السبع،ج  -۳۴

 .۸6.البیان،ص ۸6،ص ۱۳۳۴طاهر بن احمد جزایری،التبیان،مطبعه منار  -۳۵

 .۱۸۱البیان،ص  -۳6



 .۲:۹بقره  -۳۷

 .۲۲۴،ص ۱الکشف عن وجوه القراءات السبع،ج  -۳۸

 .۲۱:۹۵انبیا  -۳۹

 .۱۲6شرح مورد الظمآن،ص  -۴۰

 .۲:۵۱بقره  -۴۱

 .۱۲:۱۰یوسف  -۴۲

 .۵،ص ۲الکشف عن وجوه القراءات السبع،ج  -۴۳

عوامل مؤثر در به وجود آمدن اختالف در قرائات را تا بیش از هفت عامل عمده  -۴۴

 .ایم بدانجا رجوع شودیادآورشده«۲التمهید،ج »در

 .۲۲6-۲۳۱،ص ۲ر.ک:التمهید،ج  -۴۵

 تواتر قرائات سبع

بالخصوص،متواترند و یکی از مسایل مهم،مساله تواتر قرائات سبع است که آیا این قرائات

شده باشند،در حجیت روایتحجیت قطعی دارند؟زیرا اگر متواتر باشند و با نقل همگانی

 .ی نخواهد بودها شک و تردیدآن

شده است. در گفتار بسیاری از نویسندگان و نیز برخی فقها،مساله تواتر قرائات سبع مطرح

دارند،بنابر این شرعیاند که این قرائات جملگی متواترند و حجیتآنان گمان برده

ها را برگزیند.ولی محققین،تواترقرائات را انکار تواند یکی از این قرائتنمازگزار می

سبعه چیست؟اگر مقصود دانند،زیرا مقصود از تواتر قرائاتکنند و آن را قابل تصور نمیمی

از نقل همگانی این قرائات نقل از خود قراء سبعه باشد،این فاقد ارزش است،چه مبدا تواتر 

باید مقام معصوم باشد تا منقول حجیت پیداکند.و اگر مقصود تواتر نقل از پیامبر صلی اهلل 



تر قراء،حتی سند قرائت ندارند ه تا به این قراء باشد،این امر ثابت نیست،زیرا بیشعلیه و آل

از روی اجتهاد شخصی بوده و هرگز مستند به نقل تر قرائاتچه رسد به تواتر.به عالوه بیش

و روایت نیست و اگر فرضا تواترقاریان را بپذیریم این تواتر اثری نخواهد داشت،زیرا تواتر 

به خود او حاصل شده باشد نه دیگران.و اگر نقل از پیامبر جیت داردکه نسبتبرای کسی ح

ترین صلی اهلل علیه و آله به قراء و ازآنان به دیگران باشد،فاقد شرط تواتر است،زیرا اساسی

که از مبدا تا مقصد در تمامی طبقات،نقل همگانی وجود داشته باشد و شرط تواتر آن است

 .گرددرسد و از تواتر ساقط میباشد،زیرا در وسط به نقل فرد میچنین نمیدر این فرض

های سبعه،از پیامبر صلی اهلل علیه و آله تا خود قاری متواتر فرض کنیم که هر یک از قرائت

و سپس از وی به دیگران نقل شده است،آن گاه الزمه این فرض آن است که است

نیست ت را نقل کنند.در صورتی که چنیندردوران خود قاری اشخاص دیگری نیز این قرائ

و کسی جز خود قاری قرائت را نقل نکرده است و صرفا اوست که ناقل تواتربه دیگران 

ترین شرط تواتر را از دست داده است،زیرا در تمامی طبقات نقل است و این عمده

 .همگانی وجود نداشته است

ر نبوده و معقول نیست،زیرادر زمان هر بنابر این مساله تواتر قرائات سبع،اساسا قابل تصو

گانه ناقل تواتر،صرفا خود آن قاری بوده نه دیگران،و گرنه آن یک از قاریان هفت

 :شرح این اجمالکرد.اینکشد و جنبه اختصاصی پیدا نمیبدو نسبت داده نمیقرائت

 اصطالح تواتر

متواتر،مشهور، امبه اقسحدیث .در این فن،حدیثتواتر اصطالحی است در فن شناخت

شود.حدیث متواتر آن است که میمستفیض،آحاد،صحیح،حسن،مرسل و ضعیف و...تقسیم

راویان آن،در تمام طبقات در حدی از کثرت وگستردگی باشند که یقین حاصل شود 



رو حدیث متواتر به دروغ عادتا ممتنع باشد.از اینتبانی آنان بر ساختن آن حدیث و نقل آن

 :رایط زیر باشدباید دارای ش

 .اتصال کامل سند حدیث از آخرین راوی تا منبع اولیه حدیث-

تعداد راویان و ناقالن حدیث در حدی باشد که از نظر کثرت بیش از تعدادراویان حدیث -

 .ای که احتمال تبانی آنان بردروغ داده نشودمستفیض و مشهور به شمار آیند،به گونه

را ه،شرط است.بدین نحو که در هر زمانی حدیثکثرت راویان در هر دوره و طبق-

 .به منبع اولیه برسدگروهی از گروه قبل از خود نقل کرده باشند تا حدیث

راوی بنابر این اگر در یک طبقه از این طبقات تعداد راویان کم باشد و یا در یک مورد به

گذارد،چنین واحد منتهی شود و مجددا تعداد راویان آن حدیث رو به کثرت و افزایش

 .آیدحدیثی اصطالحا متواتر نیست و در زمره اخبار آحاد به شمار می

از همین قبیل است،زیرا نقل قرائت از خود قراء،متواتراست.اما «هافرضیه تواتر قرائت

به زمان قبل از آنان تا زمان صحابه و عهد پیامبر صلی اهلل علیه و آله فاقد شرط سبت

آید و این در صورتی است که سندی ار آحاد به شمار میتواتراست و در زمره اخب

اند تا سندهایی برای وجودداشته باشد. سندهای تشریفاتی ارباب کتب قرائات بر آن شده

به دست آورند و قرائت آنان را مستند به پیامبر صلی اهلل علیه و ها،به ویژه قراء سبعهقرائت

استفاده کرده،سلسله مشایخ را به عنوان سلسله اسناد  قراءآله ارائه دهند.در این راه از مشایخ

توان سلسله اسناد روایت گرفت،زیرا اند.درحالی که سلسله مشایخ را نمیقرائات جلوه داده

شده او است نه راوی از وی.هر صاحب شاگردی که نزداستاد خود تعلیم یافته،تربیت

دارد،نه نظر شیخ و استادخویش ظهار مییافته، اختیار و نظر خود را در قرائت اتربیتقرائت

یا نقل از وی بوده باشد.در حقیقت هر صاحب قرائت درانتخاب نحوه قرائت را تا روایت

رو قرائت مشایخ خود.از ایندانیم نه راوی و ناقلکند لذا او را صاحب اختیار میاجتهاد می



نند آرای فقهیه فقها که هر دهیم همامیاست که قرائت هر یک از قراء را به خود او نسبت

دارد،نه به شیخ او تا حالت نقل و روایت پیدا نظریه فقهی به همان صاحب نظر انتساب

اند و در کتب ( چنین ادعایی نکرده۱ها )ترقرائتکند!به عالوه خود قراء در بیش

قرائت دالیل و حججی اقامه نموده،آن را منشا اختیار قرائات،برای اختیار هر صاحب قرائتی

باشد نه رساند که مستند قرائت هر قاری بزرگ،اجتهاد وی میمیاند.اینویژه او شناخته

رو سندهایی که در برخی کتب روایت از استادخویش.از این

و غیره آمده،در واقع سندهای تشریفاتی است که «المکرر»و«التحبیر»و«التیسیر»قرائات،مانند

اند تا از سلسله مشایخ آنان،به عنوان سلسله دهقاریان معروف کوشیبه جهت ترفیع شان

کند تا خود صاحب روایت اسناداستفاده نمایند.شیخ و استاد شاگردان خود را تربیت می

های خود را به آنان تلقین نمایند و آنان بدون کم و کاست آن نظرشوند نه آن که یافته

 !رادریافت دارند و به دیگران انتقال دهند

اندحتی ن تالش در مورد برخی از قراء چندان ثمر بخش نبوده،نتوانستهجالب آن که ای

(که ۱۱۸عامر یحصبی)متوفای سلسله مشایخ او را به دست آورند.مثال عبد اهلل بن

ترین قراء سبعه به دوران صحابه است،مشایخ او را نیافته تا سند روایتی برای قرائت نزدیک

کند و در نهایت ترجیح سله مشایخ او یاد میوی ارائه دهند. ابن جزری،نه قول درسل

مغیره نیز قرائت را از »بن ابی شهاب مخزومی آموخته ومغیرة»دهد که وی قرائت را ازمی

کند معلوم نیست ابن است. این در حالی است که از برخی نقل میعثمان از پیامبر گرفته

شده که قرائت را از عثمان  ( و درباره مغیره نیز تشکیک۲عامر،قرائت را ازکه آموخته )

 . (۳گرفته باشد )

ناشناخته است. عالوه بر این،مغیره که به عنوان شیخ قرائت ابن عامر معرفی شده،فردی

معاویه در شام،قاری رود که او در دوران حکومتگمان می»شمس الدین ذهبی گوید:



 :گوید«.دمشق بوده که ابن عامر،قرائت را از وی آموخته باشد

درتاریخ «ابن عساکر»( .لذا۴ة بن ابی شهاب جز از گفته ابن عامر شناخته نشده است )مغیر»

نامی ازمغیرة بن ابی -که شیوه او در آن کتاب گزارش حال بزرگان دمشق است-دمشق

شهاب نبرده،جز در شرح حال عبد اهلل بن عامر که از وی پرسیدندقرائت را نزد که 

 (۵« )ر جواب گفت:نزد مغیره و او ازعثمان گرفته بوداو د-زیرا مورد اتهام بود-آموختی؟

. 

بودن مغیره و شخصیت او و فراگیری او از عثمان،اطالعی در بیش از این از شیخ قرائت

های وی و گرفتاریدست نیست.اساسا مطرح کردن عثمان به عنوان شیخ قرائت،با آن همه

 !برای آن نتوان یافتایدهمشاغل فراوان دیگر او،جای سؤال است که پاسخ قانع کنن

 اخبار آحاد نه متواتر

اسناد آحاد به فرض ثبوت اسناد بین قاری و یکی از صحابه اولیه،چنین اسنادی در زمره

 .است و شرایط تواتر در آن وجود ندارد

در هجری ۱۲۰دومین قاری نزدیک به عهد صحابه،عبد اهلل بن کثیر است که به سال 

اند که عبارتند از:عبد اهلل بن السائب ومجاهد بن ا تنها سه تن گفتهگذشته و رجال سند او ر

(که سومین قاری ۱۲۸جبر و درباس آزاد شده ابن عباس.و نیز عاصم بن ابی النجود)متوفای 

نزدیک به زمان صحابه است.سند او از طریق دونفر،یعنی ابو عبد الرحمان السلمی و زر بن 

 .باشدحبیش می

درگذشته است و  ۱۸۹از نظر زمان به عهد صحابه،کسائی است که به سال دورترین قاریان 

رجال سند او سه تن ذکر شده است که عبارتند از:حمزة بن حبیب وعیسی بن عمر و محمد 

 شود؟ثابت میبن ابی لیلی.آیا تواتر،در این زمان طوالنی،به دو یا سه طریق

عمرو دوازده تن ذکرشده است و این آری،رجال سند نافع پنج تن و حمزه هفت تن و ابو 



آید.صرف نظر از آن رسد و در اصطالح فن حدیث،آحاد به شمارمینیز به حد تواتر نمی

از آنان صالحیت این کار را که در مورد رجال این اسناد نیز خدشه وارد است.چه برخی

ال امام جعفر باشند.مثمتصدی قرائتکرد کهاند و برخی نیز شؤون آنان ایجاب نمینداشته

اند.در حالی که مقام بزرگ یاد کردهبن محمد الصادق علیه السالم را در زمره شیوخ حمزه

به کارهای کوچک بپردازد،چنان که اثری داده کهامامت و مشاغل آن حضرت اجازه نمی

.از بینیم وهیچ قرائتی از او نیز به امام نسبت داده نشده استحمزه نمیاز قرائت امام در رائت

توانند بگویند این نهایت چیزی که مدعیان تواتر می»گوید:میاین جهت است که ابو شامه

ها تا خود صاحب قرائت متواتر است،اما تواتر آن از وی تا پیامبر صلی قرائتاست که این

 . (6است که قابل قبول نیست )اهلل علیه و آله چیزی

از آن در تواتر باز است،زیرا هیچ اثری های شک و تردید در صحت دعویدر هر حال راه

دوران،قرائت و های قرن سوم است که در آنبینیم بلکه از ساختههای پیشینیان نمیکتاب

احاطه به فنون آن،فن رایج زمان بوده است و از هیچ یک از قراء نیزبه نقل صحیح نقل 

مستند کرده اهلل علیه و آلهخود را به سماع و یا نقل متواتر از پیامبر صلی نشده که قرائت

خود را به سماع و نقل استناد داده باشد،بازهم شرط تواتر مفقود باشد!و به فرض که قرائت

 . (۷کند )خود را به تنهایی نقل میاست،زیرا هر قاری قرائت

 بزرگان با قراءمخالفت

کند، میا راهبریهاستوارترین دلیلی که ما را بر عدم اعتراف ائمه پیشین به تواتر قرائت

مسلمان محافظه مخالفت آنان با بسیاری از قراء معروف و حتی قراء سبعه است.چگونه یک

 کند قرائت متواتر از پیامبر صلی اهلل علیه و آله را مورد انکار قراردهد؟کار جرات می

با امام نماز نمود و از خواندنهای حمزه مخالفت میامام احمد بن حنبل با بسیاری از قرائت



حمزه که خواند پسند نداشت.اگرقرائتحمزه میجماعتی که حمد و سوره را به قرائت

نحو قرائت یکی از قراء سبعه است متواتر از پیامبر صلی اهلل علیه و آله باشد و پیامبر به همین

 تواند آن راناپسند بداند؟کرده و به تواتر قطعی به حمزه رسیده است،چه کسی می

من »گوید:حمزه،بدعت است .ابن دریدمیاز نظر ما قرائت»گفت:ن عیاش میابو بکر ب

اگر من »گفته است:حمزه را در کوفه ممنوع کنم .ابن المهدیمند بودم که قرائتعالقه

کردم .یزید خوانند،داغ میمیحمزهقدرت داشتم بدن کسانی را که قرآن را بر وفق قرائت

 . (۸داشت )شدیدیه کراهتحمزبه قرائتبن هارون نیز نسبت

سخنانی های قراء بزرگدانش مندان نحو و ادب در مورد غلط بودن بسیاری از قرائت

مصرخی را به کسریاء خوانده مخالفت »حمزه که االرحام را مجرور ودارند. مبرد با قرائت

رفع  ( را به۹شرکاؤهم )کرده است. ابن عصفور،قرائت ابن عامر را که آیه: قتل اوالدهم

( .فارسی نیز ۱۰داند )شرکاؤهم خوانده است،مخالف قواعد می»قتل و نصب اوالدهم و جر

( ،که در این باره در جای خود ۱۱کرده است )به ارجئه غلط تلقیقرائت ابن عامر را نسبت

 . (۱۲به تفصیل سخن گفته شد )

علیه و آله است مخالفت کند با قرائتی که متواتر از پیامبر صلی اهلل آیا مسلمانی جرات می

ورزدو یا نسبت غلط بدهد؟!هرگز چنین نیست.اینان با قرائت متواتر از پیامبر 

اند.اینان اند،بلکه با آن چه که به خود قراء منسوب است مخالفت ورزیدهنکردهمخالفت

دهد که مخالفت آنان باخطاها و اند و این خود نشان میخود را بیان کردهعلت مخالفتگاه

در آیه هؤآلء «اشتباهات قاریان است.ابو العباس مبرد با قرائت اهل مدینه که کلمه اطهر

خود اند،مخالفت کرده ودر علت مخالفتخوانده( را منصوب می۱۳بناتی هن اطهر لکم )

( ۱۴عربی آگاهی نداشته است )این قرائت ابن مروان است که در دانش و ادب»گوید: می

 .ا بسیار استه.از این قبیل نمونه



را،از جمله هایی از خطاها و غلطهای قراء معروفابن قتیبه،در فصلی از کتاب خود،نمونه

کمترکسی از این طبقه »گوید:حمزه و نافع که از قراء سبعه هستند،جمع آوری کرده و می

بسیاری از اشتباهات ( .چنان که محمد عضیمه۱۵« )است که دچار غلط و اشتباه نشده باشد

زمینه جمع آوری کرده و اند،در اینطاهای نحویان را که برخی از آنان نیز قاری بودهو خ

کند که وی در جنی نقل میآنان را به ضعف درک و شناخت کم متهم کرده است.از ابن

ضعف درایت،و در کتاب دیگر خود به کتاب خود به نام الخصائص به طور کلی،قراء را به

کند،زیرا آنان مبنایی برای قیاس شتن اشتباهات وخطاها وصف مینام المنصف آنان را به دا

 . (۱6ندارند )

بابی است پیرامون ایرادات ارباب لغت و ادب بربرخی از «در کتاب المرشد الوجیز

 :ها موارد زیر استهای قراء که از جمله آنقرائت

مشدد خوانده حال وصلاول افعال مستقبل را در «مورد از قرآن تاء ۳۱البزی که در »ایراد بر

 . (۱۷است،مانند و ال تیمموا الخبیث )

ایراد بر ابو عمرو در مورد ادغام،وی اگر دو حرف همانند را که در دو کلمه مجاوریک 

کند،مانند: دیگر قرار گیرند،اعم از آن که ما قبل آن ساکن باشد و یا متحرک،ادغام می

 . (۱۹( و ذات الشوکة تکون )۱۸شهر رمضان )

 «( که آن را به صورت فما اسطاعوا۲۰راد بر حمزه در مورد قرائت فما استطاعوا )ای

از این ( .در این باب۲۱ادغام کرده است )«طاء»را در«خوانده است،یعنی تاء«طاء»به تشدید

کرده است قبیل خطاهای قراء بسیار آورده شده و آنان را به توهم و ضعف درایت وصف

(۲۲) . 

بسا های هفت گانه نیز قابل ذکر است.چهم بر بسیاری از قرائتایرادهای عامه مرد

کرده و داشت تا از قرائت مورد نظر خود عدولاعتراضات عامه مردم،قراء را بر آن می



قرائت مورد قبول آنان را بپذیرند و این خود دلیل بر آن است که آنان قرائتی راکه پذیرفته 

 !بودند از روی اجتهاد خودشان بوده است

مهدی خلیفه نهایه ،سالی که»از جمله اعتراض مردم بر کسائی است.طبق نقل ابن اثیر در

عباسی به حج رفت،در مدینه به کسائی گفت که امامت جماعت رابه عهده گیرد.او در 

( .مردم به اواعتراض کردند که در ۲۳نبی را با اشباع و تولید همزه قرائت کرد )»نماز، 

قریش این قرائت خوانی،در حالی کهعلیه و آله قرآن را این چنین می مسجد پیامبر صلی اهلل

ء اهلل خطاب را نپذیرفته است،چنان که مردی پیامبر صلی اهلل علیه و آله را به عنوان یانبی

ما جماعت قریش،نبی را بااشباع »کرد و پیامبر صلی اهلل علیه و آله او را نهی کرد و گفت:

نام مرا »در روایت دیگر آمده که پیامبر صلی اهلل علیه و آله گفت:( و ۲۴خوانیم )همزه نمی

 . (۲۵« )این گونه تلفظ نکنیدبه

 ۲۳۷قنبل)یکی از راویان ابن کثیر(برای من نقل کرد که القواس درسال »ابن مجاهد گوید:

به وی گفت:با البزی)یکی دیگر از راویان ابن کثیر(مالقات کن و به او بگوکه تو و ما هو 

خوانی،در حالی که با قرائت ما منطبق نیست. وی این موضوع را ( را مخفف می۲6میت )ب

( .اگربزی این قرائت را ۲۷« )گرددباز میگذارد و او نیز از این قرائتبا البزی در میان می

به اجتهاد خود نپذیرفته بلکه متواترا از پیامبر دریافت کرده بود،بازگشت وی از آن معقول 

 .یز اعتراض بر او مورد نداشتنبود و ن

ابو عمرو ابن شنیدم مردی به»گوید:کند که محمد بن صالح میهم او)ابن مجاهد(نقل می

( ۲۸گفت:کلمه ال یعذب از آیه فیومئذ ال یعذب عذابه احد.و الیوثق وثاقه احد )العالء می

 کنم.آن مردمیخوانی؟وی گفت:آن را به کسر ذال مشدد قرائترا چگونه می

گفت:چرا؟در حالی که از پیامبر صلی اهلل علیه و آله نقل شده وی آن را به فتح 

خوانده است.ابو عمرو به او گفت:اگر کسی بگوید من از پیامبر قرائتی میذال



عامه دانی چرا؟ زیرا گفته کسی را که بر خالف قرائتپذیرم،آیا میام،آن را نمیراشنیده

 . (۲۹ک فرد،مورد شک و تردید است )مردم است،باور ندارم و گفته ی

اند، پذیرفتهسخن ابو عمرو در این جا قابل مالحظه است تا چگونه بر آن چه عامه مسلمانان

دهد.درحالی که کند و مورد توجه قرار نمی( و نقل واحد را رد می۳۰کند )اعتماد می

الیعذب را به فتح ذال »کسائی از قراء سبعه و یعقوب از قراء عشره و حسن از قراء اربعه،

 . (۳۱اند )مشدد خوانده

آیا معقول است که روایت متواتری وجود داشته باشد و در اختیار کسائی که درآخر قرن 

از آن کرده استزیسته قرار گیرد و ابو عمرو که در آغاز این قرن زندگی میدوم می

مورد وثوقی نقل ه شخصهایی را کبرخی از قرائت»خبر باشد؟! ابن جزری معتقد است:بی

قبول نیست گرچه با رسم کرده است،اگر با توجه به قواعد عربی قابل توجیه نباشد،قابل

الخط مصحف منطبق باشد.چنین قرائتی قطعا ناشی ازاشتباه و فراموشی و عدم ضبط صحیح 

درست کار پوشیده نیست گرچه اندک است و شاید آن است.این بر اهل تحقیق و حافظان

 .«نشود یافت

اند.روایت دانستهمعائش با همزه،از این قبیل»خارجه را از نافع در موردبرخی،روایت»گوید:

فتح یاء و اثبات همزه ( به۳۲ابن بکار از ایوب از یحیی و از ابن عامر درباره ادری ا قریب )

ظاهرا نیز از همین قبیل است.و روایت ابو علی عطار از عباس ازابو عمرو درباره ساحران ت

برخی از شارحان شاطبیه درباره ( به تشدید ظاء نیز این چنین است.و نیز آن چه را که۳۳)

احباوه »شرکاوهم و»اولیک )با یاء(و یا مانند»اسمایهم و»اند،در موردوقف حمزه نقل کرده

به جای رای «( )با الف(از همین مقوله است.نیز قرائت را۳۴اخاه )»)با واو(و مثل بداکم و

  به جای تراءی«اتر»و

نامند، رسمی میتخفیف»ها رافادارتم به جای فاداراتم که آن»اشمزت به جای اشمازت و»و



موارد و لو آن که از شخص این»کند:ابن جزری اضافه می«.در زبان عرب وجهی ندارند

 . (۳۵« )برای صحت آن وجود نداردموثقی هم نقل شده باشد،قابل قبول نیست،زیرا وجهی

به تواتر های هفت گانهترین دلیل بر آن است که قرائتاین باید گفت:این گفتار قوی بنابر

از پیامبر صلی اهلل علیه و آله نقل نشده است و گرنه رد آن هرگز جایز نبود و 

 .چون و چرا آن را پذیرفتبدونبایستی

 :نوشتهاپی

شاگرد خویش)حفص و شویم تنها عاصم است که دو قرائتی را که به دو متذکر می -۱

کند.قرائتی را که به حفص آموخته،از ابو عبد شعبه( آموخته،به نقل ازاساتید خود استناد می

گرفته و قرائتی را که به شعبه آموخته از الرحمان سلمی از موال امیر مؤمنان علیه السالم

ناد نقلی چنین استزربن حبیش از عبد اهلل بن مسعود گرفته است.و در دیگر قراء معروف

 .ارائه نشده است

 .۴۲۴ص  ۱عنایة النهایة فی طبقات القراء،ج  -۲

 .۳۰۵،ص ۲همان،ج  -۳

 .۴۳،ص ۱ذهبی،معرفة القراء الکبار،ج  -۴

 .۳۰۵،ص ۲ابن جزری،غایة النهایة،ج  -۵

 .۱۷۸المرشد الوجیز،ص  -6

 .۱6۵ر.ک:البیان،ص  -۷

 .۲۷-۲۸،ص ۳ابن حجر.تهذیب التهذیب،ج  -۸

 .6:۱۳۷انعام  -۹

 .۳۱۹،ص ۱البرهان،ج  -۱۰

 .۳6۰،ص ۴البحر المحیط،ج  -۱۱



 .۳۱ص  ۲ر.ک:التمهید ج  -۱۲

 .۱۱:۷۸هود  -۱۳

 .۱۰۵،ص ۴المقتضب،ج  -۱۴

 .6۱تاویل مشکل القرآن،ص  -۱۵

 .به بعد ۳۲،ص ۱دراسات السلوب القرآن،ج  -۱6

 .۸۳.ر.ک:التیسیر،ص ۲:۲6۷بقره  -۱۷

 .۲:۱۸۵بقره  -۱۸

 .۲۰.ک:التیسیر،ص .ر۸:۷انفال  -۱۹

 .۱۸:۹۷کهف  -۲۰

 .۱۴6التیسیر،ص  -۲۱

 .به بعد ۱۷۴المرشد الوجیز،ص  -۲۲

 .گویند که مورد نهی قرار گرفته استمی«اصطالحا به آن نبر -۲۳
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 حدیث احرف سبعه

علی سبعة اند،حدیث معروف انزل القرآنای که برای حجیت قرائات سبع ارائه دادهجنبه

 .باشد به قرائات سبعایحرف نازل شده است تا اشارهاحرف است،یعنی قرآن به هفت

حرف در اند.ولی روشن خواهیم ساخت کهرا جمع حرف،به معنای قرائت گرفته احرف

خواندند نماز میهای گوناگونبه معنای لهجه است.قبایل مختلف عرب با لهجهاین حدیث

است قرائت های عربترین لهجهو قرآن را بر خالف لهجه قریش که فصیح

ی اهلل علیه و آله پرسیدند کردند.برخی از صحابه معترض شده از پیامبر صلمی

 است،آیا باید تمامی عرب و تمامی مردم جهان طبق لهجه قریش تالوت کنند؟چگونه

عددهفت «.نه.قرآن به هفت لهجه نازل شده و به لهجه قریش اختصاص ندارد»فرمودند:

یادشده از طرق کنایه از کثرت است و عدد خاص منظور نیست.اینک نظری به احادیث

روایات اهل افکنیم،نخست در روایات منقول از اهل بیت علیهم السالم،سپسفریقین می

 :سنت

.ابو جعفر صدوق رحمه اهلل طی سندی که محمد بن یحیی ۱در روایات اهل بیت 

و ناشناس(در این سلسله سند قرار دارد،از حماد بن عثمان و او از الصیرفی)شخصی مجهول

 :روایت کرده است که محمد الصادق علیه السالمامام جعفر بن

( ،قرآن ۱ان القرآن نزل علی سبعة احرف و ادنی ما لالمام ان یفتی علی سبعة وجوه )»



 .«تواند به هفت وجه فتوا دهدحرف نازل شده و دست کم هر امامی میهفته

که هر آیه اند،بدین گونهبطون تفسیر کرده»به معنادانش مندان احرف را در این حدیث

مردم پوشیده رای وجوه مختلفی از معنا باشد که چه بسا آن وجوه بر عامهتواند دامی

 .داند فتوا دهدمیتواند بر آن چهاست،اما بر امام معصوم علیه السالم پوشیده نیست و می

خود مورد طی سند دیگری که احمد بن هالل)شخصی اهل غلو بوده و در عقیده دینی.۲

دارد،از عیسی بن عبد اهلل هاشمی واو از پدران خود  اتهام است(در این سلسله سند قرار

 :روایت کرده که پیامبر گفته است

وسع اتانی آت من اهلل فقال:ان اهلل یامرک ان تقرا القرآن علی حرف واحد.فقلت:یا رب»

( ،از جانب خدا ۲علی امتی،فقال:ان اهلل یامرک ان تقرا القرآن علی سبعة احرف )

 :فرماید:قرآن را به حرف واحد قرائت کن.درخواست کردممیآوردند که خداوند پیام

دهد تاقرآن را پروردگارا!بر امت من گشایشی فرما!آن گاه گفت:خداوند تو را دستور می

 . حرف بخوانیبر هفت

های مختلف عرب است،چنان که دراحادیث اهل به معنای لهجهاحرف در این حدیث»

معنا از آن اراده شده است وخداوند دامنه  سنت نیز به همین مضمون آمده و همین

های ای را در مورد قرآن،برای این امت فراهم کرده تا آنان بتوانندقرآن را به لهجهگسترده

 .مختلف بخوانند

ابی  ۲۰۳محمد بن حسن صفار،به سندی که در آن تردید وجود دارد)بدین گونه از ابن!.۳

از امام باقر علیه السالم روایت کرده که عمیر یا دیگری(از جمیل بن دراج از زراره 

 :گفته استوی

( ۳تفسیر القرآن علی سبعة احرف،منه ما کان و منه ما لم یکن بعد،ذلک تعرفه االئمة )»

،تفسیر قرآن به هفت وجه ممکن است که برخی از آن انجام شده و برخی هنوزصورت 



 .«دانندنگرفته است و امامان آن را می

توان بروفق آن تفسیر ای را میاحرف وجوهی است که هر آیه»منظور از در این حدیث نیز

 .و معنا کرد و همان است که در احادیث دیگر از آن به بطون تعبیرشده است

ابو عبد اهلل محمد بن ابراهیم نعمانی،طی حدیثی مرسل)فاقد سند(ازامام امیر المؤمنین .۴

 :علیه السالم نقل کرده که وی گفته است

القرآن علی سبعة اقسام،کل منها شاف کاف و هی:امر و زجر و ترغیب و ترهیب  انزل»

به انواع مطالب قرآنی اشاره شده است ( .در این حدیث۴« )وجدل و مثل و قصص...

 .هاعبارتند از:امر و نهی و تشویق و تهدید و استدالل و مثال و داستانکه

ممکن است گفته شودآیات قرآن »:محدث کاشانی درباره جمع میان این روایات گوید

بطن است و نیز به هفت لغت)لهجه(نازل شده ای دارای هفتهفت گونه است و هر آیه

 . (۵است )

موثق این جمله احادیثی است که در این زمینه از ائمه اهل بیت علیهم السالم نقل شده ولی

از وی یی و پیشها ثابت نشده است،چنان که استاد بزرگوار آقای خوبودن اسناد آن

داللتی بر اند و روشن گردید که هیچ گونهاستادش عالمه بالغی و دیگران یادآور شده

 .جواز قرائات سبع ندارند

در روایات اهل سنت در بین اهل سنت،کسی که بهتر از دیگران این احادیث را جمع 

م کتابش به شهاب الدین ابو شامه مقدسی است.او این احادیث را در باب سوآوری کرده

 :به ترتیب زیر نقل کرده است«نام المرشد الوجیز

در صحیحین از ابن شهاب نقل شده گوید:عبید اهلل بن عبد اهلل ازعبد اهلل بن عباس روایت .۱

واحد بر من قرائت جبرئیل قرآن را به حرف»کرده که پیامبر صلی اهلل علیه و آله گفته است:

قرائت کند،تا باالخره به تر از یک حرفتا آن را بیش خواستمواره از او میکرد و من هم



 . (6« )حرف منتهی گردیدفت

در همین دو کتاب نیز از ابن شهاب نقل شده که عمر متوجه شدهشام بن الحکم قرآن را .۲

بوده است.او با هشام بن الحکم به نزد خواند که وی تا آن روز نشنیدهدر نماز به نحوی می

گونه نازل شده به همین»علیه و آله رفتند،پیامبر صلی اهلل علیه و آله گفت:پیامبر صلی اهلل 

 . (۷« )تر است همان راقرائت کنیدحرف نازل شده هر کدام که آساناست.قرآن بر هفت

از ابی بن کعب نقل شده که گفته است:ما در مسجد بودیم که شخصی آمد وقرآن را به .۳

 .ض کردیم.همگی به نزد پیامبر صلی اهلل علیه و آله رفتیمای خواند که ما به او اعتراگونه

شخص ثالثی نیز به ما پیوست و هر یک از ما آیه و یا آیاتی را قرائت کردیم که درقرائت 

 .مختلف بود.پیامبر صلی اهلل علیه و آله همه را تایید کرد.شک و تردید به من دست داد

ی شد.آن گاه پیامبر صلی اهلل علیه و آله به ضربان قلب من باال رفت و عرق از روی من جار

 :من گفت

پروردگار قرآن را به حرف واحد بر من نازل کرد تا به حرف واحد قرائت کنم و من »

 .ازخدا خواستم تا بر امت من آسان گیرد.آن گاه اجازه آمد که به دو حرف بخوانم

بخوان حرفرا به هفتمجددا از وی خواستم آسان گیرد.در مرتبه سوم دستور آمد:قرآن 

(۸) . 

ای ابی!من قرآن را به یک »از ابی بن کعب نقل شده که پیامبر صلی اهلل علیه و آله گفت:.۴

ها حرف رسید و هر یک از آنکردم تا این که به هفتسه حرف قرائت می ۲۰۵و دو و!

آیه مادام که «عزیزا حکیما»،گفته شود«مقصود است.اگر به جای سمیعا علیماوافی به

به عبارتی که مضمون آن به عبارتی که مفهوم آن رحمت است و آیه رحمتعذاب

 . (۹« )ختم نشود، مانعی ندارداستعذاب

هم از وی نقل شده که پیامبر صلی اهلل علیه و آله،جبرئیل را مالقات کرد و به وی گفت: .۵



بنده و یر و برخی از آنانام.برخی از آنان ناتوان و پسواد مبعوث شدهدر میان مردمی بیمن»

محمد!قرآن ای»جبرئیل در پاسخ گفت:«.اند هستندکنیز و مردمی که هرگز کتابی نخوانده

 . (۱۰حرف نازل شده است )بر هفت

داشتند به نزد ای از قرآن اختالفاز ابو جهیم انصاری نقل شده گوید:دو نفر که در آیه.6

حرف نازل شده،در آن قرآن بر هفت»آن دو گفت: پیامبر صلی اهلل علیه و آله رفتند.وی به

 . (۱۱جدال نکنید که جدال در مورد قرآن کفر است )

حرف نازل قرآن بر هفت»از ابو هریره نقل شده که پیامبر صلی اهلل علیه و آله گفته است:.۷

 . (۱۲« )غفورا رحیما»و«بین علیما حکیماو فرقی نیستشده

قرآن بر »ده که پیامبر صلی اهلل علیه و آله گفته است:از عبد اهلل بن مسعود نقل ش.۸

ها ظاهری است و باطنی و برای هر حرفی حدی نازل شده و برای هر حرفی از آنحرففت

 . (۱۳وبرای هر حدی،پیشگاهی است )

حرف نازل شده قرآن به هفت»هم از او نقل شده که پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمود:.۹

از کفر است)سه مرتبه این جمله را تکرار نموده آن گاه فرمود:(آن چه وجدال درباره آن

 . (۱۴« )دانید از عالم و دانای آن بپرسیددانید بدان عمل کنید و آن چه را نمیآن را می

ای به نقل از زید بن ارقم که شخصی نزد پیامبر صلی اهلل علیه و آله آمد و گفت:آیه.۱۰

و ابی بن کعب برای من قرائت کردند و قرائت هر سه بایک راعبد اهلل بن مسعود و زید 

دیگر اختالف داشت.قرائت کدام یک را اختیار کنم.پیامبر صلی اهلل علیه و آله ساکت 

 .ماند

هر کس قرآن را »علی علیه السالم که در کنار پیامبر صلی اهلل علیه و آله نشسته بود،گفت:

 . (۱۵ها خوب و پسندیده است )ت کند،همه آنداند و آموخته است قرائمیبدان گونه که

در حدیث عبد اهلل آمده که پیامبر صلی اهلل علیه و آله به علی علیه السالم اشاره کرد و علی 



 :علیه السالم گفت

داند ای که میدهد که هر یک از شما به گونهپیامبر صلی اهلل علیه و آله به شما دستور می»

کرد که دیگری آن را به آن گونه ای قرائت میا به گونهبخواند.ازآن پس هر یک از م

 . (۱6سند این حدیث صحیح است )»حاکم نیشابوری گوید:«.کردنمیقرائت

کتاب نخست »از ابن مسعود و او از پیامبر صلی اهلل علیه و آله روایت کرده که فرمود:.۱۱

حرف:زجر و و بر هفتباب ( ،و قرآن،از هفت۱۷واحد و بر حرف واحد نازل شد )از باب

 . (۱۸امرو حالل و حرام و محکم و متشابه و امثال...نازل شده است )

حرف:امر و قرآن بر هفت»از ابو قالبه نقل شده که پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمود:.۱۲

 . (۱۹زجر وترغیب و ترهیب و جدل و قصص و مثل،نازل شده است )

( .اما ۲۰اند )هاشدهزمینه که برخی مدعی تواتر آن این بود معظم احادیث اهل سنت در این

وحدت مضمون در مدلول و مضمون این احادیث مختلف است و با اصطالح تواتر که

 :شوندچهار دسته تقسیم میبهرو این احادیثها شرط است،سازش ندارد.از اینتمامی آن

ها رساندو آنمات را میها اختالف لهجه در تعبیر و ادای کلاول:احادیثی که مفهوم آن

 .۱۰و  6و  ۵و  ۴و  ۳و  ۲و  ۱شماره عبارتند از:احادیث

شماره رساند،مانندحدیثدوم:احادیثی که جواز تبدیل کلمات مترادف به یک دیگر را می

 .۷و  ۴

است که هر ها مبین آنسوم:احادیثی که به اختالف معانی آیات مربوط است و مضمون آن

برخی باطن  ۲۰۷ها معانی ظاهر و!انی مختلفی دارد که بعضی از آنای تاب تحمل معآیه

 .۹و  ۸شماره است، مانند حدیث

 .۱۲و  ۱۱رساند،مانند حدیثچهارم:احادیثی که تقسیم آیات به ابواب هفت گانه را می

گیرند،یعنی اختالف لهجه درقرائت آیات تر احادیث مذکور در گروه اول قرار میاما بیش



پیامبر صلی اهلل علیه و آله احرف سبعه ای که»مندان نیز در مورداکثر دانش است و نظر

شمرده شده و قرائت قرآن را به آن اجازه داده همین است و شقوق دیگر،شاذ و یا باطل

موضوع بحث کرده،ابن شمرند.بهترین کسی که در اینها را مردود میعلمای محقق آن

( .لذا شایسته است ۲۱گفته است )،به ده وجه سخنسبعة احرفجزری است که از احادیث

بررسی شود.اینک مناسب آن استدر این باره در هر قسمت جداگانه و با تحقیقی که

 :مختصری در این باره

بر امت در استها،در واقع توسعه و تسهیلیدسته اول از این احادیث،یعنی اختالف لهجه

قرآن را تلفظ کنند.تعبیر و انند مانند مردم شهریتومورد قرائت قرآن،زیرا مردم بدوی نمی

ها به وسیله مردم با سواد و درس آنسواد،غیر از تعبیر و ادایادای کلمات به وسیله مردم بی

و بزرگ،پیر و جوان تفاوت است.عالوه خوانده است.هم چنین در این زمینه بین کوچک

ای از کلمه،به نحوی که هر قبیله بر وجود اختالف لهجه بین قبائل در تعبیرو تلفظ یک

تلفظ به غیر آن چه عادت کرده عاجزاست.هم چنین اقوام غیر عرب از امت اسالمی که 

درستی ادا کنند و تلفظ بسیاری از کلمات عربی برای آنان توانند کلمات عربی را بهنمی

افراد  قرائت قرآن بر وفق یک لهجه تکلیفی است که از حد تواناییمشکل است و چون

تواند،آن را قرائت کند که ال ای که میبر وفق لهجهخارج است،لذاهر کس مجاز است

امام «.سازد( ، خداوند هر که را به اندازه توانش مکلف می۲۲یکلف اهلل نفسااال وسعها )

 :صادق علیه السالم ازپدران خویش روایت کرده که پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرموده

( ،هر ۲۳عربیته )عجمی من امتی لیقرا القرآن بعجمیته،فترفعه المالئکة علیان الرجل اال»

را بر وفق لهجه فرد غیر عرب از امت من که قرآن را با لهجه غیر عربی بخواند،فرشتگان آن

 .دارندعرب باال برده به ساحت قدس الهی عرضه می

من در میان امتی »رموده است:همین است معنا گفتار دیگر پیامبر صلی اهلل علیه و آله که ف



ام که در میان آنان عجوز و پیرمرد و نوجوان پسر و دختر و افرادی که شدهمبعوث

حرف لذا تجویز فرموده تا امت وی قرآن را بر هفت«.اند،وجود دارندهرگزکتابی نخوانده

ا ادا توانند آن رنمیهای خاصی کههای خود قرائت کنند و لهجهو بر حسب اختالف لهجه

را به هر گونه که قرآن»کنند بر آنان تکلیف نشده است.در روایت دیگری فرموده:

قرآن را به نحوی که هر کسی»یا«.توانید،قرائت کنیدخواهید،یعنی هر گونه که میمی

آموخته بخواند،همگی در همین زمینه است .در همین موردابو العالیه روایت کرده که پنج 

نفر در لغت)یعنی در نزد پیامبر صلی اهلل علیه و آله خواندند و هر پنج نفر آیاتی از قرآن را

نفر را لهجه(با یک دیگر اختالف داشتند و پیامبر صلی اهلل علیه و آله قرائت هر پنج

 . (۲۴تصویب نمود )

پیامبر صلی اهلل از تسهیالت خداوندی یکی این است که امر فرمود به»گوید:ابن قتیبه می

دهد.فی خودشان و بر حسب عادت خودشان تعلیمه تا قرآن را هر قومی به لغتعلیه و آل

این که این کلمه را خواندند،برایعتی حین می( »۲۵المثل طایفه هذیل به جای حتی حین )

( را به ۲6تعلم و تسود وجوه )»تعلمون و»کنند.طایفه اسد نیزبه همین نحو تلفظ می

خوانند.طایفه می«( را به کسر همزه اعهد۲۷عهد الیکم )نمایند و الم اتلفظ می«تاء»کسر

 .کردندکردند و قریش اظهار نمیتمیم همزه را اظهار می

( را به ۳۰( را به اشمام ضمه با کسره و برخی ردت )۲۹( و غیض )۲۸برخی کلمه قیل )

ام تلفظ ( را به اشمام ضمه و با ادغ۳۱کسره و با ضمه و برخی دیگر و مالک ال تامنا )اشمام

تلفظ کردند. این از آن جهت است که هر زبانی به نحوی عادت کرده و قدرتوقرائت می

باشند،اعم از به غیر آن چه عادت کرده ندارد.اگر قرار بود که هر گروه از این اقوام مکلف

خود را تغییر دهند و عادت خود را ترک کنند،کاری بس کودک و نوجوان و پیر، لغت

های طوالنی تا این مشقتشد مگر پس از تحملار بود و این امر میسر نمیبمشکل و مشقت



داشته عادت کند.لذا خداوند اراده که این عادت عوض شود و زبان به غیر آن چه عادت

فرموده تا از روی رحمت و لطف، تسهیالتی دراین باره برای امت روا دارد،چنان که در 

 . (۳۲است )اصل دین چنین تسهیالتی را روا داشته

 :اندشده گفتهابن یزداد اهوازی گوید:از علی بن ابی طالب علیه السالم و ابن عباس روایت

آمده ای از قبایل عرب،نازل شده است .در روایتی از ابن عباسقرآن به لغت هر قبیله»

و کرد است که پیامبر صلی اهلل علیه و آله قرآن را به لغت)لهجه(واحدی بر مردم قرائت می

به ای محمد!قرآن را برای هر قومی»بر مردم دشوار بود،لذا جبرئیل نازل شد و گفت:این

 . خود ایشان قرائت کنلغت

حق همین است،زیرا وقتی از نظر ایجاد تسهیالت برای »گوید:ابو شامه می

عرب،قرائت قرآن به غیر زبان قریش مجاز باشد،شایسته نیست که اقوام دیگرمجاز مردم

که قرآن را به لهجه خود بخوانند و این تسهیالت برای گروهی باشد وبرای گروه  نباشند

کسانی مجازند تا دیگر نباشد،زیرا هیچ کس جز در حد توانایی خود تکلیفی ندارد.وقتی

خود با تخفیف همزه یا ادغام و یاضم میم جمع و یا وصل کلمات قرآن را بر حسب غت

ها را مکلف دیگران را محروم کرد و آنتواننند،چه طور میها تلفظ ککنایه و امثال این«ها

جیم »دانست که فقط به یک نحو قرائت کنند.ازهمین قبیلند کسانی که شین را مانند

کنند.اینان به منزله کاف تلفظ می»جیم را مانند»جیم و»کاف رامانند»و«زاء»را مانند«صاد»و

و در زبان آنان لکنتی وجود دارد و مخرج برخی از حروف را ندارند کسانی هستند که

تواند از آن چه در امکان اوست مکلف نیست،ولی بر اوست که اگر میهیچ کس به بیش

 . (۳۳« )بیاموزدکوشش کند وآن چه را صحیح است

 (هااحرف سبعه یعنی اختالف لغات)لهجه»این،همان است که ما در تفسیر

ایم و قبال نیز از سیوطی نقل شد که لغت به عرب در تعبیر و ادا و تلفظ کلمات،پذیرفته



کیفیت نطق،اعم از اظهار و ادغام و تفخیم و ترقیق و اماله و اشباع و مد وقصر و تشدید و 

 . (۳۴شود )ها تفسیر و اطالق میتلیین و امثال این

 :به معنا طرف و کناره است.ابن سیده گوید:گفته کسی که گویدحرف در لغت»

ن امره،فالنی در کناره کارش قرار گرفته بدین معناست که درمتن کار فالن علی حرف م»

 .قرار نگرفته و در کناره است تا هرگاه ناخوشایندی پیش آید فورا کناره گیرد

( ۳۵در قرآن همین تعبیر آمده،آن جا که فرموده: و من الناس من یعبد اهلل علی حرف )

کند میردان شود.از هری از ابو هیثم نقلیعنی هرگاه با ناپسندی برخورد کرد،فورا روی گ

به معنا «حرف النهر»حرف الجبل یعنی دامنه کوه و»که حرف کناره هر چیزی است،مانند

 .حرف السیف به معنا لبه شمشیر»کناره رود و

  حرف»ای به وجوهی تعبیر)قرائت(شود هر وجه آن رابنابراین هر گاه از کلمه

یابد وچون ز،طرف و جانب آن است که بدان ظهور مینامند،برای این که وجه هر چیمی

تعبیر لفظ به قرائت که کیفیتی از تعبیر کلمه و چگونگی ادای آن است وجهی از وجوه

 .شود و جمع آن احرف استحساب آمده،حرف نامیده می

لغات نزل علی سبع لغات من»گوید:-در تفسیر نزل القرآن علی سبعة احرف-ابو عبید

احرف گفته است نزل القرآن علی سبعة»ی از ابو العباس نقل کرده که در معناالعرب . ازهر

ابو العباس که در ادبیات »گوید:ها(نیست .ازهریاحرف چیزی جز لغات)لهجه»مقصود از

عرب یگانه عصر خویش است گفته ابو عبید را دراین زمینه پسند کرده و صواب شمرده 

 . (۳6است )

 .های آنان در کیفیت و چگونگی تعبیر و اداکلمه استلهجه لغات همان لغت عرب،یعنی»

ظاهر حدیث ترین تفسیرها بهها درباره این حدیث و نزدیکترین گفتهصحیح»بغوی گوید:

تواند از عرب میآن است که منظور از این حروف،لغات است.به این معنا که هر قومی



نحوی که روش وعادت اوست اعم از  ای را بهخود قرائت کند و هر کلمهقرآن را به لغت

قرائت کند تا آن جا که هر ادغام،اظهار،اماله، تفخیم،اشمام،اتمام،تلیین و دیگر وجوه

 . (۳۷« )شود خواندای را به هفت وجه میکلمه

کلمه ای به(که بر جواز تبدیل کلمه۷و  ۴شماره در مورد احادیث دسته دوم)احادیث

ط آن که واقعیت مقصود را تغییر ندهد وموجب تبدیل آیه مرادف خود داللت دارد،به شر

 :وجود داردبه عذاب و آیه عذاب به رحمت نگردد،عقاید مختلفیرحمت

 .شمردندابن مسعود و نیز ابی بن کعب،چنین تغییر و تبدیلی را جایز می

ر یک دیگمن قرائت قراء را شنیدم و آنان را در قرائت نزدیک به»ابن مسعود گفته است:

تعال نیست »اید بخوانید و فرقی بین هلم ودیدم. شما نیز قرآن را همان گونه که آموخته

(۳۸) . 

توانست کلمه االثیم از آیه: آموخت،او نمیابن مسعود وقتی به مردی غیر عرب قرآن می

  ( را درست ادا کند و به جای آن الیتیم۳۹ان شجرة الزقوم طعام االثیم )

هم اوگفته است: «.طعام الفاجر»به جای طعام االثیم بگویدوی گفت گفت.ابن مسعود بهمی

مانعی ندارد که در قرآن به جای الحکیم بگوییم العلیم و حتی اونهادن آیه رحمت را به 

  الیاس را به ادریس»( .او۴۰دانست )جای آیه عذاب جایز می

لک به جای او یکون ( و۴۱سالم علی ادراسین )»خواند:داد و به این صورت میتغییر می

( ۴۴المنفوش )( و به جای العهن۴۳خواند او یکون لک بیت من ذهب )بیت می

نذرت ( را انی۴6( و نیز انی نذرت للرحمان صوما )۴۵الصوف المنفوش )»خواندمی

 . (۴۷خواند )للرحمان صمتا می

  سعوا فیه.»..( را به صورت ...مروا فیه یا۴۸ابی بن کعب کلما اضاء لهم مشوا فیه )

علیما »و یا«سمیعا علیما»و یا«غفورا رحیما»کند( و نیز معتقد بود که فرقی نمی۴۹خواند )می



گفت:خدا موصوف به تمامی این صفات است،مادام که آیه عذابی خوانده شود،می«سمیعا

 . (۵۰به آیه رحمت و یا آیه رحمتی به آیه عذاب تبدیل نشود )

ان »خوانده:اند.انس این آیه را چنینز از اینان پیروی کردهانس ابن مالک و ابو هریره نی

چنین است و اقوم قیال به او گفتند:ای ابو حمزه!آیه«.ناشئة اللیل هی اشد وطا و اصوب قیال

را به «تبدیل علیما حکیما( .ابو هریره۵۲اقوم و اصوب و اهدی یکی است )»(؟ گفت:۵۱)

 . (۵۳« )نمودتجویز می«غفورا رحیما

مسلمانان در رو کلیهی از نظر محققان،تبدیل کلمات قرآن هرگز جایز نباشد و از اینول

ای در هرجمله و اند،زیرا هر کلمهطول تاریخ،این نظریه را مردود شمرده

ندارد،هر چند در خاص خود را دارد که کلمه دیگری با آن موقعیت تناسبآیه،موقعیت

ای غیر مرادف،زیراموضع العلیم الحکیم از هظاهر مرادف آن باشد تا چه رسد به کلم

موضع الغفور الرحیم کامال جدا است هم چنین دیگرکلمات مترادف که هر یک موقعیتی 

رعایت کند،سخن او بدیع خواهد بود و از ها را به دقتخاص دارند و وقتی متکلم همه آن

ت در حد اعجاز شود و قرآن کریم از این جهمیهمین جا فصیح از غیر فصیح شناخته

متناسب برتر از حد توانایی فصحای عرب است و به همین است و در تعیین مواضع کلمات

 .اندبالغت معجزآسای قرآن خاضع شده و به آن اعتراف کردهجهت آنان در مقابل

موضوع جواز تبدیل کلمات قرآن به کلماتی مترادف،موجب »فرماید:وار میاستاد بزرگ

برتمامی بشریت،و هیچ ای است جاوید و حجتی استاست که معجزهویرانی اساس قرآن 

شان و موقعیت قرآن موجب اعتنایی بهعاقلی در این شک ندارد که این روش،یعنی بی

مهجور شدن آن است.آیا برای هیچ عاقلی قابل تصوراست که پیامبر صلی اهلل علیه و آله 

یس،و الذکر »این نحوبخواند: اجازه داده باشد که کسی اول سوره یس را مثال به

 «العظیم،انک لمن االنبیاء، علی طریق سوی،انزال الحمید



الکریم،لتخوف قوما ما خوف اسالفهم فهم ساهون آیا هیچ کس چنین تغییر وتبدیلی را در 

گمانی را به خود راه کند؟پس روشن باد چشم کسانی که چنینکلمات قرآن تجویز می

 !بهتان بزرگی استدهند!به راستی که این می

شده است که پیامبر صلی اهلل علیه و آله دعایی به براء بن عازب آموخت که در آن روایت

 .و نبیک الذی ارسلت وی این جمله را به رسولک الذی ارسلت خواند»دعاآمده بود

اگر در مورد دعا «.رسول را به جای نبی مگذار»پیامبر صلی اهلل علیه و آله به او فرمان داد:

توان در مورد قرآن که کالم نازل از سوی خدا چیزی روا نیست،چگونه میاین چنین

 . (۵۴« )وهمیشگی و جاوید است،چنین چیزی را روا داشت؟!

به همین سبعه ناظر به تفسیر این حدیثبه حدیثو شاید انکار امام صادق علیه السالم نسبت

 .کند،خارج میمعنا است که قرآن را از نص اصلی دارای اعجاز خود

 :فرمایدکند،میهنگامی که فضیل بن یسار درباره این حدیث از حضرتش سؤال می

( ،دشمنان خدادروغ ۵۵و لکنه نزل علی حرف واحد من عند الواحد )-اعداء اهلل-کذبوا»

 . اند، بلکه قرآن یکی است و از نزد خدای یکتا نازل گردیدهگفته

ن احادیث ایراد و اعتراضی وارد نیست،به شرط آن به مفهوم دسته سوم و چهارم اینسبت

احادیث است که ها صحیح باشد.جز این که بر حسب ظاهر ترجیح با دسته اولکه سند آن

 .های عرب در تعبیر و ادای کلمات باشدهمان اختالف لهجه

آمده است: و سبعه در این جا کثرت نسبی است.چنان که در گفته خدای متعال»مقصود از

مجید: ان تستغفر لهم ( و یا مانند کلمه سبعین در قرآن۵6ر یمده من بعده سبعة ابحر )البح

 . (۵۷سبعین مرة فلن یغفر اهلل لهم )

در عرف نکته قابل توجه این که اگر اختالف لهجه در تعبیر و ادا کلمه،در حدی نباشد که

عاجز باشند.اما حو صحیحمردم غلط به شمار آید،مانعی ندارد.مگر آن که از ادای کلمه به ن



ای را به توانند،و لو از راه تعلم،کلمه را صحیح ادا کنند،مجازنیستند که کلمهکسانی که می

 .غلط بخوانند

-قرآن را طبق آیین و شیوه عربی بیاموزید و از نبر»پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرموده است:

 . (۵۸« )در آن پرهیز کنید-اظهارهمزه

( ،زیرا کالمی است که خداوند ۵۹عربیت را بیاموزید )»فرماید:ه السالم میامام صادق علی

 . (6۰باآن با آفریدگان خود تکلم نموده و با گذشتگان سخن گفته است )

در سان نیستند مگر آن کهدو نفر نزد خداوند یک»امام جواد علیه السالم در نشستی فرمود:

هاو تری او را نزد مردم در نشستبه وی عرض شد بر«آداب سخن وری برتر باشد!

قرآن،همان به قرائت»دانیم،ولی برتری او نزد خداوند چگونه است؟فرمود:اجتماعات می

« کندخدا صعود نمیگونه که نازل شده و خواندن دعا بدون غلط،زیرا دعای غلط به سوی

(6۱) . 

افی است،زیراخداوند بر بخوانند کتوانند درستالبته افراد عاجز و ناتوان تا آن جا که می

امام صادق علیه السالم هیچ کس بیش از امکان و توانایی او تکلیف نکرده است.در گفته

موقعی که یک غیر عرب ازامت »پیش از این گذشت که پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمود

 .«برندمن قرآن را با لهجه عجمی بخواند فرشتگان آن را به عربی فصیح باال می

 :وشتهانپی

 .۴۳،شماره ۳۵۸،ص ۲الخصال،ابواب السبعة،ج  -۱

 .۴۴همان،شماره  -۲

 .۱۹6بصائر الدرجات،ص  -۳

 .رسالة النعمانی فی صنوف آی القرآن -۴

 .۴۰،ص ۱ج -مقدمه هشتم-تفسیر صافی -۵



 .نقل کرده است ۲۰۲،ص ۲و مسلم در ج  ۲۷۷،ص 6این حدیث را بخاری نیز در ج  -6

 .۲۰۲،ص ۲مسلم،ج  و ۲۸۸،ص 6بخاری،ج  -۷

 .۱۲۷،ص ۵و مسند احمد،ج  ۲۰۳،ص ۲مسلم،ج  -۸

 .۱۰۲،ص ۲سنن ابو داود،ج  -۹

 .۲۹۴۴،شماره ۱۹۴،ص ۵ترمذی،ج  -۱۰

 .۱6۹،ص ۴از بیهقی.مسند احمد،ج  ۳۷۲،ص ۱شعب االیمان،ج  -۱۱

 .6۱،ص ۲المصنف،ج  -۱۲

 .۹،ص ۱تفسیر طبری،ج  -۱۳

 .۹همان،ص  -۱۴

 .۱۰همان،ص  -۱۵

 .۲۲۳،۲۲۴،ص ۲درک،ج المست -۱6

های نازل شده بر انبیای گذشته است چنان چه در مقصود از کتاب نخست کتاب -۱۷

ر.ک:کنز العمال،ج «.الکتب کانت تنزل من السماء من باب واحد...ان»حدیث دیگر آمده:

 .۵۵۳،ص ۱

 .۵۴۹،ص ۱.متقی هندی،کنز العمال،ج ۲۳،ص ۱تفسیر طبری،ج  -۱۸

 .۲۴،ص ۱تفسیر طبری،ج  -۱۹

 .۲۱،ص ۱ر.ک:ابن الجزری،النشر فی القراءات العشر،ج  -۲۰

 .۵۴تا  ۲۱،ص ۲همان،ج  -۲۱

 .۲:۲۸6بقره  -۲۲

 .۸66،ص ۴وسایل الشیعة،ج  -۲۳

 .۱۵،ص ۱تفسیر طبری،ج  -۲۴



 .۲۳:۵۴مؤمنون  -۲۵

 .۳:۱۰6آل عمران  -۲6

 .۳6:6۰یس  -۲۷

 .۲:۱۱بقره  -۲۸

 .۱۱:۴۴هود  -۲۹

 .۱۲:6۵یوسف  -۳۰

 .۱۲:۱۱ یوسف -۳۱

 .۳۹-۴۰تاویل مشکل القرآن،ص  -۳۲

 .۹6-۹۷المرشد الوجیز،ص  -۳۳

 .۴6،ص ۱االتقان فی علوم القرآن،ج  -۳۴

 .۲۲:۱۱حج  -۳۵

 . لسان العرب،ماده حرف -۳6

 .۱۳۴.المرشد الوجیز،ص ۱۴۰شرح السنة،ص  -۳۷

 .۳۳،شماره ۱۹۳،ص ۴معجم االدباء،ج  -۳۸

 .۴۳-۴۴:۴۴دخان  -۳۹

 .۲۱۳،ص ۲،ج تفسیر الرازی -۴۰

 .۹6،ص ۲۳سوره صافات.ر.ک:تفسیر طبری،ج  ۱۳۰اشاره به آیه  -۴۱

 .۱۷:۹۳اسراء  -۴۲

 .۹6،ص ۲۳تفسیر طبری،ج  -۴۳

 .۱۰۱:۹قارعه  -۴۴

 .۱۹تاویل مشکل القرآن،ص  -۴۵



 .۱۹:۲6مریم  -۴6

 .۳۴۰،ص ۱تذکرة الحفاظ،ج  -۴۷

 .۲:۲۰بقره  -۴۸

 .۴۷،ص ۱االتقان،ج  -۴۹

 .،نقل از کنز العمال۲۰ه تفسیر شبر،ص بالغی،در مقدم -۵۰

 .۷۳:6مزمل  -۵۱

 .۱۸،ص ۱تفسیر طبری،ج  -۵۲

 .۴۷،ص ۱اتقان سیوطی،ج  -۵۳

 .۱۹۷-۱۹۸البیان،ص  -۵۴

 .6۳۰،ص ۲اصول کافی،ج  -۵۵

 .۳۱:۲۷لقمان  -۵6

 .۹:۸۰توبه  -۵۷

 .۸6۵،ص ۴وسایل الشیعه،ج  -۵۸

محتمل است که آداب و قواعد لغت  شاید زبان و لهجه عربی باشد ومقصود از عربیت -۵۹

 .عرب مقصود باشد

 .۸66،ص ۴وسایل الشیعة،ج  -6۰

 .همان -6۱

 سبعة احرف در رابطه با قرائات سبعحدیث

احرف با شنیده نشده است که هیچ یک از علمای فن،بین حدیث انزل القرآن علی سبعة

مردم عادی جاری های هفت گانه ارتباطی قایل باشد.جز این که این موضوع بر زبانقرائت



 .است و هیچ دلیل قابل اعتمادی در این مورد وجود ندارد

،ابو شامه،زرکشی،ابو محمدمکی، بسیاری از دانش مندان محقق و منقد مانند:ابن الجزری

مردم جاهل و اند.ابن الجزری،این توهم را بهابن تیمیه و نظایر اینان،این شایعه را رد کرده

 . (۱دهد )عوام که از هر گونه دانش تهی هستند،نسبت می

برد قرائت هر یک از این قراء،یکی از هر کس که گمان می»ابو محمد مکی گفته است:

انه است که پیامبر صلی اهلل علیه و آله بر آن تصریح کرده،در های هفت گحرف

 . (۲بزرگ است )اشتباهی

احرف سبعه که درحدیث آمده، »اند که منظور ازگروهی گمان کرده»ابو شامه گفت است:

های سبعه است که هم اکنون رواج دارد.در حالی که این گمان برخالف اجماع قرائت

 . (۳شده است )مان تنها از ناحیه برخی جاهالن مطرحقاطبه اهل علم است و این گ

اندکه گروهی که هیچ تخصصی در علم قرائت ندارند،تصور کرده»هم او گفته است:

قرائت ائمه سبعه،همان است که پیامبر صلی اهلل علیه و آله در حدیث انزل القرآن علی 

هفت هایاز این حرف احرف از آن تعبیر کرده است و قرائت هر یک از آنان حرفیسبعة

 . (۴« )انددهند به خطارفتهگانه است.آنان که این موضوع را به ابن مجاهد نسبت می

اند که منظور ازحروف کلیه علمای دارای اعتبار و ارزش،متفق»گوید:ابن تیمیه می

 .گانه معروف نیستهای هفتای که پیامبر صلی اهلل علیه و آله گفته است،قرائتگانههفت

های هفت گانه را جمع آوری کرد،ابن مجاهد بود و او این منظوررا ول کسی که قرائتا

اساس نازل هایی باشد که قرآن بر آنها موافق و هم آهنگ با عدد حرفداشت که قرائت

همان حروف هفت های هفت گانهشده است.نه این که وی اعتقاد داشته باشد که قرائت

قراء سبعه قرائت دیگری را هایتواند به غیر از قرائتنمی گانه است و یا این که هیچ کس

 . (۵بپذیرد.این چیزی است که مورد اعتقاد هیچ یک از علماو از جمله ابن مجاهد نیست )



فرضاپیامبر اجازه -های هفت گانه کهافزاید آن که حرفآن چه بر رسوایی این توهم می

بوده است تا این که چنان پنهان و در گمنامیشود،هم ها قرائتفرموده تا قرآن بر اساس آن

هفت گانه مورد نظر پیامبر های بعد،قرائات هفت گانه تدریجا پیدا شود و حروفدر زمان

تن در آید.در صلی اهلل علیه و آله که برای تمامی امت مجاز دانسته در انحصار این هفت

اند،ولی مشمول فت تن وجودداشتهتر از این هتر و با اطالعحالی که قاریان بسیار و بزرگ

ابن مجاهد اند،مانند آن باشد که پیامبر صلی اهلل علیه و آله تنها بهاین حدیث نگردیده

سفارش کرده باشد تا مصداق احرف سبعه را تعیین کند،و گذشتگان وآیندگان را از آن 

 .محروم سازد

سبعه مربوط به این سخن درستی نیست که حدیث احرف »گوید:ابو محمد هروی می

اند،زیرا این سخن های بعد متولد شدههای هفت گانه است که قراء آن در زمانقرائت

به وجود آیند و نیز الزمه بدون فایده باشد تا این که اینانشود که حدیثمنجر به آن می

است که قرآن را قرائت این سخن آن است که برای هیچ یک از صحابه،جایز نبوده

ن که از پیش بدانند که قراء سبعه بعدا چه نحوقرائتی را اختیار کرده و بدان کنند،مگر ای

من این مطلب رابه خصوص یاد آور شدم،زیرا گروهی »کند:وی اضافه می«.کنندقرائت می

 . (6« )انداز عامه مردم به آن دل بسته

 خالصه بحث

ز پیامبر صلی اهلل علیه ها اهای گذشته روشن گردید که اثبات تواتر قرائتاز مجموع بحث

 :نماید،زیراامری محال میو آله

 .هیچ دلیلی بر اثبات این مدعا وجود ندارد-

بین قراء ها دارای اسباب و عواملی بوده که موجب پیدایش اختالفاختالف قرائت-



 .گردیده است

ز ها که در کتب قرائت آمده،در زمره اسناد آحاد است وهیچ یک اتمام سندهای قرائت-

سندها وجود دارد و ها متواتر نیست عالوه بر شک و تردیدی که در مورد صحت اینآن

 .شود و چه بسا سندهای ساختگی وتشریفاتی باشندآثار جعل در آن دیده می

این قراء که هایبر بسیاری از قرائتایرادات و اعتراضات بسیاری از علما و بزرگان امت-

بر لی اهلل علیه و آله بود،هیچ مسلمانی را جرات ایراد و اعتراضها متواتر از پیامبر صاگر آن

 .آن نبود

 .های شاذ از قراء سبعه که منافی با تواتر استوجود قرائت-

است که های اعتباری و نظری،دلیل بر آنها به دالیل و تعلیلمستند کردن این قرائت-

باشد نیازی به تی به تواتر رسیدههای یاد شده از روی اجتهاد بوده است و اگر قرائقرائت

 .اقامه دلیل اعتبای بر صحت آن ندارد

کند، ها را از پیامبر صلی اهلل علیه و آله نفی میها که تواتر آنوجود تناقض بین این قرائت-

 .تواند دو چیز متناقض،هر دو وحی باشدزیرانمی

وجود ندارد و ایها،مالزمهتبا تواتر و قرائبین تواتر قرآن که مورد اعتقاد همگان است-

 .انداند که به این سخن زبان گشودهاطالعفقط افراد مقلد و بی

 «هاهیچ ارتباطی بین حدیث انزل القرآن علی سبعة احرف و مساله تواتر قرائت-

 .ایست که برخی از عوام دچارآنندوجود ندارد و به تعبیر امام ابو الفضل الرازی،این شبهه

 قرائت صحیحضابطه تشخیص 

بزرگان فن قرائت،برای تشخیص قرائت صحیح و جدا ساختن آن از قرائت غیرصحیح، 

گردد.در این باره سه شرطرا یاد آور اند که در این جا ذکر میای مشخص کردهضابطه



 :اندشده

شناخته شده،دارای سند صحیح تایکی از صحابه سند قرائت.باید قرائتشرط اول:صحت

 .باشد

 .دوم:با رسم الخط مصحف توافق داشته باشدشرط 

 .شرط سوم:با قواعد ادبی عرب توافق داشته باشد

هرگاه قرائتی دارای این سه شرط باشد،صحیح و مورد قبول است.اگر یکی ازاین شروط را 

نداشته باشد غیر صحیح و مردود است.اصطالحا به قرائتی که فاقدشروط مذکور است،شاذ 

 .گویند

اند.در توضیح این ارکان)شرایط گانه را ارکان قرائت مورد قبول نام نهاده این شروط سه

داشته باشد.کافی است ترین قواعد عربی تطابقبا فصیحاند:قرائت الزم نیستسه گانه(گفته

گرچه نامشهور باشدمطابقت کند،زیرا علمای نحو،بسیاری از -های عربکه با یکی از لغت

اند،در حالی که قرائت مذکور از یکی از قراء سبعه و ف دیدهها را با قواعد مخالقرائت

اند:تطبیق با قواعد مشهور ضرورتی قرائات گفتهباشد.در توجیه این گونهمورد قبول می

 . (۷های قبائل عربی تطابق داشته باشد کافی است )با برخی ازلغتندارد،بلکه اگر قرائت

های شاذ و لغات عرب نازل گردیده و هرگزلغت تریندر این باره باید گفت:قرآن با فصیح

تواند باشد.لذااین گونه سخن گفتن از امثال ابن غیر معروف عرب،معیار درستی قرائت نمی

 .جزری،پایین آوردن قدر و منزلت قرآن کریم است

 .دارنداینان چون قرائات سبع را پذیرفته بودند،به ناچار این گونه سخنانی را روا می

 .اظهارات هرگز درباره قرآن روا نباشداین گونه 

بارسم الخط با رسم الخط مصحف،موافقتمقصود از موافقت»هم چنین ابن جزری گوید:

 .«هر یک از مصاحف عثمانی کافی است تا مالک صحت قرائت قرار گیرد



دانیم مصاحف هفت گانه عثمانی،خود دارای اختالف بودند وموجب در صورتی که می

 .تواند مالک صحت و قبولی قرائت گرددد.پس چگونه میاختالف گردیدن

بنیه تقویتاند و برایتر سندهای قراء تشریفاتیدر رابطه با سند،قبال اشارت رفت که بیش

ها ساخته و پرداخته شده بودند.حقیقت این است که شیوخ واساتید قرائت را که هر قرائت

 .اندکردهوان سند مطرحیک از قراء نزد آنان شاگردی کرده بودند،به عن

 ضابطه مورد قبول

باقرائت جمهور دانیم،عبارت است از:موافقتاما آن چه ما آن را ضابطه قبولی قرائت می

مسلمین جدا از قرائت قراء.زیرا قرآن در دو مسیر طی طریق نموده،نخست طریقه مردمی 

پیامبر صلی اهلل علیه و شخیص که مسلمانان سینه به سینه از پدران و اجداد خود،از شخص

به دست داده تابه امروز برای ما اند و برای همیشه دستآله تلقی نموده و اخذ کرده

 .اندرسانده

( در تمامی قرون ۸های موجود )این قرائت مردمی،موافق با ثبت)نوشته(تمامی مصحف

رده و جمهور را قرائت کحفص است،زیرا حفص همان قرائتگر آن،قرائتاست و نمایان

علی علیه السالم نیز همان را قرائت کرده که توده عظیم مردمی ازپیامبر صلی اهلل علیه و آله 

اند. این مسیر،مسیر تواتر است و قرآن به گونه تواتر به مارسیده است.ولی مسیر قراء شنیده

اجتهاد در نص قرآن روا نباشد و فاقد و قرائات مسیر اجتهاد است)جز قرائت عاصم(که

 .شرعی استجییتح

اینک برای تشخیص قرائت صحیح و متواتر که بر دست جمهور نقل و ضبطشده،سه شرط 

 :نماییمارائه می

توانای مردمی های موجود،که در تمامی قرون بر دستشرط اول:توافق با ثبت مصحف



های خطی و چاپی،مخصوصادر گستره شرق ثبت و ضبط شده است.تمامی قرآن

 .شودونه اختالفی ارائه شده و میاسالم،بدون هیچ گ

ترین اصول و قواعد لغت عرب،زیراقرآن با ترین و معروفشرط دوم:توافق با فصیح

شود.شرط نمیهای شذوذ لغوی در آن یافتترین لغت نازل شده و هرگز جنبهفصیح

 پایه گذار شریعت وشریعت و احکام قطعی عقلی،که قرآن پیوستهسوم:توافق با اصول ثابت

 .مخالف باشدشود که با آنهای صحیح عقلی است و نمیگر اندیشهروشن

از ائمه ایم.به عالوه سخنانی(داده۲تری در التمهید)ج در این زمینه شرح و بسط بیش

 :شویممعصومین در این رابطه وجود دارد که در ذیل یاد آور می

ز ائمه اهل بیت علیهم السالم ( ا۹سخنانی از اهل بیت علیهم السالم درباره قرائت قرآن )

موضوعاتی که مورد بحث واقع ترینسخنانی درباره قرآن کریم وارد شده که به مهم

شد،اشاره دارد،و حاکی از دقت نظر وژرف اندیشی است که ائمه اطهار علیهم السالم 

 .انددرباره این کتاب مقدس رعایت داشته

نان به حفظ و حراست نص قرآن وجلوگیری هم چنین نشان دهنده میزان عنایت و اهتمام آ

 :شودای از این سخنان در زیر نقل میاز تحریف و تاویل آن است.گزیده

گوید:مجلدی را که حاوی قرآن بود،به جعفر بن محمدالصادق علیه محمد بن وراق می.۱

 آن نیزهای آخرینالسالم نشان دادم که عالیم و نشانه گذاری آن باطال و یکی از سوره

که قرآن با دوست ندارم»باطال نوشته شده بود.کاستی در آن یاد ننمود جز آن که فرمود:

 . (۱۰شده است )رنگی جز رنگ سیاه نوشته شود،همان گونه که در اولین بار نوشته

تا آن جا که به حفظ و سالمت قرآن استاین سخن،نشانه دقت و عالقه شدید امام نسبت

شده که به همان نحوی که اول بارنوشته شده،محفوظ و باقی  در رنگ خط نیز ترجیح داده

 .بماند، تا بدین وسیله قرآن با چیزی غیر از قرآن،مانندزوائد و تحسینات اخیر،اشتباه نشود



قرآن واحد است و از پیش گاه »امام محمد بن علی الباقر علیهما السالم فرموده:.۲

( ۱۱« )شودفات از راویان بر آن وارد مییگانه و واحد فرود آمده است و این اختالخدای

سخن، بدین معنا است که قرائت نازل شده از جانب خدا یکی است و قرآن به .این

 .واحد نازل گشته است و اختالف در روایت این نص بر حسب اجتهاد قاریان استنص

 :دهدبعدی،این معنا را توضیح میحدیث

قرآن بر حرف واحد و از »فرماید:سالم میامام جعفر بن محمد الصادق علیهما ال.۳

های متداولی است که مردم ( .منظور نفی قرائت۱۲نزدخدای واحد نازل گشته است )

اند.امام چنین مطلبی را انکار هارا متواتر از پیامبر صلی اهلل علیه و آله پنداشتهآن

حسب تفسیری که از ها)بر نص واحد نازل شده است.اما اختالف لهجهکند،زیرا قرآن بهمی

شود،چنان که در روایات دیگر آمده و ایم(از طرف امام نفی نمیسبعه داشتهحروف

 .قبالنقل شد

سالم بن سلمه گوید:شخصی در محضر امام صادق علیه السالم آیاتی از قرآن را قرائت .۴

علیه کرد و به طوری که من شنیدم،قرائت او غیر از قرائت دیگر مردم بود.ابو عبد اهلل 

خوانند تو خود داری کن و همان گونه که مردم میاز این قرائت»به وی گفت:السالم

کرده ( .شاید این شخص بر حسب تفنن قراء،قرآن را به وجوه مختلف قرائت۱۳بخوان )هم

ها،به منزله بازی با نص قرآن کریم است،امام وی را است و از آن جا که این قبیل قرائت

آن هستند ستور داده که همان قرائت معروفی را که مردم ملتزم بهنهی کرده است و د

است که هر نسلی بدان امر شده،همان قرائتیاختیار کند،زیرا قرائت صحیح که در شریعت

از نسل پیش تا از پیامبر صلی اهلل علیه و آله و او از جبرئیل و او از خدای عز و جل،اخذ 

حرفه خود قرائت را همانند یک نو آوری و صنعت کرده است و توجهی به قاریانی که فن

باشد،باید مورد توجه اند،نباید کرد و تنها قرائتی که با قرائت عامه مسلمانان موافققرار داده



 .قرار گرفته شود

گوید:در مورد تنزیل قرآن از امام صادق علیه السالم پرسیدم، سفیان بن السمط می.۵

 . (۱۴« )ید،بخوانیداهمان گونه که آموخته»گفت:وی

است که قراء وی از نص اصلی که برای نخستین بار نازل شده سئوال کرده است،زیرا دیده

است که امروز میان دهد که نص اصلی هماندر این زمینه اختالف دارند و امام پاسخ می

بر ایدبخوانید(به این معنا است که مردم متداول است و فرموده او)همان گونه که آموخته

شما)یعنی عامه مسلمانان(واجب است قرآن راهمان گونه که خلفا عن سلف از پیامبر صلی 

 .اید،بخوانیداهلل علیه و آله فرا گرفته

کردند که ما در گوید:عبد اهلل بن فرقد و معلی بن خنیس برای من نقلعلی بن الحکم می.6

ما بود.در آن جاپیرامون فضل محضر امام صادق علیه السالم بودیم و ربیعة الرای نیز با 

اگر ابن مسعود قرآن راطبق قرائت »قرآن سخن به میان آمد.امام صادق علیه السالم فرمود:

بلی،گم »گفت:خوانده است،گم راه بوده است .ربیعه گفت:گم راه؟امام علیه السالمما نمی

 . (۱۵خوانیم )میما قرآن را طبق قرائت ابی»راه . امام صادق علیه السالم،اضافه کرد:

شده وامام علیه های غیر متعارف ابن مسعود بحث میشاید در آن مجلس درباره قرائت

عامه ها جایز نیست و قرائت صحیح،همان قرائتالسالم به آنان تذکر داده که این قرائت

راه است،زیرا چنین مسلمانان است و کسی که از این روش متداول عامه تخطی کند گم

اند،عدول وتخطی کرده مسلمانان که نسال بعد نسل از پیامبر فرا گرفتهکسی از روش 

کرده است)به فرض میاست.و اگر ابن مسعود قرآن را بر خالف روش مسلمانان قرائت

که جامعه مسلمانان در آن مشی راه است،زیرا طریق میانه،طریقی استصحت نسبت( گم

 .راه خواهد بودنهد،هرکس که باشد گم کنند و کسی که از این راه میانه گام برونمی

سان یکبه دورانخوانیم،اشاره استاما این گفته امام که ما قرآن را بر طبق قرائت ابی می



کرد،وگروهی آن را بر ها در عهد عثمان که ابی بن کعب قرآن را امالء میشدن مصحف

د،برای رفع اختالف به داشتننوشتند و هرگاه در مورد نص اصلی اختالفوفق امالء او می

عامه مسلمانان است.بر طبق امالء کردند و مصحف موجود که مورد قبولوی مراجعه می

ابی بن کعب،کنایه از التزام به چیزی است که ابی بن کعب است و قرائت منطبق بر قرائت

 .هم اکنون عامه مسلمانان برآنند

کرده خود علیهم السالم روایت صدوق از امام جعفر بن محمد الصادق و او از پدران.۷

قرآن را با همان کیفیت عربی آن بیاموزید و »است که رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله فرمود:

 . (۱6« )از نبردر قرآن)یعنی مبالغه در اظهار همزه(بپرهیزید

اظهار همزه به منزله اضافه کردن بر قرآن است، »امام صادق علیه السالم فرمود:

فیها ( و یا لکم۱۷در آیه اال یسجدوا هلل الذی یخرج الخبا )«الخبا»اصلی،مانند:های مگرهمزه

 (۱۸( . )۱۹ء و نیز فاداراتم )دف

نوشته شده که اشتباه است وهمان طور که «به زای یعنی النبز«ها کلمه النبردر برخی نسخه

کرده است.این می قرائت« است و کسائی به نبر«قبال از نهایه ابن اثیر نقل شد،صحیح آن نبر

عربی خالص قرائت که در احادیث اهل بیت علیهم السالم آمده است قرآن را به کیفیت

اند و لغت داشته( ، از نظر عالقه شدیدی است که به حفظ لغت اصیل قرآن۲۰کنید )

اصیل،همان لغت فصیح عرب و لهجه رایج آن است،تا قرآن ازهر گونه تغییر و غلط 

 .و دگرگونی در آن راه نیابدخوانی مصون باشد 

 های معروفتدوین قرائت

مسلمانان در صدر اول،قرآن را به نحوی که از اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه و آله 

وایان بزرگی کردند و پس از صحابه،از تابعین و پیشگرفتند،قرائت میشنیدند وفرا میمی



،از جمله این افراد که در آموختندبردند،قرآن را میکه درشهرهای آنان به سر می

توان سعید بن المسیب،عروة بن الزبیر،سالم بن عبد اهلل العدوی،معاذ بن بودند میمدینه

الحارث،عبد الرحمان بن هرمز، محمد بن مسلم بن شهاب،مسلم بن جندب وزید بن اسلم 

لیکه.در را نام برد.در مکه عبید بن عمیر، عطاء،طاووس،مجاهد،عکرمه وعبد اهلل ابن ابی م

کوفه علقمه،اسود،مسروق،عبیده، عمرو بن شرحبیل،حارث بن قیس،ربیع بن خثیم،عمرو 

حبیش،عبید بن نضله،ابو زرعه،سعید بن بن میمون،ابو عبد الرحمان السلمی، زر بن

عامر بن عبد قیس،ابو العالیه،ابو رجاء،نصر بن جبیر،ابراهیم نخعی و شعبی.در بصره

 .ر بن زیدعاصم،یحیی بن یعمر و جاب

 .توان نام برددر شام ابن ابی شهاب و خالد بن سعید،مصاحب ابو الدرداء،را می

های مختلف مندان امت در بالد و مرجع مسلمانان درزمینهاینان و نظایرشان،علما و دانش

افراد در یک زمینه خاص آمدند.اما برجستگی این گونهمعارف اسالمی آن روز به شمار می

 .شدنددوره شناخته میرآن نبود،بلکه اینان به طور عام علمای آننظیر قرائت ق

اختصاصی پس از گذشت آن دوره،گروهی فن قرائت و فرا گرفتن و آموختن آن را رشته

قرآن و آموزش آن خود قرار دادند و به این رشته توجهی خاص مبذول داشته و در قرائت

مردم را در این زمینه واییگرفتند که پیش شهرت یافتند،تا این که در مقام امامت فن قرار

شتافتند و معارف قرآن را از آنان میبه عهده داشتند و مردم از مناطق مختلف به سوی آنان

 .آموختندمی

روش همه مسلمانان در مناطق مختلف بر این بود که مردم هر شهری قرآن را ازقاری همان 

امر قرائت را پذیرفتند و چون اینان تصدیگرفتند و تنها قرائت او را میشهر فرا می

 .به آنان نسبت داده شددار بودند،قرائتعهده

ابو جعفریزید بن القعقاع،شیبة بن :کسانی که از این قبیل در مدینه شهرت یافتند عبارتند از



نصاح و نافع بن ابی نعیم.در مکه عبد اهلل بن کثیر،حمید بن قیس و محمد بن محیصن.در 

بن وثاب،عاصم بن ابی النجود،سلیمان االعمش،حمزه و کسائی،به این مقام کوفه یحیی 

اسحاق،عیسی بن عمر،ابو عمرو بن العالء،عاصم یافتند.در بصره عبد اهلل بن ابیست

 .الجحدری و یعقوب الحضرمی

الذماری و در شام عبد اهلل بن عامر،عطیة بن قیس،عبد اهلل بن المهاجر،یحیی بن ابی الحارث

 .بن یزید الحضرمی شریح

اسالم پس از این افراد،تعداد قاریان رو به فزونی نهاد و قاریان در مناطق مختلف جهان

همان گونه که ای پس از طبقه دیگر به جانشینی آنان نایل آمدند.ولیپراکنده شدند و طبقه

 نشان داده وقبال اشارت رفت،اینان در فرا گرفتن و آموختن قرآن و قرائت اختالف

رعایت روایت و های مختلف داشتند.برخی از آنان در تالوت قرآن استوار و بهروش

شهرت داشتند و برخی در این موارد،کوتاهی داشتند وبرخی در این موارد کوتاهی درایت

 .کردند.از این جهت اختالفاتی بین آنان پدید آمدمی

رویه،رو به ی و کارهای بیبه تدریج ضبط قرائات رو به کاستی و سستی نهاد و زیاده رو

« جلوه کندرفت که باطل در لباس حقفزونی گذاشت و به تعبیر ابن جزری بیم آن می

( .لذا علمای برگزیده امت و بزرگان به پا خواسته و تمام کوشش خود رادر تحقیق و ۲۱)

تمیز درست از نادرست و مشهور از غیر مشهور به کار گرفته و اصول وقواعدی برای 

که دارای قواعد و به عنوان فنی از فنونها قرائتئت وضع کردند.در اثر این کوششقرا

اصولی محکم و استوار بود در آمد.در چار چوب این اصول،اجتهاد و انتخاب نیز به کار 

 .ای ازآن تشریح گردیدسابق شمهرفت،که در مباحث

در کتابی مفصل و  های صحیح و جمع آوری آناولین امام معتبری که به ضبط قرائت

(بودکه شاگرد کسائی ۲۲۴مبسوط همت گماشت،ابو عبید قاسم بن سالم انصاری)متوفای 



ام،وی قراء را در بیست کردهبه طوری که من شماره»گوید:آمد.ابن الجزری میبه شمار می

و پنج تن منحصر کرده است و کسانی که به نام قراءسبعه بعدا شهرت یافتند،در زمره اینان 

 . (۲۲« )ودندب

 (۲۵۸پس از او احمد بن جبیر بن محمد ابو جعفر کوفی،ساکن انطاکیه)متوفای 

گانه را در آن جمع آوری نمود که های پنجکتابی در این زمینه تالیف کرد و قرائت

اسماعیل ای از مناطق جهان اسالم تعلق داشت.سپس قاضیها به منطقههریک از این قرائت

های در آن،قرائت(کتابی در قرائت تالیف نمود که۲۸۲ون)متوفای بن اسحاق،مصاحب قال

(کتابی به ۳۱۰ابو جعفر طبری)متوفای بیست تن از ائمه جمع آوری شده است.پس از وی

 .نام الجامع تالیف نمود که بیست و چندقرائت در آن جمع آوری شده است

در قرائت (کتابی۳۲۴ی پس از گذشت زمانی کوتاه،ابو بکر محمد بن احمد داجونی)متوفا

 .نوشت و ابو جعفر را که یکی از قراء عشره است،به دیگر قراء اضافه کرد

کرد و او (کار او را دنبال۳۲۴متوفای «)به دنبال داجونی ابوبکر احمد بن موسی ابن مجاهد

 .های هفت گانه منحصرکردها را در قرائتنخستین کسی است که عدد قرائت

زدند،که احمد ران به تالیفاتی به پیروی از او و بر همان منوال دستپس از ابن مجاهد،دیگ

اند.احمد (از آن جمله۳۸۱مهران)متوفای (و احمد بن حسین بن۳۷۰بن نصر شذائی)متوفای 

سه تن دیگر را به قراء سبعه اضافه کرد واصطالح قراء عشره به وجود آمد.یکی دیگر از 

(است که کتابی به نام المنتهی تالیف کرد.در ۴۰۸ این افراد محمد بن جعفرخزاعی)متوفای

 .های قبلی نیامده استبرخی مطالب جمع آوری شده که در کتاباین کتاب

ها در اندلس و کشورهای مغرب تا اواخر قرن چهارم رواج نداشت،تااین که این قرائت

رهاترویج ها را در آن کشوراویان قرائت در مصر به آن مناطق سفر کردند و این قرائت

  (مؤلف الروضه۴۲۹دادند.ابو عمر احمد بن محمد الطلمنکی)متوفای 



 .ها را در اندلس ترویج کرداولین کسی است که این قرائت

الکشف عن »(مؤلف التبصره و۴۰۷پس از وی ابو محمد مکی بن ابی طالب قیسی)متوفای 

( مؤلف ۴۴۴سعیددانی)متوفای وجوه القراءات السبع و سپس حافظ ابو عمرو عثمان بن 

 .جامع البیان به این کار دست زدند»و«التیسیر

هایی درقرائت تالیف (کتاب۴۴6در دمشق،استاد ابو علی حسن بن علی اهوازی)متوفای 

 .کرد

سفر کرد و (از مغرب به مشرق۴6۵در همین ایام ابو القاسم یوسف بن علی هذلی)متوفای 

در این کشورها،روایات ائمه قرائت رامطرح ساخت.او از کشورهای مختلف دیدن نمود و 

پرداخت.آن گاه کتابی به نام به ماوراء النهر رسید و در غزنه و دیگر شهرها به کار قرائت

معروف گرد آوری شده است.در کتاب الکامل تالیف کرد که در آن پنجاه قرائت از ائمه

و استاد قرائت از آخر مغرب تا  شیخ ۳6۵با من»گوید:روایت آمده است.او می ۱۴۵۹او 

 . دروازه فرغانه،مالقات کردم

( کتاب التلخیص ۴۷۸پس از وی ابو معشر عبد الکریم بن عبد الصمد طبری)متوفای 

 ۱۵۵۰ها در آنهای هشت گانه در مکه تالیف کرد کهسوق العروس را درباره قرائت»و

تر از این دو شناسیم که بیشیکسی رانم»گوید:روایت و طریق آمده است.ابن الجزری می

علوم قرائت را جمع آوری کرده باشند،مگرابو القاسم عیسی بن عبد العزیز 

تالیف کرد و محتوی «االکبر و البحر االزخر(که کتابی به نام الجامع6۲۹اسکندری)متوفای 

 . روایت و طریق است ۷۰۰۰بر 

چنان ادامه دارد ومؤلفان،  ها،همتالیف کتب درباره قرائت»کند:ابن جزری اضافه می

خود صحیح های شاذ و صحیح را بر مبنای تحقیقات خود و یا بر اساس آن چه کهقرائت

اند،بلکه آنان در این ره گذر کنند و مورد اعتراض هیچ کس واقع نشدهدانند،روایت میمی



ری اخذ هم چنان یکی از دیگکنند زیرا قرائت،سنت متبعی است کهاز پیشینیان پیروی می

االقناع از »های الکامل از هذلی سوق العروس از طبری،کند و همان طور که در کتابمی

ها آمده مورد روضه از مالکی و امثال این»مبهج از سبطخیاط،»کفایه از ابو العز،»اهوازی،

ها اعم از ضعیف و شاذ،از قراء و محتویات این کتاباتباع است و بر مبنای روایات آنان

ایم کسی بر این روش کنند و ما ندیدهها،قرائت میاشد و یا عشره و یا غیر اینسبعه ب

 . (۲۳« )ها برخاسته باشدبا آناعتراض کند و یا به مخالفت

 :نوشتهاپی

 .۱۰تحبیر التیسیر،ص  -۱

 .۱۵۱و المرشد الوجیز،ص  ۳کتاب االبانه ،ص  -۲

 .۸۰،ص ۱االتقان،ج  -۳

 .۱۴6المرشد الوجیز،ص  -۴

 .ثبت کرده است ۳۹،ص ۱ج «النشر»ابن الجزری این فتوا را از ابن تیمیه در -۵

 -.۳۳،ص ۱الکافی از ابو محمد هروی.ر.ک:البرهان،ج  -6

 .۱۰،ص ۱ر.ک:ابن جزری،النشر فی القراءات العشر،ج  -۷

در مراکزی که نشر و پخش مصاحف و قرائات از آن جا نشات گرفته،مانند کوفه و  -۸

 .اطق شرق بالد اسالمیبصره و دیگر من

این سخنان از کافی،تالیف ثقة االسالم کلینی،استخراج شده است.ر.ک:به جلد دوم  -۹

 .6۲۷،ص ۲۷و  ۲۳و  ۱۵و  ۱۳و  ۱۲و  ۸های القرآن،باب النوادر،شمارهکافی، کتاب فضل

  ال یعجبنی ان یکتب القرآن اال بالسواد کما کتب اول مرة» -۱۰

  ء من قبل الرواةعند واحد و لکن االختالف یجی القرآن واحد نزل من -۱۱

 .«و لکنه نزل علی حرف واحد من عند الواحد» -۱۲



 . کف عن هذه القراءة اقرا کما یقرا الناس» -۱۳

 . اقرؤوا کما علمتم» -۱۴

ان کان ابن مسعود ال یقرا علی قراءتنا فهو ضال .فقال ربیعة:ضال؟فقال علیه السالم: » -۱۵

 . اما نحن فنقرا علی قراءة ابی»قال ابو عبد اهلل علیه السالم: نعم،ضال .ثم»

صدوق،معانی «)تعلموا القرآن بعربیتة و ایاکم و النبر فیه،یعنی الهمز»قال رسول اهلل: -۱6

 .(۲۳۷االخبار،چاپ نجف،ص 

 .۲۷:۲۵نمل  -۱۷

 .۱6:۵نحل  -۱۸

 .۹۸.ر.ک:معانی االخبار،ص ۲:۷۳بقره  -۱۹

 .۱از ابواب قرائت قرآن شماره  ۳۰،باب ۲۲۲،ص 6،جلد ر.ک:وسایل الشیعه -۲۰

 .۹،ص ۱ر.ک:النشر فی القراءات العشر،ج  -۲۱

 .۳۴همان ص  -۲۲

 .۳6،ص ۱النشر،ج  -۲۳

 ها به هفت قرائتانحصار قرائت

شد که در های روشنی از توجه مسلمانان به قرائت ارائه گردید و بیاندر مبحث قبل،نمونه

های معروف و حفظ وتدوین و پذیرش همه شخصیتبه قرائتنسبتها مردم تمامی دوره

محلی و منطقه خود توجه ای به قاریروزیدند.هم چنین مردم هر منطقهها اهتمام میآن

 .سیره مستمر اعتراض نداشته استتری داشتند و هیچ کس اعم از عامه و خاصه بر اینبیش

مسلمانان قرار اختیار قرائت مورد توجه همه بدین ترتیب اجتهاد و تحقیق قراء در انتخاب و

داشت و مسلمانان در چار چوب شروط خاصی که قبال اشارت رفت،قرائت را فرا گرفته و 



 .پذیرفتندمی

داشت،تا این این روش همیشگی در فراگیری و آموزش قرائت تا اوایل قرن چهارم ادامه

لوب مردم و نفوذدر میان سران و که نابغه فرزانه بغداد،یعنی ابن مجاهد که در جذب ق

القراء را به طور رسمی به مقامات دولتی ورزیدگی داشت،ظاهر گردید.وی کرسی شیخ

رقیبانی داشت که برتر از وی بودند خود اختصاص داد و عامه مردم به او روی آوردند.ولی

ت علمی و بضاعابن مجاهد را به علت قلتتر داشتند.آنانای بیشو در علوم قرآن سابقه

اطالعی از فنون قرائت و انواع کمی روایت از شیوخ و سفر نکردن درطلب علم و بی

 .کردندهای منقول از ائمه بزرگ، تحقیر میقرائت

روزی نزد ابن شنبوذ رفتم.در مقابل وی انبوهی ازکتاب قرار »گوید:المعافی ابو الفرج می

هایی بود و در قفسهدر آن کتاب خانهداشت.به من گفت:در کتاب خانه را باز کنم،گشودم.

هیچ کتابی را بر نداشتم و های خاص یک فن و یک علم قرار داشت و منهر یک،کتاب

وی آن گاه «.خواندنگشودم، مگر این که ابن شنبوذ،آن را همانند سوره حمد ازبر می

 . با این حال، بازار داغ از آن ابن مجاهد است»گفت:

ابوبکر ابن مجاهد و یاابو الحسن ابن »ت که از ابو طاهر پرسیدم:العالف نیز نقل کرده اس

تر ابن مجاهد باالتر و بیشعقل»ابو طاهر گفت:«شنبوذ کدام افضل و برتر از دیگری است؟

 . (۱« )باشد!میتر از عقلشاز علمش و علم ابن شنبوذ برتر و بیش

ابن مجاهد افتاد،بینان اتفاق میگنهمان طور که در بین اقران و هم»ابن الجزری گفته است:

ابن مجاهد را و ابن شنبوذ نیز اختالف افتاد،تا آن جا که ابن شنبوذ کسی را که شاگردی

گفت:این شخص پاهای خودرا در راه کسب پذیرفت و میبه شاگردی نمیداشتمی

 .سفر در طلب علم رانبرده استدانش به غبار نیالوده است .کنایه از آن که رنج

پیشینیان بود. بند به تقلید از قرائتبن مجاهد بسیار خشک و غیر قابل انعطاف و سخت پایا



کسی از ابن مجاهد پرسید:چراشیخ قرائتی خاص اختیار »گوید:عبد الواحد بن ابی هاشم می

کند؟او در پاسخ گفت:نیاز ما در حفظدست آوردهای ائمه پیشین،بیش از آن است که نمی

 . (۲« )یابدیم تا پس از ما رواجقرائتی اختیار کن

( را احضار کند و هر یک از آن دو را در محضر جمعی از فقها به محاکمه ۴مقسم )و ابن

هر دو »گوید:شود.دکتر صبحی الصالح میبکشدتا مانع از اجتهاد و اختیار قرائت

 محاکمه به دستور شیخ القراء)ابن مجاهد(تشکیل گردید و او اولین کسی استجلسه

گانه را جمع آوری کرد.ابن مجاهد قرائت را از ابن شاذان رازی های هفتقرائتکه

در فراگرفت.ابن مقسم و ابن شنبوذ نیز از شاگردان ابن شاذان بودند،اما اشتراک این سه تن

 (۵« )استاد و اخذ قرائت از یک شیخ،مانع از تشدد ابن مجاهد با دو هم ردیف خودنگردید

. 

قرائت(همان طور به این روش ابن مجاهد،)حصر قرائات در هفتوذ نسبتاعتراض ابن شنب

شدیدا انتخاب و اختیار رائتبه سد بابکه قبال نقل شد،بسیار شدید بود.ابن مقسم نیز نسبت

توانستند همان طور که خلف بن هشام وابی عبید و ابن سعدان می»اعتراض کرد و گفت:

ی آنان جایز بود،دیگران نیز که پس از آنان قرائتی اختیار کنند و این کار برا

 . (6« )توانند به همان نحو عمل کننداند،میآمده

به کار برد وبه طور نسبی ابن مجاهد تمام کوشش خود را برای سد باب اجتهاد در قرائت

جامعه اسالمی او را توفیقی حاصل کرد،زیرا شرایط حاکم بر آن دوران تاریک و نابسامان

هایش پیروز شود،و مخالفان خود رامنزوی سازد.مساله حصر ا در خواستهکمک کرد ت

قرائات در هفت قرائت از جمله کارهای اوست و اگرناهم گونی و نقصی در این کا وجود 

 .عمل خطیری دست زددارد،بر عهده او است که شتاب زده به چنین

تنها قرائت فرین)کهترین سهم سرزنش این عمل توهم آبیش»گوید:دکتر صبحی صالح می



سوم هجری در بغداد، معتبر قرائت قراء سبعه است(متوجه ابن مجاهد است که در راس قرن

به جمع آوری هفت قرائت از هفت تن از ائمه مکه و مدینه وبصره و کوفه و شام دست زد 

معروف شدند.در حالی که این و تنها اینان به وثوق و امانت و دقت در ضبط قرائت

کی واقعی نداشته و صرفا یک تصادف واتفاقی است،زیرا در بین ائمه قراء افراد عمل،مال

 . (۷« )برترندبسیار و قابل توجهی هستند که از قراء سبعه

آری،به هنگامی که دانش مندانی مانند:ابو عبید قاسم بن سالم و ابو جعفر طبری وابو حاتم 

ساختند، اصطالح و فراهم می هایی در فن قرائت نگاشتهسجستانی و دیگران،کتاب

های هفت گانه مطرح نبود و چندان شهرتی نداشتند و آنان درتالیفات خود، قرائت

هفت گانه در اول قرن چهارم هایاند.این عبارت قرائتتری را یادآور شدههای بیشقرائت

اج ( ،رو۸کسب علم سفری نداشت )ای بر روایات و در راهبه دست ابن مجاهد که احاطه

های سبعه همان احرف سبعه قرائت»یافت.در نتیجه مردم عوام تصور کردند که منظوراز

رو بزرگان و نقادان،همگی سرزنش و مالمت است که در حدیث نبوی آمده است.ازاین

تند خود را متوجه ابن مجاهدکردند،که عمل او است که این تصور عامیانه را به وجود 

ظمت و شؤون ائمه دیگر که برتر و باالتر از قراء تا عآورده و ایجاب کرده است

 .!جلوه کندارزشاند،ناچیز و بیسبعه

 اعتراض به موضع ابن مجاهد

سبع،شدیدا بسیاری از بزرگان شتاب زدگی و نا استواری ابن مجاهد را در انتخاب قرائات

 :شودهایی از آن ذیال نقل میاند که نمونهمورد نکوهش قرار داده

سرزنش و العباس احمد بن عمار مهدوی،قاری و مفسر قرآن،ابن مجاهد را سختامام اب

ناشایسته انجام داد و ها در هفت قرائت،عملیبنیان گذار انحصار قرائت»گوید:کند و میمی



های هفت گانه،همان احرف سبعه است این توهم را بر عامه کوته نظر آورد که این قرائت

تر ها را درعددی زیر عدد هفت و یا بیشد اگر او قرائتکه در حدیث آمده است و شای

رفت.عالوه بر این،وی آمد وشبهه از میان میداد، این اشکال و توهم به وجود نمیقرار می

در مورد هر امامی به دو راوی اکتفا کرده واین موجب شده است که اگر کسی قرائتی را 

پذیرد و آن را باطل بداند.در حالی که چه بسا کرده باشد،نبشنود که ثالثی غیر از آن دو نقل

تر باشد و ممکن است که نادانانی در این مورد دچار مبالغه این قرائت مشهورتر وصحیح

 . (۹« )به خطا و کفر بیانجامدشوند و امر آنان

روا باشند گانه نیست کههای هفتتنها قرائت»ابوبکر ابن العربی در همین زمینه گفته است:

های دیگر مانند:قرائت ابو جعفر و شیبه واعمش که همانند قراء ن که گفته شود قرائتتا ای

سیوطی پس از نقل این مطلب جالل الدین«.اند،غیر مجاز است!سبعه و یا برتر از آنان بوده

اند که از جمله آنان:ابو محمد را گفتهکسان دیگری نیز این سخن»گوید:از ابن العربی،می

 . (۱۰« )توان نام بردالب و ابو العالء همدانی و دیگرائمه قراء را میمکی بن ابی ط

تبعیت در کتاب ابن مجاهد و کسانی که از وی»گوید:اثیر الدین ابو حیان اندلسی می

های مشهور آمده است.در موردابو عمرو بن العالء اند، تنها تعداد کمی از قرائتکرده

ابن مجاهد تنها به الیزیدی اند،ولی در کتابقل کردههفده راوی نام برده شده که از وی ن

اند وابن مجاهد تنها به السوسی و الدوری الیزیدی روایت کرده»اکتفا شده است.ده کس از

مزیتی ندارند و همه آنان در انضباط و بسنده کرده است در حالی که این دو بر دیگران

بینیم مگر اندک بودن ای این کار نمیاند و ماعلتی براستواری و اخذ قرائت مشترک بوده

 . (۱۱« )دانش او!

  امام استاد،اسماعیل بن ابراهیم ابن القراب،در اول کتاب خود به نام الشافی

ها،مبتنی برهیچ گانه و عدم تمسک به دیگر قرائتهای هفتتمسک به قرائت»گوید:می



ازمتاخران)منظور او  سند و نص و روش و سنتی نیست.و فقط ناشی از این است که برخی

اند،کتابی به نام السبعه منتشر ابن مجاهد است(که به بیش از هفت قرائت آشنایی نداشته

و معروفیت مؤلف کتاب،عامه شهرتکرده که فقط حاوی هفت قرائت است و به علت

های هفت گانه جایز هایی غیر ازاین قرائتمردم تصور کردند که تمسک به قرائت

هایی تالیف کرده و برای قرائت کتابیار دیگری پس از ابن مجاهد دربارهنیست.افراد بس

اند و هیچ کس نگفته است اختالفات نقل کردههر امام از ائمه قراء روایات بسیار و انواع

به موجب این روایات،به جهت آن که در کتاب ابن مجاهد نیامده است،جایز که قرائت

 . (۱۲« )نیست.

در اوایل قرن چهارم،ابوبکر ابن »گوید:محمد)شیخ و استاد ابو شامه(میابو الحسن علی بن 

هایی را به وی منتهی گردید و مقدم بر مردم زمان خودبود،قرائتمجاهد که ریاست قرائت

که با رسم الخط مصحف موافقت داشت،اختیار کرد و قرائی راکه قرائتشان شهرت 

مراکز مهم اسالمی فرستاده که عثمان بههایی داشت،برگزید و با توجه به تعداد مصحف

نازل شده است،بر حرفبود و با توجه به گفته پیامبر صلی اهلل علیه و آله که قرآن بر هفت

های آنان را انتخاب کند و آنان راائمه بالد و مناطق آن شد که هفت قاری و قرائت

این هفت تن اکتفا  بهمختلف به حساب آورد.بنابر این، ابن مجاهد اولین کسی است که

نیز در این مورد از وی های آنان تالیف کرده است و مردمکرده و کتابی پیرامون قرائت

نفر،پیش از وی این کار را های این هفتاند و هیچ کس در جمع آوری قرائتتبعیت کرده

 . (۱۳نکرده است )

هفت گانه هایرائتکلیه این ق»گوید:ابو محمد مکی بن ابی طالب نیز در همین زمینه می

احرف سبعه است که قرآن بر آن مبنا نازل شده است.اما غلط واشتباه بزرگی »جزئی از

است که کسی تصور کند که قرائت هر یک از این قراء سبعه یکی ازاحرف سبعه 



بدان تمسک نکرده است،زیرا نتیجه این اعتقاد این است که هر قرائتی را که قراء سبعه

 .«طرود باشدباشند،متروک و م

اند که های خود بیش از هفتاد تن کسانی را یادکردهکند که ائمه در کتابوی اضافه می

بر آن که گروهی از اند.عالوهتر از این هفت تن بودهدارای مقامی باالتر و شانی عظیم

خود،خودداری کرده و های قرائتمندان از ذکر برخی از این قراء سبعه در کتابدانش

دیگر،حمزه و کسائی و ابن عامر منداناند. فی المثل ابو حاتم و دانشا کنار گذاردهآنان ر

را در کتاب خود ذکر نکرده و در حدود بیست تن ازائمه قراء را که برتر از قراء سبعه 

تن  ۱۵قرائات خود عالوه بر قراء سبعه،از اند.هم چنین طبری در کتاباند،ذکر نمودهبوده

 .اندقاضی نیز به همین نحو عمل کرده.ابو عبید و اسماعیلبرددیگر نام می

تن از های این هفتبنابر این،چگونه روا باشد که کسی گمان کند قرائت»گوید:او می

متاخرین همان احرف سبعه است؟این اشتباهی بزرگ است.آیا این ادعا برنصی از پیامبر 

کسائی رد؟!و چگونه قابل قبول است کهیا مبنای دیگری داصلی اهلل علیه و آله مبتنی است

در ایام مامون همین دیروز به قراء سبعه ملحق شود،در حالی که هفتمین نفراز قراء سبعه 

یعقوب حضرمی بوده است و ابن مجاهد،در حوالی سال سیصد،کسائی را به جای یعقوب 

شود ه اکتفاء میبه همین اندازوی سخن در این زمینه را به درازا کشانده که«.تعیین کرد!

(۱۴) . 

صحیح هایام که قرائتاز بعضی که دانشی ندارند شنیده»گوید:حافظ ابن الجزری می

های قرائتهاست که از قراء سبعه است.بلکه بسیاری از جهال و نادانان بر آنند کههمان

هایی را که در قرائتآمده است.حتی برخی«التیسیر»الشاطبی و»صحیح همان است که در

دانند.در حالی که قاعده میدو کتاب مذکور نیامده و یا از قراء سبعه نیست،شاذ و خالف

تر هایی که در دو کتاب یاد شده نیامده و یااز قراء سبعه نیست،ولی صحیحچه بسیار قرائت



هایی است که در این دو کتاب آمده و یااز قراء سبعه است.این شبهه از آن جا از قرائت

هفت گانه همان احرف سبعه است که در هایاند قرائته گمان بردهنشات گرفته ک

 .«!بدان اشاره شدهحدیث

گروه زیادی از ائمه پیشین،عمل ابن مجاهد را مبنی بر اکتفاءبه هفت تن »کند:وی اضافه می

اند:اگر عددی خطا داده وگفتهاز قراء مورد نکوهش قرار داده و در این مورد به او نسبت

نمود و یا مقصود خودرا به وضوح بیان تر انتخاب میعدد هفت و یا بیشکمتر از 

 . (۱۵« )یافتندکرد،نادانان از این شبهه رهایی میمی

های قرائتاند کهبه کسانی که گمان کردهبزرگان پیشین نسبت»جالل الدین سیوطی گوید:

کامال اعتراض دارند و آمدههایی مانند التیسیر و الشاطبیه معروف همان است که در کتاب

 . (۱6سبکی است )آخرین کسی که به آن تصریح نموده،شیخ تقی الدین

به ابن مجاهد،درباره حصر قرائات درسبعه،کاری که این بود اعتراضات بزرگان فن نسبت

 !دیگران نکرده بودند.ولی آیا این اعتراضات تاثیری داشته است؟

اولیه را ادامه طبقه عامه از آغاز قرن چهارم،همان رویهدهد که بررسی آثار موجود نشان می

اند.اماعلما و دانش مندان داده و به پیروی تقلید گونه محض،به همان قراء سبعه اکتفا کرده

بر خالف نظر عامه قادر طرفی و اتخاذ روشیبیاند،به رعایتهای بعد آمدهکه در زمان

اند.نمونه این مسیل حرکت کردهامه در سرازیریاند،و عمال هم آهنگ و هم راه با عنبوده

ترین مخالفان انحصار قرائات که سر سخت(است۴۳۷دانش مندان، ابو محمد مکی)متوفای 

خود را به نام الکشف عن وجوه القراءات السبع به به هفت قرائت است.مع الوصف کتاب

 .داده استهای سبعه اختصاصقرائت

(است که کتاب خود رابه نام ۴۴۴ید دانی)متوفای دیگری ابو عمرو عثمان بن سع

 .های هفت گانه نگاشته استمنحصرا پیرامون قرائت«التیسیر



و در کتاب وفات یافته ۴۷6نمونه دیگر ابو عبد اهلل،محمد بن شریح اشبیلی است که به سال 

چنین کرده است.هم های هفت گانه و روات آن بحثخود به نام الکافی تنها درباره قرائت

های به قرائت«ابو حفص بن عمر بن القاسم انصاری اندلسی کتاب خود رابه نام المکرر

 .سبعه منحصر کرده است

ای به نام حرز االمانی ووجه التهانی (قصیده۵۹۰ابو محمد قاسم بن فیره شاطبی)متوفای 

دند، برای های سبعه سروده و همان گونه که عامه به تقلید ازابن مجاهد معتقدرباره قرائت

هر قاری دو راوی ذکر نموده است.مؤلفان دیگری نیزتالیفاتی به همین نحو به نگارش در 

 .اندمنحصر کردهها را در عدد هفتاند و همه آنان قرائتآورده

تنها برخی از متاخران سه تن را به هفت قاری معروف اضافه کرده و به پیروی ازابن مجاهد 

ابو الخیر ابن اند.از جمله اینان:شمس الدینوی بر شمردهبرای هر یک از آن سه،دو را

در گذشته است.وی کتابی در دو جلدبه نام النشر فی  ۸۳۳الجزری است که به سال 

تالیف کرده و پس از آن کتابی دیگر به نام التحبیرفی قرائات االئمة العشرة «القراءات العشر

سروده که به همین نمط «العشرفی القراءاتای نیز به نام طیبة النشر تالیف کرده و قصیده

 .است

اند،که از آن پس از ابن الجزری تا عصر اخیر همه مؤلفان کتب قرائات از وی پیروی کرده

تالیف «القراءات العشرجمله نویسنده معاصر،محمد سالم محیسن کتابی به نام المهذب فی

 .کرده است

اند،تا قراءمورد قراء ده گانه اضافه کردهبرخی نیز چهار قاری از قراء شواذ را بر این 

القراءات االربعة اعتماد)به عقیده آنان(به چهارده تن برسند.کتاب اتحاف فضالء البشر فی

(مبتنی برهمین اساس ابداعی و نو آوری ۱۱۱۷تالیف احمد بن محمد دمیاطی)متوفای «عشر

 .است



دارای بار قرائت،قرائتی است کهاما پیروان مکتب تشیع بر این باورند که تنها دلیل اعت

دهد و آن جز شناخته شده نزد انبوه مسلمانان وفقشروط یاد شده باشد و عمدتا با قرائت

بیش نیست،زیرا نص قرآنی یکی بیش نیست که از نزدخدای یکتا نازل گردیده یک رائت

اشی از اختالفات در قرائت قرآن،نو تمامی این«است القرآن واحد نزل من عند الواحد

اند.هر گونه اجتهادی در به گمان کردهاجتهاد قاریان است که خود را راویان آن نص

دست آوردن نص قرآن بیهوده است،جز ازطریق سماع و نقل متواتر،که منحصرا در قرائت 

ها وجود دارد.که قبال اشارت رفت و ذیال به اختصار یاد ویژگیحفص اینعاصم به وایت

 :شویمآور می

 :وشتهانپی

 .۵۴-۵6،ص ۲غایة النهایة فی طبقات القراء،ج  -۱

 .۲۱۷،ص ۱معرفة القراء الکبار،از ذهبی،ج  -۲

 .۵۲،ص ۲محمد بن احمد بن ایوب بن شنبوذ.ر.ک:غایة النهایة ج  -۳

 .۱۲۳،ص ۲محمد بن الحسن بن یعقوب بن الحسن بن مقسم.ر.ک:غایة النهایة،ج  -۴

 .۲۴۷و  ۲۲۱،ص ۱.ر.ک:معرفة القراء الکبار،ج ۲۵۱-۲۵۲مباحث فی علوم القرآن،ص  -۵

 .۲۴۹،ص ۱معرفة القراء،ج  -6

 .۱۴۸و  ۲۴۷مباحث فی علوم القرآن،ص  -۷

 .۳۲۷،ص ۱زرکش،البرهان،ج  -۸

 .۸۰،ص ۱االتقان فی علوم القرآن،ج  -۹

 .همان -۱۰

 .همان -۱۱

 .۴6،ص ۱النشر فی القراءات العشر،ج  -۱۲



 .۱6۰رجوع شود به:المرشد الوجیز،ص  ،و نیز۱۱۱جمال القراء،ص  -۱۳

 .۱۵۱-۱۵۳.المرشد الوجیز،ص ۱۰۲ر.ک،االبانه،ص  -۱۴

 .۳6،ص ۱النشر فی القراءات العشر،ج  -۱۵

 .۸۱،ص ۱االتقان،ج  -۱6

 حفصویژگی قرائت

یافته، یگانه قرائتی که دارای سندی صحیح و با پشتوانه جمهور مسلمین استحکام

مسلمانان متداول واره میانطی قرون پی در پی تا امروز همحفص است.این قرائت در رائت

 :گرددبوده و هست و تداول آن به چند سبب بر می

قرائت عامه حفص همانسبب اول،همان است که قبال به آن اشاره شد.در واقع،قرائت.۱

مسلمانان است،زیرا حفص و استاد او عاصم شدیدا به آن چه که باقرائت عامه و روایت 

قرائت را عاصم از شیخ خود ابو ح و متواتر میان مسلمانان موافق بود،پای بند بودند.اینصحی

عبد الرحمان سلمی و او از امام امیر المؤمنین اخذکرده است و علی علیه السالم به هیچ 

از پیامبر صلی اهلل علیه و آله متواتر قرائتی جز آن چه با نص اصلی وحی که میان مسلمانان

کرده است.این قرائت را عاصم به شاگرد خودحفص آموخته است.از ائت نمیبوده، قر

رو در تمامی ادوار تاریخ مورد اعتماد مسلمانان قرارگرفت و این اعتماد عمومی صرفا این

متداول توافق و تطابق داشته است.نسبت این بوده است که با نص اصلی و قرائتاز این هت

نیست که این قرائت مبتنی بر اجتهاد حفص است،بلکه این قرائت نیز به حفص،به این معنا

حفص،به معنا قبول قرائتی برای تشخیص این قرائت و قبول قرائتیک نسبت رمزی است

بین مسلمانان اختیار کرده و پذیرفته است،زیرا این قرائت از روز نخستاست که حفص

 .متواتر ومتداول بوده است



شخصیتی قابل هایی ممتاز بوده کهخصوصیات و خصلتعاصم در بین قراء،معروف به .۲

قرآن از دیگران بسیار  ۲۳6نهایت استوار و در اخذ!توجه به او بخشیده است.وی ضابطی بی

سلمی که از علی علیه محتاط بوده است،لذا قرائت را از کسی غیر از ابو عبد الرحمان

بیش که قرائت را ازابن مسعود کرد و آن را بر زر بن حالسالم فرا گرفته بود،اخذ نمی

 .کردآموخته بود،عرضه می

عاصم به من گفت:هیچ کس جز ابو عبد الرحمان،حرفی ازقرآن را »گوید:ابن عیاش می

خود را درباره گشتم،مسموعاتبرای من قرائت نکرد و من هر وقت که از پیش وی باز می

قرائت را ازعلی علیه السالم و کردم.ابو عبد الرحمان نیز قرآن به زر بن حبیش عرضه می

به تعبیر ابن ( .از این جهت است که۱« )زربن حبیش از عبد اهلل بن مسعود،اخذ کرده بودند

این ترتیب،در تمام ( .به۲عاصم در قرائت،یگانه مورد عنایت و توجه بوده است )»خلکان:

شته و بین عامه هاترجیح داهای تاریخ،قرائت عاصم قرائتی بوده که بر همه قرائتدوره

 .اندمسلمانان رواج داشته و همگان بدان توجه داشته

(که از افراد حاذق و مورد وثوق بود،در ۲۹۲قاسم بن احمد خیاط)متوفای 

آید و از این جهت مردم اتفاق بر آن داشتند تا قرائت او را عاصم،امام به شمار میقرائت

 . (۳ها ترجیح دهند )بردیگر قرائت

متخصص قرائت رن چهارم،در جلسه قرائت ابن مجاهد قاری بغداد،پانزده تندر ابتدای ق

( ۴داد )تعلیم میعاصم وجود داشته است و ابن مجاهد تنها قرائت عاصم را به آنان

قرائت را به عهده داشت،هر (که پنجاه سال آموزش۳۲۳.نفطویه، ابراهیم بن محمد)متوفای 

خواند و پس از آن به عاصم مین را به قرائتکرد،قرآوقت که جلسه خود را آغاز می

 . (۵پرداخت )های دیگر میقرائت

داد،زیرامردم کوفه که ها ترجیح میامام احمد بن حنبل نیز قرائت عاصم را بر دیگر قرائت



( .همان طورکه ذهبی نقل کرده 6بودند،قرائت عاصم را پذیرفته بودند )اهل علم و فضیلت

ام قرائت او را اختیار کردهفته است:عاصم مورد وثوق بود و مناحمد بن حنبل گ»است: 

(۷) . 

حفص به خود را به عاصم به روایتاند تا اسناد قرائتلذا تمام ائمه قرائت کوشش کرده

که برای ما به وقوع باالترین چیزی»گوید:خصوص متصل کنند.امام شمس الدین ذهبی می

 . از طریق عاصم است به دست آوردن قرائت قرآن عظیمپیوست

کند که او از عاصم و عاصم ازابو عبد او سپس اسناد خود را متصال تا حفص نقل می

الرحمان سلمی و وی از علی علیه السالم و از زربن حبیش و او از ابن مسعود گرفته واین 

 علیه و دو)علی و ابن مسعود(آن را از پیامبر صلی اهلل علیه و آله اخذ کرده و پیامبر صلی اهلل

 . (۸جبرئیل از خداوند گرفته است )آله نیز به واسطه

حفص را های فقهای امامیه،قرائت عاصم به روایترو،هم واره بزرگان و شاخصاز این

فصیح قریش که برتر و مطابق با لهجهاند،زیرا آن را یگانه قرائتترجیح داده و برگزیده

 .توافق دارندعرب و مسلمانان بر آندانستند که قرآن بر وفق آن نازل گشته می

تقی الدین ابو بن اسلم حلبی،از شاگردان برجستهمند بزرگ و مجاهد ابو الحسن ثابتدانش

رفیع شهادت نائل (به درجه۴6۰الصالح حلبی و جانشین او در آن دیار،که حدود سال)

که قرائت او گشت، کتابی ارزنده در ترجیح و توجیه قرائت عاصم نگاشته وروشن ساخته 

 . (۹همان قرائت قریش است )

پر ارج (در کتاب۵۸۸نیز ابو جعفر رشید الدین محمد بن علی بن شهر آشوب)متوفای 

او نیز قرائت عاصم قرائت را از ابو عبد الرحمان سلمی فرا گرفته،که»المناقب گوید:»خود

ترین کندفصیحافه میتمامی قرآن را از علی امیر مؤمنان علیه السالم دریافت نموده و اض

اند،او دیگران کج رفتهقرائات،قرائت عاصم است،زیرا از ریشه آن فرا گرفته و هر آن چه



 . (۱۰راه استوار را انتخاب نموده است )

هم چنین فقیه گران مایه ابو منصور جمال الدین حسن بن یوسف،ابن مطهر 

عاصم ها نزد من قرائتائتبهترین قر»(در کتاب المنتهی گوید:۷6۲حلی)متوفای عالمه

 . (۱۱است )

قرائت کتابی در خصوص-از علمای قرن نهم-قاری بزرگ قدر عماد الدین استر آبادی

یگانه است و برای عاصم نوشته و سند خود را به او بیان داشته است.این رساله در این باب

ر قصیده از شاطبی ددختر شاه طهماسب صفوی نگاشته و در خاتمه آن،آن چه را که

 . (۱۲اش فوت شده،یاد آور شده و استدراک نموده است )شاطبیه

در قرن معلم و قاری بزرگ مصطفی فرزند محمد ابراهیم تبریزی،مقیم مشهد مقدس که

ای ارزنده در اسنادقرائت عاصم بوده(رساله ۱۰۰۷زیسته)والدت وی به سال یازده می

علما درباره ارزش بزرگانمتعددی بر دست( .خالصه،کتب فراوان و ۱۳تالیف نموده است )

واره دانش مندان باجمهور مسلمین در بها دادن قرائت عاصم به رشته تحریر در آمده و هم

شان این قرائت داللت اند،که براهمیتبه قرائت عاصم هم دوش و هم صدا بوده

 .دارد.عالوه بر مزایای دیگر که شرح آن رفت

انضباط و عاصم را در مناطق مختلف رواج داده به از طرف دیگر،حفص که قرائت.۳

مندبودند تا قرائت ای معروف بود و از این جهت همه مسلمانان عالقهاستواری شایسته

به اصحاب عاصم نسبتعاصم را به خصوص از وی اخذ کنند.عالوه بر آن که حفص،اعلم

م ردیف خود،پیشی قرائت او بوده و در حفظ و ضبط قرائت عاصم برابوبکر بن عیاش،ه

 . (۱۴گرفته بود )

کرد و میحفص کسی است که قرائت عاصم را برای مردم تالوت»ابو عمرو دانی گوید:

همت گماشت کوشید.او در بغداد و در مکه به آموزش قرائت عاصمدر ترویج آن می



(۱۵) . 

ش پیشینیان حفص را در حفظ و ضبط قرآن برتر ازابن عیا»ابن المنادی گفته است:

 . (۱6« )اندکردهدانستند و او را به ضبط کامل قرائتی که از عاصم آموخته بود،توصیفمی

دقت و ( ،حفص به جهت۱۷و حفص و باالتقان کان مفضال )»گوید:شاطبی درباره وی می

 .«شداتقان در قرائت،برتر از دیگران شمرده می

دانند.ابن یحفص را از عاصم روایتی صحیح مارباب نقد و تحقیق روایت

حفص بن سلیمان است روایت صحیحی که از قرائت عاصم باقی است،روایت»گوید:معین

(۱۸) . 

 .حفص استبا این کیفیت،قرائتی که بین همه مسلمانان رواج یافت،قرائت عاصم از طریق

عالوه بر آن اسناد حفص در نقل قرائت عاصم از علی امیر المؤمنین علیه السالم،اسنادی .۴

 :ها نظیر ندارد،زیراو عالی است که در دیگر قرائت صحیح

اوال عاصم قرائت را به طور کامل از احدی غیر از شیخ و استاد خودابو عبد الرحمان سلمی 

آمد و اگرعاصم این قرائت را بر اخذ نکرده که شخصیتی بزرگ و موجه به شمار می

 .بوده استدیگری عرضه کرده است،صرفا برای حصول اطمینان

نکرد،مگر عاصم بن من گفت:احدی حرفی از قرآن را برای من قرائت»گوید:ابن عیاش می

که از نزد ابو عبد الرحمان سلمی که قرآن را از علی علیه السالم اخذ کرده است.من موقعی

قرائت را از گشتم،آن چه را که فرا گرفته بودم بر زربن حبیش کهابو عبد الرحمان باز می

 . (۱۹کردم )مسعود اخذ کرده بود،عرضه میعبد اهلل بن 

نورزید،زیرا یقین ثانیا هیچ گاه عاصم با استاد و شیخ خود ابو عبد الرحمان سلمی مخالفت

فرا گرفته داشت آن چه را از او فرا گرفته،دقیقا همان است که او از علی علیه السالم

بو عبد الرحمان سلمی نداشتم من در قرائت هیچ اختالفی باا»است.عاصم در این باره گوید:



دانستم که ابو عبد الرحمان و در هیچ مورد با قرائت او مخالفت نورزیدم،زیرابه یقین می

 . (۲۰مخالفت نورزیده است )سلمی نیز در هیچ موردی با قرائت علی علیه السالم

تقل ( من۲۱خود را به ربیب خود حفص )ثالثا عاصم،اختصاصا اسناد طالیی و عالی قرائت

دیگر بزرگی است که تنها حفص در بینکرده و نه به هیچ کس دیگر!و این فضیلت

آمد تا مسلمانان قراء،بدان ممتاز است.این همان شایستگی ویژه است که برای حفص فراهم

به من گفت:قرائتی را عاصم»گوید:به او روی آورند و تنها قرائت او را بپذیرند.حفص می

ام و او عینا از سلمی اخذ کردهقرائتی است که از ابو عبد الرحمان که به تو آموختم،همان

ابوبکر بن عیاش آموختم،قرائتی است که علی علیه السالم فرا گرفته است و قرائتی را که به

 . (۲۲« )ام و او ازابن مسعود اخذ کرده بودبر زربن حبیش عرضه کرده

تحریم ذیل آیه مه طبرسی در تفسیر سورهای اشاره شود:عالدر این جا مناسب آمد به نکته

 :گویدعرف بعضه و اعرض عن بعض در بخش قرائت آیه می ۳

خوانده و دیگر قراء همگی باتشدید «کسائی تنها کسی است که عرف را با تخفیف راء»

تخفیف را قرائت-یکی از دو راوی عاصم-ابوبکر بن عیاش»آن گاه گوید:«.اندخوانده

است که در قرائت این یکی از ده قراءاتی»کند که گفته است:ی نقل میاختیار کرده و از و

ام که از علی علیه السالم فرا گرفته بود،خواستم تاقرائت علی را خالص عاصم وارد ساخته

 . گردانم

سلمی است و حسن بصری و ابو عبد الرحمانقرائت تخفیف،قرائت»کند:سپس اضافه می

خواند اورا با سنگ ریزه دید که با تشدید میی را میابو عبد الرحمان سلمی اگر کس

 . (۲۳« )زدمی

تمامی قراء شهرها و بالد اسالمی جز کسائی،باتشدید »گوید:طبری در همین مورد می

اند و این کسائی است که قرائت تخفیف را نیز به حسن بصری وابو عبد الرحمان خوانده



 . (۲۴سلمی و قتاده نسبت داده است )

نیست ( و روشن۲۵ب قرائات تصریح دارند که جز کسائی کسی با تخفیف نخوانده )در کت

شود.عالوه نمیطبرسی این سخن را از کجا آورده که در منابع موجود اثری از آن یافت

که این سخن با تصریح خود عاصم نیز مخالفت دارد که قرائتی راکه به حفص آموخته 

از علی علیه السالم گرفته و ابوبکرابن عیاش را نشاید  صرفا از طریق ابو عبد الرحمان سلمی

رسد تسامحی دراین نسبت ناروا رخ داده که در آن دخالتی کند یا تغییری دهد.به نظر می

 .باشد

 آیا حفص مخالفتی با عاصم دارد؟

مخالفتی حفص گفته است:من در هیچ موردی با قرائت عاصم»گوید:ابن جزری می

 :کلمه ضعف که سه بار در این آیه تکرار شده است نداشتم، مگر در مورد

( ۲6اهلل الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا )

( .ابو محمد ۲۷عاصم، کلمه ضعف را به فتح ضاد و حفص،به ضم ضاد خوانده است )

اند و واندهابو بکر و حمزه این کلمه را در هر سه مورد به فتح ضاد خ»گوید:میمکی

شده است که حفص نیز آن را به فتح ضاد از عاصم روایت کرده،ولی خود بر گفته

روایت عبد اهلل بن عمر،آن را به ضم ضاد خوانده است.ابن عمر گفته است که من مبنای

کلمه را در حضور پیامبر صلی اهلل علیه و آله به فتح ضاد خواندم و پیامبر صلی اهلل علیه این

کند مکی اضافه می«.رائت مرا تصحیح کردو در هر سه مورد به ضم ضاد خواندو آله ق

که گفته است:من در قرائتی که از عاصم فرا گرفتم،در هیچ مورد شدهاز حفص روایت»که:

 . (۲۸نداشتم و مخالفتی نکردم،مگر در مضموم خواندن این سه کلمه )با وی اختالفی

قرائت ا است و هرگز حفص بر خالف قرائت عاصمرسد این نسبت کامال ناروبه نظر می



نسبت نداده و با نکرده و چنین چیزی نگفته است و لذا مکی به صراحت آن را به حفص

کند.به شده(این موضوع را با شک وتردید نقل می( )گفته شده و روایت۲۹لفظ مجهول )

ه ما نیز آن ای است کنکتهطوری که گویی صحت و درستی آن برایش روشن نیست.این

ابن عمر،که در زندگی با دهیم،زیرا اعتماد شخصیتی مانند حفص بهرا ترجیح می

گذراند و ترجیح دادن وی بر شیخ واستاد خود عاصم،که مورد وثوق و سردرگمی روز می

 .آیدامانت و ضبط بوده،معقول به نظر نمی

علی علیه به خصوص که قرائت عاصم به موجب اسناد صحیح و عالی ماخوذ از 

حفص که مورد وثوق او بوده،به »است و عاصم آن را به دست پرورده خودالسالم

سپرده است این موضوعی نیست که به مجرد روایتی که شخص فاقد اعتباری ودیعت

در کرده،بتوان آن را مورد شک و تردید قرار داد.چگونه ممکن است چنین موضوعینقل

ر صحابه بزرگ و امین پیامبر پوشیده باشد و تنهاابن عمر ای از آیات قرآن بر دیگمورد آیه

شیخ موردوثوق خود را که عینا از آن اطالع داشته باشد؟!آیا معقول است که حفص،قرائت

قرائت علی علیه السالم است و با اخالص و امانت تمام از سلمی اخذکرده،کنار 

 !ونه دیگرقرائت کند؟به گگذارد،تنها به علت روایتی که صحت آن ثابت نشده است

میزان ها،به خصوص در عصر تابعین،و نیز بهبا توجه به این که ما به میزان دقت کوفی

افرادی بههایی که نسبتبه اهل بیت علیهم السالم آگاه بوده،ناباوریدوستی آنان نسبت

ت یاد شده و عدم صحدادند،به نادرستی نسبتسست عنصر مانند ابن عمر از خود نشان می

استاد خود،عاصم اختالفی آن یقین داریم و معتقدیم که حفص در هیچ موردی با قرائت

نداشته است.چنان که عاصم با سلمی اختالفی نداشته،زیرا سلمی با علی علیه السالم 

است که این کلمه را حفص توان ترجیح داد اینمخالفتی نداشته است. نظری را که می

 .نورزیده استخ خود هیچ گاه مخالفتیهرگز به ضم نخوانده و با شی



 :نوشتهاپی

 .۷۵،ص ۱ذهبی،معرفة القراء الکبار،ج  -۱

 .۳۱۵،شماره ۹،ص ۳وفیات االعیان،ج  -۲

 .۱۱،ص ۲ابن الجزری،الطبقات،ج  -۳

 .۲۱۷،ص ۱ذهبی،معرفة القراء الکبار،ج  -۴

 .۱۰۹،ص ۱ابن حجر،لسان المیزان،ج  -۵

 .۳۹ ،ص۵ابن حجر،تهذیب التهذیب،ج  -6

 .۳۵۸،ص ۲ذهبی،میزان االعتدال،ج  -۷

 .۷۷،ص ۱معرفة القراء الکبار،ج  -۸

پاورقی  ۹۲،شماره ۱۷6،ص ۱۸صفدی .ر.ک:ذهبی،سیر اعالم النبالء،ج »به نقل از -۹

.سید ۲،ستون ۷،ص ۴عاملی،و اعیان الشیعه،ج  ۱۸کتاب الکافی ص و نیز مقدمه ۱شماره 

 .کندزذهبی نقل میعاملی نسبت کتاب یاد شده را به وی ا

 .۴۳،ص ۲مناقب آل ابی طالب،ج  -۱۰

 .،فرع ششم۲۷۳،ص ۱منتهی المطلب،چاپ سنگی،ج  -۱۱

 .۳۰۴،شماره ۵۵،ص ۱۷ر.ک:تهرانی،الذریعه،ج  -۱۲

 .۱۵۴۲،شماره ۲۳6،ص ۱۲همان،ج  -۱۳

 .۲۵۴،ص ۱ابن الجزری،طبقات القراء،ج  -۱۴

 .همان -۱۵

 .۱۵6،ص ۱النشر فی القراءات،ج  -۱6

 .۱۴ء(،ص شرح الشاطبیة)سراج القاری -۱۷

 .۱۵6،ص ۱النشر فی القراءات،ج  -۱۸



 .۷۵،ص ۱معرفة القراء الکبار،از ذهبی،ج  -۱۹

 .۳۴۸،ص ۱همان و الطبقات،ج  -۲۰

 .حفص،فرزند همسر عاصم و در دامن وی پرورش یافته بود -۲۱

 .۳۴۸،ص ۱ابن الجزری،طبقات القراء،ج  -۲۲

 .۳۱۲،ص ۱مجمع البیان،ج  -۲۳

 .۱۰۳،ص ۲۸جامع البیان،ج  -۲۴

.دانی، ۴۰6-۴۰۷.همان،شرح طیبة النشر،ص ۳۸۸،ص ۲ر.ک:ابن جزری،النشر،ج  -۲۵

.زاد المسیر،ج 6۴.ابن مجاهد.السبعه.ص ۷۱۳.ابوزرعه،حجة القراءات.ص ۲۱۲التیسیر،ص 

 .۴۱۷،ص ۲محیسن،المهذب،ج .محمد سالم۳۰۹، ص ۸

 .۳۰:۵۴روم  -۲6

 .۲۵۴،ص ۱طبقات القراء،ج  -۲۷

 .۱۸6،ص ۲الکشف عن وجوه القراءات،ج  -۲۸

 . ذکر هن حفص»روی عن حفص یا» -۲۹

 رابطه ناگسستنی شیعه با قرآن

مطرح کردن این بحث از آن جهت است که در برخی سخنان کوته نظران و فاقداندیشه 

 حاکی از حقد وهای ناروا کهدهند از اسالف خود پیروی کنند،تهمتآزاد که ترجیح می

ایجاب نمود تا اندکی درنگ شود.لذا ضرورت دفع تهمتیافت میکینه توزی دیرینه است

به والی خاندان نبوت،روشن کرده،موضع امتی بزرگ را که گناهی نداشته جز تمسک

 !اند( نداشته۱اجابت قرآن کریم ) ۲۴۳سازیم.آری گناهی جز عمل به وصیت پیامبر و!

المصحف »اند که مصحفی خاص خود دارند و آن راهبرخی ناآگاهان به شیعه نسبت داد



موضوعی را ( در حالی که شیعه خود در طول حیات خویش چنین۲نامند! )الشیعی می

( ،که ۳اند )نشنیده است.گروهی از محققان متاخر در برابر این ادعا شدیدااعتراض کرده

سمی قرآن که در به نص رترین آنان گلدزیهر است.او عالقه خاص شیعه را نسبتمهم

تر درباره عالقه ( .به منظورتوضیح بیش۴کند )دست مسلمانان است،تشریح و تایید می

 :شیعه به نص قرآن کنونی،ناگزیر از بیان مطالب زیرهستیم

کنیم،در هایی را که نسال بعد نسل بر قرآن گذشته بررسیهرگاه تاریخ قرآن مجید و دوره

شیعه است و هایضع موجود،اصوال محصول کوششیابیم که نص کنونی قرآن با ومی

نحو احسن و شکل اینان هستند که در حفظ و ضبط قرآن تالش کردند و در تنظیم آن به

گذاری و زیبایی آن،از هیچ اقدامی فرو گذاری نکردند.درحقیقت،اگر قرآنی وجود داشته 

توجه به نقش مصحف موجود است و با مصحف شیعی نامید،همین»باشد که بتوان آن را

به مصحف،باید قرآن را به شیعه در طول تاریخ نسبتائمه شیعه و قراء و حفاظ و هنرمندان

 .شیعه منسوب کرد

علی امیر المؤمنین علیه السالم اولین کسی است که اندیشه گرد آوری قرآن را،پس ازدر 

رد آوری کرد گذشت پیامبر صلی اهلل علیه و آله اظهار کرد و هر چند قرآنی را که وی گ

به نپذیرفتند،ولی اندیشه گرد آوری قرآن در همان زمان اثر خود را به جا گذاشت و نسبت

 .خودقرآن از نظر اصل جمع آوری آن بر دست دیگران اختالفی به وجود نیامد

ها های مهمی که در آن زمان و پیش از توحید مصاحف تهیه شد و قرآن درآنمصحف

های عبد اهلل بن مسعود،ابی بن کعب،ابو الدرداء و از:مصحفجمع آوری گردید عبارتند 

اند.دیگر شناخته شدهبه بیت واالی نبویمقداد بن اسود.همگی اینان به والی خاص نسبت

ابوبکر نیز به صورت کتاب ها از اعتبار هم سنگ این مصاحف نبودند و صحفمصحف

 .منظم نشده بود



عثمان مطرح کرد،حذیفة بن  ها را در عهداول کسی که توحید مصحف

های پیش گذشت.ابی بن کعب تصدی امالی قرآن بود.چگونگی کار او در بخشالیمان

به ضبط کلمات،به او ها بر عهده داشت و در اشکاالت،نسبتراموقع استنساخ مصحف

 .کردندمراجعه می

نصر شکل گذاری مصحف و نقطه گذاری آن،به دست ابو االسود الدؤلی و دو شاگرداو 

مصحف و بن عاصم و یحیی بن یعمر انجام گرفت.اولین کسی که در تحسین کتابت

 .زیبایی خط آن اقدام کرد،خالد بن ابی الهیاج،از اصحاب علی علیه السالم بود

ضبط حرکات به شکل کنونی،کار استاد بزرگ خلیل بن احمد فراهیدی است.اواولین 

گذشته به تفصیل وضع کرد.که در مباحث کسی است که همزه و تشدید و روم و اشمام را

 .اندمند شیعهگفته شد. تمامی افراد یاد شده از سرشناسان دانش

نهاد و با شیعه بود که اصول قرائت را مورد تحقیق و بررسی قرار داد و قواعد آن را بنیان

 .نهایت امانت و اخالص،ابتکاراتی در فنون قرائت و تغییراتی در آن به کاربرد

گروهی نگوییم شش تن،دست کم چهار تن از قراء سبعه،شیعه بودند،عالوه بر آن کهاگر 

اند:ابن مسعود،ابی بن کعب،ابو آیند.از آن جملهاز ائمه قراء بزرگ از شیعیان به شمار می

الدرداء، مقداد،ابن عباس،ابو االسود،علقمه،ابن سائب،سلمی،زر بن حبیش،سعید بن 

یعمر،عاصم بن ابی النجود،حمران بن اعین،ابان بن جبیر،نصر بن عاصم،یحیی بن 

تغلب،اعمش،ابو عمرو بن العالء،حمزه،کسائی،ابن عیاش،حفص بن سلیمان و امثال اینان 

 . (۵اند )های مختلف،درراس امر قرائت قرار داشتهکه از ائمه بزرگند و در مناطق و دوره

ص است،که آن راحفص که شیعی خالحفص است،یک قرائتاما قرائت کنونی که قرائت

 .( ،از شیخ خود عاصم روایت کرده است6از اصحاب امام صادق علیه السالم است )

اخذ ( و قرائت را از شیخ خود،سلمی۷آمد )او نیز از بزرگان و معاریف شیعه به شمار می



کرده است.سلمی خود از خواص علی علیه السالم بود که مستقیما قرائت را از علی علیه 

( و علی آن را از پیامبر صلی اهلل علیه و آله و پیامبر از خدای عز و جل ۸فرا گرفت )مالسال

 .اخذ کرده است

 حجیت قرائات سبع

تواندیکی از این آیا قرائات سبع دارای حجیت و ارزش اعتباری هستند؟آیا نمازگزار می

 ها)در محدوده قرائات سبع(را انتخاب کند؟قرائت

باشند.مرحوم سید محمد کاظم یزدی درالعروة الوثقی و جواز می تر فقها قایل بهبیش

اند که نمازگزار از دانستهمرحوم سید ابو الحسن اصفهانی در وسیلة النجاة،احتیاط را در آن

هر قرائت صحیحی است،چه از بهقرائات سبع تجاوز نکند.گر چه فتوای ایشان جواز قرائت

 . (۹سبع باشد چه نباشد )

( و حدیث اقراوا کما ۱۰به قرائات متداول عصر ائمه را جایز دانسته )خویی قرائتآیت اهلل 

احتیاط فرموده اند.امام خمینی قدس سرهیقرا الناس را قرائات متداول آن زمان تفسیر نموده

 . (۱۱که از قرائات سبع تجاوز نکند )

که درروایت امام  مشهور میان فقها،تخییر در انتخاب هر یک از قرائات سبع است،با آن

من قبل القرآن واحد نزل من عند الواحد و انما االختالف»صادق علیه السالم آمده است:

اند که طبق هر یک ازقرائات مشهور اند:ولی ائمه معصومین رخصت دادهالرواة . گفته

ین اند.الزمه جمع بگرفتهقرائت کنند و روایت اقراوا کما یقرا الناس را دلیل بر این مدعی

معروف است.بنابر این برای دو حدیث،انحصار قرائت اصلی در میان همین قرائات

اند.ولی احتیاط در آن است که نکردهتسهیل،مردم را ملزم به یک قرائت و شناخت آن

 .شود و از آن تجاوزنشودمطابق قرائات سبع قرائت



رود که حدیث اقراوا می اند،زیرا احتمالامام خمینی قدس سره نیز همین احتیاط را فرموده

 .است،باشدکما یقرا الناس ناظر به همین قرائات سبع که در میان مردم شهرت یافته

 :فرماید( می۱۲ولی مرحوم سید محسن حکیم در شرح عروه:)مستمسک العروه( )

تواند ناظر به قرائات سبع باشد،زیرا پدیده حصر قرائات درسبع در حدیث مزبور نمی»

 .«مذکورارم به وقوع پیوست،یعنی دو قرن پس از صدور حدیثاوایل سده چه

داند که بیش ازقرائات سبع بنابر این حدیث را به قرائات معروف در عصر ائمه ناظر می

است،جایز القرائت شود در عصر ائمه شهرت مردمی داشتهاست. پس هر قرائتی که ثابت

 .باشدمی

ند بر پیامبر صلی اهلل علیه و آله نازل شده ما بر این باوریم قرآنی که از جانب خداو

است،بیش ازیکی نبوده و نیست و آن همین قرآنی است که مردم از آن پاسداری 

اند و آن قرائت موروثی،هیچ صحیح همان است که مردم از پیامبر گرفتهکنند.قرائتمی

تواندداشته نمیارتباطی با قرائت قراء که مولود اجتهادات شخصی آنان است،ندارد و گونه

 .باشد،زیرا قرآن موروثی،جدا از قرآن اجتهادی است

القرآن والقرائات حقیقتان متغائرتان...،قرآن و قرائات دو »اند:فرموده-( ۱۴و استاد خویی )

بر پیامبر اکرم فرود آمده و این اختالف قراء بر سر حقیقتند،آن وحی الهی است که

ر اجتهادات شخصی آنان است .لذا حدیث اقراوا ترمبنی بشناخت آن وحی است که بیش

همان حقیقتی است که در دست مردم جریان دارد و آن را از پیامبر کما یقرا الناس ناظر به

اند.نه آن چه بر زبان قاریان جاری است و مولود اجتهادات بردهصلی اهلل علیه و آله به ارث

شرعی آن چه معتبر است و حجیت باشد و برسر آن اختالف دارند.بنابر اینآنان می

است که جنبه همگانی و مردمی،دارد و آن قرائت هم واره ثابت و بدون دارد،قرائتی

های های علمی معتبر در دورههای موجود در حوزهبوده و تمامی مصحفاختالف



 .سان بوده،اختالفی در ثبت و ضبط آن وجود نداردیکتاریخ

بوده ل تاریخ و مطبوع در چند قرن اخیر یک نواختهای مخطوط در طولذا همه قرآن

بوده و حفص است که همان قرائت مشهور میان مسلمانان( و جملگی طبق قرائت۱۵)

ابو عبد الرحمان هست،زیرا حفص قرائت را از استاد خویش عاصم و وی از استاد خویش

پیامبر اکرم ن قرائتسلمی و وی از موال امیر مؤمنان علیه السالم گرفته است و طبعا هما

 .اندصلی اهلل علیه و آله است که تمامی مردم شاهد و ناظر و ناقل آن بوده

االحوط عدم التخلف عما فی المصاحف »اند:امام خمینی قدس سره فرموده

( ،احوط آن است که از آن چه در ثبت و ضبط ۱6الموجودة بین ایدی المسلمین )الکریمة

 .«ان وجود دارد تخلف نشودکنونی در دست مسلمانقرآن

 :نوشتهاپی

سفینه و آیه قل ال اسالکم علیه اجرا اال المودة فی القربی مانند:حدیث ثقلین و حدیث -۱

 .۴۲:۲۳شوری 

،تالیف دکتر عبد اهلل خورشید که این نسبت را ۸۱ر.ک:القرآن و علومه فی مصر،ص  -۲

 .تاریخی،آن را رد کرده استتشریح کرده و با دالیل

.مقدمه حیات محمد ۱۵-۱6،ص ۲ر.ک:مصطفی صادق رافعی تاریخ آداب العرب ج  -۳

.تاریخ المساجد االثریة،از حسن عبد الوهاب،ص ۳۵-۳6صلی اهلل علیه و آله،از مویر،ص 

 .۳و  ۲،شماره ۴۸.حاشیه فضائل القرآن،ابن کثیر،نوشته رشیدرضا،ص ۹۲

 .،از گلدزیهر۹۳ر.ک:مذاهب التفسیر،ص  -۴

 .،التمهید آمده است۲،ج «طبقات القراء»ل آنان در بحث ازشرح حا -۵

 .۱۷6ر.ک:رجال شیخ طوسی،ص  -6

 .مؤلف نقض الفضائح،او را شیخ ابن شهر آشوب و ابو الفتوح رازی،بر شمرده است -۷



.ابن قتیبه،او را در زمره ۵۴۸،ص ۱قاضی،المجالس ج  ۳۴6ر.ک:صدر،التاسیس،ص  -۸

اند،بر شمرده ره کسانی که از وی فقه آموختهاصحاب علی علیه السالم ودر زم

(.برقی نیز در رجال خود،وی رااز خواص امام ۲۳۰است.)المعارف، ص 

 .(۲۴۲داند.)التاسیس،ص می

 .۱۴.وسیلة النجاة،قراءت،مساله ۵۰العروة الوثقی،آداب القراءة و احکامها،مساله  -۹

 .۱۱۹،مساله ۱6۷،کتاب الصالة،ص ۱منهاج الصالحین،ج  -۱۰

 .۱۴،مساله ۱۵۲،کتاب الصالة،ص ۱تحریر الوسیلة،ج  -۱۱

 .۲۴۲-۲۴۵،ص 6مستمسک العروة الوثقی،ج  -۱۲

 .۳۱۸،ص ۱البرهان،ج  -۱۳

 .۱۷۳البیان،ص  -۱۴

یادآوری شود که قرائت ورش به روایت قالون تنها در کشور عربی لیبی الزم است -۱۵

از کشورهای اسالمی قرار گرفته اخیرا چاپ شده و مورداعتراض مسلمانان و سران برخی 

 .است

 .۱۴،مساله ۱۵۲،ص ۱تحریر الوسیلة،ج  -۱6

 فصل پنجم

 نسخ در قرآن

آید که میرود،زیرا این سؤال پیشنسخ در قرآن یکی از مسایل بحث انگیز به شمار می

گم راهی گردد و برخی چرا باید در قرآن آیات منسوخه وجود داشته باشد تا احیانا موجب

 !منسوخی را محکم بپندارند و به آن استناد کنند؟آیه 

شبهات که تواند داشته باشد؟!از این قبیلای میاساسا وجود آیه منسوخ در قرآن چه فایده



 .در جای خود مورد اشاره قرار خواهد گرفت

هر گونه تغییر تر از مفهوم کنونی داشته است.در گذشتهنسخ نزد پیشینیان مفهومی گسترده

گفتند،در حالی که نسخ مصطلح امروزجای گزین کردن حکم پیشین را نسخ می در حکم

جدید به جای حکم قدیم است.بدین ترتیب نسخ در نزدپیشینیان تخصیص عام یا تقیید 

همان جای گزینی حکمی به جای حکمی گردید.ولی امروزه تنها بهاطالق را نیز شامل می

ابق به کلی منسوخ و حکم ناسخ جای آن را سشود.به این معنا که حکمدیگر گفته می

ها درمورد همین معنای اخیر است و سخن ما نیز در این فصل بگیرد. تمامی شبهات و بحث

 .در همین خصوص خواهدبود

 بحث از نسخاهمیت

منسوخه در کنار گردد که پذیرفته شود در قرآن آیاتبحث نسخ موقعی روشن میاهمیت

محقق معارف قرآنی منسوخه(وجود دارد.در این صورت برای یکآیات محکمه)غیر 

ها را از آیات محکمه جدا سازد.یک یابد تا آیات منسوخه را بشناسد و آنضرورت می

باشد،یا یک متکلم که به دنبال دریافت میفقیه که در صدد استنباط احکام فقهی از قرآن

ه را داشته باشد.یک فقیه در مقام تشخیص آیات محکمباشد،باید توانمعارف قرآنی می

صدور حکم،الزم است هوشیار باشد تا مبادا آیات منسوخه را فتوی و یک قاضی به هنگام

 .مورد فتوی یا قضاءقرار داده باشد

ابو عبد الرحمان سلمی گوید که موال امیر مؤمنان علیه السالم با یکی از قاضیان کوفه 

آن «شناسی؟خه را جدا از آیات منسوخه میآیا آیات ناس»روبروشد.از او پرسید:

در این صورت هم خود را نابود کرده و هم »گفت:نه! آن گاه حضرت فرمود:قاضی

تو را »( . امام صادق علیه السالم به یکی از فقیهان کوفه فرمود:۱ای )را نابود ساختهدیگران



م منبع بهره خود از کدادر فقاهت»گفت: آری.فرمود:«گویند؟عراق میفقیه مردم

 «گیری؟می

آیا از کتاب خدا به درستی »گفت:از قرآن و سنت پیامبر صلی اهلل علیه و آله!فرمود:

علم »گفت:آری!فرمود:«سازی؟و آیا ناسخ را کامال از منسوخ جدا میشناخت داری

( ۲ای،چیزی را که خداوند تنها نزد شایستگان قرار داده است )ادعا کردهایگسترده

باشد که قصود از ناسخ و منسوخ در این گونه روایات،مفهوم عام آن میم.البته

گردد.بدین معنا که به هر حکم الحق که تخصیص عموم و تقیید اطالق نیز میشامل

گویند. خواه به کلی حکم سابق را بر داشته باشد یادایره درحکم سابق تغییر دهد،ناسخ می

از فحص و ت که عمل به عام یا مطلق نیز پیششمول آن را کوتاه کرده باشد.پر روشن اس

باشد.همان گونه که عمل به منسوخ باوجود ناسخ نیز جایز یاس از مخصص یا مقید روا نمی

 .نیست

 حکمت نسخ

ها ودستور در هر حرکت اصالحی و رو به پیش،الزمه تکامل،نسخ برخی آیین نامه

ل پی در پی و تغییرشرایط،لزوم باشد.زیرا در یک حرکت تدریجی وجود مراحها میالعمل

به رشد نهایی حرکتسازد.البته این تا موقعی است کهها را ضروری میبازنگری در برنامه

گردد.لذا مساله نسخ نیز منتفی میها تکامل یافتو کمال مقصود نرسیده باشد.هرگاه برنامه

ی دیگر جایی نسخ در یک شریعت تا موقعی است که پیامبرحیات داشته باشد و فوت و

 .گذاردباقی نمیبرای نسخ در شریعت

های طبیب است که با شرایط واحوال نسخ پیاپی در یک شریعت نو بنیاد همانند نسخه

کند.نسخه دیروز در جای خود مفید و نسخه امروز نیزدر جای خود مریض تغییر پیدا می



( هر ۳بخیرمنها او مثلها ) فرماید: ما ننسخ من آیة او ننسها ناتمفید است.لذا خداوند می

به شرایط رعایت و نسبتبودهگیرد هر یک در جای خود درستگونه نسخ که صورت می

 .اصلح شده است

شرایط امروز بهلحاظ دو حالت است:اگر حکم دیروز را نسبت«خیر منها او مثلها»مقصود از

ر دو حکم بنگری حکم امروز اصلح)خیر(است و اگر هر یک را در جای خودبنگری ه

 .همانندند،زیرا هر یک با شرایط متناسب خود توافق کامل دارد

شرایط تغییر فرق میان نسخ و انساء در آن است که اگر حکم سابق هنوز زنده است ولی

گوییم.اما اگر حکم مییافته و حکم جدیدی را مقتضی ساخته است،آن را نسخ مستقیم

پرده شده و ازیادها رفته یا تحریف شده سابق بر اثر گذشت زمان به دست فراموشی س

 .نامیم،به این معنا که این حکم ازیادها برده شده استمی«انساء»است،آن را

فراموش شده فرماید:چه نسخ مستقیم صورت گیرد یا حکم سابقخالصه در آیه کریمه می

به شده است و آن چه باشد و از نو حکم تازه آورده شود،در هر دو صورت رعایت اصلح

خواهداین شبهه را بزداید که در نسخ شود.این آیه میبر آنان عرضه میصالح مردم است

حاکی از پی بردن به ناروایی حکم احکام یا شرایع هیچ گونه اشتباه یا تغییر در رای که

باشد.در این باره در بخش خود روا میسابق باشد رخ نداده است،بلکه هر یک در جای

 .خواهیم گفتتر سخنله نسخ روشنشبهات پیرامون مسا

 تعریف نسخ

رفع حکم سابق،که بر حسب ظاهراقتضای دوام »عبارت است از-در اصطالح کنونی-نسخ

جمع میان هر دو ای که جای گزین آن گردد و امکانداشته،به تشریع حکم الحق،به گونه

 :ردقرار گیشده که باید مورد توجههایی رعایتدر این تعریف نکته«.نباشد



حکم شرعی اعم از تکلیفی ووضعی است لذا -چه منسوخ و چه ناسخ-مقصود از حکم.۱

انجام گیرد،از موضوع هر گونه تغییر و تبدیلی که در امور خارج از محدوده احکام شرعی

 .خارج استحث

ازمانی است که مقصود از اقتضای دوام که بر حسب ظاهر حکم سابق است،همان اطالق.۲

شود،زیرا هر گونه تکلیف یادستوری سه گونه گسترش و عرفی استفاده می بر حسب تفاهم

ازمانی،یعنی فرمان صادر شامل همه افراد شمول دارد:شمول افرادی،شمول احوالی و شمول

گردد تا هر فرد در شود،ونیز شامل همه احوال هر فرد میمورد خطاب یا مورد تکلیف می

گردد و در ها مییف نماید،به عالوه شامل همه زمانتکلهر شرایطی که باشد باید امتثال

انجام گیرد.پس همه مکلفین،در هر شرایطی و در طول زمان باید طول زمان باید این فرمان

( .ولی ۴نامیم )تکلیف صادر راامتثال کنند.البته شمول افرادی را اصطالحا عموم وضعی می

 (( )مقدمات حکمت۵پایه دلیل عقلی )گوییم که بر احوالی و ازمانی را اطالق میشمول

 .استوار است.در نتیجه هر تکلیفی بر حسب داللت ظاهر کالم،اقتضای تداوم دارد

است،که مقصود از عدم امکان جمع،وجود تضاد و تنافی میان حکم سابق و الحق.۳

امکان وجود هم ای باشند کهشود.ولی اگر دو حکم به گونهتباین کلی گفته می»اصطالحا

نگرفته است،مانند آن که حکم سابق مان داشته باشند،در این صورت پدیده نسخ صورتز

عام یا مطلق باشد و حکم الحق خاص یا مقید،که در این صورت حکم الحق مخصص یا 

کند ولی به کلی آن را بر شعاع حکم سابق را کوتاه میمقید حکم سابق است نه ناسخ.یعنی

ع عرفی است که متداول و متعارف است و از دایره نسخ جمدارد. این خود یک گونهنمی

باشد. لذافرق میان نسخ و تخصیص در آن است که نسخ،رفع حکم سابق از بیرون می

تمامی افرادموضوع است و تخصیص،رفع حکم از بعض افراد است در حالی که حکم 

 .درباره بعض دیگر هم چنان جاری استسابق



 شرایط نسخ

 :رخی از شرایط نسخ روشن گردید.این شرایط عبارتند ازز تعریف یاد شده ب

احکام شرعی ها،اختصاص نسخ بهوجود تنافی میان ناسخ و منسوخ و عدم امکان جمع آن

اختیار به حالت اضطرار اعم از تکلیفی و وضعی و نیز عدم تبدل موضوع مانند تبدل حالت

موارد از حیطه مساله نسخ ن گونهیا حاضر به مسافر و غیره،که هر گونه تغییر حکم در ای

کند بیرون است،زیرا هر موضوعی حکم خود را دارد و باتبدل موضوع،حکم آن تغییر می

و این گونه تبدل حکم را نبایستی نسخ نامید،چنان چه برخی به این اشتباه رفته و بسیاری از 

 .اندموارد تخصیص یا تبدل موضوع را درزمره منسوخات آورده

موارد مذکور،در این جا یک شرط قابل توجه است و آن عدم تقییدحکم سابق به اضافه بر 

باشد،با سر آمدن زمان، قید زمانی صریح است.چه اگر حکم سابق از اول مقید به قید زمانی

این نکته نباید فراموش شود که یابد و نیازی به نسخ مجدد نیست.ولیحکم سابق پایان می

زمانی حکم اشاره شود،از مورد و اگر ابهام گونه به پایان قید زمانی باید صریح باشد

در پایان زمانی هم چنان اقتضای دوام را بیرون است،زیرا حکم سابق به جهت ابهامحث

خواهد داشت تا حکم مجدد)ناسخ(صادرگردد و تعریف یاد شده بر آن صادق است،زیرا 

استوار بماند تا از جانب گرددتا اصل حکم هم چنان ابهام در قید زمانی موجب می

به صورت مشخص در آید و تا این تبیینی از جانب شرع،تبیینی صادر گردد و آن ابهام

استوار خواهد بود.مثال آیه و الالتی یاتین الفاحشة من شارع نیامده،حکم سابق کما کان

نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حی یتوفاهن 

توان شمرد.در ارتباط با این آیه باید ( را ازاین موارد می6لموت او یجعل اهلل لهن سبیال )ا

گردیدند،دستور آمد تا توجه داشت که در ابتدای اسالم،درباره زنانی که مرتکب فحشا می

آنان را در خانه نگاه دارند واز بیرون آمدن آنان تا موقع فرا رسیدن مرگ جلوگیری کنند 



دیگری نشان دهد.عبارت او یجعل اهلل لهن سبیال گر چه اشارت دارد خداوند راه یا آن که

یاد شده برای همیشه نیست و دیر یا زود حکم دیگری جای گزین آن به آن که حکم

این اشارت،حالت ابهام دارد و مشخص نگردیده آن حکم دیگر چه موقع گردد.ولیمی

م سابق قابل تداوم بوده و باید مورد صادرخواهد شد.لذا تا حکم جدید نیامده حک

گرفت.تنها با آمدن حکم جدید)جلد یا رجم( حکم سابق مرتفع قرار میعمل

 .همان ویژگی نسخ است که در این جا وجود داردگردید.این

 حقیقت نسخ

حکم سابق آن چه گفته شد تعریف ظاهری نسخ است.بر حسب این تعریف نسخ تبدیل

تبدیل بر حسب متعارف حاکی از تجدید نظراست،زیرا مشرع به حکم الحق که این ست

ای که ظهور درتداوم داشته به گونهحکم سابق را به گونه مطلق صادر کرده است

تجدید نظر نموده است.ولی اکنون و با مالحظه شرایط پیش آمده،در اطالق حکم سابق

کند و گرنه در در میای که موافق شرایط موجود باشدصاجلوی آن را گرفته و حکم تازه

پیش بینی کرده،حکم سابق را بایست از اولصورتی که شارع قصد تجدید نظر داشت می

سابق به صورت مطلق،مبین یک گونه نمود،نه به طور مطلق،و صدور حکممقیدا صادر می

 !الهی نیست،علمی که فراگیر همه چیز استجهل به پیش آمدها است که شایسته علم ازلی

گیرد(امری میها صورتبدین معنا،در تشریعات وضعی)که بر دست انسان آری نسخ

تواند تمامی پیش آمدهای آینده راپیش بینی کند.از این رو،نسخ به طبیعی است.انسان نمی

 .تشریعات آسمانی،صورت معقولی ندارددرباره-که تجدید نظر است-اشمعنای حقیقی

برند که میی بر حسب ظاهر مردم گمانپس نسخ در شرایع الهی،نسخ ظاهری است.یعن

نسخی صورت گرفته در حالی که واقعا چنین نیست و خداوند از اول وهمان موقع که 



دانست که آن حکم تداوم ندارد ومدت دوام آن محدود حکم سابق را تشریع نمود می

مصالحی از بیان مدت آن است و سرآمد اجل آن نزد خداوند مشخص بوده،صرفا وفق

تاخیر -اصطالحا-گردد.اینمیداری شده که به موقع و هنگام سر رسید اجل آن بیانخود 

از اشکال است آن چه مورد اشکال حاجت است که از نظر اصولیون خالیبیان تا وقت

توان گفت که در واقع،نسخی در حاجت است.بااین بیان میباشد تنها تاخیر بیان از قتمی

حکم سابق را به صورت محدود تشریع نموده ولی نخستنبلکه خداوند از هماکار نیست

 .داردنداشته که در موقع خود بیان میحد و نهایت آن را بیان

 تشابه نسخ و بدا

چیزی گمان در تکوینیات،که مردم بر حسب ظاهر بر ثبوت«همین گونه است مساله بدا

شوند و گمان مین آگاهیابد و در موقع خود بر آخبرند که تبدل میداشته و از واقع بی

با هم یکسانند،جز آن جهتحاصل گشته است.لذا دو مساله نسخ و بدا در این«بدا»برندمی

مربوط به نسخ را یاد آور شدیم.آیه که نسخ در تشریعیات است و بدا در تکوینیات.آیه

.یعنی ( ۷مربوط به بدا در سوره رعد آمده: یمحو اهلل مایشاء و یثبت و عنده ام الکتاب )

بخشد آن چه دارد آن چه را که بر حسب ظاهرحالت ثبات دارد و ثبات میخداوند بر می

 .را که بر حسب ظاهر حالت زوال دارد

علم به ثبات و زوال واقعی هر چیز نزد خدا مضبوط است.تفصیل این اجمال را درجای 

 .ایمخود آورده

 انواع متصوره نسخ در قرآن

 اشاره



مردود اند،که برخی مورد قبول و برخیرا به چند گونه تصور کردهنسخ در آیات قرآنی 

 :است

 ۲۵۵نسخ آیه و محتوا با هم:بدین گونه که آیه مشتمل بر حکمی شرعی به طور کلی!.۱

داده نیز میمنسوخ شود،الفاظ آیه از قرآن بر داشته شود،حکمی که محتوای آیه را تشکیل

 .منسوخ گردد

ین معنا که الفاظ و عبارات آیه از قرآن برداشته شود،ولی نسخ آیه بدون محتوا:بد.۲

 .حکمی که در محتوای آیه بوده،هم چنان باقی بماند و منسوخ نگردد

نسخ محتوا بدون آیه:یعنی الفاظ و عبارات آیه هم چنان در قرآن ثبت است ومورد .۳

 .ده باشدشداده منسوخگیرد،ولی حکمی که محتوای آیه را تشکیل میتالوت قرار می

با این اضافه که با اعاده شرایط نسخ مشروط:همین صورت سوم است.۴

و نخستین،حکم منسوخ دوباره زنده شود و به اجرا در آید.در نتیجه دو حکم منسوختشریع

نسخ،مطلق ناسخ،هر یک به شرایط خود بستگی دارند.این در مقابل صورت سوم است که

 .اعاده نیست بوده و حکم منسوخ برای همیشه قابل

نخست از شویم که دو صورتتفصیل و بیان این انواع به شرح زیر است.ضمنا متذکر می

 .های سوم وچهارم استاند،آن چه معقول است گونهدیدگاه ما مردود شناخته شده

 نسخ لفظ و محتوا.1

اند. کردهاین گونه نسخ از نظر ما مردود شناخته شده است،زیرا دالیلی که بر این مدعااقامه 

اندمستلزم تحریف قرآن و گردد.مواردی را که شاهد گرفتهاعتباری قرآن میموجب بی

 .باشدتحول و تغییر قرآن پس از وفات پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله می

حال تحریف پس از وفات پیامبر نسخ،امکان ندارد و هر گونه احتمال اسقاط آیه در این



 .قرآن کریم است

( سخن به میان نیامده است،ولی ازعایشه نقل ۸از مساله حرمت ناشی از رضاع ) در قرآن

ای در این باره وجود داشته و تا پس از وفات پیامبر صلی اهلل علیه و اند که آیهکرده

بوده ایگوید:در قرآن آیهشده،که با جویدن بز خانگی از میان رفت.او میتالوت میآله

حرمت معلومات یحرمن،ده بار شیر خوردن موجبعشر رضعات »بدین مضمون: 

معلومات خمس رضعات»سپس این آیه به آیه دیگری بدین مضمون:«.گرددمی

 .منسوخ گردید«گرددبار شیر خوردن موجب حرمت مییحرمن،پنج

من بود.ما خوابای نوشته شده بود و زیر تختاین دو آیه)ناسخ و منسوخ(در ورقه»گوید:

ه،بز خانگی داخل اطاق خواب گردید و آن ورقه راجوید و از میان از آن غفلت ورزید

فتوفی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و هن مما یقرامن »گوید:رفت . عجیب آن که می

( ،هنگامی که پیامبر صلی اهلل علیه و آله وفات ۹القرآن،فدخل داجن البیت فاکلهن )

« ت پرورده خانگی آن را جوید و خوردآیات مورد تالوت بودند،که حیوان دسنمود،این

(۱۰) . 

ای از قرآن با جویدن بزی ازمیان برود؟! البته این نسبتی ناروا است،چگونه ممکن است آیه

طبق این نقل آیه یاد شده مورد تالوت اصحاب بوده،یعنی نبایستی تنهادر آن ورقه 

حفوظ ذهن همگان است مشده باشد.پس نبایستی با نابود شدن یک نوشته،اصل آیه کهثبت

 .از میان برود.اساسا قرآنی که با جویدن بزی از میان برودهمان به که از اول نباشد

نظر سند این روایاتبه صحتشگفت آورتر آن که برخی از بزرگان فقهای اهل سنت

روایات را ابن حزم اندلسی در کتاب المحلی که هم»اند.مانندداده،مورد فتوا قرار داده

( برخی از معاصرین نیز براین باورند ۱۱انسته و هم طبق آن فتوا داده است. )صحیح د

من التحریف به ( در این زمینه در کتاب صیانة القرآن۱۲مناهل العرفان . )»زرقانی در»مانند



( ،همانا ما ۱۴لحافظون )( .آیه کریمه انا نحن نزلنا الذکر و انا له۱۳ایم )تفصیل سخن گفته

من بین یدیه و ال من خلفه ایم و ما خود نگهبان آنیم و آیه ال یاتیه الباطلکردهقرآن را نازل 

( ،هرگز تباهی نه در حال و نه در آینده به آن راه ۱۵تنزیل من حکیم حمید )

این پندارها خط یابد.]زیرا[از جانب کسی نازل گشته که فرزانه ستوده است .بر همهنمی

( ،خداوند بر کار ۱6امره و لکن اکثر الناس ال یعلمون ) کشد. و اهلل غالب علیبطالن می

 .«دانندتر مردم نمیخویش چیره است،ولی بیش

 :نوشتهاپی

 .۹،شماره ۱۲،ص ۱تفسیر عیاشی،ج  -۱

 .۱۳،ص ۱تفسیر صافی،مقدمه دوم،ج  -۲

 .۲:۱۰6بقره  -۳

 .آن است بدین معنا که داللت عموم وضعی،مستند به لفظ و مرتبط به اصل وضع لغوی -۴

که این دو گونه اطالق از دلیل عقلی و نظر به مقام حکمت متکلم استفاده شده  -۵

 .کردخاص یا دوران خاصی بود بایستی اعالم میحالتاست،زیرا اگر مخصوص

 .۴:۱۵نساء  -6

 .۱۳:۳۹رعد  -۷

ارضاع:شیر دادن است که موجب علقمه مادری و فرزندی یا برادری و خواهری  -۸

 .شودو نا محرم محرم،ودر نتیجه موجب حرمت ازدواج میگردد می

 .داجن به حیوانی گویند که در خانه پرورده شود -۹

.صحیح دارمی،ج ۴۵6،ص ۳.صحیح ترمذی،ج ۱6۷،ص ۴ر.ک:صحیح مسلم،ج  -۱۰

و دیگر کتب حدیثی و فقهی اهل سنت که بر  ۲۲۴،ص ۱ابو داود،ج . صحیح۱۵۷،ص ۲

 .اندآن صحه گذارده



 .۱۵-۱6،ص ۱۰:ابن حزم،المحلی،ج ر.ک -۱۱

 .۲۱۴-۲۱6،ص ۲زرقانی،مناهل العرفان،ج  -۱۲

 .۲۸۵-۲۸۹التمهید،ص  ۲و نیز ج  ۱۵۹-۱6۲ر.ک:صیانة القرآن،ص  -۱۳

 .۱۵:۹حجر  -۱۴

 .۴۱:۴۲فصلت  -۱۵

 .۱۲:۲۱یوسف  -۱6

 نسخ لفظ و بقای محتوا.2

بوده،سپس از احکام شرعیای وجود داشته که مشتمل بر حکمی بدین معنا که در قرآن آیه

یک حکم شرعی لفظ و عبارت آیه برداشته شده)منسوخ گردیده(گر چه محتوای آن که

 .است، هم چنان ثابت مانده و نسخ نگردیده است

اند،از جمله آیه رجم الشیخ و الشیخة اذا زنیافارجموهما البتة نکاال برای شاهد،آیاتی شمرده

آیه از قرآن است و زید بن لیفه دوم اصرار داشت که این( .خ۱من اهلل و اهلل عزیز حکیم )

جهت آن را در قرآن ثبت نکرد و تا آخرین روزحیات خود بر همین عقیده بیابت

 .بود،گرچه هیچ یک از صحابه از وی نپذیرفت

 .تازیانه(بر ارتکاب زنا مطرح است ۱۰۰در قرآن کریم،تنها مساله جلد زانی)

بوده است.ولی اله رجم زانی طبق آیه فرض شده نیز مطرحولی عمر عقیده داشت که مس

مرتکب زنا شدند سنگ سار عبارت شیخ و شیخة به معنای پیر مرد و پیر زن است که هرگاه

 .شوندمی

چرا سنگ اند کهشیخ و شیخه مانده»اند،در تفسیرکسانی که این گمان را از عمر باور کرده

آن را «وای فرقه مالکیه(درکتاب الموطابن انس)پیشسار شدن ویژه پیران باشد؟!لذا مالک 



( .ولی آن هم درست ۲است )اند(تفسیر کردهسر گرفتهبه ثیب و ثیبة)مرد و زنی که هم

سر دارند(است.این اخص رجم مخصوص محصن و محصنه )مردو زنی که هم»نیست، زیرا

سر خود را رها سی که همسر گرفته بر کباشند،زیرا همسر گرفتهثیب و ثیبه است که هم»از

 .کرده باشد نیز صادق است

است.حتی اساسا این باوری بوده که عمر گمان داشته و هیچ یک از صحابه آن را نپذیرفته

زید که با دستور ابوبکر و سرپرستی عمر به جمع آوری قرآن پرداخت،آن را از عمر 

نیز ازعمر نقل گردد.آیات دیگری نپذیرفت،زیرا قرآن با خبر واحد ثابت نمی

اکنون در آن خواندیم کهای را در قرآن میگوید:ما آیهاند،مانند آیه رغبت.او میکرده

 . (۳« )وجود ندارد و آن ان ال ترغبوا عن آبائکم فانه کفر بکم...

یابی ان جاهدوا مورد دیگرآیه جهاد است.عبد الرحمان بن عوف گفت:آیا در قرآن نمی

جواب گفت:این آیه در ضمن آیات دیگر از قرآن کماجاهدتم اول مرة ؟در 

برد که گمان می«( . نیز آیه فراش الولد للفراش و للعاهر الحجر۴اسقاطگردیده است )

 . (۵بوده و از قرآن اسقاط شده است )ایآیه

از پیامبر رود عمر عبارات موزون و دارای سجع کهایم که احتمال میدر جای خود آورده

توان هانمی( .اما باید دانست که با این گونه گمان6ه که قرآن است )شنیده گمان برد

 .چیزی را اثبات نمود

آن فتوی هایی را باور داشته بهشگفت آن است که برخی از بزرگان اهل سنت چنین گمان

نسخ را پذیرفته اند.ابوبکر محمد بن احمد سرخسی،فقیه و اصولی معروف این گونهداده

به استناد قرائت -تمتع استکه بدل از هدی در حج-ه تتابع صیام ثالثة ایام است. او به مسال

گوید:این قرائت تا عصر ابو داده است.او میفصیام ثالثة ایام متتابعات فتوی»ابن مسعود

حنیفه رواج داشته،و در عدالت ودرستی ابن مسعود شکی نیست.لذا آن را باید پذیرفت 



 .کند( همین مطلب را بیان می۸اب المحلی )( .ابن حزم اندلسی نیز درکت۷)

بر اساس گفتار فوق آیات یاد شده پس از وفات پیامبر منسوخ گردیده است.لذادر این 

و دلیل رسد یک آیه که سند حکم شرعیمورد باید گفت که اساسا معقول به نظر نمی

عی ثابت شراثباتی آن است،از قرآن برداشته شود)منسوخ گردد(و محتوای آن که حکم

اساسی بها چنین روایات بیبه-همگان-رو فقهای امامیهبدون مستند باقی بماند!از ایناست

 .اندنداده و مورد استناد فقهی خود قرار نداده

 نسخ حکم و بقای آیه.3

منسوخ ای باشد و محتوای آن که یک حکم شرعی استبدین معنا که در قرآن آیه

سه نوع تقسیم مورد پذیرش علما است و آن را به-الجملهفی -گردیده باشد.این گونه نسخ

 :اندکرده

 .محتوای آیه به دلیل اجماع یا سنت قطعی نسخ شده باشد-الف

 .نسخ آیه به آیه دیگر ناظر به آن،صورت گرفته باشد-ب

به جهت نسخ آیه به آیه دیگر که ناظر به آن نیست،انجام شده است جز آن که این نسخ-ج

 .استبه آیه نخست محقق شدهدو آیه و به دلیل تاخر آیه دوم نسبتتنافی میان 

اول شاهدی اند و برای صورتتنها صورت دوم را پذیرفته-طاب ثراه-استاد آیت اهلل خویی

اند،زیرا وجود آیات متنافی درقرآن کریم امکان نیافته و صورت سوم را ممتنع دانسته

ون القرآن و لو کان من عند غیراهلل لوجدوا فیه ندارد. خدای متعال فرموده: ا فال یتدبر

و اختالف میان کند که در قرآن هیچ گونه دو گانگیاختالفا کثیرا .در این آیه گوشزد می

بودن قرآن گرفته ( آیه مذکور عدم وجود اختالف را دلیل و حیانی۹آیات وجود ندارد. )

 . (۱۰یافت )راه مینافی بسیار در آنبه این معنا که اگر قرآن کالم بشر بود هر آینه تاست



اند.در فرض نخست آیه تمتع را والذین قایلین به نسخ برای هر سه فرض مثال آورده

فال یتوفون منکم و یذرون ازواجا،وصیة الزواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج فان خرجن

 .اندهد گرفتهشا-( ۱۱جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن من معروف و اهلل عزیز حکیم )

گذارند،ازجانب ترجمه آیه چنین است:کسانی که وفات یافته و هم سرانی از خود باقی می

مانده سران تا یک سال از ترکه شوهر]اموال باقیخداوند سفارش است که هم

اند رانده نشوند واگر خود بیرون ای که در آن سکونت داشتهمند شوند و از خانهشوهر[بهره

 .نیسترفتند باکی 

گویند:این آیه طبق سنت پیشین،حق میراث زن از شوهر،همان بهره بردن ازترکه شوهر 

نیز تا یک سال برد و عده زنان شوهر مردهخود تا یک سال بوده و بیش از آن ارثی نمی

یک چهارم اموال باقی سران شوهر مرده،به میزانبوده است.سپس با تشریع ارث هم

( ،و نیز ۱۲فرزند داشتن شوهران )زند،و یک هشتم،در صورتمانده،در صورت نداشتن فر

( ،آیه یادشده منسوخ گردید.یعنی محتوای ۱۳با تشریع عده وفات به چهار ماه و ده روز )

 . (۱۴آن نسخ شده گرچه لفظ آن باقی مانده است )

د که البته میان آیات میراث و عده و آیه تمتع،بر حسب ظاهر تنافی وجود ندارد وامکان دار

میراث و آیه عده اصل و آیه-اندچنان چه استاد فرموده-آیه تمتع یک امر استحبابی باشد

اند که محتوای اهل نظر(نمودهفریضه را بیان داشته است.ولی مفسران دعوی اجماع)اتفاق

هذه اآلیة منسوخة »گوید:شبر میآیه تمتع کامال منسوخ گردیده است.سید عبد اهلل

( .از ۱6منسوخ بودن آیه را تایید کرده است )عالوه بر این،روایات بسیاری( .۱۵باالجماع )

 .انداجماع و روایات ثابت نمودهرو منسوخ بودن آیه فوق الذکر را به دلیلاین

خورد نمیدر این جا این نکته قابل تذکر است که در آیه امتاع عبارت الزام آوری به چشم

آید.صرفا مستفاد از آیه آن است که برورثه شایسته و عده یک سال از آیه به دست نمی



ای که است که زن پدر خود را تا یک سال از خانه سکونتی وی بیرون نکنند،تا از زندگی

  مند شود.به ویژه عبارت فان خرجن فال جناحداشته هم چنان بهره

و نه عده یراثرساند که نشستن در خانه برای زن یاد شده الزامی نیست.از ظاهر آیه،نه ممی

 .شود،جز با کمک اجماع و روایات یاد شدهیک سال فهمیده نمی

به یعنی اجماع کنندگان-( ۱۷نماید )ولی طبق موازین علم اصول این اجماع مدرکی می

آید.این روایات از لحاظسند فاقد و خود دلیل مستقلی به شمار نمی-روایات نظر دارند

است(و در تفسیر به تفسیر نعمانی)که مجهول االنتساباعتبارند و تنها در تفسیر معروف 

قمی)که هم چنین مجهول االنتساب است(و در تفسیر عیاشی)که مقطوع السند 

 .باشد(آمده استمی

استاد را اکنون رای-ایم( راه مشهور را رفته۱۸های پیشین خود )گر چه در نوشته-رواز این

الزامی و هیچ اع یک دستور استحبابی است نهمفاد آیه امت»دهیم که فرمودند:ترجیح می

در نتیجه «.گونه منافاتی با آیه میراث و آیه عده ندارد و اجماع و روایات فاقداعتبارند

وجود -ظاهرا-شده باشدای که محتوای آن به دلیل اجماع یا سنت قطعی نسخآیه

 .یمآن شاهدی ندارندارد،گرچه امکان آن قابل انکار نیست،ولی برای وقوع

اند: یا ایها آوردهدر فرض دوم که آیه ناسخ به آیه منسوخ ناظر باشد،آیه نجوی را مثال

و اطهر فان لم الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقة ذلک خیر لکم

 . (۱۹تجدوا فان اهلل غفور رحیم )

شدند و اهلل علیه و آله میگاه مزاحم اوقات پیامبر صلی تر مردم آن روز،گاه و بیبیش

گذاشتند که در شان پیامبر نبود یا بسیار ناچیز و ترمسائلی را با او در میان میبیش

رو دستور آمد برای طرح نمودن هر سؤال باید مقداری صدقه بیهوده بود.از اینگاهی

 .ح گرددها مطرترین آنها محدود شده و مهمآن گاه سؤال کنند تا به این سبب سؤالداده



ولی با این دستور همگی و به طور کلی از پرسش خودداری نمودند.تنها موالامیر مؤمنان 

ضروری علیه السالم یک دینار داشت که آن را به ده درهم فروخت و آن را صرف مسایل

جهت -در پیش گاه پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله نمود.تا آن که دستور وارد در آیه

 . نسخ گردید: ءاشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات-از پرسش فرونشستن همگان

فاذ لم تفعلوا و تاب اهلل علیکم فاقیموا الصالة و آتوا الزکاة و اطیعوا اهلل و رسوله.و اهلل 

هایی بپردازید.حال که ( ،آیا ترسیدید که پیش از هر سؤال صدقه۲۰خبیربما تعملون )

خشود پس نماز را بر پا دارید و زکات را بپردازید و نکردید و خدا]هم[بر شما بچنین

 . کنید آگاه استازخداوند و پیامبرش اطاعت کنید،و خداوند به آن چه می

آن است پر روشن است که آیه دوم ناظر به آیه نخست است و اصوال معیار در ناظر بودن

ای مطرح به گونهمکه اگر حکم پیشین نباشد،آیه دوم حالت ابهام پیدا کند،زیرا آیه دو

 .شده که حالت تکمیلی یا تدارک گذشته را دارد

جای تردیدنیست و همگی -که آیه ناسخ به آیه منسوخ نظر داشته باشد-در این گونه موارد

یگانه موردی که نسخ در بر این است که-طاب ثراه-اند،از جمله نظر استادآن را پذیرفته

 . (۲۱آن تحقق یافته همان نسخ ناظر است )

 .توان شاهد آورد و آن آیه عدد مقاتلین استآیه دیگری در این زمینه نیز می

نفر از درباره قتال و جنگ با دشمنان اسالم ابتدا دستور آمد که هر یک از مؤمنان معادل ده

باشد.لذا اگر عدد مقاتلین)جنگ جویان(کافران ده برابرجنگ جویان مؤمنان کافران می

گردند.آیه به پا خیزند و با آنان ستیز کنند وبر آنان پیروز میب استباشد، بر مؤمنان واج

 :چنین است

یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین.وان 

 ، (۲۲یکن منکم مائة یغلبوا الفا من الذین کفروا بانهم قوم ال یفقهون )



و ترغیب نما.هر گاه بیست تن از شما شکیبا باشند،بر  ای پیامبر!مؤمنان را برجنگ وادار

خواهند کرد.و اگر از شما صد تن باشند،بر هزار تن از کافران غلبه خواهند دویست تن غلبه

دانند برای یابند]و فاقد هدفند و نمیکرد.زیراآنان مردمی هستند که چیزی در نمی

 .«[جنگندمیچه

ندادند.لذا تعلل ورزیدند و جرات اقدام از خود نشانولی مؤمنان از انجام چنین دستوری 

داده،دستور مقابله خداوند به جهت ناتوانی و ضعف ایمان ایشان در تکلیف صادره تخفیف

 :یک با دو را صادر فرمود

یکن اآلن خفف اهلل عنکم و علم ان فیکم ضعفا،فان یکن منکم مائة صابرة یغلبوا مائتین و ان

و ( ،اکنون خداوند،تخفیفی]در تکلیف[روا داشت۲۳ین باذن اهلل )منکم الف یغلبوا الف

دانست که در نهاد شما سستی وجود دارد،پس هر صد تن از شما که شکیبا باشدبا دویست 

نفر و هر هزار نفر با دو هزار نفر مقابله ورزند و در این صورت با اذن ومشیت الهی پیروز 

 .«گردندمی

فیکم ضعفا خست است،و گرنه جای اآلن خفف اهلل عنکم و علم اناین آیه نیز ناظر به آیه ن

کوتاهی کردند و گردد که پس از دستور نخست مسلماناننبود،زیرا از این آیه معلوم می

دوم ناسخ آیه نخست سستی از خود نشان دادند،تا موجب تخفیف ثانوی گردید.لذا آیه

نسخ الرجالن »فرماید:میصادق علیه السالم رود.امامباشد و از قسم نسخ ناظر به شمار میمی

 .«( ،تکلیف مقابله با دو نفر،تکلیف مقابله با ده نفررا نسخ نمود۲۴العشرة )

که آیه دوم با گوید:روشن نیستولی در عین حال استاد،در این مورد منکر نسخ است و می

و آیه با هم نازل رود هردفاصله زمانی پس از آیه نخست نازل گردیده باشد و احتمال می

 .شده باشند.عالوه در نسخ بایستی به آیه منسوخ عمل شده باشد

گردد.در نسخ شرط است مدتی بگذردو به حاصل میو گرنه در تشریع نخست لغویت



 :کندتکلیف سابق عمل شده باشد،آن گاه نسخ انجام گردد.هم چنین اضافه می

تکلیف اند.در نتیجهه با هم نازل گردیدهسیاق دو آیه خود شاهد بر این است که هر دو آی»

 . (۲۵نخست،جنبه فضیلت و استحباب را دارد و تکلیف دوم جنبه مرض ووجوب )

اند.بلکه به نفرمودهسیاق دو آیه را بر وحدت نزول تایید کند ارائهالبته شاهدی که داللت

دارد که مدتی  بر آندهد،زیراداللتعکس،سیاق و لحن آیه دوم بر تاخر نزول شهادت می

اند،تا موجب گردیده خداوند تخفیف گذشته و مسلمانان از خود ضعف و سستی نشان داده

دهد و تکلیف را سبک نماید.هم چنین در موردشرط عمل در مساله نسخ باید توجه داشت 

تواند مصحح نسخ که ضرورت ندارد که عمل مثبتی انجام گیرد،بلکه عمل منفی نیز می

 .گردد

اند،از جمله آیه وم که آیه ناسخ به آیه منسوخ ناظر نباشد،موارد زیادی را گفتهدر فرض س

( ۲6زنان)شوهردار( )مجازات فحشا.در مورد عقوبت مرتکبین زنا،نخست دستور آمد که

اگر مرتکب فحشا شدند در خانه نگاه داشته شوند تا موقع فرارسیدن مرگ آنان یا آن که 

الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا ر گردد: و الالتی یاتیندستور دیگری درباره آنان صاد

یتوفاهن الموت او یجعل اهلل لهن علیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی

فحشا شوند،آنان را مورد نکوهش و ( .و درباره دو جوان)دختر و پسر(که مرتکب۲۷سبیال )

ان را رها کنید که خداوند آمرزنده و آزار قرار دهید، اگر پشیمان شده توبه نمودندآن

تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان اهلل کان مهربان است: و اللذان یاتیانها منکم فآذوهما فان

 . (۲۸توابا رحیما )

از امام صادق علیه السالم روایت است که هر دو آیه منسوخ است و ناسخ آن دستور 

ر این باره فراوان است و تازیانه(و رجم)سنگ سار(است.روایات د ۱۰۰جلد)

-( .برخی در این جا نیز مناقشه دارند،از جمله استاد۲۹جملگی اتفاق نظر دارند )مفسران



 .ایم(آورده۳۰۸،ص ۲ج «)التمهید»که تفصیل آن را در-ثراهطاب

ایمانی است که توان در این زمینه شاهد آورد،آیه ارث بر اساس اخوتآیه دیگری که می

ریع گردید.که وارث هر مؤمن مهاجر،برادرایمانی او است نه در آغاز هجرت تش

 :فرمایدخویشاوندان کافر یا غیر مهاجر.امام باقر علیه السالم در این باره می

از یک کان المسلمون یتوارثون بالمؤاخاة االولی،نخست مسلمانان بر اساس عقد اخوت»

وا و هاجروا و جاهدواباموالهم و ( .آیه چنین است: ان الذین آمن۳۰« )بردنددیگر ارث می

 . (۳۱انفسهم فی سبیل اهلل و الذین آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض )

شوند. میدر آیه،جمع ولی به معنای بستگان نزدیک است که از ورثه نیز محسوب«اولیاء»

اکرم  صدر آیه درباره مهاجرین است و ذیل آیه به انصار)مردم مدینه(نظر دارد که پیامبر

صلی اهلل علیه و آله میان هر دو نفر از آنان عقد اخوت بست.این دستور هم چنان پابر جا 

اهلل من بود تا موقع نزول سوره احزاب که آیه و اولوا االرحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب

( نازل گردید و مساله والیت در توارث را منحصر دربستگان ۳۲المؤمنین و المهاجرین )

م بودن( دانست و مساله توارث به سبب هجرت و ایمان رامنتفی گردانید.بر این نسبی)رح

 . (۳۳مطلب،مفسران اتفاق نظر دارند )

 :نوشتهاپی

،صحیح ۲۰۸-۲۱۱،ص ۸.صحیح بخاری،ج ۲۳۴-۲۳6،ص ۱۱ابن حزم،المحلی،ج .۱

 .۱6۷، ص ۴مسلم،ج 

و  ۲۳الحدود/و ابو داود، ۱۳۸و  ۱۳۲،ص ۵و ج  ۲۳،ص ۱.مسند احمد،ج ۱۱6،ص ۵و ج 

 .۱۰.موطا مالک،الحدود/۱6.دارمی،الحدود/۹.ابن ماجه،الحدود/۷ترمذی، الحدود/

و نیز ابن حجر  ۴۲،ص ۳ر.ک:جالل الدین سیوطی،تنویر الحوالک،شرح موطا،ج .۲

 .۱۲۷،ص ۱۲عسقالنی، فتح الباری،درشرح بخاری،ج 



 .۱۱6،ص ۵و ج  ۱6۷،ص ۴.صحیح مسلم،ج ۲۰۸-۲۱۱،ص ۸صحیح بخاری،ج .۳

 .۱۰6،ص ۱ر.ک:جالل الدین سیوطی،الدر المنثور،ج .۴

 .همان.۵

 .۱۵۹-۱6۲ر.ک:صیانة القرآن من التحریف،ص .6

 .۸۱،ص ۲سرخسی،کتاب االصول ،ج .۷

 .۲۳۴-۲۳6،ص ۱۱ج .۸

 .۴:۸۲نساء .۹

 .۳۰6ر.ک:آقای خویی،البیان،چاپ دوم،ص .۱۰

 .۲:۲۴۰بقره .۱۱

 .سوره نساء آمده ۱۲این تفصیل در آیه .۱۲

 .۲۳۴سوره بقره:-آیه تربص اربعة اشهر و عشرا.۱۳

 .۲۰۴،ص ۱ر.ک:فیض کاشانی،تفسیر صافی،ج .۱۴

 .۷6تفسیر شبر،چاپ قاهره،ص .۱۵

.سیوطی،الدر المنثور،ج ۲۳۷-۲۳۹،ص ۲۲،)ابواب عدد(،ج ۳۰ر.ک وسایل الشیعه،باب .۱6

 .۳۰۹، ص ۱

ناد است که حالت دانند و قابل استدر علم اصول فقه،اجماعی را مورد اعتبار می.۱۷

دالیل موجود متکی نباشد که در صورت اخیر این دالیل باید استقالل داشته باشد و به

مدرکی »مورد بررسی قرار گیرند نه اجماع متکی بر آن.وچنین اجماعی را اصطالحا

 .گردنامند و از صالحیت استناد به عنوان یک دلیل مستقل ساقط میمی

 .۳۰۵-۳۰6،ص ۲ر.ک:التمهید،ج .۱۸

 .۵۸:۱۲مجادله .۱۹



 .۵۸:۱۳مجادله .۲۰

 .۳۹۵-۴۰۲و  ۳۰۵ر.ک:البیان،ص .۲۱

 .۸:6۵انفال .۲۲

 .۸:66انفال .۲۳

 .6۷6،ص ۱تفسیر صافی،ج .۲۴

 .۳۷۵-۳۷6البیان،ص .۲۵

این قید بر حسب استظهار برخی است تا منافات میان این آیه و آیه پس از آن برداشته .۲6

 .شود

 .۴:۱۵نساء .۲۷

 .۴:۱6نساء .۲۸

،ص ۱.صافی،ج ۲۲۷-۲۲۸،ص ۱.عیاشی،ج ۲۰،ص ۳ر.ک:طبرسی،مجمع البیان،ج .۲۹

 .۱۳۰،ص ۲.سیوطی،الدر المنشور،ج ۱۰۷،ص ۲. جصاص،احکام القرآن،ج ۳۳۹

 .۵6۱،ص ۴مجمع البیان،ج .۳۰

 .۸:۷۲انفال .۳۱

 .۳۳:6احزاب .۳۲

 .و دیگر تفاسیر ۸،ص ۹۳ر.ک:بحار االنوار،ج .۳۳

 نسخ مشروط.4

این گونه نسخ شاید برای برخی تازگی داشته باشد.ولی با تامل در بسیاری ازآیاتی که 

ها نسخ مطلق نبوده،بلکه به شرایط توان دریافت که نسخ آناند،میمنسوخ شمرده شده

شرایط و بهبود وضع،حکم خاص همان دوران بستگی داشته است.به این معنا که با تغییر آن



کمی متناسب با شرایطجدید تشریع گردیده است و اگر احیانا سابق منسوخ گردیده و ح

 .مربوطه از نو قوت گرفته و قابل اجرا استهمان شرایط زمانی و مکانی پیش آید،آیات

ترین شاهد برای نسخ مشروط آیات صفح)گذشت(و چشم پوشی از آزارمشرکان و روشن

ستور یافتندتا در مقابل آزار معاندان اسالم است.مسلمانان صدر اسالم به ویژه در مکه د

داری کنند و صبر و بردباری از خود نشان دهند،زیرا آنان در مکه در مشرکان خویشتن

رفت.در سوره نابودی آنان میموضع ضعف قرار داشتند و در صورت مقابله به مثل،امکان

 :آمده-که شصت و پنجمین سوره مکی است-جاثیه

اند آورده( ،]ای پیامبر[به کسانی که ایمان۱رجون ایام اهلل )قل للذین آمنوا یغفروا للذین ال ی

  ایام اهلل»مقصود از«.بگو تا از کسانی که از ایام اهلل بیمی ندارند در گذرند

 :های سخت الهی است.چنان چه در این آیه آمدهوقایع هول ناک و کنایه از عقوبت

الهی های به موقعیعنی بیم ده به عقوبت«.ینداز( ،آنان را به یاد ایام اهلل ب۲و ذکرهم بایام اهلل )

( و کسانی که بیم عقوبت الهی را ندارند،یعنی از خدا ترسی ندارند و جانب عقوبت ۳)

 .نهند،هرگز مستوجب گذشت و رافت اسالمی نیستندالهی را وقعی نمی

 لذا دستور گذشت در این آیه صرفا به جهت ضعف موضع مسلمانان بوده که بایدرعایت

کردند.موقعی که جامعه اسالمی شوکت و قدرت خود را یافت،اذن درقتال صادر شد: می

جنگ بر آنان اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان اهلل علی نصرهم لقدیر ،به کسانی که

اند و البته خدا بر تحمیل شده،رخصت]جهاد[داده شده است،چرا که مورد ظلم قرارگرفته

( .سپس دستور مقابله آمد وآیه حرض المؤمنین علی ۴ست )پیروزی آنان سخت توانا

 . (۵« )القتال ،مؤمنان را به جهاد بر انگیز

بمثل ما اعتدی علیکم ،همان گونه که بر شما تعدی کرده،بر او تعدی و نیز آیه فاعتدوا علیه

 «( .و آیه فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم ،مشرکان را هر کجا یافتید بکشید6« )کنید



 .( صدور یافت۷)

 .های مدنی استتمامی این آیات در سوره

مشخص هم چنین در رویارویی با یهود مدینه ابتدا دستور گذشت آمد،ولی در عین حال

عفو کنید و نموده که این گذشت موقت است فاعفوا و اصفحوا حتی یاتی اهلل بامره ،پس

اسالم و توسعه از قدرت یافتن( .ولی پس ۸« )در گذرید،تا خدا فرمان خویش را بیاورد

های یهود پیرامون مدینه دستور جنگ با آنان صادرگشت تا هنگامی که خفت یافتن توطئه

صاغرون ،تا با]کمال[خواری به جزیه دادن را بپذیرند حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم

 اند،که( .برخی این گذشت را برروح تسامح دینی حمل کرده۹« )خود جزیه دهنددست

حاکم باشد،لذا آیات صفح را منسوخ باید روح گذشت و چشم پوشی بر مسلمانان

شرمی دشمن ( .ولی همان گونه که متذکر شدیم،گذشت در مقابل بی۱۰دانند )نمی

رودکه با روح عزت اسالمی منافات دارد،مگر غدار،یک گونه سازش و تساهل به شمار می

 .فراهم گرددآن که موقعیت ایجاب کند تا آمادگی الزم

این گونه آیات را با عنوان نسخ مشروط مطرح ساختیم،بدین جهت که آیات منسوخه 

مکانی یا برهه مربوط به شرایط خاص زمانی و مکانی خویش است و چنان چه در رقعه

زمانی آن گونه شرایط پیش آید،آیات صفح قوت یافته و حاکم خواهدبود.از همین قبیل 

 .م را تدریجا تشریع نموده استاست آیاتی که برخی احکا

به این ترتیب که ابتدا با لحنی مالیم حکمی بیان شده،سپس شدید و شدیدترگردیده است. 

مقاتله با کفار ( ،سپس۱۱مانند آیات تشریع قتال که از مرحله اذن در قتال شروع شده )

زه اسالمی حو( .آن گاه کفار مجاور و نزدیک به۱۲معتدی و متجاوز را شامل شده است )

( و باالخره اعالم استیصال)نابود کردن مطلق(کفار ومشرکین صادر شده ۱۳را در برگرفته )

 . (۱۴است )



این مراحل ممکن است امروز هم اتفاق بیفتد و هر دستوری متناسب با شرایطزمانی و 

است.آیات مراحل مکانی خود حاکم است.لذا در این قبیل آیات،نسخ مطلق انجام نگرفته

احکامی که تدریجا و مرحله شود.هم چنین مطلقریم خمر نیز از همین قبیل شمرده میتح

 .اندها نسخ مشروطنیست و همه آنبه مرحله تشریع گردیده،در هیچ کدام نسخ،مطلق

 تعداد آیات منسوخه

که نزد کسانی که شرایط مقرر در تحقق نسخ را نادیده گرفته یا نسخ را به مفهوم عام آن

( .به ۱۵اند )رساندهآیه ۲۲۸اند،آمار آیات منسوخه را تا گرفته-ان کاربرد داشته استپیشینی

روی است و باضوابط نسخ سازگار رسد که این عدد بزرگ بوده و یک زیادهنظر می

 .باشدنمی

نیست و آن به به بیش از یک آیه)آیه نجوی(قایل به نسخ-طاب ثراه-استاد آیت اهلل خویی

دیگری که در همین آیه ناسخ به آیه منسوخ است.ولی با مالحظه آیات جهت ناظر بودن

منسوخه حدود بیست و اندی راستا آوردیم و نیز با در نظر گرفتن مساله نسخ مشروط،آیات

رو شبهه وجود ها نسخ مطلق صورت نگرفته است.از اینتر آنخواهد بود،که در مورد بیش

 .شدن مراجعه کنندگان باشد،اساسا منتفی استراهآیات منسوخه در قرآن که موجب گم

 شبهات پیرامون نسخ

درباره نسخ در تر شبهات مطرح شدهایم،بیشبا برداشتی که تا این جا از مساله نسخ داشته

 :شودها اشاره میقرآن خود به خود منتفی است که ذیال به آن

واقعی آن برخداوند  در تکوینیات،به مفهوم«بدا»نسخ در تشریعیات مانند»شبهه اول:

رای جدید،پیدایش مستحیل است،زیرا نسخ و بدا هر دو مفهومی یک سان دارند و آن نشاة



دیدگاه نوین که از قبل پیش بینی نشده است.سپس با برخوردبا موانع،تغییر رای داده و 

جهل سابق است و با علم ازلی کند.این معنا مستلزمتشریع یا تکوین جدیدی را آغاز می

 !داوندی منافات داردخ

پاسخ این شبهه را پیش از این روشن ساختیم که نسخ و بدا هر دو بر حسب ظاهرچنین 

نمایند.اما در علم ازلی الهی همین تغییر فعلی پیش بینی شده بوده است،و فقط بر مردم می

ی اند که تغییر رایپنداشتهمیگردد،و مردم چنینپوشیده بوده و در موقع خود روشن می

تشریع گردیده،بر حسب حاصل گشته است.مثال تکلیفی که سابقا به گونه مطلق

خود روشن ساخت خداوند در وقترفت،کهظاهر)اطالق ازمانی(گمان استمرار و تداوم می

که از اول مقید بوده و اجل زمانی داشته که برمردم پوشیده بوده است و اکنون آشکار 

شود،همه از قبل پیش بینی در تکوینیات داده میی کهتغییرات-در مورد بدا-گشت.هم چنین

 .اند نه حقیقیگردد.لذا نسخ و بدا،هر دو ظاهریمیخود روشنشده بوده، و در وقت

ندانسته گردد و برخیشبهه دوم:آن که وجود آیات منسوخه در قرآن موجب گمراهی می

این که است،چهدهند.جواب این شبهه روشن آیه منسوخه را مورد عمل قرار می

دانش و تحقیق آمدهای جهل و نادانی افراد جاهل از خودشان نشات گرفته و اگر اهلپی

توانند ناسخ را از منسوخ،عام را از خاص ومطلق را از مقید جدا باشند به آسانی می

محکمه کار دشواری است ولی سازند.همان گونه که جدا ساختن آیات متشابهه از آیات

 .دان ثابت قدم)راسخون فی العلم( سهل و امکان پذیر استبرای دانش من

آیات قرآن شبهه سوم:بودن آیات ناسخ و منسوخ در قرآن مستلزم وجود تنافی میان برخی

( ۱6است که با آیه ا فال یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفاکثیرا )

 .کندو تنافی میان آیات را نفی می سازگار نیست،زیرا این آیه هر گونه تضاد

حکم ولی باید توجه داشت که وجود تنافی در صورتی است که ظاهری نباشد.هرگاه



منسوخ زمانا و مالکا با حکم ناسخ مغایرت داشت،و هر یک در جای خودمشتمل بر 

گردد.درحقیقت هیچ گونه مصلحت زمانی خویش بود،در آن صورت تنافی مرتفع می

مراجعه کننده بایستی دو حکم یاد شده وجود ندارد.نهایت امر آن کهتضادی میان 

داشته باشد،همان گونه که قبال متذکر یاد شده را که موجب رفع تنافی است آگاهیجهت

 .شدیم

تواندداشته باشد،جز ای میشبهه چهارم:اساسا وجود آیات منسوخه در قرآن چه فایده

در قرآن ارائه دادیم تصویری که از آیات منسوخهتالوت لفظ و فارغ از محتوی؟!ولی با 

آیند،روشن گردید که اکثر قریب به اتفاق آیات منسوخه از نوع نسخ مشروطبه شمار می

مناسب خود و شرایط پیش آمده در طول که حتی آیات به ظاهر منسوخ هر یک در ظرف

ی آن به زمان،کاربرد مخصوص خود را خواهدداشت.این گونه نیست که مالک وجود

 .طور کلی منتفی گردیده باشد

تشریع احکام عالوه که نفس وجود آیات ناسخ و منسوخ در قرآن،سیر تدریجی و مراحل

تکامل شریعت را دینی است که مراحل-دهد.این خود یک ارزش تاریخیرا نشان می

 .رساندمی

نیست و ندر پایان باید توجه داشت که اهمیت موضع قرآن تنها در جنبه تشریعات آ

به سزایی نیزاز اهمیت-تا سند زنده اسالم باشد-های دیگر آن از جمله:اعجاز بیانی آنجنبه

برخوردار است و بایستی همیشه ثابت و استوار باقی بماند.هرآیه خود سند اعجاز به شمار 

 .رود و با جاوید بودن اسالم جاوید خواهد ماندمی

 :نوشتهاپی

 .۴۵:۱۴جاثیه .۱

 .۱۴:۵ ابراهیم.۲
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 فصل ششم

 محکم و متشابه

 متشابهات در قرآن

قال تعالی: هو الذی انزل علیک الکتاب.منه آیات محکمات،هن ام الکتاب.و 

اخرمتشابهات، فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه،ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاویله.و 



مایعلم تاویله اال اهلل،و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا.و ما یذکر اال 

 . (۱ب )اولواااللبا

دهد،که خداوند،قرآن را بر تو فرستاد،بخش عمده آن را آیات محکمه تشکیل می

کسانی ها آیات متشابه نیز قرار دارد.ولیمرجعیت کتاب در همان آیات است.در کنار آن

جو و باشند،زیرافتنهشان کجی هست،پیوسته در پی آیات متشابه میهایکه در دل

چنین آیاتی،آن را یازیدن بهاشند و به دنبال آنند تا با دستبگر افکار و عقاید میآشوب

مورد سوء استفاده قرار داده،طبق دل خواه خویش تاویل و تفسیرکنند.در حالی که تاویل 

راستین و استوار،از همین راه توان یافت.دانش مندانصحیح آن را جز از راه خدایی نمی

سرچشمه نشات گرفته،پس در پشت م،از یکرفته چنین گویند:تمامی آیات متشابه و محک

پرده ظاهر،حقیقتی نهفته است که باید آن رایافت و عاقبت جوینده یابنده است.البته این 

 .شوندواقعیت را جز خردمندان یادآورنمی

باشد که مایه شبهه و گاه دست آویزی طبق این آیه کریمه،بخشی از آیات قرآن متشابه می

 !ه استبرای فتنه جویان گردید

ویژگی را اکنون جای این پرسش است:چرا چنین شده و آیات متشابه کدامند که چنین

 :باشیمدارند؟ در پاسخ به این سؤال،ناگزیر از مطرح نمودن مطالب زیر می

 احکام و تشابه

 :احکام در قرآن به سه معنا به کار رفته

آن،متشابه سته باشد.در مقابلاستوار بودن گفتار یا کرداری که راه خلل و شبهه در آن ب.۱

 .قرار دارد،گفتاری نارسا یا کرداری شبهه انگیز

گویند،در مقابل بودن،در مقابل ناپایدار.احکام ثابته در شریعت را محکمپایدار و ثابت.۲



رود و بر آیات احکام منسوخه.چنان چه در باب ناسخ و منسوخ اصطالح احکام به کار می

 .شودمیغیر منسوخه محکمه گفته 

باشد،آن را اتقان و دقت در عمل یا گفتار،که بر اساسی متین و مستحکم استوار بوده.۳

آیاته ثم فصلت من محکم یا مستحکم گویند.چنان چه در سوره هود آمده: کتاب احکمت

ای مستحکم ( آیات قرآنی تماما حساب شده و با کمال دقت وبر پایه۲لدن حکیم خبیر )

نازل های گوناگون بر پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آلهگاه در بخشاستوار گردیده،آن 

 .گردیده است

گیرد و به معنای دوم،مخصوص تمامی آیات قرآن را در بر می-به معنای سوم-احکام

به کار رفته است،که آیات غیر منسوخه است.به معنای نخست صرفا در مقابل آیات متشابهه

 :استاین معنا اکنون مورد بحث ما 

 «به معنای استوار و خلل ناپذیر،از ریشه حکم حکما-در مقابل متشابه-محکم

اخالل گری گرفته شده است و معنای باز داشتن و جلوگیری از هر گونه«به معنای منع منعا

رساند.بدین جهت دهانه اسب)لگام(را در لغت عرب حکمة الفرس و تباهی را می

 .داردباز میواری در حرکتناهمگویند،زیرا لگام او را از سرکشی و 

منع نمودن و حکم،اصله:منع منعا الصالح حکم در اصل به معنای»راغب اصفهانی گوید:

خواهد بود،لذا هر جلوگیری به کار رفته است.البته جلوگیری از افساد به جهت اصالح

و -گفتارسخن و گفتاری که رسا و شبهه ناپذیر باشد و مورد کج فهمی قرارنگیرد،به چنان 

 .محکم گویند،یعنی مستحکم و خلل ناپذیر-حتی کرداری

 :تشابه نیز در قرآن به دو معنا به کار رفته

الحدیث کتابا خوانیم: اهلل نزل احسنهمانند و یک سان بودن،چنان چه در سوره زمر می.۱

فرستاده ( ،خداوند بهترین گفتار رافرو ۳متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم )



بیان و استواری ای است]سر تا پا[یک سان و یک نواخت]در نیرومندیو آن نوشته

هراسند،اندام بدنشان از آن به گفتار[.قابل تکرار در تالوت.آنان که از پروردگارشان می

این خود دلیل بر آن است که از نزد خداوند فروفرستاده شده و سخن بشری «.افتدلرزه می

گفتاری همانند گفتار آدمیان بود،هر آینه در آن اختالف و دگرگونی به نیست،زیرا اگر 

 . (۴خورد و لو کان من عند غیر اهلل لوجدوافیه اختالفا کثیرا )چشم می

بر انگیز باشد و شبهه-بر اثر احتماالتی چند-شبهه انگیز بودن،چنان چه گفتار یا کرداری.۲

که دستور ذبح آن ( .گاوی۵لبقر تشابه علینا )مقصود پنهان گردد.در سوره بقره آمده: ان ا

نیست که مقصود،کشتن مایه شبهه گردیده روشن-بنی اسرائیل-صادر گشته اکنون برای ما

یا آن که در پس پرده این دستور،رازی نهفته که ما از آن آگاهی یک گاو معمولی است

 .نداریم

رفته است.برخی آیات،بر اثر  سوره آل عمران متشابهات به همین معنا به کار ۷در آیه 

خوش کج اندیشان قرارگرفته تا با وجوه محتمله،ظاهری شبهه انگیز به خود یافته،دست

 .ها مایه فتنه گردند و مردم ساده لوح را از راه به در برندتاویل بردن آن

 :تشابه،به همین معنای دوم،مورد بحث ما است

شبه مصدر،به معنای همانند بودن »یا«و همانندتشابه از ریشه شبه اسم مصدر،به معنای مثل 

گرفته شده است،که این همانندی مایه شبهه گردد،زیراحقیقت پنهان گردیده،حق و باطل 

به هم آمیخته مایه اشتباه حق به باطل شده است،لذا یک گفتار یا یک کردار حق گونه به 

 .گر گردیده استصورت باطل جلوه

مراد ء ظاهره عن مراده،آن چه ظاهر آنماال ینبی»اند:گفتهاصطالحا در تعریف آن 

آن آشکار نارسایی لفظ یا عمل موجب گردد که حقیقت و واقع«.اش را ارائه ندهدواقعی

 .نباشد



گردد که نیاز به تفسیردارند نه این تعریف خود نارسا است،زیرا شامل مبهمات نیز می

 .ابهام،مایه شبهه و اشتباه نیز باشد تاویل. متشابه باید عالوه بر نارسایی و

 :بهتر گفته است-در تعریف متشابه-لذا راغب اصفهانی

و المتشابه من القرآن ما اشکل تفسیره لمشابهته بغیره،متشابهات قرآن آن باشدکه تفسیر »

لذا در مورد «.داردآن مشکل آید،زیرا نمود آن چه هست را ندارد و به چیز دیگر شباهت

( .پس کالم 6اال الضالل )راهی نباشد فماذا بعد الحقز دیگر جز ضاللت و گمقرآن، آن چی

همی ماند،آن را متشابه حق)قرآن کریم(هرگاه نمودی جز حق داشته باشد و به باطل

 .گویند

حق گونه تشابه حق و باطل است که سخن-در آیات متشابهه-طبق این تعریف،تشابه

 .گر شودخداوند، باطل گونه جلوه

افکند،موجب شبهه ای از ابهام میرو،تشابه عالوه بر آن که بر چهره لفظ یا عمل،پردهاین از

ابهام کند و هم به تاویل باشد.بدین ترتیب هر متشابهی هم به تفسیر نیاز دارد که رفعنیز می

 عالوه بر رفع ابهام،دفع شبهه نیزنیاز دارد تا دفع شبهه کند.لذا تاویل نوعی تفسیر است که

به تفسیر،اخص مطلق است.هر کجا تاویل باشد،تفسیر کند.بنابر این مورد تاویل نسبتمی

است که در محکم و متشابه هر دو وجود دارد و تاویل نیز هست.تفسیر در مورد مبهمات

 .ابهام و هم تشابه داردصرفا در متشابه است که هم

 تفسیر و تاویل

القناع عن اللفظ المشکل،تفسیر،برگرفتن نقاب از التفسیر،کشف »اند:در تعریف تفسیر گفته

 . چهره الفاظ مشکله است

باشد.تا این ای از ابهام لفظ را فرا گرفته،پوششی بر معنا افکندهتفسیر آن گاه است که هاله



 . (۷که مفسر با ابزار و وسایلی که در اختیار دارد در زدودن آن ابهام بکوشد )

شده است.فسر معنای اوضحه و کشف عنه)آشکار نمودن(گرفتهبه «تفسیر از ریشه فسر االمر

دهند)هر دو متعدی به یک و فسر مانند کشف و اکتشف،مجرد و مزید فیه،یک معنا می

( مبالغه ۸تدل علی زیادة المعانی )باشند(.جز آن که مزید فیه،از باب زیادة المبانیمفعول می

ت،زیرا کشف،مطلق ظاهر نمودن را رساند.لذا کشف از اکتشف اعم اسدر امر را می

تری در استخراج و اکتشاف)ظاهر نیروی بیشرساند ولی اکتشف،داللت دارد که اعمالمی

فسر،مطلق بیان و توضیح است.ولی فسر داللت دارد که نمودن(به کار رفته است.هم چنین

ته،و گرنه تری به کار افتاده و کار به آسانی انجام نگرفبیشدر تبیین و تفسیر،نیروی

 .ای بیش نیستترجمه

 .باشدتاویل،از ریشه اول گرفته شده،لذا تاویل به معنای ارجاع دادن می

و رود که گفتار یا کرداری مایه شبهه گردیده،موجب حیرتتاویل در موردی به کار می

راه تاویل گر)کسی کهسرگردانی شده باشد،چنان چه در تعریف متشابه گذشت.لذا تاویل

گفتار یا کردار را به داند(در جهت رفع شبهه اقدام نموده،ظاهر شبهه انگیز آنا میصحیح ر

 .گرداندجای گاه اصلی خود)وجه صحیح آن(باز می

مصاحب موسی هنگامی که او را در شگفتی یافت،به وی نوید داد تا او را از سرکار خود با 

بتاویل ما لم تستطع د: سانبؤکخبر سازد و تاویل درست کردار خود را با وی در میان گذار

( ،به زودی تو را از تاویل آن چه نتوانستی بر آن شکیباباشی،آگاه خواهم ۹علیه صبرا )

 . ساخت

آیات محکمه عالوه بر معنای فوق،تاویل معنای دیگری نیز دارد که هم آیات متشابهه و هم

لت درونی قرآن را شود ودالشود.این معنای تاویل به بطن قرآن تعبیر میرا شامل می

که از آن به ظهر قرآن تعبیر رساند.معنای بطن در مقابل داللت ظاهری و برونی قرآنمی



آیات وجود دارد.پیامبر اکرم صلی اهلل شود،قرار گرفته و این معنای باطنی برای تمامیمی

یست مگر آن ای نما فی القرآن آیة اال و لها ظهر و بطن،در قرآن آیه»فرماید:علیه و آله می

 :از امام محمد باقر علیه السالم پرسیدند«.که ظهر و بطن دارد

ظهره تنزیله و بطنه تاویله،منه ما قد مضی،و منه ما لم »مقصود از ظهر و بطن چیست؟فرمود:

ظاهری قرآن است ( .ظهر قرآن همان داللت۱۰« )یکن،یجری کما تجری الشمس و القمر..

خصوصی دارد.ولی بطن قرآن، آید و جنبهآیه،به دست می که از قرائن،از جمله شان نزول

های کلی است که از متن موجود،برداشتباطنی آن است که با قطع نظر از قرائناللت

آید و همه جانبه وجهان شمول است،لذا پیوسته مانند جریان آفتاب و ماه قرآن به دست می

 .در جریان است

قرائن ه است که از متن قرآن،با دور داشتنهای کلی و همه جانباین همان برداشت

مناسب آن است های مختلف کهآید،و قابل تطبیق در زمان و مکانخصوصی به دست می

گردید.لذا همین باشد.اگر چنین نبود هر آینه قرآن از استفاده دائمی ساقطمیمی

ه و آن همیشه تضمین کردهای کلی و جهان شمول است که تداوم قرآن را برایبرداشت

 .را هم واره زنده و جاوید نگاه داشته است

یوسف برای تاویل معنای سومی آمده و آن تعبیر رؤیا)تعبیر خواب(است که در سوره

یوسف بازگو بار به کار رفته.در آن جا که دو نفر زندانی خواب خود را برای حضرتشت

تعبیر آن آگاه ( ،ما را به۱۱له )کردند، آن گاه تقاضای تعبیر آن را نموده گفتند: نبئنا بتاوی

 .هم چنین است آیات دیگر آن سوره«.ساز

 (معنای چهارمی نیز در قرآن برای تاویل به کار رفته و آن عاقبت االمر)پی آمد

خوانیم: و اوفواالکیل اذا کلتم باشد.در سوره اسراء میاست که همان معنای لغوی تاویل می

( ،پیمانه را سرشارنموده و با میزان ۱۲ر و احسن تاویال )و زنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خی



 . تر استبسنجید که این بهتر و خوش فرجامدرست

کرد.و آن توان پنجمین معنا فرضابن تیمیه،معنای دیگری برای تاویل گفته که آن را می

وجود ذهنی و وجود وجود خارجی و وجود عینی هر چیزی است که ابن تیمیه آن را تاویل

داند،زیرا هر چیزی چهارمرحله وجودی دارد:در ذهن،در لفظی و وجود خطی هر چیز می

این وجود »لفظ،در کتابت و در خارج که وجود عینی هرچیزی است.آن گاه گوید:

عینی،تاویل دیگر وجودها شناخته شده،ومآل هر وجود ذهنی و لفظی و کتبی،همان وجود 

 . خارجی و عینی او است

که ابن تیمیه تاویل نامیده دیگران به عنوان مصداق عینی وخارجی یاد  البته آن چه را

 .کرداند.و این یک تغییر در اسم است و در مورد اصطالح نباید مناقشهکرده

که ایداند،ولی نه به گونهعالمه طباطبایی قدس سره نیز تاویل را وجود عینی خارجی می

احکام و ویل گذارده است.به نظر عالمه مالکاتابن تیمیه گفته و اشتباها نام مصداق را تا

احکام و تکالیف از باشد،زیرا تمامیها میمصالح تکالیف و رهنمودهای شرع،تاویل آن

گردد و هابه او ارجاع میاند.پس مآال همه آنآن مالکات و مصالح واقعیه نشات گرفته

 (.ایمآورده غرض و هدف،صرفا تحقق او است.)در توضیح این مقال،گفتاری جدا

رود ومعانی در این جا صرفا با تاویلی سر و کار داریم که در مورد متشابهات به کار می

 .دیگر از مقصد ما دور است

 (تشابه شانی)نوعی

یا در بحث تشابه یک پرسش مهم این است که آیا تشابه در آیات قرآن،نسبی است

نفسه برای مطلق؟آیا متشابه بودن آیات یک واقعیت ذاتی آیات قرآن است و این آیات فی

است!یا آن که اساسا،برای همه متشابه است،گرچه برای دانش مندان امکان رفع تشابه فراهم



ندارد و وجود تشابه تنهابرای آن دسته از مردم است که علم ارباب بصیرت تشابهی وجود 

 کافی ندارند؟

شانی و در پاسخ باید گفت:تشابه برخی از آیات نه نسبی است و نه ذاتی و واقعی،بلکه

لفظ و نوعی است.به این معنا که برخی آیات،به جهت محتوای بلند و کوتاهی

ایجاد کند،زیرا جای آن را دارد که تشابهها فراهم است،یعنی عبارت،زمینه تشابه در آن

که بسیار بلند و پهناور -تنگی و کوتاهی قالب،موجب گردیده تا لفظ در افاده معنای مراد

کوتاه آید و نارسا جلوه کند. نوعا افراد،با برخورد بااین گونه موارد دچار اشتباه و -است

ال در اختیار بیننده یا شنونده قرار تواند معنا را کامگردند،زیرا ظاهر عبارت نمیتردید می

اطالعات و واقف بودن بر رموز معانی و الفاظ وارده دهد.ولی احیانا کسانی هستند،با سبق

نگردند، لذا تشابه در قرآن شانی و نوعی است،نه نسبی و نه در قرآن که دچار این اشکال

 .واقعی و همگانی

 .آوریمهایی از آن را در جای خود مینمونه

 :نوشتهایپ

 .۳:۷آل عمران .۱

 .۱۱:۱هود .۲

 .۳۹:۲۳زمر .۳

 .۴:۸۲نساء .۴

 .۲:۷۰بقره .۵

 .۱۰:۳۲یونس .6

باشد.در مقالی جدا عوامل ابهام و وسایل زدودن آن،که همان منابع و مبانی تفسیری می.۷

 .شودآورده می



 .کندتری داللت مییعنی هر چه بر مواد لفظ افزوده شود،بر مفهوم بیش.۸

 .۱۸:۷۸هف ک.۹

 .۱۹۵صفار،بصائر الدرجات،ص .۱۰

 .۱۲:۳6یوسف .۱۱

 .۱۷:۳۵اسراء .۱۲

 تشابه اصلی و عرضی

که به گونه تشابه در آیات قرآن اساسا دو گونه است:اصلی و عرضی.تشابه اصلی آن است

طبیعی به جهت کوتاهی لفظ و بلندای معنا به وجود آمده است.الفاظ وکلمات موضوعه 

شده،گنجایش و کشش آن تر برای افاده معانی کوتاه و سطحی ساختهدر لغت عرب،بیش

هم قرآن ملتزم بود که از الفاظ را ندارند تا معانی گسترده و عمیق را افاده کنند.از طرفی

های کالمی آنان استفاده کند انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون موضوعه عرب و از شیوه

ال به ناچار راه کنایه و مجازو استعاره را پیمود و این خود،بر ( . لذا برای بیان معانی وا۱)

( ،و چون]ریگ به ۲و لکن اهلل رمی )نمود.مثال آیه و ما رمیت اذ رمیتعرب غریب می

 .«سوی آنان[افکندی،تو نیفکندی بلکه خدا افکند

ثر در مؤاشاره به قدرت ناچیز انسان است در انجام افعال اختیاری خویش،در مقابل عوامل

عرب آن روز گیرد.درک این معنا برایبه وجود آمدن آن،که همگی با اذن الهی انجام می

 .گردیددشوار بود،لذا بوی جبر از آن استشمام می

و نیز آیه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم.و اعلموا ان 

اید،چون خدا ( ،ای کسانی که ایمان آورده۳شرون )یحول بین المرء و قلبه.و انه الیه تحاهلل

بخشد،آنان را اجابت کنید،و بدانید وپیامبر شما را به چیزی فرا خوانند که به شما حیات می



سوی او برانگیخته گردد]خود فراموشی[.عاقبت نیز بهکه خدا میان آدمی و دلش حایل می

 .«شویدمی

میان انسان و قلب او(مطرح شده واین تهدیدی  در این آیه،مساله حیلوله)حایل شدن خدا

 برای کسانی که از فرامین شرع سرپیچی کنند.اکنون مقصود ازاین حیلوله چیست؟است

بودن ایمان و ابو الحسن اشعری و پیروان مکتب وی،از این آیه جبر در حیات و غیر ارادی

اشد،اگراراده کند ایمان کفر را استفاده کرده گویند:کافری که خداوند مقدر کرده کافر ب

مؤمنی که خداوند گردد.هم چنینآورد و اطاعت فرمان خدا نماید،خداوند مانع او می

 .شودمقدر کرده مؤمن باشد اگر قصد کفر کند،خدا مانع او می

است که این آیه بر خالف مکتب معتزله»فخر رازی اشعری این تفسیر را تایید کرده گوید:

 . (۴« )قایل به جبر نیستند

گوید و مردم را به یک حقیقتی اجتناب ناپذیررهنمون ولی این آیه چیز دیگری را می

بودن و گوید که زندگی واقعی،که انسان در آن احساس زندهسازد.این آیه میمی

شریعت احترام آید که به قوانیننماید،موقعی به دست میحیات میبرخورداری از نعمت

حقوق دیگران تجاوز مند گردد و بهاز حق شرعی خود بهره نهد و هر کس در سایه قانون

کند.درسایه شریعت،انسان به ای در آسایش حیات زندگی میننماید.چنین جامعه

شود.ولی ممکن است انسان میبر جامعه حاکمبرد و انسانیتخویش پی میواقعیت

ای جامعهپست زندگی کند.در چنین هاییسرکش،هم چون حیوان درنده،در خواسته

گیر ترین عقوبتی است که دامنکند.این بزرگمیانسانیت فراموش شده،انسان خود را گم

خود از خویشتن فاصله گرفته،ره سپار عالم گردد،لذاانسان با دستها میاین گونه انسان

کند. و نقلب افئدتهم و ابصارهم،کما است که: نسوا اهلل صدق میگردد.آن گاهبهیمیت می

اند.این های آنان وارونه و خود را فراموش کرده( پس قلب6نوا به اول مرة )یؤملم



دهد که مراد حیلوله خداوندی است.بدین ترتیب مراجعه به سایر آیات نشان میهمان

حاصل ازحیلوله خداوند،حکومت جبر بر انسان نیست، بلکه این امر در اثر کردار انسان

 .شودمی

 (ا مبدا و معاد و مساله استطاعت)قدرت در اختیارنوعا آیاتی که در رابطه ب

انسان و مقدار تصرف او در جهان و آیات آفرینش و علل تکلیف و مانند آن بحث 

کنند،در زمره آیات متشابهه قرار دارند،زیرا معانی،بلند و دقیق است ولی الفاظمستعمل می

 .بسیار کوتاه و نارسا است

وردگار،آیه امانت و آیه خالفت و آیات تسخیرآسمان و مثال آیات مشیت و علم و اراده پر

جلوه زمین برای انسان و آیات اذن و آیات هدایت و ضالل و امثال آن متشابه

 .اند،بدین لحاظ نیاز به تاویل صحیح و مستند دارندکرده

تشابه عرضی در آن دسته از آیات به وجود آمد که در آغاز اسالم متشابه نبوده،مسلمانان با 

کردند.بدین لحاظ عمومامعنا و مراد آن را به با آن برخورد میسالمت طبع و خلوص نیت

 .کردای ایجاد نمیخوبی درک نموده،هیچ گونه شبهه

مطالب شدن برخیولی پس از به وجود آمدن مباحث جدلی و مسایل کالمی و رایج

ن دیار راه پیداکرده بود،بر فلسفی، که جسته و گریخته به گونه ناپخته و نارس از یونان به ای

ای از غبار ابهام نمودار گشت.آیاتی که تادیروز از محکمات چهره بسیاری از آیات هاله

ناروای برخی اهل کالم و بود امروز در زمره متشابهات در آمد.این بر اثر دست آویزهای

و ساخت و از درخشش ارباب جدل بود که چهره تابناک این گونه آیات را دگرگون

هایی در ( ،چهره۷ربها ناظرة )تابش اولی خود فرو افکند.مثال آیه وجوه یومئذ ناضرة،الی

بر حسب -دوخته است .این آیهآن روز شکفته است،زیرا به پروردگار خویش چشم

 .رساندجای گاه بلند پروردگار را میچشم داشتن به-استعماالت متعارف عرب



ابوابهم و یاوون مکة وقت الظهر،حین یغلق الناسسرویة مستجدیة بسمعت»زمخشری گوید:

( را دیدم ۹( ،دخترکی ازمردمان سرو )۸الی مقائلهم،تقول:عیینتی نویظرة الی اهلل و الیکم )

کرد و چنین به هنگام نیم روز،موقعی که مردم در آسایش لمیده بودند،گدایی می

 . استگفت: چشمان کوچک من،به خدا و شما مردم دوختهمی

به خود ن آیه،همانند گفتار این دخترک عرب،چیزی جز چشم داشتن و حالت توقعای

داند که این گونه تعبیر،جز معنای یاد رساند و عرب به طبع سلیم خود میگرفتن را نمی

 (۳۲۴کند.اکنون چرا مانند ابو الحسن اشعری)متوفای شده را افاده نمی

رود،این آیه ا امروز به شمار میکه شیخ اهل سنت و جماعت و سر کرده اشاعره ت

نظرسه گونه »گوید:گرفته است؟!اشعری می«بصررادگرگون ساخته،آن را به معنای رؤیت

جستن(در قیامت نظر اعتبار)عبرت»است:نظر اعتبار،نظر انتظار و نظر رؤیت .آن گاه گوید:

( ۱۰ع المرسلون )جایی ندارد.نظر انتظار با حرف الی مقرون نگردد،مانند آیه فناظرة بم یرج

 .«پس مراد از آیه چیزی جز نظر رؤیت نباشد

درقرآن خالی از »گوید:را تقدیر نگیریم؟می«الی ثواب ربها»در جواب این پرسش که چرا

( ۱۱در پاسخ از آیه التدرکه االبصار )«.این تقدیر آمده،باید به ظاهر کالم بسنده شود

 .ه جهان آخرتمقصود درک بصری در این جهان است ن»گوید: می

 . (۱۲« )یا آن که کافران از درک لذت رؤیت پروردگار،در دو جهان محرومند

شود. ولی او ندانسته که نظر توقع)چشم داشت(در کالم عرب با حرف الی استعمال می

 :گویدشاعر عرب می

 (۱۳« )انی الیک لما وعدت لناظر نظر الفقیر الی الغنی الموسر»

ظر به سوی خدا و مردم،هر دو یک نواخت،باحرف الی و در سخن دخترک)سرویه(،ن

 .قرین بود و آیه کریمه از همین قبیل است



( روشن است که مقصود سلطه واستیالء بر ۱۴هم چنین آیه الرحمان علی العرش استوی )

باشد،کمااین که کرسی کنایه از عرش کنایه از علم به تدبیر جهان می»عرش تدبیر است.

طنت و حکومت پروردگار است.استیالءبر عرش تدبیر همان استواء سلطه و فراگیری سل

نبوده است تا ارباب جدل آن را به ظاهر علی العرش است.این معنا هیچ گاه موجب شبهه

سلطنت پنداشته و الزمه آن را جسمیت در لفظی گرفته و به معنای تکیه زدن بر تخت

 .اندساحت قدس الهی دانسته

وارد مسجد دمشق شدم،ابن تیمیه راباالی منبر دیدم »خویش آورده: ابن بطوطه در سفرنامه

گاه بافت. آنها میحکایتسلطنتگفت و از نشستن خدا بر تختخدا میسخن از جسمیت

آیم. فرمایندمانند من که از منبر فرود میگفت:خداوند از عرش خود نزول اجالل می

( .در صورتی که این گونه ۱۵« )ندشد...گاه بلند شده چند پله فرود آمد،که غوغا بلآن

 :دهد،شاعر گویداستعمال در متعارف عرب همان معنای استیالء رامی

 قد استوی بشر علی العراق من غیر سیف و دم مهراق،»

 . بشر،بر عراق مستولی گردید بدون شمشیر زدن و ریختن خونی

( .استعمال لفظ ساق ۱6)نیز آیه یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فال یستطیعون 

وقامت الحرب »اند:در متعارف عرب کنایه از شدت و وخامت امر است،چنان چه گفته

از آمادگی کامل برای یعنی شدت گرفت.کشف ساق کنایه«.علی ساق، جنگ بر پا ایستاد

 .ساق پا استانجام کار است. یعنی دامن به کمر زدن،زیرا الزمه آن کشف

یافته،رو به متعارف بر آن داللت دارد که روز قیامت اوضاع شدتاین آیه طبق استعمال 

زمخشری در کشاف گیرند.چنان چهسختی قرار میگذارد و کفار در حالتوخامت می

اند:مقصود،ساق گفته( .ولی اشاعره و اهل تجسیم آن را به ظاهر لفظ گرفته۱۷گفته است )

 . (۱۸ر به سجودگردند و نتوانند )پای خداست که در آن روز برهنه شود و کفار مامو



 تشابه در تفسیر دیگران

تر درهم و متداخل بوده و بااندک اند،که بیشبرای احکام و تشابه تفاسیر بسیاری گفته

باشند.برخی تعیین مصداق کرده یامتشابهات را با مبهمات تفاوتی قابل افتراق و جدایی می

 .انداشتباه گرفته

تر که تا شانزده وجه در تفسیر خود آورده و برخی بیش عالمه طباطبایی قدس سره

 :رودذیالبدان اشاره می

علیکم شده آیات محکمه از قبیل آیه قل تعالوا اتل ما حرم ربکممثال از ابن عباس روایت

 .( و متشابهات از قبیل حروف مقطعه در اوایل سور است۱۹ان ال تشرکوا به شیئا )

منسوخه،متشابهانند و آیات ناسخه محکمات،یا آن که اند آیات برخی گفته

باشند،محکمات،آیات مربوط به محکمات،آیات االحکام و متشابهات دیگر آیات می

باشد،آیات متشابهات در این آیات میقصص انبیا و امم سالفه و متشابهات،ابهامات وارده

اهوال روز قیامت و آیاتی است که درباره صفات ،متشابهات آیات مربوط به احوال و 

( ، متشابه آن است که مجمل)مبهم(باشد و معنای روشنی نداشته ۲۱آخرت است )

باشد،متشابه مفهومی پیچیده و سر در گم دارد و محکم دلیل روشن و استوار دارد،متشابه 

آن است که راه رسیدن به معنای آن بسته است،ولی برای محکم راه بازاست،متشابه آن 

معنا را متحمل یک معنا را متحمل است،ولی محکم بیش از یک است که بیش از

نیست،متشابه آن است که به بیان و توضیح نیاز دارد و محکم نیاز ندارد،متشابه آن است 

که عقل برای رسیدن به کنه آن راه ندارد و محکم راه دارد،متشابه آن است که ظاهر 

کمات آن است که همگی در عبارت آن مقصود نیست،ولی ظاهر محکم مراد است،مح

ندارند، متشابه آن است که تفسیر آن مشکل تفسیر آن اتفاق نظر دارند.ولی در متشابه اتفاق

 . (۲۲آید،ولی تفسیر محکم مشکل نباشد... )



 دو فرضیه دیگر

 :نمایندمیاخیرا،دو فرضیه دیگر در تفسیر محکم و متشابه ارائه شده که کامال غریب

 .رای قرآن دو حالت فرض کرده:پیش از نزول و پس از نزولمرحوم طالقانی ب.۱

دارای دو قرآن»حالت پیش از نزول را محکم و حالت پس از نزول را متشابه دانسته گوید:

وجود و دو مرحله است،مرحله پیش از نزول و تنزیل و مرحله پس ازنزول.قرآن،پیش از 

کنون و جمعی پیش از نزول،ام نزول محکم،ثابت،کلی و نامتغیر است.آن کتاب محکم وم

باشد.اصول ثابتی ها است وبه زبان عربی هم نمیالکتاب است که برتر از حواس و اندیشه

هستند، قوانین ثابت جهان و انسان،معرفت مبدا و توحید و صفات علیا،رابطه خلق با 

خالق،مراحل معاد،تکامل،مسؤولیت و تعهد انسان،احکام کلی عقلی و عملی،فروع 

 .شوندی،فکری و عملی، همه از آن ام الکتاب ناشی مینظر

گوناگون هایآن کتاب محکم و حکیم و ام الکتاب و محفوظ و مکنون،در ظروف اندیشه

و ها و شرایط و استعدادها،به صورت کلمات و آیات متفرقها و مکانو زمان

همان نزل یافتهشده است.در نتیجه این آیات مفصل و تها،تبین گردیده و قرائتتفصیل

گردیده است. محکمات و ام الکتاب است که در لباس عبارات و کلمات در آمده و متشابه

تشابه در مقصود ( .متشابهات تنها همین نیست که۲۳ا اهلل نزل احسن الحدیث کتابا متشابها )

 . (۲۴هست )و معنا داشته باشد،بلکه متشابه از جهت تشابه با محکمات هم

 :خوردر دو اشتباه به چشم میدر این گفتا

مشتبه شده سان بودناوال،تشابه شبهه انگیز و فتنه آفرین،با تشابه به معنای هم آهنگ و یک

شمرده شده است و جویانای برای فتنهسوره آل عمران،متشابهات زمینه ۷است.در آیه 

که در و شناخت...اند،از قبیل آیات صفات و آفرینشقسمتی از آیات قرآنی چنین

زمر،وصف تمامی کتاب سوره ۲۳گنجایش فهم کوته اندیشان درست نیاید.ولی در آیه 



گر آمده و همه آیات و سور قرآنی،زیبا و فریبا با محتوایی بلندو بیانی رسا جلوه

اند.تفاوت و اختالفی در میان نیست و این خود شاهد برصدق کالم خدا است.خلط شده

 .رودتفسیر به رای به شمار میسته نیست،بلکه یک نوعکردن میان این دو مفهوم شای

ای بودن نزول قرآن،که دارای دو وجودعرشی و ثانیا،روشن نیست چرا فرض دو مرحله

فرشی است)گفتار عالمه طباطبایی درباره نزول دفعی و تدریجی قرآن(،در مورد محکم و 

 متشابه قرآن آورده شده است؟

ام الکتاب،و رآن صریحا گفته: منه آیات محکمات،هناساسا این سؤال مطرح است که ق

( ،برخی محکمات و برخی متشابهات و مقصودهمین قرآن موجود است ۲۵اخر متشابهات )

قرآن را در دو مرحله فرض کرده که بر دو بخش تقسیم شده،ولی چرا صاحب مقال،کل

مردم به مرحله علیا که در مرحله علیا،محکم و در مرحله سفلی،متشابه است.آن گاه چگونه 

 !باشند؟شدن به متشابه)مرحله سفلی(ممنوع مییابند؟!در حالی که از نزدیکدست

اسالم جلوه های التقاطی که افکار الحادی خود را در پوششنظریه دوم از برخی گروه.۲

 :( ارائه شده۲6دهند )می

کنند.این می های کلی مکتب رابیانمحکمات آیاتی هستند که اصول اساسی و دیدگاه

باشند،از قبیل اصل اصول استوار و پا بر جا بوده،به مثابه حقایقی ثابت و پایدارمی

 .هدایت،زوال باطل و پیروزی مستضعفین و محرومان

از اصول اصل نیستند،اما منبعث»مشتمل بر مطالبی است که خود-متقابال-آیات متشابهه

استراتژیک دارند و .محکمات نقشباشند،لذا فاقد خصلت ثبات و پایداری هستندمی

باشد،لذا درهر زمانی این متشابهات و ها میهایی برای پیاده کردن آنمتشابهات تاکتیک

شوند.متشابهات درحوزه علوم واقع شده که پیش رفت ها متغیر و متبدل میفروع و تاکتیک

زمان متاخر گردد و بلکه در ها میعلوم طبیعی،سیاسی و اقتصادی باعث قبض وبسط آن



 .شوندضد ارزش و ارتجاعی قلم داد می

بنابر این تمامی آیات االحکام،اعم از ناسخ و منسوخ جزء متشابهات هستند و 

 .کنند،لذا هم چنان باب نسخ در احکام قرآن باز استای را ایفا میتاکتیکی و مرحلهنقش

دشواری نشان دهنده است.اینها واقعا امری دشوار گویند:اعتقاد به استمرار نسخ برای خیلی

ها سکون وتحجر بر اندیشه و ای است که طی قرنیک محافظه کاری ویران کننده

کنند که اگرمعتقد به استمرار نسخ ایدئولوژی اسالمی عارض شده است.اینان گمان می

ها،عظمت گیریبا این موضعگردد در حالی کهدار میباشند عظمت و تقدس قرآن خدشه

 . (۲۷شود... )شود و شایسته قرار گرفتن در موزه آثارباستانی میمی قرآن نفی

این نظریه،اصول و قواعد شریعت و فروع متفرعه بر آن را،به جای محکمات ومتشابهات 

 .قرآن گرفته است

شوند.تمام میخوانده«شریعت اسالم دارای اصولی ثابت و نامتغیر است که به نام قواعد

بر آن اصول ثابت استیط متحول زمان و مکان قابل تغییر و تبدیلاحکام فرعی که با شرا

بایست جریانات سیاسی،اقتصادی میباشند.یک فقیه آگاه به احوال و اوضاع زمانهمتفرع می

و اجتماعی حاضر را از دیدگاه آن قواعدارزیابی کند،صحت و سقم،سالم و فاسد بودن 

ها بررسی نموده و تشخیص مان قواعد و پایهها را بر وفق همان اصول و درچار چوب هآن

مقتضیات زمان و ناشی از اجتهاد است و به نسخ آیات ربطی دهد.این تحول بر اساس

ندارد،زیرا نسخ دراحکام کلی است نه در فروع و جزئیات متفرعه.عالوه،این تغییر و تحول 

 .ثابت و اصولی استقرآن نیست،زیرا احکام وارده در قرآن همان احکام کلی و در احکام

جاودانه اساسا در قرآن حکمی که قابل تغییر باشد وجود ندارد،قرآن با تمام محتویاتش

 .است

 چرا در قرآن تشابه وجود دارد؟



پرسش ساده اکنون با روشن شدن عوامل تشابه و دو گونه بودن تشابه در قرآن،جواب این

شده است.این گروه قرآن تحمیل شود.یک گروه از متشابهات تشابه عرضی است که برمی

بیان شده و خالی از هر گونه های متعارف عربهای متشابهه برابر با اسلوب و شیوهاز آیه

کرده است.سپس در پی نمیغموض و پیچیدگی بوده،در آغاز هرگز ایجاب شبهه

ه مختلف مسلمانان رخ داد،فاجعه تشابهایهای عقیدتی و فکری که در میان گروهدرگیری

 .دامن گیر بسیاری از آیات قرآن گردید

تشابه در اثر نماید،زیرا این گونهوجود گروه دوم متشابهات،تشابه اصلی،کامال طبیعی می

پدید آمد. -ساخته شدهکه برای معانی سطحی-بیان معانی ژرف توسط الفاظ متداول عرب

نبه اقناعی داشته باشد و مردم جقرآن در افاده معانی عالیه راهی پیموده که هم برای عامه

تر فن خطابه و برهان را به هم علما و دانش مندان را متقاعد سازد.لذا دربیانات خود،بیش

هم آمیخته،از مشهورات و یقینیات،هردو یک واحد منسجم ساخته است.با آن که در ظاهر 

اعجاز  ها سازش داده است،و این خود،یکی از دالیلآناین دو فن از هم متنافرند،میان

 .رودقرآن به شمار می

گوید: زمینه می(در این۵۹۵)متوفای سال -مند و فیلسوف معروفدانش-ابن رشد اندلسی

 :اندسه دستهمردم،در برخورد با تعالیم عالیه شریعت»

اند،در اند که از حکمت متعالیه برخوردار بوده،صاحب فکر واندیشهدسته اول،کسانی

 .کنندبا متانت رفتار می برخورد با حوادث استوار و

است چندان با دهند.اینان ممکندسته دوم،عامه مردم هستند که طبقه جمهور را تشکیل می

 .علم و دانش سر و کاری نداشته باشند اما طبعی سلیم،نیتی پاک ودلی تابناک دارند

ه خود را از روند وندسته سوم،میانه این دو قرار دارند،نه از طبقه علمای راستین به شمار می

مندان آورند.خود را از سطح همگانی برتر و درردیف دانشجمهور مردم به حساب می



 .«دانند،در صورتی که صالحیت عرض اندام در آن عرصه واالرا ندارندمی

سرشار خود و با تشابه،صرفا درباره دسته سوم است،زیرا دانش مندان در سایه دانش»گوید:

دارند،هرگز تشابهی بر مییش که در راه رسیدن به حقایق مبذولشایسته خواندیشه و متانت

ای گاه شبههای که دارند،هیچگیرد.طبقه جمهور،با ذهن صاف وسادهسر راه آنان قرار نمی

ظاهر الفاظ و تعابیر بسنده کرده،نگرانی به خود کنند،زیرا بهدر تعالیم شریعت احساس نمی

 .«دهندراه نمی

های ناآلوده، های سالم وطبعت،هم چون غذای سالم و پاکیزه برای بدنتعالیم شریع»گوید:

 .دهندترین مردم را تشکیل مینافع و مفید خواهد بود.که بیش

گردد،چنان چه خداوند فرموده: وما اند زیان آفرین میگرچه برای برخی که در اقلیت

گردد،جز کسانی که نمی( ،یعنی در سایه تعالیم الهی گم راه ۲۸یضل به اال الفاسقین )

اند.این حالت،صرفا در برخی از آیات برای برخی ازمردم ازمرز طبیعی مردمی بیرون زده

شهود دهد و در آیاتی است که از عالم ماورای حس سخن گفته،که در عالمرخ می

ترین چیزی که بتواندشاهد و مثالی همانندی ندارد.لذا برای تقریب به اذهان،از نزدیک

تا برخی به ظاهر مثال ا واقع را ارائه دهد، استفاده کرده است.همین امر سبب گردیدهباشد ت

رو در حیرت و شک اخذ کرده،تصور کنند آن چه در تعبیر آمده عین واقع است،از این

گردند،ازاین قبیل هستند.ولی نه برای دانش مانند.متشابهات که موجب شبهه میباقی می

هور، زیرا اینان ازسالمت طبع و صحت نفس برخور دارند،غذای مندان و نه برای طبقه جم

اند مریض،که افتد.ولی بیرون از این دو دسته کسانیسالم برایشان کامال نافع و مفیدمی

نفسی ناسالم دارند،غذاهر چند کامل و سالم باشد،بر مذاق اینان لذت بخش و نافع نخواهد 

بهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و بود.لذاخداوند فرموده: فاما الذین فی قلو

های شان انحراف است،برای فتنه جویی و طلب ( ،اما کسانی که در دل۲۹ابتغاءتاویله )



 .«کنندآن]به دل خواه خود[از متشابه آن پیروی میتاویل

گوید: و نیزمی«.باشندهای کالمی میاینان،همان ارباب جدل و صاحبان مکتب»گوید:

مند شده جمهور بهرههای خویش،روشی در پیش گرفته تا طبقهت در تعالیم و برنامهشریع»

هایی به کار برده که برای هر رو قرآن الفاظ وعبارتو هم دانش مندان پذیرا باشند.از این

برند مورد مثال بسنده کرده،گمان میدو گروه قابل درک باشد.عامه مردم به ظاهر مثال

روند تر نمیهمین اندازه قناعت کرده و پیشباشد و بهزدیک به آن میچیزی همانند آن و ن

 .کنندمثال نهفته دریافت میمندان نیز حقیقتی را که در طیو دانش

رود،آن را مورد مثال قرار داده و ترین موجود در عالم حس به شمار میرفیع«مثال چون نور

جمهور امکان با این گونه تصور برای طبقه( و ۳۰گفته است: اهلل نور السماوات و االرض.. )

با کمک درک موجودات ماورای حس فراهم گردیده است،به این معنا که ازآن چه هست

 .قوه متخیله خود سنجیده،بر ایشان قابل پذیرش خواهد بود

است.پس آن گاه که شریعت در صفات باری تعالی سخن بگوید،راه شک و شبهه را بسته

نظاره کنند هم ور است،حجابی از نور دارد.مؤمنان او را در آخرتهرگاه بگوید خدا ن

دهد و به ظاهر نمیای رخچون آفتاب در بلندای روز.برای جمهور هیچ گونه شک و شبهه

 .پذیرندتردید میاین تعابیر گرفته بی

نها تعابیر تدانند که مقصود از این گونهدهد،زیرا میای دست نمیهم چنین برای علما شبهه

مزید علم و یقین است.چه بسا اگر به عامه مردم گفته شود که این تعابیر،ظاهری بیش 

نیست و حقیقت جز این است،در آن صورت نپذیرفته اصال زیر بارنروند،زیرا پیش خود 

کنند که هر چه قابل حسن نباشد وجود ندارد وهر نامحسوسی با عدم چنین تصور می

که دارای جسم نیست و هر چه :در آن جا موجودی هستمساوی است.مثال اگر گفته شود

از آنان برداشته شده و چنین چیزی را دانند در او نیست،امکان تخیلاز لوازم جسمیت می



آنان گفته شود نه از جهان بیرون است و نه در پندارند.مخصوصا اگر بهمعدوم مطلق می

ز شریعت تصریح به نفی جسمیت درون جهان جایی دارد.نه باال است ونه پایین.لذا هرگ

( . ال تدرکه االبصار و هو ۳۱ء و هو السمیع البصیر... )شینفرموده،صرفا گفته: لیس کمثله

 . (۳۲الخبیر... )یدرک االبصار و هو اللطیف

این گونه با آن که برای مردم در افادهو اگر تامل کنی خواهی یافت که شریعت»گوید:

راهی جز این وجود نداشت تا آنان را به پذیرش وادارد،در عین معانی به مثال پرداخته و 

حال علما را بر دقایق و اسرار این گونه تعابیر واقف ساخته،حقایق رابر ایشان مکشوف 

 . (۳۳« )نموده است.

تواند کامال نمودار پر روشن است در تشبیه غیر محسوس به محسوس،بهترین مثالی که می

نفسه و المظهر لغیره، الظاهر فی»تشبیه به نور است.حقیقتی که:ذات حق تعالی باشد همان 

 .«خود نمودار خود است،و نمود هر چیزی به او بستگی دارد

هستی است، فیعین الظهور،هو فی غایة الخفاء،خود،پیداترین موجود در جهان»حقیقتی که:

تاکنون کسی به است.خفا و پنهان از دیدگانولی در عین حال حقیقت و کنه آن در نهایت

 . حقیقت آن راه نیافته و نخواهد یافت

درجهان حس -این گونه صفات و نعوت که خاص ذات پروردگار است،مانندی برای آن

محمد عبده و عالمه توان یافت.در این زمینه امام فخر رازی و شیخجز نور نمی-و شهود

 . (۳۴اند )طباطبایی،شیوه ابن رشد را دنبال کرده

 :نوشتهاپی

 .۴۳:۳زخرف .۱

 .۸:۱۷انفال .۲

 .۸:۲۴انفال .۳



 .۱۴۷-۱۴۸،ص ۱۵تفسیر کبیر فخر رازی،ج .۴

 .۵۹:۱۹حشر .۵

 .6:۱۱۰انعام .6

 .۲۲-۷۵:۲۳قیامه .۷

 .66۲،ص ۴کشاف،ج .۸

 .ای داشتهسرو.دهکده بزرگی در نزدیکی مکه بوده که مردمان مفلوک و بیچاره.۹

 .۲۷:۳۵نمل .۱۰

 .6:۱۰۳انعام .۱۱

 .6۱-6۸.اللمع،ص ۱۰-۱۹بانة،ص ر.ک:اال.۱۲

 .۹۷،ص ۳ر.ک:التمهید،ج .۱۳

 .۲۰:۵طه .۱۴

 .۵۷،ص ۱رحله ابن بطوطه،ج .۱۵

 .6۸:۴۲قلم .۱6

 .۵۹۲-۵۹۴،ص ۴تفسیر کشاف،ج .۱۷

 .۱۴۴و ص  ۱۵۲،ص ۳ر.ک:التمهید،ج .۱۸

 .6:۱۵۱انعام .۱۹

 .۱6۷،ص ۳ابن تیمیه،المنار،ج .۲۰

 .۳،۱6۷شیخ محمد عبده،المنار،ج .۲۱

 .۱6۳-۱6۵،ص ۳.المنار،ج ۳۱-۴۲،ص ۳ر.ک:تفسیر المیزان،ج .۲۲

 .۳۹:۲۳زمر .۲۳

 .۱۹ ۲۰،ص ۳پرتوی از قرآن،ج .۲۴



 .۳:۷آل عمران .۲۵

 .گروه منافقین موسوم به مجاهدین خلق.۲6

 .۲۱-۵6چگونه قرآن بیاموزیم)دین امیدم قرآن(ص .۲۷

 .۲:۲6بقره .۲۸

 .۳:۷آل عمران .۲۹

 .۲۴:۳۵نور .۳۰

 .۴۲:۱۱شوری .۳۱

 .6:۱۰۳انعام .۳۲

 .۱۰۷و  ۹6-۹۷و  ۸۹ر.ک:ابن رشد اندلسی،الکشف عن مناهج االدلة،ص .۳۳

.عالمه ۱۷۰،ص ۳.رشید رضا،تفسیر المنار،ج ۱۷۲،ص ۷ر.ک:تفسیر کبیر فخر رازی،ج .۳۴

 .۵۸-6۲،ص ۳طباطبایی،تفسیرالمیزان،ج 

 داند؟تاویل متشابهات را چه کسی می

 :ستاین سؤال به دو گونه قابل طرح ا

 شود؟اوال،از ظاهر تعبیر قرآن چه استفاده می

 فراهم است؟ثانیا،به طور کلی،آیا امکان دست رسی به معانی آیات متشابهه برای پویندگان

عالمه طباطبایی رحمه اهلل از ظاهر آیه انحصار فهمیده و تلقی نموده که علم به 

سر تسلیم فرود  متشابهات،صرفا مخصوص پروردگار است،برای دیگران جزتاویل

راه دیگری نیست.ولی با قطع نظر از ظاهر آیه،باید راه دست رسی به حقایق آوردن

ای است که عالمه بزرگ وار در آیات متشابهه برای پویندگان باز باشد.این نظریهنهفته

 :اند. اکنون سخنی چند درباره این نظریهزمینه ارائه فرمودهاین



گنجینه معارف ه بودن راه برای رسیدن به حقایق نهفته قرآن،کهنیاز به توضیح ندارد که بست

القرآن ام علی قلوب اقفالها رود،هرگز قابل قبول نیست و آیه افال یتدبرونالهی به شمار می

جایی «هایی نهاده شده است؟قفلهای شاناندیشند؟یا]مگر[بر دل( ، آیا در قرآن نمی۱)

 .گذاردبرای این گمان باقی نمی

ر فرض شود در قرآن آیاتی وجود داشته باشد که آحاد مسلمانان و علما و دانش مندان اگ

و امامان و پیامبر گرامی صلی اهلل علیه و آله تماما از محتوای آن آگاهی نداشته باشند،حتما 

برای بشریترود.چگونه است کتابی که به عنوان هدایتمقام حکمت الهی زیر سؤال می

رسول اکرم صلی اهلل ه،مواضع ابهامی داشته باشد که هیچ کس،حتیابدیت نازل گردید

و از دیدگاه علیه و آله به کشف آن دست رسی نداشته باشد؟!قطعا این فرضیه محالی است

 .باری تعالی کامال به دور استحکمت

 :عالمه طباطبایی در رابطه با آیه،چنین گوید

استینافیه باشد،سخن از سر «علم یقولون...ظاهر کالم آن است که جمله و الراسخون فی ال»

گرفته شده عطف به ما سبق نباشد،زیرا این جمله،عدل جمله فاماالذین فی قلوبهم زیغ 

زیغ فیتبعون ما تشابه...و اما الذین فی قلوبهم»( است و تقدیر کالم چنین است:۲فیتبعون... )

با دوگروه در این است:گروه نخستکه فرق میان «اما الراسخون فی العلم فیقولون آمنا به...

گروه دوم با خلوص نیت و قلبی پاک و روند،ولیبه سوی آیات متشابهه میسوء نیت

 .آورندفرود میسلیم،در مقابل آیات متشابهه سر تسلیم

متشابهه را اش آن بود که راسخون فی العلم تاویل آیاتعاطفه بود،و الزمه«واو»عالوه،اگر

بایست او امبر اکرم صلی اهلل علیه و آله فرد شاخص این گروه بود و میبدانند،هر آینه پی

فی و ما یعلم تاویله اال اهلل و الرسول و الراسخون»گفت:کرد و این گونه میراجدا ذکر می

زیرا تشریف مقام رسالت چنین اقتضایی را دارد،چنان چه در مواردبسیاری این جدا «العلم...



( و هذا النبی و الذین ۳من الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون )سازی انجام شده،مانند آ

 ...( و دیگر آیاتی از این قبیل۴آمنوا )

ندارد که با پس ظاهر آیه،آن است که علم به تاویل،به خدا اختصاص دارد اگر چه منافاتی

ا آیه غیب به خدا بدلیلی دیگر استثنایی بر آن وارد گردد.چنان چه آیات اختصاص علم

 .( استثناء خورده است۵عالم الغیب فال یظهر علی غیبه احدا اال من ارتضی من رسول )

لذا آن آیه تنها یک بعد از شؤون راسخون فی العلم را بیان نموده،که همان سرتسلیم فرود 

 .آوردن در مقابل چنین آیات و متزلزل نگردیدن در مقابل شبهات است

دانند وامکان که راسخون فی العلم تاویل متشابه را می لکن با دلیل دیگر ثابت گردیده

 . (6رسی به حقایق نهفته قرآن بر ایشان میسر است )دست

به دور است.واگر عطف عطف در آیه،از ذوق فصاحت»فخر رازی در این زمینه افزوده:

م و ه»حالیه قرین نماید،این گونه:«واو»را با«بود، بایستی جمله یقولون آمنا به...می

 . (۷« )و یقولون...»یا«یقولون...

این تمامی آن چیزی است که در این رابطه گفته شده،جز آن که از نکات زیر نبایدغفلت 

 :کرد

شود،زیرا لزومی ندارد حتما عدل دیگر جمله آورده-که حرف تفصیل است-«اما».۱

و »رد.آوردن نداموقعی که با آوردن یکی از دو عدل،عدل دیگر روشن است،نیازی به

مخصوصا در کالم عرب،به ویژه قرآن کریم،ایجاز در حذف کمال «حذف ما یعلم جائز

خوانیم: یا ایها الناس قدجاءکم برهان من ربکم و انزلنا مطلوبیت دارد.در سوره نساء می

الیکم نورا مبینا.فاما الذین آمنوا باهلل و اعتصموا به،فسیدخلهم فی رحمة منه و فضل و 

کفروا...فال تشملهم الرحمة و ال یهتدون ( . یعنی:و اما الذین۸اطا مستقیما )یهدیهم الیه صر

 ...سبیال



شود و های سرکش و نافرمان را یادآورمیدر سوره قصص پس از آن که سر گذشت ملت

تاب و آمن و گوید: فاما منکند،درباره صالحان چنین میعاقبت کار آنان را گوشزد می

 . (۹من المفلحین ) عمل صالحا فعسی ان یکون

در سوره جن پس از بیان حال بندگان صالح،درباره طالحین گوید: و اماالقاسطون فکانوا 

 . (۱۰لجهنم حطبا )

در تمامی این موارد،به جهت روشن بودن مطلب از آوردن عدل دیگر خودداری شده 

 .است

 .باشدنظر دیگر آن است که احیانا عدلی نیاز ندارد تا مذکور افتد یا مقدر 

ای از بنی عبد شمس،که فرار را بر قرار ترجیح چنان چه شاعر در هجو قبیله

 :بودند،گویدداده

 (۱۱فاما القتال،ال قتال لدیکم و لکن سیرا فی عراض المواکب )»

تواند،عدل فی قلوبهم زیغ باشد،زیراهیچ گونه تقابلی بین عنوان راسخون فی العلم نمی.۲

در مقابل کسانی که طبعی آشفته وقلبی واژگون دارند،کسانی این دو عنوان وجود ندارد.

باشند که طبعی سالم و دلی آرام در اختیار دارند.درمقابل دانش مندان و پویندگان علم می

توانند عدل یک دیگر حقیقی،جاهالن و وازدگان دانش قرار دارند.لذادو عنوان فوق نمی

 .باشند

العلم مترتب خبری که بر عنوان راسخین فیاز باب تناسب حکم و موضوع بایستی .۳

گردد،با مقام علم و دانش متناسب باشد.لذا اگر مقصود آن باشدکه راسخون فی العلم، می

موضوع،خلوص در ایمان مطرح آورند الزم بود که در عنوانندانسته سر تسلیم فرود می

انش پویایی و است.ولی مقتضای علم و دگردد، زیرا مقتضای ایمان پاک،تسلیم محض

فحص است که تا چیزی را نداند و نفهمدتسلیم نگردد.خالصه،تناسب حکم و موضوع 



ها باشد،نه با بلند و واال،چیزی متناسب با دانستنیکند که اخبار از این عنوانایجاب می

 !نادانستنی

 و اما درباره آن که چرا رسول اهلل را از گروه راسخین فی العلم جدا نساخته؟.۴

که در اش آن استد گفت:چرا جدا بسازد؟!آیا چون در برخی آیات جدا ساخته الزمهبای

همه جا باید جدا سازد؟!این التزام بما ال یلزم است و هیچ موجبی ندارد.دربسیاری از 

موارد،که عناوینی،به گونه گروهی مورد ستایش قرار دارد،رسول اکرم صلی اهلل علیه و 

 :خوانیمه و جدا نگردیده است.مثال در سوره آل عمران میدر جمع گروه قرار گرفتآله

( .در این آیه ۱۲« )شهد اهلل انه ال اله اال هو و المالئکة و اولوا العلم.قائما بالقسط...

قطعا،رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله در زمره ارباب علم و شهادت دهندگان به 

یار است که افرادی به طور گروهی مورد باشد.آیاتی از این قبیل بسمیحق تعالیوحدانیت

 .اند و پیامبر گرامی نیز در جمع آنان حضور داشته،شمع محفل بوده استستایش قرارگرفته

که حاکی ازایمان ثابت -در موضع حال قرار گرفته و این حالت«جمله یقولون آمنا به....۵

ی رسیدن به موجب گردیده است تا موضع حکمت الهی را در نظر بگیرند وبرا-است

علم و دانش استوار حقایق نهفته،در پس آیات متشابهه،پی جور شوند،زیرا در سایه

اندیشند که شوند و چنین مینمیگردند و در مقابل آیات متشابهه نگرانبوده،مضطرب نمی

محکمه نشات گرفته است.پس باید در آیات متشابهه از همان منبعی صادر گشته که آیات

یی باشد که ظاهر لفظنمودار آن نیست.از همین نقطه حساس،حرکت پس پرده چیزها

گردد وعاقبت جوینده یابنده است.پس این جمله تحقیق و پویا شدن آغاز می

ها است و از این راه،راسخون فی العلم،به سوی دانستنیبهگر نقطه آغاز رکتالحاقی،نمایان

 .برندمیتاویل آیات متشابهه پی

 :مالک گویدباید خالی باشد.ابن«واو»با فعل مضارع مثبت آغاز شود،از جمله حالیه اگر.6



  و ذات بدء بمضارع ثبت حوت ضمیرا و من الواو خلت»

نمونه: معلوم نیست فخر رازی گفتارش را که مخالف گفته ادبا است از کجا آورده!برای

و البقاء در (،اب۷۲(،ابن قتیبه در تاویل مشکل القرآن)ص۳۳۸،ص ۱زمخشری در کشاف)ج 

،مجلس ۴۳۱-۴۴۲،ص ۱(،سید مرتضی در امالی)ج ۱۲۴،ص ۱امالء ما من به الرحمان)ج 

(،شیخ محمد ۴۱۰،ص ۲(،طبرسی درمجمع البیان)ج ۷۳،ص ۲(، زرکشی در برهان)ج ۳۳

(و دیگراقطاب علم و ادب،به اتفاق آرا مساله حال بودن جمله ۱6۷،ص ۳عبده در المنار)ج 

 . (۱۳اند )دادهحرا ترجی«یقولون آمنا...

آیه آن را مستانفه بدانیم،مدلول«عالوه حتی اگر جمله و الراسخون فی العلم یقولون....۷

است،زیرا حصر نخواهد بود که باب علم به تاویل،در متشابهات قرآن بر روی همگان بسته

ال »ندباشد،مانمقصود میدر عبارت و ما یعلم تاویله اال اهلل اضافی است و جنبه منفی آن

اال اهلل و غیره که مقصود نفی صفت ال یعلم الغیب»ال مؤثر فی الوجود اال هلل ،»حکم اال هلل ،

شود،لذا در آیه عالم که به خدا منتهی میاز دیگران است.انحصار آن در راستایی است

ال »( تهافتی وجود ندارد و با۱۴الغیب فال یظهر علی غیبه احدا اال من ارتضی من رسول )

 .لم الغیب اال اهلل منافاتی نخواهد داشتیع

دستور اضافه آن که،بر خالف مقتضای بالغت است که خداوند حکیم کتابی را به عنوان

آن،فرازهایی بر مردم عرضه بدارد،سپس به آنان بگوید:درونزندگی و راه نمای هدایت

ا بسته شموجود دارد که حتما قابل فهم نیست و راه رسیدن به آن بر روی همگی

بگوید فرازهایی است.معقول نیست چنین سخنی از حکیم صادر گردد.آری معقول است

گردد،که کلید فهم آن در میوجود دارد که به ظاهر مشتبه و موجب دست آویز کج دالن

 .شویددست ماست و تنها از جانب ما به آن هدایت می



نها از کج دالن وکج اندیشان پس حصر در آیه،صرفا جنبه سلب دارد و علم به تاویل را ت

 .کندنفی می

 هایی از آیات متشابههنمونه

پیش از این یاد آور شدیم که تشابه در آیات قرآن دو گونه است:تشابه اصلی وتشابه 

معنا شده و عرضی. تشابه اصلی آن بود که کوتاهی لفظ موجب نارسایی در افاده بلندای

شناختی تر در رابطه با اصول معارف ومعرفتبیشاحیانا شبهه انگیز شود.این آیات 

مجموع آیات قرآنی اندک است بهاست.اشاره شد که تعداد این قبیل آیات متشابهه نسبت

باشند و نیز احادیث پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و با مراجعه به آیات محکمه که ام الکتاب می

 .ین گونه تشابه قابل رفع استو آله و ائمه اطهار علیهم السالم و سلف صالح)رض(ا

مذاهب و عمده،تشابه عرضی است که بر اثر برخورد و تضارب آرا و عقاید و پیدایش

اسالمی رخ داد،به های متاخر از عصر نزول در جامعههای مختلف که در زمانگرایش

دست آویزی عوام پسند،به وجود آمد و هر فرقه و گروه برای پشتوانه مذهب خود و یافتن

سراغ قرآن رفته،آیاتی را که تا دیروز محکم بودند باتفسیرهای خود خواهانه متشابه 

هایی باشد.ذیال نمونهاست از این قبیل میترین آیات متشابهه که امروزه مطرحساختند. بیش

در بخش متشابهات کتاب التمهید فی علوم القرآن از هر دو نوع را بر حسب دسته بندی که

 :آوریمفته می( انجام گر۳)ج 

 صفات جمال و جالل

صفات کمالیه به اینخداوند دو گونه صفات دارد:صفات جمال یا ثبوتیه که ذات احدیت

منزه است و به همین آراسته است و صفات جالل یا سلبیه که ذات حق از اتصاف به آن



 .شودسبب صفات تنزیه هم گفته می

یا نه،میان اهل کالم،معتزله و هست در این که خداوند به صفات جمال و جالل متصف

کنند،زیرا الزمه میاشاعره، اختالف است.معتزله اتصاف ذات حق را به هر گونه صفت نفی

باشد.هماننددیگران که موقعی به صفتی متصف اتصاف، اقتران ذات حق به مبدا صفات می

دند.عالم گردد و وصف و ذات قرین هم گرگردند که مبدا وصف بر ذات آنان عارضمی

و قرین گردیده است و ذات حق از هر گونه به کسی گویند که علم بر ذات او عارض

 .عروض حادث یا اقتران ازلی مبرا است

هر گونه وصفی که در قرآن یا حدیث آمده،نظر به غایت و نتیجه آن صفت دارد واتصاف 

گفتیم عالم ( .یعنی اگر خدا را به وصف علم متصف نمودیم و۱۵حقیقی منظور نیست )

خدا حاصل است و ،مقصود آن است که هدف از اتصاف به این وصف برای«ءبکل شی

چیزی از خدا پنهان نیست زیرا هر چه هست در محضر خدااست.نه آن که مبدا این 

 .بر ذات حق عارض گشته یا قرین شده استصفت

وغیره.در هم چنین صفات دیگر مانند:قدرت،حیات،حکمت و حتی اراده و رضا و غضب 

مبادی این صفات تمامی این صفات،غایت و نتیجه این صفات منظور است نه اقتران ذات به

(۱6) . 

اشاعره این شیوه را پسند نکرده و آن را یک گونه تفسیر به رای و تاویل فاقد 

شود و هیچ گونه تاویل یا تقدیر در آن اند، گویند:ظاهر قرآن باید رعایتدانستهدلیل

وصف خداوند خود را به این صفات وصف نموده و با زبان قوم سخن گفته و اینروانباشد.

اند.لذااطالق وصف کردهباید با همان مفاهیمی باشد که عرف معاصر آن را دریافت می

شده و عالم بر خدا به همان گونه است که در عرف عرب آن روز بر غیر خدا نیزاطالق می

 .باشدا صفت میحاکی از اقتران ذات موصوف به مبد



انه تعالی عالم بعلم و قادر بقدرة...،خداوند عالم »ابو الحسن اشعری)شیخ اشاعره(گوید:

او به قدرت .در این باره به جهت اقتران ذاتبه جهت اقتران ذات او به علم،قادر استست

 :به آیات زیر استناد جسته است

 . (۱۷فاعلموا انما انزل بعلم اهلل )

 . (۱۸بما انزل الیک انزله بعلمه )لکن اهلل یشهد 

 . (۱۹و ما تحمل من انثی و ال تضع اال بعلمه )

 . (۲۰ء من علمه )و ال یحیطون بشی

 . (۲۱ا و لم یروا ان اهلل خلقهم هو اشد منهم قوة )

 . (۲۲ان اهلل هو الرزاق ذو القوة المتین )

ثابت دانسته وقرین ذات گوید:خداوند در این آیات مبدا صفت علم و قدرت را برای خود 

کند که میخود گرفته که خود را به دو وصف عالم و قادر متصف کرده است.اضافه

از قدرت...پس این مشتق«قادر»عالم مشتق از علم و»وصف حی مشتق از حیات است،

بدون محتوا است؟بدون اوصاف آیا حکایت از مفاهیمی دارند یا ندارند و صرفا توصیف

حاکی از مفاهیم متعارف خود قبول نیست.در نتیجه این اوصاف شک فرض دوم قابل

 . (۲۳است )بودهباشد،همان گونه که در عرف عرب رایجمی

البته تمسک جستن به این آیات،شبه مغالطه است،زیرا در این آیات صرفا ازعلم و قدرت 

ی به و قدرت سخنذات حق سخن رفته و هرگز از اقتران ذات مقدسه به مبدا صفت علم

میان نیامده است.به عالوه،معتزله هرگز صفت علم و قدرت وحیات را از خداوند نفی 

منکرند،و گرنه خداوند را عالم و کنند، بلکه اقتران ذات مقدسه را به مبدا این صفاتنمی

آن که ذات مقدسش به مبدا این صفات دانند.به این معنا که خداوند بدونقادر و حی می

باشد.بر خالف توصیف دیگران که موجب میصوف به این صفاتمقرون گردد، مو



 .به مبادی این صفات استاتصاف آنان،همان اقتران ذات آنان

اند امامیه که از سر چشمه زالل مکتب اهل بیت علیهم السالم بهره گرفته و تعلیم یافته

ذات که منشا اتصافاند.نه چون اشعری تر تحلیل کرده و راهی میانه رفتهمساله را روشناین

اتصاف منشای حق را اقتران به مبادی اوصاف دانسته و نه چون معتزلی که اصال برای این

پیرایه و پیوستگی منشا اند!بلکه صرفا عین ذات مقدسه را بدون هیچدر ذات حق نیافته

وصف کمال در عالم هستی دانند،زیرا هر چهتمامی صفات کمال،جمال،و جالل می

ت او نشات گرفته و نشاید که ذات او فاقدکماالت باشد.اگر در ذات حق به هست،از ذا

وفور کماالت در عرصه وجود از کجا صورت عینیت این کماالت وجود نداشت،پس

باشد و هر چه نشات گرفته است؟!از این رو، ذات حق خودمجمع تمامی صفات کمال می

عارض گشته و نه قرین او گردیده است.نه چیزی بر او هست از عین ذات او نشات گرفته

معنای عینیت «.ءکان اهلل و لم یکن معه شی»است.در ازل او بود و غیر اوچیز دیگری نبود.

تعالی همین است و تمامی صفات از عین ذات برخاسته است.لذا صفات با ذات حق

اشعری انجام داده و صفات باری تعالی را هم گون صفات خلق ای را کهمقایسه

 . ( ، همانند او چیزی نیست۲۴ء )مع الفارق است.زیرا لیس کمثله شیه،قیاسگرفت

اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به وکمال »موال امیر مؤمنان علیه السالم فرمود:

الصفات عنه تصدیقه به توحیده و کمال توحیده االخالص له و کمال االخالص له نفی

غیر الصفة.فمن وصف اهلل صوف و شهادة کل موصوف انهلشهادة کل صفة انها غیر المو

( ،سر لوحه ۲۵سبحانه فقد قرنه و من قرنه فقد ثناه و من ثناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله )

دین شناخت او)خدا(است و شناخت کامل او باورداشتن او است و باور داشتن کامل او 

به او است و اخالص ورزیدن نسبت یگانه دانستن او است و یگانه دانستن کامل اواخالص

از او است)یعنی مبادی صفات را قرین ذات او به او زدودن هر صفتیورزیدن نسبت



که از موصوف جدا است و هر موصوف خود گواه نداند(چه هر صفتی خود گواه است

ای که ( را وصف کند)به گونه۲6است که از صفت جدا است،پس هر که خدای سبحان )

 (کندوصف میدیگران را 

در ازل، هر آینه او را با قرینی پیوسته است و آن که با قرینش پیوندد،دو تایش دانسته)یعنی

ذات و صفت را قرین یک دیگر دانسته و حقیقت الهی را مرکب از دو چیزگرفته است(و 

ترکیب،داشتن اجزاء هر که دو تایش بداند،او را حقیقتی دارای جزء دانسته)زیرا الزمه

 . استو هر که او را)مرکب و(دارای جزء بداند،او را نشناختهاست(

 نفی تحیز

موجودات هایخاص.این از ویژگیتحیز عبارت است از اشغال مکان و دارا بودن جهت

مادی و الزمه جسمیت است.به این معنا که فراغی را پر کند و فضایی رابه وجود خود 

گیرد و دارای ابعادشش میخاصی قرار اشغال کند و به این سبب در جهت

منتفی است،زیرا از ذات حق«تحیز»گردد.لذاگانه)راست،چپ،جلو،پشت،باال و پایین(می

های جسمانی منزه ویژگیموجودی مجرد است.یعنی موجودی ما ورای ماده و از تمامی

 .است

 (باشد و خدا را دارای مکان و در جهت فوق)باالاشعری قایل به تحیز می

 :هدی از آیات قرآن داده است.از جملهداند.شوامی

 . (۲۷الرحمان علی العرش استوی )

 . (۲۸یدبر االمر من السماء الی االرض ثم یعرج الیه )

 . (۲۹یخافون ربهم من فوقهم )

 . (۳۰اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم االرض )



 . (۳۱الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه )

 . (۳۲الملک صفا صفا )و جاء ربک و 

 . (۳۳هل ینظرون اال ان یاتیهم اهلل فی ظلل من الغمام )

( امامیه و نیز معتزله با در نظر گرفتن آیه ۳۴(آیه در این باره شاهد آورده است. )۳۰تا)

به محکمه است،خدا را از هر گونه شباهت( که از آیات۳۵ء )کریمه لیس کمثله شی

تاویل -اندکه امثال اشعری متشابه ساخته-رایات یاد شدهاند و آمخلوق مبرا دانسته

های به کار رفته در این قبیل آیات توضیحاتی داده واژهبرند.مقدمتا باید درباره برخیمی

 .شود،مانند:عرش،کرسی، استواء،سماء،فوقیت،نزول و صعود

بار  ۷ء بار در قرآن یاد شده است و کرسی یک بار واستوا ۲۱به پروردگار عرش،نسبت

یدبر االمر ( .عرش کنایه از عرش تدبیر است چنان چه در آیه ثم استوی علی العرش۳6)

( آمده و معنای حقیقی آن)تخت،سریر(مقصود نیست و معموال دراستعماالت عرب ۳۷)

قرین شده «این لفظ به عنوان کنایه کاربرد دارد.در آیات بسیاری واژه عرش باعبارت تدبیر

خلق السماوات و االرض فی ستة ی کنایی را ایفا کند: ان ربکم اهلل الذیاست تا همین معنا

ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثاو الشمس و القمر و النجوم 

ها وزمین را در شش ( ،خداوندی که آسمان۳۸مسخرات بامره اال له الخلق و االمر )

به تدبیر جهان ر[استقرار یافت]یعنیروزگار آفرید،سپس بر عرش]جای گاه تدبی

کند]یعنی چرخش زمین گیرد و پیوسته آن را دنبال میپرداخت[.شب،روز را فرا می

در گردونه تدبیر او قرار واره و بدون درنگ ادامه دارد[.آفتاب و ماه و ستارگان را کههم

 . ستاند]نیز پدید آورد[.همانا آفرینش و تدبیر جهان]هر دو[از آن اوگرفته

شود در هر دو آیه امر تدبیر به دنبال استوای بر عرش آمده ومترتب بر آن مالحظه می

آورده شده است.به ویژه در آیه دوم،نخست از آفرینش و سپس ازاستیالی بر عرش سخن 



رفته است و در پایان هر دو را یک جا جمع کرده،گوید: االله الخلق و االمر .مقصود 

 .باشدت که بازگوی استوی علی العرش میامر تدبیر اس«االمر»از

اند.در سوره شدهقرین«تدبیر امر»( نیز،دو عبارت استوای بر عرش و۳۹های دیگر )در سوره

( سخن ۴۰الحاقه آن جا که از عرصه جبروت و فراگیری تدبیر حق تعالی درروز قیامت )

( .از ۴۱ئذ ثمانیة )فوقهم یومآید و یحمل عرش ربکرود،از عرش نیز سخن به میان میمی

بن موسی الرضا علیه السالم در رو، عرش چیزی جز کنایه از تدبیر نخواهد بود.امام علیاین

و توانایی بر تدبیر،با نام ( .آگاهی۴۲و العرش اسم علم و قدرة )»فرماید:تفسیر عرش می

 .شودعرش یاد می

السماوات و سع کرسیهبر جهان هستی.آیه وکرسی،کنایه از سلطه کامل حق تعالی است

( کنایه از شمول و فراگیری ملکوت و سلطه کامل الهی است.لذابه دنبال آن ۴۳االرض )

در فارسی «.گرددنمیها خسته و ناتوانو ال یؤوده حفظهما،او از نگاه داری آن»گفته است:

ونه سلطنت اوجهان را فرا گرفت.که در این گهای تختشود:پایهنیز چنین است و گفته می

 .موارد،آن چه مورد نظر است همان الزمه معنااست نه اصل حقیقت معنا

 «( .به معنای عمد۴۴الی قرین شود،مانند ثم استوی الی السماء )»استواء،اگر با

علی العرش علی استعمال شود،مانند ثم استوی»باشد،یعنی قصد و توجه نمودن و اگر بامی

 :تدبیری است.از همین قبیل است گفته اخطل شاعر( به معنای استیال و فراگیری سلطه ۴۵)

 قد استوی بشر علی العراق من غیر سیف و دم مهراق

کند،که بدون خون ریزی برحکومت عراق بشر)برادر عبد الملک بن مروان(را ستایش می

 . (۴6مستولی گشت )

نای کنایی معهای عرش،کرسی و استواء به کار رفته،همانها واژهدر نتیجه آیاتی که در آن

 .باشد و نبایستی معانی حقیقی آن را گمان نمودمتعارف آن منظور می



 «صعود»نزول و»درباره پروردگار،یا«فی السماء»فوقیت یا»فوقیت،کاربرد

همگی جنبه معنوی و اعتباری دارند،نه حقیقی و جهت داشتن.یعنی جهانی برتر وباالتر از 

سرازیر ت از آن جهان به خاکیاناین جهان خاکی است که تمامی خیرات و برکا

برتر و باالتر از در جهانی-اگر بتوان برای او جای گاهی تصور نمود-شود.جای گاه خدامی

بندگان به سوی او شود،عمل صالحجهان خاکی است که رحمت از سوی او سرازیر می

ا فثم وجه خاصی قرارنگرفته فاینما تولوکند، و گرنه خداوند در جهتصعود مرتبه پیدا می

 . ( ،پس به هر سو رو کنی آن جا رو]به[خداست۴۷اهلل )

حاجت،روبه سوی این که مرسوم شده بندگان،هنگام نیایش به درگاه احدیت و درخواست

برند،رمزی است که منشابرکات را خارج های خود را به طرف باال میآسمان کرده،دست

نیاز خود را از جهانی گرفته است کهدهد.انسان خو از محیط دایره جهان خاکی نشان می

دیگر و برتر از این جهان خاکی درخواست و جست و جو کند وچون خود را در این کره 

پندارد از این رو برای آن زمین میبیند، طبیعتا جهان دیگر را بیرون از محیط کرهخاکی می

زمه روی کردن به کند و الزمین روی میکه به آن جهان روی کند،به خارج از محیط کره

آسمان است،زیرا این آسمان است که خارج از محیط کره زمین روی کردن به طرف

 .بیرون و خارج از محیط زمین قرار دارد

انسان در هر نقطه از زمین که باشد،روی همین پندار به خارج از محیط خود 

خدا بودن «فی السماء»کند.از همین جا،مساله فوقیت جای گاه الهی ومیتوجه

 . (۴۸انتزاع)اعتبار(شده است.لذا روی کردن به طرف باال رمزی بیش نیست )

( ،و هیچ چیز نیست مگرآن که ۴۹ء اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلوم )و ان من شی

حاجت است[فرو ای معین]که بر حسبهای آن نزد ماست،و ما آن را جز به اندازهگنجینه

جهان ما فوق ماده است.تمام رو فرستادن کنایه از تنزل از مقام رفیعفرستیم .که این فنمی



 .( ،از همین مقوله است۵۰های نزول و انزال و تنزیل که در آیات به کار رفته )واژه

سخن («۵۲( .یاتیهم اهلل )۵۱ها از آمد و رفت پروردگار جاء ربک )و اما آیاتی که در آن

از)مجاز حذف(به کار رفته است،که از رفته،در تمامی این آیات یک گونه مج

-انواع مجاز در استعماالت جاری عرب است،مثال در همین آیه و جاء ربک ترینمتداول

القریة و اسال»باشد،مانندجاء امر ربک می»در تقدیر-ظاهر،آمدن را به خدا نسبت دادهکه به

ا تقدیر،آیات دیگری باشد.شاهد بر این حذف یو اسال اهل القریة می»( که در تقدیر۵۳)

( . ۵۴المبطلون )ها تصریح شده: فاذا جاء امر اهلل قضی بالحق و خسر هنالکاست که در آن

اظهار و تقدیر ( .خالصه این گونه۵۵هل ینظرون اال ان تاتیهم المالئکة او یاتی امر ربک )

وان و قرآنی فراکه در یک جا اظهار و در جای دیگر تقدیر گرفته شود،در استعماالت

( و در ۵6گوید: اویاتی ربک )باشد.در یک جا میگون با استعمال متداول عرب میهم

  قبض ارواح»( .هم چنین در رابطه با۵۷جای دیگر: او یاتی امر ربک )

یتوفاکم ( و در سوره سجده گوید: قل۵۸در سوره زمر آمده: اهلل یتوفی االنفس حین موتها )

دهدچون با .زیرا آن جا که مستقیما به خود نسبت می( ۵۹ملک الموت الذی وکل بکم )

وی انجام دهد چون با مباشرتدستور او است و آن جا که به ملک الموت نسبت می

گیرد،گرچه با اذن و دستور پروردگار است.لذا این گونه آیات،تعارضی با هم ندارند و می

 .کالم روشن استاقعیمفهوم و-با توجه به مساله مجاز حذف و تقدیر-از دیدگاه عرب

 :نوشتهاپی

 .۴۷:۲۴محمد .۱

 .۳:۷آل عمران .۲

 .۲:۲۸۵بقره .۳

 .۳:6۸آل عمران .۴



 .۲6-۷۲:۲۷جن .۵

 .۲6-۲۷،ص ۳ر.ک:تفسیر المیزان،ج .6

 .۱۷۷،ص ۷ر.ک:تفسیر کبیر،ج .۷

 .۱۷۴-۴:۱۷۵نساء .۸

 .۲۸:6۷قصص .۹

 .۷۲:۱۵جن .۱۰

 .باشدهای مردم در حرکتوهیعنی:جنگ شما را نشاید جز آن که در کنار گر.۱۱

 .۳:۱۸آل عمران .۱۲

 .به بعد ۴۰،ص ۳ر.ک:التمهید،ج .۱۳

 .۲6-۷۲:۲۷جن .۱۴

خذ الغایات و دع المبادی،هدف را لحاظ دار و مبادی »اند:درباره صفات الهی گفته.۱۵

 . صفات را رها کن

 .به بعد ۱۸۲ر.ک:قاضی عبد الجبار،شرح االصول الخمسه،از صفحه .۱6

 .۱۱:۱۴هود .۱۷

 .۴:۱66نساء .۱۸

 .۳۵:۱۱فاطر .۱۹

 .۲:۲۵۵بقره .۲۰

 .۴۱:۱۵فصلت .۲۱

 .۵۱:۵۸ذاریات .۲۲

 .۴۴-۴۸ر.ک:ابو الحسن اشعری،االبانه،ص .۲۳

 .۴۲:۱۱شوری .۲۴



 .اولین خطبه نهج البالغة.۲۵

رود.یعنی خداوند ای است که درباره خدا به عنوان تنزیه ذات او به کار میسبحان واژه.۲6

 .وصف ناشایست استنزه از هر گونهپاک و م

 .۲۰:۵طه .۲۷

 .۳۲:۵سجده .۲۸

 .۱6:۵۰نحل .۲۹

 .6۷:۱6ملک .۳۰

 .۳۵:۱۰فاطر .۳۱

 .۸۹:۲۲فجر .۳۲

 .۲:۲۱۰بقره .۳۳

 .۲6-۲۸و کتاب االبانة ،اشعری،ص  ۱۱۵-۱۱6و  ۱۱۱-۱۱۳ص  ۳ر.ک:التمهید ج .۳۴

 .۴۲:۱۱شوری .۳۵

 .۱۲۱ص  ۳التمهید ج .۳6

 .۱۰:۳یونس .۳۷

 .۷:۵۴راف اع.۳۸

 .۵-۲۰:6.طه ۴۰:۱۵.غافر ۴-۵۷:۵.حدید ۴-۳۲:۵سجده .۳۹

سخن رفته و امر تدبیر را در جای جای قرآن از سیطره کامل حق تعالی در روز قیامت.۴۰

(. اال له الحکم ۱:۴خداوند دانسته است: مالک یوم الدین )فاتحه منحصرا در قبضه باکفایت

 .(6:6۲و هو اسرع الحاسبین )انعام 

 .(6:۷۳(. و له الملک یوم ینفخ فی الصور )انعام ۱۸:۴۴نالک الوالیة هلل الحق )کهف ه»

 .۱۳-6۹:۱۸الحاقه .۴۱



 .۱۳۱،ص ۱اصول کافی،ج .۴۲

 .۲:۲۵۵بقره .۴۳

 .۲:۲۹بقره .۴۴

 .۱۳:۲.رعد ۱۰:۳.یونس ۷،۵۴اعراف .۴۵

 .۷،ص ۹ر.ک:ابن کثیر،تاریخ البدایة و النهایة،ج .۴6

 .۲:۱۱۵بقره .۴۷

 .۱۲6ص  ۳التمهید،ج ر.ک:.۴۸

 .۱۵:۲۱حجر .۴۹

 .۱۱۵-۱۱6،ص ۳بار درباره نزول قرآن به کار رفته.التمهید،ج  ۱۰بیش از .۵۰

 .۸۹:۲۲فجر .۵۱

 .۲:۲۱۰بقره .۵۲

 .۱۲:۸۲یوسف .۵۳

 .۴۰:۷۸غافر،.۵۴

 .۱6:۳۳نحل .۵۵

 .6:۱۵۸انعام .۵6

 .۱6:۳۳نحل .۵۷

 .۳۹:۴۲زمر .۵۸

 .۳۲:۱۱سجده .۵۹

 مساله رؤیت



گمان بر آن است که خداوند قابل رؤیت است و هنگامه رستاخیز،مؤمنان پس از اشاعره را 

 .گردندفراغت از حساب به دیدار چهره ذات حق تعالی متنعم می

آورد ( را شاهدمی۱ابو الحسن اشعری در این پندار،آیه وجوه یومئذ ناضرة الی ربها ناظرة )

هره پر فروغ پروردگارخویش نظاره که در آن روز چهره مؤمنان درخشش یافته،زیرا به چ

 :کاربرد نظر در لغت عرب سه گونه است»کنند. گوید:می

خلقت نظر اعتبار،عبرت جستن و اندرز گرفتن.همانند آیه افال ینظرون الی االبل کیف.۱

 .«!نگردند که چگونه آفریده شده است( ،آیا به شتر نمی۲)

انتظاری ( آمده.یعنی چندان۳ صیحة واحدة )انتظار کشیدن،چنان که در آیه ما ینظرون اال.۲

 .سر رسیده استگیرد،که قیامتکشند تا فریادی ناگهان آنان را فرا مینمی

عبرت گرفتن باشد،زیرا در آن روز جایدیدن با چشم،که در آیه مورد بحث منظور می.۳

یه فناظرة بم گردد،مانند آنمیبه معنای انتظار کشیدن،با حرف الی قرین«نظر»نیست و نیز

 :گوید( .این گفته سلیمان است که می۴یرجع المرسلون )

چرا کلمه ثواب راتقدیر »گوید:«.کشم تا پیام رسانان،چه پاسخی باز آورندانتظار می»

در «.اند!الی ثواب ربها ناظرة ،یعنی به پاداش نیک پروردگار نظردوخته»نگیریم، بدین گونه:

باشد،زیرا ظاهر آیه میست،چون بر خالف ظاهر کالماصل عدم تقدیر ا»گوید:پاسخ می

اند و اگر کلمه ثواب راتقدیر بگیریم،به غیر خدا نظر آن است که به خود خدا نظر افکنده

را بر خالف ظاهر کالمش تفسیر کنیم ایافکنده شده و شایسته نباشد که سخن هر گوینده

 .«گونه دیگر مفهوم گرددیا چیزی تقدیر بگیریم که سخن او را تغییردهد و به 

را یعنی چشمان آدمیان«کنند( ،دیدگان،او را درک نمی۵درباره آیه ال تدرکه االبصار )

در آخرت مقصود نفی در این جهان است که با امکان رؤیت»یارای دیدن او نیست .گوید:

ته جهان برتر اندوخها است که برایمنافاتی ندارد،زیرا رؤیت چهره حق از بهترین لذت



 . (6« )محرومندشده.یا آن که مقصود نفی رؤیت کفار است که از دیدار حق

به معنای نظر داشتن)چشم در آیه مورد بحث«ولی پیش از این یاد آور شدیم که نظر

رساند که را میباشد نه نظر افکندن)نگاه کردن(و این همان معنای انتظار داشتنداشت( می

 .گرددمیرود و با حرف الی نیز قریندر استعمال رایج عرب به کار می

 :گوید«شاعر عرب جمیل بن معمر

 و اذا نظرت الیک من ملک و البحر دونک زدتنی نعما،»

دارم و در کنار تو دریایی باشد،مرااز چشم می-که پادشاه هستی-هنگامی که به تو

 . های خویش فزونی بخشینعمت

 :دیگری گوید

 لفقیر الی الغنی الموسر،انی الیک لما وعدت لناظر نظر ا»

گرثروتمندی نوایی که به سوی توانبا توجه به وعده تو به سوی تو چشم دارم همانند بی

 .«چشم دارد

های مکه نوایی را که در کوچهزمخشری در تفسیر آیه،زمزمه دخترک بی

عیینتی نویظرة الی اهلل و الیکم،چشمکان من به »گفت:کرد،آورده که میمیگدایی

 . (۷خدا و شما مردم دوخته است )سوی

رو، باشد.از اینمیبه معنای چشم داشتن است و با حرف الی قرین«نظر»در تمامی این موارد

معنای آیه باال چنین است:در آن روز سخت و دشواررخسارهایی فرخنده و شکوفا 

 .اند،یعنی چشم داشت دارنداست،زیرا به عنایت و لطف الهی چشم دوخته

( تمسک جسته،که ۸ز برای اثبات رؤیت،به آیه رب ارنی انظر الیک )اشعری نی

حق تعالی امکان نداشت چگونه حضرت موسی علیه السالم تقاضای رؤیت اگررؤیت

 نموده؟



بر اثر فشار بنی اسرائیل بود که جاهالنه چنین تقاضایی کرده واصرار ولی این درخواست

نشان دهد ایمان نخواهیم آورد.بااین وصف  ورزیدند که تا از خدا نخواهی خود را به ما

خداوند به او رخصت ورزید،جز آن کهحضرت موسی از انجام درخواست آنان امتناع می

های دیگرمستقیما بنی اسرائیل مورد داد تا گفتار و تقاضای قومش را بازگو کند.لذا در آیه

 .شار قرار داده بودندرا زیر فاند که چنین تقاضایی نموده و موسینکوهش قرار گرفته

خوانیم: یسالک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء،فقدسالوا در سوره نساء می

( ،یعنی این بنی ۹موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا اهلل جهرة فاخذتهم الصاعقة )

بودند که از موسی خواستند تا خدا را عیانا به آنان بنمایاند،از این رو دچار اسرائیل

 .آتشین گشتنداعقهص

فاخذتکم تر آمده: و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نری اهلل جهرةدر سوره بقره صریح

موسی را زیر ( ،یعنی این شما)بنی اسرائیل(بودید که حضرت۱۰الصاعقة و انتم تنظرون )

 ...آوریم تا خدا را عیانا مشاهده کنیمفشار قرار داده و گفتید ایمان نمی

سنگین و ناروا دچار صاعقه آتشین گردیدند و همین خودگواه اثر این درخواستلذا بر 

 .موسی علیه السالماست که نکوهش چنین درخواستی مستقیما متوجه بنی اسرائیل بوده،نه

 اعضاء و جوارح

پندارند که خداوند دارای اعضا و جوارح است،دست،پا،صورت و چشم اشاعره چنین می

های ید،وجه،عین و ساق به کار رفته ها واژهاند که در آنک جستهدارد و به آیاتی تمس

است،از قبیل و قالت الیهود ید اهلل مغلولة غلت ایدیهم و لعنوابما قالوا بل یداه مبسوطتان 

های خودشان خدابسته است.دست( ،یهودیان]پنداشتند و[گفتند:دست۱۱ینفق کیف یشاء )

 .دور باشندحق،بدین گفتار بسته باد و از رحمت



 .«کندبلکه دو دست او گشاده است،هر گونه بخواهد بخشش می

کنایه ازعجز و «ولی در این آیه دلیلی بر پندار اشاعره وجود ندارد.زیرا عبارت غل ید

که کنایه از قدرت و توانایی است و دراستعمال رایج عرب «ناتوانی است،در مقابل بسط ید

که در آیه دیگر آمده و التجعل یدک مغلولة الی عنقک رود.چنان با همین معنا به کار می

گردنت زنجیر مکن و ( ،و دستت را به۱۲و ال تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا )

شده و حسرت زده برجای مانی .پر روشن است که بسیار]هم[گشاده دستی منما تا مالمت

 .مفهوم حقیقی این دو تعبیر در این آیه مقصود نیست

 .خواهد بودنایه از فشردگی در زندگی و گشادگی در رفتار است،که مایه حسرتبلکه ک

فقیر و غنی در آیه باال همان است که در سوره آل عمران با عنوان«بسط ید»و«غل ید»لذا

 . (۱۳مطرح شده: لقد سمع اهلل قول الذین قالوا ان اهلل فقیر و نحن اغنیاء )

علیم قل ان الفضل بید اهلل یؤتیه من یشاء و اهلل واسعگوید: خداوند در جواب این پندار می

العظیم گوید: و ان الفضل بید اهلل یؤتیه من یشاء و اهلل ذو الفضل( . در جای دیگر می۱۴)

(۱۵) . 

مورد،منسوب به خدا یاد شده که در تمامی این  ۱۲ید،در قرآن در 

 .موارد،مقصود:قوت،قدرت، توانایی و توانمندی است

ء مورد به کار رفته که به معنای نفس ذات مقدسه است،مانند کل شی ۱۱قرآن در وجه،در 

( ۱۷اهلل )( ،جز ذات او همه چیز نابود شونده است . انما نطعمکم لوجه۱6هالک اال وجهه )

خورانیم .و آیاتی دیگر که همه ازهمین قبیل ،ما برای خشنودی خدا است که به شما می

 .است

ده،یک بار به گونه مفرد و چهار بار به گونه جمع،که درتمامی این عین،در پنج مورد آم

( ،و دربرابر ۱۸خاص است. و اصبر لحکم ربک فانک باعیننا )موارد، مقصود عنایت



حکم]و دستور[ پروردگارت شکیبا باش که تو خود در عنایت]و حمایت[مایی . و لتصنع 

ی آن چه بر تو گذشت،تماما در یعن-خطاب به موسی علیه السالم است-( ۱۹علی عینی )

 .زیر پوشش عنایت ما بودی

( کنایه از شدت و دشواری روزقیامت ۲۰ساق،در سوره قلم آمده: یوم یکشف عن ساق )

( ،و ساق]ازدشواری ۲۱است، مانند و التفت الساق بالساق.الی ربک یومئذ المساق )

 .«ارندپیچد.در آن روز همه به سوی پروردگارت رهسپموقعیت[به هم می

دوران بازی که کشف ساق در استعمال رایج عرب،کنایه از جد در امر است،یعنی»و اساسا

است.در اصطالح در این جهان بود سر آمد و هنگامه جد و واقع نگری محض فرا رسیده

رود،و همان مفهوم را ایفا زبان فارسی به جای کشف ساق،دامن به کمر زدن به کار می

 .صمیم جدی در کار استکند و کنایه از تمی

 اراده و اختیار

انسان است ( ،درباره افعال اختیاری۲۲یکی از مسایل مورد بحث میان اشاعره و اهل عدل )

 گیرد،یا خارج از اراده و اختیاراو است؟که آیا با اراده و اختیار خود او انجام می

هستی در عالم مقتضای توحید ربوبیت آن است که هر چه»گوید:ابو الحسن اشعری می

گیرد،و انجام میپدید آید،از جمله افعال)به ظاهر(اختیاری انسان،با اراده مستقیم حق تعالی

گردد و غیر خدا نیز در پدیدآوردن اشیا شریک گر نه موجب شرک در ربوبیت می

ها جز اراده باشد.در حالی که ال مؤثر فی الوجود اال اهلل،هیچ عاملی درپدید آمدن پدیدهمی

 :زمینه تمسک جسته است،از جملهآیه در این ۲۵و به بیش از «حق تعالی دخالتی ندارد

 . دهید،خدا آفریده است( ،شما و آن چه انجام می۲۳و اهلل خلقکم و ما تعملون ) .۱

 . ( ،خداوند آفریننده همه چیز است۲۴ء )اهلل خالق کل شی .۲



( ۲۵ال فی کتاب من قبل ان نبراها )ما اصاب من مصیبة فی االرض و ال فی انفسکم ا .۳

دهد مگرآن که های شما]در زندگی شما[رخ نمی،هیچ ناگواری نه در زمین و نه در نفس

 . پیش از این که آن را پدید آوریم در دفتر سرنوشت ثبت گردیده است

 .«گریاندخنداند و می( ،و او است که می۲6و انه هو اضحک و ابکی ) .۴

 :اندفه کردهقایلین به جبر اضا

خداوند کنید مگر آن که( ]و انجام عملی را[اراده نمی۲۷و ما تشاؤون اال ان یشاء اهلل ) .۵

 .«اراده کرده باشد

 .«آوردند مگر آن که خدا بخواهد( ،ایمان نمی۲۸ما کانوا لیؤمنوا اال ان یشاء اهلل ) .6

ترین جن و انس بیشیقت( ،و در حق۲۹و لقد ذرانا لجهنم کثیرا من الجن و االنس ) .۷

ایم ،یعنی در اصل آفرینش برای تباه بودن و عقاب شدن رابرای دوزخ آفریده

خود عقوبت رابرای اند،نه آن که خود موجب تباهی خویش گردیده تا با دستشدهآفریده

 . (۳۰خود فراهم کرده باشند! )

 فرضیه کسب

شده که در مقابل اعتراضاتی که بر وی-ابو الحسن اشعری برای توجیه نمودن رای خود

صفات فضائل و اگر افعال اختیاری انسان از اراده او بیرون باشد جایی برای مطرح ساختن

موردی نخواهد ماند و نیز مساله ستایش و نکوهش و مدح و ذمرذائل، باقی نمی

و ترغیب و تهدید و وعد و وعید ومثوبت و عقوبت،مفهومی داشت،عالوه که تبشیر و انذار 

برای -نخواهد داشت و اصوال شرایع الهی و ارسال رسل وانزال کتب،لغو خواهد نمود

ای را به نام کسب مطرح ساخته و بدین سبب افعال موجه ساختن مذهب خویش،مساله

حق تعالی صورت  است،گر چه با اراده مستقیماختیاری انسان را بدو منتسب دانسته



دواراده،یکی قدیم و دیگری حادث در موقع انجام »گیرد.در این باره چنین گوید:می

وجود دارد.اراده قدیم همان اراده ازلی الهی است که علت گرفتن هر عمل اختیاری انسان

ای است و اراده حادث اراده انسان است که خواسته چنین اصلی تحقق یافتن هرپدیده

انجام دهد.ولی اراده حادث انسان،هیچ گونه تاثیری در انجام یافتن -خودگمانبه -عملی را

ندارد، تنها اراده ازلی الهی است که مؤثر است و بس.در نهایت چون انسان آن عمل

کرده بود که انجام شود و خداوند با اراده خویش آن را انجام داد،این عمل اراده

تاثیر است(،آن عمل با اراده نمودن خود)گر چه بیگردد و او)انسان(بدو)انسان(منتسب می

 .را برای خویش کسب کرده،یعنی فراهم نموده است

طبق -راای چیزی بخواهد،خداوند آنخالصه:سنت الهی بر آن تعلق یافته که هر گاه بنده

آمدهای نیک و بدآن،گردن گیر انجام دهد و لذا حسن و قبح آن عمل و پی-خواسته او

 . چه با اراده ازلی الهی انجام یافته است انسان است،گر

 :نوشتهاپی

 .۲۲-۷۵:۲۳قیامه .۱

 .۸۸:۱۷غاشیه .۲

 .۳6:۴۹یس .۳

 .۲۷:۳۵نمل .۴

 .6:۱۰۳انعام .۵

 .6۱-6۸.همان،اللمع،ص ۱۰-۱۹ر.ک:ابو الحسن اشعری،االبانه،چاپ حیدر آباد،ص .6

،ص ۱۱ج .ابو الفتح رازی،۳۹۸،ص ۱۰.مجمع البیان،ج 66۲،ص ۴ر.ک:کشاف،ج .۷

 .۲۲۷،ص ۲۰.فخر رازی،ج۳۳۲

 .۷:۱۴۳اعراف .۸



 .۴:۱۵۳نساء .۹

 .۲:۵۵بقره .۱۰

 .۵:6۴مائده .۱۱

 .۱۷:۲۹اسراء .۱۲

 .۳:۱۸۱آل عمران .۱۳

 .۳:۷۴آل عمران .۱۴

 .۵۷:۲۹حدید .۱۵

 .۲۸:۸۸قصص .۱6

 .۷6:۹انسان .۱۷

 .۵۲:۴۸طور .۱۸

 .۲۰:۳۹طه .۱۹

 .6۸:۴۲قلم .۲۰

 .۲۹-۷۵:۳۰قیامت .۲۱

شود)امامیه معتزله(که خدا را متصف به صفت ل یا عدلیون به کسانی گفته میاهل عد.۲۲

شمرند.لذا دانند و افعال خداوند را برخاسته از مقام عدل و حکمت او میمیعدل و حکمت

گیرد،از محدوده باشد هرگز از جانب حق تعالی انجام نمیهر گونه فعلی که خارج از این

وده اراده بیرون باشد،آن گاه مورد عتاب و عقاب قرار جمله کسی گناه کند و از محد

 .گیرد

 .۳۷:۹6صافات .۲۳

 .۳۹:6۲زمر .۲۴

 .۵۷:۲۲حدید .۲۵



 .۵۳:۴۳نجم .۲6

 .۷6:۳۰انسان .۲۷

 .6:۱۱۱انعام .۲۸

 .۷:۱۷۹اعراف .۲۹

هر دو از ابو الحسن  ۱۱۳.اللمع،ص ۴۹-۵۹و ص  6ر.ک:االبانه،ص .۳۰

 .6۰-6۱نفسیه،چاپ کابل،ص اشعری.تفتازانی،شرح عقاید 

 نقد فرضیه کسب

باشد،نقش نداشتن اراده انسان درانجام فعل عمده اشکالی که بر فرضیه کسب وارد می

اختیاری او است،زیرا نقش اراده بر این فرض،نقش علم است درمعلوم،نه نقش علت در 

اده ازلی حق تعالی معلول، زیرا اشعری بر این باور است که افعال عباد به طوراستقالل با ار

ندارد جز آن که موجب انتساب به گیرد و اراده حادث عبد نقشی در تحقق آنانجام می

گردد با آن که عمل موجب انتساب میگردد. ولی این سؤال باقی است که چگونهوی می

 انسان دخالتی در تحقق آن نداشته است؟

گردد مین چه از خیر و شر واقعکند که آاشعری در کتاب مقاالت االسالمیین تصریح می

با اراده او است.همان گونه که خداوند فرموده: همان است که خدا خواسته و هر چه هست

خدا خواسته ( ،و چیزی را نتوانید خواست جز آن که۱و ما تشاؤون اال ان یشاء اهلل )

ند کاری تواکس نمیشود و هیچشود و هر چه نخواهد نمیهر چه خدا بخواهد می«.باشد

داشته باشد که بیرون از انجام دهد پیش از آن که خدا انجام دهد،یا توانایی انجام کاری

ندادن آن گذشته باشد.از علم الهی باشد،یا کاری انجام دهد که در علم خداوند انجام

خواسته است آنان را رها کرده رو خداوند خواسته تا کافران کفر ورزند همان گونه کهاین



 . (۲های شان مهر زده است )اه ساخته و بر دلو گم ر

خداوند مؤمنان را موفق ساخت و مورد عنایت قرارداد،آنان را »گوید:در کتاب االبانه می

ننمود.با ارائه راه ساخت و رهنمودشانسامان داده و رهنمودشان گردید.کافران را گم

داد داد وکارشان را سامان میمی دالیل مورد عنایتشان قرار نداد و اگر مورد عنایتشان قرار

تواند شدند.خداوند میکردهدایت میگراییدند و اگر هدایتشان میهر آینه به صالح می

کار کافران را سامان دهد و مورد عنایتشان قراردهد تا مؤمن گردند.ولی خواسته است تا 

های اخته و بر دلکافر باشند،همان گونه که در علم ازلی اوگذشته است،لذا آنان را رها س

 . (۳« )شان مهر زد

اساسی را علم رو،روشن نگردید که نقش اراده حادث چیست،با فرض آن که نقشاز این

 !کند؟ازلی و اراده ازلی حق تعالی ایفا می

پیروان مکتب اشعری در تفسیر و تبیین نقش کسب،دچار دگرگونی فکر واندیشه 

و برخی تفسیری کرده که بر مشکل افزودهاند و هر یک به تناسب فهم خویش گردیده

 . (۴است )اند،که خود احاله به مجهولبرای حل معضل به کشف باطنی احاله کرده

 افعال اختیاری

سبب افعال بدون شک،اراده شخصی انسان در انجام کارهای اختیاری وی نقش دارد،بدین

خوداوست.این چیزی آمدهای نیک و بد آن،گردن گیر گردد و پیوی به وی منتسب می

در انجام کار نیک و بد یابد کهاست که هر که به وجدان خود رجوع کند به خوبی در می

دهد و کامال روشن تواند انجام دهد و اگر نخواهدانجام نمیآزاد است،اگر بخواهد می

دهد.لذا این است که در انجام هر عمل اختیاری،تحمیلی بر اونیست و آزادانه انجام می

شود،یعنی روشن بودن آن ضروری و بدیهی است و ،از قضایای وجدانی محسوب میامر



سرچشمه گرفته است و نیازی به استدالل و اقامه برهان بداهت آن از وجدان درونی انسان

 .ندارد

به عالوه همان گونه که قبال اشارت رفت،تحسین و تقبیح،ستایش و نکوهش،تبشیر و انذار 

صورتی قابل توجیه است که انجام افعال زیبا وزشت از روی اختیار و نیز ثواب و عقاب،در 

 .شمرده شودانجام گیرد و فضیلت و رذیلت

ها که بر فضائل و رذائل اخالقی ورفتاری ها و نکوهشسر تا سر قرآن پر است از ستایش

ها صورت گرفته است.با قطع نظر از مساله تکالیف شرعی که ازتوانایی انسان بر انسان

 .نمودمیعمال قدرت و امکان انتخاب حکایت دارد،و گر نه عبث و بیهودها

سازگار است و شوند،زیرا با فطرت و وجدان آدمیاین گونه آیات از محکمات شمرده می

 . (۵تفسیر و تبیین شوند )اند که بایستی بر وفق همین آیاتآیات به ظاهر مخالف،متشابه

 :ختیاری بودن افعال ارادی انسان داللت داردهای از آیاتی که بر ااینک نمونه

( ،هر 6و من اراد اآلخرة و سعی لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا ) .۱

حیات جاوید را خواهان است و در آن راستا کوشش کند،به شرط آن که باور که

سی باشد،کوشش آنان]هدر نرفته و به نتیجه مطلوب رسیده و[مورد حق شناداشته

 .«خواهد شدواقع

( ،پس هر ۷فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فال کفران لسعیه و انا له کاتبون ) .۲

که شود و ماییمکارهای شایسته انجام دهد و مؤمن باشد،کوشش او نادیده گرفته نمیکه

 . کنیمعمل او را برایش ثبت و ضبط می

آورد خویش است .یعنی  ( ،هر کس در گرو دست۸کل امرء بما کسب رهین ) .۳

 .گرددآمدن آن به خود او باز میپی

ها ( ،بر اثر آن چه انسان۹ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس ) .۴



 . اند تباهی،صحرا و دریا را فرا گرفته استهای خود فراهم آوردهبادست

انع مردم از ایمان ( ،چه چیز م۱۰و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدی ) .۵

 .«بر ایشان آمدگردید،آن گاه که هدایتآوردن

 !اینخواسته-خطاب به خدا-بایست گفت:تودر منطق اشعری،می

( ،و هر کس ۱۱و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اهلل یجد اهلل غفور رحیما ) .6

مهربان را آمرزنده کاربدی کند یا به خود ستم روا دارد،سپس از خدا آمرزش بخواهد،خدا

 . خواهد یافت

شود کار او راعمل قبیح اگر انسان در انجام کار زشت اختیاری نداشته باشد،چگونه می

 !باشد؟گذشتشمرد، یا آن که ستمی به خود روا داشته باشد.آن گاه چرا خواهان

کسی را ( ،خداوند ۱۲ال یکلف اهلل نفسا اال وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ) .۷

کند.هر چه]خوبی[کند به سود او است.و هر اش تکلیف نمیجزبه قدر توانایی

 . چه]بدی[کند به زیان او است

این آیه به خوبی داللت دارد که انسان خود توانایی انجام کار نیک و بد را دارد،که 

 .رددگآمدهای سود و زیان آن به خود او بازمیباشد و پیتکلیف بر حسب توانایی او می

( ،در دین اکراهی نیست.راه صالح ازراه ۱۳ال اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی ) .۸

با آشکارشدن دالیل بایستفساد جدا و روشن است .زیرا حقیقت دین،باور است که می

 .حاصل گردد، و هر گونه تحمیل و اکراه در آن راه ندارد

ء.کذلک سیقول الذین اشرکوا لو شاء اهلل ما اشرکنا و ال آباؤنا و ال حرمنا من شی .۹

الذین من قبلهم حتی ذاقو باسنا.قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون اال کذب

خواست نه ما ( ،هر آینه مشرکان خواهند گفت:اگر خدا می۱۴انتم اال تخرصون )الظن و ان

دروغی کردیم.آری،چنینورزیدیم و چیزی را]بر خود[تحریم نمیمیپدران ما شرک نو نه



گفتار[آیا دلیل اند.]به آنان[بگو:]در اینرا پیشینیان آنان نیز گفته و دچار عقوبت ما گردیده

و پندار خود علم آوری نزد شما هست که برای ما آشکار کنید]یا آن که[تنها از گمان

 . گزافه گویی بیش نیستکنید؟آری این گفتار جز پیروی می

اساسا جاهلیت عرب بر این گمان بوده که انسان از خود اختیاری ندارد و درزندگی تابع 

اند تا سرپوشی بر گیرد،با این پندارخواستهسرنوشت است و هر چه خدا خواسته انجام می

 .خود بگذارندروی کارها و رفتارهای زشت

درباره کند،که این چه پنداری است کهش میخداوند،آنان را در این گزافه گویی نکوه

 .!دارید،در حالی که خداوند خود از آن آگاه نیست؟خداوند روا می

خدا ( ،بگو چیزی را به۱۵فرماید: قل اتنبؤن اهلل بما ال یعلم )لذا خداوند در آیات دیگر می

 .«!دهید که به آن آگاه نیست؟گزارش می

است،که بر وفق جد خود ابو موسی اشعری ارث برده از-در مساله جبر-ابو الحسن اشعری

شهرستانی گفت و گویی را از وی باورهای جاهلیت عرب به جبر عقیده داشت.عبد الکریم

ابو موسی گفت:چه کسی را بیابم تا عمرو به»کند:با عمرو بن عاص در این باره نقل می

چه داری بگو!عمرو گفت: آن کس هستم هر خدا را نزد او ببرم؟ابو موسی گفت:منکایت

کند!؟ابو موسی گفت: خداوند خود چیزی را بر من تقدیرکرده،سپس مرا بر آن عقوبت می

دارد.آن گاه آری!عمرو گفت:چرا وبرای چه؟ابو موسی گفت:زیرا او بر تو ستمی روا نمی

 . (۱6گردید و پاسخی نداشت )عمرو ساکت

خود انجام وند هر چه بخواهد با آفریدهمقصود ابو موسی از عبارت اخیر آن است که خدا

ستمی روا نداشته است.این همان گفتارابو الحسن است که دهد و چون آفریده او استمی

 . (۱۷شود )شمرده نمیدارد ستمیظلم از دیگران ناروا است و آن چه خدا روا می

ست،پس ( ،این]قرآن[اندرزی ا۱۸ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ الی ربه سبیال ) .۱۰



تواند]بدین وسیله[راه خود را به سوی پروردگارخود در هرکه]اندیشد و[خواسته باشد می

 .«پیش گیرد

های برونی و نماییراهسازد که آن چه از جانب حق تعالی استاین آیه به خوبی روشن می

راه خود را به سوی حق و بر انگیختن فطرت و خرد درونی است،تا انسان خود آزادانه

 .بیابدتقیق

 اضالل یا خذالن

است.با این که در بسیاری از آیات قرآنی مساله اضالل مطرح و به خدا نسبت داده شده

است!لذا باید در مفهوم اضالل به معنای گم راه کردن،یک عمل ضد ارزشی و ضد خدایی

اضالل منتسب به ساحت قدس الهی دقت نظر شود،تاروشن گردد که کاربرد این واژه 

 .باشدای بیش نیست و هرگزمعنای حقیقی آن مقصود نمیجازی دارد و استعارهجنبه م

به معنای خذالن است،یعنی به خود واگذارکردن و از -منتسب به پروردگار-اضالل »

خاص محروم نمودن،آن هم بر اثر عناد و لجاجتی است که افرادمقاوم در مقابل حق نایت

حضرت حق گردند،و چون ند تا مشمول عنایتادهند.پس خود نخواستهاز خود نشان می

 .انداند،به خود رها شدهشایستگی و آمادگی الزم را در خود فراهم نساخته

( ، ۱۹یثبت اهلل الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا و فی اآلخرة،و یضل اهلل الظالمین )

در رد،چه در این جهان چهداخداوند کسانی که ایمان دارند را بر گفتار ثابت استوار می

شرع سرای جاوید.کسانی که]بر خود[ستم روا داشته]و از فطرت و منهج

 .«کنداند[خداوند آنان را به خود واگذار میکنارزده

یضل من به دلیل قل ان اهلل-همان گونه که اشارت رفت-همین است تفسیر یضل من یشاء 

کند)خذالن به که خداوند اضالل می( .پس هر کس را ۲۰یشاء و یهدی الیه من اناب )



 (به سوی حقاند که در پی انابه )بازگشتخود واگذاری(کسانی

( ،یعنی شیوه آنان،که بیهوده رفتن و ۲۱اند. و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون )نبوده

 .نارواسخن گفتن است،آنان را به غرور و سرکشی وا داشت

صراطا فسیدخلهم فی رحمة منه و فضل و یهدیهم الیهفاما الذین آمنوا باهلل و اعتصموا به 

زودی اند،به( ،ولی کسانی که به خدا ایمان آورده و به ریسمان او چنگ زده۲۲مستقیما )

گیرد وایشان را به خود،آنان را فرا میآنان را در جوار رحمت او در آورده و فزونی عنایت

 .«ندسوی خود،به راهی راست]مستقیم و استوار[هدایت ک

 ختم و طبع

های ختم و طبع و غشاوه که در قرآن به کار رفته،در همین زمینه است ومقصود واژه

خویش فراهم های معاند و سرکش با سوء رفتار و کردار خود،برایحجابی است که انسان

 .اندساخته

و شانهای( ،خداوند بر دل۲۳ختم اهلل علی قلوبهم و علی سمعهم،و علی ابصارهم غشاوة )

 . بر حس شنوایی شان مهر نهاده و بر چشمانشان پوششی افکنده شده است

مهر و که جای گاه ادراک است-شانهای( ،و بر دل۲۴و طبع علی قلوبهم فهم ال یفقهون )

 .«موم زده شده است در نتیجه قدرت درک ندارند

دیگر،این  اند.در آیاتولی زمینه این مهر و موم و پرده حجاب را خود فراهم ساخته

به خوبی روشن است: ا فرایت من اتخذ الهه هواه و اضله اهلل علی علم و ختم علی جهت

های نفسانی خود را خدای خودقرار بینی کسی را که خواسته( ، آیا نمی۲۵سمعه و قلبه )

رو،خداوند با علم به این جهت،او را به خود واگذار کرده و برگوش و دلش داده و از این

 . است مهر زده



پس از ایمان آوردن ظاهری که برای فریب ( ،یعنی اینان۲۷بل طبع اهلل علیها بکفرهم ) .

دادن مؤمنان بوده است،کفر ورزیدند تابدین سبب مواضع مؤمنین را متزلزل سازند.از این 

 .زده شدهای شان مهر دل مردگانرو بر دل

ین است که خداوند بر دل هرخود ( ،این چن۲۸کذلک یطبع اهلل علی کل قلب متکبر جبار )

تلخ را حکایت رو،از زبان خود آنان این حقیقتاز این«.نهدخواه سرکشی مهر]شقاوت[می

اند: کتاب فصلت ساختهکند و خود اعتراف دارند که زمینه حق ستیزی را خود فراهممی

و قالوا قلوبنا فی  ال یسمعونآیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم

( ،]این ۲۹فاعمل اننا عاملون )اکنة مما تدعونا الیه و فی آذاننا وقر و من بیننا و بینک حجاب

قرآن[ کتابی است که بیانات آن به طور روشن و به زبان عربی]آشکار[برای گروهی که 

تر ]لی[بیشدانند]و چندان نادان نیستند که چیزی نفهمند[نویددهنده و بیم دهنده است.ومی

های ما از آن چه ما را به سوی گرفتند.و گفتند:دلرو نشنیدهآنان روی گردان شدند،از این

های ما نیز سنگینی وجود دارد]که جلوی شنوایی خوانی در پوشش است ودر گوشآن می

های بینیم و نه گفتهما و تو حجاب و حایلی وجود دارد]نه تو را میما را گرفته است[و میان

 . شنویم[پس تو کار خود گیر و ما کار خود گیریمتو را می

پر روشن است که این گونه برخورد و این گونه گفتار،از لجاجت و عناد مفرطحکایت 

کند را نکوهش میای بیش نیست.لذا خداوند آناندارد و تمامی این تعابیر،تمثیل و استعاره

 .الوا قلوبنا غلفگویند: و قکه از روی حق ستیزی چنین گفتاری می

های ما در غالف است]پوششی ( ،و گفتند:دل۳۰بل لعنهم اهلل بکفرهم فقلیال ما یؤمنون )

را فرا گرفته،ولی نه،چنین نیست[بلکه خدا به سزای کفر]و حق آن

اند کسانی که ستیزی[شان،لعنتشان]مطرود درگاهش[کرده است،پس چه اندک

 .«آورندمیایمان
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 تمفصل هف

 وجوه و نظائر در قرآن

معانی قرآن باز است،که راه احتمال را در فهم«یکی از مسایل قرآنی،مساله وجوه و نظائر

فتنه جویان شده نموده و گاهی موجب اشتباه برخی و گاه موجب دست آویزی برای

است.فهم معانی قرآن نیاز به ورزیدگی و اندیشه عمیق دارد تاامکان سد احتماالت میسر 

ماالت و نیز اشباه و نظائریک ضرورت تفسیری به شمار گردد،لذا شناخت وجوه و احت

نوشته شده و نیز تالیفاتی با عنوان غریب های فراوانیها و رسالهرود.در این زمینه کتابمی

شده است.پیشینیان در این زمینه کوشش فراوانی نموده تاویل مشکل القرآن ارائه»القرآن یا



 .اندخود به یادگار گذاردهقرآنی آثار نفیسی از و برای حل مشکالت

خراسانی)متوفای اولین کسی که در این وادی قدم نهاد،ابو الحسن مقاتل بن سلیمان بلخی

( .کتاب وی اکنون در دست رسم است و ۱شود )(است.وی از تابعین به نام شمرده می۱۵۰

 .م به چاپ رسیده است ۱۹۷۵با ضمیمه تحقیق دکتر عبد اهلل محمود شحاتة به سال

سیوطی،ابو اند.به گفته جالل الدینپس از وی افراد دیگری نیز در این مسیر گام نهاده

(،واعظ و محدث و مفسر معروف و ابن دامغانی وابو الحسین محمد بن ۵۹۷الفرج)متوفای 

اند،که کتاب ابن هایی نوشتهکتابعبد الصمد مصری و ابن فارس و دیگران،در این زمینه

 .الدین سیوطی بوده و درکتاب اتقان از آن نقل کرده است فارس در اختیار جالل

حبیش بن نوشته ابو الفضل«ترین کتاب در دست در این زمینه کتاب وجوه و نظائرعمده

نگاشته شده و دکتر (است.این کتاب به فارسی6۰۰ابراهیم تفلیسی)متوفای حدود سال 

است.این کتاب در واقع، ر دادهمهدی محقق آن را تحقیق نموده در اختیار خوانندگان قرا

عربی بر آن افزوده سپس با تکمیل شده کتاب مقاتل ابن سلیمان است.مؤلف ابتدا به

 :اضافاتی آن را به فارسی در آورده است.خود چنین گوید

القرآن که چون از تصنیف کتاب بیان التصریف بپرداختم،نگاه کردم به کتاب وجوه»

ه تازی ساخته بود بسیار کلمت را از اسماء و افعال وحروف مقاتل بن سلیمان رحمة اهلل ب

که او شرح آن،دو وجه یا سه وجه بیان کرده بود،در کتاب تفسیرابو الحسین ثعلبی رحمة 

او سه و چهار وجه اهلل هر کلمتی را چهار و پنج وجه موجود یافتم و بسیار کلمت را که

یافتم.و بسیار کلمت را وجوه جه معنیگفته بود،در تفسیر ثعلبی هر یک را شش و هفت و

بود که استخراج آن چه طلب کنند به فرو گذاشته بود.و نیز ترتیب کتاب نه بر طریقی نهاده

بیابند.پس چون احوال کتاب وی بدین شرح وجوه آن کلمت را به زودیحاجتوقت

تاب کتابی سازم کامل و مفید که آن چه در کصفت دیدم خواستم که در وجوه قرآن



و تفسیر شاپور و تفسیر واضح و در کتاب ثعلبی و تفسیر سور آبادی و تفسیر نقاش

عزیری در وجوه قرآن بیان کرده است،بر طریق مشکل)ابن(قتیبه و کتاب غریب القرآن

شرح وجوه هر کلمتی را به اختصار آن جمله در کتابم موجودباشد...و بر وسع طاقت

 . (۲« )ی چند آیت از قرآن به دلیل آوردم...پارسی واضح بیان کردم و هر وجه

 تعریف وجوه و نظائر

رود و نظائر،درباره الفاظ و تعابیر.اگردر لفظ یا وجوه،درباره محتمالت معانی به کار می

عبارت مذکور را وجوه گویند.بدین معنا که»عبارتی چند معنا احتمال رود،این معانی را

وجهی را تفسیری شمرد.نظائر درالفاظ یا تعابیر مترادفه به بتوان بر چند وجه تعبیر کرد و هر 

 (رود و آن هنگامی است که چند لفظ)کلمه یا جملهکار می

معانی شود که دارایتر در الفاظی یافت مییک معنای تقریبی واحد را افاده کنند.این بیش

ازهر دو نوع  نماید.در قرآنها گاه دشوار میمتقارب و مترادف باشند و جدا ساختن آن

تفسیری به شمار شود.لذا شناخت وجوه و نظائر در قرآن یک ضرورتفراوان یافت می

 .رودمی

یستعمل فالوجوه للفظ المشترک الذی»جالل الدین سیوطی در تعریف وجوه چنین گوید:

( ،وجوه لفظ مشترکی را گویند که در چند معنابه کار ۳فی عدة معان،کلفظ االمة.. )

به معنای ملت در نند لفظ امت که به سه معنا آمده:ملت،طریقت و مدت .امترود، مامی

میانه قرار دادیم ( ،این چنین است که ما شمار را ملتی۴آیه و کذلک جعلناکم امة وسطا )

( ،ما ۵آثارهم مقتدون )به معنای طریقت نظیر آیه: انا وجدنا آبائنا علی امة و انا علی.امت

به معنای مدت نظیر کنیم .امتمیتی]روشی[یافتیم و ما همان را دنبالپدرانمان را بر طریق

کس از آن دو]زندانی[که نجات ( ،و آن6آیه: و قال الذی نجا منهما و ادکر بعد امة... )



 .«...یافته و پس از مدتی]یوسف را[به خاطر آورده بود،گفت

با یک ئر الفاظی را گویند کهو النظائر،کااللفاظ المتواطئة...،نظا»در تعریف نظائر گوید:

سان یانزدیک به هم ها یکمانند الفاظ مترادفه که معانی آن«دیگر هم آهنگ و هم تا باشند

 .باشند

اشارت چنان چه-های ترکیبیوجوه محتمله در الفاظ و عبارات قرآن،به ویژه در جمله

رست تشخیص فراوان است و تا کسی این وجوه محتمله را نداند،درست را ازناد-رفت

به حقیقت،به میزان نخواهد داد و بر حقیقت تفسیر آیه آگاه نخواهند شد چه پی بردن

هر تقدیر در قرآن این ویژگی تشخیص و توانایی جدایی صحیح از مستقیم بستگی دارد.به

وجود دارد که در بسیاری از تعابیر آن راه احتماالت بازاست.برای روشن شدن معنا باید 

 .ت سد شودراه احتماال

را القرآن حمال ذو وجوه،قرآن محتمالت گوناگونی»موال امیر مؤمنان علیه السالم فرموده:

درست را پذیرا است .هر یک از آیات کشش معانی مختلفی را دارد لذا باید اندیشید تا راه

عباس برای رسیدن به معانی صحیح یافت.این سخن را علی علیه السالم هنگامی به ابن

 :که خواست او را به احتجاج با خوارج روانه کند.آن گاه دستور فرمودفرمود 

بالسنة، ال تخاصمهم بالقرآن،فان القرآن حمال ذو وجوه تقول و یقولون...و لکن حاججهم»

گوناگونی را ( ،با قرآن با آنان درگیر نشو،زیرا قرآن معانی۷فانهم لن یجدوا عنها محیصا )

ای با آنان از در گفتگودر آی،زیرا راه چارهند...ولی با سنتگویگویی و میپذیرا است،می

جز پذیرفتن و تسلیم شدن نخواهند داشت .ابن عباس باانجام دستور امیر مؤمنان بر خصم 

 .پیروز گردید

حتی یری ال یکون الرجل فقیها کل الفقه»از این رو،از قتادة بن سلیمان نقل است که گفت:

از ابو «.فراوان بداندتوانا کسی است که برای قرآن وجوه محتملهللقرآن وجوها کثیرة،فقیه 



( .پس درک ۸« )وجوهاانک لن تفقه کل الفقه حتی تری للقرآن»شده:الدرداء نیز روایت

آیات را بداند و بتواند صحیح قرآن در آن است که یک مفسر دانا تمامی وجوه محتمله

القرآن »است:رم صلی اهلل علیه و آله فرمودهصحیح آن را از سقیم جدا سازد.لذا پیامبر اک

به هر طرف ( ،قرآن هم چون شتر رام۹ذلول ذو وجوه، فاحملوه علی احسن الوجوه )

 .«توان او را برد،ولی آن را بر بهترین وجه راه بریدمی

 اقسام وجوه و نظائر

کالمی،که یهاهر یک از وجوه و نظائر گاه در کلمات افرادی هستند و گاه در جمله بندی

هر یک به ترتیب شود.برایبرای هر یک از چهار دسته شواهد بسیاری در قرآن یافت می

 :توان آوردهایی مینمونه

 :وجوه محتمالت معانی در کلمات افرادی،مانند.۱

 .امت:که در قرآن به سه معنا آمده،چنان چه یاد آور شدیم

کدام ( .این برهان خدایی۱۰رای برهان ربه )به و هم بها لو ال ان برهان:در آیه و لقد همت

 :اندگفتهاست که یوسف را از قصد فحشا باز داشت؟در پاسخ این سؤال،هفت وجه

 .یک:حکم قطعی الهی در تحریم زنا،که عقوبت دنیوی و اخروی دارد

دو:آن چه را که خداوند به انبیا داده از مکارم اخالق و صفات عالیه،که از هر 

 .بپرهیزندآلودگی گونه

سه:مقام نبوت که مانع ارتکاب فحشا و منکر است که از مقام حکمت انبیاسر چشمه 

 .گرفته

ای بر چهره بتی که در کنار اتاق بود افکند تاجلوی او چهار:زلیخا در آن هنگام پارچه

مرتکب فحشا نگردد و این عمل هشداری بود برای یوسف تا خود را ازدید خداوند دور 



 .نبیند

یوسف ای پدیدار گشت و زشتی و پلیدی عمل زنا را برایدر سقف خانه نوشتهپنج:

 .تر ساختروشن

به یوسف یاد به دندان گرفتهشش:حضرت یعقوب را در گوشه اتاق،مجسم دید که انگشت

 .شود تا دامن نبوت را لکه دار نکندآور می

یازیدن به ستحضرت یوسف از پیش مانع هر گونه دهفت:ایمان راسخ و مقام عصمت

 . (۱۱ها بوده است )آلودگی

سازگار است و برخی از این در این وجوه محتمله تنها وجه اخیر با مقام شامخ عصمت

 .وجوه با مقام منیع نبوت سازش ندارد

های کالمی،مانند آیه یا ایها الذین آمنوااستجیبوا هلل و وجوه محتمله در رابطه با جمله.۲

تحشرون یحییکم.و اعلموا ان اهلل یحول بین المرء و قلبه و انه الیهللرسول اذا دعاکم لما 

بپذیرند زیرا دارد تا دعوت خدا و رسول را با جان و دل( .این آیه مؤمنین را بر آن می۱۲)

تهدید کرده که در یابند.آن گاهدر این پذیرفتن، سعادت حیات و ارزش زندگی را در می

شوندکه آن حایل شدن خدا بس بزرگ و خطرناک میای صورت نپذیرفتن،دچار فاجعه

 .سوی خدا استهای شان است و سرانجام بازگشت همه بهبین آنان و قلب

هایی است که موردگفتگو قرار جمله و اعلموا ان اهلل یحول بین المرء و قلبه از جمله عبارت

تا شش گفتار آناند.وجوه محتمله در تفسیر و تاویل گرفته،درباره آن سخن بسیار گفته

 .رسیده است

اند که بردهاشاعره)پیروان مکتب ابو الحسن اشعری(این آیه را دست آویز قرار داده گمان

مقصود سلب اختیار مردم در انتخاب راه حق و باطل است،زیرا خداوندمیان انسان و 

 .شود،نه خود انسانخواسته او حایل است،هر آن چه او بخواهد می



کافری که خداوند ایمان او رانخواهد، »گوید:در ذیل آیه می-ری استکه اشع-فخر رازی

آن گاه «.تواندکفر ورزدتواند ایمان بیاورد و مؤمنی که خداوند کفر او را نخواسته،نمینمی

ایم،زیراحاالت قلب که همان عقاید با برهان عقلی این مطلب را ثابت کرده»کند:اضافه می

است،زیرا فاعل و گرداننده این حاالت ی از اختیار او بیرونو اراده و خواسته او است،همگ

 . (۱۳صرفا خداوند است و در دست او است )

 :گرددهایی دارند که ذیال نقل میولی اهل تحقیق در این زمینه گفته

آید و یکی از سنن الهی آن است که گاه میان انسان و خواسته او حایلی به وجودمی.۱

 .کندو را بر وی تحمیل میشرایط، خالف خواسته ا

 .«خدا کشتی آن جا که خواهد برد و گر ناخدا جامه بر تن درد»

آید و او هر انسانی باید این احتمال را بدهد که در زندگی وی گاه نقطه عطفی به وجودمی

سازد.لذا نباید مؤمن به ایمان خود غره شود و را از مسیری که انتخاب کرده منحرف می

 .گیرد و نیز نباید تبه کار از رحمت الهی مایوس گردد عجب او را فرا

انسان انسان،چه مؤمن و چه گنه کار،باید میانه خوف و رجاء،طی منزل نماید و این حالت

 .داردرا پیوسته در حالت تعادل نگاه می

تر مسلط است،هرگز نباید خداوند بر همه چیز سلطه دارد و از خود انسان بر او بیش.۲

تواند انجام دهد،بلکه تا اراده خدادر کار نباشد و اذن خواهد مید که هر چه میمغرور گرد

 .پذیرداو نباشد، هیچ کاری انجام نمی

 .گرددهای او به وسیله مرگ حایل میخداوند میان انسان و خواسته.۳

( ۱۴الورید )تر است و نحن اقرب الیه من حبلبه انسان نزدیکخداوند از هر چیز نسبت.۴

 . تریمو ما از شاهرگ او به او نزدیک،

 .حایل شدن خدا میان انسان و قلب او،کنایه از فراموش کردن خود است.۵



انسانی که خدا را فراموش کرده در واقع خویشتن را فراموش کرده،زیرا انسانیت 

ای که خدا در آن حاکم نباشد و او را حاضر و ناظر رافراموش کرده است.جامعه

کند، نسوا حکومت نمیبندد و بر آن جامعه انسانیتبر میت از آن جامعه رختنداند،انسانی

« کرد( ، خدا را فراموش کردند و او آنان را دچار خود فراموشی۱۵اهلل فانساهم انفسهم )

(۱6) . 

 . (۱۷اند )کنایه از مجموع این معانی است،چنان چه عالمه طباطبایی اختیارفرموده.6

فرادی،مانند قلب و فؤاد که هر دو لفظ معنای دل دارند ومقصود نظائر در کلمات ا.۳

 :شخصیت واقعی و باطنی انسان است.مانند این دو آیه

( ،روح االمین]جبرئیل[،آن را ۱۸نزل به الروح االمین علی قلبک لتکون من المنذرین )

 . بردلت نازل کرد تا از]جمله هشدار[دهندگان باشی

( ،این گونه]ما آن را به تدریج نازل ۱۹ناه ترتیال )به فؤادک و رتلکذلک لنثبت

 . کردیم[تاقلبت را به وسیله آن استوار گردانیم،و آن را به آرامی خواندیم

 .هم چنین قلب و عقل و لب،هر سه یک معنا دارند:نیروی ادراک و اندیشیدن

 :چنان چه در آیات زیر است

( ،قطعا در ۲۰و هو شهید )ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القی السمع 

ها[ برای هر صاحب دل و]اندیشه[و حق نیوشی که خود به گواهی ایستد،عبرتی این]عقوبت

 . است

( ،و گویند:اگر شنیده]وپذیرفته[ ۲۱و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر )

 . بودیم یا تعقل]و درک[کرده بودیم،در]میان[دوزخیان نبودیم

( ،قطعا در این]گونه دگرگونی[ها برای ۲۲لک لذکری الولی االلباب )ان فی ذ

خرد عبرتی است .هم چنین علم و عقل و رای و ابصر و نظر و فهم و فقه و فکر صاحبان



در دهد.چنان کهوایقن و تذکر و وعی تمامی این الفاظ معنای آگاه شدن و دانستن را می

 :این آیات آمده است

یعلمون ( ،و بگو:پروردگارا!بر دانشم بیفزای . یفصل اآلیات لقوم۲۳)و قل رب زدنی علما 

آلیات لقوم ان فی ذلک«. کنددانند به روشنی بیان میها را برای گروهی که می( ، نشانه۲۴)

گمان در این]امور[برای مردمی که آگاهند دالیل]روشنی[است . انهم ( ، بی۲۵یعقلون )

دانیم . و میدانند و]ما[نزدیکش( ،آنان]عذاب[را دور می۲6یرونه بعیدا و نراه قریبا )

بنگرند]آگاه ( ،و آنان را بنگر که به زودی با دیده بصیرت۲۷ابصرهم فسوف یبصرون )

( ،آیا ۲۸قبلهم )ا فلم یسیروا فی االرض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من«.»خواهند شد[

 .«شینیان آگاهی یابند؟کنند تا به سرانجام پیدر زمین سیر و سفر نمی

( ،پس آن]داوری[را به ۲۹ففهمناها سلیمان و کال آتینا حکما و علما )

فهماندیم]آگاه ساختیم[و به هر یک]از داود و سلیمان[حکمت و دانش عطاکردیم . سلیمان

ان «. ( ،و از زبانم گره به گشای]تا[سخنم رابفهمند۳۰و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی )

مردمی که ( ، به راستی در این]زندگی زنبوران[برای۳۱آلیة لقوم یتفکرون )فی ذلک 

ها را برای ( ،مانشانه۳۲قد بینا اآلیات لقوم یوقنون ).»اندیشند نشانه]قدرت الهی[است می

( ،تنها ۳۳ایم . انما یتذکر اولواااللباب )گروهی که یقین]و آگاهی[دارند روشن گردانیده

( ،تا آن رامایه اندرزتان ۳۴لنجعلها لکم تذکرة و تعیها اذن واعیة )«. نندداخردمندانند که می

 .«گردانیم و گوش نگه دارنده اندرز آن را فرا گیرد

های ترکیبی مانند: طبع اهلل علی قلوبهم،ختم اهلل علی قلوبهم،قلوبهم فی نظائر در جمله.۴

قلوبهم،فی قلوبهم ،ازاغ اهللغلف،صرف اهلل قلوبهم،اعینهم فی غطاء،و علی ابصارهم غشاوة

 :رساندمرض... و غیره که تمامی این تعابیر یک معنا را می

هایی بینی و کج روی که بر خالف فطرت انجام گرفته است.ذیالنمونهکج اندیشی و کج



 :گرددذکر می

های شان]وازدگان ( ،و خدا بر دل۳۵طبع : و طبع اهلل علی قلوبهم فهم ال یعلمون )

و اولئک الذین طبع اهلل علی قلوبهم و سمعهم«. فهمندر نهاد،در نتیجه آنان نمیازجنگ[مه

ها و گوش اند که خدا بر دل( ،آنان)کافران(کسانی۳6ابصارهم و اولئک هم الغافلون )

اولئک الذین طبع اهلل علی قلوبهم و «. ودیدگانشان مهر نهاده و آنان خود غافالنند

شان مهر نهاده است هایها هستند که خدا بر دل]منافقان[همان( ، اینان۳۷اتبعوااهواءهم )

( ،و ۳۸و طبع علی قلوبهم فهم ال یفقهون )«. اندهای خود پیروی کردهواز هوس

 .«شان مهر زده شده است، در نتیجه قدرت درک ندارندهایبردل

های د بردل( ،خداون۳۹ختم : ختم اهلل علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة )

بینی و را در کجای است)یعنی آنانآنان و بر شنوایی ایشان مهر نهاده و بر دیدگانشان پرده

ا فرایت من اتخذ الهه هواه و اضله اهلل علی علم و ختم علی «. کج اندیشی قرار داده است(

 ( ،پس آیا دیدی کسی را که هوس خویش را معبودخود قرار داده و خدا۴۰سمعه و قلبه )

ارایتم ان اخذ اهلل سمعکم و قل«. او را دانسته گم راه گردانیده و بر گوش و دل او مهر زده..

( ،بگو:به نظر شما اگر خداشنوایی و دیدگانتان را بگیرد ۴۱ابصارکم و ختم علی قلوبکم )

 .«..هایتان مهر نهدو بر دل

ما های( ،و گفتند:دل۴۲نون )غلف : و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اهلل بکفرهم فقلیال ما یؤم

کرده است.پس کند،چنین نیست[بلکه به کیفر کفرشان لعنتشاندر پوشش است]درک نمی

بل طبع اهلل علیها و قولهم قلوبنا غلف«. اندآورند چه اندک شمارهآنان که ایمان نمی

ه خدا به است،بلکهای ما در پوشش( ،و گفتارشان که دل۴۳بکفرهم فال یؤمنون اال قلیال )

های آنان مهر زده است و در نتیجه جزشماری اندک ایمان خاطر کفرشان بر دل

 .«آورندنمی



حقایق[ های شان را]از درک( ،خدا دل۴۴صرف : صرف اهلل قلوبهم بانهم قوم ال یفقهون )

یتکبرون فی ساصرف عن آیاتی الذین«. فهمندبرگرداند.زیرا آنان گروهی هستند که نمی

روی ورزند از آیاتم( ،به زودی کسانی را که در زمین به ناحق تکبر می۴۵)االرض.. 

 .«(گردان سازم)یعنی قدرت درک را از آنان سلب کند

( ،همان کسانی که ۴6غطاء : الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری )

چشمانشان]بصیرت[از یاد من در پرده بوده . لقد کنت فی غفلة من هذا فکشفنا عنک 

گویند:[واقعا که از این]حال[سخت در ( ، ]به او می۴۷فبصرک الیوم حدید )غطاءک

 .بودیغفلت

 . ات امروز تیز استات را]از جلوی چشمانت[برداشتیم و دیدهو]لی[ما پرده

بصره و جعل علی«. »ای است..( ،و بر دیدگانشان پرده۴۸غشاء : و علی ابصارهم غشاوة.. )

 . پرده نهاده است اش( ، و بر دیده۴۹غشاوة )

موسی از ( ،پس چون]قوم۵۰زیغ : فلما زاغوا ازاغ اهلل قلوبهم و اهلل ال یهدی القوم الفاسقین )

ربنا «. کندنمیهای شان را برگردانید و خدا مردم نافرمان را هدایتحق[ برگشتند خدا دل

پس ازآن که ما را ( ،پروردگارا!۵۱ال تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة )

خوش انحراف مگردان و از جانب خودرحمتی بر ما هایمان را دستهدایت کردی دل

،اما کسانی که  (۵۲فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة )«. ارزانی دار

تاویل آن]به دل خواه برای فتنه جویی و طلبشان انحراف]کج روی[استهایدر دل

 .«کنند[از متشابه آن پیروی میخود

درک های شان مرضی است]که( ،در دل۵۳مرض: فی قلوبهم مرض فزادهم اهلل مرضا... )

کسانی را بینی( ،می۵۴فتری الذین فی قلوبهم مرض )« ندارند[ و خدا بر مرضشان افزود...

لی های شان بیماری است . و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسااکه در دل



پلیدی خردی[استبینی و بیهای شان بیماری]کج( ،و اما کسانی که در دل۵۵رجسهم... )

مرضی شانهای( ،آیا در دل۵6ا فی قلوبهم مرض ام ارتابوا.. )«. بر پلیدی شان افزود...

( ،تا آن ۵۷مرض )لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم«. یا در تردید هستند...است

 .«آزمایشی گرداندشان بیماری استهایکند،برای کسانی که در دلشیطان القا میچه را 

تمامی این تعابیر حاکی از یک حقیقت است و آن انحراف در فکر و اندیشه وعقیده 

و از آن بر ایشان حاصل گردیده استاست،که بر اثر عناد و لجاج و اصرار بر جهالت

قلبه.قلوبهم یر بر آنان صادق است: طبع علی قلبه.ختمبردار نیستند.لذا همه این تعابدست

 .علمغلف.صرف قلبه.قلبه فی غطاء.فی غشاء.زاغ قلبه.مرض قلبه.اضله اهلل علی

 :نوشتهاپی

توان افراد زیر را نام اند،میاز معاصرین وی و کمی پس از وی که در این زمینه نوشته.۱

بعی بزرگ و صحابی برومند سه امام:علی بن (،تا۱۴۱رباح)متوفای . ابان بن تغلب بن۱برد:

الحسین السجاد و محمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق،که دارای منزلتی شامخ 

.مورج بن ۳تاریخ و تفسیر معروف،(صاحب۱۴6. محمد بن السائب کلبی)متوفای ۲باشد،می

عه و نحوی (ازقراء سب۱۸۲.علی بن حمزه کسائی)متوفای ۴(،۱۷۴عمرو سدوسی)متوفای 

.فراء ۷(،۲۰6.قطرب محمد بن المستنیر)متوفای 6(،۲۰۳. نظر بن شمیل)متوفای ۵معروف،

.ابو عبیده معمر بن ۸(،نحوی و ادیب بزرگ معروف،۲۰۷یحیی بن زیاد)متوفای 

 (۲۱۰مثنی)متوفای 

.ابو عبید قاسم بن ۱۰(،۲۱6.اخفش اوسط سعید بن مسعده)متوفای ۹لغوی مشهور،

.احمد ۱۲(،۲۹۱.ابو العباس ثعلب احمد بن یحیی بن یسار)متوفای ۱۱،(۲۲۳سالم)متوفای 

.ابراهیم بن محمد نفطویه)متوفای ۱۳(،۳۰۰رستم)متوفای حدود سال بن محمد بن یزداد بن

 ..احمد بن کامل بن شجره۱۴(،۳۲۳



(.ر.ک:مقدمه کتاب ۴۵۳.ابو عبد اهلل محمد بن یوسف کفرطایی)متوفای ۱۵(،۳۵۰متوفای )

 .۲۱-۲۲آن حبیش تفلیسی،تحقیق دکتر مهدی محقق،ص وجوه القر

 .۱-۲از مقدمه مؤلف بر کتاب،ص .۲

 .۱۲۱،ص ۲االتقان،ج .۳

 .۲:۱۴۳بقره .۴

 .۴۳:۲۳زخرف .۵

 .۱۲:۴۵یوسف .6

 .۷۷،شماره نامه ۷۱،ص ۱۸ابن ابی الحدید،شرح نهج البالغة،ج .۷

 .۱۲۱-۱۲۲،ص ۲سیوطی،االتقان،ج .۸

 .۲۱،ص ۵،مقدمه ۱تفسیر صافی.ج .۹

 .۱۲:۲۴یوسف .۱۰

 .۲۲۵،ص ۵.مجمع البیان،ج ۱۱۹-۱۲۰،ص ۱۸ر.ک:تفسیر فخر رازی،ج .۱۱

 .۸:۲۴انفال .۱۲

 .۱۴۷-۱۴۸،ص ۱۵ر.ک:فخر رازی،تفسیر کبیر،ج .۱۳

 .۵۰:۱6ق .۱۴

 .۵۹:۱۹حشر .۱۵

باشد.در جای تری برخوردار است و با سیاق آیه بهتر سازگار میبیشاین معنا از دقت.۱6

 .ایم(همین معنا را ترجیح داده۲۴۵،ص ۳ خود)التمهید ج

 .۲۳۹-۲۵6،ص ۳ر.ک:التمهید،ج .۱۷

 .۱۹۳-۲6:۱۹۴شعراء .۱۸

 .۲۵:۳۲فرقان .۱۹



 .۵۰:۳۷ق .۲۰

 .6۷:۱۰ملک .۲۱

 .۳۹:۲۱زمر .۲۲

 .۲۰:۱۱۴طه .۲۳

 .۱۰:۵یونس .۲۴

 .۱۳:۴رعد .۲۵

 .6-۷۰:۷معارج .۲6

 .۳۷:۱۷۵صافات .۲۷

 .۱۲:۱۰۹یوسف .۲۸

 .۲۱:۷۹انبیا .۲۹

 .۲۸-۲۰:۲۷ه ط.۳۰

 .۱6:6۹نحل .۳۱

 .۲:۱۱۸بقره .۳۲

 .۱۳:۱۹رعد .۳۳

 .6۹:۱۲حاقه .۳۴

 .۹:۹۳توبه .۳۵

 .۱6:۱۰۸نحل .۳6

 .۴۷:۱6محمد .۳۷

 .۹:۸۷توبه .۳۸

 .۲:۷بقره .۳۹

 .۴۵:۲۳جاثیه .۴۰



 .6:۴6انعام .۴۱

 .۲:۸۸بقره .۴۲

 .۴:۱۵۵نساء .۴۳

 .۹:۱۲۷توبه .۴۴

 .۷:۱۴6اعراف .۴۵

 .۱۸:۱۰۱کهف .۴6

 .۵۰:۲۲ق .۴۷

 .۲:۷بقره .۴۸

 .۴۵:۲۳جاثیه .۴۹

 .6۱:۵صف .۵۰

 .۳:۸آل عمران .۵۱

 .۳:۷آل عمران .۵۲

 .۲:۱۰بقره .۵۳

 .۵:۵۲مائده .۵۴

 .۹:۱۲۵توبه .۵۵

 .۲۴:۵۰نور .۵6

 .۲۲:۵۳حج .۵۷

 -لغات غریبه

 -های غیر عربیواژه

 -حروف مقطعه



 -های مختلف درباره حروف مقطعهنظریه

 -حروف مقطعهاستفاده از رایانه درباره 

 فصل هشتم

 اعجاز قرآن

بر دو گونه باشد.ناتوان ساختنناتوانی(به معنای ناتوان ساختن می«)اعجاز از ریشه عجز

است: یکی آن که توانایی کسی قهرا از وی سلب شود و او به عجز در آید،مثال اگر 

و به خاک شخصی قدرت مالی یا مقامی دارد،آن مال یا مقام از او با زور گرفته شود وا

آوردی با آن عاجز بنشیند.دیگر آن که کاری انجام گیرد که دیگران از انجام و یاهممذلت

آمده باشد،مثال ممکن است باشند،بدون آن که درباره آنان هیچ گونه اقدام منفی به عمل

پیش رفت کند که دست دیگران بدو ایکسی در کسب کماالت روحی و معنوی به اندازه

فالن اخرس اعداءه،فالنی زبان »گویند:وی عجز دست فرو نهند. در مثلنرسد و از ر

که آن اندازه آراسته به کماالت گردیده و مقصود آن است«.دشمنان خود را بند آورد

برای رخنه عیب جویان باقی نگذارده است.شاعر ها را از خود دور ساخته که جاییکاستی

 :گوید

 و یسمع واع شجو حساده و غیظ عداه ان یری مبصر

ای که بینندهبرای فزونی غم و اندوه حسودان وی و خشم و نگرانی دشمنانش،همین بس»

فضایل محاسن اخالقی یعنی آن اندازه«.ای گوش فرا دهدچشم خود را بگشاید و شنونده

وی فراگیر شده که هر کس چشم بگشاید و گوش فرا دهدجز آن نبیند و نشنود،به همین 

 .استودان خود را به زانو در آوردهجهت دشمنان و حس

اعجاز قرآن از نوع دوم است،یعنی در بالغت،فصاحت،استواری گفتار،رسا بودن بیان،نو 



اوج گرفته که دور ها،آن اندازههای فراوان در زمینه معارف و احکام و دیگر ویژگیآوری

خالدة،معجزه معجزة»رااز دست رس بشریت قرار گرفته است.از این جهت قرآن 

این کتاب بزرگ برای قرآن،همیشگی و ثابت است،چرا کهگویند. این حالت«جاوید

 .قدر،سند شریعت جاوید اسالم است

 پیشینه بحث

مساله اعجاز قرآن از دیر زمان مورد بحث و نظر دانش مندان بوده است.شایداولین کسی 

طبق گفته -در آوردهکتاب یا یک رسالهکه در این زمینه بحث کرده و مساله را به صورت 

باشد و (است.وی ازبزرگان اهل کالم می۳۰۷محمد بن زید واسطی)متوفای -( ۱ابن ندیم )

فی نظمه و تالیفه نگاشته است.برخی اعجاز القرآن»هایی در این زمینه به نام االمامة وکتاب

نند،او کتابی در دو مجلد ک(را یاد می۲۰۹معمر بن المثنی)متوفای پیش از او،ابو عبیدة

(کتابی در ۲۲۴درباره اعجازقرآن نوشته است.هم چنین ابو عبید قاسم بن سالم)متوفای 

 .ها اکنون در دست نیستاعجازقرآن دارد.اما این نوشته

  ترین اثری که در این زمینه در دست است،رساله بیان اعجاز القرآنقدیمی

 .(است۳۸۸( )متوفای ۲هیم خطابی بستی )نوشته ابو سلیمان حمد بن محمد بن ابرا

رسیده ای با عنوان ثالث رسائل فی اعجاز القرآن اخیرا به چاپاین اثر ضمن مجموعه

جالب مطرح ساخته و ایبیانی با شیوه»است. مؤلف این رساله،مساله اعجاز القرآن را از بعد

گ سخن گفته و ها متناسب وهم آهنها در قرآن و نکته سنجیدرباره انتخاب واژه

برجستگی قرآن را در این انتخاب و چینش شگفت آور کامالآشکار ساخته و به خوبی از 

 .عهده آن بر آمده است

(از ۳۸6رمانی)متوفای دو رساله دیگر این مجموعه یکی تالیف ابو الحسن علی بن عیسی



 .بزرگان اهل کالم و اندیش مندان جهان اسالم است

ابو جعفر شیخ الطائفهمند و مورد عنایتای قرآنی بسیار ارزشههای او در زمینهنوشته

طوسی در تفسیر گران قدرش التبیان قرار گرفته است.دیگری رساله شافیه نوشته شیخ عبد 

(است.جرجانی پایه گذارعلوم بالغت،به صورت علم مدون ۴۷۱القاهر جرجانی)متوفای 

برای -در این زمینه-ارجمندبزرگ جهان علم وادب،سه نوشته باشد.این شخصیتمی

ها رساله شافیه همیشه به یادگار گذارده است:اسرارالبالغة،دالیل االعجاز و آخرین آن

که به مثابه مقدمه برای -است.رساله شافیه خالصه وچکیده مباحث دو کتاب پیش را

ای موجز و فشرده عرضه کرده است.وی خدمتی شایسته به باشدبه گونهوصول به اعجاز می

 .رسیدن به اعجاز قرآن انجام داده استعالم ادب در راه

زملکانی)متوفای (،و کمال الدین6۰6(و امام فخر رازی)متوفای ۴۰۳ابوبکر باقالنی)متوفای 

(هر یک کتابی مبسوط در این زمینه نوشته و مساله اعجازقرآن را به گونه تفصیلی 6۵۱

(کتاب الطراز ۷۴۹زیدی)متوفای لی علویاند.امام یحیی بن حمزه بن عمورد بحث قرار داده

مجلد نوشته که در جلد سوم تمامی نکات را در سه«فی اسرار البالغة و حقائق االعجاز

پیاده کرده،و به خوبی از عهده این کار بر آمده های قرآنبالغی و اسرار بدیع را بر آیه

سه مجلد ضخیم با (نیز به طور گسترده کتابی در ۹۱۰است.جالل الدین سیوطی)متوفای 

 .االقران فی اعجاز القرآن به رشته تحریر در آورده استعنوان معترک

ها مشهورترین آنهای فراوانی در زمینه اعجاز قرآن نوشته شده کهها و رسالهاخیرا کتاب

اعجاز القرآن استاد »المعجزة الخالدة عالمه سید هبة الدین شهرستانی،»اند از:عبارت

اعجاز قرآن عالمه طباطبایی.عالوه »النبا العظیم استاد عبد اهلل دراز،»عی،مصطفی صادق راف

آالء الرحمان شیخ »اندمانند مقدمه تفسیرهایی نیز به عنوان مقدمه تفسیر نوشتهبر نوشته

 .البیان استاد آیت اهلل خویی»محمد جواد بالغی و



 معجزه یک ضرورت دفاعی

رود یک وسیله اثباتی به شمارمی-( ۳اولو العزم )به ویژه -بدون شک معجزه برای پیامبران

تا سند نبوت و شاهد صدق دعوت آنان قرار گیرد و گواه آن باشد تا که ازجهان غیب پیام 

ما ورای الطبیعه »ازایگیرد باید نشانهای که به دست آنان انجام میاند.لذا معجزهآورده

انجام آن عاجز باشد،به همین از عهدهباشد، یعنی کاری انجام گیرد که طبیعت این جهان 

بیرون از شعاع تاثیرات طبیعی کنند،یعنی( توصیف می۴خارق العادة )»جهت آن را

 .مالوف)عوامل طبیعی شناخته شده و معروف(قرارگرفته است

دفاعی؟یعنی یا ضرورتآید که معجزه یک ضرورت تبلیغی استاکنون این سؤال پیش می

کنند،یا موقعی که با با معجزه آغاز میاز همان روز نخستپیامبران دعوت خود را 

پیامبران و صراحت قرآن بر دهند؟سیرهشوند معجزه ارائه میهای منکرین رو به رو میشبهه

امر دوم داللت دارد.اساسا هیچ پیامبری از همان آغاز،دعوت خود را با معجزه هم راه 

یا بدون در -دید ودرخواست معجزه نمودندننمود،ولی هنگامی که با منکران رو به رو گر

حق معجزه آورده است.دعوت انبیا عین صراحتخواست و صرفا برای دفع شبهات آنان

باشد.چیزی را دم ساز و با عقل سلیم هم آهنگ میاست که با فطرت اصیل انسان

اه و پذیرد. و بالحق انزلندرنگ و آزادانه آن را میبشری بیگویند که فطرت و عقلمی

( ،ما قرآن را که عین حقیقت است فرو فرستادیم]یعنی حقیقتی آشکار و ۵بالحق نزل )

حق و روشن . ( ،خدا را دعوتی است6له دعوة الحق )«. فرود آمدانکار ناپذیر[و همین گونه

روی حق ( ، بر خدای خود تکیه کن.راهی که می۷علی الحق المبین )فتوکل علی اهلل انک

 . و آشکار است

( ،این کتاب جای تردیدی در آن نیست ،یعنی آن ۸ذلک الکتاب ال ریب فیه )

شواهد صدق،آن را فرا گرفته که راه تشکیک و تردید در آن را بسته است. لقد اندازه



یا ایها الناس قد جاءکم الحق «. ( ، پیامبران همگی حق آور بودند۹رسل ربنا بالحق )جاءت

را که برای شما آمده صرفا حقیقت آشکاری است . ( ،ای مردم!آن چه ۱۰ربکم )من

( ، خداوندی که کتاب و شریعت را حقیقتی ۱۱الذی انزل الکتاب بالحق و المیزان )اهلل

 .«آشکار ومعیار سنجش حق از باطل قرار داد

دعوت درنگمند،بیرو در جای جای قرآن تصریح شده که صاحب نظران اندیشاز این

گویند.تنها کسانی که حق راخوش آیند ندای حقیقت لبیک می پذیرند و بهحق را می

پذیرند،گر چه در دل به حق بینند،آن را نمیندارند یا با مصالح موهوم خویش سازگار نمی

انزل الیک من ربک هو بودن آن اذعان و اعتراف دارند. و یری الذین اوتوا العلم الذی

یابند مندبه خوبی در میدانش مندان اندیش( ،۱۲الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید )

تعالی که عزیز و حمید آن چه بر تو نازل گشته،صرف حقیقت است و به سوی راه حق

حاکم بر جهان هستی است و مقصود از عزیز،یگانه قدرت قاهره«. کنداست هدایت می

من ربک فیؤمنوا  اوتوا العلم انه الحقحمید به معنای ستوده و پسندیده است. و لیعلم الذین

شریعت الهی محض حق است و آن را ( ،تا دانش وران بدانند که۱۳به فتخبت له قلوبهم )

 .«های شان در برابر آن خاشع وحالت نرمش پیدا کندباور دارند و دل

گوید: و اذا گاه قرآن،با ستایش از آنان،چنیندرباره فرهیختگان از ترسایان نجران در پیش

 ، (۱۴لی الرسول تری اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق )سمعوا ما انزل ا

شوق و بینی دیدگانشان]از شدتهمین که بشنوند آن چه را که بر پیامبر نازل گشته،می

 .«اندوجد درونی[لبریز از اشک گردد،زیرا حق را دریافته

الحق ولکن کنند: لقد جئناکم بآری،کسانی که حق ستیزند در برابر آن ایستادگی می

ترشما ( ،ما آن چه که آوردیم حقیقت آشکاری است،ولی بیش۱۵اکثرکم للحق کارهون )

( ،گر چه]بازبان[آن ۱6و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا )«. حق را خوش ندارید



اند و این انکار ناشی ازحالت ظلم و را انکار نموده،ولی در دل آن را شناخته،باور داشته

بار آنان است .لذا طبق منطق قرآن،هم واره حق آشکار است وباطل خود نما و برای استک

نیست.برای حق جویان و حقیقت پذیرفتن حق دلیلی جز فطرت و حجتی جز خرد حاجتی

باشدو به حجت و برهان نیاز ندارد،زیرا تر از بیان خود حق نمیپویان دلیلی روشن

 .پذیرااستحق،خود آشکار است و فطرت پاک آن را 

سنت الهی بر آن جاری است که هرگزحق »فرماید:امام صادق علیه السالم در این زمینه می

به صورت حق با باطل اشتباه نگردد و هیچ حقی به صورت باطل جلوه ننماید و هیچ باطلی

 .گذاردگر است و جای شبهه نمییعنی حق خود جلوه«.نمود نکند

( .یعنی اگر چنین ۱۷هکذا ما عرف حق من باطل ) و لو لم یجعل هذا»آن گاه فرمود:

نبودکه هم واره حق خودنما باشد و از باطل خود را جدا سازد،هرگز راهی برای 

یک حق و جدا ساختن آن از باطلحق از باطل وجود نداشت.بدین معنا که شناختشناخت

ت.این یک امر فطری و بدیهی است و گرنه معیاری برای جدایی حق از باطل وجودنداش

های ها بر آن استوار است،از جمله،شرایع و پیامهای تمامی شناختاصل است که پایه

آشکاری است که فطرت پاک،آن را شود،حقایقآسمانی که بر دست پیامبران عرضه می

 .باشدپذیرا می

فی ریب مما آید،با جمله و ان کنتمسخن به میان می«اعجاز»تحدی و»در قرآن آن جا که از

شک شود.هم چنین آیات دیگرکه حالت( آغاز می۱۸زلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله )ن

تر حالت تشکیک مشرکان و منافقان ومقابله کنندگان با قرآن و و تردید یا به عبارت روشن

 .گیرداسالم را در نظر می

افتراه . ام یقولون( ۱۹ام یقولون تقوله بل ال یؤمنون.فلیاتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین )

 . (۲۱( . ام یقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله )۲۰قل فاتوا بعشر سور مثله )



 :انداند که گفتهلذا مخاطبین به این گونه هم آوردی خواهی)تحدی(،تنها کسانی

 . (۲۲و اذا تتلی علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا اال اساطیر االولین )

( قالوا ما انزل ۲۴( . و لقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر )۲۳فقال ان هذا اال سحر یؤثر )

 . (۲۵ء )علی بشر من شیاهلل

آغاز رویه هرگز از کسانی که به راستی،ایمان آوردند و از هماناین گونه سخنان بی

ها به آورد خواهی ها وهمدعوت آن را پذیرفتند،صادر نگشته و هرگز این گونه تحدی

و سرشتی ناآلوده به سراغ آنان متوجه نبوده است،زیرا نیازی نبوده و اینان با فطرتی پاک

از پیامبر اسالم و دیگر پیامبران دعوت حق آمدند و آن را یافته و پذیرفتند.اساسا کسانی

 .انددهو حالت تردید در درون مردم بوکردند که خواهان ایجاد شبههدرخواست معجزه می

( . و قالوا لن نؤمن لک ۲6بقرآن غیر هذا او بدله )و قال الذین ال یرجون لقاءنا ائت

تفجر لنا من االرض ینبوعا.او تکون لک جنة من نخیل و عنب فتفجر االنهار خاللها حتی

تفجیرا.اوتسقط السماء کما عمت علینا کسفا او تاتی باهلل و المالئکة قبیال.او یکون لک بیت 

زخرف او ترقی فی السماء و لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه.قل سبحان ربی من

 . (۲۷« )کنت اال بشرا رسوالهل

حضرت موسی علیه السالم با آن که عصا و ید بیضاء هم راه داشت،آن را موقعی ارائه 

دلیل و وت خویشدادکه با انکار فرعونیان و مقابله قبطیان قرار گرفت و از او برای اثبات نب

 .نشانه خواستند

 :دهدخداوند به موسی و هارون دستور می

فاتیا فرعون فقوال انا رسول رب العالمین ،نزد فرعون رفته به او بگویید:ما پیامبران 

 .«و ما رب العالمین،پروردگار جهانیان چیست؟»پروردگارجهانیانیم .فرعون به آنان گفت:

ها و ما بینهما ان کنتم موقنین،پروردگار آسمان رب السماوات و االرض»موسی گفت:



درون یعنی اگر به«.باشد.اگر دارای باور درونی باشیدوزمین و آن چه در میان آن دو می

 .یابیخود بنگری، شاهد صدق این مدعا را در خود می

که «شنویداال تستمعون،آیانمی»فرعون از روی تمسخر به اطرافیان خود روی کرده گفت:

ربکم و »کرده و گفت:سازد؟موسی روی به آنانچه مطالب ناباوری را مطرح می موسی

نه مانندفرعون که دعوی ربوبیت را «رب آبائکم االولین،پروردگار شما و پدران پیشین شما

 .تنها در این برهه زمانی دارد

 ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون،پیامبری که»آن گاه فرعون با خشم و تمسخر گفت:

 :ای بیش نیست .موسی گفتبه سوی شما فرستاده شده دیوانه

از خوانم پروردگار شرق و غرب و آن چه در آن میانه است کنایهخدایی را که من می»

محدود سلطه بر ملک مصر و رود نیل است و بسیآن که ادعای ربوبیت تو صرفا به جهت

محدود با سلطه ت و هرگز سلطهو هرگز با گستره خدایی پروردگار جهان قابل قیاس نیس

کنتم تعقلون .لذا به نامحدود قابل قیاس نیست قال رب المشرق و المغرب و ما بینهما ان

است که فرعون به موسی داده دهد.این پاسخ در مقابل نسبت دیوانگیاندیشیدن دستور می

 .است

اتخذت الها لئن»فت:ای گباز هم فرعون در خشم رفت و قاطعانه بدون هیچ دلیل قانع کننده

غیری الجعلنک من المسجونین،اگر جز من،خدایی برگزینی تو را از]جمله[زندانیان 

برای تو دلیل ء مبین،گر چهاولو جئتک بشی»خواهم ساخت .موسی با مالیمت گفت:

ان کنت من فات به»فرعون گفت:«.آشکاری]بر صحت دعوی خویش[بیاورم؟!

ی .آن گاه حضرت موسی،عصا و یدبیضاء را ارائه گویالصادقین،بیاور اگر راست می

فالقی عصاه فاذا هی ثعبان مبین.و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین .باافکندن عصا و »داد

ناک و بیرون آوردن دست ازآستین و درخشیدن آن تبدیل آن به ماری عظیم الجثه و هول



هنگام فرعون از وحشت آن اینبا نور سفیدی خیره کننده،معجزه خود را ارائه داد که در 

 . (۲۸را سحر خوانده در صدد مقابله بر آمد )

حالت در سوره ابراهیم به طور عموم تقاضای معجزه را از جانب کسانی یاد آور شده که

موسی علیه السالم اند،همان گونه که درباره پیامبر اسالم یاد آور شدیم.حضرتانکار داشته

 :شودکردند روبرو شد به آنان یاد آورمیهایی که میرمانیآن جا که با قوم خود و ناف

ا لم یاتکم نبؤ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم،ال یعلمهم االاهلل. 

جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواههم و قالوا انا کفرنا بما ارسلتم به،و انالفی 

یدعوکم ا فی اهلل شک فاطر السماوات و االرضلت رسلهمشک مما تدعوننا الیه مریب.قا

ان لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمی.قالوا ان انتم اال بشر مثلنا تریدون

تصدونا عما کان یعبد آباءنا فاتونا بسلطان مبین.قالت لهم رسلهم ان نحن اال بشر مثلکم 

لنا ان ناتیکم بسلطان اال باذن اهلل،و علی  ولکن اهلل یمن علی من یشاء من عباده و ما کان

 ، (۲۹فلیتوکل المؤمنون.و ما لنا ان ال نتوکل علی اهلل و قد هدانا سبلنا... )اهلل

اید که پیامبرانشان با دالیلی روشن آمدند،ولی آنان از پیشینیان را نشنیدهآیا سرگذشت

اید باور نداریم به آن چه آورده( و گفتند:ما ۳۰بر دهان نهاده )وار دستتمسخر خندهروی

شکی باشیم.پیامبران به آنان گفتند:مگر درباره صانع متعال جاریودر شک و تردید می

که در اختیار خواند تا مورد مهر خود قرار دهد و فرصتی استوجود دارد؟او شما را می

آن چه پدرانمان خواهید مارا از شما قرار داده است.گفتند:شما همانند ما بشر هستید و می

پیامبرید.پیامبران به ایشان پرستیدند باز دارید،پس دلیل قوی و روشن ارائه دهید کهمی

نداریم.خدای بر ما منت نهاده و اگر او ایگفتند آری ما بشری بیش نیستیم و از خود مایه

دا پناه گفتار ما باشد،ارائه خواهیم داد و به خگر صحتای که نشانبخواهد هر آینه معجزه

 . داده استبریم که راه را به ما نشانمی



بسیار است که ارائه معجزه هنگامی بوده که انبیا علیهم السالم با شواهد بر این واقعیت

شدند که برای رفع شبهه و شبهات منکرین و تشکیک معاندین رو به رو می

اندیشان  یافت و گرنه در رویارویی با پاکتشکیک،ارائه معجزه ضرورت میدفع

ترین شاهد صدق ضمیر،نیازی به معجزه نبوده بلکه همان ارائه حق،بزرگروشن

 .گردیدمحسوب میآنان

پیش رفت رو معجزه هم چون شمشیر برای شکستن سدهای ایجاد شده در سر راهاز این

دشمن از روی دعوت حق به کار رفته است.شمشیر برای زدودن موانع خارجی است که

آورد و در صدد ایجادمحاصره یا ریشه کن کردن ن منطق صحیح به وجود میعجز و نداشت

به -شبهاتی بوده که دشمنانآید و معجزه برای درهم فرو ریختن تمامیبنیاد حق بر می

 .از آن حصاری به وجود آورده بودند-گمان خود

لکه در پس کاربرد معجزه و شمشیر اساسا برای ارائه دعوت و اثبات حقانیت آن نبوده،ب

ها استفاده شده است.لذا هر دو،وسیله دفاعی به رتبه دوم و هنگام برخورد با موانع از آن

 .روند نه وسیله تبلیغی محضشمار می

 :نوشتهاپی

آن جا که  ۲۵۹گوید و ص آن جا که از علوم قرآنی سخن می 6۳ر.ک:الفهرست،ص .۱

 .(ةاالستقام-کند.)چاپ قاهرهبحث میاز مذاهب اهل اعتزال

بست:شهرکی در نزدیکی کابل محل اقامت وی بوده است.ر.ک:مقدمه کتاب ثالث .۲

 .۸،ص ۱رسائل فی اعجازالقرآن .و نیز مقدمه التمهید،ج 

اند که دارای شریعتی نو و کتابی تازه باشند،آنان پنج نفرند: پیامبران اولو العزم پیامبرانی.۳

 .علیه و آله نوح و ابراهیم وموسی و عیسی و محمد صلی اهلل

یعنی خارج از محدوده عوامل مؤثر که متعارف و شناخته شده است.ولی هرگز بر .۴



نیست،چه این که قانون علیت،طبیعی و خدشه بردار نیست.تنها خالف ناموس طبیعت

بودن آن است ولی برای بشریت امکان شناخت آن به وجود آمدن معجزه،غیر متعارفعلت

ای در صحنه هستی بدون علت پدیدهگز میسر نیست و گرنه هیچبر اساس موازین طبیعی هر

متناسب خود،امکان وجود ندارد و علت العلل اراده خداوندی است وچگونگی تاثیر در 

بخشد و معجزه تواند دگرگون سازد یا سرعتباب علیت نیز تحت اراده او است که می

 .ه خارق الطبیعهگویند نگیرد.لذا خارق العاده میازهمین طریق صورت می

 .۱۷:۱۰۵اسراء .۵

 .۱۳:۱۴رعد .6

 .۲۷:۷۹نمل .۷

 .۲:۲بقره .۸

 .۷:۴۳اعراف .۹

 .۱۰:۱۰۸یونس .۱۰

 .۴۲:۱۷شوری .۱۱

 .۳۴:6سبا .۱۲

 .۲۲:۵۴حج .۱۳

 .۵:۸۳مائده .۱۴

 .۴۳:۷۸زخرف .۱۵

 .۲۷:۱۴نمل .۱6

 .۹۹۸/۴۰۰،شماره ۴۳۲،ص ۱برقی،محاسن،کتاب مصابیح الظلم،ج .۱۷

 .۲:۲۳بقره .۱۸

 .۳۳-۵۲:۳۴طور .۱۹



 .۱۱:۱۳هود .۲۰

 .۱۰:۳۸یونس .۲۱

 .۸:۳۱انفال .۲۲

 .۲۴-۷۴:۲۵مدثر .۲۳

 .۱6:۱۰۳نحل .۲۴

 .6:۹۱انعام .۲۵

 .۱۰:۱۵یونس .۲6

 .۹۰-۱۷:۹۳اسراء .۲۷

 .(۱۰۳-۱۱۰(و سوره اعراف آیات)۱6-۳۴ر.ک:سوره شعراء آیات).۲۸

 .۹-۱۴:۱۲ابراهیم .۲۹

بر شان گرفته دستدهند،مانند آن که خندهمی این حالتی است که برای تمسخر انجام.۳۰

 .نهنددهن می

 تشخیص اعجاز

دهند که آن ای انجام گیرد تا کارشناسان همان دوره به خوبی تشخیصمعجزه باید به گونه

بشریت است و هیچ چه ارائه شده به درستی نشانه ما ورای جهان طبیعت و بیرون از توان

بایدبرای همیشه محفوظ ( و این واقعیت۱ر کار نیست )گونه ظاهر سازی و رویه کاری د

کارشناسان آن دوره بیرون بوده تا بماند. لذا انبیا کارهایی انجام دادند که از توان ماهرترین

 .همیشه این برتری و تفوق روشن باشداین که به خوبی این تشخیص صورت گیرد و برای

ترین سبک و رساترین بیان و استوارترین از همین رو معجزه اسالم قرآن است که با شیوا

دوره در زبان و بیان محتوا بر عرب آن زمان عرضه شد،در حالی که یگانه مهارت عرب آن



تواندساخته بشر باشد که این گونه آنان بوده و به خوبی تشخیص دادند که این سخن نمی

ه از لحاظ نظم و چه از چ-قرآنیآنان را از هم آوردی ناتوان سازد.البته این بلندای شیوه

 .هم چنان پا بر جا است-لحاظ محتوا

عرب به شمار وری نیرومند و از سران بلند پایه و سرشناسولید بن مغیره مخزومی که سخن

( ،فو اهلل ما هو بشعر ۲یا عجبا لما یقول ابن ابی کبشة )»گوید:رفت درباره قرآن چنین میمی

ه لمن کالم اهلل...،آن چه فرزندابن ابی کبشه و ال بسحر و ال بهذی جنون و ان قول

گمان گفته خردان،بیسراید،به خدا سوگند!نه شعر است و نه سحر و نه گزاف گویی بیمی

 .«...او سخن خداست

گذشت و آیاتی چند از سوره مؤمن را که درنماز موقعی که از کنار پیامبر می-هم او

کالم االنس من محمد آنفا کالما ما هو من و اهلل لقد سمعت»گفت:-فرمود شنیدتالوت می

لمثمر،و ان اسفله و ال من کالم الجن،و اهلل ان له لحالوة،و ان علیه لطالوة،و ان اعاله

لمغدق.و انه یعلو و ما یعلی،به خدا سوگند!چندی پیش ازمحمد صلی اهلل علیه و آله سخنی 

خدا سوگند!سخن او شیرینی .بهمانست و نه به سخن پریانشنیدم که نه به سخن آدمیان می

ای و رویه زیبایی دارد.هم چون درختی برومند وسر بر افراشته،که بلندای آن پر ثمر و ویژه

مستحکم و گسترده دارد.همانا بر دیگر سخنان اثر بخش و پایه آن استوار است و ریشه

 . (۳« )برتری خواهد یافت و سخنی دیگربر آن برتر نخواهد گردید

رفت، به شمار میعمرو دوسی که مردی شاعر پیشه و با اندیشه و از اشراف قریشطفیل بن 

عازم خانه خدا گردید.کسانی از قریش به گرد او آمدند تا او را ازحضور و شنیدن سخن 

او را محمد صلی اهلل علیه و آله را در مسجد یافتم و سخن»پیامبر باز دارند،گوید:

فرا ده،اگر او روانه شدم و با خود گفتم:وای بر تو،گوششنیدم،خوش آیندم آمد.به دنبال 

خدمت او شتافتم و بود ناشنیده بگیر.در خانه بهسخن راست گوید بپذیر و اگر نادرست



عرضه کرد و آیاتی چند از عرضه داشتم:آن چه داری بر من عرضه کن.او اسالم را بر من

ا و جالب نشنیده بودم و مطالبی شیوقرآن بر من تالوت نمود،به خدا سوگند!چنین سخنی

آوردم و شهادت به حق را از دل و جان بر زبان رو اسالمارجمندتر از آن نیافته بودم. از این

خود را بر ایشان بازگو کرد و خود شتافت و سر گذشتجاری ساختم .آن گاه به سوی قوم

 . (۴خته شد )همگی اسالم را پذیرفتند و اویکی از داعیان بلند آوازه اسالم شنا

شد که باپیامبر اسالم نضر بن حارث بن کلده از سران قریش و تیزهوشان عرب شناخته می

صلی اهلل علیه و آله دشمنی آشکار داشت.لذا شهادت مانند او درباره عظمت قرآن 

و الفضل ما شهدت »ونیرومندی آن در پیش رفت دعوت،قابل توجه است.

 .«نان بر آن گواه شونداالعداء،بزرگی همان بس که دشمبه

به »او از در چاره اندیشی درباره پیامبر صلی اهلل علیه و آله با سران قریش چنین گوید:

 .ایدای برای آن نیاندیشیدهخداسوگند!پیش آمدی برایتان رخ داده که تا کنون چاره

و در گوترینمحمد در میان شما جوانی بود آراسته،مورد پسند همگان،در سخن راست

اش گونههای سفید در دو طرفمانت داری بزرگ وارترین شما بود.تا هنگامی که مویا

هویدا گشت و آورد آن چه را که آورد،آن گاه گفتید:ساحر است.نه به خداسوگند!هرگز 

او به سخن کاهنان ماند. گفتید:کاهن است.نه به خدا سوگند!هرگز سخنبه ساحری نمی

خدا سوگند!هرگز سخن اوبر اوزان شعری استوار  خورد.گفتید:شاعر است:نه بهنمی

ماند.پس خود نیست.گفتید:دیوانه است.نه به خدا سوگند!هرگز رفتار اوبه دیوانگان نمی

 (۵آمد کرده که نباید آن را ساده گرفت )بیاندیشید،که رخ داد بزرگی پیشدانید و درست

. 

در مسجد وزی با سران قریششد،رابو الولید عتبة بن ربیعه،که بزرگ قریش محسوب می

رو به اشراف قریش الحرام نشسته بود.پیامبر اسالم نیز در گوشه دیگر مسجد نشسته بود.عتبه



دارید که اکنون محمد صلی اهلل علیه و آله را تنها یافته بااو سخن آیا روا می»کرده و گفت:

البته این «بردارد؟ستگویم،باشد تا او را قانع سازم،او را تطمیع نموده از دعوت خویش د

پیامبر اسالم گرویده بودند موقعی بود که امثال حمزة بن عبد المطلب و جمعیت انبوهی به

توانی با او سخن گو و به هر اگرمی»و روز به روز رو به افزونی بودند!همگی به او گفتند:

 .«توانی او را قانع سازای میگونه

عرب را چنین عادت بود که افرادهر قبیله به -رادر!ای فرزند ب»عتبه نزد پیامبر آمده گفت:

شرف خانوادگی تو دارای-کردندیا ابن اخی ای فرزند برادر خطاب می»افراد قبیله دیگر

میان قوم خود گردیده است. هستی،ولی چیزی را مدعی هستی که موجب برخورد و تفرقه

 «!اکنون گوش فرا ده تا مطلبی را بر تو عرضه دارم

ای فرزند برادر!اگر هدف تو »دهم .عتبه گفت:بگو،گوش فرا می»مود:پیامبرفر

سازیم تا ثروت مندترین مردم ثروت است،آن اندازه اموال برای تو فراهم میاندوختن

گردانیم.و اگر خواسته باشی تو رافرمان گردی.اگر تشنه مقامی،تو را رئیس خود میقریش

گردد و چیزهایی باتو زمزمه تو ظاهر میآن که بر »سازیم . سپس گفت:روای خود می

خود کامال مداوا کند،خللی است که بر اعصاب تو اثر گذارده،حاضریم تو را با خرجمی

گفت وپیامبر کامال ساکت،به تمام عتبه می«کنیم و از بذل مال در این زمینه دریغ نورزیم...

آیااز گفتن مطالب »به او گفت:هایش گوش فرا داد.آن گاه پیامبر صلی اهلل علیه و آله گفته

با »گوش فرا ده عتبه گفت:پس اکنون به سخن من»آری .فرمود: »گفت:«خود پایان یافتی؟

تالوت قرآن گشود و از ام پیامبر صلی اهلل علیه و آله در این هنگام لب بهجان و دل آماده

تاب فصلت آیاته الرحمان الرحیم...کشروع به خواندن نمود: بسم اهللابتدای سوره فصلت

ادامه داد و عتبه با تمام وجود گوش ( و هم چنان6قرآنا عربیا لقوم یعلمون.بشیرا و نذیرا... )

داده، مجذوب تالوت پیامبر گردیده بود،تا ها را به عقب سر بر زمین تکیهداد،دستفرا می



ای ابو »فت:موقعی که به آیه سجده رسید وپیامبر صلی اهلل علیه و آله سجده نمود.سپس گ

کردم،اکنون این تو و اندیشه خود تا چگونه الولید!شنیدی آن چه را که بر تو تالوت

در این هنگام عتبه ازحالت جذبه روحی که به او دست داده بود،بیرون آمد «قضاوت نمایی!

سوی دوستانش روانه گشت.او را دگرگون دیدند و میان و بدون آن که چیزی بگوید به

آید.موقعی که نزد آنان نشست با حالتی دیگر میحالتی که رفته با آنخود گفتند:عتب

ام آن است که سخنی شنیدم، به خدا آن چه آورده»گفت:«ای؟چه خبرآورده»گفتند:

سوگند!هرگزچنین سخنی شیوا نشنیده بودم،به خدا سوگند!نه شعر است و نه سحر و 

!از من بپذیرید و به من پندارید.ای گروه قریشکهانت،آن گونه که شما مینه

واگذارکنید.این مرد را به حال خود رها سازید و با او کاری نداشته باشید.به خدا سوگند! 

دیگران]جز سخنی که من از وی شنیدم پی آمد کالنی به دنبال دارد.اگر عرب با دست

ه که آیند-اید و اگر بر عرب پیروزآیدقریش[کار او را ساختند از دست او آسوده شده

پس پیروزی او پیروزی شماست و فرمان روایی اوفرمان روایی شما و -نمایدچنین می

ترین مردم عزت و آبروی او عزت و آبروی شماست. آن گاه شما به وسیله اوخوش بخت

تو را با بیان خود ای ابو الولید!محمد صلی اهلل علیه و آله»بدو گفتند:«.جهان خواهید گردید

هر گونه خواهید رفتار آن چه به شما گفتم نظر من است،اکنون»گفت:«سحر کرده است.

 . (۷« )کنید

به نام انیس که شاعری توانا وهم آورد طلب ابوذر غفاری،جندب بن جناده،برادری داشت

نمود و بر اقران)هم آوردان( خود هم واره برتری بود و در مسابقات شعری شرکت می

رم انیس شاعری را نیافتم،با دوازده شاعر نامی در نیرومندتر از براد»داشت. ابوذر گوید:

مکه بود،به او گفتم:تو از سخن و دوران جاهلیت مسابقه داد و بر همه برتری یافت.او عازم

وری سر رشته داری،باشد از پیامبری که درآن جا به دعوت بر خواسته خبری برایم سخن



کردی؟گفت:مردی را در مکه  بیاوری.مدتی طوالنی گذشت و از سفر آمدبه او گفتم:چه

کرد و از بتان ابوذر بیش ازسه سال بود که خدا را عبادت می-دیدم که بر شیوه تو بود

و بر این گمان بودکه خداوند او را به پیامبری فرستاده است.ابوذر -جستبیزاری می

من گویند شاعر یا کاهن یا ساحر است.ولی گویند؟ گفت:میمیگوید:به او گفتم:مردم چه

ماند،به ام و اوزان شعری را خوب یاد دارم،هرگز بدان نمیسخنان ناهنجارکاهنان را شنیده

 . (۸« )گویندگوید و مردم درباره او دروغ میخداسوگند!او راست می

آن را ها از بزرگان و سخن دانان عرب درباره قرآن فراوان است که تاریخاز این گواهی

خواهد ماند ها زنده بوده و برای همیشه جاویدانن گواهیضبط کرده و در بستر تاریخ ای

(۹) . 

 :نوشتهاپی

البته این بدین معنا نیست که این تشخیص مخصوص همان دوره باشد،زیرا ضرورت .۱

به طور روشن باشد آن چه بر دست انبیا انجام گرفته از توان بشریتدارد که در طول تاریخ

الطبیعه انجام گرفته و اگر فرضا امروزه ثابت ما فوقمطلق خارج است و با فعل و اراده 

کامال طبیعی ولی از گردد که آن چه در آن روزگار انجام گرفته از ابزاری استفاده شده که

اش آن خواهد بود که العیاذ باهلل دید کارشناسان آن روزگار پوشیده بوده است،الزمه

اند.چنین احتمالی هرگز درباره دروغ گفته اند و در رسالت الهیانبیانیرنگ باز ماهری بوده

 .انبیای عظام نشاید وساحت قدس ایشان از هر گونه دغل بازی و تزویر به دور است

کردند و او را به ابو کبشة مشرکان،پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله را با این عنوان یاد می.۲

با قریش مخالفت ورزید. گویند دیانتدادند.او مردی از قبیله خزاعة بود که در نسبت می

 .دادندمیاو جد مادری پیامبر بود که او را به وی نسبت

.سهیلی،الروض االنف،ج ۲۸۸،ص ۱.سیره ابن هشام،ج ۹۸،ص ۲۹ر.ک:تفسیر طبری،ج .۳



.ابن ۴۱۲،ص ۱.ابن عبد البر،االستیعاب،ج ۹۰،ص ۲اثیر:اسد الغابة،ج .ابن۲۱، ص ۲

 .۴۱۰،ص ۱حجر،االصابة، ج 

-.غزالی،۳۱6،ص ۱.مال علی قاری،شرح شفا،ج ۲۲۰قاضی عیاض،الشفا،چاپ سنگی،ص 

ه.سید هبة الدین شهرستانی،المعجزة الخالدة،ص  ۱۳۵۸،ط ۲۸۱،ص ۱احیاء العلوم،ج

 .۲۸۳،ص 6.سیوطی،الدر المنثور،ج ۵۰۷،ص ۲.حاکم نیشابوری،المستدرک،ج۲۱

 .۵۴،ص ۳.اسد الغابة،ج ۲۱-۲۵،ص ۲سیره ابن هشام،ج .۴

 .۱۸۰،ص ۳.الدر المنثور،ج ۳۲۰-۳۲۱،ص ۱سیره ابن هشام،ج .۵

 .۳-۴۱:۴فصلت .6

 .۳۱۳-۳۱۴،ص ۱سیره ابن هشام،ج .۷

.صحیح ۳۲۰،ص ۱،ج ۱۲۸۵.شرح آن،چاپ اسالمبول سال ۲۲۴قاضی عیاض،الشفا،ص .۸

،ص ۴و ج  ۷6،ص ۱.اصابه ابن حجر،ج ۳۳۹،ص ۳.مستدرک حاکم،ج ۱۵۳،ص۷مسلم،ج 

6۳. 

 .۴ ر.ک:التمهید،ج.۹

 وجوه اعجاز قرآن

ابعاد های دامنه داری کرده و در این زمینهندیش مندان در مورد اعجاز قرآن بحث

اند.البته در این موضوع برخی اختالف نظرها نیزوجود گوناگونی را مطرح کرده

اند و متاخرین به گونه دیگر و چیزهایی براقوال گذشته ای اندیشیدهدارد.پیشینیان به گونه

 :شودمیاند.ذیال به نظریات گوناگون در باب اعجاز قرآن اشارتافزوده

واالی آن ارباب ادب و سخن دانان عرب،اعجاز قرآن را در گرو فصاحت و بالغت.۱

شده و گزینش هارعایتاند. رسا بودن بیان و روان بودن عبارات که در چینش واژهدانسته



مناسب خود قرار گرفته،آن ه هر یک در جایکلمات که دقیق انجام گرفته،نظم کلمات ک

الفاظ و کلمات بافتی به هم پیوسته چنان ترکیبی به وجود آورده که از لحاظ تعبیر و آوای

سر تا سر هر آیه و سوره،واحد منسجمی ای که گوییو پیوند خورده فراهم آورده به گونه

ت و قوت این سخن الهی داللت ها بر قدراند،تمامی اینرا تشکیل داده و غیر قابل تفکیک

ای است که جا به جایی کلمات یا کلمات انتخاب شده به گونههایدارند.به عالوه، ویژگی

ها هرگزامکان پذیر نیست.این سری است که بزرگان علم و ادب به آن پی برده تبدیل آن

 :اندو گفته

ت عرب را جستجوکنی ای از قرآن را از جای خود برداری،آن گاه تمامی لغهرگاه کلمه

دیگری که تا کلمه دیگری را بتوان جای گزین آن نمایی هرگز نخواهی یافت.زیرا کلمه

یافته آن)که دو هم از لحاظ معنا و محتوا،و هم از لحاظ آوا و هماهنگی با کلمات ردیف

رساند که در کلمات میشود.ایناند(با آن،یکی باشد یافت نمیطرف آن قرار گرفته

به کار رفته که از توان بشر دقتهای انتخابی هر آیه،آن اندازهی هر جمله و جملهانتخاب

باشد،زیرا این گونه رعایت دقیق کلمات وجمالت انتخابی،به احاطه کامل و بیرون می

های لغت پیش رفت که در شناخت ویژگیحضور ذهنی بالفعل نیاز دارد و انسان هر اندازه

احاطه وسیع و حضور ذهنی دائم نخواهد داشت،و ،این گونهکرده و آمادگی داشته باشد

برد ها یا جمالتی را به کار میکند و واژهاشتباه می-هر چند که قوی ونیرومند باشد-احیانا

گیرد. این خاصیتی است که در نوع سخن سرایان آزموده و قرار میکه مورد خرده گیری

بر -با آن گستردگی و طول زمان نزول-آنشود. ولی قرعبارت پردازان باسابقه یافت می

 .همان قوت وقدرت کالمی خود استوار و یک سان است

لفظة ثم ادیر لو انتزعت منه»اند:درباره دقت در چینش و انتخاب حساب شده کلمات گفته

 . (۱بها لغة العرب کلها علی ان یوجد لها نظیر فی موضعها الخاص لم یوجدالبتة )



های و چینش الفاظ وعبارات،در قالبی و شیوه نظم قرآن،جمله بندیاسلوب بیان و سبک .۲

سابقه بوده وپس از آن نیز کسی مانند نو و اسلوبی تازه بر عرب عرضه شده،که کامال بی

داشت،ولی از چارچوب آن نیاورده است.با این که این گونه نظم و تالیف کالم تازگی

م که درمیان فصحای عرب متداول بود یا های کالمی عرب بیرون نبود.انواع کالاسلوب

 .محاسنی و در کنار آن نیز معایبی بود( ،که هر یک دارای۲یا نثر یا سجع )شعر است

گردد،ولی قید حسن شعر در گیرا بودن آن است که مایه جذب و نفوذ در اعماق قلب می

ر در کند.حسن نثمیقافیه و رعایت وزن خاص،آزادی صاحب سخن را تا حدودی سلب

متناسب با معنای مراد خود آزاد بودن صاحب سخن است.هر گونه کلمات و الفاظی که

برد،ولی آن گیرایی وجذبه شعری را ندارد.سجع گرچه داند آزادانه انتخاب و به کار میمی

رود،ولی تکلف و سخن وری به شمار میاحیانا به ظاهر زیبا است و یک گونه هنر نمایی

 .کاهدنا مناسب،از زیبایی آن میه کار بردن کلماتدشواری و احیانا ب

باشد. هامیقرآن میان این سه نوع کالم جمع کرده،دارای محاسن هر یک و فاقد معایب آن

نثر و زیبایی شعر،هم راه با آزادی کاملهای سبک قرآنی است.جذابیتاین از شگفتی

و سخن سنجان ن دانانباشد.این ویژگی عجیب برای سخسجع بدون تکلف را دارا می

 .عرب از همان آغاز آشکار بوده و هم واره برای علمای ادب مشهودبوده است

یاد ترین جنبه اعجاز قرآن را در همین جهتبسیاری از بزرگان علم و ادب،برجسته

اند،از جمله،شیخ عبد القاهر جرجانی،سکاکی و راغب اصفهانی،که درجای خود کرده

سخن ولید که نیز سخنان بزرگان عرب را یاد آور شدیم،از جملهایم.پیش از این آورده

 . ان له لحالوة،و ان علیه لطالوة...و انه یعلو و ما یعلی»گفته بود:

آفرین و اند که این نظم و شیوه سبک چنان صورت گرفته که نغمهمتاخرین افزوده.۳

به حروف دارای آوای جان بخش و روح افزا است.هماهنگی حروف هر کلمه نسبت



های و زین ونواهای متین و کلمات هم ردیف آن،چنان هم ساز و دم سازند که از آهنگ

 .گر استهای شعری در این نثرمسجع جلوهگر حکایت دارد. تمامی انواع جذبهافسون

صوتی هم هایای تنظیم یافته که با الحان و نغمههای کوتاه و بلند قرآن به گونهجمله بندی

آشنایی نداشته های واالی صوتید و تا قاری و تالوت کننده قرآن با آهنگباشگون می

نماید.این حقیقتی های قرآن شکل یافته،تالوتتواند آن گونه که جمله بندیباشد نمی

است که از روز نخست،پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله بدان تصریح فرموده وائمه هدی 

اند.)تفصیل و امروزه به خوبی به آن پی بردهعلیهم السالم بر آن تاکید داشته 

 .(بیان شده است ۵ج «التمهید»درآن

روز،در توان ای است که تا آنتر از همه،قرآن شامل معارف عالیه و تعالیم.حکیمانهمهم.۴

های بلندی نبوده است.ژرف یابد و کسی را یارای چنین اندیشهبشریت نبوده که بدان دست

های شگرف قرآن سابقه بود:شناختبیهای قرآن،برای بشریتردهنگری و عمق بینش آو

آن در معرفت صفات جمال و جالل،علت از راز هستی و اسرار وجود،شرح و بسط

در نهاد انسان نهفته است،از کجا آمده و چرا آمده و آفرینش جهان و انسان،ودایع الهی که

که تا آن روز به آن خوبی که  رود، هدف و مقصدنهایی چیست،مسایلی هستندبه کجا می

قرآن بیان داشته آشکارنبود.بعد از آن هم در سایه تعالیم قرآن راه رسیدن به این حقایق 

 .برای انسان بازگردید

رساند.بامختصر همین حقایق ارائه شده از جانب قرآن،واالترین جنبه اعجاز آن را می

قرآنی و نیز مقایسه آن با معارف های سامان نیافته انسان آن روز ومراجعه به اندیشه

قرآن و دلیل اعجاز های متضاد اندیش مندان برون دینی امروز،به خوبی برتری تعالیمگفته

 .(آمده است 6ج «التمهید»گردد. )شرح آن درآن روشن می

های فراگیر که قرآن عرضه داشته،سالمت هم چنین در راستای احکام و دستور العمل.۵



سازد.رابطه او را باخدا و جهانی فراتر ندگی را نیز برای انسان فراهم میجامعه و سعادت ز

 .دارداز جهان خاکی نیز استوار می

ناچار رابطه کوشد و بهانسان در این جهان در رابطه با شؤون خاص خود)مصالح فردی(می

گی دیگری نیز با شؤون عام)مصالح اجتماعی(دارد که باید مد نظر قراردهد،زیرا او زند

تواند تنها به دهد و نمیمیها دارد و به صورت تعاونی ادامه زندگیمشترکی با سایر انسان

بگیرد.حیات اجتماعی حیات داد و ستد خویش بیاندیشد و مصلحت عامه را نادیدهمصلحت

 .آن با حاکمیت قانون امکان پذیر استشود و رعایتاست که حتما باید رعایت

قرار دارد و تنها در راستای تنظیم حیات فردی و حیات اجتماعیبشر،قوانین ساخته دست

سازد،تا از تجاوز یا میمحدوده تصرفات آحاد را در شؤون خاص و شؤون عامه مشخص

 .کوتاهی در انجام وظایف جلوگیری کند

ولی انسان وابستگی سومی نیز در حیات دارد و آن رابطه او با خدا و جهان 

 (وازع نفسانی )باز دارنده درونی»-که اگر مستحکم باشد-تدیگراست.همین رابطه اس

دارد و در زندگی کامال معتدل دهد و او را از افراط و تفریط باز میاو را تشکیل می

 .سازدمی

قد جاءکم من اهلل نور و کتاب مبین.یهدی به اهلل من اتبع رضوانه سبل السالم ویخرجهم من 

( ،از جانب خداوندچراغی فروزان ۳الی صراط مستقیم ) الظلمات الی النور باذنه و یهدیهم

های سالمت و شریعتی تابناک آمد،تا آن کس را که در پی خشنودی خداونداست،به راه

 .«طریقه مستقیم رهنمون باشدآمیز و سعادت بخش هدایت کند و او را]در زندگی[به

است.یعنی در این ه بعدیس-که قرآن و اسالم عرضه داشته-لذا تمامی احکام و قوانین الهی

که حافظ کرامت -احکام و قوانین شؤون فرد و شؤون جامعه و نیز رابطه با خدا ومعنویت

دارد،عالوه بر سعادت.در این حیات، رعایت گردیده است.قرآن سعی بر آن-انسانیت است



کند.این در حالی است که قوانین مدون غیر سعادت اخروی و جاوید انسان را نیز تامین

های منحرف کننده بوده باشد،ولی از بعد سوم حیات گرایشالهی، هر چند خالص و بدون

 .انسانی تهی است

رساند.)درج همین سه بعدی بودن قوانین شرع،اعجاز و مافوق بشری بودن آن را می

 .(شرح آن آمده است«التمهید»6

ا یکی ازوجوه توان آن رشیوه استدالل قرآن از ویژگی خاصی برخوردار است که می.6

 .اعجاز بیانی به شمار آورد و آن جمع میان دو شیوه برهان و خطابه است

نمایند،زیرا استدالل برهانی بر مقدمات یقینی)فطریات و اصوال این دو شیوه متضاد می

بدیهیات(استوار است،در این شیوه روی سخن با خاصه است تااثبات قطعی کند.ولی شیوه 

عمومی(تکیه دارد و هدف آن اقناع عامه شهورات و مقبوالتخطابه بر مقدمات ظنی)م

است. قرآن میان این دو شیوه به ظاهرمتضاد جمع کرده و در بیان مطالب و استدالالت 

را دارد،بدین ترتیب که با یک سخن توانسته خویش، روی سخن با هر دو گروه

های ا استداللاست،اخضاع)اذعان قطعی(خاصه واقناع عامه،هر دو را هدف گیرد.لذ

قرآن،در عین سادگی بیان، ازعمق و ژرف نگری به سزای برخوردار است.عامه مردم که از 

عقالنی آگاهی چندانی ندارند،به همان ظاهر ساده قانع شده پذیرا رموز استدالالت

 .گیرندبیان و رموز به کار رفته بهره میخاصه،از دقتگردند.ولیمی

عن مناهج الکشف»در کتاب پر ارج خود-مند معروفانشفیلسوف و د-ابن رشد اندلسی

 :( که در همین زمینه نوشته،در این باره مثال روشنی آورده،گوید۴االدلة )

( که ۵قرآن برای شناسایی ذات حق تعالی،تشبیه به نور کرده اهلل نور السماوات واالرض )»

باشد.همین اندازه یمجهان تاب و فراگیر است و درخشش و نمود هر چیز به وسیله آن

هستی،برای عامه مردم کفایت تشبیه برای شناسایی ذات حق تعالی و جای گاه او در جهان



گر ذات تشبیه آن قدر دقیق و روشنسازد.ولی در عین حال،اینکند و آنان را قانع میمی

ترین حق تعالی است،که در راستای تشبیه غیرمحسوس به محسوسات،شیواترین و دقیق

 .باشدهای ذات حق تعالی میگر تمام عیار ویژگینمایانرود،تشبیهی کهه به شمار میتشبی

ذات حق،واجب الوجود و وجود او ذاتی و از حقیقت ذات او برخاسته است وهستی همه 

خفاء و از همه پنهان است،در عین حالی که موجودات از او است.کنه ذاتش در غایت

 .باشدو بر همه آشکار می هستی او و وجودش در نهایت ظهور

 مفهومه من اعرف االشیاء و کنهه فی غایة الخفاء

ها را داراباشد،جز در عالم محسوس اگر خواسته باشیم چیزی را بیابیم که عین این ویژگی

اشیا را نمود داده و توان مثالی آورد.پرتو آن سراسر موجودات را فرا گرفته و همهنور،نمی

باشد.کنه و حقیقت میست،ولی نمود نور،ذاتی و از خود آننمود هر چیز به نور ا

نور،ناشناخته است، ولی درخشش و آثار وجودی آن برهمه آشکار و پیدا است.هر حکیم 

حق مثالی بیاورد،از این تشبیه قرآنی بهتر ای اگر خواسته باشد برای شناساندن ذاتفرزانه

 .«نخواهد آورد

دهد،برسه گونه ای از اعجاز قرآن را تشکیل میگوشه اخبار غیبی که در قرآن آمده و.۷

 :زمانی)گذشته،حال و آینده(است

های گوناگون که در بسترزمان خبر از گذشته،سر گذشت انبیای سلف و امت-الف

هامتداول های پیشین آمده و بر سر زباناند. سر گذشت آنان کم و بیش در کتاببوده

 .و افسانه وار است بوده،ولی کامال آلوده و تحریف شده

خوانیم: تلک انباء الغیب نوحیها درباره سر گذشت نوح علیه السالم و حادثه طوفان می

( ،این از خبرهای غیب است که بر تو 6ما کنت تعلمها انت و ال قومک من قبل هذا )الیک

سرگذشت نوح و «.دانستی و نه قوم توکنیم.پیش از این،نه تو آن را میمیوحی



( تورات به تفصیل ۷های پیشین به ویژه در سفر پیدایش )وفان، در نوشتهطحادثه

 .نه به آن گونه که در قرآن پاک و منزه آمده استآمده،ولی

( ۸خوانیم: ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک )یوسف علیه السالم نیز میدر باره سرگذشت

نه به درستی و پاکی  ( به تفصیل شرح آن آمده است،ولی۹باآن که در سفر پیدایش )

( و نیز درباره ۱۰قرآن.هم چنین درباره موسی و هارون و بنی اسرائیل و فرعون )بیان

( این گونه تعبیرها آمده،که حاکی از امانت در نقل و حفظ ۱۱مریم و زکریا )حضرت

انبیا و اولیای خدا است. ولی این جهت در تورات هرگز رعایت نشده،بلکه قداست مقام

 .از مقامات عالیه آنان کاسته استبرعکس،

منافقان و هم هایهای و توطئهخبر از حاضر،خبرهای غیبی است که قرآن از دسیسه-ب

است.این گونه آیات در دستان آنان،مشرکان و یهودیان پرده برداشته و آنان را رسوا ساخته

 . (۱۲قرآن فراوان است )

گردید،به میر آینده دور یا نزدیک واقعخبر از آینده،خبر از پیش آمدهایی است که د-پ

ویژه حوادث قریب الوقوع تا آن که اخبار غیبی قرآن مشهود گردد.مانندخبر از فتح و 

به یک و پی در پی ها و گسترش اسالم و نابودی و سرکوب شدن دشمنان که یکپیروزی

سیغلبون فی  بعد غلبهمتحقق یافت.خبر از غلبه روم بر فارس پس از اندی سال و هم من

م تا  6۰۳بیزانس از سال ( از این قبیل است.این جنگ میان ایران و دولت۱۳بضع سنین )

 .م)سال هجرت پیامبر به مدینه(ادامه داشت 6۲۲سال 

جنگ ابتدا برتری با خسرو پرویز بود و سوره روم که در مکه نازل گشته،خبر از تغییر وضع

خسرو سلطنتس رسید و این برتری تا پایانبرتری بیزانداد.با گذشت چند سال نوبت

( ۱۴رسید،ادامه داشت )م(،که به دست اشراف و سرداران لشکر به قتل ۲۲۸پرویز)سال 

قدرت مند آنان به ضعف گراییده ،این امر موجب خوشنودی مسلمانان گردید،زیرا همسایه



ا قرآن است فان لم همیشگی بشر از هم آوردی ببود.از همه شگفت آورتر اخبار از ناتوانی

 . (۱6رود )شاهد صدق اعجاز قرآن به شمار می( ،که هم واره۱۵تفعلوا و لن تفعلوا )

اشارات زود های علمی گذرا،بدین معنا که احیانا از البالی تعابیر قرآن به برخیاشاره.۸

 .طبیعت استکنیم،که حاکی از احاطه صاحب سخن به اسرار نهفتهگذر برخورد می

از ( بگو:قرآن را کسی فرو فرستاده که۱۷له الذی یعلم السر فی السماوات و االرض )قل انز

 .«ها و زمین آگاهی داردراز آسمان

گاهی در تعابیر قرآن به برخی از اسرار طبیعت اشارت رفته،این اشارت حالت تراوشی 

از  الی سخن پروردگار سرزده است،و گرنه مقصود ذاتی وهدف اصلیدارد که از البه

درنگ نشده و به طور سخن،بیان آن جهت نبوده است.لذا هیچ گاه در این گونه اشارات

رهنمودهای هدایتی و تعلیم و تربیت کامل بیان نگردیده است،زیرا هدف اصلی قرآن،ارائه

هستند که به این رموز و اشارات گذرا پی دینی و معنوی است و تنها نکته سنجان

 .باشدانش مندان دربستر زمان،دلیل اعجاز قرآن میبرند،این نکات برای دمی

البته در این زمینه باید به این مطلب توجه نمود که نباید دست آوردهای علمی رابر قرآن 

مسایل قرآنی تحمیل کرد،زیرا دست آوردهای علمی حالت ثبات ندارند،در حالی که

،باحقیقتی ثابت مطابقت اند و هرگز نباید چیزی را که حالت ثبات نداردحقایقی ثابت

تواند ابزاری باشد برای داد.آری مسایل علمی که حالت ثبات یافته و قطعیت پیداکرده،می

شاید »فهم برخی اشارات علمی قرآن آن هم نه به طورحتم،بلکه با اضافه شدن عباراتی نظیر

بد این بدان جهت است که اگر همین نظریه علمی به ظاهر ثابت تغییر یا«.چنین باشد

ای از قرآن با فرضیه علمی یا وارد نسازد.قطعا هرگاه آیهای به قوت و استواری قرآنخدشه

فرضامخالفتی داشت،قرآن را حاکم و آن نظریه یا فرضیه علمی را خطا -شدهنظریه ابت

 .انداند دچار اشتباه شدهای را پذیرفتهدانیم.از نظر مادانش مندانی که چنین نظریهمی



برخی ایم که با ابزار قطعی علم،از رویخود موارد بسیاری را یاد آور شدهما در جای 

 .دهیممیهایی را ارائه( و در پایان نمونه۱۸اشارات علمی قرآن پرده برداشته شده است )

ای یک نواخت و در سطحی باال قرارگرفته،از هر استواری در بیان،گویش قرآن به گونه.۹

پراکنده در در گفتار به دور است.با آن که قرآن به صورتگونه اختالف گویی یا تضاد 

های گوناگون و در بسترزمانی نسبتا طوالنی های متفاوت و جاهای مختلف و مناسبتزمان

جهات مختلف بیان داشته،ولی نازل گردیده و در بسیاری از موارد برخی قضایا را مکررا به

است.در صورتی که اگر کالم بشری هیچ گاه اختالف و تضادی در گفتارش رخ نداده

های مختلف و تکرار برخی مطالب اختالفی بود،عادتا بایستی در این طول زمان ومناسبت

انسانی است که خواه و ناخواه دچار اختالف و تفاوت در رخ دهد.این مقتضای طبیعت

سال ستانسان این کشش را ندارد که سخن امروز را با سخن بیگردد،زیرا حافظهگفتار می

متفاوت گفته شده است،کامال مطابقت دهد.قرآن یکی از دالیل اعجاز پیش،که در شؤون

 :شمرده،آن جا که گفتهخود راهمین جهت

( ،آیا ۱۹ا فال یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفا کثیرا )

وت گویی بسیار در اندیشند،اگر از جانب غیر خدا بود قطعا تفاقرآن نمیدرباره

 . (۲۰« )یافتندمیآن

(وشاگرد وی ۲۳۱مساله صرفه،شماری از بزرگان از جمله ابو اسحاق نظام)متوفای .۱۰

(بر این ۴66(و ابن سنان خفاجی)متوفای ۴۳6(و سید مرتضی)متوفای ۲۵۵جاحظ)متوفای 

د بازدارنده است،بدین معنا که خداوند خوگمانند که سر اعجاز قرآن در مساله صرفه نهفته

کنند.گرچه ممکن است کسانی توان مقابله را داشته کسانی است که بخواهند با قرآن مقابله

خداوندی جلوی انجام آن را از هر کس که در صدد مقابله بر آید باشند ولی اراده قهری

 .گیردمی



( ،کسانی که ناروا راه ۲۱ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی االرض بغیر الحق )

اند،از هر گونه گزند و آسیب رسانی ودخواهی و استکبار را در پهنای زمین برگزیدهخ

رسانی دارم ،که از دیدگاه قایلین به صرفه ،مقصود از گزند و آسیبآیات خویش باز میبه

 .گرددمیهمان مقابله و معارضه به مثل است،که موجب تباه شدن جنبه اعجاز قرآن

شبهات ایراد اند و مقصود آیه را دفعبه گونه دیگر تفسیر کردهآیه را -عموما-ولی مفسران

شبهاتی القاء اند که با هدف تباه ساختن آیات بینات الهیشده مستکبرانی دانسته

ای روشن ومستحکم مطرح خود،دالیل خود را به گونهکنند.ولی خداوند با عنایتمی

( ۲۲کند )میتباهی جلوگیری سازد که راه هر گونه شبهه را بسته و از هر گونهمی

و اعجاز قرآن اند سلب هر گونه امتیازی از قرآن استصرفه را بدان معنا که گفته».اساسا

یابد.این گفته با ظاهر بلکه باصراحت قرآن تنها از خارج و به صورت قهری تحقق می

 .استمنافات دارد که جنبه اعجاز و خصوصیات آن را در خود قرآن دانسته

علوی چنان که امیر یحیی بن حمزه-توان به سه گونه تفسیر نموده صرفه را میقول ب

خداوند انگیزه صرفه آن باشد که»( :اوال،مقصود از۲۳(بیان داشته است )۷۴۹زیدی)متوفای 

ای که آنان را کند.یعنی آن انگیزه وداعیهکسانی را که در صدد مقابله بر آیند سلب می

تفاوتی به سردی و بیکند وحالتداشته،هنگام عمل فرو کش میبرای مقابله با قرآن وا 

 .دهدآنان دست می

کند واین بر دو ثانیا،خداوند امکاناتی را که برای مقابله با قرآن نیاز است،از آنان سلب می

آن که آن امکانات)علوم و معارف و ادبیات الزم(که در حالت عادی -یکگونه است

هنگام خلع سالح ستاند و آنان را در آنمقابله با قرآن،از آنان میدارند را،به هنگام اراده 

یک گونه کند.در حقیقتمیکند و از دارا بودن شرایط مقابله به حالت نداری تبدیلمی

 .دهددگرگونی صفت درونی بر ایشان رخ می



ومعنای  اساسا آن امکانات در اختیار بشر قرار نگرفته تا بتوانند با قرآن مقابله کنند-دو

ساختن آیات خود صرف در آیه فوق الذکر همین است.خداوند جایی برای شبهه و تباه

باقی نگذارده،یعنی اساسا این گونه امکانات که کسی بتواندآیات الهی را تباه سازد،برای 

( ،بلکه تکذیب نمودند آن چه را ۲۴بشر فراهم نیست.آیه: بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه )

همین حقیقت اشارت دارد.هم چنین نیز به«احاطه به فهم و درک آن را نداشتند که توانایی

( ،از آیات الهی روی گردان ۲۵آیه ثم انصرفوا صرف اهلل قلوبهم بانهم قوم الیفقهون )

های آنان را]از پذیرش حق[برگرداند.زیرا آنان گروهی بودند که توانایی شدند.خداوند دل

آیه،صرف قلوب را معلول عدم شایستگی درک در این«.ددرک و فهم حقیقت را نداشتن

 .اندگردیدهحقایق گرفته است که خود موجب

ثالثا،آن که جبرا و قهرا آنان را باز دارد،با آن که توانایی الزم را دارند،ولی درموقع مقابله 

 .سستی و رخوت به آنان دست دهد و بدین جهت از معارضه باقرآن فرو نشینندالت

ان این تفسیر و تفسیر نخست در آن است که در آن تفسیر،انگیزه و شور وشوق فرق می

اقدام را از دست شود و در این تفسیر انگیزه هم چنان داغ است،ولی جراتآنان سلب می

 .قهرا گرفته شودبه رغم کوشش و وجود انگیزه-دهند، مانند کسی که جلوی اومی

معنای دوم،بر خالف ضرورت است وبا تصریحات البته معنای اول و سوم،و قسمت اول از 

عرب آن زمان منافات دارد.زیرا اگر چنین بود بایستی عرب ازدگرگونی حالت درونی 

جاذبیت آوای دل انگیز و فرح بخش بهخود به شگفت آید،نه آن که شگفتی خود را نسبت

در گوش افراد مانند ابو جهل و دیگران قرآن بروز دهد.به ویژه آن که کسانی از قریش

گذاردند یا آنان را از نزدیک شدن و قبایل عرب به هنگام ورود مسجد الحرام پنبه می

بر دل ربایی قرآن و جاذبیت روحانی کردند،خودشاهدی استشنیدن آوای قرآن منع می

 .مقابله به مثل با آنآن تا سر حد اعجاز و عدم امکان



سید و برخی رسد و ظاهر کالمل به نظر میآری قسمت دوم از تفسیر دوم،تا حدودی معقو

اند همین است.در حقیقت تمامی امتیاز درذات قرآن نهفته از بزرگان که بر این راه رفته

 (۲6است که دیگران از مقابله با آن عاجزند،زیرا چنین امکاناتی ازاختیار بشر بیرون است )

. 

 :نوشتهاپی

تی و ابن عطیه غرناطی صاحب تفسیر سخنی است از ابو سلیمان حمد بن محمد بس.۱

عبد القاهر جرجانی و دیگر بزرگان علم و ادب که تفصیل آن را در المحرر الوجیز و شیخ

 .ایمآورده ۵و  ۴التمهید ج 

شعر:سخن موزون و دارای قافیه است.نثر:سخن پراکنده)فاقد وزن و نظم خاص(.سجع: .۲

 .ن خاصجمالت کوتاه ودارای قافیه ولی فاقد نظم و وز

 .۱۵ ۵:۱6مائده .۳

 .۹۲-۹۳ر.ک:ص .۴

 .۲۴:۳۵نور .۵

 .۱۱:۴۹هود .6

 .6سفر تکوین،اصحاح -عهد عتیق.۷

 .۱۲:۱۰۲یوسف .۸

 .۳۷-۵۰سفر تکوین،اصحاح -عهد عتیق.۹

 .۲۸:۳قصص .۱۰

 .۳:۴۴آل عمران .۱۱

 .۱۹۰-۱۹۷،صفحات 6ر.ک:التمهید،ج .۱۲

 .۳-۳۰:۴روم .۱۳



 .۲۲۲-۲۲۷پیرنیا،ص ر.ک:تاریخ ایران،نوشته حسن .۱۴

 .۲:۲۴بقره .۱۵

 .۱۹۷-۲۱۰،ص 6التمهید،ج .۱6

 .۲۵:6فرقان .۱۷

 .،بخش اعجاز علمی6ر.ک:التمهید،ج .۱۸

 .۴:۸۲نساء .۱۹

،بخش دفع شبهات،به ویژه شبهه وجود اختالف میان آیات در این باره ۷در التمهید،ج .۲۰

 .ایمبحث کرده

 .۷:۱۴6اعراف .۲۱

 .۴۷۷-۴۷۸،ص ۴ر.ک:مجمع البیان،ج .۲۲

 .۳۹۱-۳۹۲،ص ۳ر.ک:الطراز،نوشته امیر یحیی علوی،ج .۲۳

 .۱۰:۳۹یونس .۲۴

 .۹:۱۲۷توبه .۲۵

 .۱۳۵-۱۹۰،ص ۴ر.ک:التمهید،ج .۲6

 تحدی قرآن

تحدی به معنای هم آورد خواستن است.قرآن مکررا ناباوران را به مبارزه وهماوردی 

برید ساخته و میشد و گماناگر باور ندارید که این قرآن سخن خدا با»خوانده، گوید:

بشر است،هر آینه آزمایش آن آسان است،سخن دانان و سخن وران خود را پرداخته ست

وا دارید تا در این راستا نیروی خود را به کار گیرند وسخنی هم چون قرآن،زیبا و 



دهند،ولی هرگز چنین اقدامی نتوانید شیوا،محکم و استوار،و حکمت وار،بسازند و ارائه

 . دانید که قرآن همانندسخن بشر نیسترد،زیرا به خوبی میک

 مراحل تحدی

 :قرآن در چند مرحله،تحدی و هم آورد خواستن خود را مطرح کرده

 :به طور مطلق سخنی همانند قرآن بیاورندنخست.۱

 :گویند( ،آیا می۱ام یقولون تقوله،بل ال یؤمنون.فلیاتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین )

 .«گویندمیبر بافته؟]نه[بلکه باور ندارند!پس سخنی همانند آن بیاورند،اگر راست آن را

 :سپس به اندازه ده سوره را مطرح نمود هر چند کوچک باشند.۲

کنتم ام یقولون افتراه،قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات و ادعوا من استطعتم من دون اهلل ان

دروغ به ما نسبت داده است؟بگو:پس همانندده  گویند که آن را به( ،آیا می۲صادقین )

سوره آن، حتی اگر افترا گونه باشد بیاورید و هر کس را که خواهید]به شهادت 

 .«گوییدوداوری[بخوانید،اگر راست می

آن گاه،برای آن که از اعتبار مدعیان بکاهد،پیش نهاده کرده که یک سوره همانندقرآن .۳

 :بیاورند

( ۳صادقین )فاتوا بسورة مثله،و ادعوا من استطعتم من دون اهلل ان کنتم ام یقولون افتراه،قل

 .«...گویید،همانند یک سوره آن بیاورید،.. .اگر راست می

 :نمودتر،عجز و ناتوانی نهایی آنان را اعالمو برای آخرین بار،با قاطعیت هر چه تمام.۴

اهلل مثله،و ادعوا شهداءکم من دون و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من

اعدت ان کنتم صادقین.فان لم تفعلوا و لن تفعلوا،فاتقوا النار التی وقودها الناس و الحجارة

همانند یک ایم،پسبه آن چه بر بنده خویش فرو فرستاده( ،اگر ناباورید نسبت۴للکافرین )



کاری را[نکردید و و اگر]چنینای از هم چون فردی بیاورید...سوره آن بیاورید،یا سوره

باشد و هرگز نتوانید کرد،پس پروا کنید از آتشی که فروزنده آن آدمیان وسنگ خارا می

 . برای کافران آماده گردیده است

در این آیه ذکر آدمیان در کنار سنگ خارا کنایه از آن است که آدمیان فاقد شعور وتهی 

سر سختی در کنار آن قرار دارند و در آتش از خرد و اندیشه،هم چون سنگ خارا بوده و

 .سوزندمی

بشریت آن گاه و پس از این تجربه تلخ و ناگوار برای ناباوران،روی سخن را به توده.۵

 :کرده،برابر ابدیت اعجاز و تحدی قرآن را اعالم نموده است

لو  قل لئن اجتمعت االنس و الجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن ال یاتون بمثله و

( ،بگو:اگر تمامی انس و جن]که در بستر تاریخ قرار ۵بعضهم لبعض ظهیرا )کان

اند[گردهم آیند و بخواهند همانند این قرآن بیاورند،هرگز نتوانند،گرچه همگی گرفته

 .«یک دیگر قرار گیرندپشت»پشت در

 نکته جالب

از هر عجاز را بیشدر آیات تحدی به ویژه دو آیه اخیر،نکته جالبی وجود دارد که سر ا

سوره بقره عبارت و لن تفعلوا اخبار ازآینده به  ۲۴سازد.در آیه چیز روشن و مبرهن می

نیاید،در سوره بدین معنا که هرگز و برای ابدیت هم آوردی با قرآنصورت مطلق است

 دانسته است.این یک اخبارنیز همه جهانیان را از هم آوردی با قرآن ناتوان ۸۸اسراء آیه 

صدور ندارد.هر نیرومند و صاحب غیبی است که جز از زبان عالم الغیب و الشهادة امکان

تواند هم آوردان معاصر و هنری که در مقام تحدی و هم آوردی بر آید،حداکثر می

مجاور خویش را تا حدودی بشناسد و باشناخت اندازه توانایی آنان و مقایسه با توانایی 



هرگز کسی جرات آن را ندارد که برای آینده و برای همه ولیخویش،خود را برتر بداند.

 .تواند داشته باشدجهانیان،خود را برترشمارد،زیرا شناختی به آیندگان و همه جهانیان نمی

با قرآن ولی قرآن این شهامت را نشان داده و با کمال جرات ناتوانی بشریت را در مقابله

جرات و نای تاریخ اعالم نموده،که اینبرای همیشه و برای همه جهانیان در په

ترین اخبار ترین دلیل اعجاز قرآن است.عالوه بر آن که خود یکی ازبزرگبزرگشهامت

 .رود،چنان که گذشتغیبی قرآن به شمار می

 دامنه تحدی

جهانیان را همان گونه که متذکر شدیم تحدی و هم آورد خواستن قرآن فراگیر است،همه

دیروز بوده برای منه آن برای همیشه گسترده است،همان گونه که برایشود و داشامل می

قرآن مخصوص همان امروز و فردا نیز پا بر جا است.ولی برخی را گمان است که تحدی

اند واین امر تا امروز گسترش دوره اول بوده،مخاطبین آن عهد مورد تحدی قرار گرفته

برای همیشه است.یعنی -عرب آن روزاستکه همان عجز -ندارد، گرچه دلیل اعجاز قرآن

عرب معاصر نزول که از مقابله و معارضه با امروزه برای اثبات اعجاز قرآن،به عجز فصحای

ها مورد تحدی آن ناتوان بودند،استدالل باید کرد،و هرگز فصحا و سخن دانان همه دوره

معیار تحدی قرآن »گوید:معروف بنت الشاطی چنین میاند. نویسنده مصریقرار نگرفته

عرب در عصر بعثت است.ولی دلیل اعجاز آن برای همیشه است و همان عجز فصحای

که اصل بالغت و -باشد.عجز سخن سنجان عصر اولرا شامل میعرب و عجم

( یعنی عجز سخن وران 6« )برای روشن شدن مساله تحدی...اندبرهان قاطعی ستفصاحت

 .ا بر جا بودن موضع تحدی قرآن تا امروز نیستکند و نیازی به پروز کفایت میآن

تحدی شاید نویسنده یاد شده بیم آن داشته که اگر گفته شود قرآن هم چنان در موضع



-نیستکه در میان سخن دانان عرب کم-خود پا بر جا است،به ناگاه آتش کفر و الحاد

وارارائه دهند و در زبانه کشد،در صدد مقابله بر آمده و همانند قرآن سخنی موزون و است

ترین پایه و ستون استوار دعوت اسالمی،از هم فروریزد.ولی او باید مطمئن پی آن بزرگ

ای استوار است که هرگز ویژهباشد که چنین اتفاقی نخواهد افتاد،زیرا قرآن بر اسلوب

تواندنزدیک آن گردد،چون که اعجاز قرآن تواند به آن برسد و حتی نمیسخن بشری نمی

باشد.جمال مجموعه لفظ و معنا،معیار اعجاز میها بر شیوه بیانی آن استوار نیست،بلکهتن

لفظ و کمال معنا،زیبایی وفریبایی عبارات،در کنار بلندای افق محتوا قرار گرفته است.کدام 

های وسیع و ور توانایی است که بتواند چنین مفاهیم عالیه و نو آوریور وسخندانش

کش های موزون و دلهای معرفتی و شناختی،در چنین قالبه زمینهرا در همگسترده

ودارای جذبه معنوی و روحانی در آورد و ساختاری چنین مستحکم و استوار در 

 !زیبایی منظر ارائه دهد؟!تالش در این راه سرانجامی جز رسوایی نخواهد داشتعین

دد معارضه باقرآن بر در عرصه تاریخ مواضع عبرت فراوانی وجود دارد.کسانی در ص

معمولی هم اند نه تنها همانند قرآن نبوده،بلکه از درجه کالماند، اما آن چه ارائه کردهآمده

اند.هر که با خود نساختهفروتر افتاده است و جز عار و ننگ دست آوردی برای خود فراهم

را درست های تلخ تاریخ را تکرار نماید،ومواضع عبرت آن بیاندیشد تا این تجربه

من جرب المجرب »انجام دهد.ننگرد،پس اگر شرمنده خویش نگشت هر چه خواست

ای را آزمون کند،جز پشیمانی دست آوردی نخواهد به الندامة،هر که آزمون شدهحلت

 . داشت

بردکه در هر که شک و تردیدی دارد و گمان می»دکتر عبد اهلل دراز در این زمینه گوید:

تواندبه آسانی ی هستند که توانایی هم آوردی با قرآن را دارند،میمیان سخن دانان کسان

پرسش نماید:آیا آن را آزمایش کند،به ادباء و سخن دانان عصر خویش مراجعه و از آنان



( ۷کسی از شما توانایی هم آوردی با قرآن را دارد؟اگر گفتند:آری لونشاء لقلنا مثل هذا )

 :بیاوریم !پس به آنان بگوید توانیم همانند آن،اگر بخواهیم می

( ،ما را توانایی آن ۹و اگر گفتند: ال طاقة لنا به )«.،شاهد صدق این مدعی را ارائه دهید

نیست .پس به آنان بگوید:چه شهادتی بر اعجاز باالتر از اظهارناتوانی است؟آن گاه به 

گان چگونه بوده گذشت( ،حال۱۰تاریخ رجوع کند و از آن بپرسد: ما بال القرون االولی )

هر آینه تاریخ پاسخ خواهد داد که هیچ کس سر خودرا در مقابل قرآن نیفراشته «. است؟

است و آن گروه ناچیزی که سر به سوی قرآن تافتند،بارسوایی و بار ننگ باز گشتند و 

 .«(۱۱فراموشی سپرد )روزگار بر آثار آنان خط بطالن کشید و به دست

 تحدی در برتری سخن

یک سان سخن وری و قدرت بیان در همه مردمشود که توانایی در صنعتفته میگاه گ

نیست و این قدرت بر حسب ذوق و سلیقه و نحوه اندیشه و بینش هرانسان تفاوت 

ساختار و شخصیت هایی ویژه خود دارد کهکند.هر فرد از افراد انسانی مواهب و یافتهمی

های شخصی ای از یافتهگوشهه یا صاحب سخنیدرونی او را تشکیل داده است.هر نویسند

ازکوزه برون هر آن طراوت که در اوست »دهد.ارائه می-که ویژه خود او است-خویش را

های گفتاری و نوشتاری هرنویسنده با دیگری هم سان نخواهد بود.لذا .از این رو شیوه

( در ۱۲بحدیث مثله )توان مردم را به تحدی)هم آوردی با قرآن(خواند فلیاتوا چگونه می

 !صورتی که آنان از هم آوردی بایک دیگر نیز عاجزند؟

هم سان و ولی پوشیده نباشد که هم آوردی خواستن)تحدی(در آن نیست که سخنی

ای که در شیوه بیان و نحوه تعبیر کامالهمانند باشد،زیرا این همانند سخن خدا بیاورند گونه

تحدی آوردن سخنی »( .بلکه مقصود از۱۳گونه همانندی جز با تقلید امکان پذیر نیست )



ارجمند و واالیی بوده و در ر معنویت دارای جای گاهیاست که هم چون قرآن از نظ

مند،رسا و گویا،با توانا و قدرتدرجه اعالی بالغت و فصاحت قرار گرفته باشد،سخنی

طبق معیارهای مشخص،درجات رفعت و محتوایی بلند و متین و استوار باشد.علمای بیان

م دیگر با همین معیارها اند وبرتری کالمی بر کالانحطاط هر کالمی را معین ساخته

 .تفصیل از آن معیارها سخن گفته شده استگردد.در علم بالغت بهمشخص می

ما هرگز منکر آن نیستیم که سخن هر کس زاییده نهاد و ساختار درونی او است وکسی را 

کند،هم سان یارای آن نیست که با دیگری در آن چه ساختار ذهنیت او بر او القا می

فضیلت کالم سان بودن در درجه و رتبهچه در این جا مطرح است همباشد.ولی آن 

شود و برتری یکی بر میاست.همان گونه که میان دو قصیده شعری یا نوشته ادبی مقایسه

بیان و رسایی سخن و اعمال نکات ای بر پایه قدرتگردد، چنین مقایسهدیگری روشن می

 .و دقایق سخن وری و سخن سنجی استوار است

نمایاندو ور را با سخن دیگری نزدیک یا دور میاین معیارها سخن یک شاعر یا سخن

 .گیردهای ادبی و مسابقات هنری بر اساس همین معیارها انجام مینشست

ارتفاع »پس از بر شمردن معیارهای سنجش کالم،گوید:-در کتاب مفتاح العلوم -سکاکی

 .رایف بستگی داردو انحطاط شان کالم به مراعات همین نکات و ظ

گیرد و هر چه کمتر،موجب تر اوج میشود،کالم بیشتر رعایتهر چه این نکات بیش

البالغة تتزاید الی ان تبلغ حد االعجاز،و هوالطرف االعلی و »( .آن گاه گوید:۱۴انحطاط )

یابد و آن،درجه باالی حالت تصاعدی دارد تا به مرتبه اعجاز پایانما یقرب منه،بالغت

نیز درجات «شودکه حد اعجاز( .از این سخن استفاده می۱۵غت و نزدیک به آن است )بال

 . (۱6رسد )بشر به آن نمیدستای قرار دارد کهمتفاوتی دارد.ولی این حد در مرتبه

سخن هایخالصه آن که برتری یا همانندی دو کالم به مراعات نکات بالغی و ظرافت



تر این معیارها به در علم معانی و بیان آمده است وبیش وری بستگی دارد.معیارهای بالغت

شیخ عبد القاهر جرجانی به این دهد،چنان کهمعنا و محتوا بیش از لفظ و عبارت اهمیت می

البصیر بجواهر الکالم یستحسن شعرا او اذا رایت»مطلب تصریح دارد.او در این باره گوید:

اللفظ فیقول:حلو رشیق،و حسن انیق،و عذب حیث یستجید نثرا،ثم یجعل الثناء علیه من

انه لیس ینبئک عن احوال ترجع الی اجراس الحروف،و الی ظاهر سائغ،و خلوب رائع،فاعلم

( ،اگر ۱۷الوضع اللغوی،بل الی امر یقع من المرء فی فؤاده،و فضل یقتدحه العقل من زناده )

ا نثری را به ستاید یصاحب بینشی که گوهر شناس سخن است،شعری را میدیدی

گوید:شیرین کند، آن گاه ستودن آن را در جهت لفظ قرار داده میتوصیف میخوبی

بدان که ولطیف است،زیبا و ظریف است، زالل و گوارا است،جالب و دل ربا است،پس

بستگی این توصیف از نوای ناقوسی حروف آن حکایت ندارد،و به وضع لغوی آن

که عقل آن را ی است که بر دل آدمی اثر دارد و برتری استاندارد،بلکه در رابطه با جنبه

 .«سازدفروزان می

 ان الکالم لفی الفؤاد و انما جعل الکالم علی الفؤاد دلیال،»

گذرد میگذرد و هر سخنی از آن چه در دلحقیقت هر سخن چیزی است که در دل می

 .«حکایت دارد

 ابعاد اعجاز

 اشاره

باشد:اعجاز بیانی،اعجاز علمی و بعد مهم و اساسی مطرح میاعجاز قرآن امروزه در سه 

 .اعجاز تشریعی

های بالغی ها ونکتههای لفظی و عبارات به کار رفته و ظرافتتر به جنبهاعجاز بیانی بیش



کند،چنان اصلی را ایفا میها در معنا و محتوا نقشها و ظرافتنظر دارد،گر چه در این نکته

 .دکه شرح آن خواهد آم

تراوشی اعجاز علمی اشاراتی است گذرا که به برخی از اسرار طبیعت نظر دارد و به گونه

گردد،که با مرور زمان وپیش رفت دانش و مشهود می-احیانا-از ال به الی تعابیر قرآنی

شود و دانش مندان هابرداشته میهای علمی،پرده از این اشارتیافتن برخی نظریهطعیت

اعجاز مورد ستایش و پذیرش قرار ن به این حقایق،قرآن را از دیدگاهخصوصا با پی برد

 .دهندمی

های مفاهیم دینی است،بدین معنا که قرآن دردو قسمت اعجاز تشریعی از جهت نو آوری

بدون بدان راه نیافته بود وبرای ابدیتمعارف و احکام راهی پیموده که تا آن روز،بشریت

قرآن،فراگیر و شامل و آن امکان پذیر نیست.هستی شناسییابی به راه نمایی دین،دست

هیچ گونه کاستی بر بشریت بدونتشریعات آن همه جانبه و کامل است و از هر دو جهت

 :آوریمعرضه شده است.اکنون توضیحی از این اجمال را بارعایت ایجاز و اختصار می

 اعجاز بیانی.1

 اشاره

 :بخش خالصه نمودپنجتوان در عجاز بیانی قرآن را می

 گزینش کلمات -الف

های قرآنی کامالحساب شده های به کار رفته در جمالت و عبارتانتخاب کلمات و واژه

کلمه دیگری را ای را از جای خود برداشته،خواسته باشیمای که اگر کلمهاست. به گونه

یافت نخواهد های موضع کلمه اصل را ایفا کند،جای گزین آن کنیم که تمامی ویژگی



ای انجام شده که اوال،تناسب آوای حروف های قرآنی به گونهشد،زیرا گزینش واژه

پیشین با اولین حرف از کلمات هم ردیف آن رعایت گردیده،آخرین حرف از هر کلمه

تالوت قرآن روان و آسان کلمه پسین هم آوا و هم آهنگ شده است،تا بدین سبب

شده تا از لحاظ مفهومی نیز کلمات با یک دیگررعایت صورت گیرد.ثانیا،تناسب معنوی

فصاحت کلمات طبق شرایطی که در علم بافت منسجمی به وجود آید.به عالوه،مساله

های سه گانه با مالحظه و اند کامال لحاظشده است.که این رعایتمعانی بیان قید کرده

ها در جای گاه از واژهانجام گرفته است.در مجموع هر یک های هر کلمهدقت در ویژگی

 .قرار گرفته است که قابل تغییر و تبدیل نخواهد بودایمخصوص خود به گونه

و کتاب اهلل سبحانه لو نزعت منه لفظة ثم ادیر بهالسان العرب »ابن عطیه در این باره گوید:

 ای از قرآن رااز جای خود( ،هر گاه واژه۱۸علی لفظة فی ان یوجد احسن منها لم توجد )

ابو «.شودتر پیدا شود،یافت نمیای مناسببرداشته و تمامی زبان عرب را گردیده تا واژه

هذه الصفات،هو وضع کل نوع اعلم ان عمود هذه البالغة التی تجمع له»سلیمان بستی گوید:

االخص االشکل به،الذی اذا ابدل مکانه من االلفاظ التی تشتمل علیها فصول الکالم،موضعه

منه فساد الکالم،و اما ذهاب الرونق الذی یکون نه اما تبدل المعنی الذی یکونغیره جاء م

اصلی بالغت قرآن که صفات یاد شده را در خود ( ، بدان که پایه۱۹معه سقوط البالغة... )

های یاد شده در آن فراهم که ویژگی-هر نوع لفظی راگرد آورده،بر این اساس است که

به ر برده که مخصوص به آن و متناسب با آن بوده استبه جای خودبه کادرست-است

کند و ای که اگر به جای آن،کلمه دیگری را به کار برند،یا معنا به کلی تغییر میگونه

دهد و از درجه گردد،یا آن که رونق و جلوه خود را از دست میموجب تباهی مقصودمی

فلم یجدوا فی الجمیع »ید:شیخ عبد القاهر جرجانی گو«.گرددساقط میبالغت مطلوب

کلمة ینبوبها مکانها،و لفظة ینکر شانها او یری ان غیرها اصلح هناک او اشبه او احری 



( ،ادباء و بلغاء از دقت درچینش ۲۰اواخلق،بل وجدوا اتساقا بهر العقول و اعجز الجمهور )

نیافتند  راایو گزینش کلمات قرآنی،کامال فریفته و مجذوب گردیدند،زیرا هرگز کلمه

گانه قرارگرفته باشد،یا کلمه ای را که در جایی بیکه متناسب جای خود نباشد،یا واژه

تر یا سزاوارتر باشد.بلکه آن را باچنان انسجام و دقت نظمی تر یا مناسبدیگری شایسته

 . گردیده استیافتند که مایه حیرت صاحب خردان و عجز همگان

و بالغت،که گزینش و چینش کلمات قرآن رادر حد  این گونه تصریحات از بزرگان ادب

اند،فراوان است.البته این دقت در انتخاب و گزینش کلمات،به دو شرط اصلی اعجاز ستوده

است:اول،احاطه کامل بر غیر ممکن-عادتا-ها در افراد عادیبستگی دارد که وجود آن

وصی را در سر تا سر به طور گسترده و فراگیر،که ویژگی هرکلمه بخصهای لغتویژگی

بداند و بتواند به درستی در جای مناسب خودبه کار برد.شرط دوم،حضور ذهنی لغت

ها،آن کلمات مدنظر او باشند و در گزینش الفاظ دچار بالفعل،تا در موقع کار برد واژه

حیرت و سردرگمی نگردد،حصول این دوشرط در افراد معمولی غیر ممکن به نظر 

 .رسدمی

ان بستی در این زمینه به خوبی سخن گفته و مساله گزینش الفاظ را دررساله خود ابو سلیم

های تمامی ویژگیدانش بشر،امکان احاطه به»به طور گسترده مطرح ساخته است.گوید:

در «.رفیق با وفای انسان باشدلغت را ندارد،عالوه که حضور ذهنی چیزی نیست که همیشه

-یکی از ادبای بزرگ عرب-شمیل نضر بن»د از جمله ازآورهای چندی میاین باره مثال

اجلس، »عباسی حضور یافت،مامون به او گفت:خلیفه-کند که در مجلس ماموننقل می

ام تا جلوس نمایم ما انا بمضطجع فاجلس . امیر مؤمنان!من نلمیدهبنشین نضر گفت:ای

و به کسی که «قعدا»گویندمامون پرسیدچگونه است؟گفت:به کسی که ایستاده است می

جلوس در مقابل اضطجاع . »در مقابل قیام است و«قعود»اجلس .زیرا»گوینداست میلمیده



 . (۲۱مامون از این اشتباه و نا آگاهی خود خجل شد و دستور جایزه داد )

ترین شاهد مثال در این زمینه آیه قصاص است: و لکم فی القصاص حیاة یا اولی معروف

صاحب ( ،در اجرای قانون قصاص،تضمین حیات شده است،ای۲۲ن )االلباب لعلکم تتقو

 .«خردان، باشد که]در رفتار خود[پروا را پیشه خود کنید

عرب را عادت بر این بود که برای سهولت در حفظ قوانین مدنی و اجتماعی وکیفری 

ان آوردند،زیرادر آن زمهای کوتاه و ظریف و ادبی در میها را در قالب جملهخود، آن

رو داشتند.از اینمیها نگاهکتابت و تدوین در میان آنان رایج نبود،آن چه داشتند در سینه

گرفتند و ادبا و کمک میهای ادبیبرای تدوین قوانین و بهتر محفوظ ماندن،از شیوه

 .آمدندفصحای عرب در کنار قانون دانان و حکمایشان گردمی

ترین وشیواترین ه خود کمک گرفته تا کوتاهبرای تنظیم قانون قصاص از فصحای برجست

عبارت القتل انفی للقتل ها بر تنظیمجمله را بسازند و پس از کنکاش و نشست و برخواست

از ارتکاب جنایت قتل.ولی در این اتفاق نظر دادند.یعنی کشتن قاتل بهترین باز دارنده است

کند و از لحاظ خود را نفی نمیهیچ چیزی انتخاب از چند نکته غفلت ورزیدند.اول،آن که

را نافی قتل شمردند،زیرا قتل نافی را در عبارت ادبی اشتباه بزرگی مرتکب شدند که قتل

اند،درصورتی که قتل اگر به عنوان قصاص انجام شود نافی قتل یاد شده مطلق آورده

همین نکته غفلت ورزید با آن که خود واضع واژه قصاص که به خواهد بود.عرب از این

 .بودمعنا است

ولی قرآن از این نکته دقیق غفلت نورزید و درست واژه مناسب را در جای خودبه کار 

 .برد

ضدین و دوم،آن که در مقابله قصاص با حیات در آیه،فن طباق به کار رفته،که جمع بین

رودضد حیات است،که که نوعی قتل به شمار می-ائتالف میان متنافرین است،زیرا قصاص



 !آیه موجب و خواهان حیات به شمار آمده است در

افعل التفضیل به کار رفته،که از نظر ادبی دچارمشکل حذف »سوم،در عبارت یاد شده،

قتل از چه چیزی باز مفضل علیه گردیده و موجب ابهام شده است،زیرا معلوم نیست که

حیات رفا ضمانت( .در صورتی که در آیه این مشکل وجودندارد،ص۲۳باشد )تر میدارنده

 .را در قصاص به عهده گرفته است

چهارم،از نظر ادبی،آیه قرآن جنبه ایجابی دارد و عبارت یاد شده جنبه نفی،حال آن که در 

سخن سنجی عبارت اثباتی برتر از عبارت سلبی است،به ویژه درتدوین مواد قانونی و 

 .احکام

این قانون شود کهانونی تداعی میپنجم،آن که در به کار بردن لفظ قصاص جنبه عدالت ق

برخاسته است،در صورتی که به کار بردن لفظ قتل درعبارت یاد شده آن از منشا عدالت

ابتدا حالت تنفر و انزجار سابقه،فاقد این خاصیت است.عالوه که لفظ قتلهم ابتدا و بی

ر و تشفی خواهی و انبساط خاطدارد،بر خالف به کار بردن لفظ قصاص که حالت عدالت

 .کندرا ایجاب می

جالل الدین سیوطی تا بیست وجه در ترجیح آیه بر عبارت یاد شده بر شمرده،و زمخشری 

یک چنین جمله پر عبارت یاد شده را به شدت نکوهش کرده و از غفلت عرب در ساختن

آیه قصاص و پی بردن اشکال تعجب کرده است،همان گونه که خود عرب در موقع نزول

قرآن هرگز غفلت نورزیده،در ای در همین معنا و این کهاشتباهات خود در ساختن جملهبه 

شدند و خاضعانه اعتراف نمودند که ما هذاکالم البشر و انما هو کالم اهلل عز و جل، شگفت

چنان که پیش از این گذشت. «ماند و جز سخن خدانخواهد بودهرگز به سخن بشر نمی

 . (۲۴اشاره شده است )«التمهید»ها دربرخی از آنبسیارند که به هایی از این قبیلنمونه

 :نوشتهاپی



 .۳۳-۵۲:۳۴طور .۱

 .۱۱:۱۳هود .۲

 .۱۰:۳۸یونس .۳

 .۲۳-۲:۲۴بقره .۴

 .۱۷:۸۸اسراء .۵

 .6۵-66ء:االعجاز البیانی،ص عایشه بنت الشاطی.6

خود را رسوا  .این آیه نقل کالم مشرکین است که در آن روزگار گفتند و۸:۳۱انفال .۷

 .ساختند

 .۲:۱۱۱بقره .۸

 .۲:۲۸6بقره .۹

 .۲۰:۵۱طه،.۱۰

ها را در التمهید،ج هایی از آن رسوایی.نمونه۷۵ر.ک:عبد اهلل دراز،النبا العظیم،ص .۱۱

 .ایمبه بعدآورده ۲۲۷،ص ۴

 .۵۲:۳۴طور .۱۲

سوا چنان چه مسیلمه کذاب و برخی دیگر همین کار تقلیدی را انجام داده،خود را ر.۱۳

 .۲۵۷و  ۲۲۸،ص ۴اند.ر.ک:التمهید،ج ساخته

 .۸۰-۱۹۴سکاکی،مفتاح العلوم،ص .۱۴

 .۱۹6همان،ص .۱۵

 .۳۱در این رابطه رجوع شود به:تفتازانی،مطول،چاپ اسالمبول،ص .۱6

 .۳شیخ عبد القاهر،کتاب اسرار البالغة،ص .۱۷

 .۲۱،ص ۵.التمهید،ج ۲۷۹،ص «مقدمه تفسیر وی المحرر الوجیز.۱۸



 .۲۹ث رسائل فی اعجاز القرآن،ص ثال.۱۹

 .۲۸کتاب دالیل االعجاز،ص .۲۰

 .۲۹-۳۴ر.ک:ثالث رسائل فی اعجاز القرآن،ص .۲۱

 .۲:۱۷۹بقره .۲۲

باشد حالت «من بعض االشیاء»باشد،کامال نادرست است و اگر«ءمن کل شی»اگر تقدیر.۲۳

 .ه باشددر متن قانون نباید هیچ گونه نقطه ابهامی وجود داشتابهام دارد.که

 .۹-۱۳۰،ص ۵ر.ک:التمهید فی علوم القرآن،ج .۲۴

 سبک و شیوه بیان -ب

با هیچ -در عین حال که موجب جذب و کشش عرب گردید-اسلوب و شیوه بیان قرآنی

سبکی نو و روشی های متداول عرب شباهت و قرابتی ندارد.قرآنیک از اسلوب و شیوه

نتوانستند در چنین سبکی سخنی سابقه بود و بعدا همبیتازه در بیان ارائه داد که برای عرب 

 .بسرایند

و پسند ور سبکی بیافریند که مورد پذیرشوری است که سخنهای سخناین از شگفتی

 .های سخن متعارف آنان بیرون استشنوندگان قرار گیرد، با آن که از شیوه

آن بهره گرفته باشد،بیهای کالمی متعارف شگفت آورتر آن که از تمامی محاسن شیوه

 .شودها چیزی در آن یافتکه از معایب آن

های سه گانه متعارف)شعر و نثر و سجع(هریک محاسنی در گذشته اشارت رفت که شیوه

سجع را نثر،حسن و لطافتشعر،آزادی مطلقدارند و معایبی.سبک قرآنی،جاذبیت و ظرافت

گویی کند یا تکلف و ر گردد،یا پراکندهدارا است،بی آن که در تنگنای قافیه و وزن دچا

حیرت سخن دانان عرب گردید و خود را تحمل دشواری به خود راه دهد.همین امر مایه



است و در عین غرابت و تازگی،جاذبیت و در مقابل سخنی یافتند که شگفت آفرین

 .شودخاصی دارد که در هیچ یک ازانواع کالم متعارف آنان یافت نمیظرافت

صورة نظمه تلک»گوید:در این باره می-فقیه و دانش مند ادیب معروف-کاشف الغطاءامام 

نظمها و نثرها،و لم یوجد العجیب و اسلوبه الغریب،المخالف السالیب کالم العرب و مناهج

حارت فیه عقولهم،و تدلهت دونه ء منه،بلقبله و ال بعده نظیر،و ال استطاع احد مماثلة شی

من نثر او نظم او سجع او رجز و او شعر... دوا الی مثله فی جنس کالمهماحالمهم،و لم یهت

( ،چنان است صورت نظم عجیب و ۱االولون )هکذا اعترف له افذاذ العرب و فصحاؤهم

 (اسلوب غریب)شیوه و سبک تازه

از آن های کالم عرب و روش نظم و نثر آنان بود.نه پیشقرآن،که بر خالف سبک و شیوه

ز آن نظیری ندارد و کسی را یارای هم آوردی با آن نباشد.بلکه درحیرت شدند و نه پس ا

و اندیشه شان فرو افتاد و ندانستند چگونه با او مقابله کنند،چه در نثرو چه در نظم و چه در 

زبدگان عرب و فصحای اولین سجع یا رجز و شعر که سخن متداول آنان بود...این چنین

 .«انو در آمدندآنان در مقابل قرآن به ز

ابن ابی یا عجبا لما یقول»بزرگ مرد عرب و یگانه فرزانه آن عصر به ناچار اعتراف نمود:

( ،آن چه ۲کبشة، فو اهلل ما هو بشعر و ال بسحر و ال بهذی جنون.و ان قوله لمن کالم اهلل )

است  گوید مایه شگفتی است،به خدا سوگند سخن او نه شعرمحمد صلی اهلل علیه و آله می

 . ماند.همانا سخن او کالم خدا استخردان میو نه سحر و نه به بیهوده گویی بی

سخنان شگفت انگیز دیگر فرهیختگان عرب آن روز را پیش از این آوردیم.آری،بیان رسا 

های پذیر قرآن گرچه شعر نیست ولی ویژگی شعر را دارد،حتی برشیواترین آهنگو دل

آن که در تنگناهای شعری قرارگیرد.چنان که در بخش نظم وزین عرب تنظیم گردیده،بی 

باشد،که در آزاد را نیز دارد میآهنگ قرآن خواهیم آورد.متانت نثر و استواری کالم



ها راه او فراخ و هرگز بادشواری بر خورد ندارد.هم چنین چینش و گزینش کلمات و واژه

باشد.بدین سبب جامع مند میهرهخوبی ببه-تکلفبی-های سجع و کالم موزوناز زیبایی

 .ها گردیده استآنمحاسن انواع کالم و فاقد تمامی معایب

 نظمآهنگ قرآن -ج

 اشاره

دانش مندان قرار تر مورد توجهکه اخیرا بیش-های اعجاز بیانی قرآنترین جنبهیکی از مهم

رب را ناچار مند است که عنظمآهنگ واژگانی آن است.این جنبه،چنان زیبا وشکوه-گرفته

قرآن از توانایی بشر خارج است و تنها ساخت،از همان روز نخست اقرار کنند که کالم

 .تواند سخن خداوند باشدمی

آورد،نوایی ای دل کش و نوایی دل پذیر پدید مینظمآهنگ واژگان قرآن،نغمه

برای هر رآنکند.نوای زیبای قها را شیفته خود میانگیزد و دلاحساسات آدمی را بر میکه

عرب باشد.هنگام ای،هر چند غیر عرب محسوس است،چه رسد به این که شنوندهشنونده

کند،نظام بدیع و گوش جان سپردن به آوای قرآن،نخستین حالتی که اذهان راجلب می

واژگان به شکلی آرایش شده است شیوای صوتی آن است.در این نظام،حرکات و سکنات

اندازد ها میرسد،آوایی که شوری در دلمیدل نشین به گوش که به هنگام شنیدن،آوایی

غنه در کلمات آن به شکلی حساب »و«دمد.از جهتی،حروف مدها میو نشاطی در جان

توانند به پژواک صدا آهنگی ببخشند و به نفس کشیدن میاند،به طوری کهشده نشسته

ترتیل به طور قرار دادی وضع  سر حد فاصله و آن جایی که استادانقاری کمک کنند تا به

اند برسد ونفسی تازه کند. هرگاه کسی برای چند بار به یک شعر گوش کرده

شود،اما به هنگام نیوشیدن سپارد،لحن و آهنگ آن برای اوتکراری و مالل آور میمی



( آن پی در ۳آوای گونه گون و هر دم تجدیدشونده قرآن که اسباب و اوتاد و فواصل )

دارند،نه تنها ای از قلب را به نوازش وا میکنند وهر کدام گوشهد را عوض میپی جای خو

 .گیردشود،بلکه عطش او برای شنیدن،هم واره فزونی میخسته و آزرده نمی

برد،امااغلب به عرب،پیش از نزول قرآن،گاهی در شعر خود از این تنوع صوت بهره می

نیز،چنین -چه مرسل وچه مسجع-انجامید.در نثردلیل اسراف و تکرار،تنوع آنان به مالل می

نداشت و در بهترین نثرهای سالست و روانی و حالوتی که در قرآن مشهود است.سابقه

کاست و امکان نداشت ترکیب آن میشد که از سالست و روانیهایی یافت میعرب عیب

کلف از آن به شد،بوی تآن پافشاری میمثل قرآن قابل ترتیل باشد.اگر هم برای ترتیل

 .کاسترسید و از شان کالم نیز میمشام می

به قرآن ترین لقبی کهبر این اساس،هیچ جای شگفتی نیست که عرب،در گمان خود کم

داده بود این بود که این سخن شعر است و اگر شعر نباشد سحر است وافسون!و این گفتار 

دهد،سخنی که رانشان می مند و بدیع قرآنخود حیرت زدگی عرب در قبال سخن شکوه

 .ترای افزونشعر مایهاز جالل و شکوه نثر چیزی فراتر دارد و از جمال و حالوت

های سخت جوش،چنین بیند که از این مخرجوقتی آدمی می»گفته است:«دراز»استاد

حساب گوهرهای تابناکی با این ترتیب حروف و چنان آذین بندی بیرون آمده،التذاذی بی

نوازد،دیگری گویی یکی میدهد.در این حروفانتها به او دست میوجدی بیبرد و می

لغزاند و بر آورنده،پنجمین نفس را میطنین انداز،سومین نجواگر است و چهارمین بانگ

آهنگ را در دست رس خود بندد و شما زیباییششمین راه نفس را می

نه یاوه دار،نه سستی و نه  ساز،نه تکرار مکرروای گوناگون و همیابید،مجموعهمی

قرآن نه به دش خواری سخن بدویان غلظت،نه تنافری در حروف و آواها.بدین سان کالم

است از هر دو،صالبت اولی را دارد و لطافت ایو نه به نرمی کالم شهریان است،بلکه آمیزه



 .است و نتیجه آمیختگی دو گویشدومی را،گویی شیره جان دو زبان

است که ن جامه تازه و زیبایی به تن دارد و این پیوسته نیز در حکم صدفیآری قرآن چنی

مند را درآغوش در جان خود گوهرهای گران بها نهفته است و مرواریدهای ارزش

و گیرد.پس اگر زیبایی پوسته تو را از گنجینه پنهان درونش باز ندارد و تازگیمی

تو حایل نشود و تو پوسته را از مغزکنار بزنی و شادابی،پرده راز نهفته در ماورای خود را بر 

ای برسی،مایهصدف را از مروارید جدا بنهی و از نظم و آرایش الفاظ به شکوه معانی

یابی.آن جا،روح و کنه ترمیشود و معنایی بدیعمندتر بر تو متجلی میتر و شکوهشگفت

ارکه در کرانه وادی ایمن در بقعه مبای است که موسی را به درخت آتشقرآن است،شعله

 . (۴فرماید: انی انا اهلل رب العالمین )میکشانید و آن جاست که نسیم روح قدسی

ویژه و چنین نوایی در نتیجه نظام مندی»گوید:سید قطب درباره نظمآهنگ قرآن می

و از این هماهنگی حروف در یک کلمه و نیز هم سازی الفاظ در یک فاصله پدید آمده

برتری که معانی و قرآن،هم ویژگی نثر و هم خصوصیات شعر را تواما دارد،با اینجهت 

نیاز ساخته وآزادی کامل بیان را بیان در قرآن، آن را از قید و بندهای قافیه و افاعیل بی

درونی آن را گرفته و میسر ساخته است. در همین حال از خصوصیات شعر،موسیقی

آورند.این خصوصیات،قرآن را از افاعیل و قوافی ید میهایی که نوعی وزن را پدفاصله

 .نیاز ساخته و در عین حال شؤون نظم و نثر،هر دو راداراستبی

های شود.این آهنگ درسورهدر هنگام تالوت قرآن،آهنگ درونی آن کامال حس می

و ترنمایان است ها بیشهای نزدیکش و به طور کلی در تصویرها و ترسیمکوتاه،با فاصله

مثال در سوره نجم های بلند کمتر اما هم واره نظام آهنگ آن ملحوظ است.برایدر سوره

 :خوانیممی

و النجم اذا هوی ما ضل صاحبکم و ما غوی.و ما ینطق عن الهوی.ان هو اال 



یوحی.علمه شدید القوی.ذو مرة فاستوی.و هو باالفق االعلی.ثم دنا فتدلی فکان وحی

حی الی عبده ما اوحی.ما کذب الفؤاد ما رای.افتمارونه علی ما قوسین او ادنی.فاوقاب

یری.ولقد رآه نزلة اخری.عند سدرة المنتهی.عندها جنة الماوی.اذ یغشی السدرة ما یغشی.ما 

البصر و ما طغی.لقد رای من آیات ربه الکبری.افرایتم الالت و العزی،و مناة زاغ

 . (۵ک اذن قسمة ضیزی )االخری.الکم الذکر و له االنثی.تلالثالثة

وقافیه نیز در آن -اما نه بر اساس نظام عروض عرب-ها تقریبا وزنی مساوی دارنداین فاصله

شده است و این هر دو به عالوه ویژگی دیگری است که مانندوزن و قافیه ظاهر رعایت

ها یک ریتم جملهنیست و از هم سازی حروف واژگان و هماهنگی کلمات در درون

یایی پدید آورده است.ویژگی اخیر به دلیل حس داخلی وادراک موسیقیایی باعث موسیق

تفاوت -ها و وزن یکی باشدفاصلههر چند که-شود که میان یک ریتم و ریتم دیگریمی

 .باشد

نظمآهنگ در این جا به پیروزی از نظام موسیقیایی جمله نه کوتاه است و نه بلند وطولی 

است.تمام این ( فضایی سلسله وار و داستان گونه یافته6حرف روی )میانه دارد و با تکیه بر 

افرایتم الالت و »تر،مانند:ها بسیار نمایانها لمس شدنی است و در برخی فاصلهویژگی

افرایتم الالت والعزی و مناة الثالثة .قافیه از »پس اگر بگوییم:«العزی و مناة الثالثة االخری؟

 :خورد و اگر بگوییممی رود و به آهنگ لطمهدست می

خداوند: ا شود.هم چنین در فرمودهافرایتم الالت و العزی و مناة االخری وزن مختل می»

لکم الذکر و له االنثی؟تلک اذن قسمة ضیزی اگر گفته شود ا لکم الذکر و له االنثی،تلک 

 .شودقسمة ضیزی آهنگ کالم که با کلمه اذن قوام یافته مختل می

اذن حشو و زایداست و فقط »الثالثة یا»ن بدان معنا نیست که کلمه االخری یاالبته،این سخ

برای رساندن معانی تر این کلمات،مساعدتبرای پر کردن وزن و قافیه آمده،نه،وظیفه مهم



هم برای رساندن معنا های فنی قرآن است که کلمهاست،و این یکی دیگر از ویژگی

وظایف در یک سطح انجام خشد و هر دوی اینبضروری است و هم آهنگ را قوام می

 .یابندگیرند و هیچ کدام بر دیگری برتری نمیمی

ها،)یا چیزی شبیه به آن(درجای جای ها و فاصلههمان گونه که گفتیم نظمآهنگ در آیه

به شکلی خاص ای را کهکالم قرآن آشکار است.دلیل سخن ما هم این است که اگر کلمه

یا پس و پیش ای را حذفرت قیاسی دیگر کلمه برگردانیم یا واژهبه کار رفته به صو

 .آیدکنیم،در این نظم آهنگ اختالل به وجود می

 :نمونه نوع اول،ماجرای حضرت ابراهیم علیه السالم است

قال:افرایتم ما کنتم تعبدون،انتم و آباؤکم االقدمون،فانهم عدو لی اال رب العالمین،الذی 

یمیتنی ثم الذی هو یطعمنی و یسقین،و اذا مرضت فهو یشفین،و الذیخلقنی فهو یهدین،و 

 . (۷یحیین،و الذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین... )

یاء متکلم در کلمات یهدین،یسقین،یشفین و یحیین،به خاطر حفظ قافیه باکلماتی »

 .بر گرفته شده است«تعبدون،االقدمون،الدین...»مانند

هاست: و الفجر و لیال عشر،و الشفع و الوتر،و اللیل اذا یسر،هل فی یهمثال دیگر در این آ

به خاطر هماهنگی بافجر و عشر «( در این جا یاء اصلی کلمه یسر۸ذلک قسم لذی حجر؟ )

 .و الوتر و حجر...حذف شده است

جراد ء نکر،خشعا ابصارهم یخرجون من االجداث کانهممثال دیگر: یوم یدع الداع الی شی

نشده بود الداع حذف»( که اگر یاء۹ر،مهطعین الی الداع یقول الکافرون هذا یوم عسر )منتش

 .رسید وزن شکسته استبه نظر می

قیاس نبغی را طبق»( که اگر یاء۱۰مثال دیگر: ذلک ما کنانبغ فارتدا علی آثارهما قصصا )

ءساکن بر یاء شود.همین اتفاق،به هنگام افزودن هاامتداد دهیم،وزن به نوعی مختل می



هاویة،و ما ادراک ها خواهد افتاد: و اما من خفت موازینه فامهکلمه یا یاء متکلم در این مثال

( یا: فاما من اوتی کتابه بیمینه،فیقول هاؤم اقراواکتابیه،انی ظننت انی ۱۱ماهیه،نار حامیة )

 . (۱۲مالق حسابیه، فهو فی عیشة راضیة... )

به وجود ن نوع هیچ گونه تغییری در صورت قیاسی کلمهنمونه برای حالت دوم:در ای

در این ترکیب به آید، اما اگر نظام ترکیب کلمات تغییر کند،اختاللی در موسیقی نهفتهنمی

 :آید،مثالوجود می

ذکر رحمة ربک عبده زکریا،اذ نادی ربه نداء خفیا،قال:رب انی وهن العظم منی واشتعل 

العظم »کلمه منی پیش از-مثال-( .که اگر۱۳رب شقیا )الراس شیبا،و لم اکن بدعائک 

  قال ربی انی وهن منی العظم»آورده شود و عبارت به این شکل در بیاید: 

حفظ شود: العظم بیاید تا آهنگ»انی فقط باید پیش از»شود وزن شکسته است واحساس می

 . قال:رب انی وهن العظم منی

ی درونی در کالم قرآن وجود دارد پس همان گونه که گفته شد،یک نوع موسیق

دهد.این موسیقی در تار و پود الفاظ ودر احساس شدنی است،اما تن به تشریح نمیکه

 .شودمیها نهفته است و فقط با احساس ناپیدا و با قدرت متعال ادراکترکیب درون جمله

وزون و با مکند و از آن کلماتیبدین ترتیب،موسیقی درونی،بیان قرآن را هم راهی می

شود،هر چند که این میترین حرکات دچار اختاللسازد که با کوچکحساسیتی واال می

ندارند،قید و بندهایی که هم آزادی کلمات شعر نیستند و قید و بندهای بسیار شعر را هم

 . (۱۴« )سازندکنند و هم از مقصود دورمیبیان را محدود می

کردندو بر یک نثر و سرودن شعر،با هم رقابت میعرب در نوشتن »رافعی نیز گفته است:

فروختند،اما سبک کالم آنان همیشه بر یک منوال بود.آنان درمنطق و بیان دیگر فخر می

طرف فطری و از طرفی دانستند.البته فصاحت عرب از یکآزاد بودند و فن سخن وری می



که طرح دیگری در انداخته  دیدندبود.اما وقتی قرآن نازل شد،آنانالهام گرفته از طبیعت

شناختند،پی در پی،بدون تکلف و روان آمده و ترکیب و است. الفاظ همان بود که می

شدند و ضعف نهاد و هماهنگی و هم سازی در اوج است،از شکوه وفخامت آن در شگفت

 .ناچیزی ملکه ذهن خود را دریافتند

شناختند.آنان،در حروف وکلمات بلیغان عرب نیز نوعی از سخن دیدند که تا آن زمان نمی

چنان متناسب در دیدند.تمام این سخنانهای این سخن تازه،آهنگی با شکوه میو جمله

دید که به خوبی میای واحد است.عربرسید قطعهکنار هم نشسته بود که به نظر می

ت نظمآهنگی در جان این سخنان جریان دارد و این خود ضعف وناتوانی آنان را به اثبا

 .رساندمی

کنند،معتقدند که درنزد هیچ تمام کسانی که راز موسیقی و فلسفه روانی قرآن را درک می

تواند با تناسب طبیعی الفاظ قرآن و آوای حروف آن برابری یارقابت کند و هیچ هنری نمی

از موسیقی بسیار برتر تواند حتی بر یک حرف آن ایراد بگیرد.دیگر این که قرآنکس نمی

 .و این خصوصیت را داراست که اصوال موسیقی نیست است

مختلفی که هایهای موسیقی،گوناگونی صدا،مد و طنین و نرمی و شدت و حرکتدر نغمه

نامند، شود،به اضافه زیر و بم و لرزش که در زبان موسیقی،بالغت صدا میهم راهش می

الوت مد نظر بگیریم،در را در تشود.چنان چه این جنبه از قرآنخلجانات روحی میاعث

تر نیست وهمین جنبه بر انگیزاننده احساسات یابیم که هیچ زبانی از زبان قرآن بلیغمی

به این دست آورد،تشویق به تالوت قرآن با است.با توجه-چه عرب و یا غیر عرب-آدمی

 .شودصدای بلند،نیز روشن می

است که یی کامل از ابعادیشوند،تصویرهاها که آیات قرآن بدان ختم میاین فاصله

یابند.این فاصله در درون خود باصداها تناسب بسیار های موسیقیایی بدان ختم میجمله



مانندی دارد و از بیشود یگانگیای که صوت ادا میدارد و با نوع صوت و شیوه

ها با دو حرف نون و میم که هر دو درموسیقی معمول هستند یا با جهتی،اغلب این فاصله

 . (۱۵است )گیرند که آن هم در قرآن طبیعیحرف مد پایان می

لین و افزودن »و«ها با حروف مداند:در قرآن کریم بسیاری از فاصلهبرخی از اهل فن گفته

شوند و حکمت آوردن چنین حروفی،ایجادنوعی آهنگ است.سیبویه حرف نون ختم می

سخن خود آهنگ بدهند،حروف  خواستندبهچنان چه می-یعنی عرب-آنان»نیز گفته است:

خواندند.اما اگر کردند و با این کارصدا را کشیده میالف و یاء و نون را اضافه می

کردند.در قرآن نیز این حروف خودداری میمقصودشان ایجاد آهنگ نبود،از آوردن این

روف تر به کارگرفته شده است.اما چنان چه با یکی از این حتر و شایستهشیوه بسیار غنی

ساکن پایان پذیرد،یقینا این حرف به پیروی از آوای جمله خاتمه نیابد و مثال با یک حرف

ترین نحو در موضع خود و متناسب با لحن گفتار،به شایستهو تقطیع واژگانی آن آمده

دار حروف قلقله یا بانگ»نشسته است.البته،چنین حروفی اغلب در جمالت کوتاه آمده و از

 .انداز و یا حروف دیگری است که در نظام موسیقی،لحنی برای آن قایل شدهاندو یا طنین

تاثیر شیوه بر انگیختن با صدا در زبان بر دل همه آدمیان طبیعی است.در قرآن 

دهد،چه آنان که زبان ها همگان را مخاطب قرار مینظمآهنگ اعجاز گون صوتکریم

 .فهمندفهمند و چه آنان که نمیرامی

ن،کلمات قرآن کریم از حروفی تشکیل شده که اگر یکی از آن بیفتد یاعوض شود بنابر ای

و طنین و آهنگ آید و در روند وزنیا حرف دیگری به آن افزوده شود،اختاللی پدید می

شود و حس گوش و زبان را با اشکال روبه روخواهد کرد و ضعفی آشکار می

سندهای حروف وپیوستگی آن را به یک ها و مها و زبدگی مخرجسرانجام،انسجام عبارت

 . رو خواهد کرد و به هنگام شنیدن،ناهنجاری به هم راه خواهد داشتدیگر با اشکال روبه



گردد که در بر میبه احساسات مبهمیاند:این جنبه از اعجاز قرآن در درجه نخستگفته

نظیری در کنار هم یشکل بانگیزد.به عبارتی دیگر،حروف بهقلب خواننده یا شنونده بر می

های موسیقی و بدون وجود قافیه یا گیرند که به هنگام شنیدن،بدون وجوددستگاهقرار می

 .رسدوزن و بحر،چنین آهنگ با شکوهی ازآن به سمع می

گوید: رب انی وهن العظم منی واشتعل در جایی از قرآن،زکریا خطاب به خداوند می

در ( .یا هنگامی که به کالم حضرت مسیح۱6) الراس شیبا،و لم اکن بدعائک رب شقیا

دهیم: انی عبد اهلل آتانی الکتاب و جعلنی نبیا،و جعلنی مبارکااینما گهواره گوش فرا می

فرمان ( .یا آن جمله آهنگین که درباره۱۷حیا )کنت،و اوصانی بالصالة و الزکاة ما دمت

( .یا ۱۸رحمان خروا سجدا و بکیا )گوید: اذا تتلی علیهم آیات البرداری پیامبران سخن می

کند، و میناک که دیدار با خداوند را در روز قیامت توصیفآن لحن و آهنگ وحشت

 . (۱۹عنت الوجوه للحی القیوم،و قد خاب من حمل ظلما )

یا آهنگ دل نشین و شیرینی که خداوند رحمان با آن پیامبر گرامی صلی اهلل علیه و آله را 

کند: طه.ما انزلنا علیک ها را مسخر میدهد.آهنگی که دلموردخطاب قرار می

لتشقی. اال تذکرة لمن یخشی،تنزیال ممن خلق االرض و السماوات العلی.الرحمان القرآن

العرش استوی. له ما فی السماوات و ما فی االرض و ما بینهما و ما تحت الثری.و ان علی

 . (۲۰اله اال هو له االسماء الحسنی )تجهربالقول فانه یعلم السر و اخفی، اهلل ال 

اما هنگامی که قرآن به سخن از جانیان و عذابی که برای آنان در نظر گرفته 

 .اندازدها طنین میشود و در گوشپردازد، لحن آن به آهنگی مسین مبدل میمیشده

فی شوند: انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرااند که پرتاب میهای سختیواژگان،گویی سنگ

( .ولی زمانی که مالئکه ۲۱یوم نحس مستمر،تنزع الناس کانهم اعجاز نخل منقعر )

های کنند،واژگان،مانند شمشگویان از خداوند برای مؤمنین طلب مغفرت میتسبیح



ء رحمة و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک . شوند: ربنا وسعت کل شیطالروان می

(۲۲) 

آید،از کلمات نا آرام و عصبی وعبارات سخن به میان میقیامت اما هنگامی که از روز

بارد: و انذرهم یوم االزفة اذ القلوب لدی الحناجرکاظمین ما مقطع، هول و هشدار می

ای که گالیهرسد و چهبه گالیه می( .سپس نوبت۲۳للظالمین من حمیم و ال شفیع یطاع )

فعدلک.فی ای الکریم.الذی خلقک فسواکسودی ندارد: یا ایها االنسان ما غرک بربک 

مریم مژده شود...مالئکه به( .و زمانی هم مژدگانی داده می۲۴صورة ما شاء رکبک )

منه اسمه المسیح دهند که حضرت مسیح متولد خواهد شد: یا مریم ان اهلل یبشرک بکلمةمی

 . (۲۵عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا و اآلخرة و من المقربین )

ای عجیب مانند دشنه: فاذا جاءت الصاخة.یوم یقر المرء من اخیه.و امه و فریادی باکلمه و یا

 . (۲6ابیه.وصاحبته و بنیه.لکل امرء منهم یومئذ شان یغنیه )

نظیری بیدیگر این که این تنوع در سبک و لحن حروف و عبارات در معماری قرآن،بافت

اهد بود.تمام این امور درکمال سادگی به است که نه پیش و نه پس از آن بوده و یا خو

ها بسیار روان اند،و اثری از ساختگی و یا تکلف در آن مشهودنیست.واژهوقوع پیوسته

به کارشدن عقل و تحلیل و تفکر و شوند و پیش از دستیابند،وارد قلب میجریان می

.به عبارتی،با انگیزددارد،بر میتامل آن احساس مبهمی را که آدمی را به خشوع وامی

انگیزد که ما تفسیری برای رسیدن سخن قرآن به گوش و تماس با قلب،احساساتی را بر می

سازد ای میصفات دیگر،روی هم رفته از قرآن پدیدهبه عالوه تمامآن نداریم.این صفت

 . (۲۷که تفسیر پذیر نیست و مانندهم ندارد )

 :نوشتهاپی

 .۱۰۷،ص ۲ین و االسالم،ج شیخ محمد حسین کاشف الغطاء،الد.۱



 .۹۸،ص ۲۹ج -جامع البیان-ر.ک:تفسیر ابن جریر طبری.۲

اصطالحاتی در موسیقی عروض است:یک حرف متحرک و بعد از آن یک حرف .۳

شود.دو حرف متحرک اگر بعد از آن ساکنی نیاید خفیف نامیده میساکن اگر بیاید سبب

ن یک ساکن بیاید،وتد مجموع نامیده بعد از آشود.دو متحرک کهسبب ثقیل نامیده می

شود.اگر سه نامیده میشود.اگر حرف ساکن در میان دو متحرک باشد و تد مفروقمی

شود و اگر چهار حرف حرف متحرک پی در پی باشد،فاصله کوچک نامیده می

 .خوانندبیاید و بعد یک ساکن را فاصله بزرگ میمتحرک

 .۹۴-۹۹لعظیم،ص .ر.ک:استاد دراز،النبا ا۲۸:۳۰قصص .۴

 .۱-۵۳:۲۲نجم .۵

 .روی،در اصطالح عروض:حرف اصلی قافیه که مدار قافیه بر آن است.6

 .۷۵-۲6:۸۲شعراء .۷

 .۱-۸۹:۵فجر .۸

 .6-۵۴:۸قمر .۹

 .۱۸:6۴کهف .۱۰

 .۹-۱۰۱:۱۱قارعه .۱۱

 .۱۹-6۹:۲۱حاقه .۱۲

 .۲-۱۹:۴مریم .۱۳

 .۸۰-۸۳التصویر الفنی فی القرآن،ص .۱۴

 .۱۸۸-۲۱6القرآن،ص رافعی،اعجاز .۱۵

 .۱۹:۴مریم .۱6

 .۱۹:۳۱مریم .۱۷



 .۱۹:۵۸مریم .۱۸

 .۲۰:۱۱۱طه .۱۹

 .۱-۲۰:۸طه .۲۰

 .۱۹-۵۴:۲۰قمر .۲۱

 .۴۰:۷غافر .۲۲

 .۴۰:۱۸غافر .۲۳

 .6-۸۲:۸انفطار .۲۴

 .۳:۴۵آل عمران .۲۵

 .۳۳-۸۰:۳۷عبس،.۲6

 .۴۴۵-۴۴۷مصطفی محمود،محاولة لفهم عصری للقرآن،ص .۲۷

 ننظمآهنگ درونی قرآ

سخن منظوم به موسیقی بیرونی دست آورد صنایعی مانند قافیه،سجع و تجزیه یا تقسیم»

های مجرد لفظی و قالبهای مساوی و اوزان و بحور قرار دادی است که همگیمصراع

بیان پدید نظماهنگ درونی دست آوردجاللت تعبیر و ابهت»آیند.اماپیوسته به شمار می

با نوع دوم نیز بسیار است،زیرا در نوع است.فاصله نوع نخست آمده از مغز کالم و کنه آن

ناگسستنی دارند و مؤانست میان این دو نوایی مندی معنا،پیوندیدوم،زیبایی لفظ و شکوه

دارد و درون آدمی را به روح نواز را به وزیدن وا میآورد و نسیمیاحساس انگیز پدید می

 .نشاندخلجان می

نظیر و در در بیان راز شگفت معماری قرآن که در سبک خود بی«مصطفی محمود»استاد

ساختار کالمی ترین رازهایاین راز یکی از عمیق»گوید:اسلوبش یگانه است،چنین می



قسمی معماری سخن است قرآن است.قرآن نه شعر است و نه نثر و نه کالمی مسجع،بلکه

 .دسازکه موسیقی درونی را آشکار می

مثال بیتی از باید دانست که میان موسیقی درونی و موسیقی بیرونی فاصله بسیار است.برای

شعرهای عمر بن ابی ربیعه را که شعرهایش به داشتن موسیقی وآهنگ مشهور است،از نظر 

 :گذارنیممی

 قال لی صاحبی لیعلم مابی اتحب القتول اخت الرباب

این شعر از نوع آید،اما موسیقیوسیقی آن به وجد میشنود،از مشنونده وقتی این بیت را می

بیرونی است و شاعر با آوردن کالمی موزون در دو مصراع متساوی وبا نشاندن یک پایان 

شدن سخن خود کمک در هر کدام از دو مصراع،به آهنگین-یاء ممدود-بندی هم سان

اخل و به عبارتی،پایان رسد ونه از دکرده است. موسیقی در این بیت از خارج به گوش می

کنیم: و سازند.اماهنگامی که این آیه را تالوت میبندی)قافیه(و وزن و بحر،موسیقی را می

( با شطری رو به روهستیم که از قافیه،وزن و مصراع بندی قرار ۱الضحی،و الیل اذا سجی )

ذیر دادی تهی است و با این همه سرشار ازموسیقی است و از هر حرف آن نوایی دل پ

پدید آمده است؟این همان نظماهنگ یا موسیقی درونی تراود.این نوا از کجا و چگونهمی

است.نظماهنگ درونی،رازی از رازهای معماری قرآن است و هیچ ساختار ادبی یارای 

 .برابری با آن را ندارد

به ( .یا وقتی سخنان زکریاخطاب ۲خوانیم: الرحمان علی العرش استوی )هم چنین وقتی می

کنیم: قال رب انی وهن العظم منی و اشتعل الراس شیباو لم اکن خداوند را تالوت می

الساعة آتیة شنویم که: ان( .یا سخن خداوند خطاب به موسی را می۳بدعائک رب شقیا )

 . (۴اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی )

 :کنیم کهوت میدهد تالیا سخنانی را که خداوند با آن مجرمین را وعده کیفر می



( .هر کدام از این ۵انه من یات ربه مجرما فان له جهنم ال یموت فیها و ال یحیی )

ها و ازال به هادارای بنیان موسیقیایی قائم به ذاتی است که موسیقی آن را درون واژهعبارت

 .تراودالی آن به شکلی شگرف بیرون می

ای سمفونیک و حیرت انگیزپیش کند،شیوهوقتی قرآن حکایت موسی را بازگو می

گیرد: و لقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا التخاف می

قومه و ما درکا و ال تخشی.فاتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من الیم ما غشیهم.و اضل فرعون

 «کاال تخاف در»یا«یبسا»اند.کلماتی مانند( . واژگان در اوج سالست6هدی )

ذوب اند،گویی کلمات در دستان خالقشانتجسمی از رقت-به معنای ال تخاف ادراکا-

نظماهنگ، یابد.اینمانند در آنان تجلی میگیرند و نظم و آهنگی بیشوند،نظام میمی

 .ساختاری است که در تمام کتب عرب مانندی نداشته و ندارد

نیست و علی صر هیچ گونه شباهتی فراهممیان این نظماهنگ و شعر جاهلی،یا شعر و نثر معا

پذیرفته،تمام تاریخ های دشمنان که برای کاستن از شان قرآن صورترغم تمام کینه توزی

های تقلید گونه و کیدهای دشمنانه رامحفوظ نداشته است.در حتی یک نمونه از تالش

ند و چون منحصر به فرد خود را دارهای قرآن خصوصیاتمیان این همه هیاهو،عبارت

توان از آن ای که میتوجیه باور مندانهکنند.یگانهای تفسیر ناپذیر جلوه میپدیده

 .ای دارددور از دست رس انسانداشت،این است که قرآن سرچشمه

 :( زیبای نغمه آمیز این آیات گوش فرا دهید۷اکنون،به ایقاع )

 . (۸التالق )ن عباده لینذر یومرفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء م

 . (۹فالق الحب و النوی یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی )

 . (۱۰فالق االصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسبانا )



 . (۱۱یعلم خائنة االعین و ما تخفی الصدور )

 . (۱۲ال تدرکه االبصار و هو یدرک االبصار )

 از خوشخواندن قرآن با آو

 . (۱۳و رتل القرآن ترتیال )

صوت و لحن هایحال که با موسیقی درونی اجماال آشنا شدیم و ساختار نظماهنگ و نغمه

رسیم که در دستور تالوت قرآن،صدای شعری شگفت آن را شناختیم،به این نکته می

اعم از کشیدن -ظریف تالوتاند که نکاتخوش سفارش شده است و از قاری خواسته

رارعایت کند.در این جا به بازگویی چند -دا و یا زیر و بم آن و ترجیع قراءت و غیرهص

 :پردازیمروایت در این زمینه می

 هر چیزی زیوری دارد و زیور قرآن آواز خوش است»رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله فرمود:

. 

 . ها،یکی موی زیباست و دیگری آواز و صدای دل کشزیباترین زیبایی»

قرآن را با آواز و نوای]متین[عرب بخوانید و از آواز]مبتذل[اهل فساد وگنه کاران کبیره »

 . (۱۴« )پرهیز کنید

 . آواز خوش زیوری برای قرآن است»

 .«کندمیقرآن را با صدای خود خوش کنید،زیرا صدای خوش زیبایی قرآن را افزون»

 .«بخشیدقرآن را با آوازتان زینت»

به »( فرموده است:۱۵السالم نیز در تفسیر آیه: و رتل القرآن ترتیال )امام صادق علیه 

 . (۱6« )معناست که آن را با تانی بخوانید و صدایتان را خوش داریداین

دوست عز و جل-قرآن را با آواز بخوانید،زیرا خداوند»امام باقر علیه السالم فرموده است:

 . (۱۷« )دارد که با صدای خوش قرآن خوانده شودمی



قرآن با آهنگی حزین نازل شده،پس آن را با »رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله فرمود:

گریه]برخاسته از وجد[بخوانید و اگر گریه نکردید،لحن گریه به خود بگیرید و آن را 

 . باآواز خوش بخوانید،که هر کس آن را با آواز خوش نخواند،از ما نیست

 . (۱۸« )واز خوش نخوانداز ما نیست هر کس قرآن را با آ»

« بخوانیدقرآن با حزن نازل شده،پس آن را با لحنی حزین»امام صادق علیه السالم فرمود:

(۱۹) . 

اند فراوان و دلیل البته سخنانی که معتمدان از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله نقل کرده

 .هاستاثباتی برای این گفته

مواقع به هنگام سوار کاری یا نشستن در حیاط و خیلی عرب( :»۲۰ابن االعرابی گفته است )

کرد.وقتی قرآن نازل شد،پیامبر صلی اهلل علیه و آله و ( تغنی می۲۱دیگر،به آواز رکبانی )

عرب عادت داشت که در همه »( زمخشری نیز گفته است:۲۳« )آوازشان با قرآن باشد

به -ها و غیرهتن در حیاط خانهسوارکاری و چه در حال لمیدن و یا نشسچه هنگام-احوال

رکبانی تغنی کند.پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله وقتی مبعوث شد،بر این حال آواز و زمزمه

هر کس قرآن »آنان با قرآن باشد. پس بدان فرمان داد،یعنی فرمود:بر آمد تا آواز و زمزمه

خوش قرار ندهد،از ما  رکبانی نکند و آن را زمزمه زیر لب و تغنی با آوازرا جای گزین

 . (۲۴نیست )

آواز خواند و آن غناه الشعر و غنی به تغنیة:تغنی به .یعنی شعر را به»فیروز آبادی گفته است:

 .را تغنی کرد

 :شاعر گفته است

 (۲۵« )تغن بالشعر اما کنت قائله ان الغناء بهذا الشعر مضمار»

هلل علیه و آله منسوب داشته گفته زبیدی ضمن آن که نقل این گفته را به پیامبر صلی ا»



 :است

 .«کندخداوند به هیچ کس چون پیامبر گرامی اجازه نداده است که با قرآن آشکارا تغنی»

من اطالع عبد الملک البغوی به نقل از ربیع و او به نقل از شافعی به»ازهری گفته است:»

( .اوحدیث دیگری را ۲6داد که معنای تغنی خواندن قرآن با صدای محزون و رقیق است )

 . زینوا القرآن باصواتکم»گوید:گیرد که مینیز به شهادت می

بر همین اساس،امامان اهل بیت علیهم السالم کوشش داشتند که قرآن با ترتیل و 

 .بلند و تجوید و با آواز خوش خوانده شودصدای

کند روایت می عمارمحمد بن علی بن محبوب اشعری در کتاب خود به نقل از معاویة بن

خواند،اگرصدایش را بلند که به ابی عبد اهلل علیه السالم گفتم:آیا هر کس،دعا یا قرآن می

همین طور است،علی بن الحسین علیه السالم در »نکند، گویی چیزی نخوانده است؟فرمود:

برد که صدایش را چنان باال میتالوت قرآن،خوش صداترین مردم بود و هنگام تالوت

قرآن خوش صداترین مردم امام صادق علیه السالم در خواندن«.هل خانه بشنوندتمام ا

برد و وقتی سقاها و دیگر شد،صدایش راباال میبود.هرگاه شب برای تالوت بیدار می

 . (۲۷دادند )تالوت او گوش میایستادند و بهگذشتند،میعابران از آن مسیر می

یه السالم نیز صدایی خوش داشت و هم چنین روایت است که موسی بن جعفر عل

علی بن الحسین علیه السالم با صدای بلند »کرد.او روزی فرموده بود:نیکو تالوت میقرآن

خواند تا شاید ره گذری از آن جا بگذرد و به خود آید.وقتی امام چنان میقرآن

هلل علیه و آله از او پرسیده شد:آیا رسول اهلل صلی ا«.آوردندکرد،دیگرمردم آن را تاب نمی

رسول اهلل صلی اهلل »کرد؟فرمود:صدایش را به هنگام تالوت قرآن بلند نمیدر نماز جماعت

 . (۲۸« )فرمودکه در توان مردم بود تالوت میعلیه و آله فقط آن گونه

هم چنین از امام علی بن موسی الرضا و او از پدرش و نیاکانش از رسول اهلل صلی اهلل علیه 



قرآن را با آواز خوش بخوانید،زیرا آواز خوش زیبایی قرآن را »است که فرمود:و آله نقل

 . (۲۹،سپس این آیه را تالوت کرد: یزید فی الخلق ما یشاء )«کندمیافزون

 غنا و موسیقی از دیدگاه شرع

شود مطرح میاز دیدگاه شرع بپردازیم.نخستین پرسشی که«اکنون شایسته است که به غنا

آیا غنا ذاتا و با همین عنوان حرام شده است و آیاتالوت قرآن با آواز  این است که

شود که رنگی استثناست و تخصیصی در عموم حکم است؟یا این که آواز،زمانی حرام می

پیوندد که آواز هم راه با از محرمات به خود بگیرد؟به عبارتی این حرام،زمانی به وقوع می

فحشا و ازنوع سخنی باشد که انسان را از راه خداوند باز  یاوه و باطل و قول زور یا اشاعه

 دارد؟می

در آیه کریمه قرآن به غنا تفسیر شده است.زیدالشحام نقل «قول زور»در بسیاری از متون،

کند که از امام صادق علیه السالم پرسیدم:منظور خداوند در آیه و اجتنبواقول الزور می

دیگر از روایات نیز ور،غناست .این گفته در بسیاریمنظور از قول ز»( ، چیست؟فرمود۳۰)

از آن فرمان داده،بر که آیه کریمه قرآن به اجتناب«( . به عبارتی قول زور۳۱آمده است )

میل و -در لغت-های قول زور است،زیرا زورکند و آواز یکی از مصداقآواز مطابقت می

اف از جدیت در زندگانی انصر( و هر عامل که باعث تحریف و موجب۳۲عدول است )

خواهد حال می-شود و هر امری که دست آویزی برای اشاعه فحشا درمیان مؤمنان گردد

سرگرمی و یاوه و باطل و -انگیزش باشدبه دلیل محتوای فریبنده یا پیامدهای فریب

 .گرددشود ومصداق آن میشناخته می«سرانجام قول زور

داد که ظاهر باید پاسخغت و معنا،بر آن منطبق استاما اگر گفته شود که از نظر مفهومی،ل

اصطالحی در این زمینه دهد و قطعا خالف واقع است،زیرا نه شرععبارت،این را نشان نمی



 .کنددارد و نه با اوضاع لغت مطابقت می

اند. تفسیر کردهالرجس من االوثان نیز به همین گونه عمل شده و آن را به شطرنج»در تفسیر

کند که از امام صادق علیه السالم درباره این آیه که خداوندعز و جل علی نقل میعبد اال

الرجس »( پرسیدم،فرمود:۳۳فرموده است: فاجتنبوا الرجس من االوثان و اجتنبوا قول الزور )

 :گویدعبد االعلی می«.من االوثان:شطرنج است و قول الزور:آواز

لهو فرماید: و من الناس من یشتریآیه که می باز پرسیدم:منظور خداوند عز و جل در این

ترین شاهد برای ( .آن چه گفته آمد واضح۳۵از جمله آن،آواز است )»چیست؟فرمود:

 .اراده مصداق است،بدون وجود اشتراک در مفهوم

پرسیدم که گوید از امام صادق علیه السالمبینیم.او مینیز می«نظیر همین را در حدیث حماد

دیگری که آواز از جمله آن،یکی این است که کسی به»ست؟فرمود:چی«قول الزور

فساد انگیز بخواند و به او ( .شکی نیست که اگر کسی آوازی۳6خواند بگوید:احسنت )می

 .اید که به ارتکاب فحشاو ترویج فساد ادامه دهدبگویید او را وسوسه کردهاحسنت

مانند:لهو، د چنان چه آواز،عناوین باطلیدهنها داللیلی هستند که نشان میتمام این گفته

است،اما اگر از این وسوسه انگیزی،یاوه فساد آور و قول زور به هم راه داشته باشد حرام

های ها وکشت فضیلت و خصلتای بود برای تاثیر گذاری در موعظهقماش نبود و وسیله

تر است و راهی دیکنیست،بلکه به حق نزهای مستعد،آن وقت نه تنها باطلنیک در جان

 .ای برای پرورش فسادزمینهبرای رستگاری و ارشاد است و نه

هایی هست که بر دو گونگی آواز حرام و حالل،فساد آور و در احادیث صحیح نیز روایت

 :اصالح انگیز یا بر سبیل شر و سبیل خیر داللت دارد

علی بن جعفر از برادر خود موسی کاظم علیه السالم پرسید:آیا آواز خواندن در 

اگر در آن معصیتی »ها جایز است؟امام پاسخ داد:فطر و قربان یا در جشنعیدهای



هر کس آواز حرامی »( . رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله فرمود:۳۷« )نباشد،اشکالی ندارد

 . (۳۸از درهای شر را باز کرده است )شود، دری معصیتبخواند که باعث

شود ولذا حرام ای غنا هست که معصیت نیست و باعث معصیت نیز نمیبنابر این گونه

 .آیدنیست و شر به شمار نمی

مجالس غنا تر روایاتی که درباره حرام بودن غنا است نظر بهنکته قابل توجه این که بیش

محرمات فساد آور شا و منکرات بوده و انواعدارد و مجالس غنا در آن روزگار مرکز فح

گرفته است.بر این اساس،وقتی ابو بصیر ازامام صادق علیه السالم در آن صورت می

گیرد چه حکمی دارد؟امام خواندن در عروسی میپرسد:مزدی که زن آواز خوان بابتمی

( .پس اگر ۳۹« )مردی نباشداشکالی ندارد،به این شرط که در آن مجلس»دهد:پاسخ می

مزد آواز خوانی حالل است،خود آواز نیز حالل خواهد بودو شرطش این است که حرامی 

گانه با زنان در یک نباشد که مردان بیدر آن صورت نگیرد مثال آواز خوانی در مجلسی

 .کندجا گرد آیند،زیرا چنین امری به ارتکاب گناه وفحشا کمک می

امام صادق علیه کالم-ریم غنا ناظر به مجالس غنا استکه روایات تح-در تایید این نظریه

به »فرمود:السالم است در پاسخ شخصی که درباره غنا سؤال کرده بود.آن حضرت

 . (۴۰هایی وارد نشوید که خداوند از مردمانش روی گردان است )خانه

نگاه مجلس غنا،جایی است که خداوند به مردمانش»هم چنین نقل است که فرمود:

لیضل کند، زیرا خداوند عز و جل فرموده است: و من الناس من یشتری لهو الحدیثنمی

« کندآورد و به فقر دچارمیغنا،نفاق و جدایی می»( . نیز فرموده است:۴۱عن سبیل اهلل )

منظور این ( .بدیهی است که۴۴غنا،نردبان زناست )»( . یا۴۳غنا،النه نفاق است )»( .یا۴۲)

 .گشتهاست که در آن روزگار معمول بوده که مایه تباهی وفساد می روایات همان غنایی

مقید به در زبان شریعت-ناگفته نماند که به مقتضای قواعد علم اصول اگر حکم شرعی



دانست.بنابر این آواز توان آن را مطلقعنوان خاصی شود ناگزیر باید بدان پایبند شد و نمی

که عناوینی مانندلهو،عامل انحراف،باعث  به صرف آواز بودن حرام نیست،مگر این

داشته باشد و در غیر این صورت معصیت مانند نفاق، دروغ،زنا،فحشا و غیره به هم راه

 .توان گفت مطلقا حرام استنمی

دادآمده است که از خواره بود و به آواز گوش فرا میدر حدیث ابن ابی عباد که مردی می

ش دادن به آواز پرسید.امام علیه السالم آن را در امام رضا علیه السالم درباره گو

کارهای لهو و باطل به شمار آورد.سپس این آیه را تالوت کرد: و اذا مروا باللغو مروا زمره

پرداخته می( .شکی نیست که این پاسخ در خور کاری بوده که ابن ابی عباد بدان۴۵کراما )

 .است

که از دولت مردان بود و درشنیدن آواز -باسیهم چنین در پرسشی که هشام بن ابراهیم ع

مردی »داد:درباره آواز از امام رضا علیه السالم پرسید،حضرت پاسخ-پیمودراه افراط می

نزد ابو جعفر علیه السالم آمد و درباره آواز پرسید.امام پاسخ داد:ای فالن،اگرخداوند حق 

 رف خواهد بود؟و باطل را هر کدام در طرفی قرار دهد، آواز در کدام ط

مقامیه ( .البته ما به قرینه۴6مردم گفت:در طرف باطل.امام فرمود:به درستی حکم کردی )

 .یابیم که منظور،آواز آن زمان بوده استدر می

آواز نشست و به( که مدتی طوالنی در خلوت گاه می۴۷اما در ماجرای حسن بن هارون )

گوش گانهو حرام بود که به صدای زنان بیداد،به این دلیل کار ازنان همسایه گوش می

است: و ال داد،به خصوص که صدایشان گرم و بر انگیزاننده بود.خداوند فرمودهمی

 . (۴۸تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض )

امام رضا علیه السالم ابن هارون را توبیخ کرد و او را از این کار که به مثابه خیانت در 

از داشت.امام،کالم خداوند را به یاد او آورد که فرموده است: ان السمع مردم بود بناموس



گوش و آن چه »( .امام افزود:۴۹والبصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسؤوال )

 .«کند،همه مسؤولندبیند و قلب و آن چه حس میو آن چه میشنود،چشممی

تر روایاتی ضعیف وفاقد بیشاما روایاتی که در آن نام سازهای رایج در آن زمان آمده 

 .سندی محکم است و قابل استناد نیست

علت آن مسایلی که دارای علل عقلی و فطری است ما دامی که»گوید:برهانی که می

تخصیص ناپذیر است پذیرد و از مسایل و قضایایموجود باشد هیچ گونه استثنائی را نمی

منزله کبرای استدالل و علت وسط و به باید مورد توجه و دقت قرار گیرد،زیرا تعلیل،حد

است،علت همان گونه که در مرحله ثبوت دخالت داشت در مرحله اثبات نیز دخالت 

حکم ذکر شده عنوانی است که به عنوان علتدارد،بر این اساس، موضوع در حقیقت همان

خود علت ثبوت و اثبات آن است تخلف است و هیچ حکمی از موضوعی که

 .ناممکن استا تخلف معلول از علتکند،زیرنمی

اصلی بنابر این،حرمت آواز به این علت که لهو باطل است،مستلزم آن است که علت

به حساب آید و به تحریم، یعنی لهو باطل در آن موجود باشد.لذا هر آوازی باید لهو باطل

اریم،طبق قرآن مجاز بشمهمین دلیل حرام باشد،در این صورت اگر ما آواز را در تالوت

ایم!اما این مساله را نه اصل باال باید گفته شود که ورود لهو باطل را در قرآن مجازشمرده

 .پذیرد و نه وجدانعقل می

آن نیز عالوه بر آن،زشتی باطل امری فطری است و استثناء بردار نیست و در قبیح بودن

خدا نیز از راه عقل به تنهایی حکم کرده است،به ویژه که این باطل موجب انحراف

شود.بنا بر این،اگر آواز به طور مطلق از لهو باطل به شمار آید،باید درهمه جا این طور می

 .باشد،چه در قرآن و چه در جای دیگر

تواندنباشد،پس تواند لهو و باطل باشد و میبر این اساس،ناگزیر باید گفت که آواز می



 . ه تخصیصجواز آواز در تالوت قرآن از نوع تخصص است،ن

مرزی قابل کنیم که اگر خداوند میان سخنان نیکو و زشتحال این پرسش را مطرح می

تاثیر گذاری شود، در این صورت آواز در تالوت قرآن که به منظوری صحیح و برای

 ها آمده در کدام طرف قرار خواهد گرفت؟تر بر دلبیش

خداوند ز معدود طیباتی است کهشکی نیست که این کار زیور و زینت و زیبایی است و ا

است: قل من آن را برای بندگان خود جزء روزی حالل قرار داده است.خداوند فرموده

الحیاة الدنیا حرم زینة اهلل التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی

 . (۵۰خالصة یوم القیامة )

( ۵۱است )ناه و فساد را حرام گردانیدهآری خداوند فحشا را چه پنهان و چه آشکار و گ

،ولی آیا آواز در تالوت قرآن جنبه گناه و بغی و فحشا دارد یا زیور و زینت وزیبایی است 

 است؟ای برای ارشاد بندگانو افزودن بر آن، حکمت و هدایت و وسیله

 :نوشتهاپی

 .۱ ۹۳:۲ضحی .۱

 .۲۰:۵طه .۲

 .۱۹:۴مریم .۳

 .۲۰:۱۵طه .۴

 .۲۰:۷۴طه .۵

 -.۷۷-۲۰:۷۹طه .6

 .ایقاع:هم آهنگ ساختن آوازها.۷

 .۴۰:۱۵غافر .۸

 .6:۹۵انعام .۹



 .6:۹6انعام .۱۰

 .۴۰:۱۹غافر .۱۱

 .۱۲-۱۹.ر.ک:محاولة لفهم عصری للقرآن ص 6:۱۰۳انعام .۱۲

 .۷۳:۴مزمل .۱۳

 .۳-۸-۹های ،شماره6۱۴-6۱6،ص ۲الکافی،ج .۱۴

 .۷۳:۴مزمل .۱۵

 .۱۹۰-۱۹۵،ص ۲۱ن،شماره ،کتاب القرآ۸۹بحار االنوار،ج .۱6

 .۱۳،شماره 6۱6،ص ۲الکافی،ج .۱۷

 .۱۹۱،ص ۸۹بحار االنوار،ج .۱۸

 .۲،شماره 6۱۴،ص ۲الکافی،ج .۱۹

ابو عبد اهلل محمد بن زیاد کوفی یکی از زبان دانان مشهور عرب است که در محضر ».۲۰

مه سر شدند.او در سخندانی و شناخت لفظ ناآشنا از هدرس او مردمان بسیارحاضر می

 ۱۵۰اصمعی برتری داشته است.او در رجب سال »ابو عبیده و»گویند بربود،تا جایی که می

 .(۲۱۵،ص ۱از دنیا رفت)قمی،الکنی و االلقاب،ج  ۲۳۱هجری زاده شد و در شعبان 

 .رکبانی:خواندن سرود باکش و قوس دادن و زیر و بم صدا.۲۱

 .هجیراء:زمزمه و طنین آواز و ترانه.۲۲

 .۳۹۱،ص ۳ابن اثیر،ج  نهایه.۲۳

 .()رثث۳6،ص ۲الفائق،ج .۲۴

منظور شاعر تغنی بوده و اسم را)غناء(به جای مصدر آورده »ابن منظور گفته است:.۲۵

 . است

 .آمده است«تحسین القراءة و ترقیقها»،۱۳6،ص ۱۵لسان العرب،ج .۲6



 .۴۸۴مستطرفات السرائر،ص .۲۷

 .۱۷۰،ص ۲کتاب االحتجاج،ج .۲۸

 .۲۲۲،شماره 6۸،ص ۲ر.ک:عیون اخبار الرضا،ج ،۳۵:۱فاطر .۲۹

 .۲۲:۳۰حج .۳۰

 .۲6و  ۲۰و  ۹و  ۲شماره ،احادیث۳۰۳،ص ۱۷وسایل،ط جدید،ج .۳۱

 .۳6،ص ۳مقابیس اللغة،ج .۳۲

 .۲۲:۳۰حج .۳۳

 .۳۱:6لقمان .۳۴

 .۲۰،شماره ۳۰۹،ص ۱۷وسایل،ط جدید،ج .۳۵

 .۲۱همان،شماره .۳6

 .۵،شماره ۱۲۲همان،ص .۳۷

 .۸،شماره ۲6۲،ص ۷6ار،ج بحار االنو.۳۸

 .۳،شماره ۱۲۱همان،ص .۳۹

 .۱۲،شماره ۳۰6همان،ص .۴۰

 .۱6،شماره ۳۰۷،ص ۱۷.ر.ک:وسایل،ج ۳۱:6لقمان .۴۱

 .۲۳،شماره ۳۰۹،ص ۱۷وسایل،ج .۴۲

 .۱۰،شماره ۳۰۵همان،ص .۴۳

 .۱۴،شماره ۲۱۴،ص ۱۳مستدرک،ط جدید،ج .۴۴

 .۱۹،شماره ۳۰۸،ص ۱۷.ر.ک:وسایل الشیعه،ط جدید،ج ۲۵:۷۲فرقان .۴۵

 .۱۴،شماره ۲۴۳،ص ۷6.بحار ج ۱۳،شماره ۳۰6،ص ۱۷وسایل ج .۴6

 .۲۹،شماره ۳۱۱،ص ۱۷وسایل،ج .۴۷



 .۳۳:۳۲احزاب .۴۸

 .۱۷:۳6اسراء .۴۹

 .۷:۳۲اعراف .۵۰

 .۷:۳۳اعراف .۵۱

 نگاهی به آرای فقیهان

اجازه وقتی زنان آواز خوان»گوید:شیخ ابو جعفر طوسی در باب جواز آواز خوانی زن می

هایی تغنی دارند که مردی به مجلسشان وارد نیاید و زبان به باطل نگشایندو از سرگرمی

فرستد را به حجله میمانند ترکه چوب و نی و غیره پرهیز کنند.زن آواز خوان که عروس

تواند شعر بخواند و از گفتار باطل دوری جوید،درصورتی که این امور را رعایت نکند می

 . (۱« )نداردو چه در غیر آن حق خواندن چه در عروسی

تحریم آواز به گیریم کهاز سخنان باال نتیجه می»مرحوم فیض در دنبال این سخن گوید:

جهت کارهای حرامی است که ممکن است در آن صورت بگیرد وچنان چه این گونه 

های ه جشنکند در غیر این صورت جوازآواز خوانی بافعال در آن نباشد،اشکالی پیدا نمی

مورد هم رخصت داده شده است،اما یابد،به ویژه که در غیر اینعروسی هم اختصاص نمی

مقامات عالیه و صاحبان شان نیست،هر چند که توان گفت که برخی رفتارها شایستهمی

 .«مباح باشد

پس در این باره معیار،همان حدیث وارد است که هرکس به »افزاید:مرحوم فیض می

بر این اساس،شنیدن آوازی که »گوید:گوش فرا دهد،او را پرستیده است .او می ایگوینده

شمار خداوند متعال و بیهاییا وصف نعمتدر آن یادی از بهشت و دوزخ یا قیامت است

زود گذر و غیره دعوت عبادات است و در آن به خیر خواهی و پارسایی در دنیای



او ادامه «.اشکالی نداردآمده-الجنة همان گونه که در حدیث فذکرتک -شود،می

شایان توجه است که در آن،یادخداوند است و شاید با این یاد از این جهت»...دهدمی

پس از شنیدن این -بر اهل منطقآوری،دلشان به یاد خدا نرم گردد.کوتاه سخن این که

ب آوازهایی فاصله هست و دیگر این که اغلپوشیده نیست که میان آواز حق و باطل-اخبار

 . (۲« )باشدخواننداز نوع باطل میکه متصوفه در مجالس خود می

اخباری که از مجموع»گوید:او در کتاب بزرگ فقهی خود موسوم به مفاتیح الشرایع می

رفتار رایج در آن توان استنباط کرد که حرام بودن آن به دلیلدرباره آواز به ما رسیده می

آواز آنان و سخنان نشستند و بهگانه میه که مردان با زنان بیزمان بوده است،به این گون

 . (۳بوده است )دادند که جملگی از افعال محرمشان گوش فرا مییاوه

ادب چنین بر از بررسی کالم عرب و اهل»گوید:می-در حاشیه کتاب وافی-عالمه شعرانی

خواهد باشد،حال میترجیعشود که در آن مد و آید که غنا،مطلقا به صدایی گفته میمی

 :گفته استطرب انگیز باشد یا نباشد.شاعر در وصف کبوتری

 اذا هی غنت ابهت الناس حسنها و اطرق اجالال لها کل حاذق،»

اگر آن کبوتر آواز بخواند،زیبایی صدایش مردم را مبهوت خواهد کرد و هر استادماهری 

 .«آوردبه احترامش سر فرود می

یا این که هرصدایی ان گفت که هر صدایی که تاثیر گذار باشد،حرام استتوبنابر این،نمی

نماید،حرام به که بتواند کالم را به زیبایی،ترکیب و ادا کند به طوری که آدمی را جذب

هنگام خواندن شمار آید. همان گونه که پیشتر گفته آمد،صدای امام سجاد علیه السالم به

که ه و پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله نیز فرمان دادهقرآن بسیار دل نشین و جذاب بود

تاثیر بر هایبا این که از نغمه-قرآن با آواز خوش خوانده شود.هم چنین سرود ساربانان

ها صدق اینرخصت داده شده است و شکی نیست که تغنی بر تمام-انگیز ترکیب یافته



 .«کندمی

شیخ در استبصار باشیم که اخبار حرمت رابه دلیل ما ناگزیر باید یا موافق »افزاید:او می

نوعی که باعث داند،نه خود عمل،یا این که حرمت آواز را مختص بهپیامدهای آن می

بودنش به دلیل حرامی است شود بدانیم و در این صورت،حرامارتکاب فحشا و حرام می

ها و است که روایتهمان امری و این»گوید:هم چنین می«.دهدکه هم راه با آن رخ می

 . (۴های فقهای گذشته ناظر به آن است )عبارت

بوده و رایجمحقق ارجمند مالی سبزواری در زمینه حرام بودن نوعی آواز که در آن زمان

غنا درروایات منع،مفرد »گوید:این که آواز بالکل حرام نیست،استدالل لطیفی دارد.او می

د به خود در زبان برشمول داللت ندارد،زیرا است و معرف به الف و الم.این امر خو

ای رسد که برای نوع خاص یابرخی از انواع عام قرینه یا نشانهعمومیت،زمانی به اثبات می

کردن امر به مورد خاص،با مقصود و نیز سیاق در دست نباشد،زیرا در آن صورت مختص

ق و شمول نسبت بیان و حکمت منافات خواهدداشت،پس به ناگزیر آن را به استغرا

ای بود که این گونه نیست،زیرا آواز رایج در آن زمان به شیوهدهیم،اما در این جا مسالهمی

رفت و اغلب،کنیزکان آواز خوان و غیره در های باطل به کار میبرای لهو وسرگرمی

های کردند.لذا نظر داشتن به شیوهفساد و می خوارگی و غیره بدان مبادرت میمجالس

لهو باطل به شمار آمده است «غنا»( در بسیاری از احادیث،۵در آن زمان بعید نیست )رایج

وگونه حق آن،در قرآن و دعاها و ذکرهای خوانده شده با صدای خوش است که درآن 

حکم حتی در کند.بنا بر این،اینیادی از آخرت آمده و به عالم قدسی ترغیب و تشویق می

صورت،حکم آن مباح راه لهو باشد،جاری است و در غیر اینمواردی غیر از غنا که در آن 

 . (6و راه احتیاط در آن واضح است )

برای حرام بودن آواز به اجماع وکتاب و سنت »گوید:مرحوم نراقی را سخنی است که می



اند...،درباره اجماع باید دانست که داللتش برحرمت پیامبر صلی اهلل علیه و آله استناد کرده

فی الجمله است و بر بیش از آن داللتی ندارد.درکتاب)قرآن(،نیز »صورت اجمال و غنا به

است هیچ نشانه دیگری ای برای دور شدن از سبیل اهللجز حرام بودن لهو و لعب که وسیله

ای از حرام بودن گونه دیگر نشانهشکی در این نداریم و هیچ»...افزاید:او می«.وجود ندارد

هاو یاد آوری بهشت و بر انگیختن اشتیاق آوازی که برای نرم کردن دل وجود ندارد، مانند

خداوند با آوردن توان گفتبه جهان دیگر و برای تاثیر گذاری قرآن و دعاباشد.حتی می

 .کرده استلهو الحدیث نوع آواز حرام را مشخص

یرا این اش اصوال خالی از هر گونه داللتی بر حرمت است،زاما سنت،علی رغم فراوانی

فرشته در خانه،النه تعبیرها: )ایمن نبودن از وقوع در معصیت،پذیرفته نشدن دعا،داخل نشدن

ها در نفاق بودن و...(هیچ یک داللتی بر اثبات حرمت غنا ندارد،چون امثال این عبارت

تر این روایات سندهای ضعیفی اغلب مکروهات نیز وارد شده است.عالوه بر این،بیش

 .«دارند

 :فرمایدبنابر این برای حرمت آن جز کالم خداوند که می»دهد:ادامه میوی 

( و ضمیمه آن،یعنی روایاتی که این آیه را به تغنی و آواز ۷و اجتنبوا قول الزور )

کنند،هیچ دلیل دیگری وجود ندارد.البته دلیل فوق نیز تمام نیست،زیرابا تفسیر میخوانی

بر یکی از شود که آن تفسیر مبتنیدارد و معلوم می تفسیری که درباره احسنت است تضاد

تر است و معنای لغوی وعرفی خود را شمولی«قول الزور»هاست. لذا منظور ازمصداق

پیداست که این معانی گیرد که عبارت از باطل و دروغ و تهمت و غیره است.ناگفتهمی

چند که مد و ترجیع داشته شود،هر نمیشامل تالوت قرآن و خواندن دعا و موعظه و مرثیه

 .باشد

تقسیم افزون بر این روایاتی هست که غنا را به دو گونه،یکی حالل و دیگری حرام



حرامی بخواند که هر کسی غنای»و«.اگر معصیتی در آن نباشد،اشکال ندارد»کند، مانندمی

ندارد،به آوازخوانی زن اشکالی »که غنا را مقید به حرام کرده است و«شود...باعث معصیت

کالم طبرسی نشان »افزاید:میو غیره .وی«شرطی که مردی در آن مجلس وارد نشود

دهد که گویا این تقسیم بندی از صدر اسالم وجودداشته است .او سپس حرمت گونه می

کند و موارد استثنا را آن گونه که تایید میها را به طور مطلقخاصی از آواز،و نه تمام گونه

 . (۸دارد )اند بیان میل گفتهفقها به تفصی

مساله به های ما از کالم شیخ الطائفه و فقهای بعد از اوست که در باب ایناین دانسته

دانستن غنا در نزد اند.حرامتفصیل سخن گفته و میان گونه حالل و حرام غنا تمیز قایل شده

 .تر فقها ناظر به قسم حرام آن است که در روایات آمدهبیش

این،هیچ گونه دلیلی برای اتفاق نظر اصحاب بر حرمت غنا به طور مطلق وجودندارد و بنابر 

 .چنین دلیلی در قرآن و سنت نیز نیست

 .حرکت کننداند که بر عکس این جهتاز جهتی،برخی از متاخرین سعی کرده

 درحرام»گوید:برای نمونه به کالم سید محمد جواد عاملی در این باره توجه کنیم که می

خواهد به هنگام تالوت قرآن باشدیا دعا و شعر و بودن آواز اختالف نظری نیست،حال می

حرمت امر خارجی که غیره،اما محدث کاشانی و فاضل خراسانی حرام بودن غنا را به دلیل

اند،مانند ورود مردان به مجلس یاآوردن کالم باطل و غیره.آنان بر آن عارض شده دانسته

اند.ولی این نظر مخالف کتاب خود به حدود دوازده حدیث استنادکردهبرای اثبات کالم 

یا ظهور بر تحریم مطلق داللت صراحتخبر که بهاست و موافق عامه و با بیست و پنج

 . (۹دارند در تعارض است )

من هیچ کس را مخالف سخن اونیافتم و »گوید:صاحب جواهر نیز در پیروی از او می

توان قسمش بر آن قائم است و سنت در آن متواتر است وحتی میاجماع نیز با هر دو 



 . (۱۰گفت که از ضروریات مذهب است )

 :بر کسی پوشیده نیست که این استدالل چند اشکال دارد

نشده است و اول:در ادعای نبودن اختالف نظر درباره حرمت مطلق هیچ گونه سندی ارائه

هایی از غنا را استثنا بینیم،اوگونهیخ الطائفه میاز سوی دیگر خالف این ادعا را در کالم ش

 .کنندنراقی و دیگران بدان استشهادمی»فیض و»کند ومی

نتوان میانشان دوم:ترجیح دادن یا انتخاب یکی از دو خبر متعارض،زمانی صحیح است که

 صورت که اخبار نهی،حملجمع کرد.مثال درباره غنا اخبار متعارض قابل جمع است،به این

شود،زیرا نهی،ظهور در حرمت دارد،ولی ترخیص)اجازه دادن(تصریح در بر کراهت می

 .جواز دارد و هم واره تصریح)نص(بر ظهورمقدم است

اند یا مطلقسوم:تعارض در این جا بدوی و ظاهری است نه واقعی و حقیقی،زیرا اخبار منع

و خاص و هم ند و میان عامایا عام و اخبار جواز یا مقیدند و یا این که تخصیص خورده

چنین مطلق و مقید تعارضی نیست.مخفی نماند که با وجود قید،هیچ گونه مطلقی وجود 

 .گویدمقدمات اطالق،تمام نیستندنخواهد داشت،زیرا آن گونه که محقق سبزواری می

چهارم:بر فرض آن که این اخبار متعارض،قابل جمع نباشند ترجیح یکی از دوطرف صرفا 

طرف دیگر هم کم با این که تعداد روایات-تر استل این که تعداد روایاتش بیشبه دلی

 .بر خالف مقررات معهود و ضوابط اصولی است-نیست

با کتاب در این جا وارد نیست،زیرا قرآن تصریحی دراین باره ندارد و پنجم:بحث مخالفت

 .کنداستدالل به عمومات غیر ناظر در این امر بخصوص کفایت نمی

مشهور با عامه نیز در این جا موضوعیت ندارد،زیرا آن چه از مذهب آنانششم:موافقت

اتفاق،تغنی را حرام بهاست، حرام بودن غنا است.برای مثال،ابن منذر و دیگر اعالم سنت

 (۱۱دانند. )دانند و اجیر نمودن زن آواز خوان را باطل میمی



منع،متواتر است و حتی ازضروریات  روایات»گوید:هفتم:ادعای صاحب جواهر که می

اند و روایاتی که در گفتهمذهب است وارد نیست،زیرا اعالم طائفه،خالف آن را به تفصیل

 .کننداین باب آمده نیز همگی عکس آن را ثابت می

 وحدت موضوعی یا تناسب معنوی آیات -د

است،گرچه های قرآن،وجود تناسب معنوی میان آیات هر سوره یکی دیگر از ویژگی

باشند.زیرا های زیاد یا کم نازل شدهیک جا نازل نگشته و به صورت پراکنده با فاصله

کند اقتضا می-طبیعتا-های گوناگون بودهپراکندگی در نزول آیات که به جهت مناسبت

به مناسبت دیگری نازل میان هر دسته آیاتی که به مناسبتی نازل گشته با دسته دیگر که

پراکندگی در نزول بایستی در چهره طه و تناسبی وجود نداشته باشد،و اینگشته است،راب

به -مجموع آیات هر سوره به خوبی هویدا باشد.درصورتی که با دقتی که دانش مندان

اند که اند به این نتیجه رسیدهدر محتوای سر تا سر هرسوره انجام داده-ویژه در عصر اخیر

کند که جامع میان آیات هر سوره است و دنبال میرا های خاصیهر سوره هدف یا هدف

شود،همین وحدت موضوعی است موضوعی در هر سوره خوانده میامروزه به نام وحدت

دهد و مساله اعجاز در همین نکته است که پراکندگی سیاق سوره را تشکیل میکه وحدت

هر سوره به  کند،با آن که تناسب و وحدت سیاق دردرنزول،عدم تناسب را اقتضا می

 !باشدخوبی مشهود است و بر خالف مقتضای طبع پراکندگی در نزول می

ها سورهدانش مندان بر این مدعا دالیلی دارند از جمله تفاوت در عدد و کمیت آیات

بودن یعنی تواند اتفاقی باشد،زیرا اتفاقیاست.این تفاوت در عدد آیات هر سوره نمی

عمل حساب نشده ون سبب بودن است و صدور هر گونهنسنجیده و عاری از حکمت و بد

نازل گشته،به ویژه تر به طور کاملهای قرآن بیشاز فاعل حکیم ممتنع است.سوره



ها در طول مدت وپراکنده نازل گشته های دیگر که آیات آنهای کوتاه،سورهسوره

تی که پس از آن نازل گردید،و هر آیه یاآیااست،با نزول بسم اهلل الرحمان الرحیم آغاز می

گردید،تا میگشت،با دستور پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله به دنبال آیات پیشین ثبتمی

نماید.لذا مقدار بسم اهلل دیگری نازل گردد که پایان سوره قبل و آغاز سوره بعد را اعالم

قیفی است و با های هر سوره وجود دارد،تماما توعدد آیات هر سوره و ترتیبی که میان آیه

 .دست وحی و دستور پیامبر انجام گرفته است

چیست؟پاسخ ها برایاکنون این سؤال مطرح است که این اختالف عدد در آیات سوره

کند که با پایان یافتن بیان میدرست همان است که یادآور شدیم:هر سوره هدفی را دنبال

وره معلول همین علت است.این یابد و اختالف در عدد آیات هرسهدف، سوره پایان می

معقول انجام نگرفته است و همین جهت اختالف هرگز به صورت اتفاقی و بدون سبب

دهد،یعنی میان آیات هر سیاق هر سوره را تشکیل میاست که وحدت موضوعی یا وحدت

 .سوره یک رابطه معنوی وتناسب نزدیک وجود دارد

در پی آنند تا به اهداف ویژه هرسوره  اند ومفسرین متاخر به این حقیقت پی برده

اند،از جمله،عالمه طباطبایی ونیز سید قطب که یابند و تا حدودی نیز پیش رفت کردهدست

دهد.یکی از خود،هدف آن را مختصراتوضیح میدر مقدمه تفسیر هر سوره طبق برداشت

تالیف «و مقاصدها شاگردان وی به نام عبد اهلل محمود شحاته کتابی به نام اهداف کل سورة

ای هم موفق را مشخص نماید که تا اندازهنموده و سعی بر آن داشته که اهداف هر سوره

 ۴۵و تا سوره جاثیه ادامه داده و مجموعا در گردیده است.او از سوره بقره شروع کرده

 .سوره این هدف را دنبال کرده است

اهمیت فراوان داده و مقاصد هر  پیشینیان به این امر»گوید:وی در مقدمه کتاب خود می

 (۸۱۷اند، از جمله فیروز آبادی)متوفای سوره در قرآن را تبیین کرده



اعالی تالیف نموده،که مجلس«کتابی به نام بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز

داده آن را به بر آن انجام«محمد علی نجار»شؤون اسالمی در قاهره با تحقیقی که استاد

 .پ رسانیدچا

در آغاز قرن اخیر شیخ محمد عبده صاحب تفسیر المنار،همین نظریه را دنبال ومساله 

الوحدة الموضوعیة للسوره را مطرح کرده و اصرار دارد که فهم هدف هرسوره کمک 

های هر معانی آیه آیهبه مفسر تا به طور دقیق به مقاصد سوره پی ببرد و بهشایانی است

اگرد وی سید رشید رضا در تفسیرالمنار،این نظر استاد را به خوبی سوره نزدیک شود.ش

اند،مانند استاد توضیح داده است.دیگر مفسران عصر حاضر ازهمین روش الهام گرفته

جزء قرآن را فرا گرفته و همت  ۱۰مصطفی مراغی.استاد محمودشلتوت تفسیری دارد که 

 .را بیان نمایدها گماشته تا اهداف هرسوره و اغراض و مقاصد آن

مبذول داشته و گوید:مرحوم استاد سید قطب در این راستا سعی فراواناستاد شحاته می

ها نشان اهداف سورهنظری نافذ در این راه به خرج داده که احاطه کامل خود را در فهم

داده است،و نیز استاد دیگرش دکتر محمد عبد اهلل دراز دردانش گاه پیش از تفسیر هر 

های ها و اندیشهای از گفتهمجموعهدر این باره تاکید داشته و این ذهنیت را که قرآنسوره 

 :گفتنمود و میپراکنده است،به شدت رد می

اند،به خوبی روشن گردیده که هرسوره با دقتی که دانش مندان اسالمی امروزه انجام داده

مقدمه شیوا شروع که با یکای برخوردار است،دارای تنظیم خاص و از نظم و ترتیب ویژه

یابد جمع بندی کوتاه خاتمه میپردازد و با یکگردد،سپس به مقاصد عالیه خود میمی

(۱۲) . 

گیریم که قرآن باآن که به از همین جا نتیجه می»گوید:لذا استاد محمد عبد اهلل دراز می

ال وحدت حهای متفاوت نازل گردیده،در عینهای خاص و در زمانمقتضای مناسبت



 . (۱۳است )ترین شاهد بر اعجاز قرآنمنطقی و ادبی خود را حفظ کرده و این بزرگ

تاکید دارد و نیز بر این مساله-ریاست دانشکده الهیات در ازهر-استاد محمد محمد مدنی

دانسته است.او دقت در فهم مقاصد هر سوره را بهترین راه برای فهم معانی آیات

درک جزئیات ترسیم شده سوره را با دید باز ننگری،هرگز نتوانی به تا منظر عام»گوید:می

یابی .این مطلب با ارزش را درمقدمه تفسیر سوره نساء بیان داشته و در پهنای سوره دست

سورة النساء،جامعه اسالمی آن گونه که سوره آن را با نام المجتمع االسالمی کما تنظمه

 . (۱۴نساء ترسیم کرده یاد کرده است )

فی القرآن دکتر محمد محمود حجازی در این زمینه کتابی دارد به نام الوحدة الموضوعیة

 .گفته استم به چاپ رسیده و به تفصیل سخن ۱۹۷۰ه و  ۱۳۹۰الکریم که به سال 

واحدی است خالصه،متاخرین در این باره تاکید دارند که هر سوره دارای یک جامعیت

مفسر،پیش از ورود به گی آیات نقش دارد و اولین وظیفهکه در انسجام و به هم پیوست

است تا به خوبی بتواند به تفسیر آیات، به دست آوردن آن وحدت جامع حاکم بر سوره

 .یابدمقاصد سوره ست

را از جمله حسن ختام در هر سوره»حسن مطلع و»به عالوه،علمای بالغت از دیر زمان،

گردد ظریف آغاز میایترتیب که هر سوره با مقدمه اند،بدینمحسنات بدیعی قرآن دانسته

ور سخن کند که سخناقتضا مییابد.گویند:ضرورت بالغتای لطیف پایان میو با خاتمه

آمادگی در شنونده ایجاد کند و هم ای آغاز کند که همخود را با ظرافت تمام به گونه

 .اشارتی باشد به آن چه مقصود اصلی کالم است

شود،یعنی ورزیدگی وهنرمندی روع در سخن با نام براعت استهالل خوانده میاین نحو ش

و قد اتت »گوید:ادیب توانای معروف-در جلب نظر شنونده در آغاز سخن.ابن معصوم

( ،تمامی ۱۵جمیع فواتح السور من القرآن المجید علی احسن الوجوه و ابلغهاو اکملها )



ن نکته بنیادین بالغت رارعایت کرده است .ابن های قرآن به بهترین وجهی ایآغاز سوره

 (۱6کند )بهترین شاهد مثال یاد میهای قرآنی را به عنواناثیر نیز در این باره، ابتدای سوره

. 

الزم است که متکلم سخن خود را بالطافت کامل »درباره حسن ختام ابن ابی االصبع گوید:

ماند.لذا باید باقی میآن در ذهن شنونده پایان بخشد،زیرا این آخرین جمالتی است که اثر

آن گاه به «.ها،سخن خود راخاتمه دهدترین عبارتسعی کند تا با شیواترین و پخته

را از دیدگاه علم بدیع روشن ها پرداخته و شیوایی خاتمه هر یکتفصیل،به تک تک سوره

ها،در چون افتتاح آن ها همسوره( . علمای بالغت اتفاق نظر دارند،که خاتمه۱۷سازد )می

خواتیم السور کفواتحها واردة »معصوم گوید:نهایت لطافت و ظرافت انجام یافته است.ابن

ها را بر علی احسن وجوه البالغة و اکملها ممایناسب االختتام .آن گاه خاتمه برخی سوره

دها و تامل سائر خواتیم السور تج»گوید:دهد،سپس میمیشمرد و حسن آن را ارائهمی

 . (۱۸و نهایة اللطافة )کذلک فی غایة الجودة

بزرگ قدرش در کتاب-هاجالل الدین سیوطی در زمینه حسن افتتاح و حسن ختام سوره

تابناکی در این باره به درازا سخن گفته و از استادان سخن دان،گوهرهای-معترک االقران 

ب یادشده را با ذکر شواهد و فشرده مطال«کتاب التمهید ۵( .در جلد ۱۹ارائه داده است )

 . (۲۰ایم )مثال آورده

ای شیوا و شود،کالمی با مقدمهآید:آیا میاکنون این پرسش پیش می

ای است که زیبا،مقصودی بس واال در میان نداشته باشد؟این همان نکتهایخاتمه

دارد که هر  وار عالمه طباطبایی بر این نکته اصراراند.استاد بزرگبدان پی بردهمتاخرین

وحدت باشد،بلکه یکای از آیات پراکنده و بدون جامع واحدی نمیصرفا مجموعهسوره

رساند.مساله وحدت موضوعی فراگیر بر هر سوره حاکم است که پیوستگی آیات را می



از همین جا نشات گرفته -رودکه از قرائن کالمیه به شمارمی-وحدت سیاق در هر سوره»یا

التی فصلها قطعا -الطوائف من کالمه تعالیان لکل طائفة من هذه»اید:فرماست.عالمه می

وحدة التالیف و االلتئام ال یوجد بین ابعاض من نوعا من-قطعا و سمی کل قطعة سورة

هنا نعلم ان االغراض و المقاصد المحصلة من السور سورة،و ال بین سورة و سورة.و من

معنا خاص و لغرض محصل ال تتم السورة اال مختلفة،و ان کل واحدة منهامسوقة لبیان 

( ،این که خداوندهر دسته از آیاتی را جدا از دسته دیگر قرار داده و نام سوره بر ۲۱بتمامه )

هر یک نهاده،شاهد براین است که یک گونه انسجام و پیوستگی در هر مجموعه وجود 

گر،آن پیوستگی خاص از یک مجموعه و یا میان هر سوره و سوره دیدارد،که در قسمتی

 .وجود ندارد

های دیگرتفاوت یابیم که اهداف و مقاصد مورد نظر در هر سوره با سورهرو در میاز این

یابد مگر با پایان نمیدارد، هر سوره برای بیان هدف و مقصد خاصی عرضه شده که پایان

 .«یافتن آن هدف و رسیدن به آن مقصد

اقدام شایسته، مطالب گسترده آن را بیان داشته و با اینای از وی پیشاپیش هر سوره،فشرده

ارزنده به جهان تفسیر ها نهفته است پرده برداشته و جهشیاز راز بزرگی که در متن سوره

 .بخشیده است.جزاه اهلل عن القرآن خیر الجزاء

آن هفت آیه ما به عنوان نمونه،از انسجام و به هم پیوستگی آیات سوره حمد و نظم طبیعی

خاصی است،در حد و نیز از مقدمه و اهداف و خاتمه سوره بقره که حاکی از نظام طبیعی

حاکم به انسجام و جامعیت( .با تامل و دقت در هر سوره،این۲۲ایم )توانایی بحث کرده

 .خوبی مشهود است

تن در مها با مطالب مطرح شدهامام فخر رازی درباره آیات پایانی سوره بقره و پیوند آن

ان القرآن کما و من تامل فی لطائف نظم هذه السورة و فی بدائع ترتیبها،علم»سوره گوید:



انه معجز بحسب فصاحة الفاظه و شرف معانیه،فهو ایضا معجزبحسب ترتیبه و نظم آیاته.و 

لعل الذین قالوا انه معجز بحسب اسلوبه ارادوا ذلک.االانی رایت جمهور المفسرین 

-( ،هر که در ظرافت نظم این سوره۲۳طائف،غیر متنبهین لهذه االمور )معرضین عن هذه الل

شده مورد توجه قرار آیات آن رعایتکه در ترتیب-هنر جالب-تامل کند و بدایعی-بقره

دهد،خواهد یافت که قرآن همان گونه که ازلحاظ فصاحت الفاظ و شرف و بلندای معانی 

معجز است.و شاید کسانی که اعجاز قرآن آیات آن نیز معجز است،بر حسب ترتیب و نظم

تر مفسرین بینم که بیشمی-متاسفانه-اند.ولیاندهمین را خواستهرا بر حسب اسلوب گفته

 .«انداند و بدان توجهی ننمودهورزیدهاز این نکته غفلت

 :شودآن گاه گفته شاعر را یاد آور می

 نجم فی الصغر،و النجم تستصغر االبصار رؤیته و الذنب للطرف ال لل»

که بیند،گناه از دیدگان است نه در ستارگانستارگان را گر چه دیدگان ما کوچک می

 .«نمایندکوچک می

ساخته و ها را نیز مطرحتذکر الزم:برخی عالوه بر تناسب آیات،مساله تناسب سوره

رفته آن را  ها را توقیفی بدانند.بلکه برخی ازاین فراتراند ترتیب موجود میان سورهخواسته

( .برهان ۲۴اند )ها دانستهسورهبالغه الهی گرفته،شاهدی بر اعجاز قرآن در ترتیبحکمت

ای دارد به نام نظم الدرر فی تناسب اآلیات و (تفسیر گسترده۸۸۵الدین بقاعی)متوفای 

که به افراط در این زمینه سخن گفته و از حداعتدال بیرون رفته است. مطلب را از «السور

  کند که تناسب میان استعاذهجا شروع می آن

ابتدای آفرینش شود و اشاره بهبسمله در آن است که استعاذه با حرف الف شروع می»و

شود که شروع وبا حرف میم ختم میکه حرف شفوی است«است، ولی بسمله با حرف باء

عالوه،یک تناسب  اند.بهاست.پس استعاذه و بسمله مبدا ومعاد را فرا گرفته«اشاره به معاد



استعاذه »شود(و ابتدای قرآن که بامعوذتین ختم میدورانی میان آخر قرآن)که به دو سوره

هرگاه کسی بخواهد در تالوت قرآن،آخر آن را به اول آن شود،قایل شده،کهشروع می

ها به یک ( .آن گاه در بیان پیوستگی سوره۲۵شده است )رعایتوصل کند،این تناسب

 .گفته که عموما فاقد دلیل و تعجب بر انگیز استان بسیاریدیگر سخن

با آن که کار -شگفت آورتر،معاصر وی جالل الدین سیوطی،با آن ذکاوت و تیز نظری

نگاشته و در «السورای به نام تناسق الدرر فی تناسبخود رساله-بقاعی را ناپسند خوانده

با «سوره مسداست،از جمله مناسبتعرضه این گونه مطالب بدون پشتوانه اسراف ورزیده 

سوره »و قافیه)حرف دال(گرفته،گوید: که پس از آن واقع گردیده را در وزن«سوره توحید

به آیه قل هو اهلل احد «شود و سوره توحیدمی( ختم۲6به آیه فی جیدها حبل من مسد )«مسد

تکلفات که  ( و از این گونه۲۸است )"دال"گردد،که حرف آخر هر دوآیه( آغاز می۲۷)

مند و بزرگ قدر قرآن آن اندازه شکوه»برد.به گفته سید قطب:آدمی از شنیدن آن رنج می

جای «.رنگ و بی مایه نداردنیازی به این گونه تکلفات بیاست و عظمت آن فراگیر،که

ها را پی گیری کرده در شگفتی است که برخی ازمفسرین عالی قدر ما،این گونه گفته

 . (۲۹اند )مند وواالی تفسیر خود درج کردهزشکنار مطالب ار

ها با یک دیگر وجودندارد و هرگز شویم،که هیچ تناسب معنوی میان سورهلذا متذکر می

ها توقیفی نیست،بلکه پس از رحلت پیامبرگرامی صلی اهلل علیه و ترتیب موجود بین سوره

ها و زرگی وکوچکی سورهمثال ب-های اعتباریآله بر دست صحابه،از روی برخی مناسبت

 .های قبلی آمدانجام گرفته است،که شرح آن در فصل -از این قبیل

 :نوشتهاپی

 .۲۰۷-۷،شماره 6۲،ص ۳استبصار،ج .۱

 .۳۵،ص ۱۰،م ۳وافی،ج .۲



 .(،)با تلخیص۲۱،ص ۲،ج ۴6۵مفاتیح الشرائع،مفتاح .۳

 .۳6-۳۸،ص ۱۰،م ۳وافی،ج .۴

 .آیدمطلق است،فراهم نمی در آن صورت مقدمات حکمت که شرط تحقق.۵

 .۸6کفایة االحکام،ص .6

 .۲۲:۳۰حج .۷

 .مستند الشیعة،کتاب المکاسب.۸

 .۵۲،ص ۴مفتاح الکرامة،ج .۹

 .۴۴،ص ۲۲جواهر الکالم،ج .۱۰

 .در این باره رجوع شود به:حاشیه المحاضرات نوشته عبد الرزاق المقرم.۱۱

 .۴-۵شحاته،اهداف کل سورة،ص .۱۲

 .(۵-6دخل الی دراسة القرآن الکریم،مقدمه.)همان ص استاد دراز،الم.۱۳

 .۵-۷مدنی،المجتمع االسالمی،ص .۱۴

 .۳۴،ص ۱ابن معصوم،انوار الربیع،ج .۱۵

 .۹۸،ص ۳ابن اثیر،المثل السائر،ج .۱6

 .۳۴6-۳۵۳و ص  ۳۴۳ابن ابی االصبع،بدیع القرآن،ص .۱۷

 .۳۲۵،ص 6انوار الربیع،ج .۱۸

و نیز کتاب االتقان ،ج  ۷۵-۷۹،ص ۱االقران،ج  ر.ک:جالل الدین سیوطی،معترک.۱۹

 .۱6۴ ۱،۱۸۱.البرهان زرکشی،ج ۳۱6-۳۱۹،ص ۳

 .۲۹۰-۳۰۴،ص ۵التمهید،ج .۲۰

 .۱6،و ط بیروت،ص ۱۴،ص ۱تفسیر المیزان،ط تهران،ج .۲۱

 .۲۴۸-۲۵۱،ص ۵ر.ک:التمهید،ج .۲۲



 .۱۲۷،ص ۷فخر رازی،تفسیر کبیر،ج .۲۳

 .۱۹-۲۰محمد تقی شریعتی،تفسیر نوین،ص .۲۴

 .۱۵و ص  ۲۲،ص ۱بقاعی،نظم الدرر،ج .۲۵

 .۱۱۱:۵مسد .۲6

 .۱۱۲:۱اخالص .۲۷

،این رساله با نام اسرار ترتیب القرآن به تحقیق عبد القادر ۷۱سیوطی،تناسق الدرر،ص .۲۸

 .رسیده استاحمد عطا به چاپ

مجمع »خودهم چون مفسر گران قدر طبرسی عظیم،در تفسیر پر ارج و گران قیمت.۲۹

 . انالبی

 هاها و ظرافتنکته -و

نکات بدیعی که مایه شگفتی عرب گردید:دقت در به کار بردن-های دیگر قرآناز ویژگی

های ها و تشبیه وکنایه و مجاز و نکتههای سخن وری است.در قرآن انواع استعارهو ظرافت

های شیوهموارد چار چوب بدیعی به حد وفور به کار رفته است.با وجود آن که در تمامی

ظرافت و دقت انجام شده که موجب شده،ولی مورد کاربرد با چنانمتعارف عرب رعایت

اند که تشبیهات گردیده است.سخن دانان پذیرفتهحیرت ارباب سخن و نکته سنجان عرب

شود،این تشبیهات جامع ترین تشبیهاتی است که در کالم عرب یافت میقرآنی متین

 .رساترین بیان در ارائه فن ترسیم معانی شناخته شده استمحاسن نکات بدیعی بوده و

ادیب بزرگ قدر جهان عرب،ابن اثیر درباره تشبیه مفرد به مفرد سخن گفته و ازقرآن آیه 

پوششی هم چون آورد.به گفته وی قرآن شب هنگام را به( را مثال می۱و جعلنا اللیل لباسا )

ریکی شب افرادرا از دید یک دیگر پنهان تشبیه نموده،زیرا تا-که پوشش تن است-لباس



دارد تا اگر از دشمنی بخواهد بگریزد،یا در کمین اوبنشیند،یا چیزی را از دید دیگران می

این از »تواندبهترین بهره را ببرد.ابن اثیر گوید:پنهان دارد،از تاریکی فراگیر شب می

تشبیه تاریکی فراگیر شب به دیگر نتوان یافت،زیرا تشبیهاتی است که جز در قرآن،در جای

هایی است که قرآن به آن آراسته است و در دیگر کالم منثور و ظرافتپوشش تن،از جمله

( که هم سران ۲شود.هم چنین آیه: هن لباس لکم و انتم لباس لهن )یافت نمیمنظوم عرب

 ترین تشبیهات بهپوششی برای یک دیگر ترسیم نموده است.این از ظریفرا هم چون

های اندام رود،همان گونه که لباس زینتی برای انسان است و عورت و نادیدنیشمارمی

دارد،همین گونه هم سر پوشاند و از گزند سرما و گرما او را نگاه میاورا می

ها او را ها و فرو افتادن در چرکیها است و از لغزشحیات و پوشش زشتیبخشزینت

 . و شیوا تعبیری استدارد،پس چه زیبا تشبیه مینگاه

باشدو آن ( می۳از تشبیهات زیبا و جالب قرآن نیز آیه: نساؤکم حرث لکم )»گوید:او می

حرث زمین »ماند،زیرابیش از مجاز میاندازه این تشبیه گویا و دقیق است که به حقیقت

ن کشت فرزندان است .ابای برایآماده کشت است،که رحم بدان تشبیه شده و زمینه آماده

های فنی چشم گیر قرآن را با ترسیمگوید و این گونهاثیر در این زمینه به درازا سخن می

کند و برتری قرآن را در فن تصویر به میبرخی از تشبیهات موجود در کالم عرب مقایسه

 . (۴دهد )خوبی ارائه می

ازات قرآن در امیر یحیی بن حمزه علوی نیز به تفصیل سخن گفته و به خوبی در ارائه امتی

توانا و با ذوق نویسنده-( .هم چنین سید قطب۵فن ترسیم معانی،از عهده بر آمده است )

بر آن چه در تفسیر کتابی با عنوان التصویر الفنی فی القرآن دارد عالوه-سرشار مصری

خوبی از عهده مطلب بر فی ظالل القرآن آورده است و در این باره به»ادبی پر ارج خود

ارائه شده و در مورد «التمهید»۵هایی از این گفتارهای ذی قیمت در جلدست. گوشهآمده ا



( ،که این 6تفصیل سخن گفته شده است )انواع استعاره و کنایه و مجاز و نکات بدیعی به

 .کنیماندازه بسنده میمختصر را گنجایش آن نیست و به همین

 اعجاز علمی.2

 اشاره

های اعجاز علمی قرآن مربوط به اشاراتی است که ازگوشه»همان گونه که یاد آور شدیم،

هدایت است و سخن حق تعالی نمودار گشته و هدف اصلی نبوده است،زیرا قرآن کتاب

رو سعادت به او است.از اینبخشیدن به زندگی انسان و آموختن راههدف اصلی آن جهت

هت است که این سخن از خوریم،از آن جاگر گاه در قرآن به برخی اشارات علمی بر می

پایان حکایت دارد. قل منبع سرشار علم و حکمت الهی نشات گرفته و ازسرچشمه علم بی

( ،بگو:آن را کسی نازل ساخته است که راز ۷انزله الذی یعلم السر فی السماوات واالرض )

هر مندی و این یک امر طبیعی است که هر دانش«داندمیها و زمینها را در آسماننهان

هایش گاه تعابیری ادا تخصصی خود سخن گوید،از ال به الی گفتهچند در غیر رشته

باشد.همانند آن که فقیهی درباره یک از دانش و رشته تخصص وی میشود که حاکیمی

یابند معمولی سخن گوید،کسانی که با فقاهت آشنایی دارند از تعابیر وی در میموضوع

خود خود را در سخنانرچه آن فقیه نخواسته تا فقاهتباشد،گصاحب سخن،فقیه میکه

اصلی کالم را بنمایاند.هم چنین است اشارات علمی قرآن که تراوش گونه است و هدف

 .دهدتشکیل نمی

است که هایی از این اشارات علمی ارائه گردد،ضرورتچند تذکر:پیش از آن که نمونه

 :چند نکته تذکر داده شود

طبیعی و آن است که قرآن مشتمل بر تمامی اصول و مبانی علوم برخی را گمان بر.۱



باشد و چیزی از میهای صنعتی و اکتشافات علمی و غیرهریاضی و فلکی و حتی رشته

بر یک کتاب تشریعی ها را فرو گذار نکرده است.خالصه قرآن عالوهعلوم و دانستنی

اند دالیلی از خود وار،خواستهافسانهرود.برای اثبات این پندارکتاب علمی نیز به شمار می

( ،قرآن را بر تو ۸ء )الکتاب تبیانا لکل شیقرآن ارائه دهند،از جمله آیه و نزلنا علیک

-قرآن-( ،در کتاب۹ء )الکتاب من شیما فرطنا فی«. گر همه چیز باشدفرستادیم تا بیان

( ،هیچ خشک و ۱۰) چیزی فرو گذار نکردیم . و ال رطب و ال یابس االفی کتاب مبین

 . تری نیست مگر آن که در کتابی آشکار]ثبت[ است

( ۱۱من اراد علم االولین و اآلخرین فلیتدبرالقرآن )»در حدیثی از عبد اهلل بن مسعود آمده:

 .«نماید،هر که علوم گذشتگان و آیندگان را خواهان باشد،همانا در قرآن تعمق

نشده ( مطرح نگردیده یا به آنان نسبت داده۱۲)اگر این گمان از جانب برخی سرشناسان 

آشکار آمدیم،زیرا سستی دالیل آنبود، متعرض آن نگردیده در صدد نقد آن بر نمی

 .است

این همه شود آن است که از کجا و چگونهاولین سؤال که متوجه صاحبان این پندار می

آن پی نبرده و ا پیشینیان بهعلوم و صنایع و اکتشافات روز افزون از قرآن استنباط شده،چر

 !متاخرین نیز به آن توجهی ندارند؟

نحل در دیگر آن که آیات مورد استناد با مطلب مورد ادعا بی گانه است.زیرا آیه سوره

برکافران است که روز رابطه با بیان فراگیر احکام شریعت است.آیه در صدد اتمام حجت

شود و پیامبر اسالم های خودبر انگیخته میتار امترستاخیز هر پیامبری با عنوان شاهد بر رف

باشد،زیرا کتاب وشریعتی که بر دست او فرستاده شده کامل بوده نیز شاهد بر این امت می

و همه چیز در آن بیان شده است وجئنا بک شهیدا علی هؤالء.و نزلنا علیک الکتاب تبیانا 

نی جای نقص و کاستی در بیان ( .یع۱۳للمسلمین )ء و هدی و رحمة و بشریلکل شی



نگذاردیم،تا هدایت و رحمت و بشارتی باشد برای وظایف و تکالیف شرعی باقی

نزول و مخاطبین مورد نظر آیه و نیز صدر و ذیل آیه،به خوبی مسلمانان.لذا با مالحظه شان

 .همان فراگیری و جامعیت احکام شرع است«ءتبیانا لکل شی»مقصود ازروشن است که

ال شعاع دائره مفهوم هر کالم،با مالحظه جای گاهی که گوینده در آن قرارگرفته، اصو

گردد.مثال محمد بن زکریا که کتاب من ال یحضره الطبیب رانگاشت و یاد مشخص می

است،از جای گاه آور شد که تمامی آن چه مورد نیاز است در این کتاب فراهم ساخته

نیازها،در چار چوب مقصود وی از تمامی یک پزشک عالی مقام سخن گفته است،لذا

نیازهای پزشکی است.بر همین شیوه مرحوم صدوق کتاب من ال یحضره الفقیه را تالیف 

نمود،تا مجموع نیازهای در محدوده فقاهت راعرضه کند.هم چنین است آن گاه که 

ین خداوند بر کرسی تشریع نشسته،در رابطه باکتب و شرایع نازل شده بر پیامبران،چن

 !های تشریعی نظر داردجنبهتعبیری ایفا کند که صرفا به جامعیت

باشد.در کتاب قرآن»( اگر مقصود از۱۴ء )همین گونه است آیه ما فرطنا فی الکتاب من شی

صورتی که ظاهر آیه چیز دیگر است و مقصود از کتاب،کتاب تکوین و دررابطه با علم 

ابة فی االرض و ال طائر یطیربجناحیه اال امم ازلی الهی است.آیه چنین است: و ما من د

 . (۱۵ء ثم الی ربهم یحشرون )امثالکم.ما فرطنا فی الکتاب من شی

ها را زیر نظر داریم و هیچ چیز بیرون از علم ازلی ما یعنی ماهمه موجودات و آفریده

 .و سرانجام همه موجودات به سوی خدا استنیست

ها اال هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة اال آیه و عنده مفاتح الغیب ال یعلم

( ،در ۱6یعلمها و ال حبة فی ظلمات االرض و ال رطب و ال یابس اال فی کتاب مبین )

و تر است،که همه موجودات و رفتار و کردارشان در علم ازلی الهی ثبتجهت روشناین

 .ضبط است و حضور بالفعل دارد



داشته و عود،صرفا در رابطه با علومی است که وی با آن آشناییو اما حدیث ابن مس

آن،علوم و معارف دینی است و مقصود از اولین و آخرین،سابقین وال حقین انبیا و شرایع 

 .استها آمده در قرآن فراهمباشد، که تمام آن چه در آنآنان می

دشوار و رآنی،کاری بسدومین نکته آن که به کارگیری ابزار علمی برای فهم معانی ق.۲

ظریف است،زیرا علم حالت ثبات ندارد و با پیش رفت زمان گسترش ودگرگونی پیدا 

به خود حالت قطعیتکه روزگاری-چه رسد به فرضیه-کند و چه بسا یک نظریه علمیمی

گرفته باشد، روز دیگر هم چون سرابی نقش بر آب،محو ونابود گردد.لذا اگر مفاهیم 

معانی قرآن که حالت ثبات و واقعیتی بزار ناپایدار علمی تفسیر و توجیه کنیم،بهقرآنی را با ا

های سازیم.خالصه،گره زدن فرآوردهاستوار دارند، تزلزل بخشیده و آن را نااستوارمی

 .رسددانش با قرآن،کار صحیحی به نظرنمی

است، ش روشنآری اگر دانش مندی با ابزار علمی که در اختیار دارد و قطعیت آن برای

بردارد،کاری پرده-ها نمودار استکه در همین اشاره-توانست از برخی ابهامات قرآنی

یا به -نظر خود را آغاز کند وبگوید:شاید«پسندیده است.مشروط بر آن که با کلمه شاید

تحولی ایجاد گردد،به قرآن مقصود آیه چنین باشد،تا اگر در آن نظریه علمی-احتمال قوی

 .بوده استارد نشود،صرفا گفته شود که تفسیر او اشتباهای وصدمه

از های قطعی علم منقولما در این بخش از اعجاز قرآنی،با استفاده از برخی نظریه

 .ایممندان مورد اعتماد،سعی در تفسیر برخی اشارات علمی قرآن نمودهدانش

های ی استوار دین وفراوردههااما به این نکته باید توجه داشت که هرگز نباید میان دیدگاه

 .ناپایدار علم،پیوند ناگسستنی ایجاد نمود

جنبه علمی قرآن را نیزشامل -گر اعجاز قرآن استکه نمایان-نکته سوم،آیا تحدی.۳

این گونه شود؟ بدین معنا که قرآن آن گاه که تحدی نموده و هم آورد طلبیده،آیا بهمی



به برخی از که بر اثر پیش رفت علم و پی بردناشارات علمی نیز نظر داشته است؟یا آن 

آسمانی روشن شده ای از اعجاز این کتاباسرار علمی که قرآن به آنها اشارتی دارد،گوشه

در اختیار داشتند توانستند است.به عبارتی دیگر پس از آن که دانش مندان با ابزار علمی که

اشته،پرده بردارند و در نتیجه به از این گونه اشارات علمی که تا کنون حالت ابهام د

ای از احاطه صاحب سخن)پروردگار(پی ببرند ودریابند که چنین سخنی یا اشارتی گوشه

در آن روزگار،جز از پروردگار جهان امکان صدورنداشته و بدین جهت مساله اعجاز 

 !علمی قرآن مطرح گردیده است

 .تواند باشدلیل اعجاز میاند،که این گونه اشارات علمی دبرخی بر همین عقیده

است ولی تحدی به آن صورت نگرفته است،چون روی سخن در آیات تحدی با کسانی

همانند دیگر اند.بر این مبنا قرآن در جهت علمیکه هرگز با این گونه علوم آشنایی نداشته

اشارات علمی دلیل اعجاز اند،گرچهکتب آسمانی است،که صورت تحدی به خود نگرفته

 . (۱۷وانند باشند )تمی

تحدی اند روی سخن در آیاتولی این طرز تفکر از آن جا نشات گرفته که گمان برده

از محدوده تنها با عرب معاصر نزول قرآن بوده است،در حالی که قرآن مرحله به مرحله

تنها عرب بلکه زمانی عصر خویش فراتر رفته و دامنه تحدی را گسترش داده است،نه

 .به هم آوردی فرا خوانده استت را برای ابدیتتمامی بشری

یکی از آیات تحدی که در سوره بقره است و پس از ظهور و گسترش اسالم درمدینه نازل 

گشته،تمامی مردم را مورد خطاب قرار داده است،پس از خطاب یا ایهاالناس اعبدوا ربکم 

فرماید: و ان کنتم فی میبا فاصله یک آیه-الذی خلقکم و الذین من قبلکم لعلکم تتقون 

من دون اهلل ان کنتم ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداءکم

اند،تا چنان چه ( همه مردم مخاطب قرارگرفته۱۸صادقین.فان لم تفعلوا و لن تفعلوا... )



یا یافته،آزمایش کنند آهای شان راهتردیدی در رابطه با صحت وحی قرآنی در دل

 .توانند حتی یک سوره همانند قرآن بیاورند؟هرگزنتوانسته و نخواهند توانستمی

آیه قل لئن اجتمعت االنس و الجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن ال یاتون بمثله و لو 

( آب پاکی را بر دست همه ریخته،تمامی انس و جن را به ۱۹بعضهم لبعض ظهیرا )کان

مورد تحدی قرارداده -( ۲۰شود )ازمانی هر دو را شامل میکه عموم افرادی و -نحوجمعی

ها و پریان پشت در پشت هم بکوشند تاهم چون است و اعالم کرده که اگر همه انسان

 .قرآنی بیاورند نخواهند توانست

سطوح ها را در همهکه همه انسان-پرسیم که این گونه گسترش در دامنه تحدیاکنون می

جوانب اعجاز تواند دلیل آن باشد که همهآیا نمی-ردیده استو در طول زمان شامل گ

قرار گرفته باشند؟به قرآنی،هر کدام به فراخور حال مخاطب خاص خود،مورد تحدی

 !یا آن رانادیده گرفتتوان از کنار این احتمال گذشتسادگی نمی

 هایی از اشارات علمینمونه

ار است.برخی از این اشارات از دیرزمان و در قرآن از این گونه اشارات علمی و گذرا بسی

زمان آشکار برخی در سالیان اخیر با ابزار علم روشن شده و شاید بسیاری دیگر را گذشت

اند،گرچه افرادی به در این باره بسیارکوشیده-به ویژه در عصر حاضر-سازد. دانش مندان

گونه اشارات در بخش اعجاز  از اینهاییاند.نمونهخطا رفته ولی بسیاری نیز موفق گردیده

آمده است،در این جا به جهت اختصار به چند نمونه  6ج «علمی قرآن در کتاب التمهید

 :کنیمبسنده می

 ها و زمینرتق و فتق آسمان



هم رتق به معنای به( »۲۱او لم یر الذین کفروا ان السماوات و االرض کانتا رتقا ففتقناهما )

ها و زمین به هم آسمانم گسسته است.در این آیه آمده است کهفتق به معنای از ه»پیوسته و

 .اند و سپس از هم گسسته شدندپیوسته بوده

تر اند.بیشها اختالف نظرداشتهمفسران در این پیوسته بودن و گسسته شدن زمین و آسمان

 اند که مقصود از به هم پیوستگی و گسسته شدن،همان گشوده شدن درهایبر این نظر بوده

( ،پس درهای آسمان را با ۲۲آسمان و ریزش باران است، ففتحنا ابواب السماء بماءمنهمر )

فرماید: ثم شققنا گیاه،چنان چه میآبی ریزان گشودیم .و نیز شکافتن زمین و روییدن

( ،زمین را شکافتیم وپس در آن،دانه رویانیدیم .عالمه ۲۳االرض شقا فانبتنا فیها حبا )

ین معنا از دو امام)ابو جعفرباقر و ابو عبد اهلل صادق علیهما السالم و ا»طبرسی گوید:

السند از امام باقر علیه السالم است روضه کافی روایتی ضعیف»( ،در۲۴شده است )روایت

شده ( و در تفسیر قمی روایتی که اتصال سندی ندارد ازامام صادق علیه السالم روایت۲۵)

 . (۲6است )

ها و زمین ابتدا به هم پیوسته بودندسپس از هم باره شده که آسمان تفسیر دیگری در این

  اند.چنان چه در سوره فصلتجدا گشته و به این صورت در آمده

خوانیم: ثم استوی الی السماء و هی دخان فقال لها و لالرض ائتیا طوعا او کرها قالتااتینا می

آورد، به آفرینش آسمان روی ( ،]خداوند[هنگامی که۲۷طائعین.فقضاهن سبع سماوات )

داد که به بودند.آن گاه به زمین و آسمان فرمان-توده گازی-ها به صورت دودیآسمان

فرمان تکوینی )یعنی یک-چه بخواهند و چه بخواهند-صورت جدا از هم حضور یابند

آسمان را این چنین استوار ها]به زبان حال[گفتند:فرمان پذیر آمدیم.سپس هفتبود(،آن

 . اختس

به آن مطلب مذکور در آیه فوق مبین یک حقیقت علمی است که دانش روز،کم و بیش



بوده پی برده است و آن این است که منشا جهان مادی به صورت یک توده گازی

نخستین ساختار ترین تعبیر از مادهاست.بدین ترتیب واژه دخان در کلمات عرب،دقیق

 .جهان است

آن اشارت در نهج البالغه به همین حقیقت علمی که آیه کریمه به-مکررا-موال امیر مؤمنان

-آفرینش جهان استکه درباره-دارد،تصریح فرموده است.در اولین خطبه نهج البالغه

ثم انشا سبحانه فتق االجواء و شق االرجاء وسکائک الهواء...ثم فتق ما بین »خوانیم:می

های خداوند فضاهای شکافته و کرانهسالسماوات العلی فمالهن اطوارا من مالئکته،سپ

های زبرین را کافته و هوای به آسمان و زمین راه یافته راپدید آورد...آن گاه میان آسمان

ففتقها سبع سماوات بعد »فرماید:می ۲۱۱در خطبه «.بگشود و از گونه گون فرشتگان پرنمود

 .«ودندشکافت پس از آن که به هم پیوسته بها را از همارتتاقها،آن

این دو »فرماید:سابق الذکرمیپس از نقل دو روایت-در شرح روضه کافی-عالمه مجلسی

( .در ۲۸رسیده است )روایت،بر خالف آن چیزی است که از موال امیر مؤمنان علیه السالم

 . (۲۹ایم )این باره تفصیال سخن گفته

 ها در استواری زمیننقش کوه

رواسی ان ( و جعلنا فی االرض۳۰رواسی یاد شده است )»بیرها با تعدر نه جای قرآن از کوه

ها را در زمین پا بر جا و استوار نهادیم تا مبادا]زمین[آنان]مردم[را ( ،و کوه۳۱تمید بهم )

 .«تکان دهد و بلرزاند

های هایی هستند که برریشهها به رواسی بدان جهت است که ثابتاساسا تعبیر از کوه

لنگر انداختن کشتی اشند و از ماده رست السفینة گرفته شده،به معنایبمستحکم استوار می

ماند.از این رو، های دریا استوار وپا بر جا میاست که به وسیله این لنگرها در تالطم آب



های خود،از لرزش و ها وچرخشها هم چون لنگرهایی هستند که زمین را در گردشکوه

 .داردتکان باز می

و فرو ریزی ها،که زمین را از هم پاشیتعبیر شده،به معنای میخ«ها به اوتادهم چنین از کوه

 . (۳۲دارد و الجبال اوتادا )نگاه می

موال امیر مؤمنان در این زمینه گفتاری دارد،که به خوبی تعابیر اعجاز گونه قرآن راروشن 

 :فرمایدسازد.میمی

ا فی مراسیها،و الزمهامقراراتها.فمضت و جبل جال میدها،و نشوز متونها و اطوادها،فارساه»

سهولها،و اساخ قواعدها فی رؤوسها فی الهواء،و رست اصولها فی الماء.فانهد جبالها عن

انشازها،و جعلها لالرض عمادا،و ارزها متون اقطارها و مواضع انصابها.فاشهق قاللها،و اطال

بحملها،او تزول عن  تمید باهلها،او تسیخفیها اوتادا. فسکنت علی حرکتها من ان

های بزرگ ( ،هم راه با سرشتن صخره۳۳مواضعها.فسبحان من امسکها بعدموجان میاهها )

های خود های بلند سر به فلک کشیده،در جای گاههاو قلهزمین و بر آمدن دل این صخره

های شان را در آب فرو ها را در هوا به بلندا برد و ریشهقلهاستواریشان بخشید. پس

های شان را ها جدا ساخت و پایهها را با بلنداشان از دشتید.بدین سان خداوندکوهکش

های پیرامون و مواضع نصبشان،در اعماق زمین نفوذشان در زمینچونان ریشه درختان

گاه زمین ساخت هایی به هم پیوسته و دراز،تکیههایی بس بلند و سلسلهها را باقلهداد.کوه

بکوفت.چنین است که زمین به رغم حرکات گوناگونی که  ها بر آنوچونان میخ

دارد،برای ساکنانش از لرزش و تکان نگاه داشته شد و از فرو در کشیدن بار خود،بازداشته 

زمین را به خداوندی کهشد و از لغزش از جای گاه خود در امان ماند.پس بزرگ است

 . داشتهای آن،چنین استوار نگاه رغم تالطم امواج خروشان آب

های خود از لغزش ولرزش و زمین به رغم حرکت»در بخشی از این گفتار درربار آمده:



 :آیداز این گفتار سه نکته به دست می«فرو پاشیدگی نگاه داشته شد.

ها آرامش وتعادل خود های گوناگون است،ولی به رغم این حرکتزمین دارای حرکت.۱

 .را حفظ کرده است

شود،تا ساکنان و هایش گسسته نمیگسلد و الیهاست و از هم نمیپوسته زمین مستحکم .۲

 .بارهایش را در درون خود فرو نکشد

های دیگر،آرام و استواراست و از زمین در حرکت وضعی و انتقالی و برخی حرکت.۳

 .افتدگردد،بیرون نمیمدارهایی که به طور منظم در آن می

های علمی قرارگرفته است.این اثر تشافات و پژوهشها امروزه مورد تایید اکاین گونه نکته

به دلیل آن است که سلسله که حیات را بر پهنای زمین میسر ساخته است-هابزرگ کوه

ای اطراف زمین را در بر های پراکنده در پوسته سخت زمین،همانند کمربندزنجیرهکوه

 .اندگرفته

م علیه السالم در خطبه یکم نهج توانیم به ظرافت و دقت فرموده امااکنون بهتر می

ها(را به کار برده و ها(واژه صخور)صخرهپی ببریم،که به جای کلمه جبال)کوهالبالغه

های گران،زمین را میخ کوب نموده به آن وتدبالصخور میدان ارضه،و به کوه

بخشیده است .این گفتار،تفسیر آیه فوق الذکر است و جعلنا فی االرض رواسی استواری

ها را در جهت استحکام و ای بودن کوه( .امام علیه السالم جنبه صخره۳۴تمید بهم )ان

 .داندمرتبط میاستواری

زمین و ثبات نقش بزرگی در تعادل-هایی که دارندبا پستی و بلندی-های سنگیسلسله کوه

هاب درون و التور بودنها با وجود شعلهاجزا و استواری پوسته آن دارند تا این کوه

 .های آن،درهم شکسته و لرزان نشوندگداخته

شده است و ها،محاصرههایی از سلسله کوهدانند که زمین با حلقهآشنایان با علوم طبیعی می



ارتباط این سلسله باشد.حکمت و چگونگیتر ثبات زمین میاین امر عامل حفظ بیش

ها نیست.این سلسله کوهن پوشیدهها نیز بر طبیعی داناها با یک دیگر و جهت امتداد آنکوه

هایی کوهستانی در شکل حلقهبر اساس نظمی بدیع و محکم و توجه بر انگیز،زمین را به

 .اندآورده است که از چهار طرف آن را در بر گرفته

کنیم مشاهده میهای زمین را به روشنیافکنیم،ناهم واریوقتی به نقشه طبیعی زمین نظر می

ها ستون یابد.گویا این کوهها به طور عموم در طول هر قاره امتدادمیه کوهبینیم سلسلو می

 .ها هستندفقرات قاره

شکل ترینها را در طوالنینگریم سلسله کوههای هر قاره میهنگامی که به شبه جزیره

نیزسلسله -بزرگ یا کوچک-یابیم.در طول جزایر کوهستانیممکن امتداد یافته می

 .شودمیهایی یافت کوه

تر که بیششده استها به طور یقین ثابتامروزه با سیر و مطالعه در بستر دریاها و اقیانوس

ها ها وجزئی از آنها در حقیقت دامنه و امتداد سلسله کوهها و ارتفاعات آنجزیره

ها در آب دریاها فرو رفته وپوشیده شده و هستند،به این صورت که قسمتی از آن کوه

 .ها،بر سطح آب آشکار استر همانند جزیرهبخشی دیگ

ها و از طریق خشکی یا دریا به یک ها به وسیله سلسله کوهبنابر این تمام قاره

ها در زیر دریا و درنزدیکی ای از سلسله کوهبدانیم،حلقهاند. جالب توجه استدیگرمتصل

منجمدشمالی را در بر های سه گانه شمالی قرار دارد که کامال اقیانوس ساحل شمالی قاره

ها های آن سلسله کوهبرجستگیهای حاشیه این ساحلگرفته است و بسیاری از جزیره

 .هستند

منجمد جنوب را ها قرار دارد که قطبیعنی در قطب جنوب نیز حلقه دیگری از سلسله کوه

ها و رهها که در طول قاکوههای دیگر سلسلهدر بر گرفته است.بین دو حلقه یاد شده حلقه



ایجاد کرده است.گویی این سلسله ها از شمال تا جنوب امتداد دارد پیوندی محکماقیانوس

اند و از متالشی در دست آویز زمین زدههایی مشبک هستند که پنجهها،چار چوبکوه

 .کنندشدن و تجزیه و پراکندگی ذرات زمین درفضا جلوگیری می

دار وخشمگینی در درون تش بر افروخته و زبانهور است.آاز جهت دیگر،درون زمین شعله

ور است،گویی نزدیک است از خشم به جوش وخروش آید و اگر ضخامت و زمین شعله

ها و آتش ریخت.زمین لرزهسختی پوسته زمین نبود،این آتش بر افروخته زمین رادرهم می

تش درونی زمین ناچیز از التهاب و فوران آشود بخشیهایی که گه گاه مشاهده میفشان

 .است

درون بر از فوران-که از دیر باز سرد مانده است-سختی و ضخامت پوسته روی زمین

های شدید و شود و اگر سختی و صالبت پوسته زمین نبود،لرزشافروخته زمین مانع می

داشت و آرامش نمیگرفت.اگر خداوند زمین را نگهمستمر تمام زمین را فرا می

شد و همه چیز کشید واطرافش شکافته میکنانش را در خود فرو میبخشید،زمین سانمی

دارد تا از استواری که دارند ریخت. اما خداوند آسمان وزمین را نگاه میدر هم فرو می

 . (۳۵نلغزند ان اهلل یمسک السماوات و االرض ان تزوال )

زمین رااحاطه های کوهستانی سلسله واری هستند که ها صخرهشود که کوهمالحظه می

سختی این گیرد،به عالوهکرده اثر مستقیمی بر توازن زمین دارد و جلوی لرزش آن را می

گیرد،که درکالم موال امیر پوسته در بر گیرنده زمین جلوی اشتعال درونی زمین را نیز می

 . (۳6است )مؤمنان علیه السالم به این حقایق آشکار)از دیدگاه علم روز(اشارت فرموده

 :نوشتهایپ

 .۷۸:۱۰نبا .۱

 .۲:۱۸۷بقره .۲



 .۲:۲۲۳بقره .۳

 .۱۲6-۱۲۸و ص  ۱۳۳-۱۳۵،ص ۲ر.ک:ابن اثیر،المثل السائر،ج .۴

 .۳۹۹،ص ۳ر.ک:امیر علوی،الطراز،ج .۵

 .به بعد ۳۳۳،ص ۵ر.ک:التمهید فی علوم القرآن،ج .6

 .۲۵:6فرقان .۷

 .۱6:۸۹نحل .۸

 .6:۳۸انعام .۹

 .6:۵۹انعام .۱۰

 .۲۹6،ص ۱،آداب تالوة قرآن،ج ۴ء العلوم باب غزالی،احیا.۱۱

(.و ابو بکر معروف به ابن العربی معافری)متوفای 6۵۵مانند ابو الفضل مرسمی)متوفای .۱۲

(.و شایدظاهر کالم ابو حامد غزالی و زرکشی و سیوطی نیز همین باشد،البته قابل ۵۴۴

 .ایمالتمهید آورده6باشد.که در مقدمه ج تاویل نیز می

 .۱6:۸۹حل ن.۱۳

 .6:۳۸انعام .۱۴

 .همان.۱۵

 .6:۵۹انعام .۱6

 .۱۳۱ر.ک:دکتر احمد ابو حجر،التفسیر العلمی للقرآن فی المیزان،ص .۱۷

 .۲۵و  ۲۳و  ۲۱آیات شماره .۱۸

 .۱۷:۸۸اسراء .۱۹

 .باشداین یک اصطالح اصولی است و مقصود همه افراد در طول زمان می.۲۰

 .۲۱:۳۰انبیا .۲۱



 .۵۴:۱۱قمر .۲۲

 .۲6-۸۰:۲۷عبس .۲۳

 .۴۵،ص ۷مجمع البیان،ج .۲۴

 .۹۳،شماره ۱۲۰و ص  6۷،شماره ۹۵،ص ۸کافی شریف،ج .۲۵

 .۷۰،ص ۲تفسیر قمی،ج .۲6

 .۱۱-۴۱:۱۲فصلت .۲۷

سابق الذکر به جهت ضعف سند،قابل .در نتیجه دو روایت۲۳۲،ص ۲۵مرآة العقول،ج .۲۸

 .تواند تفسیر آیه باشدعی است میاستناد نیستند.تنهافرموده موال امیر مؤمنان که سند قط

 .۱۲۹-۱۳۹،ص 6ر.ک:التمهید،ج .۲۹

های سوره.۳۰

 .۲۷.مرسالت:۱۰.فصلت:۳۱.انبیا:۱۰.لقمان:۱۵.نحل:۷.ق:۱۹.حجر:6۱.نمل:۳رعد:

 .۲۱:۳۱انبیا .۳۱

 .۷۸:۷نبا .۳۲

 .۳۲۸)صبحی صالح(ص ۲۱۱خطبه شماره .۳۳

 .۲۱:۳۱انبیا .۳۴

 .۳۵:۴۱فاطر .۳۵

 .۱۵۱-۱6۱،ص 6ر ر.ک:التمهید،ج تبرای توضیح بیش.۳6

 دشواری تنفس با افزایش ارتفاع

 . (۱و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء )

تشبیه گوید و آنان را به کسیدر این آیه از سختی و دشواری زندگی گم راهان سخن می



این صعوددچار تنگی نفس  های باالیی جو است و در اثرکند که در حال صعود به الیهمی

 .گرددبر سینه خود میو فشار سخت

اند که مفسران پیشین در وجه تشبیه،در آیه فوق اختالف نظر دارند.برخی بر این باوربوده

کوشد تا پرواز کند و مانندپرندگان در آسمان به مقصود تشبیه به کسی است که بیهوده می

شود و از شدت ناراحتی نفس مییست ناراحتپرواز در آید،چون این کار برایش مقدور ن

 .گرددکشیدن بر او دشوار می

های اند که این تشبیه همانند حالتی است که درختان نو نهال بخواهند درجنگلبرخی گفته

کنند و این انبوه رشد یابند،اما درختان کهن سر درهم کرده راه سر بر افراشتن رامسدود می

کنند.مطالبی از این آزاد باز میدشواری راه خود را به فضای درختان تازه رشد به سختی و

 .سازدروشن نمیقبیل گفته شده که هیچ کدام مفهوم آیه را به خوبی

ولی امروزه با پی بردن به پدیده فشار هوا در سطح زمین و تناسب آن با فشاردرجه خون از 

در آیه بهتر روشن شده یهداخل بدن،که موجب تعادل فشار بیرونی و درونی است،وجه تشب

 .و تا حدودی از ابهامات تفاسیر پیشین کاسته شده است

با تشدید صاد وعین و به «یصعد فی السماء»اشتباه مفسران پیشین در این بوده که از تعبیر

اند.در صورتی که اگراین معنا کوشش برای صعود به آسمان فهمیده-کار بردن فی 

از نظر -«برد.دیگر آن که یصعدا به جای فی به کار میمقصود بود، بایستی واژه الی ر

برای -«از باب تفعل تصعددهد،بلکه کاربرد این لفظو باال رفتن را نمی«مفهوم صعود-لغت

ای که ازشدت احساس سختی،نفس در سینه باشد به گونهافاده معنای به دشواری افتادن می

فس کشیدن و تنگی سینه و احساس دشواری نتنگ شود.در لغت تصعد نفسه به معنای به

شود و برای های صعب العبور اطالق میبر دامنه«صعد»و«های صعوددرد و رنج است.واژه

رود.در سوره جن آمده: و من یعرض عن ذکر ربه هر امر دشوار بسیارسختی به کار می



 ( ،و هر که از یاد پروردگار خود روی گرداند،او را در عقوبت۲یسلکه عذاباصعدا )

ترین ( ،او را به سخت۳در سوره مدثر نیز آمده: سارهقه صعودا )«.آورددشواری درمی

 . سازمدچار میعقوبتی

های شود:او مانند کسی است که درالیهچنین می«از این رو معنای کانما یصعد فی السماء

مرتفع جو،دچار تنگی نفس و سختی و دشواری فراوان گشته است.درواقع کسی که خدا 

جو قرار دارد و های باالییمانند کسی است که در الیه-در زندگی-از یاد بردهرا 

خوش درد و رنج و سختی تنفس است.لذا از این تعبیر)اعجازگونه(به خوبی به دست دست

حفاظتی باشد،دچار چنین دشواری های فوقانی جو فاقد وسیلهآید که اگر کسی در الیهمی

علمی روز قابل فهم نیست،که در آن روزگار ا اکتشافاتگردد. این جز بو تنگی نفس می

 .برای بشریت پوشیده بوده است

هوا سنجی بر م که وسیله ۱6۴۳اند که هوا فاقد وزن است،تا سال پیشینیان بر این عقیده بوده

بردند که هوا دارای ( و بدین وسیله پی۴(اختراع گردید )۱6۴۷-۱6۰۸دست توریچلی )

مخصوصی است که هر یک وزن ی بردند که هوا ترکیبی از گازهایوزن است.هم چنین پ

آورد،سنجید توان وزن هوا را در هر کجا با مقدار فشاری که وارد میمشخصی دارد و می

شود.اکنون به دست آمده که فشار و هر چه از سطح دریا باال رویم از این فشارکاسته می

متر است.همین فشار در سانتی ۷6ه به ارتفاع عمودی جیوهوا در سطح دریا، معادل ثقل لوله

کیلومتر از سطح دریا،این فشار به  ۵شود.ولی در ارتفاع وارد میسطح دریا بر بدن انسان

آید،به ویژه یابد. پس هر چه باالتر رود،این فشار به طور معکوس پایین میمینصف کاهش

 .گرددآید و رقیق میین میهای باالی هوا که تراکم هوا به گونه فاحشی پایدرالیه

در واقع نیمی از گازهای هوایی،یعنی تراکم پوشش هوایی چه از لحاظ وزن وچه از لحاظ 

 ۱۲آن تا ارتفاع کیلومتر واقع گردیده و سه چهارم ۵فشار، در میان از سطح دریا تا ارتفاع 



 ۲۰۰۰۰/۱ریبا به هوا تقکیلومتر برسیم،وزن ۸۰باشد.ولی موقعهی که به ارتفاع کیلومتر می

تراکم هوا تقریبا تا حدود های آسمانی به دست آمده کهآید. به وسیله شهابپایین می

های آسمانی بر اثر اصطکاک سنگکیلومتری ۳۵۰کیلومتر است،زیرا از فاصله  ۳۵۰ارتفاع 

 . (۵گردند )ورمیو بر خورد با ذرات هوا ملتهب و شعله

سازد،ولی مافشار و سنگینی امی جوانب بر بدن ما وارد میهوا سنگینی و فشار خود را از تم

کنیم،زیرا فشار خون عروق بدن ما معادل فشارهوا است و هر دو فشار آن را احساس نمی

رود و های بلند باال میبر کوهباشند.لیکن موقعی که انسانخارج و داخل بدن متعادل می

تر ارداخلی از فشار خارجی بیششود،این تعادل بر هم خورده،فشفشار هوا کم می

زند.اولین از منافذ بدن بیرون میشود.اگر رفته رفته فشار هوا کاهش یابد،گاه خونمی

دهد،سنگینی بر دستگاه تنفسی است که بر اثر احساسی که به انسان در آن هنگام رخ می

شود و مجرای تنفس را تنگ کرده و موجب میفشار خون بر عروق تنفسی تحمیل

 . (6گردد )شواری تنفس مید

 آب منشا حیات

ء خلق کل شی»( .پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله فرموده:۷ء حی )و جعلنا من الماء کل شی

 . (۸« )الماءمن

اند.مرحوم گرفتهطبق آیه فوق و فرموده پیامبر،همه موجودات منشا هستی خود را از آب

از امام باقر علیه -رود( به شمارمی۹تابعین ) که از بزرگان-صدوق از جابر بن یزید جعفی

پرسد.امام در جواب میهایی دارد،از جمله در رابطه با آغاز آفرینش جهانالسالم پرسش

( ۱۰االشیاء منه،و هو الماء )ء الذی جمیعء خلقه من خلقه،الشیاول شی»فرماید: می

یا از آن است و آن آب تمامی اشای که خدا خلق کرد،چیزی است که،نخستین آفریده



 . است

مرحوم کلینی در روضه کافی روایتی از امام باقر علیه السالم آورده که در جواب مرد 

نخست آن چیزی را آفرید که همه چیزها از آن است و آن چیز که همه »فرموده:شامی

اشیااز آن آفریده شده،آب است.در نتیجه خدا نسب هر چیزی را به آب 

 . (۱۱« )ای آب نسبی که بدان منسوب شود قرار ندادبررساند،ولیمی

ازامام صادق علیه -رودکه شخصیتی عالی قدر به شمار می-هم چنین محمد بن مسلم

 . (۱۲« )الماءء ماء،و کان عرشه علیکان کل شی»السالم چنین روایت کرده است:

( ۱۳علی الماء ) آیه شریفه: و هو الذی خلق السماوات و االرض فی ستة ایام و کان عرشه

ها و زمین را در شش هنگام آفرید و عرش]تدبیر[او]پیش ازآن[بر ،و او است که آسمان

ها گرفته تازمین،آب ، داللت دارد که پیش از پیدایش جهان هستی،از آسمان«آب بود

واژه عرش کنایه از عرش تدبیر و «و کان عرشه علی الماء»پدید آمده است، زیرا در تعبیر

ای های هستی،در برههها وبایستگیبه همه مصالح و شایستگیم خدای متعال استمنظور،عل

که جز آب چیزی نبوده است.در نتیجه آیه کنایه ازآن است که خدای تعالی بود و هیچ 

ابتدا آب،سپس همه مخلوقات را از آب چیز با او نبود،و خداوند پیش از آفرینش جهان

 .آفرید

ه دارد که ریشه زندگی،هم در منشا و پیدایش و هم درصحنه قرآن کریم در چند جا اشار

 :فرمایدهستی و تداوم حیات،همه از آب است.می

 . ای را از آب پدید آوردیم( ،هر چیز زنده۱۴ء حی )و جعلنا من الماء کل شی

 .«ای را از آب آفرید( ،خدا هر جنبنده۱۵و اهلل خلق کل دابة من ماء )

 :گویددرباره انسان می

 .«( ،و او است که از آب بشری آفرید۱6و هو الذی خلق من الماء بشرا )



مقصود از این آب همان آبی است که سر منشا همه موجودات است چنان چه درآیات 

( ،]آدمی[از ۱۷فوق آمده،یا منظور از آب،نطفه است چنان چه در آیه خلق من ماء دافق )

پست ( ،مگر شما را از آبی۱۸هین )الم نخلقکم من ماء م«. آبی جهنده آفریده شد

تر مفسرین بر بیشپست بد بو و نفرت آور،بر حسب ظاهر است.ولی»مقصود از«.نیافریدیم؟

( ۱۹ما خلق اهلل الماء )همان پدیده نخستین است اول«ماء»اند که منظور ازاین عقیده

اند،زیرا بذر تهریشه گرفها از آن،که تمامی پدیده«،نخستین چیزی که خدا آفرید آب بود

ای که به صورت حیوان ساده نخستین موجود زنده تنها از آب پاشیده شد،همان بذراولیه

جان دارانی که اعضای پیچیده با بیش از یک تک سلولی)آمیپ(شکل گرفت و به سوی

 .میلیون سلول پیش رفت کرد

مبهمی است تاز نکا-هاها،دریاها و باتالقدر آب اقیانوس-اما چگونگی پیدایش حیات

به -تکامل جان دارانکه هنوز علم تجربی بدان دست نیافته است.از این رو است که تئوری

پس از پیدایش نخستین به بررسی مرحله-ای که تا کنون مطرح شدههر شکل و فرضیه

سلول زنده پرداخته است،اما برهه پیش از آن هنوز مجهول مانده است.همین اندازه معلوم 

به وجود آمده است -هستی چیره استکه بر تمامی مقدرات-ت به اراده الهیگشته که حیا

گریزی نیست،زیرا که هم تسلسل باطل است و و این امر مسلمی است که از پذیرش آن

 . (۲۰شناسد )روز هم خود آفرینی را باطل میهم خود آفرینی محال.دانش تجربی

 پوشش هوایی حافظ زمین

( ،و آسمان را سقفی محفوظ]بر ۲۱محفوظا و هم عن آیاتها معرضون )و جعلنا السماء سقفا 

 .«های آن روی گردانندفراز زمین[قرار دادیم،که اینان از نشانه

رسد.هوا از کیلومترمی ۳۵۰گرد زمین را پوشش هوایی ضخیمی فرا گرفته،که عمق آن به 



رصد و اکسید کربن د ۹۹/۲۰اکسیژن به نسبت»درصد و ۰۳/۷۸به نسبت -گازهای نیتروژن 

درصد ترکیب یافته  ۹۴/۰نسبت درصد و بخار آب و گازهای دیگر به ۰۴/۰به نسبت 

های گازی فراهم شده در آن،هم است.این پوشش هوایی با این حجم ضخیم و بااین نسبت

های آسمانی که به چون سپری آسیب ناپذیر،زمین را دربر گرفته و آن را از گزند سنگ

آیند و ازهمه اطراف،تهدیدی هول ناک برای ساکنان ه سوی زمین می( ب۲۲حد وفور )

 .سازدزندگی را بر ایشان امکان پذیر میروند،حفظ کردهزمین به شمار می

متالشی شده هایای است که بر اثر از هم پاشیدگی ستارههای پراکندهفضا انباشته از سنگ

های بزرگ وفراوانی پیرامون خورشید ها به صورت مجموعهاند.از این سنگبه وجود آمده

نزدیک شدن به کره زمین به وسیله ها موقعدر گردشند و روزانه تعداد زیادی از این سنگ

ها برخی بزرگ و برخی کوچک و سنگشوند.ایننیروی جاذبه به سمت زمین کشیده می

تی فوق آیند،که سرعبه سوی زمین فرود می(کیلومتر در ثانیه۵۰-6۰با سرعتی حدود)

شوند در اثر سرعت زیاد و اصطکاک فوق هوایی میالعاده است.ولی هنگامی که وارد الیه

شوند و در حال سوختن یک خط نوری ممتد به ور میالعاده با ذرات هوا، داغ شده شعله

شوند که به نام شهاب سنگ شناخته کنند و به سرعت محو و نابود میمیدنبال خود ترسیم

 .اندشده

اند،که از الیه هوایی گذشته،مقداری ازآن به ها آن اندازه بزرگی از این سنگ پرتاببرخ

 .کندهای سوخته با صدای هول ناکی به زمین اصابت میصورت سنگ

آسمانی فراوان هایاین خود از آثار رحمت الهی است که ساکنان زمین را از آسیب پرتاب

گرداگردشان محفوظ داشته ز گزند آفاتدر امان داشته و پوششی بس ضخیم آنان را ا

میسر نبود.عالوه در مورد پوشش است که اگر چنین نبود،امکان حیات بر روی کره زمین

برخوردار است.این الیه که در اثر رعد و برق باالییاطراف زمین وجود الیه ازن از اهمیت



ند.اگر این الیه نبود کآید،زمین را در برابرپرتوهای مضر کیهانی محافظت میبه وجود می

شد.که تفصیل آن در جای خود آورده شده است.پس هم نمیحیات روی زمین ممکن

 :واره باید گفت

 . (۲۳سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین )

 اعجاز تشریعی.3

 اشاره

هایی درباره هستی و راز آفرینش با خود داشته و پیوسته درتالش انسان هم واره پرسش

از کجا آمده هایی از قبیل آن کهای برای آن بیابد،سؤالهای قانع کنندهبوده است تا پاسخ

زمینه،مجموعه هایی در اینهای او برای یافتن پاسخرود؟کوششچرا آمده و به کجا می

ها پی بردن به رازهستی است.ولی آیا این دهد که هدف آنمسایل فلسفی را تشکیل می

ها روشن شده جوانب این پرسشای رسیده است و تمامیانع کنندهها به پاسخ قکوشش

است،یا آن که زوایای تاریک هم چنان در مسایل ومباحث انجام شده وجود دارد؟در این 

( ،هر آن چه از دانش به دست ۲۴فرماید: و ما اوتیتم من العلم االقلیال )باره قرآن می

 . اید اندکی بیش نیستآورده

ه قرآن عرضه کرده،پاسخ تمامی این مسایل را به گونه کافی وشافی داده دین،آن گونه ک

های نیمه شود و راهمیها تعدیلاست. با تعمق در آن چه قرآن عرضه کرده،انحراف اندیشه

گردد. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور و رفته تکمیل می

خداوند به شما داده شده مردم!پند و اندرزی از جانب ( ،ای۲۵هدی و رحمة للمؤمنین )

 «.باشد ورحمت و هدایتی برای مؤمنان استاست که مایه بهبودی و آرامش خاطرتان می

یافتن گمشده ها،رها ساختن انسان از رنجی است که در راهمقصود از بهبود بخشیدن سینه



درمانی است که این درد و بهترینکند،زیرا بیانات و حیانی خود،در درون خود احساس می

 .بخشدها را بهبودی میرنج

( .این اولین آیاتی است که ۲6و ربک االکرم.الذی علم بالقلم.علم االنسان ما لم یعلم )

آن چه را برپیامبر گرامی نازل گردیده و مساله تعلیم انسان را مطرح ساخته است.البته تعلیم

آن را داشته یافتنو فطرت و نهاد آدمی درخواستکه انسان در پی تعلم آن بوده است 

( ،آن چه را که]در نهادخود جویای ۲۷فرماید: و آتاکم من کل ما سالتموه )است.لذا می

 . شما ارزانی داشتیافتن به آن را[داشتید،]خداوند[بهآن بودید و[ درخواست]دست

خوبی و و نتوانسته به لذا قرآن،چیزی را بر انسان عرضه داشته که خود جویای آن بوده

روشنی به آن راه یابد،این خود دلیل اعجاز قرآن است.اگر این لطف وعنایت نبود،انسان 

به این روشنی و یافت و اندیشه کوتاه بشریهرگز به مقصود خویش دست نمی

های قرآن در جهت هدایت نو آوریرسید.در ذیل به برخیگستردگی،به مطلوب خود نمی

 .شوداشاره می و تکامل انسان

 معارف و احکام

های دین در دو بعد معارف و احکام است.معارف عرضه شده توسطقرآن در نو آوری

گاه بلندی قرار دارد و از هر گونه آلودگی و وهم پاک و از خرافات به دوراست.از جای

 .های انحرافی مبرا وخالص استبعد احکام نیز عالوه بر جامع و کامل بودن،از گرایش

ترین خوش اوهام و خرافات بوده است،ازبدویبشریت از دیر باز در مساله شناخت دست

ترین جوامع بشری آن روز،باورهایی از جهان هستی ومبدا آفرینش و تقدیر قبایل تا متمدن

مانست.با تصوراتی خیال گونه میو تدبیر داشتند،که با حقیقت فاصله زیادی داشت و به

دانست از کجا آمده و چرا آمده و به کجا ر آن روز هرگزنمیداشتن چنین شناختی،بش



ها را داده بودند،ولی گفتار انبیا با گذشت زمان پرسشرود.انبیا با آن که جواب اینمی

های روشن و گردیده بود،تا آن که قرآن مجید از نو پاسخخوش تحول و تحریفدست

 .ها ارائه نمودزمینهقاطعی در تمامی این

های سلف،در رابطه با مبدا و معاد و رازآفرینش و ها و نوشتهصر مراجعه به گفتهبا مخت

آن با آن چه های انبیای عظام و مقایسهصفات جمال و جالل پروردگار و روش و شیوه

گردد.شایدتبیین این تفاوت،برای قرآن بیان داشته،این تفاوت فاحش به خوبی آشکار می

با خبر باشندچندان مشکل نباشد.چه در یونان عقاید جاهلیتکسانی که از عادات و رسوم و 

رفت،چه در جزیرة العرب که دور که مرکز دانش و بینش جهان آن روز به شمارمی

ترین آمد،حتی با مراجعه به کتب عهدین که رایجترین جوامع بشری به حساب میافتاده

ها در این گردد.بررسیمیشد،این تفاوت آشکار میهای دینی آن دوران شناختهنوشته

 .آوریمهایی از آن را در ادامه میتکرار نیست،نمونهزمینه بسیار است و نیازی به

و حیانی دارای درباره تشریع احکام و قوانین حاکم بر نظام حیات اجتماعی،مبانی تشریعات

 .تشده اسدو امتیاز است که در دیگر تشریعات وضعی)بشری(وجود ندارد،یاکمتر رعایت

وضعیه های منحرف کننده که ممکن است در قوانیناول:مبرا بودن از هر گونه گرایش

شده بر دست تاثیر گذار باشد.تجربه نشان داده که این امکان،در اکثریت قوانین وضع

های های بزرگ،هر چند سعی درپرهیز از گرایشها، تحقق یافته است.حتی انسانانسان

اند.امروزه،بشریت اند،بازناخود آگاه لغزیدهی و صنفی نمودهای،گروهقومی،نژادی، منطقه

های از ناهنجاری این گونه قوانین وضعی،چه درسطح بین المللی و چه در محدوده

 .بردخاص،هنوز رنج می

جهان است:رابطه سه بعد در حیات انسان،که الزمه زندگی اجتماعی وی در ایندوم:رعایت

ای که درپوشش آن قرار رابطه وی با جامعهوی با شؤون فردی و شخصی خود،



گرفته،رابطه وی با خدا و آفریدگار وی.که در همین راستا اخالق،معنویت و کرامت 

 .شودانسانی مطرح می

بخشیده و حتی در بعداول کمتر توجه قوانین وضعیه،تنها شؤون فردی و اجتماعی را جهت

است.ولی از بعدسوم،یعنی رابطه با  تر همت را در بعد دوم به کار انداختهنموده،بیش

پروردگار،به کلی غفلت ورزیده است.در حالی که همین بعدسوم است که به حیات انسان 

انحصار در محدوده -سازد و ازصورت بهیمیت دهد و او را کامال متعادل میدرخشش می

 .بخشدچهره ملکوتی میبه در آورده،به انسان-نیازهای جسمانی

ؤون خاص افراد وظایفی مقرر داشته که آدمی را در پندار و گفتارو رفتار اسالم،درباره ش

اجتماعی سازد،و نیز در تامین مصالح همگانی و تضمین گسترش عدالتمتعادل می

حقوق طبیعی و ای سالم و سعادت بخش فراهم نماید،تا هر فرد بهکوشد تا جامعهمی

 .یابدمشروع خود به آسانی دست

کند،جای خویش آشنامیو جهت،انسان را به علو شرف و بلندای کرامتعالوه بر این د

حضیض ذلت »دهد،تا او را ازسقوط درگاه و اخالق و معنویت را در زندگی به او نشان می

 .باال بردهای پست نگاه دارد و به اوج عزت و رفعتها و وابستگینادانی

بنیان نهاده،تا و لقدکرمنا بنی آدم تاسالم،احکام و قوانین تشریعی خود را بر همین سه جه

( ظاهر سازد و ازحالت استعداد ۲۹( را تحقق بخشد،ودایعی را که در نهاد او قرار داده )۲۸)

به صورت فعلیت در آورد و از این راه منصب خالفت الهی را که به اوعطا کرده،جامه 

خود مفتخر نمود و شریعتهعمل بپوشاند.لذا خداوند بر انسان منت نهاد که او را این چنین ب

 .او را به این زیور گران قدر آراست

لقد من اهلل علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسوال من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم 

( ،خداوند ۳۰ویعلمهم الکتاب و الحکمة و ان کانوا من قبل لفی ضالل مبین )



های خود ن برگزید،تا آیات و نشانهمنت]بزرگی[بر مؤمنین نهاد که پیامبری از میان خودشا

بنمایاند،آنان را از درون پاکیزه سازد و کتاب]تعالیم شریعت[را به آنان بیاموزد را بر آنان

سخت در وبینشی در درون آنان بیافروزد]تا حقایق بر ایشان آشکار شود[گر چه پیش از این

 .«گم راهی بودند

دایتی قرآن در دو بعد معارف واحکام هایی از اعجاز هاینک به اختصار،به نمونه

 :پردازیممی

 :نوشتهاپی

 .6:۱۲۵انعام .۱

 .۷۲:۱۷جن .۲

 .۷۴:۱۷مدثر .۳

 .۲۵6ترجمه حسن صفاری،ص «ر.ک:تاریخ علوم پی یر روسو.۴

 .۲۰۵-۲۰۸ر.ک:بصائر جغرافیة،نوشته استاد رشید رشدی بغدادی،ص .۵

 .۲۱الطب فی القرآن الکریم ،ص و نیز کتاب مع  ۵۷ء العلوم العامة.ص ر.ک:مبادی.6

 .۲۱:۳۰انبیا .۷

 .۳۱۷،ص ۴.الدر المنثور،ج ۱۷۰،شماره ۲۰۸،ص ۵۴بحار االنوار،ج .۸

شود که پس از اصحاب آمده از ایشان کسب فیض نمودند و تابعین به کسانی گفته می.۹

 .اندپیامبر نایل نگردیدهخود به دیدار مبارک

 .،باب التوحید۲۰،شماره 6۷کتاب توحید صدوق،ص .۱۰

 .6۷،شماره ۹۴،ص ۸کافی شریف،ج .۱۱

 .6۸،شماره ۹۵همان،ص .۱۲

 .۱۱:۷هود .۱۳



 .۲۱:۳۰انبیا .۱۴

 .۲۴:۴۵نور .۱۵

 .۲۵:۵۴فرقان .۱6

 .۸6:6طارق .۱۷

 .۷۷:۲۰مرسالت .۱۸

 .۱6،ص ۲۴تفسیر فخر رازی،ج .۱۹

 .۳۱-6۱،ص 6تر ر.ک:التمهید،ج برای تفصیل بیش.۲۰

 .۲۱:۳۲انبیا .۲۱

 .شودها سنگ پرتاب آسمانی به سوی زمین هدف گیری میوزانه میلیونر.۲۲

 .۳۴:۱۳زخرف .۲۳

 .۱۷:۸۵اسراء .۲۴

 .۱۰:۵۷یونس .۲۵

 .۳-۹6:۵علق .۲6

 .۱۴:۳۴ابراهیم .۲۷

 .۱۷:۷۰اسراء .۲۸

 .(۳۳:۷۲اشاره به آیه امانت است)احزاب .۲۹

 .۳:۱6۴آل عمران .۳۰

 صفات جمال و جالل الهی

کرده و از هر رین وجهی وصف نموده،او را مجمع صفات کمال معرفیقرآن خدا را با بهت

خوانیم: هو اهلل الذی زشتی و صفت ناپسندی مبرا و منزه دانسته است.در پایان سوره حشرمی



ال اله اال هو الملک ال اله اال هو عالم الغیب و الشهادة هو الرحمان الرحیم.هو اهلل الذی

العزیز الجبار المتکبر سبحان اهلل عمایشرکون.هو اهلل الخالق  القدوس السالم المؤمن المهیمن

ء المصور له االسماء الحسنی یسبح له ما فی السماوات واالرض و هو العزیز الحکیم الباری

و آشکار است آگاهی ( ،او خدایی است که جز او خدایی نیست.به هر چه پنهان۱)

در اصل وجودو چه در تداوم آن فرا گرفته دارد.مهر او فراگیر و تمامی جهان هستی را چه 

شده است.او خدایی است که جز او خاصی بندگان صالح خدا را شاملو این مهر با عنایت

پستی و فرو مایگی به دور است.پرتو خدایی نیست.فرمان روایی است که از هر گونه

همگی بخشیده است.آرامش بخش جهانیان است و رحمت او همگان را سالمت و سعادت

 .انددر سایه رافت او آرمیده

باشد و مندمیقدرت و شوکت و هیمنت او فراگیر است و بر هر که و هر چیز پیروز و توان

برای او برتر از همه است.منزه است چنین خدایی از هر گونه شریک و انبازی که

 .اند.او آفریننده و سازنده و صورت بخش همه موجودات استپنداشته

است ها و زمینهای نیک مخصوص او است.هر آن چه در آسمانها و نشانهبهترین نام

دهد و ستایند.او است که هر چه بخواهدانجام میتسبیح گوی او است و همگان او را می

دهد از مقام حکمت او برخاسته است.بدین سان هیچ چیزی سد راه او هر چه انجام می

 .گیردحکیمانه او انجام میو بینش های او جملگی وفق حکمتگردد، خواستهنمی

 .ای از صفات برجسته الهی است که قرآن خدا را بدان ستوده استاین گوشه

های دیگران،چنین وصفی از خدای متعال آمده،یابر ولی آیا در کتب دیگر یا اندیشه

 !نیست؟حق تعالیاند که هرگز شایسته مقام الوهیتای وصف کردهعکس او را به گونه

معارف رود کهرود و پندار آن میترین کتاب دینی به شمار میدر تورات کنونی که کهن

شده که خرد آن ای ناپسند وصفبینیم که خدا به گونهخود را از وحی آسمانی گرفته،می



پذیرد.در داستان آدم و حوا چنین نوشته که خداوند آدم را ازآن جهت از خوردن را نمی

بیرون راند تا تا مبادا دارای عقل و شعور گردد،سپس او را از بهشت شجره منهیه منع نمود

( .یا ۲مبادا از درخت حیات جاویدان نیز بخورد وهمانند خداوند زندگی جاودانی یابد )

در پشت درختان پنهان شده بود،خداوند این که خداوند در پی آدم آمده بود و آدم

 .ا خود را نشان دهدخواند تدانست آدم کجا است و او رامینمی

ها اگر گرد هم آیند،نیروی در داستان ساختن شهر بابل،خداوند بیم آن داشت که انسان

خواهد بود،لذا به خداوندیآورند،آن گاه خطری متوجه ربوبیتمتشکلی را به وجود می

 . (۳جبرئیل دستور فرمود تا تجمع آنان را از هم بپاشد )

اند،که دادهیونانی قدیم،ترسیمی از خداوند جهان ارائه هایاز آن که بگذریم،در اسطوره

که صرفا -ای ازآن راانواع خدایان کوچک و بزرگ)آلهه(را در پی داشته است.گوشه

تمدن آورده تاریخ نویس معروف ویل دورانت در کتاب تاریخ-ماندخرافه می

 . (۴یونان باستان به ویژه فصل هشتم( )است)رجوع شود به قسمت

 مقام انبیا قداست

خالص حق قرآن،انبیای عظام الهی را در واالترین مقام قداست قرار داده،سر آمد بندگان

 .روندتعالی شمرده است.اینان نخبگان و برگزیدگان خالیق به شمار می

( ،خداوند،آدم و نوح ۵ان اهلل اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین )

 .«عمران را بر جهانیان برگزید وآل ابراهیم و آل

(پس از آن که از پیامبرانی مانند اسحاق ویعقوب،نوح،داود ۸۴-۸۷های در سوره انعام)آیه

و سلیمان و ایوب،یوسف و موسی و هارون و زکریا و یحیی وعیسی و الیاس و اسماعیل و 

به محسنین  کند،آنان رایاد مییسع و یونس و لوط،و پدران و فرزندان و برادران آنان



برتری داده و به راه راست هدایت نموده کند،که آنان را بر جهانیانصالحین وصف می»و

 .است

های دیگر با بهترین وصفی آنان را ستوده است که با مختصرمراجعه به در آیات و سوره

 .شودقرآن کریم این ستایش واال به خوبی آشکار می

اولیای الهی مخصوص قرآن است.در سایرمتون این گونه تعبیرها در مورد پیامبران و 

اند شراب نوشتهخورد.درباره حضرت نوحتعبیرات ناروا در این زمینه زیاد به چشم می

( 6خوار مستی بود که از شدت بیهوشی برهنه و مکشوف العوره درمیان چادر افتاده بود )

معرفی کرد تا جان و  خواهراند که هم سر خود را به دروغ.درباره حضرت ابراهیم نوشته

هنگام در سنین باالی عمر خویش ( .در صورتی که هاجر در آن۷مال خود را حفظ نماید )

در حدود هفتاد سالگی بود و جای واهمه نبودکه فردی غیور مانند حضرت ابراهیم،ناموس 

 .خود را فدای جان و مال خود کند

ش در آمیخت و آنان را اند که در حال مستی با دختراندرباره حضرت لوط گفته

( . درباره حضرت یعقوب که با خداوند کشتی گرفت و بر او چیره گشت ۸نمود )آبستن

 . (۹ونبوت از او بستاد )

 . (۱۰اند که ودایع نبوت را از پدرش اسحاق با تزویر در ربود )هم چنین نوشته

( .هم چنین افسانه ۱۱اند )عجل بنی اسرائیل و ساختن آن را به هارون نسبت دادهداستان

( .از این قبیل ۱۲داوود واوریا که هم سر او را با ترفند شرم آوری از دستش ربود )

افسانه آمیز در کتب عهدین فراوان است که در این جا مجالی بیش از اشاره هایداستان

 .نبود

 جامعیت احکام اسالمی



در هیچ یک ازشرایع  اسالم در بعد تشریع احکام از جامعیت کاملی برخوردار است،که

 .خوردنمیباقی مانده و نیز تشریعات وضعی،چنین جامعیت و گستردگی به چشم

های در سه بعد عبادات،معامالت و انتظامات،دیدگاه-همان گونه که اشارت رفت-اسالم

خود را ارائه داده، مشخصی دارد و در تمامی جوانب این سه بعد به طور گسترده نظرات

 .پیروی از خود فرا خوانده استرسیدن به سعادت حیات)مادی و معنوی(بهبشریت را برای 

هاپاکیزه نگاه دارد،او را از آالیشعبادات اسالم،انسان را به پاکی و صفای درون وا می

سازد و این بخشد و رابطه انسان را با ملکوت اعالمستحکم میدارد، روح را آرامش میمی

اکی و صفای او است.باتامل در اوراد و اذکار نماز و خود موجب تقویت روح انسان و پ

خلوص و توجه قلب به ساحت قدس الهی،و نیزمقاومت درونی که از روزه حاصل 

گردد،هم چنین با دقت در دیگر ادعیه وعبادات واجب و مستحب،به ویژه به لحاظ می

ب شده برای ها حاکی از یک برنامه حساها در اماکن مقدسه،تمامی اینانجام دادن آن

 .انسان و رشد و تکامل او استپاک سازی و طهارت درون

های مختلف در قرآن فراوان آمده است و هدف از تشریع،به ویژه واژه تزکیه با ترکیب

پاکی و صفای دهد که هدف عبادات همانسازد و نشان میقسمت عبادات را مشخص می

 .درون است

درون ( ،به یقین رستگار است کسی که۱۳کاها )خوانیم: قد افلح من زدر سوره شمس می

و یعلمهم و هدف بعثت را همین تزکیه خوانده: یتلو علیهم آیاتک«.خود را پاکیزه نماید

شمرد ها و آیات الهی را بر مردم برمی( .پیامبری که نشانه۱۴الکتاب و الحکمة و یزکیهم )

دهد و آنان میموزد.به آنان بینشآکند، شریعت و احکام الهی را به آنان میو تالوت می

 .گرداندرا پاکیزه می

تمامی کند که بر فراز هستی،نیروی برتری هست کهانسان در درون خود احساس می



متالطم هستی بیند که بر روی امواجای کوچک میها را فرا گرفته و خود را ذرههستی

هستی را نگاه داشته،به ذرات مند است که او و دیگرانشناور است،آن نیروی برتر و قدرت

مطلق رانده،توجه درونی او را به عالوه همین عجز و ناتوایی او را به سوی کمال و توانایی

کوشد تا این میل و سوی کمال مطلق معطوف داشته است.از این رو ازدرون خود می

د،همین و الفاظ)ادعیه و اذکار(ابراز داررغبت و عشق به کمال مطلق را در صورت کلمات

جوشد و سیل آسا سرازیر است که عبارات سرشار از محبت وسپاس،از درون او می

نماید.این گردد و اگر قصوری در خوداحساس کرده درخواست گذشت و آمرزش میمی

چیزی است که انسان ازروزی که خود را شناخته با آن خو گرفته و هم واره سرشت وجود 

 .او با آن هم رازبوده است

های تجسد یافته ابرازعواطف درونی صورت-های گوناگونبه شکل-هاها و نیایشعبادت

های نیایش جوشان سازد.هر دین و آیینی به شکلی،قسمتی ازنمایشاو است که بر مال می

 .انسانی را سر لوحه عملی خود قرار داده است

نیایشی بادیهای عهایی از این گونه نمایشهای کهن هندوئی و زرتشتی نمونهدر آیین

داشته و دارد.اما به هایی نیز از نیایش میان جهودان و ترسایان رواجوجود داشته است،گونه

های ناروا گردیده و بدعتهای موسوم آمیخته با بسیاری از خرافاترسد که شکلنظر می

 .است

قرن  تر گردید تاآغازیافت و حجیمها در تعلیمات دینی کم کم وسعتاین گونه ناهنجاری

داشت.در این هفتم میالد که پیامبر اسالم شریعتی پاک و منزه بر بشریت آن روز عرضه

بود.معنویتی که آیین عبادات و ادعیه و اذکار حاکی از توحیدی ناب و معنویتی پاک

نمود و تابناک هدایت میها پاکیزه ساخته به آفاقیها و تیرگیها را به کلی از آالیشدرون

خود را در شریعت اسالم یافتند تشنه چنین آب زالل و گوارایی بودند،گمشده ها کهانسان



 .و از جان و دل آن را پذیرفتند

بر پایه تعالیم قرآن کریم،دین نیامده که بر مردم دشواری تکلیف را تحمیل کند،بلکه آمده 

 .تا آنان را از بار سنگین تیرگی درون رهایی بخشد

من حرج و لکن یرید لیطهرکم و لیتم نعمته علیکم و ما یرید اهلل لیجعل علیکم 

خواهد شما را پاک خواهد بر شما تنگ بگیرد،بلکه می( ،خداوند نمی۱۵تشکرون )لعلکم

 .«خود را بر شما کامل نماید،باشد تا سپاس گذار باشیدنعمت

و هو الذی بعث فی االمیین رسوال منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب

از ( ،او]خداوند[از میان مردم جاهل پیامبری۱6الحکمة و ان کانوا من قبل لفی ضالل مبین )

حق[را خودشان برگزید،تا آیات او را بر آنان بخواند و آنان را پاک سازد و کتاب]شریعت

به آنان بیاموزد،و بینش حکمت را در دل آنان بیافروزد،گرچه پیش از این درگم راهی 

 .«بردندر میآشکاری به س

 :این آیه به سه مطلب اساسی اشاره دارد

پرده کالبد تزکیه،پاک سازی درون و آراسته نمودن شخصیت واالی انسانیت که در پس.۱

 .جسمانی او نهفته است

 .های تکلیفی و تشریعی استتعلیم کتاب،یعنی شریعت که حاوی نبشته.۲

باشد و میدن رفتار و کردار انسانآموزش حکمت،یعنی بینش درونی که مایه آراسته ش.۳

 .رساندمیهمین بینش درونی غایة الغایات است که آدمی را به اوج کرامت انسانی

یؤتی الحکمة من یشاء و من یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر اال اولواااللباب 

دارد و هر میی( ، خداوند هر که را بخواهد]شایسته دید[،بینش حکمت را به او ارزان۱۷)

یافته،که به این حقیقت ها دستای از ارزشکه این بینش را دریافت نمود،هر آینه بر انباشته

 .«برندجز صاحبان خرد پی نمی



شده عبادات در اسالم به گونه پاک و خرد پسند و موافق فطرت اصیل انسانی عرضه

لحاظ او به درگاه الهیاست.در این عبادات نه فقط نیایش شایسته پروردگار و تقرب 

شده،بلکه پاک سازی درون و پاالیش نفس نیز مورد عنایت واقع شده،بر آینداین دو 

 .گرایش موجب تعادل در ابعاد وجود انسان است

گاه ( ،بندگان خالص خدا در پیش۱۸مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصالة )

 .«خیزندشی پیراسته،به نیایش بر میحق با درونی پاک و آراسته و از هر گونه آالیحضرت

( ،نماز،آدمی را از ناهنجاری ۱۹ان الصالة تنهی عن الفحشاء و المنکر و لذکر اهلل اکبر )

 .«داردها زنده نگه میدارد و از آن باالتر،یاد خدا را در دلدرکردار و رفتار باز می

( ،بر نمازها و]به ویژه[ ۲۰حافظوا علی الصلوات و الصالة الوسطی و قوموا هلل قانتین )

ودر -که درب رحمت الهی بر روی شما گشوده است-نمازمیانه]نیم روزی[مواظبت کنید

 .«خضوع و خشوع بایستیدگاه خداوند با حالتپیش

( ،از خو گرفتن به مقاومت ۲۱و استعینوا بالصبر و الصالة و انها لکبیرة اال علی الخاشعین )

-داردتا شما را هم واره زنده دل و نشاط افزا نگاه-گیریدونیایش به درگاه ربوبیت کمک ب

خشوع و همانا نیایش پاک و به دور از آالیش باری سنگین است،جز بر کسانی که لذت

 .«اندگاه الهی را دریافتهخضوع در پیش

و اقم الصالة طرفی النهار و زلفا من اللیل،ان الحسنات یذهبن السیئات.ذلک 

و طرف روز]با مداد و واپسین[و پاسی از شب،نماز را به پا للذاکرین ،در دذکری

برای کسانی که دارد.و این یاد آوری است( از میان بر می۲۲ها را )ها زشتیزیباییدار،که

 .«یاد خداباشند

های عبادت در اسالم است که نخست درون و سپس برون راپاکیزه البته این از ویژگی

هر گاه در جلوی »فرماید:اهلل علیه و آله در این باره میگرداند.پیامبر گرامی صلی می



بار در آن آب شستشو کنید،آیا دیگر شما آبی روان باشد و پیوسته روزی پنجهایخانه

 «ماند؟و آلودگی بر بدن شما باقی میچرکی

خدا نمازی نمازهای پنج گانه همانند همان آب جاری است که هرگاه بنده خالص»فرمود:

 . (۲۳« )شودهای حاصله بر طرف میورد،آلودگیبه جا آ

شدند اگر مردم با همان تذکر نخستین به خود واگذارمی»فرماید:امام صادق علیه السالم می

پیامبران پی در پی شد،بدون یاد گیری مجدد که به وسیلهبه دست آنان سپرده میو شریعت

ماندند و همین ها باقی میباآلودگیگرفت،هر آینه بر همان حالت نخستین هم راه انجام می

بود که شرایع پیشین فرسوده و از میان رفت.لذاخداوند خواست تا شریعت وی به دست 

فراموشی سپرده نشود،پیامبر اسالم رابر انگیخت و نمازهای پنج گانه را واجب نمود،تا 

هیچ گاه به دست بار یاد او کنند و نام او رابه بزرگی ببرند،تا دین و شریعت روزانه پنج

(سوره فرقان رجوع 6۳-۷6تر به آیات)توضیح بیش( .برای۲۴« )فراموشی سپرده نشود

 .کنید

اندازه از عبادات که بگذریم،ابواب معامالت و در کنار آن احکام انتظامی اسالم،آن

گسترده و فراگیر است که مایه حیرت دین پژوهان گردیده است.اصوالشریعتی به این 

باشد و در هر یک تمامی ابعاد حیات جامعه را زیر دیدگاه خود قرار داده گستردگی که

الهی زنده جهان،اسالم نظر داده باشد، همانند شریعت اسالم در دست نیست.یگانه دین

 .است و بس

 «...( ،اسالم تنها شریعتی است که نزد خدا پذیرفته شده۲۵ان الدین عند اهلل االسالم... )

( ،و هر که ۲6سالم دینا فلن یقبل منه و هو فی اآلخرة من الخاسرین )و من یبتغ غیر اال

 . شود و در نهایت زیان برده استجزاسالم آئینی بجوید،هرگز از او پذیرفته نمی

ج «)التمهید»هایی از آن درحاضر بیرون است،گوشهشرح و بسط این مقال از حوصله بحث



 .(ارائه شده است۲6۲-۳۴۰، ص 6

 :نوشتهاپی

 .۲۳-۵۹:۲۴حشر .۱

 .۱-۱۲عهد عتیق،شماره -ر.ک:باب سوم سفر پیدایش.۲

 .۲۲-۲۴ر.ک:باب یازده سفر پیدایش،شماره .۳

. ۳۱۷-۳۴۷،ص 6به بعد.و عربی آن به نام قصة الحضارة،ج  ۱۹۷،ص ۲تاریخ تمدن،ج .۴

 .(۲۵۸-۲6۲،ص6)التمهید،ج 

 .۳:۳۳آل عمران .۵

 .۱۸-۲۴،شماره ۹سفر پیدایش،باب .6

 .۱۲اب همان،ب.۷

 .۱۹همان،باب .۸

 .۲۲-۲۹،شماره ۳۲همان،باب .۹

 .۲۷همان،باب .۱۰

 .۳۲سفر خروج،باب .۱۱

 .۱۱صموئیل دوم،باب .۱۲

 .۹۱:۹شمس .۱۳

 .۲:۱۲۹بقره .۱۴

 .۵:6مائده .۱۵

 .6۲:۲جمعه .۱6

 .۲:۲6۹بقره .۱۷

 .۹۸:۵بینه .۱۸



 .۲۹:۴۵عنکبوت .۱۹

 .۲:۲۳۸بقره .۲۰

 .۲:۴۵بقره .۲۱

 .۱۱:۱۱۴هود .۲۲

 .۳)مؤسسة آل البیت(شماره ۱۲،ص ۴وسایل،ج .۲۳

 .۸،رقم ۹همان،ص .۲۴

 .۳:۱۹آل عمران .۲۵

 .۳:۸۵آل عمران .۲6

 فصل نهم

 دفع شبهه تحریف

شبهه تحریف قرآن،از دیر زمان مطرح بوده و پیوسته مورد انکار و رد علما ومحققین 

ل سنت و شیعه اهبزرگ اسالم بوده است.منشا این شبهه روایاتی است که در کتب حدیث

روایات غالبا قابل تاویل رساند.ایندرج شده است و به ظاهر تحریف کالم اهلل را می

شوند.بررسی شبهه تحریف به میباشد،و در صورت عدم امکان تاویل،کنار گذاشتهمی

دلیل ارتباط با حجیت ظواهر قرآن اهمیت دارد،از این رو الزم است این مساله از ریشه 

روایات معلوم شود.این بحث در سه بخش قرار گیرد و صحت و سقم این مورد ارزیابی

شود: دالیل نفی تحریف، آرای علمای بزرگ اسالم در این باره و بررسی مطرح می

 .روایات منقول از اهل سنت و شیعه

 تحریف در لغت



الناس من خوانیم: و منباشد.در سوره حج میتحریف از ریشه حرف به معنای کناره می

( ،و ۱وجهه... )یعبد اهلل علی حرف فان اصابه خیر اطمان به و ان اصابته فتنة انقلب علی

کنند و ایمان قلبیشان میپرستند]یعنی تنها با زبان نیایشبعضی از مردم خدا را در کناره می

آنان برسد بدان اطمینان ضعیف است[پس اگر]دنیا به آنان رو کند و نفع و[خیری به

شوند]و به کفر رو ا اگر ناگواری برای امتحان به آنان برسد،دگرگون مییابند،اممی

 .«[آورندمی

ای علی طرف من الدین ال فی وسطه وقلبه،اینان »گوید:زمخشری در تفسیر این آیه می

پیوسته بر کناره دین قرار دارند،نه در وسط و قلب دین.این بر اثراضطراب و تزلزل آنان در 

ظ هیچ گاه آرامش خاطر ندارند،همانند کسی که بر کناره لشکر دین است و بدین لحا

گردید،پا بر جا و با دیگران سهیم باشد و کند تا هرگاه پیروزی و غنیمت نصیبحرکت می

 . (۲« )نجات خود را پی بگیرداگر شکست فرا رسید پا به فرار گذارده،راه

هاهمان افاده الفاظ و عبارت تحریف کالم،کناره زدن از مسیر طبیعی آن است.مسیر طبیعی

هاست و در صورت انحراف از آن معانی،تحریف تحقق معانی حقیقی و مراد واقعی آن

تفسیره علی غیروجهه،تفسیر نمودن »اند:یابد. لذا تحریف کالم را چنین وصف نمودهمی

نارواست،یعنی دگرگون آن بر خالف آن چه ظاهر آن است این گونه تفسیر نوعی تاویل

تحریف را تحریف معنوی ختن کالم و برگرداندن آن به سوی دیگر است.این گونهسا

سازد و از مسیر خود گویند،زیرا در واقع، تحریف معنوی،داللت لفظ رادگرگون می

 .کندمنحرف می

 .در قرآن هر کجا واژه تحریف آمده همین معنا)تحریف معنوی(اراده شده است

ای یفسرونه علی غیر ماانزل »گوید:( می۳عن مواضعه ) طبرسی در تفسیر آیه یحرفون الکلم

کنند وآن بد ( ،آن را بر خالف آن چه خداوند اراده کرده تفسیر می۴و هو سوء التاویل )



( ،لفظ را ۵مواضعها )ای یمیلونها عن»گوید:تاویل کردن است .زمخشری در تفسیر آیه می

که ظاهر لفظ بر آن -واقعیمعنای ،زیرا اگر لفظ طبق«انداز موضع خود منحرف ساخته

 .اصلی خود منحرف شده استتفسیر و تبیین نگردد،هر آینه از موضع-داللت دارد

مواضع لفظ همان معانی لفظ است،زیرا هر لفظ »گوید:می-در حاشیه مجمع البیان-شعرانی

 دیگر،که خواستهبرای معنایی خاص وضع شده و اگر از آن موضع زایل گردد و به معنای

لفظ نباشد،تفسیر شود،هر آینه آن لفظ از موضع خود منحرف شده است .زمخشری در این 

هااست و آن عبارت است از معانی که الفاظ مواضعی دارند که شایسته آن»گوید:باره می

باشد و سزاوار است الفاظدر همان معانی استعمال شوند،لذا اگر از آن موضوع له الفاظ می

شده ( .از امام باقر علیه السالم روایت6« )خواهند بودمانده و غریبمعانی دور شوند،وا 

سر انداخته کسانی هستند که حروف و الفاظ آنان که کتاب خدا راپشت»است که فرمود: 

( ،یعنی به گونه دیگر ۷« )اندآن را استوار داشته و حدود واحکام آن را تحریف کرده

 .اندتفسیر و تاویل نموده

 طالحتحریف در اص

 :تحریف در اصطالح به هفت معنا آمده است

با تفسیرهم آهنگ ای که لغتتحریف در داللت کالم یعنی تفسیر و تاویل ناروا،به گونه.۱

ای بر آن داللت نداشته،صرفا طبق دل خواه تفسیر وتاویل گردیده نبوده و وضع و قرینه

شمرند.پیامبر اکرم فرموده میبه رایباشد.این گونه تاویل غیر مستند را تاویل باطل و تفسیر 

( ،هر کسی قرآن را به دل خواه خود ۸من فسر القرآن برایه فلیتبوا مقعده من النار )»است: 

 .«سازدتفسیر کند، باید جای گاه خود را در آتش مشخص

جا به جایی ها این گونهثبت آیه یا سوره در مصحف بر خالف ترتیب نزول:درباره سوره.۲



 .فته است،ولی در آیات احتمال آن بسیار ضعیف استصورت گر

هاادامه اختالف قرائت که بر خالف قرائت مشهور باشد،این کار از صدر اول تا قرن.۳

 .اندکردهداشته است و کسانی از قراء بر خالف قرائت معروف قرائت می

ف اختالف در لهجه:هر یک از قبایل عرب لهجه مخصوص به خود داشتند و برخال.۴

شده بود،البته کردند،در حالی که قرآن به لهجه قریش نازللهجه قریش قرآن را تالوت می

علی سبعة احرف ناظر به ها را اجازه فرمود.حدیث نزل القرآنپیامبر اکرم این اختالف لهجه

 .هاستاختالف لهجه

 .تبدیل کلمات:یعنی لفظی را از قرآن برداشتن و مرادف آن را جای گزین کردن.۵

معنا به شرط آن که به اصلدانستگویند عبد اهلل بن مسعود تعویض کلمات را جایز می

تر مبدل های سخت و دشوار قرآن را به کلمات سهل وآسانصدمه وارد نکند.لذا کلمه

 .کردمی

تفسیر در شده است که برخی کلمات را به عنوانافزودن بر قرآن:از ابن مسعود روایت.6

تر سازد،چنان که در آیه تبلیغ،جمله ان علیا مولی د تا مراد آیه را روشنآورخالل آیه می

-خواند: یا ایها الرسول بلغ ماانزل الیک من ربک المؤمنین را زیاد نموده و آیه را چنین می

( و نیزعجارده)برخی از خوارج ۹و ان لم تفعل فما بلغت رسالته ) -ان علیا مولی المؤمنین

 . (۱۰(گمان داشتند که سوره یوسف درقرآن افزوده شده است )که اتباع ابن عجردند

اند قرآن بیش از اندازه موجود بوده است و ازروی کاستن از قرآن:برخی گمان برده.۷

تحریف در تر بحث پیرامون مسالهسهو و اشتباه و یا عمدا از آن کاسته شده است.بیش

که -روایات اهل سنتدلیل برخی یا نه؟بههمین جاست. آیا از قرآن چیزی کم شده است

( به آن دامن ۱۲که اخباریون )-و نیز روایاتی از شیعه-اند( آن را روایت کرده۱۱حشویه )



موضوع مورد اجماع امت است که مساله کاستن از قرآن مطرح شده است،ولی این-اندزده

 .هرگز بر قرآن چیزی افزوده نشده است

 دالیل نفی تحریف

 اشاره

تحریف ای از گفتار علمای اسالم درباره دفع شبههآوریم،خالصهن جا میآن چه در ای

 :است

 گواهی تاریخ.1

قرآن از روز نخست مورد عنایت همگان به ویژه مسلمانان بوده است.پیامبراکرم صلی اهلل 

داد علیه و آله شخصا محافظ قرآن بود و پیوسته دستور حفظ،ثبت و ضبط آن را می

های متعددتهیه بودند آن را ثبت و حفظ کنند و بدین منظور از آن نسخهومسلمانان موظف 

نگهداری های مخصوصهای خود در میان صندوق یا کیسهکردند و در خانهمی

به عنوان حافظان شماریکردند.از همان زمان مساله حفظ قرآن رواج یافت و عده بیمی

فتند وعالوه بر ثبت و ضبط قرآن در قرآن پیوسته در میان جوامع اسالمی منزلت مهمی یا

 .کشور اسالمی پخش کردندهای متعددی را تهیه و در گسترهمصاحف،نسخه

ای ازآن غافل خالصه،مسلمانان همیشه حافظ و پاسدار این کتاب آسمانی بودند و لحظه

 .ماندندنمی

قابل توجه به این کتابعالوه بر توده مردم،نقش بزرگان و دانش مندان اسالمی در عنایت

نقش اول را داشته و ساز مسلمینواره در شؤون گوناگون و سرنوشتاست.این کتاب هم

 .شده استدر علوم مختلف اسالمی پایه و اساس شمرده می



کننده او نما و هدایتکرد،راهای از علوم اسالمی مطالعه میمندی که در رشتههر دانش

به وجود آمده ه جهت رسیدن به حقایق قرآنقرآن بود.بسیاری از علوم اسالمی صرفا ب

است،بنابر این دانش های بسیاری در میان مسلمانان از قرآن نشات گرفتهاست و دانش

سر و کار داشتند.سید مرتضی واره نیازمند به قرآن بودند و با آنمندان علوم اسالمی هم

 :گویدعلم الهدی در این زمینه چنین می

بزرگ تاریخ و های،مانند یقین به شهرهای بزرگ جهان و حادثهیقین به صحت نقل قرآن»

شعر است که در های مشهور از نویسندگان معروف و نیز اشعار و قصاید از بزرگانکتاب

طول تاریخ هم چنان استوار مانده و از گزند حوادث در امان بوده است.مسلما توجه به 

تر بوده عیه برحفظ و حراست آن افزونتر و داواره بیشبه موارد مذکور همقرآن سبت

است و نیز منبع و ماخذ همه معارف دینی است،زیرا قرآن معجزه اسالم و دلیل صدق نبوت

علوم اسالمی پیوسته سعی در حفظ و حراست آن و احکام شریعت است.دانش مندان

ب و قرائت جزئیات آن مورد بررسی دقیق بوده است،مانند اعرااند تا آن جا که تمامداشته

شود با وجود این همه عنایت و و حتی عددحروف و کلمات و آیات آن.پس چگونه می

شدید که بر آن بوده و هست،در قرآن تغییری ایجاد شود و کاستن ضبط وحراست

 ...وافزودنی تحقق یابد

 و همانندیقین به جزئیات قرآن و اجزاء و ابعاض آن مانند یقین به تمام و کل قرآن است...

دیگر کتب معروف جهان،مانند کتاب سیبویه و مزنی،ضرورت دارد هرعالمی بدان آگاه 

گشته است که عالوه مندان و دانش وران به این دو کتاب موجبباشد، زیرا عنایت دانش

ها نیز مورد نظر و دقت قرار گیردتا آن جا که اگر کسی ها جزئیات آنبر کل این کتاب

قسمت مورد شناسایی ها بیفزاید،آنی کم کند یا چیزی بر آنها چیزخواسته باشد از آن

 ...شود که از اصل کتاب نیست وبر آن افزوده شده استگیرد و مشخص میقرار می



به کتاب تر و بهتر از عنایتبه قرآن،بیشبه خوبی روشن است که این گونه عنایت نسبت

 .«(۱۳)گرفته است های شعری انجام میسیبویه و مزنی و دیوان

 :شیخ جعفر کبیر کاشف الغطاء نیز بر همین رویه استدالل کرده است

اصال مورد روایات نقیصه)کم شدن قرآن(به روشنی مردود شناخته شده است و ظاهر آن»

یا بسیاری از آن را تواند باشد.به ویژه روایاتی که ثلث)بیش از دو هزار آیه(قرآنقبول نمی

یافت،چون ر چنین اتفاقی رخ داده بود بایدشهرت همگانی میافتاده پنداشته است،زیرا اگ

دادند و را دست آویز قرار میواره دشمنان اسالم آنانگیزه بر آن بسیار است و هم

ممکن است چنین شده باشد،در کردند...چگونهترین طعن بر قرآن کریم تلقی میبزرگ

آیات و حروف آن کوشا حالی که مسلمانان فوق العاده در حفاظت وحراست و ضبط 

اند؟در برخی روایات آمده که درقرآن نام بسیاری از منافقین بوده و افتاده بوده

باور کرد درحالی که پیامبر صلی اهلل علیه و آله با حکمت و است.چگونه ممکن است

کردندو با آنان همانند دیگر مسلمانان رفتار اخالق کریمانه خود هرگز به آنان تصریح نمی

 ...کردندمی

محفوظ و جای شگفتی است،کسانی که باور دارند احادیث وارده از پیامبر اکرم تا کنون...

هاجاری و در کتب،ثبت کنند که این کلمات پیوسته بر زبانسالم مانده است و استدالل می

مانده است،گویند اگر گزندی بر باقیو ضبط شده و در طول بیش از هزار سال به سالمت

گویند بر باور را درباره قرآن ندارند و میگردید،ولی اینشد،مسلما برمال میارد میها وآن

به قرآن بیش از با آن که عنایتمانده استآن نقیصه وارد شده و در طول تاریخ مخفی

هاجریان دارد و ثبت و ضبط آن استوارتر بوده و تر بر زبانبوده و هست و بیشاحادیث

 . (۱۴هست )

 تواتر قرآنضرورت .2



یکی از دالیل مهم دفع شبهه تحریف،مساله ضرورت تواتر قرآن است.شرطپذیرفتن 

قرآن،چه در کل و چه در بعض،متواتر بودن آن است.قرآن در هر حرف وهر کلمه و حتی 

به در حرکات و سکنات نیز باید متواتر باشد،یعنی همگان)جمهورمسلمین(آن را دست

رو،آن چه در زمینه تحریف همگانی نقل کرده باشند.ازایندست و سینه به سینه،به طور 

شده قابل قبول اند که فالن کلمه یا فالن جمله از قرآن بوده،چون با نقل آحاد روایتگفته

شود و این اصل یکی از مسایل نیست و طبق اصل لزوم تواتر قرآن مردودشمرده می

در مسایل اصولی و کالمی فاقد ضروری اسالم و مورد اتفاق علماست واساسا خبر واحد 

فرعی و عملی اعتبار دارد.عالمه حلی،در زمینه نفی تحریف اعتبار است و صرفا در مسایل

 :نویسدمی

حجت و درغیر این اتفاق علما بر آن است که هر چه از قرآن متواترا به ما رسیده است»

است،لذا تا به سر حد صورت فاقد اعتبار است،زیرا قرآن سند نبوت و معجزه جاوید اسالم

به صحت نبوت یقین آور باشد، بنا بر این امکان ندارد آن چه تواند نسبتتواتر نرسد، نمی

اند بپذیریم،زیرا راویان در این باره از مسموعات خود به صورت غیرمتواتر روایت کرده

 نقل کرده،با عنوان قرآنی نقل کردهراوی واحد هر چند راست گو باشد اگر آن چه

عنوان باشد مردود است،زیرا یا روایتی است که باشد،قطعا خطا کرده است و اگر با غیر این

یانظر شخصی خود اوست که هرگز به عنوان از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله شنیده است

 . (۱۵شرعی نخواهدداشت )آیات قرآنی حجیت

و «ل در کتاب شرح االرشادسید مجاهد طباطبایی در کتاب وسایل االصول ،محقق اردبی

 . (۱6اند )استدالل کردهسید محمد جواد عاملی در کتاب مفتاح الکرامة نیز همین گونه

 مساله اعجاز قرآن.3



تر یکی دیگر از مسائلی که با شبهه تحریف در تضاد است و با آن منافات دارد یاروشن

ترین اعجاز را بزرگما مسالهکند،مساله اعجاز قرآن است.علبگوییم آن را قاطعانه نفی می

اند،زیرا احتمال زیادت،همان گونه که برخی از خوارج دلیل بر رد شبهه تحریف دانسته

شده است،چون یک سر گذشت عاشقانه اند که سوره یوسف تماما بر قرآن افزودهگفته

د وار عبد اهلل بن مسعواست و جایی در قرآن ندارد یا کاستن،آن گونه که صحابی بزرگ

دو دعای مبطل السحرند و جزء قرآن نیستند،درباره گمان برده است که دو سوره معوذتان

قرآن به کلی منتفی است، زیراالزمه افزودن امکان هم آوردی با قرآن است و آیا بشر را 

ای که هرگز با آن تفاوتی از جهت یارای آن هست که همانندقرآن بیاورد،به گونه

 :محتوا نداشته باشد؟ هرگز!خداوند در قرآن فرموده استفصاحت و بالغت و بیان و

قل لئن اجتمعت االنس و الجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن ال یاتون بمثله و لو 

ها و پریان]جن[اتفاق کنند که همانند این ( ،بگو اگر انسان۱۷بعضهم لبعض ظهیرا )کان

 .«گر را]در این کار[کمک کنندبیاورند، همانند آن نتوانند آورد،هر چند یک دیقرآن

( ،و اگر در آن چه بربنده ۱۸و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله... )

 .«همانند آن بیاوریدایم شک و تردید دارید،]دست کم[یک سورهخود)پیامبر(نازل کرده

قرآن را به دروغ به خدانسبت گویند:او ( ،یا می۱۹ام یقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله... )

 .«...گویید یک سوره همانند آن بیاوریدداده است؟بگو اگر راست می

یوسف یا این آیات را آیات تحدی گویند،یعنی هم آورد طلبیدن.پس اگر کسانی سوره

شدن مرز تحدی اند،الزمه این حرف شکستهها را ساخته و در قرآن درج کردهدیگر سوره

 .نتفی استاست و این امر م

سید همین گونه است احتمال تبدیل کلمات قرآن،چنان که شیخ نوری و پیش از وی

قرآن،موجب اند،زیرا هر گونه تبدیل و تغییر در نظم و جمله بندی کلماتجزایری پنداشته



شود که صورت قرآن تبدیل یافته و به تبدیل دهنده منتسب باشدو از صورت وحی می

تبدیل دهنده اولویت دارد تا ای،بهبت دادن چنین کالم تبدیل یافتهبودن خارج شود، لذا نس

( ۲۰ان لو کانوا یعلمون الغیب... )اند آیه ...فلما خر تبینت الجنسخن الهی.آنان گمان برده

  در اصل تبینت االنس ان لو کانت الجن یعلمون الغیب

بوده است «اصل خیر ائمة...( در ۲۲( و نیز آیه کنتم خیر امة اخرجت للناس )۲۱بوده است )

(۲۳) . 

گردد تا نظم اولی کالم به هم بخورد واز بین هم چنین کم نمودن از قرآن نیز موجب می

برود و این به طور قطع در سبک و اسلوب بالغی کالم مؤثر است و نظم نوین)نقص یافته( 

نظم نوین همان  تواند همان سبک و اسلوب بالغی اول را داشته باشد،لذا نبایدگفت کهنمی

ها در این زمینه،گفته کسانی است که گمان ترین گفتهنظم الهی و وحی است.سخیف

گویند:از وسط آیه و ان اند از میانه یک آیه بیش از ثلث قرآن اسقاطشده است.میبرده

( بیش از دو هزار آیه ۲۴خفتم اال تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء... )

در آن نمودار شده است.این گونه ادعا است و لذا نظم آیه به هم ریخته و آشفتگی افتاده

هر گونه گمان زیادت یا نقص یا تبدیل در ( .پس۲۵آور و مردود است )درباره قرآن وهن

 .موجود منافات داردکلمات قرآن،با مساله اعجاز در نظم

 ضمانت الهی.4

خداوند و رد شبهه تحریف،ضمانتی است کهترین دالیل بر سالمت قرآن یکی از روشن

مصون بدارد، خود قرار دهد و از گزند آفاتدار شده تا قرآن را پیوسته مورد عنایتعهده

انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون این آیه سالمت قرآن را کامالتضمین 

دلیل استوار  اسالم وکند.آری،مقتضای قاعده لطف نیز چنین است،زیرا قرآن سند زندهمی



صحت نبوت است، بایستی هم واره از گزند آفات مصون ومحفوظ بماند.هر گونه احتمال 

 .بر خالف ضرورت عقل و دین استبرد به قرآن،یعنی تزلزل پایه و اساس اسالم کهدست

اعجاز است،نه البته همین قرآن که در دست مسلمانان است،تضمین شده است و همین دلیل

( که قرآن در لوح محفوظیا در سینه ۲6اند )ثال حاجی نوری گمان بردهآن گونه که ام

پیامبر و اوصیایش محفوظ مانده است،زیرا هنری در آن گونه حفظ وجودندارد،هنر در 

حفاظت و حراست از این قرآن موجود حاضر است که خداوند باچنین جالل و عظمت از 

عزیز ال یاتیه الباطل من بین یدیه لکتاب کند.خداوند فرموده است: و انهحراست آن یاد می

کتابی شکست ناپذیر است ( ،و به راستی که آن۲۷و ال من خلفه تنزیل من حکیم حمید )

آید،]چرا که[از سوی سویش نمیسر بهکه هیچ گونه باطلی نه از پیش رو و نه از پشت

 . شده استخداوند حکیم و شایسته ستایش نازل

بوده است و تر است که قرآن پیوسته از گزند حوادث مصونریحاین آیه از آیه پیش ص

برای همیشه نیز از پیش آمدهای ناگوار در امان خواهد بود و هرگزچیزی آن را ضایع 

شود و مقصود ازبطالن،اموری است که قرآن نخواهد کرد. بطالن هرگز عارض قرآن نمی

زد.خداوند حکیم است،هرگز کار خویش آن را دورسارا از اعتبار ساقط کند و از اصالت

او مورد ستایش است.پس قرآنی که از یک کند.حمید است،پیوسته کارهایبیهوده نمی

حساب شده و برای همیشه محفوظ است ان اهلل ال چنین مقامی نازل شده باشد، آینده آن

 .«ورزددهد،تخلف نمیهایی که می( ،خداوند هرگز ازوعده۲۸یخلف المیعاد )

 روایات بر قرآنعرضه .5

از دالیل دیگر سالمت قرآن و عدم تغییر آن در طول تاریخ،روایاتی است که ازپیامبر اکرم 

ان علی کل حق حقیقة و علی »صلی اهلل علیه و آله نقل شده است.از جمله فرموده:



( ،برای ۲۹صواب نورا،فما وافق کتاب اهلل فخذوه و ما خالف کتاب اهلل فدعوه )کل

کند و برای پی بردن به هر حقی، حقیقتی است که آن حق را آشکار می به هررسیدن

کند]و قرآن همان حقیقت و و راستی،نوری وجود دارد که به آن راه نمایی میدرستی

موافق ها است[پس هر چه]از احادیث[با قرآنها و صوابگر حقیقتاست که روشننوری

 .«شد واگذاریدباشد آن را برگزینید و هر چه با آن مخالف با

برد قرار رفت که قرآن مورددستشود که اگر احتمال آن میاکنون این پرسش مطرح می

گیرد و از اعتبار ساقط گردد،آیا جای آن بود که معیار سنجش قرارگیرد و دلیل روشن بر 

راه سالمت را در پیش داشته صحت و سقم روایات باشد؟هرگز!پس قرآن بایستی هم واره

 .واند اعتبار خویش را ثابت نگه داشته و معیارسنجش حق و باطل باشدباشد تا بت

 نصوص اهل بیت.6

به در زمینه نفی تحریف،روایات خاصی از ائمه معصومین علیهم السالم در دست است که

امامیه به سازد و شیعهطور کلی احتمال تحریف یا شبهه تحریف را در قرآن منتفی می

واره از هر گونه تحریف مصون ومحفوظ بوده قرآن هم پیروی از اهل بیت معتقدند

 :است.اینک چند نمونه از این روایات

 :ای که امام باقر علیه السالم به سعد الخیر نگاشته،چنین آمده استروایت اول: در نامه

سر و کان من نبذهم الکتاب ان اقاموا حروفه و حرفوا حدوده...،و یک نمونه ازپشت»

ود که حروف و کلمات آن را استوار،ولی حدود واحکام آن را تحریف افکندن قرآن،آن ب

برد به معانی وتفاسیر منحرف سخن به میان شریف،از دستدر این روایت«. و تغییر دادند

نخورده شمرده شده است.در حدیث آمده است،ولی الفاظ و عبارات قرآن هم چنان دست

و رجل قرا القرآن فحفظ حروفه و »:مشابه به جای تحریف حدود،تضییع حدودآمده است



( ، حفظ حروف]درستی تالوت[نموده،ولی حدود و مقررات آن را ۳۰ضیع حدوده )

 . تضییع نموده است

گویند چرا پرسد،مردم میروایت دوم: ابو بصیر از امام صادق علیه السالم می

( ولی نامی از علی ۳۱خداوندفرموده است: اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم )

در قرآن فریضه نماز نازل گردید،ولی ازرکعات و »وخاندان او نبرده است؟حضرت فرمود:

( .در ۳۲« )شرایط آن نامی برده نشد تا آن که پیامبر صلی اهلل علیه و آله خود بیان نمود

و شده است که قرآن جای بیان اصول و کلیات فرائضشریف،این اصل تثبیتروایتاین

ام است و بیان فروع و جزئیات بر عهده پیامبر است.در نتیجه امام علیه السالم احک

تقریرفرمود که در قرآن هرگز نامی از علی و خاندان او برده نشده است،زیرا این 

پیامبر بوده تا مانند بیان رکعات و شرایط نماز،آن را نیز بیان کند،لذا هر گونه وظیفه

بودن اسم علی و خاندان او در قرآن و سپس ساقط  ضعیف السند که حاکی ازروایت

 .ها از قرآن است،طبق این روایت مردود شناخته شده استآنشدن

 :کند که فرمودسوم: شیخ مفید از جابر و او از امام باقر علیه السالم روایت میروایت

امر اینترین کار در آموزد.آن گاه مشکلموقع ظهور،حضرت مهدی به مردم قرآن می»

مساله ترتیب مصحف شریف است،زیرا ترتیب مصحف حضرت با ترتیب مصحف فعلی 

دهد،به جزدر ترتیب و ( . به عبارت دیگر قرآنی که حضرت ارائه می۳۳« )تفاوت دارد

 .ها، هیچ گونه تفاوتی با مصحف موجود نداردنحوه تالیف آیات و سوره

 نظر علمای بزرگ شیعه.7

ن جا برخی از تصریحاتی را که بزرگان علمای امامیه،درزمینه نفی مناسبت نیست در ایبی

قایل به تحریف اند،عرضه کنیم تا روشن شود هیچ گاه علمای شیعهتحریف ابراز داشته



است.البته برخی از شود کذب محضاند و آن چه به آنان نسبت داده میقرآن نبوده

در این زمینه مطالبی را -اندقرارنگرفتهکه در زمره شاخصین علمای شیعه -اخباریون افراطی

 .اند که نباید به حساب عموم شیعه گذاشتگفته

باید ( تقسیم کنیم۳۴اگر بخواهیم بزرگان علمای امامیه را به دو دسته محققین و محدثین )

اند و بگوییم محققین از روز نخست تا کنون،باالتفاق شبهه تحریف را مردودشمرده

المحدثین شیخ حر ن رئیس المحدثین ابو جعفر صدوق تا زمان خاتممحدثین نیز از دورا

اند.صرفا از عاملی و نیز محدث کاشانی،همه با محققین هم گام بوده و منکرتحریف بوده

شدند،مساله تحریف را مطرح سده یازدهم گروهی به نام اخباریون که جای گزین محدثین

این نبایداین نظر ناصواب را به همه شیعیان نسبت  ساختند و این غائله را بر پا نمودند،بنا بر

 :آوریمسخنانی از بزرگان را به عنوان شاهد میداد.در این جا برای اثبات ادعای فوق

(در ۳۸۱شیخ المحدثین ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه صدوق)متوفای .۱

بر پیامبر اکرم صلی اهلل علیه که اعتقاد ما بر این است قرآنی»گوید:رساله اعتقادات چنین می

 ۱۱۴و آله نازل گردیده،همین قرآن موجود است که در دست مردم قرار داردبا 

دانیم،دروغ میکم و کاست و هر کس به ما نسبت دهد که قرآن را بیش از اینسوره،بی

 . (۳۵گوست )

 (۴۱۳عمید طائفه محمد بن محمد بن نعمان،معروف به شیخ مفید)متوفای .۲

بر این باورندکه از برخی از اهل امامت»گوید:اوائل المقاالت ،می»در کتاب پر ارج خود

ای،به جز آن چه درمصحف قرآن هرگز چیزی کم نشده است،نه کلمه و نه آیه و نه سوره

این قول،نزد من »علی علیه السالم بوده و عنوان شرح و تفسیر را داشته است .آن گاه گوید:

افتاده و رای اند برخی کلمات از قرآنر است از قول کسانی که گفتهتبه حقیقت نزدیک

مطلب اجماعی من همان است.و اما زیادت در مصحف،هرگز نبوده و نیست و این



اعجاز منافات دارد و اگر ای مورد نظر باشد با مسالهعلماست،زیرا اگر افزوده شدن سوره

عدم رجحان مردود است،پس به دلیل افزوده شدن کلمه یا کلماتی مقصود باشد آن نیز

قرآن از هر گونه زیادتی در سالمت است. عالوه براستدالل مذکور در این زمینه از امام 

 . (۳6صادق علیه السالم روایتی در دست دارم )

(در جوابیه اول ازمسایل رساله ۴۳6علم الهدی سید مرتضی علی بن الحسین)متوفای .۳

صحت نقل قرآن مانند علم به وجودشهرهای بزرگ و علم به »گوید:طرابلسیات می

های مشهور جهان و اشعارشعرای عرب است،زیرا حوادث تاریخی معروف و کتاب

 .«...بوده استبه قرآن، پیوسته بیش از امور یاد شدهعنایت

تفسیر نفیس (در مقدمه۴6۰شیخ الطائفه ابو جعفر محمد بن الحسن طوسی)متوفای .۴

است،زیرا اجماع احتمال زیادت در قرآن به طور کلی منتفی»ه است:التبیان آورد»خود

بر عدم زیادت است و اما نقیصه،این عقیده نیز با ظاهرآرای مسلمین مخالف است و امت

و نقصی رخ نداده است.کالم سید همین شایسته مذهب ماست که هرگز در قرآن زیادتی

 . (۳۷« )رد...دابر همین داللتمرتضی و ظاهر روایات اهل بیت

اجوبة »(در۷۲6حلی)متوفای جمال الدین ابو منصور حسن بن یوسف بن المطهر،عالمه.۵

آن است که هرگز تبدیل،تاخیر و تقدیم حق»المسائل المهناویة در جواب سید مهنا گوید:

برم به خدا در قرآن رخ نداده است.هم چنین زیادت ونقصی بر آن وارد نشده است.پناه می

ه کسی چنین چیزی را باورداشته باشد،زیرا موجب طعن در معجزه جاوید اسالم از این ک

 . (۳۸« )کندشود و اساس نبوت رامتزلزل میمی

نام و برای این که نقل اقوال علما موجب طوالنی شدن بحث نشود،در این جا فقط به

 : (۳۹کنیم )آدرس گفتار دانش مندان نامی شیعه بسنده می

 .۱۵،ص ۱(،مجمع البیان،ج ۵۴۸ل بن حسن طبرسی)متوفای عالمه ابو علی فض



 .۲۱۸،ص ۲(،مجمع الفائدة،ج ۹۹۳محقق اردبیلی)متوفای 

 .۱۱المبین،ص (،کشف الغطاء و رساله الحق۱۲۲۸شیخ جعفر کبیر کاشف الغطاء)متوفای 

 .۱۳۳(.اصل الشیعة و اصولها،ص ۱۳۷۳شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء)متوفای 

،ص ۱الیقین،ج (،مقدمه ششم تفسیر صافی و علم۱۰۹۰مد محسن)متوفای فیض کاشانی مح

 .۲۷۳-۲۷۴،ص ۲و وافی،ج  ۵6۵

(دررساله فارسی که به ۱۱۰۴خاتم المحدثین شیخ حر عاملی،صاحب وسایل الشیعة)متوفای 

همین منظور نوشته است،طبق نقل شیخ رحمت اهلل دهلوی درکتاب پر ارزش خود،اظهار 

 .۱66الدین،ص لفصول المهمة،سید شرفو ا ۲۰۸،ص ۲الحق،ج 

 .۲۵-۲۷،ص ۱(،آالء الرحمان،ج ۱۳۵۳عالمه شیخ محمد جواد بالغی)متوفای 

همین منظور ای که به(در رساله۹۴۰محقق ثانی شیخ علی بن عبد العالی کرکی)متوفای 

 .(نوشته است،طبق نقل سید محسن اعرجی در کتاب اصولی خود:شرح وافیه)خطی

و نیز درکتاب ردیه خود  ۱6۳(،الفصول المهمة،ص ۱۳۸۱عاملی)متوفای  سید شرف الدین

 .۲۸بر مسایل موسی جار اهلل،ص 

 .۴۱،ص ۱(،اعیان الشیعة،ج ۱۳۷۱سید محسن امین عاملی)متوفای 

 .۱۰۱،ص ۳عالمه امینی شیخ عبد الحسین تبریزی،الغدیر،ج 

 .۱۰6-۱۳۷،ص ۱۲(،المیزان،ج ۱۴۰۲عالمه طباطبایی)متوفای 

  انوار الهدایة»و نیز در ۱6۵،ص ۲خمینی قدس سره در کتاب تهذیب االصول ،ج امام 

شیعه که با کمال حدت و شدت از موضع پاک بزرگان ۲۴۵،ص ۱شرح کفایة االصول،ج 

 .استهای حاجی نوری پرده برداشتهارزشی گفتهدر این باره دفاع نموده و از بی

 .۲۱۵-۲۵۸البیان ،ص »مقدمه تفسیر خودآیت اهلل سید ابو القاسم خویی قدس سره در 

را از با دالیل متین و استوار از ساحت قدس قرآن دفاع کرده هر گونه اتهام قول به تحریف



وار ای از بیانات روشن و مستدل این استادبزرگشیعه ناروا دانسته که این نوشتار شمه

 .است

 رد اتهام

اند،شیعه کردهمساله تحریف را بررسیبسیاری از بزرگان علمای اهل سنت،که منصفانه 

شهادت به نزاهت موضع اند.اولین کسی کهامامیه را از تهمت قول به تحریف مبرا دانسته

(،شیخ اشاعره و بنیان گذار ۳۲۴اشعری)متوفای شیعه داده است،ابو الحسن علی بن اسماعیل

.وی در این زمینه جهان تسنن،امروزه پیرو این مکتب هستندمکتب اشعری است که تمامی

 :گویدچنین می

اند و درمسایل اند:یک دسته کوته نظران ظاهر بین که فاقد اندیشهشیعه امامیه دو دسته»

برخی کلمات دینی دارای نظر و آرای عمیق نیستند.اینان قایل به تحریف در جهت نقص

،ولی همین دسته اند و دلیل آنان روایاتی است که نزد محققین طائفه فاقد اعتباراستبوده

گویند:هرگزدر قرآن زیادتی رخ نداده به زیادتی در قرآن،به کلی منکرند و مینسبت

است. دسته دوم،محققین و صاحبان نظر و اجتهادند که هر دو جهت زیادت و نقص را 

گویند قرآن هم چنان که بر پیامبراکرم صلی اهلل علیه و آله نازل شده تا منکرند.آنان می

نخورده است و از گزند تحریف،به طور مطلق،درامان بوده است،زیادت،نقص کنون دست 

 . (۴۰و تبدیل و تغییری در آن حاصل نشده است )

تفصیل در ( به۴۱اظهار الحق )»عالمه شیخ رحمت اهلل هندی دهلوی در کتاب نفیس خود

نة شیعه از قول به تحریف سخن گفته است.مجموع گفتار اورا در صیانزاهت و برائت

المدخل »ایم.هم چنین استاد معاصر،محمد عبد اهلل دراز در کتاب پرارج خود،القرآن آورده

تهمت مبرا دانسته ( ،از شیعه دفاع نموده،ساحت آنان را از این۴۲الی القرآن الکریم )



رسالة »دانش گاه االزهر دراست.استاد شیخ محمد محمد مدنی،رئیس دانشکده الهیات

دفاع کرده و به طور کلی این فصیل و استشهاد فراوان از موضع شیعه( به ت۴۳االسالم )

 . (۴۴نسبت را به شیعه نسبت ظالمانه گرفته است )

 منشا قول به تحریف

آمده است،ظاهر منشا قول به تحریف،روایاتی است که در کتب حدیثی اهل سنت و شیعه

شیعه و سنی در صدد قانآن روایات،به تحریف کتاب داللت دارد و هم واره علما و محق

ضعیف و فاقد اعتبار دارند یا اند.این روایات یا سندهایچاره جویی این گونه روایات بوده

های نارسا و قابل تاویل.در کتب اصولی وکالمی این روایات به طور کلی مردود داللت

 :ویدگآالء الرحمان می»شناخته شده است. عالمه شیخ محمد جوادبالغی در مقدمه تفسیر

در جمله روایاتی که حاجی نوری در این باره آورده است،روایاتی وجود داردکه هرگز »

تنافی و تعارض رود.برخی از نظر مفهوم اختالف بسیار دارند و بهها نمیاحتمال صدق آن

گردد که علما آنان را تر این روایات به کسانی باز میگردند.به عالوه سند بیشمنتهی می

ها به دروغ اند و یا برخی از آنکردهار،فساد مذهب و جفا در روایت وصفبه ضعف گفت

از آنان جایز نیست.گروهی حتی گویی و دروغ پردازی شهرت دارند که هرگز روایت

کردند.این اوصاف خود کافی است که میدرباره ائمه حالت توقف داشته و با آنان دشمنی

 . (۴۵« )روایت این افراد قابل اعتماد نباشد

این جانب با بررسی تمام این روایات،چه منقول از اهل سنت و چه منقول ازشیعه،چنین 

و به دست دشمنان یافتم که این قبیل روایات که مایه طعن بر شریعت است،غالبا مجعول

دیگر است و ربطی به مساله یا آن که قابل تاویل به وجوهدین ساخته و پرداخته شده است

 .روایات اشاره شودبه برخی از ایناین جا الزم استتحریف ندارد.در 



 :نوشتهاپی

 .۲۲:۱۱حج .۱

 .۱۴۲،ص ۲الکشاف،ج .۲

 .۴:۴6و نساء  ۵:۱۳مائده .۳

 .۱۷۳،ص ۲ر.ک:تفسیر طبرسی،ج .۴

 .۵۱6،ص ۱الکشاف،ج .۵

 .۱۵ر.ک:محمد هادی معرفت،صیانة القرآن من التحریف،ص .6

 .۱6،شماره ۵۳،ص ۸کافی،ج .۷

 .۱۵۴،شماره ۱۰۴،ص ۴ئالی،ج غوالی الل.۸

 .۵:6۷مائده .۹

 .۱۲۸،ص ۱عبد الکریم شهرستانی،الملل و النحل،ج .۱۰

آوردند در درون به دست میحشویه نامیده شدند که هر چه از احادیثاز این جهت.۱۱

شیوه آنان چنین بود که »گوید:ریختند.حشو یعنی درون.ابن جوزی میهای خودمیانبان

ها باشد و این کار ایشان بسیار قبیح انباشته از بیهودهرواج دهند گرچهخود را احادیث

حدیثی از من نقل کند هر کس»نمود،زیرا پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله فرموده است:می

 .(۲۴۰،ص ۱داند دروغ است،پس او خود یک دروغ پرداز است )الموضوعات،ج که می

تر به جمع اخبار تاریخی شد که بیشمی اخباریون در گذشته به کسانی گفته.۱۲

شود که در جمع یازدهم تا کنون به آن دسته از محدثین گفته میپرداختند،ولی از سدهمی

ریزند و از هر کس هر و یابس را درهم میاند،رطبروایات کمال تساهل را به خرج داده

 .(به بعد ۱۵۷ و ص ۱۰۹کنند)ر.ک:صیانة القرآن من التحریف،صچیزی را روایت می

 .۱۵،مقدمه،فن خامس،ص ۱ر.ک:تفسیر طبرسی،ج .۱۳



و  ۷شیخ جعفر کبیر کاشف الغطاء،کشف الغطاء،کتاب القرآن کتاب الصالة،مبحث .۱۴

 .۱۱و همو،الحق المبین،ص  ۲۹۸-۲۹۹،ص ۸

 .۱۱۱بروجردی،البرهان،ص .۱۵

 .۳۸-۳۹ر.ک:صیانة القرآن من التحریف،ص .۱6

 .۱۷:۸۸اسراء .۱۷

 .۲:۲۳بقره .۱۸

 .۱۰:۳۸یونس .۱۹

 .۳۴:۱۴سبا .۲۰

 .۲6-۲۷،تفسیر نعمانی،ص ۹۰ر.ک:بحار االنوار،ج .۲۱

 .۳:۱۱۰آل عمران .۲۲

 .6۷ر.ک:سید جزایری،منبع الحیاة،ص .۲۳

 ..درباره این آیه در آینده سخن خواهیم گفت۴:۳نساء .۲۴

 .66ر.ک:سید جزایری،منبع الحیاة،ص .۲۵

 .۳6۰ب،ص ر.ک:محمد حسین نوری،فصل الخطا.۲6

 .۴۱-۴۱:۴۲فصلت .۲۷

 .۱۳:۳۱رعد .۲۸

 .6۹،ص ۱اصول کافی،ج .۲۹

 .۱،شماره 6۲۷،ص ۲اصول کافی،ج .۳۰

 .۴:۵۹نساء .۳۱

 .۲۸6،ص ۱اصول کافی،ج .۳۲

 .۳6۵االرشاد،ص .۳۳



فرق میان محققین و محدثین در آن است که محققین در احکام شرع اجتهاد را روا .۳۴

دانند،ولی محدثین،صرفا پیرو شناخت معارف دین دخیل میرا در دارند و اندیشه عقلیمی

کنند.ولی اصول و فروع دین را طبق آن بررسی میاحادیث وارده از معصومین بوده،تمامی

اتقان را در پیش گیرند و هرگز در داشتند که در استناد به روایات روشاین دقت را روا می

 .داشتنداین راه سستی و تساهل از خود روا نمی

دانند و پیوسته ره نمودهای خرد و محققین در اجتهاد و اظهار رای و نظر،خود را آزاد می

اند،بر خالف محدثین که فقط به ظواهر احادیث وارده اندیشه را پیش روخود قرار داده

شده و از راه صحیح به دست آمده جویند به شرط آن که درانتخاب آن دقتتمسک می

 .باشد

 .۹۳-۹۴شیخ صدوق هم راه با شرح باب حادی عشر،ص  ر.ک:اعتقادات.۳۵

هایی باشد که یادآور یاد شده همان.شاید مقصود از روایت۵۴-۵6اوائل المقاالت،ص .۳6

 .شدیم

 .۳،مقدمه،ص ۱التبیان،ج .۳۷

 .۱۳،مساله ۱۲۱اجوبة المسائل المهناویة،ص .۳۸

 .ایمریف آوردهبیانات این بزرگان را به تفصیل در صیانة القرآن من التح.۳۹

.صیانة ۱۱۹-۱۲۰،ص ۱ر.ک:ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری،مقاالت االسالمیین،ج .۴۰

 .۷۹-۸۱التحریف،ص القرآن من

 .۲۰6-۲۰۹،ص ۲اظهار الحق،ج .۴۱

 .۳۹-۴۰المدخل الی القرآن الکریم،ص .۴۲

 .۳۸۲-۳۸۵،ص ۴۴رسالة االسالم،شماره .۴۳



 .ر.ک:صیانة القرآن من التحریف.۴۴

 .۲۵،ص ۱تفسیر آالء الرحمان،ج .۴۵

 روایات اهل سنت

محتوا اهمیت پرداختند و کمتر به جنبهدر میان اهل سنت گروهی صرفا به جمع حدیث می

گفتار سابقین بود و تمام دادند،یعنی آن چه در نظر این گروه اهمیت داشت جمع آوریمی

تر کوشش داشتند دانستند.لذا بیشمیراهارزش را در کمیت و حجم به دست آمده در این 

رو در میان تر باشد.از اینتوجه به محتوا،بیشبه دست آمده آنان،بدونتا مقدار احادیث

احادیث گرد آمده ایشان،صحیح وسقیم خلط شده است و احیانا مطالب بیهوده بسیاری به 

امروزه به نام سلفیون  شدند ودر گذشته به نام حشویه خوانده میخورد.این گروهچشم می

 .( معروفند۱)

  چنان که در میان شیعه گروه مشابهی وجود داشته و دارد که به نام اخباریون

تر و شاید تمام روایات تحریف،به دست این گروه جمع، تدوین،ثبت اند.بیششناخته شده

سنت و  نظر از اهلو ضبط شده است و نباید کار این دو گروه را به حساب محققان و اهل

 :آوریمشیعه گذاشت.اکنون برخی از این روایات را در ذیل می

و زانیه(اشاره آیه رجم :در قرآن،حکم به رجم نیامده است.فقط به جلد)تازیانه زدن زانی.۱

وارد شده و مورد ( در سنت۲شده است،بنا بر این رجم زانی و زانیه در شرایط خاصی )

آیه رجم وجود داشته و کرد که در قرآنمان میاجماع امت است،ولی عمر بن الخطاب گ

کوشید درج آن را به میاین آیه موقع جمع آوری قرآن از قلم افتاده است،لذا هم واره

به وسیله زید بن ثابت،عمر صحابه بپذیراند.به طوری که قبال ذکر شد هنگام جمع قرآن

اذا زنیا فارجموهما البتة و الشیخة خواست نظر خود را به جمع بقبوالند و عبارت الشیخ



نکاال من اهلل و اهلل عزیز حکیم،پیر مرد و پیر زنی اگرزنا کردند آنان را سنگ سار 

است را به عنوان آیه در قرآن قرار کنید.عقوبتی است از جانب خدا و خدا عزیز و حکیم

ولی عمر شاهد بیاورد،لذا پذیرفته نشد،دهد.به طور معمول از وی شاهد طلبیدند اونتوانست

پیوسته در این اندیشه بود که برمردم عرضه کند و به گمان خود حجت را بر مردم تمام 

ای مردم!مبادا روز »حیات خود، باالی منبر تاکید نمود:کند.در آخرین روزهای

بگویید عمر به مانگفت.خدایا شاهد باش که گفتم و عرضه کردم ولی کسی آن را قیامت

 . (۳نپذیرفت )

گویدشنیدم که حدیثی را با آیه قرآن اشتباه گرفته است،زیرا زید بن ثابت می ظاهرا،عمر

 .«شیخ و شیخه اگر زنا کردند آنان را سنگ سار کنید»پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمود:

پیامبر ممکن است عمر نیز آن را از پیامبر شنیده است و گمان کرده آیه قرآنی است که

 .فرمایدتالوت می

ای با این نام وجود داشته وساقط شده رغبت :عمر،گمان داشت که در قرآن آیهآیه .۲

ال ترغبوا عن ان»خواندیم این آیه بود:یکی از آیاتی که در قرآن میگفتاست.او می

مذکور حدیثی بوده ( محتمل است عبارت۴آبائکم فانه کفر بکم ان ترغبوا عن آبائکم )

 .گرددکه تالوت میاو گمان برده که آیه قرآنی است باشد که از پیامبر شنیده شده اما

ساقط برد که این عبارت آیه قرآنی بوده و از قرآنآیه جهاد :عمر هم چنین گمان می.۳

 . (۵ان جاهدوا کما جاهدتم اول مرة )»شده است:

قرآنی بوده ( از آیات6« )آیه فراش :طبق گمان عمر عبارت الولد للفراش و للعاهر الحجر.۴

ست در حالی که حدیث متواتری است از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله که فرزند،از ا

 .نیستخواب،کنایه از شوهر شرعی(است و عاهر)زانی(را نصیبیصاحب فراش)رختآن

است در ۰۰۰/۰۲۷/۱عدد حروف قرآن :عمر را گمان بر آن بود که حروف قرآن .۵



قرآن دارای »شده است:.از وی روایتنیست 6۷۱/۳۲۳صورتی که عدد موجود بیش از 

قرآن را برای خدا و با صبر و هزار هزار حرف و بیست و هفت هزار حرف است.هر که

( .ذهبی ۷« )دهندحوصله بخواند،در مقابل هر حرف یک زوجه ازحور العین به او می

ی کرده است در حالی که به وی اعتماداین خبر باطل را فقط محمد بن عبید نقل»گوید:

 . (۸نیست )

است.او های قرآن از میان رفتهپنداشت که بسیاری از آیهعبد اهلل فرزند عمر چنین می.6

داند تمامی ام،از کجامیکسی از شما نگوید که تمامی قرآن را فرا گرفته»گفت:چنین می

 .قرآن کدام است؟در صورتی که بسیاری از قرآن از میان رفته است

 . (۹ام )هست فرا گرفتهبلکه باید بگوید آن چه 

شدن کردند که در جنگ یمامه)در سال اول خالفت ابوبکر با کشتهبرخی گمان می.۷

جنگ کشته بسیاری از صحابه،بخشی از قرآن نابود شده است،زیرا عالمان قرآن در این

آنان بود به کجا سرنوشت آن مقدار از قرآن که هم راهشدند و پس از آنان کسی ندانست

ننمود...ابن ابی داود ید و هرگز کسی آن را در قرآن)مصحف موجود(ننوشت و ثبتانجام

 . (۱۰این مطلب را از ابن شهاب آورده است )

ها در مصحفی که عایشه برای خود انتخاب کرده بود،زیادتی بود که در دیگرمصحف.۸

ایها الذین آمنوا النبی یا ان اهلل و مالئکته یصلون علی»وجود نداشت و آن عبارت چنین بود:

االولی .حمیده دختر ابی صلوا علیه و سلموا تسلیما و علی الذین یصلون الصفوف

ها را تغییر بود که عثمان مصحفالبته این تا موقعی»گوید:یونس،خدمت گزار عایشه،می

 . (۱۱« )نداده بود

موجب ای بوده است که مقدار شیر خوارگی را کهکرد در قرآن آیهعایشه گمان می.۹

پیامبر صلی اهلل علیه کرد،ولی موقع اشتغال به دفنشود تعیین میحرمت)رضعات محرمه(می



رضعات بود و آله گوسفندی وارد اتاق وی شده است و صفحاتی را که مشتمل بر آیه

  عشر رضعات یحرمن»جویده و خورده است!آن آیه ابتدا چنین بود:

پیامبر صلی اهلل موقع وفات».عایشه گوید:ولی بعدا با آیه خمس رضعات یحرمن نسخ شد

 . (۱۲« )گردیدعلیه و آله این دو آیه،جزء آیات قرآن تالوت می

برائت و ای وجود داشته معادل سورهبرد در قرآن سورهابو موسی اشعری،گمان می.۱۰

ها از قرآن ساقطشده و از بین رفته های مسبحات ،که این سورهسوره دیگری معادل سوره

لو کان البن آدم و »گوید:فعال یکی از آیات سوره معادل برائت را بیاددارم:.او میاست

ادیان من مال البتغی وادیا ثالثا و ال یمال جوف ابن آدم االالتراب .ابو موسی ظاهرا حدیث 

گوید:ازسوره مفقود شده هم ردیف مسبحات وارد را با قرآن اشتباه گرفته است و نیز می

تقولون ما ال تفعلون فتکتب شهادة فی اعناقکم یا ایها الذین آمنوا لم»د دارم: ای را به یاآیه

ها از احادیث قدسی است که به گمان ابو عبارت( ،ولی این۱۳فتسالون عنها یوم القیامة )

 . (۱۴موسی از قرآن است )

که فعال سوره احزاب»اند که گفته است:به صحابی جلیل ابی بن کعب نسبت داده.۱۱

گفتار را به عایشه آیه داشت .این ۲۸6آیه است،معادل سوره بقره بوده و حدود  ۷۳ارای د

 . (۱۵بود )اند که شاید غرض او تحریک مردم علیه عثماننیز نسبت داده

است.او باقی نماندهکرد که بیش از یک چهارم از سوره برائتمالک بن انس گمان می.۱۲

افتاده است و بسم بقره بوده و از اول آن،مقدار زیادیاین سوره هم آورد سوره »گوید:می

اند روایات بسیاری آوردهاهلل الرحمان الرحیم نیز جزء آیات ساقط شده است در این زمینه

 . (۱6رساند )که همگی ناتوانی ذهن ناقل را می

 فاجعه کتاب الفرقان



ای آنان را باورداشته و دهمتاسفانه مشکلی که این گونه روایات به بار آورده این است که ع

خالفت عثمان که اند که بعد از رحلت پیامبر تا موقعاند.آنان معتقد شدهترتیب اثر داده

کم یا بر آن افزوده شده هایی از قرآنها و سورهسان کردن مصاحف انجام گرفت،آیهیک

 .کنداست و این همان تحریف در قرآن است که ضرورت دینی برخالف آن حکم می

الدین ابن یکی از کسانی که تحت تاثیر این گونه باورهای ناروا قرار گرفته محیی

(،صاحب کتاب فتوحات مکیه است.او بر این باوربوده که قرآن 6۳۸عربی)متوفای 

اگرنبود افراد ضعیف »خوش تحریف گردیده،چیزهایی از آن کم شده است.گوید:ست

شمرد کاری را مجاز نمیشود و حکمت چنینلغزند و اعتقادشان متزلزل میدل که زود می

 . (۱۷« )عثمان ساقط شده است...کردم تمامی آن چه را که از مصحفهر آینه روشن می

نویسنده مصری، به نام الفرقان که در عصر اخیر،به دستولی از همه ناگوارتر،کتابی است

،نوشته شده است. معروف مصرمحمد محمد عبد اللطیف معروف به ابن الخطیب،از علمای

ها صحه گذاشته شده است و شده و بر آندر این کتاب این باروهای نادرست جمع آوری

به صرف این که در صحاح سته آمده،صحیح دانسته شده است.این کتاب در مصر،غوغایی 

بر پا کرد و مردم علیه آن شوریدند تا آن که دانش گاه االزهر از دولت تقاضای مصادره 

های پخش نشده مصادره شد،ولی در همان مدت کوتاه،کتاب اثر د ونسخهکتاب را کر

هایی از آن کتاب در قم فعال موجود سوء خودرا گذاشت و در جهان منتشر شد،نسخه

 !است واخیرا در تیراژی باال در لبنان چاپ و منتشر گردید

در قرآن ماننویسنده این کتاب معتقد است عالوه بر تغییرات و تحریفاتی که پیش از عث

اساسی رخ داد حجاج در دوازده جای قرآن تغییراترخ داده است پس از آن نیز،به دست

گوید:در قصه نوح در سوره شده است.مثالمیو بر خالف آن چه در زمان عثمان بوده،ثبت

( ولی حجاج آن را تغییر ۱۹المرجومین )( بود،و در قصه لوط من۱۸شعراء من المخرجین )



المخرجین را در قصه لوط که اکنون بر لمرجومین را در قصه نوح آورد و منداد و من ا

 . (۲۰همین منوال است )

 روایات امامیه

نخستین کسی که در این زمینه کتاب نوشت و مساله تحریف را مطرح نمود،سیدنعمت اهلل 

را (بود که در کتاب منبع الحیاة )چاپ بغداد وبیروت(این مساله ۱۱۱۲جزایری)متوفای 

قرآن بر آمد،سپس)بعد از مورد بحث قرار داد و با دالیل چندی در صدد اثبات تحریف

 (۱۳۲۰سال(حاجی نوری)متوفای  ۲۰۰بیش از گذشت

که اساسا کتاب فصل الخطاب را نوشت و مجموعه روایاتی را در این زمینه عرضه داشت

ها را ای از آنبرجستههایونهبر مقصود ایشان است.ذیال نمتر فاقد داللتفاقد اعتبار و بیش

 :آوریممی

دارند که ( داللت۲۱روایات مستفیضه بلکه متواتره )»گوید:سید جزایری در این زمینه می

ترین روایتی را که مورداستناد قرار خوش تحریف گردیده .اولین و عمدهقرآن دست

  دهد،روایت فاقد سندی است که از کتاب مجهول الحال احتجاجمی

کند که از امیر مؤمنان علیه السالم پرسیده شد که تناسب میان صدر و ذیل این می نقل

چیست و ان خفتم ان التقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و آیه

( ،و اگر در اجرای عدالت درباره اموال یتیمان]که نزد شما سپرده ۲۲و رباع )ثالث

اختیار زنان که شما را پسند افتاد،دو یا سه یا چهار به هم سریناکید،پس هر چه از شده[بیم

( ۲۳است )آن گاه حضرت فرموده باشند که بیش از یک سوم قرآن از این آیه افتاده«.کنید

 .آوریمو روایاتی از این قبیل که در ذیل استدالالت حاجی نوری می

قایل به اندیشهنی که بیاکنون به بررسی این روایت که عمده شاهد سید و دیگران)کسا



 :پردازیم،تا ارزش این گونه روایات روشن شوداند(است میتحریف شده

 .اوال:کتاب احتجاج منسوب به طبرسی،به طور کلی روایات آن فاقد سند است

کدام ثانیا:مؤلف این کتاب تا کنون مجهول الهویه و ناشناخته است و مشخص نیست

 .کسی است که از اهل تفرش باشدطبرسی، زیرا طبرسی معرب تفرشی 

اند اکنون کدام یک از تفرشیان این کتاب را نوشته معلوم نیست.برخی گمان برده

یک شود منسوب بودن بهصاحب مجمع البیان یا فرزند یا نوه او است.ولی مگر میکه

 !بدانیمشهرستان،که افراد آن از شمارش بیرون است،موجب شود تا آنان را یکی

قرآن یعنی بیش ن روایت مشوش و قابل پذیرش نیست،زیرا اسقاط بیش از یک سومثالثا:مت

تصور کنیم که کند!چگونه ممکن است( از وسط یک آیه را افاده می۲۴از دو هزار آیه )

 !دو هزار آیه در متن یک آیه جای داشته است؟

روشن -نمفسریبا مراجعه به شان نزول و اقوال-رابعا:تناسب میان صدر و ذیل آیه

واره در جنگ با کفار ومشرکین بودند و است،زیرا مسلمانان در صدر اسالم که هم

تر جوان بودند،از خود فرزندان خردسال واموالی باقی سربازان شهید که بیش

 .ماندگذارند،هم چنین هم سران بیوه و جوان از آنان باقی میمی

اموال آنان را به افراد متعهد واگذار پیامبراکرم صلی اهلل علیه و آله سرپرستی ایتام و 

داشتند که مبادا تصرف ناروایی در آن اموال بشود و درباره کرد، اینان بیم آنمی

سران شهیدان های چاره سازی ازدواج با همآیند.لذا یکی از راهحال ایتام کوتاهرعایت

ه و رضایت صورت، اموال باز مانده حالت اشتراک در مصرف پیدا کردبود،که در آن

گردید.یکی از اسباب جواز تعدد زوجات همین امر صاحبان مال،خود به خود جلب می

یک ضرورت و چاره جویی اجتماعی است.هم فرزندان خردسال شهیدان است که

گیرند و هم شبهه تصرف در اموال ایتام تری قرار میبیشحمایت و عنایتتحت



جوان هایشوهر ماندن بیوهممکن است از بی شود.عالوه که جلوی فسادهایی کهمیمرتفع

 .شودپیش آید گرفته می

ها مسایلی است که قایلین به تحریف درک نکرده و چشم بسته به هرخار و البته این

 .اندخسکی چنگ زده

(رااز قایلین به ۳۲۸حاجی نوری،برای آن که ثقة االسالم محمد بن یعقوب کلینی)متوفای 

شود و برای نمونه ت وارده در کتاب شریف کافی را یادآورمیتحریف معرفی کند،روایا

کلینی قایل به تحریف قرآن دهد تا ثابت کند مرحومیکی از ابواب اصول کافی را ارائه می

( .ما ۲۵است و اختصاص یک باب از کتاب به این امر را دلیل برمدعای خود گرفته است )

آوریم تا صحت و سقم این می-استیتکه شش روا-اکنون آن باب را با تمام روایاتش

 .نسبت کامال روشن شود

 :مرحوم کلینی آن باب را با این عنوان مطرح کرده است

باب انه لم یجمع القرآن کله اال االئمة علیهم السالم و انهم یعلمون علمه کله،قرآن »

راکسی جز ائمه علیهم السالم جمع نکرده است و آنانند که تمامی علوم قرآن را 

 .«دانندمی

روشن است که مقصود،جمع کردن تمامی تفسیر و تاویل قرآن است،زیراقسمت دوم 

دانند.این قرآن را میدهد،و آنانند که تمامی علومعبارت فوق،قسمت اول را توضیح می

 :همان معنای جمع کردن تمامی قرآن است.سپس روایاتی راآورده است که عبارتند از

ن الناس انه جمع القرآن کله کما انزل اال کذاب و ماجمعه و ما ادعی احد م»حدیث اول:

حفظه کما نزله اهلل تعالی اال علی بن ابی طالب و االئمة من بعده صلوات اهلل علیهم ،هر کس 

دروغ گوست،زیرا کسی جز ادعا کند قرآن را همان گونه که نازل شده،جمع کرده است

 . جمع و حفظ نکرده استازل شدهعلی و ائمه پس از وی قرآن را آن گونه که ن



همان معنی و همان گونه که نازل شده معنا و تفسیر صحیح آن است،یعنی به»مقصود از

قرآن نیست،زیرا قرآنی به عالوه مراد روایت،لفظ و عبارتتفسیری که خدا خواسته است

ی نزول،در مواردکه حضرت علی علیه السالم گرد آورده بود،عالوه بر رعایت ترتیب

معضالت و اشاره به مواقع توضیحاتی داشت و یا شرح برخی از مبهمات و تفسیر برخی

مصحف موجود،که به دست دیگر نزول و مناسبات و دیگر شؤون تفسیری را دارا بود که

مصحف سپس در دست ائمه و اکنون نزد صحابه جمع آوری شد،از آن خالی بود.آن

رو حضرت صادق علیه نیافته است،از این دستحضرت حجت است و تا کنون کسی بدان

را آن گونه که نازل شده جمع و ضبط کرده هر کس ادعا کند، قرآن»فرماید:السالم می

گفته است . پس این مطلب با مساله تحریف ارتباطی است جز علی و خاندان او،دروغ

 .ندارد

غیر و باطنه ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کله ظاهره»حدیث دوم:

االوصیاء،هیچ کس را یارای این سخن نیست که مدعی شود تمامی قرآن راداراست،ظاهر 

 .«و باطن آن را،جز اوصیاء

قرآن،علم به خوبی روشن است که مقصود از تمامی قرآن،همان تمامی علمدر این حدیث

چه علوم ظاهری و به ظاهر و علم به باطن است،پس علوم قرآنی به طور کلی،چه علوم

باطنی)تفسیر و تاویل قرآن(جملگی نزد اوصیای به حق است واین مطلب،هرگز با مساله 

 .تحریف اصطالحی ارتباطی ندارد

اوتینا تفسیر القرآن و احکامه،علم تفسیر و علم به احکام قرآن،کامال به ما داده »سوم:حدیث

 . شده است

قرآن آگاهی ه،کانه فی کفی،به تمامیانی العلم کتاب اهلل من اوله الی آخر»حدیث چهارم:

 .«دارم، از اول تا آخر،گویی در کف دستم قرار دارد



نزد ماست و عندنا و اهلل علم الکتاب کله،به خدا قسم که علم به تمامی کتاب»حدیث پنجم:

ششم:در تفسیر آیه و من حدیث ۴6۹، یعنی به تمام علوم و معارف قرآنی آگاهی داریم.!

آن کس که علم کتاب را داراست ما ایانا عنی ،یعنی»( فرمودند:۲6ب )عنده علم الکتا

 .هستیم و ما مقصودیم

به تمامی شود همه احادیثی که ذکر شد،حکایت از علم و آگاهیبه طوری که مالحظه می

 .معارف قرآن دارد و ارتباطی با مساله تحریف قرآن ندارد

های روایاتی زده که عموما ازکتاب به نقلحاجی نوری به پیروی از سید جزایری دست

 :ها عبارتند ازفاقد اعتبار نقل شده است.آن کتاب

 .ای در محکم و متشابه قرآن،که تا کنون روشن نشده نویسنده آن کیسترساله.۱

برد قرار گرفته و ازاعتبار ساقط کتاب السقیفة منسوب به سلیم بن قیس،که مورد دست.۲

 .گشته است

اعتماد شناخته احمد بن محمد سیاری که خود ضعیف الحال و غیر قابلکتاب قرائات .۳

 .شده است

 .تفسیر ابی الجارود که از غالت و مورد لعن امام صادق علیه السالم قرار گرفته است.۴

است و مورد بلکه از دیگرانتفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی که تالیف او نیست.۵

 .برد قرار گرفته استست

 .تاب استغاثة علی بن احمد کوفی که فاسد المذهب معرفی شده استک.6

 .اشارت رفتکتاب احتجاج طبرسی که فاقد سند و مؤلف آن مجهول است،چنان که.۷

تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السالم که نسبت جعلی است و فاقد سنداعتبار .۸

 .است

اند، مانند از حجیت و امکان استناد ساقطشده برخی از تفاسیر فاقد سند معتبر که در نتیجه.۹



 .تفسیر عیاشی و تفسیر فرات بن ابراهیم و تفسیر ابو العباس ماهیار

(نوشته شده ۱۰6۵-۱۰۴۰کتاب دبستان المذاهب که در قرن یازدهم هجری در فاصله).۱۰

بد به نام مومهاجر به هندوستان استهای زرتشتیاناست.نویسنده آن یکی از سران فرقه

  از فرزندان آذر کیوان«کیخسرو اسفندیار

همین مؤسس فرقه کیوانی که ممزوجی از تعالیم وارده در کتب آسمانی است و بر دست

-۹6۳آذر کیوان جمع آوری شده است و در دوران سلطنت اکبر شاه تیموری)

 پتنه تولد یافته و یکی ازداعیان مذهب پدرش»زیسته است.مؤلف مذکور در شهر(می۱۰۱۴

نوشتن این کتاب زده و از بهباشد و هدفش جمع میان مذاهب بوده،از این رو دستمی

عقاید و آداب و رسوم مذاهب رایج جستجو کرده ویاد داشت نموده است.ولی از 

ها و خانهگوناگون،در ره گذرها و قهوهخردی،برای جمع آوری آرا و عقاید و مذاهببی

معلومات را به دست آورده است و هیچ کتاب یا س اینبا تماس با افراد معمولی و ناشنا

منبع اصیل یک مذهب را مستندقرار نداده،این کاستی و عیب بزرگ با مراجعه به کتاب 

یک انگلیسی به م(بر دست ۱۷۸۹مایه برای اولین بار در سال)بیباشد.این کتابروشن می

یر نفوذ انگلستان بود و با که ز«کلکتا»(در۱۸۰۹گالدوین ترجمه و در سال)نام فرنسیس

و الطائالت است»دستورحاکم انگلیسی به نام ویلیام بیلی به چاپ رسید.این کتاب پر از

باشد،که از لحاظمحتوا و عمده استناد حاجی نوری درباره سوره جعلی به نام والیت می

 .یا تناسبی ندارد چه رسد به قرآنادب و نظم اصال به لغت عرب شباهت

 . (۲۷ایم )یانة القرآن من التحریف رویه ناهنجار آن را نشان دادهدر کتاب ص

که قابل دانسته استها استناد کرده و خود میها منابعی است که حاجی نوری به آناین

بکل حشیش این کتب فاقداعتبار را مورد استناد استناد نیستند،ولی از باب الغریق یتشبث

 .قرار داده است



روایت  ۸۱۵روایت است که ۱۱۲۲ب فصل الخطاب گرد آوری کرده،روایاتی که در کتا

که از کتب معتبر باقی ماندهروایت ۳۰۷ارزش نقل شده است.از های بیآن از این کتاب

به روایت آن مربوط به باب قرائات است که برخی ازائمه اطهار،در قرائت ۱۰۷نقل شده 

قرائت،با مساله تحریف ارتباطی اند.روشن است که اختالف گونه دیگر قرائت کرده

بوده و هیچ ندارد،زیرا اختالف قرائات سبعه یا اربعة عشر هم واره درمیان مسلمانان رایج

چرا حاجی نوری این اشتباه بزرگ را دانیمکس آن را دلیل بر تحریف ندانسته است.نمی

سوره عادیات،  کند که علی علیه السالم درمیمرتکب شده است.مثال از مجمع البیان نقل

خوانده است «سین خوانده است ودر سوره زلزال خیرا یره را با ضم یاء»فوسطن را با تشدید

نقل شده که ما ودعک را با تخفیف دال و در سوره ضحی از پیامبر صلی اهلل علیه و آله

مدینه و نیز امام صادق علیه السالم و ال یخاف عقبها را خوانده است و در سوره شمس،اهل

قرائت «اند و در سوره فجر،یعقوب و کسائی و سهل و ال یوثق را با فتح ثاقرائت کرده«یا»با

ها که بر فرض ثبوت، امری متعارف بوده و هرگز به عنوان قرائتاند.از این قبلکرده

 .شود و صرفا مبین اجتهاد قراء در چگونگی قرائت قرآن استنمیتحریف قرآن تلقی

که مورد استناد اهل تحریف قرار گرفته است،غالبا برمساله تحریف  باقی ماندهروایت ۲۰۰

 :جابر بن عبد اهلل انصاریداللت ندارند و درباره مسایل دیگری است.مثال،روایت

یا علی،الناس خلقوا من شجر شتی »قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله لعلی بن ابی طالب:

تعالی: و فی االرض قطع متجاورات... حتی  وخلقت انا و انت من شجرة واحدة،یقول اهلل

  ( .حاجی نوری گمان کرده است که جمله حتی بلغ۲۸یسقی بماء واحد... ) -بلغ

( .در صورتی که جمله ۲۹اند )جزء آیه بوده و حضرت آن را تالوت فرموده

م راوی است، یعنی تا آن که رسید به این جا...و نیز از امام صادق علیه السالمذکور،کالم

که فرمود: پدرم در نماز پس از پایان سوره توحید،این جمله را شده استروایت



ربی و در بعض روایات سه مرتبه مستحب است.حاجی نوری گمان کذلک اهلل»گفت:می

گفته است جمله مذکور،جزء سوره توحید بوده که امام در پایان آن را میکرده است که

(۳۰) . 

گرچه پس از تعمق و دقت -بر تحریف داللت دارند اماروایاتی که بر حسب ظاهر

 :شوندبه چند دسته تقسیم می-ها نیستنظر،چنین داللتی برای آن

روایات تفسیری،که امام علیه السالم در خالل تالوت آیه،برای توضیح،مختصرتفسیری .۱

فرموده،که امثال حاجی نوری این گونه تفسیرهای ضمن تالوت را جزءقرآن فرض کرده 

 :آوریم( .برای نمونه دو روایت زیرا را می۳۱اند )از آن تحریف فهمیدهو 

در کافی از امام امیر المؤمنین علیه السالم روایتی نقل شده است که امام این آیه را 

( ۳۲فرمود: و اذا تولی سعی فی االرض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل... )تالوت

 :،سپس افزود

اوست.این جمله ،یعنی سعی در فساد در زمین،بر اثر ظلم و سوء نیتبظلمه و سوء سریرته »

 .در ذیل آیه به عنوان تفسیر است نه جزء قرآن

شده است که آیه اولئک الذین یعلم اهلل ما از امام موسی بن جعفر علیهما السالم روایت

فقد سبقت علیهم »( را تالوت فرمود،سپس افزود:۳۳قلوبهم فاعرض عنهم... )فی

که این جمله از حضرت به عنوان شرح و تفسیر است که چرا پیامبر از «الشقاء...لمةک

 .اعراض کردآنان

ها لفظ تحریف به کار رفته که مقصود تحریف معنوی و روایاتی که در آن.۲

تفسیرنارواست،ولی حاجی نوری گمان کرده است که همان تحریف اصطالحی 

 . (۳۴است )لفظی

ء یوم القیامة ثالثة یجی»شده است که فرمود:اهلل علیه و آله روایت از پیامبر اکرم صلی



 :یشکون

المسجد:یا المصحف و المسجد و العترة.یقول المصحف:یا رب حرفونی و مزقونی و یقول

رب عطلونی و ضیعونی و تقول العترة:یا رب قتلونا و طردونا،روزرستاخیز سه]چیز[شکایت 

 :گویدمی کنند:قرآن،مسجد و عترت.قرآنمی

گوید:پروردگارا!مراتعطیل پروردگارا!مرا تحریف کردند و پاره پاره نمودند و مسجد می

 :گویدکردند]به مسجد نیامدند[و]حقم را[ضایع نمودند و عترت می

 .«پروردگارا!ما را کشتند و]از جای گاه خود[راندند

ل اگرفرض کنیم حرقونی آمده ولی به هر حا»ها به جای حرفونی گرچه در برخی نسخه

به معنای تفسیر منحرف است وهرگز در حرفونی صحیح است،تحریف در لغت

مساجد که در آن لغت،تحریف به معنای اصطالحی نیامده است.به عالوه،به قرینه تعطیل

مقصود از تعطیل خالی معنای حقیقی مقصود نیست،زیرا مساجد به ظاهر آباد است،پس

هم تغییر مسیر است و تبدیل ین است،تحریف در قرآنبودن مسجد از نمازگزاران راست

 .تواند باشداحکام و هرگز دلیل بر تحریف لفظی نمی

 :بر افتادگی برخی آیات دارداند داللتروایاتی که گمان برده.۳

ان القرآن الذی جاء به جبرائیل »شده است:در کافی از امام صادق علیه السالم روایت

که جامع کتب اربعه -و آله سبعة عشر الف آیة ولی در کتاب وافیمحمد صلی اهلل علیه الی

-( ۳۵سبعة آالف آیة )»به گونه دیگر از کافی آورده شده است:بدون تردید روایتاست

که تاحدودی هم آهنگ با واقع است و مرحوم فیض اهل دقت در نقل است و 

الوه که در سندروایت رود.به عهای کافی که فعال در دست است احتمال غلط میدرنسخه

 . (۳6تردید است و از این جهت قابل استناد نیست )

روایات مربوط به ظهور حضرت حجت و آوردن قرآن جدید بر خالف .۴



موجود.این روایات صرفا اختالف را در ترتیب و برخی اضافات تفسیری قرآن

 .است،نه در اصل نصدانسته

اذا قام قائم آل محمد صلی اهلل »یه السالم قال:شیخ مفید آمده است:عن الباقر علدر روایت

ضرب فساطیط لمن یعلم الناس القرآن علی ما انزل اهلل،فاصعب ما یکون علی علیه و آله

( ،در موقع ظهور حضرت ولی ۳۷حفظه الیوم،النه یخالف فیه التالیف )من

ضرت آورده شود،زیرا قرآنی که حشود،کار تعلیم مشکل میتعلیم داده میعصر)عج(قرآن

 . برخالف تالیف و ترتیب مصحف موجود است

با این مضمون که اگر درقرآن در سنت روایاتی در رابطه با شان اهل بیت وارد شده است.۵

 .شودشود،فضایل اهل بیت روشن میدقت

من لم یعرف امرنا من القرآن »شده است که فرمود:از امام صادق علیه السالم روایت

ها تواند از فتنه( ،هر کس امر والیت را از قرآن به دست نیاورد،نمی۳۸یتنکب الفتن )لم

 .«درامان باشد

بوده و به صراحت در قرآناند مقصود آن است که شؤون والیتاهل تحریف گمان کرده

اسقاط شده است،در حالی که مقصود امام علیه السالم چنین نیست،بلکه تدبر وتعمق در 

در آیات اولی شود.مثال دقتشن شدن شؤون والیت میهمین قرآن موجود،موجب رو

سازد،گرچه میاالمر و ذوی القربی و غیره،با دید انصاف،مقام شامخ والیت را روشن

 .خواهند داشته باشندمخالفین توجهی ندارند یا نمی

اند فضیلتی از فضایل اهل بیت راکه در در این جا چند نمونه از مواردی را که خواسته

روایات نه آوریم تا روشن شود که منظور از این دستهمده است نادیده بگیرند،میقرآن آ

دال بر فضیلت تحریف قرآن بلکه دگرگونی در تفسیر و تحریف معنوی آیاتی است که

 :اهل بیت است



( ،بگو به ازای آن]رسالتم[پاداشی ازشما ۳۹قل ال اسالکم علیه اجرا اال المودة فی القربی )

 .«...[تیم مگر دوست داشتن نزدیکانم]اهل بیتمخواستار نیس

اهل بیت علیهم که از بارزترین آیات در شرف-محمد بن جریر طبری در تفسیر این آیه

تا پوششی السالم است،زیرا مودت آنان اجر رسالت قرار گرفته است،سعی کرده است

اوندی خود را این آیه خطاب به قریش است تاخویش»گوید:بیفکند.او میروی این فضیلت

محفوظش بدارند،یعنی پیامبر با پیامبر به یاد آوردند،از ایشان حمایت کنند و از شر دشمنان

از قریش به دلیل خویشاوندی درخواست مودت ودوستی کرد گرچه به او ایمان 

پیامبر را درتمامی قریش قرابتی بود و چون او را »گوید:طبری در ادامه می«.اندنیاورده

با من امتناع گفت:ای قوم،اگر از بیعته،با وی بیعت ننمودند،به آنانتکذیب کرد

مراعات کنید،مبادا اعراب دیگر از من حمایت ورزیدید،ال اقل خویشاوندی خود را با من

 :وجه دیگر بیان داشته استآن گاه سه«.کنند و شما نکرده باشید

 درخواست دوستی و مودت با اهل بیتش،.۱

 نزدیک شدن به خداوند،درخواست تقرب و .۲

 .به رحم یک دیگر مودت داشته باشیددرخواست صله ارحام یعنی نسبت.۳

اختیار رای دلیل بر صحت»گوید:سپس برای ترجیح وجه اختیاری خود بر این سه وجه می

سابق،موضع فی در آیه است المودة فی القربی ،زیرا اگر وجه اول ازوجوه سه گانه مراد 

المودة بالقربی گفته »بود بایدمودة القربی و اگر وجه دوم»فی آورده شودبود، باید بدون 

 . (۴۰« )شودمودة ذی القربی گفته»شود و اگر وجه سوم بود باید

این تفسیر و موضع گیری دور از واقعیت است،زیرا چگونه ممکن است پیامبر ازقوم 

اندبیان پذیرفتهکه ن-خودمشرک و معاند خود طلب یاری کند و آن را اجر رسالت

اند،آن نمودهکند؟سخنی بسیار عجیب است!آنان رسالت او را قبول ندارند و او را تکذیب



دارید و از من اجر رسالت مرا در خویشاوندی خود نگاه»گوید:گاه پیامبر به آنان می

ترین دشمنان وی ازمیان داند که سر سختپیامبر صلی اهلل علیه و آله می«.حمایت کنید

دهد که در برابر دشمن،سر خم ن قریش بوده و هرگز عقل و حکمت او اجازه نمیهما

 .بخواهدکند و از آنان حمایت

و اهل بیت منظور از)فی القربی(این است که اقربین»گوید:زمخشری استاد ادب عربی می

ر بدارید،زیرا آنان دخود قرار دهید و آنان را دوستپیامبر را در جای گاه مودت و محبت

 . (۴۱« )جای گاه محبت و مودت من هستند

یقیمون ابن مخلوف ثعالبی در آیه والیت: انما ولیکم اهلل و رسوله و الذین امنوا الذین

( ،سرپرست و ولی شما،تنها خداست وپیامبر او و ۴۲الصالة و یؤتون الزکاة و هم راکعون )

رکوع زکات دارند و در حالاند،همان کسانی که نماز را بر پا میآنان که ایمان آورده

که درباره خاتم بخشی موال امیر المؤمنین علیه السالم نازل شده است وفضیلتی «دهندمی

عمومیت دارد،هر این آیه»گوید:آید،خواسته است آن را بپوشاند.او میواال به شمار می

ی و خاتم شود.آری موقع نزول،مصادف با نماز علای را شامل مینمازگزار و زکات دهنده

 . (۴۳« )بخشی او بود،نه آن که درباره او نازل شده باشد

مکی قلم داد ترین فضیلت اهل بیت استکه بزرگ-عبد اهلل بن الزبیر هم واره سوره دهر را

 .کرد تا رابطه آن را با قصه اطعام قطع کندمی

شود که یمخالصه،در قرآن آیات بسیاری وجود دارد که با تعمق نظر و دقت کامل روشن

بین گروهی را فرو درباره فضایل اهل بیت رسالت است،ولی متاسفانه عصبیت چشم حق

 .بسته و حقایق برای آنان آشکار نشده است

اگر قرآن آن گونه که خدا خواسته و نازل کرده »فرماید:امام صادق علیه السالم می

اش خواهید یافت ارائه شده هایشود و مورد تدبر قرار گیرد،هر آینه ما را با نشانهتالوت



(۴۴) . 

هایی بودند از روایات شیعه که در کتب معتبر وارد شده و مورددست آویز ها نمونهاین

ربطی به مساله قایلین قول به تحریف قرار گرفته است،در حالی که روشن شد هیچ گونه

 .تحریف ندارد

 گزارشی از کتاب فصل الخطاب

کوتاه از کتاب فصل الخطاب ارائه شود تاسستی کتاب و  در پایان مناسب آمد تا گزارشی

 .نادرستی دالیل مطرح شده در آن روشن شود

 ۱۲۹۸شوال//۱۲ه تالیف و در ۲/۱۲۹۲ج /۲۸( )که در تاریخ ۴۵این کتاب جنجال آفرین )

 :استه به چاپ رسیده(دارای سه مقدمه و دوازده فصل و یک خاتمه

قرآن را که از نظر متن مختلف وگوناگونند  در مقدمه نخست روایات جمع و تالیف

دیگر کتب شود که جمع و تالیف قرآن هم گون با تالیفشود و متذکر مییادآور می

توان نظم و ترتیبی که در دیگر مؤلفات است درقرآن انتظار باشد و در نتیجه نمینمی

 .داشت

ممتنع و دارد که برخیدر مقدمه دوم انواع تغییر و تحریف متصور در قرآن را بیان می

برخی ممکن و محتمل است.در مقدمه سوم گفتار بزرگان علمای شیعه رادر این باره نقل و 

 .کنداحیانا نقد می

 :زیر استدهد که به شرحفصول دوازده گانه در واقع دالیل اثباتی او را تشکیل می

سالفه ر اممدر فصل اول مدعی آن است که کتب گذشته تحریف گردیده و هر آن چه د

 .رخ داده در این امت نیز رخ خواهد داد

رفتارهای ناهنجار در جواب این شبهه توضیح دادیم که مقصود از تشابه امم،در اصل کلی



های ناروای آنان در مقابله با پیامبران است،نه درجزئیات و خصوصیات مربوط و مقاومت

ن صورت گرفته،در رابطه با عهدیبه شرایط ویژه هر زمان.عالوه تحریفی که در کتب

-در لغت و در استعمال قرآنی-تحریفها و تفسیرهای نابجا است و اساسا مفهومترجمه

انحراف در تفسیر و کجی معنا است.هرگزتحریف در قرآن به معنای تحریف لفظی که 

 .تغییر در نص عبارت اصل باشد،استعمال نشده است

که پس از پیامبر انجام گرفت،طبعامستلزم  نحوه جمع و تالیف قرآن»در فصل دوم گوید:

 .«گرددها میافتادگی برخی آیات و کلمات یا جا به جایی آن

ها در ها در هر سوره و تکمیل هر یک ازسورهدر جای خود روشن ساختیم که تنظیم آیه

حیات پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و با دستور و نظارت وی انجام گرفته است،لذانظم 

ها دانیم.آن چه پس از وفات پیامبر انجام گرفته،تنهاجمع سورهات هر سوره را توقیفی میآی

ها را توقیفی سورهرو ترتیبها به صورت مصحف بوده است ال غیر.از اینو ترتیب آن

اند از دقت و آگاهی دست زدهشماریم.عالوه،صحابه بزرگ که به جمع و تالیف قرآننمی

 .اندو احتیاط الزم را رعایت کردهکامل برخوردار بوده 

حدیثی در فصل سوم توجیهات بزرگان اهل سنت را پیرامون روایات تحریف که در کتب

است چه رسد به شود.در جای خود گفتیم این توجیهات غیر وجیهآنان آمده،یاد آور می

 . (۴6آن که مورد استناد قرار گیرد )

از موال امیر مؤمنان علیه السالم وعبد اهلل بن در فصل چهار و پنج و شش گوید که هر یک 

مسعود و ابی بن کعب،برای خود مصحفی گرد آورده بودند که طبعا بایک دیگر اختالف 

 . (۴۷چیز دیگر )ها بوده نهاند.در جای خود گفتیم که اختالف در نظم سورهداشته

نموده است حذف عثمان برخی آیاتی را که مصلحت ندیده از قرآن»در فصل هفتم گوید:

گر چه دلیلی بر این ».ولی خود حاجی نوری نتوانسته بر این مدعا شاهدی بیاورد،لذاگوید:



 . (۴۸« )رود!مدعا وجود ندارد،ولی احتمال آن می

 .در فصل هشتم روایات حشویه عامه را شاهد آورده که شرح آن رفت

موالید »گفته:حضور معاویه کند که دردر فصل نهم از کعب االحبار یهودی روایتی نقل می

کند اسامی روایت میکتاب آسمانی خوانده است .نیز از وی ۷۲پیامبر و عترت او را در 

دستوائی(از یک یهودی به نام عثو بن دوازده امام را در تورات خوانده،که راوی خبر)هشام

سؤال اوسو که در حیره)شهری نزدیک کوفه درعراق(با او مالقات کرده،در این باره 

شمرد)که به امام را به لغت عبری برای او میکند.او نیز تصدیق کرده و نام دوازدهمی

شود که نام چگونه می»گیرد:حاجی نوری نتیجه می( .آن گاه۴۹ماند( )تر میشوخی بیش

که ضرورت -آسمانی از جمله تورات آمده باشد ولی در قرآنکتاب ۷۲دوازده امام در 

 .«!نیامده باشد-ندکتری اقتضامیبیش

رود!!ضمنا های حاجی نوری بیش از این انتظارنمیولی از ساده اندیشی و خوش باوری

است و قابل استناد نیست پوشیده نماند که سند این دو روایت کامال از درجه اعتبار ساقط

(۵۰) . 

که در فصل دهم اختالف قرائات را شاهد آورده است.در جای خود یاد آور شدیم

 .الف قرائات صرفا از اجتهاد قراء نشات گرفته و فاقد حجیت اعتبار استاخت

قبل القرآن واحد نزل من عند الواحد،و انما االختالف من»فرماید:امام صادق علیه السالم می

ها از جانب قاریان به وجودآمده ( ،قرآن یکی بیش نیست و این اختالف قرائت۵۱الرواة )

به دست از قرائتی است که عامه مسلمین بدان خو گرفته ودستاست .آن قرآن واحد همان 

اند که دوران پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السالم فرا گرفته

از نظر ماجایز -حفص اکنون شکل گرفته است و جز آن قرائتدرقرائت عاصم به روایت

 . (۵۲القرائت نیست )



قرآنی حاکی از قرآن نیست،از دیر زمان نزد دانش مندان علوماین عقیده که قرائت قراء 

اند.امام بدر الدین زرکشی ونیز استاد معروف بوده و قرائت قراء را از قرآن جدا دانسته

 . (۵۳متغائرتان )القرآن و القراءات حقیقتان»وار آیت اهلل خویی،تصریح دارند:بزرگ

ا عنوان تحریف قرآن مطرح نبوده وهرگاه عالوه در هیچ دوره مساله اختالف قرائات ب

شرح آن را گرفته،کهخوانده مورد نکوهش قرار میقاریی بر خالف قرائت معروف می

 . (۵۴ایم )تفصیال بیان داشته

 .دارنددر فصل یازده روایاتی آورده که به گمانش،به طور کلی بر تحریف قرآن داللت

روایات یاد یف بالخصوص اشارت دارند،کهو در فصل دوازده روایاتی که بر موارد تحر

شده از هر دو نوع را توضیح دادیم که اکثریت غالب آن فاقد سنداعتبارند و آن چه از 

باشد.که اجماال منابع معتبر نقل کرده یا اصال ربطی به مساله تحریف ندارد یاقابل تاویل می

 .ده استصیانة القرآن من التحریف بیان گردی»در این جا و تفصیال در

وی جز در خاتمه کتاب ادله منکرین تحریف را آورده و مناقشه نموده است که مناقشات

 .باشدتکرار آن چه در فصول یاد شده آورده نمی

 :نوشتهاپی

دانند و هر چه شود که صرفا خود را پیرو سلف)گذشتگان(میسلفیون به کسانی گفته می.۱

دهند و هرگز سرلوحه زندگی خود قرار می راست و چه دروغ،آن راها برسد،چهاز آن

دهند.اینان قدرت تشخیص صحیح از سقیم را ندارندو اجازه تشخیص را نیز به کسی نمی

 .دهندوهابیون را تشکیل می»امروزه قسمتی از

شود و گرنه زناکار اگر دست رسی به حالل داشته و راه حرام پیموده،سنگ سار می.۲

 .خوردتازیانه می

،ص ۵و ج  ۱6۷،ص ۴.صحیح مسلم،ج ۲۰۸-۲۱۱،ص ۸یح بخاری،ج ر.ک:صح.۳



(.ترمذی)حدود ۲۳.ابو داود)حدود ۱۸۳و  ۱۳۲،ص ۵و ج  ۲۳،ص ۱.مسند احمد،ج ۱۱6

(.تمامی کتب صحاح اهل ۱۰(.موطا)حدود ۱6(.دارمی)حدود ۹(.ابن ماجه)حدود ۷

 .اندحدیث آیه رجم را آوردهسنت

 .۱۱6،ص ۵و ج  ۱6۷،ص ۴،ج .صحیح مسلم۲۰۸-۲۱۱،ص ۸صحیح بخاری،ج .۴

 .۱۰6،ص ۱الدر المنثور،ج .۵

،ص ۳.تفسیر ابن کثیر،ج ۱۲۷،ص ۱۲.فتح الباری،ج ۱۰6،ص ۱ر.ک:الدر المنثور،ج .6

 .۳6-۳۷،ص ۲. البرهان،ج ۲6۱

 .۱۹۸،ص ۱االتقان،ج .۷

 .6۳۹،ص ۳میزان االعتدال،ج .۸

 .۷۲،ص ۳االتقان،ج .۹

 .۵۰،ص ۲ج منتخب کنز العمال،در حاشیه مسند احمد،.۱۰

 .۷۳،ص ۳االتقان،ج .۱۱

 .۲۲۴،ص ۱.ابو داود،ج ۱۵۷،ص ۲.دارمی،ج ۱6۷،ص ۴صحیح مسلم،ج .۱۲

 .۱۲۰،ص ۳صحیح مسلم،ج .۱۳

 .۲۱۹،ص ۵ر.ک:مسند احمد،ج .۱۴

-۱۷۱.صیانة القرآن من التحریف،ص ۷۲،ص ۲.االتقان،ج ۱۳۲،ص ۵مسند احمد،ج .۱۵

۱۷۰. 

 .۲۰۹،ص ۳.الدر المنثور،ج ۳۳۰-۳۳۱،ص ۲.المستدرک،ج ۱۸۴،ص ۱االتقان،ج .۱6

که در بیان آرا و عقاید «به نقل از شیخ عبد الوهاب شعرانی در کتاب الکبریت االحمر.۱۷

،چاپ شده ۱۳۹،ص ۱ج «شیخ اکبر نوشته و درحاشیه کتاب الیواقیت و الجواهر

 .(م ۱۹۵۹مصر -است.)چاپ مصطفی البابی



 .۲6:۱6۷شعراء .۱۸

 .۲6:۱۱6شعراء .۱۹

 .۵۰-۵۲،ص الفرقان.۲۰

شود که روایات فراوان وارد شده باشد ولی به سر حد استفاضه در موردی گفته می.۲۱

 .تواتر قطعی نرسیده باشد

ولی تواتر در موردی است که کثرت روایات به حدی است که موجب قطع و یقین 

 .(۳۵۷،ص ۲)ر.ک االنوارالنعمانیة،تالیف سید جزایری،ج -گرددمی

 .۴:۳نساء .۲۲

 .66-6۹و چاپ بیروت،ص  6۸-۷۰له منبع الحیاة سید جزایری چاپ بغداد، ص رسا.۲۳

 .آیه است 6۲۳6زیرا مجموع آیات قرآن اکنون .۲۴

 .۲۵ر.ک:فصل الخطاب،مقدمه سوم،ص .۲۵

 .۱۳:۴۳رعد .۲6

 .۱۸۷-۱۹۲ر.ک:صیانة القرآن ص .۲۷

 .۱۳:۴رعد .۲۸

 .۳۱شابوری، شماره ،به نقل از روایت اربعین ابو سعید نی۲۹6فصل الخطاب،ص .۲۹

 .۵۲۳و  ۵۲۱،ص ۴،به نقل از:تفسیر برهان،ج ۳۴۹همان،ص .۳۰

 .۲۷۵همان،ص .۳۱

 .۲:۲۰۵بقره .۳۲

 .۴:6۳نساء .۳۳

 .۲۳-۲۴فصل الخطاب،ص .۳۴

و  ۲۷۴،)الجزء الخامس(ص ۲محسن فیض کاشانی،الوافی،چاپ سنگی،ج .۳۵



 .۱۷۸۱،ص ۵امیر المؤمنین،ج )پاورقی(و چاپ مکتبة۲۳۲

 .۲6۳-۲6۷ر.ک:صیانة القرآن من التحریف،ص .۳6

 .۳6۵االرشاد،ص .۳۷

 .۱۳،ص ۱تفسیر عیاشی،ج .۳۸

 .۴۲:۲۳شوری .۳۹

 .۱۵-۱۷،ص ۲۵ر.ک:تفسیر طبری،ج .۴۰

 .۳۷۲-۳۷۵و ر.ک:صیانة القرآن من التحریف،ص  ۲۱۹-۲۲۰،ص ۴الکشاف،ج .۴۱

 .۵:۵۵مائده .۴۲

 .۴۷۱،ص ۱تفسیر ثعالبی،ج .۴۳

 .۱۳ ،ص۱تفسیر عیاشی،ج .۴۴

های از همان روز نخست که حاجی نوری این کتاب را نوشت و چاپ گردید،در حوزه.۴۵

علمیه شیعه و سر تا سرجهان تشیع جنجالی بر پا شد و این عمل ناروای حاجی مورد انتقاد و 

که -از علمای بزرگ عراق-نکوهش سخت قرار گرفت،مرحوم سیدهبة الدین شهرستانی

یه سامراء از طالب جوان و پر شوربه شمار در آن روزگار در حوزه علم

حوزه هم چون دریای خروشان،علیه حاجی نوری و کتاب او به تالطم »گوید:رفت،میمی

های برنده و عباراتی تند او را در آمد ومجلس و محفلی نبود که علیه او نخروشد و با زبان

سر حوزه را فرا گرفته  مورد نکوهش و مالمت قرارندهند و طوفان سهمگینی علیه او سر تا

(.نیز از همان ابتدا ۱۴۳بروجردی،ص -رجوع شود به نامه وی در کتاب البرهان«.)بود

ها کتاب کشف االرتیاب های فراوان در رد آن نوشته شد که اولین آنها و رسالهکتاب

نوشته معاصر وی شیخ محمود معروف به معرب تهرانی است.پس از آن پی در 

 .(به بعد ۱۱۵دی در این باره عرضه شده است.)صیانة القرآن، ص های زیانوشتهپی



 .۲۲-۳۳ر.ک:صیانة القرآن،ص .۴6

 .۱۲۰-۲6۷،ص ۱ر.ک:التمهید،ج .۴۷

.)صیانة القرآن ۱۵۲-۱۵۳ر.ک:تصریح وی در این جهت در کتاب فصل الخطاب ص .۴۸

 .(۲۱۳ص 

 .۲۱6ر.ک:صیانة القرآن،ص .۴۹

 .۲۱۷-۲۱۹همان،ص .۵۰

 .6۳۱،ص ۲کافی شریف،ج .۵۱

 .۲۳۲-۲۳۸و ص  ۱6۱-۱66،ص ۲ر.ک:التمهید،ج .۵۲

-۷۷،ص ۲.التمهید،ج ۱۷۳.آیت اهلل خویی،البیان،ص ۳۱۸،ص ۱ج -زرکشی،البرهان.۵۳

۷6. 

 .6۴-6۸التمهید،ص  ۲و ج  ۲۵۲ر.ک صیانة القرآن،ص .۵۴

 ای قائمیه اصفهاندرباره مرکز تحقیقات رایانه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

والِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ فی سَبیلِ اللَّهِ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )سوره توبه آیه جاهِدُوا بِأَمْ

۴۱) 

با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نمایید؛ این براى شما بهتر است اگر بدانید 

)و برپا( دارد ... علوم اى که امر ما را زنده حضرت رضا )علیه السّالم(: خدا رحم نماید بنده

و دانشهاى ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد، زیرا مردم اگر سخنان نیکوى ما را )بى آنکه 

چیزى از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند( بدانند هر آینه از ما پیروى )و طبق آن عمل( مى 

 کنند



 ۱۵۹ترجمه و شرح خالصه دو جلد بحار االنوار ص -بنادر البحار

یانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت اهلل شمس آبادی )ره( یکی از بن

علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت )علیهم السالم( بخصوص 

حضرت علی بن موسی الرضا )علیه السالم( و امام عصر )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( 

هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی  ۱۳۴۰ایت خود در سال شهره بوده و لذا با نظر و در

 .شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند

هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت اهلل  ۱۳۸۵مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 

نه و شبانه روزی تیمی حاج سید حسن امامی )قدس سره الشریف ( و با فعالیت خالصا

مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، 

 .فرهنگی و علمی آغاز نموده است

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین )کتاب اهلل و اهل البیت 

بررسی دقیق تر مسائل دینی،  علیهم السالم( تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به

جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 

رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّالم با 

 انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طالب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی

کردن اوقات فراغت عالقمندان به نرم افزار های علوم اسالمی، در دسترس بودن منابع الزم 

جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو 

می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی 

در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسالمی ایرانی را در در تزریق امکانات را 

 .سطح جهان سرعت بخشید

 : از جمله فعالیتهای گسترده مرکز



 الف(چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی

و گوشی تلفن ب(تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه 

 سهمراه

ج(تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی، 

 ...گردشگری و

جهت دانلود رایگان نرم افزار  www.ghaemiyeh.com د(ایجاد سایت اینترنتی قائمیه

 های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر

  ، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ایه(تولید محصوالت نمایشی

و(راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سواالت شرعی، اخالقی و اعتقادی 

 (۲۳۵۰۵۲۴)خط 

ز(طراحی سیستم های حسابداری ، رسانه ساز ، موبایل ساز ، سامانه خودکار و دستی 

 ...و SMSبلوتوث، وب کیوسک ، 

تخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه ح(همکاری اف

 ... های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و

ط(برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در 

 جلسه

)حضوری و  ی(برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی

 مجازی( در طول سال

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / 

 مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان

  ۱۰۸6۰۱۵۲۰۲6شناسه ملی :  ۲۳۷۳شماره ثبت :  ۱۳۸۵تاریخ تأسیس: 



 Info@ghaemiyeh.com :ایمیل www.ghaemiyeh.com :وب سایت

 www.eslamshop.com :اینترنتیفروشگاه 

( ۰۲۱) ۸۸۳۱۸۷۲۲( دفتر تهران ۰۳۱۱) ۲۳۵۷۰۲۲( فکس ۰۳۱۱) -۲۳۵۷۰۲۳-۲۵تلفن 

 (۰۳۱۱)۲۳۳۳۰۴۵امور کاربران  ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹بازرگانی و فروش 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای 

ین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی خیر اندیش اداره و تام

و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم 

صاحب اصلی این خانه )قائمیه( امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه اهلل االعظم عجل اهلل 

همگان بنماید تا در صورت امکان در این تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل 

 .امر مهم ما را یاری نمایندانشااهلل

و شماره حساب ۱۹۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-6۲۷۳، شماره کارت : 6۲۱۰6۰۹۵۳شماره حساب 

به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 : شبا

 مسجد سید خیابان –اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان 

 ارزش کار فکری و عقیدتی

: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که -به سندش، از امام حسین علیه السالم  -االحتجاج 

محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی 

بزرگوار شریک کننده  ای بنده»فرماید: دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می

برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر 

ها، آنچه را که الیق حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت

 .«اوست، به آنها ضمیمه کنید

م: امام حسین علیه السالم به مردی فرمود: التفسیر المنسوب إلی اإلمام العسکری علیه السال



داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از تر میکدام یک را دوست»

رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دستش می

دارد و ن بینوا، خود را بِدان، نگاه میگشایی که آای ]از علم[ را بر او میدارد، اّما تو دریچه

 .«شکند؟سازد و او را میهای خدای متعال، خصم خویش را ساکت میبا حجّت

گمان، خدای متعال حتمًا رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی»سپس[ فرمود: ]

نی هر که او ؛ یع«و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»فرماید: می

را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از 

 .«آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد

هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا »مسند زید: امام حسین علیه السالم فرمود: 

 .«بنده دارد بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن

 


