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 :پیشگفتار 
 

کتاب تاریخ قرآن مرحوم آیت اهلل معرفت، ـ که از دانشمندان علوم قرآن و از مفاخر جهان تشیّع در عصر حاضر 

 .شودمراکز تخصصی علوم قرآن، به عنوان متن درسی، آموزش داده می است ـ ، از جمله کتبی است که در

سعی بر آن بوده که مطالب کلّی کتاب  این کتاب ارزشمند است. مهمترین مطالب ای ازنوشتار حاضر، خالصه

 ذکر شده و از پرداختن به جزئیات و مطالب کم اهمیّت )همچون تاریخ خط عربی( احتراز شود.

 ایم.مطالبی خارج از کتاب ذکر شده که آنرا در ] [ آورده در مواردی محدود،

 صفحه کاهش پیدا کرده است. 45به  نوشتارکه در این  هبودصفحه  220حجم کتاب حدود 

 به این امید که برای طالبان معارف اسالمی و علوم قرآنی، مفید واقع شود.

 «و من اهلل التوفیق»
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 رضویدانشگاه علوم اسالمی 

 مشهد مقدّس
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 اهمیت تاریخ قرآن:

قرآن پایه گذار امتی بزرگ بوده است، امتی از ملیتها و فرهنگهای گوناگون که اطراف این پیام آسمانی جمع شده و امت 

 تاریخچۀ آن بسیار حائز اهمیت است. دۀ را تشکیل داده اند، پس دانستنواح

 1پدیدۀ وحیـ  1 
 وحی:اهمیت مسئله 

 قرآن از طریق وحی بر پیامبر نازل شده است، پس پایۀ شناخت کالم خدا شناخت وحی است.

 معنای وحی:

ـ هر چه از کالم یا نوشته یا پیغام یا اشاره که به شخصی القاء و  2ـ اشارۀ سریع،  1در لغت معانی متفاوتی برایش بیان شده: 

 تفهیم شده و از دیگران مخفی باشد.

 روش غیبی که از جانب ملکوت اعلی به جهان ماده سرازیر شده است.نظر مولف: س

 وحی در قرآن، به معانی مختلفی آمده است: 

 (.11)مریم/  :)همان معنای لغوی( هـ اشار 1

 (68)نحل/ ـ هدایت غریزی:  2

 (.7)قصص/ ـ الهام )ندای غیبی که انسان نمی داند منبع آن کجاست(:  3

 (.121)انعام/ ـ وسوسه های شیطان:  4

 بر بندگان تکامل یافته ای که ظرفیت روحیشان فراتر از  2ـ وحی رسالی: ندایی آسمانی که از راههایی خاص 5

 ، و منشأ آن کامال مشخص است.3دیگران بوده فرود آمده

 امکان وحی:

ادرستیهای فراوانی ن اند، به این خاطر که در گفته های پیامبرانزائیدۀ افکار پیامبران دانستهبرخی روشنفکران غربی وحی را 

 اند، در حالیکه خداوند از خطا و اشتباه مصون است.مشاهده کرده

                                                           
 کتاب. 31تا  7. از صفحۀ  1
وراء حجاب  ما کان لبشر أن یکلّمه اهلل إالّ وحیا أو من. » . بصورت القای مستقیم و بدون واسطه بر قلب پیامبر، یا بصورت ایجاد صدا، ویا بواسطۀ فرشتۀ وحی 2

 مصنف این ها را اقسام وحی رسالی دانسته است(.« ) أو یرسل رسوال فیوحی بإذنه ما یشاء

اش از دیشهه باشد و انرا به کمال رساندخداوند پیامبری برنینگیخت، مگر آنکه عقل خود ». حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله و سلم( خود می فرمایند:  3

 «.رار گرفتن، زمینه هایی الزم دارد، پس مورد وحی ق«اندیشۀ تمام امتش برتر باشد.

 



6 
 

 اند:دو اشتباه شده ین روشنفکران دچارا

 اند.مانی به سراغ کتب تحریف شده رفتهـ برای بررسی وحی آس 1

 اند.اش را اصال لحاظ نکردهی صرفا مادی دانسته و بعد روحانیـ انسان را موجود 2

 روحانیت انسان:

انسان از دو جنبۀ ماده و مافوق ماده )روح( شکل یافته است: 

(.29-28)الحجر: 

 چیزی فراتر از ماده را در ما دمیده است. پس خداوند ماده نیست،

 بر افرادی که دارای خصایص روحی واالیی هستند یافت می شود.وحی نیز پدیده ای روحی است که 

-ط روحی را درک کنیم، )اگر درک میتوانیم چگونگی برقراری این ارتبابا وجود ایمان به وحی هیچگاه نمیمنتها ما 

که از دایرۀ د انکنیم که برای مفاهیمی وضع شدهو الجرم آنرا با کلماتی توصیف میکردیم که خودمان پیامبر بودیم(، 

 اند.محسوسات فراتر نرفته

 حالت پیامبر هنگام نزول وحی:

شد و از پیشانی مبارکشان عرق سرازیر می شد و اگر بر اسب ساس سنگینی کرده و بدنشان داغ میایشان در این هنگام اح

 .یا شتری سوار بود، کمر حیوان خم می شد

 ون از حقیقت وحی آگاه نیستیم.ما نمی دانیم چرا پیامبر دچار این حالت می شد، چ

 دروغ پردازی معاندان:

چنانچه وحی زیر سوال برود تمام مطالب قرآن نیز زیر سوال رفته است، به همین دلیل معاندان سعی در خدشه وارد کردن 

 لۀ وحی نموده و افسانه های زشتی را در این زمینه ساخته اند، من جمله:به مسئ

 افسانۀ ورقۀ بن نوفل:

اسیمه و با وحشت اند، لذا سرمی کنند )نعوذ باهلل( دیوانه شدهدر این افسانه سخن از اولین وحی بر پیامبر بوده که ایشان فکر  

 گوید که این وحی است.نزد ورقه برده و او به پیامبر میبه نزد همسرشان خدیجه رفته، او نیز ایشان را 

 اشکاالت این داستان:

 .1ـ روایت مرسله است 1

                                                           
 شود.گردد که در سند آن افتادگی وجود دارد، مانند معلق و منقطع و...؛ به همین خاطر ضعیف محسوب می. مرسل شامل انواع حدیثی می 1
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 ـ در بیان داستان اختالفات بسیاری است که خود گواه ساختگی بودن آن است. 2

ر وـ در متن بیشتر نقل ها آمده که ورقه عالوه بر اینکه نوید پیامبری حضرت را داده گفته است اگر زمان ظه 3

انی سالم نیاورده و نصرآورم، در حالیکه او ظهور پیامبر را درک کرد اما هیچگاه اتو را درک کنم به تو ایمان می

 مرد.

د )و شواه ـ مهم تر از همه این داستان و امثال آن با مقام شامخ نبوت منافات داشته و با ظواهر آیات و روایات 4

دانسته است که قرار است به پیامبری مبعوث شود و ندارد. پیامبر خود سالها پیش می اصال سازگاری تاریخی(

 ه مشاهده کرده است...شواهد بسیاری را در این بار

 افسانۀ غرانیق: 

 ودکه در مدح بتهای قریش ب گوید پیامبر در حین خواندن سورۀ نجم دچار غفلت شده و شیطان جمالتی از خودشکه می

یشان نیز آنها را خوانده و همین مدح بتها باعث شد بین مسلمین و مشرکین صلح وصفا بر قرار به آن حضرت القا کرده و ا

بعدا جبرئیل حضرت را از خطایش مطلع کرده و او را سرزنش نموده است و خداوند پس از اینکه اندوه ایشان را کند. 

 دیده با آیاتی از او دلجویی کرده.

 اشکاالت این روایت:

 ـ در هیچکدام از کتب صحاح نقل نشده و سند متصلی هم ندارد.1

وسط قرآن ناگهان دو آیه شرک آمیز را که مفادی کامال  توان باور کرد که درـ پیامبر عرب فصیح است و نمی2

 متفاوت با آیات قبل و بعد دارد درک نکند.

ـ بقیۀ آیات تا انتهای سوره نیز چیزی جز نکوهش و بی ارج و دانستن عقاید قریش نیست. بدین ترتیب هر انسان  3

 یابد.یاندیشمندی واهی بودن این افسانه را به روشنی در م

افسانه نیز با مقام شامخ نبوت منافات داشته و با ظواهر آیات و روایات اصال سازگاری ندارد. طبق آیات ـ این  4

 ابد؟همین مومنین چنین تسلطی بی ای بر مومنین و متوکلین ندارد، حال چگونه بر پیامبرِشیطان سلطه ،قرآن

 کاتبان وحی:

مادر است. یعنی کسی که همچون روزی که از مادر متولد شده فاقد ، به معنای منسوب به 1«أمّی»یکی از اوصاف پیامبر 

 .و هنوز از کسی چیزی یاد نگرفته سواد است

                                                           
که نام دیگر مکه است نیز می باشد. به پیامبر امی گویند چونکه در مکه مبعوث شد. اما احتمال اول مشهورتر بوده و با ظاهر « ام القری». به معنای منسوب به  1

 آیات همخوانی دارد.
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(، این آیه دلیلی است بر اینکه 48)عنکبوت/ 

توانست بنویسد و بخواند و همین اندازه برای ساکت چیزی نمی خواند و نمی نوشت، ولی داللت ندارد که نمیپیامبر 

را بر خود  ذا راه اعتراضپنداشتند، لزیرا پیامبر را هرگز باسواد نمی کردن و اتمام حجت و بستن راه اعتراض کافی است،

 دیدند.بسته می

 شود ساحت قدسی پیامبری که دارای علم لدنّی است از این کمال مبرا باشد.سوادی نقص بوده و نمیمن اینکه بیض

 کرد.مور مختلف از کاتبانی استفاده میبه همین خاطر است که پیامبر همواره در ا

 ب وحی: مشهور ترین کتّا

 .1امام علی )علیه السالم(، ابی بن کعب، زید بن ثابت

وام، خلفای ثالثه، زبیر بن ع توان اشخاص زیر را نام برد:اند که از جملۀ آنها میام کتّاب را تا چهل تن نیز شمردهبرخی ن

 خالد بن ولید، مغیرۀ بن شعبه، عمرو بن عاص، معاویۀ بن ابی سفیان و...

 شیوۀ کتابت:

 بر هر چیزی که می شد روی آن نوشت، کتابت می کردند، همچون چوب، سنگ نازک، پوست، استخوان و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ص 2، جد. )ر.ک: دشمن شدی[که قرائن بسیاری بر یهودی بودن این شخصیت وجود داشته و بی شک او یکی از مهره های اصلی جبهه نفوذ بوده است].  1

 (.129ـ  142
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 نزول قرآنـ  2  
مبر خرین سال حیات ظاهری پیانزول قرآن بصورت تدریجی )آیه آیه و سوره سوره( و به مناسبتهای مختلف بوده و تا آ

 آله( ادامه داشته است.وعلیهاهلل)صلی

رای فهم بسیاری بشود، که دانستن آنها گفته می« اسباب نزول»یا « ن نزولشأ»به مناسبتهایی که آیات بخاطر آنها نازل شده 

 .1از آیات ضروری است

تدریجی نازل شدن قرآن خصوصیتی است که این کتاب مقدس را از سایر کتب آسمانی جدا می کند، چرا که کتب 

ملۀ وقال الذین کفروا لوال نُزِّلَ علیه القرآن ج» پیشین یکجا نازل می شد، و همین امر هم موجب عیبجویی مشرکین گردید: 

وقرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث و نزّلناه »(، 32)فرقان/« و رتّلناه ترتیاللنثبّت به فؤادک  واحده...کذلک

 (.106اسراء/«)تنزیال

 حکمت نزول تدریجی:

آله( و مسلمانان می شد که همواره مورد توجه و عنایت ویژۀ او قرار دارند: وعلیهاهللـ باعث قوت قلب رسول خدا )صلی 1

 (.48)طور/ «لحکم ربّک فإنّک بأعینناو اصبر »

ه از ینکـ این امر موجب می شد مسلمانان بتوانند قرآن را حفظ کنند، و حفظ قرآن اثرات فراوانی داشت من جمله ا 2) 

ای که تعداد فراوانی حافظ قرآن است، اگر طاغوتی بخاطر مصلحت کرد، یعنی در جامعهتحریف شدن آن جلوگیری می

اسراء  106واوی را از قرآن حذف کند، اصال و ابدا امکانش نیست! ـ چنانچه می توان این مطلب را از آیۀ خودش بخواهد 

 برداشت کرد ـ (.

 آغاز نزول:

(، 185)بقره/ «شهر رمضان الذی أنزل فیه القرآن...»صورت گرفت:  2آغاز نزول قرآن، در ماه مبارک رمضان، و در شب قدر

 (.1)قدر/ «إنّا أنزلناه فی لیلۀ القدر»(، 3)دخان/ .«أنزلناه فی لیلۀ مبارکۀ..»

 سه سال تاخیر نزول )فترت(:

« إقرأ باسم ربّک الذی خلق...»بود، و پس از نزول آیات  پیش از هجرت 13رجب سال  27آغاز وحی رسالی )بعثت( در 

فاصدع »مخفیانه انجام می داد تا آنکه آیۀ آله( در این مدت دعوت خود را وازل نشد، پیامبر)صلی اهلل علیهتا سه سال قرآن ن

 ( نازل شده و دستور دعوت علنی صادر گشت.94)حجر/« بما تؤمر و أعرض عن المشرکین

                                                           
 . البته شان نزول با اسباب نزول تفاوتی دارد که انشاء اهلل در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 1

 (.102، ص 2)الخصال، ج « ماه رمضان است 23مشایخ ما اتفاق نظر دارند که لیلۀ القدر، شب ». شیخ صدوق می گوید:  2

م یا ماه رجب بستگی به این دارد که نزول آیات آغازین سورۀ علق را وحی قرآنی بدانیم یا صرف اعالم ضان بدانیاز نزول قرآن را ماه رم)البته در اینکه آغ

 رسالت.(
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 مدت نزول:

 (.1پس از بعثت تا آخرین سال حیات ظاهری حضرت سال است. )از سه سال 20قرآن  مدت نزول تدریجی

 سواالتی مهم:

 «شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن؟»ه است، چرا خداوند فرموده است: سال بود 20ـ با آنکه نزول قرآن در مدت  1

سال ادامه داشته است )= در روایت امام صادق ـ علیه  20پس از دوران فترت، در ماه رمضان آغاز شده و تا نزول قرآن ج: 

نزول قرآن قطع شده، دلیلی ندارد که ما آن ، یعنی وقتی که سه سال ...2السالم ـ آمده است: ... ثمّ نزل فی طول عشرین عاما

 (.سه سال را هم جزء سالهای نزول قرآن بدانیم

رجب با پنج آیۀ اول سورۀ علق  27ـ چگونه نزول قرآن یا آغاز نزول در شب قدر بوده است در حالیکه بعثت پیامبر در  2

 آغاز شد؟

سال بدانند نه  23اند، و اال باید نزول قرآن را در مدتنیاوردهلق را نزول قرآن به حساب ج: )نزول آیات ابتدایی سورۀ ع

و این بدان معنا نیست که آیات ابتدایی سورۀ علق جزء قرآن نیست، بلکه به این معناست که فقط اعالم رسالت  ،3سال 20

آیۀ ا و در ماه رمضان ب و دعوت مخفیانه صورت گرفت، اما اینکه مردم بدانند چیزی به نام قرآن وجود دارد از سه سال بعد

وحی قرآنی نبوده  و ر غار حرا صرفا اعالم رسالت بودهکلید خورد، به عبارت دیگر: وحی ابتدایی د« فاصدع بما تؤمر»

 است.(

فاتحۀ »ا به سورۀ حمد ـ اگر اولین آیات یا اولین سورۀ نازل شده بر حضرت، سوره علق و آیات ابتدایی آن است، پس چر 3

 ویند؟گمی« الکتاب

ج: این سوره اولین سورۀ کاملی است که بر ایشان نازل شده است. در برخی از روایات آمده که همان روز اول بعثت، 

 .4«ال صالۀ إال بفاتحۀ الکتاب»جبرئیل نماز و وضو را طبق آئین اسالم به پیغمبر تعلیم نمود، زیرا 

 سال نجومی نازل شده است؟ 20در مدت  حالیکهر انجام گرفته است در ـ چگونه نزول قرآن در شب قد 4

 ج: نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد:

                                                           
، و اال مدت ده است. بنابراین مصنف نزول آیات ابتدایی سورۀ علق را که در غار حرا و به عنوان اعالم بعثت پیامبر است، جزء مدت زمان نزول به شمار نیاور 1

 سال.  23زول می شود ن

 .101. شیخ صدوق، االعتقادات ص  2

 سال دانسته اند(. 20. ) در حالیکه دانشمندان علوم قرآنی بر اساس روایات مدت نزول را  3

بار اینکه در اعتممکن است این نام پس از رحلت پیغمبر و موقعی که جمع قرآن صورت گرفت بر آن سوره اطالق شده باشد به » . البته مصنف می گوید:  4

که البته این سخن با سخن خود ایشان در بخش نامگذاری سور قرآن نمی سازد، چرا که در آنجا می گویند این نام گذاری «. ابتدای مصحف قرار گرفته است

 ها توقیتی بوده، یعنی خود حضرت نام سور را مشخص می کردند.
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 نزول قرآن در شب قدر؟

 ـ :  1ـ که نظر اکثر محققین استنظر اول 

این نیست که تمام قرآن را در ماه رمضان نازل کرد، « شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن»گوید مراد خداوند از اینکه می

 کاملبلکه مراد این است که شروع نزول قرآن در این ماه بوده است، چنانچه معاصرین نزول آیه، از واژۀ قرآن، قرآن 

 فهمیدند.نمی

 ضمن اینکه اگر قائل به نزول تمام قرآن در ماه رمضان بشویم تالی فاسد هایی دارد:

یکجا نازل شده باشد  ، اگر تمام آن آیات2ی از آیات قرآن ناظر به حوادثی است که بعدها قرار بوده اتفاق بیفتدبسیار الف(

دهد که چنین شده است. در اینصورت باید بگوییم قرآن معنایش این است که هنوز چیزی اتفاق نیفتاده و قرآن خبر می

 منزّه است. قصد جدی از آن کلمات نداشته است و خدا از این نسبت

تاخر  ،بودن بسیار است که مقتضای ناسخدر قرآن آیات ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید، مبهم و مبین  ب(

زمانی از منسوخ است، و الزمۀ طبیعی بسیاری از تقییدات ـ مانند مبهمات ـ فاصلۀ زمانی است، پس هرگز معقول نیست که 

 قرآن یکجا نازل شده باشد.

وَ قالَ الَّذینَ َکفَرُوا لَوْ ال نُزِّلَ عَلَیْهِ اْلقُرْآنُ جُمَْلًۀ »ه نزول بصورت تدریجی بوده است: خود قرآن صریحا داللت دارد ک ج(

 د این مطلب است.، که روایات زیادی نیز مویّ«ِبهِ فُؤادَکَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتیال واحِدَۀً کَذلِکَ لِنَُثبِّتَ

 : 3نظر دوم

پس در آله( نازل شده، سوعلیهاهللقدر همۀ آن یکجا بر پیامبر )صلی دو نزول داشته است: دفعی و تدریجی. در شبقرآن 

 طول مدت نبوت دوباره به تدریج نازل شده است.

  .4روداز آنجا که این مطلب در روایات زیادی آمده، این نظر مشهورترین نظر نزد اهل حدیث به شمار می

                                                           
 .که به عکس بیشتر علما و دانشمندان شیعه قائل به هر دوی نزول تدریجی و دفعی هستند . این گفتۀ مصنف چندان صحیح به نظر نمی رسد، چرا 1

لْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّیْتُْم ُکمُ اإِذْ أَعَْجبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَْنکُمْ شَیْئاً وَ ضاقَتْ عََلیْ مَواطِنَ کَثیرَۀٍ وَ یَْومَ حُنَیْنٍ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ فی» . مانند این آیات شریفه:  2

 و البته این نمونه ها بسیار است.  (،5)حجرات/« َتخْرُجَ إِلَْیهِمْ لَکانَ َخیْراً لَهُمْ َو اللَُّه غَفُورٌ رَحیم َو لَْو أَنَّهُْم صَبَرُوا حَتَّى» (، 26و  25)توبه/« مُدْبِرین

ت، اما از آنجا که از بین نظرات ، این دو نظر قائلین بیشتری دارند، به نظر رسید که نظر پنجم به عنوان نظر دوم مطرح شود . در کتاب این نظر، نظر پنجم اس 3

 بهتر است.

 . سیوطی می گوید: صحیح ترین و مشهور ترین اقوال همین قول است و روایات بسیار بر آن داللت دارد. 4
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 بِاْلقُرْآنِ مِْن قَبِْل أَنْ فَتَعالَى اللَُّه الْمَلِکُ اْلحَقُّ َو ال تَْعجَلْ»سورۀ طه نیز موید این نظریه است:  114گفت آیۀ شاید بتوان ]

از  وید قبلگدانسته که خدا به او میی پیامبر از قبل خودش قرآن را می، این یعن« عِلْما إِلَیْکَ وَْحیُُه وَ قُلْ رَبِّ زِدْنی یُقْضى

 .اندجه در رد این احتمال آوردهوالبته در التمهید آیت اهلل معرفت سه  ؛1عجله نکن ناینکه وحی آن به پایان برسد در خواند

ضمنا در مورد نزول قرآن گاهی از تنزیل و گاهی از أنزل استفاده شده که اولی بر دفعی و دومی بر تدیجی بودن آن داللت 

 وَ الَّذینَ یُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ ( »3)آل عمران/ « کِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ وَ أَنْزَلَ التَّوْراۀَ وَ الْإِنْجیلعَلَیْکَ الْ  نَزَّلَ »دارد 

 ([.4)بقره/ « رَۀِ هُْم یُوقُِنونمِنْ قَبْلِکَ وَ بِالْآخِ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ

 به ودیعت نهاده شد. و در روایات« بیت العزۀ»از عرش بر آسمان اول در جایگاهی به نام طبق روایات اهل سنت قرآن یکجا 

لب بیست سال بر ق نهاده شد، که بعد از آن به مدت« موربیت المع»از عرش بر آسمان چهارم فرود آمد و در  ده کهشیعه آم

 دانسته است. صدوق این مطلب را از عقائد امامیهمرحوم شیخ  شده است.پیامبر نازل می

 توجیهات بزرگان در زمینۀ نزول دفعی و تدریجی:

ـ شیخ صدوق: منظور از نزول دفعی قرآن بر پیامبر اکرم در شب قدر، آگاهی دادن ایشان به محتوای کلی قرآن است.  1

 یعنی ایشان اجماال بر محتوای آن آگاهی یافتند.

 الی[.لی ایشان از قرآن است نه اجمعجلۀ پیغبر منوط به اطالع تفصیسازد، نمی «ال تعجل بالقرآن»وضیح با آیۀ این ت]

را قلب پیامبر دانسته، چراکه قلب ایشان خانۀ معمور خداست که در آسمان چهارم جهان « بیت المعمور»ـ فیض کاشانی،  2

 ه...)انسانیت( نایل گشت ماده قرار دارد. پیامبر مراتب جماد و نبات و حیوان را پشت سر گذاشته و به اوج مرتبۀ چهارم

کند، زیرا چنین توجیهی بیانگر دو نوع نزول نخواهد بود، تنها آگاهیهای کلی را ف: این تفسیر هم مشکلی را حل نمیمصن

 نشان می دهد.

ـ عالمه طباطبایی: قرآن دارای دو وجود است: ظاهری در قالب الفاظ و عبارات و باطنی در جایگاه اصلی خود که دارای  3

ت: ل تدریجی مربوط به ظاهر قرآن اسحقیقتی واحد است ـ نه جزء دارد نه فصل نه آیه ـ . نزول دفعی مربوط به باطن و نزو

 .(1)هود/«مِن لدن حکیمٍ خبیر تلَصِّه ثم فُ ت آیاتُمَحکِاُ  کتابٌ»

 ابوعبد اهلل زنجانی نیز همین نظر را دارد.

                                                           
و هذه اآلیۀ مما یؤید ما ورد من الروایات أن للقرآن نزوال دفعۀ واحدۀ غیر نزوله نجوما على النبی ص فلو »اند: تایید کردهایی نیز همین مطلب را عالمه طباطب] . 1

شده (. گرچه احتماالت دیگری در توجیه این آیه مطرح 215، ص 14)المیزان، ج« ال علم ما منه بالقرآن قبل ذلک لم یکن لعجله بقراءۀ ما لم ینزل منه بعد معنى

اینکه وحی آنها توسط  زکه با شان پیامبر و عصمت ایشان سازگار نیست، مانند اینکه ایشان از ترس اینکه آیات را از یاد ببرند و نتوانند درست حفظ کنند، قبل ا

 [جبرئیل پایان پذیرد آنرا می خواندند، که خدا از این مطلب نهیشان کرد!
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توانند کامال مناسب باشند، اما ظاهر آیات قرآن به همین قرآن که در میویالت را تایید کند مصنف: اگر روایتی این تأ

 گوید.سخن نمی دست مردم است اشاره دارد و از قرآن دیگر و حقیقت دیگر که پنهان از چشم همگان باشد

ریم نّه لقرآن کإ» خوانیم: کنند؟ در حالیکه در آیۀ قرآن میآیا مصنف دارند حقیقت قرآن و باطن آن را نفی می ]مؤلّف:

(، اگر مراد از قرآن در اینجا همین قرآنی که در دست مردم 79-77)واقعه/« * فی کتاب مکنون * الیمسّه اال المطهرون

کنند! پس معلوم می شود که قرآن مچون تکفیری های داعشی هم لمس میاست باشد، که آنرا کفار و بدتر از آنها ه

 .[رسدآن نمیباطنی دارد که دست این ناپاکان به 

ضمن اینکه اصال چه فائده ای در نقل مکان قرآن از عرش به آسمان چهارم یا اول بوده است؟ این نزول چه سودی به حال 

 مردم یا پیغمبر داشته است؟

 هستند. ،کننده این آیات شروع نزول را بیان میبه همین دالیل مصنف قائل به نظر اول و اینک

 کند؟ ایناما آیا اثبات شیء نفی ما عدا میدرست است که خدا در قرآن از همین قرآن در دست مردم سخن می گوید. ]

و با آن باطن در قیامت محشور  دلیل بر باطن نداشتن قرآن است؟ این در حالی است که حتی ماههای سال باطنی دارند

مقطعه قرآن که در واقع اسراری بین خدا و پیامبرش هستند حاکی شوند. چگونه قرآن باطنی نداشته باشد؟ آیا کلمات می

از آن باطن نیست؟ شاید ما حکمت نزول از عرش به آسمان چهارم را نفهمیم، اما آیا این دلیل بر نداشتن حکمت است؟ 

ه از ابتدای ک ستمثال در روایات داریم که ملکی بزرگ با دستگاه محاسباتی خاص مشغول شمارش قطرات باران و برفی ا

رشته برای . فحاال ما بدانیم. تازه ما که نمیدانیم. خدا قرار است بداند که میداند خلقت باریده است؛ خب چه فائده ای دارد؟

 [کند؟خواهد چهمحاسبه می

 نظر سوم: 

همان  می شد، سپس در شب قدر هر سال، آن اندازه از قرآن که نیاز سال بود یکجا بر پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( نازل

گردیده است، پس همۀ ماه های رمضان و همۀ شبهای قدر منظور من سال، بر حسب مناسبتها نازل میآیات تدریجا در ض

 از آیه است.

 مصنف: این نظر نیز با ظاهر آیات قرآن سازگاری نداشته و تمام ایرادات که بر نظر دوم گفتیم بر این نظر نیز وارد است.

 نظر چهارم: 

 ، أنزل فی شأنه یا فی فضل القرآن است.«أنزل فیه القرآن»مراد از 

تواند سازگاری داشته باشد، اما با آیات سورۀ دخان و می« رمضان الذی انزل فیه القرآن شهر»مصنف: این احتمال با آیۀ 

 قدر سازگاری ندارد.

 نظر پنجم: 

 بیشترین آیات قرآن در ماه رمضان نازل شده است.
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 ای برای اثبات این نظریه در دست نیست.نشانه مصنف: هیچ

 اولین آیه و سورۀ نازل شده:

 ه سه نظر وجود دارد:در این زمین

 ـ اولین آیات سه یا پنج آیۀ اول سورۀ علق بوده که مقارن با بعثت نازل شده است. 1 

 ـ نخستین سورۀ نازل شده سورۀ مدثر است. 2 

 فاتحه است.ـ اولین سورۀ نازل شده سورۀ  3 

 توان این سه نظر را با هم جمع نمود، به اینصورت:به روایاتی تمسک می کنند اما( میقائلین هر کدام از این نظرات )

نزول آیات ابتدایی سورۀ علق به اتفاق نظر با شروع بعثت هم زمان بوده است، سپس آیات ابتدایی سورۀ مدثر نازل شده، 

 ل نازل گردید سورۀ حمد است.ولی اولین سوره ای که بطور کام

 آخرین آیه و سورۀ نازل شده:

هد، آیۀ دیه که پایان کار رسالت را خبر میآخرین سورۀ کامل، سورۀ نصر است که در سال فتح مکه نازل شد و آخرین آ

وما ترجعون واتقوا ی»ات االحکام، آخرین آنها را آیۀ اکمال )الیوم اکملت لکم دینکم( است، گرچه ممکن است به اعتبار آی

 ( باشد.281)بقره/« فیه الی اهلل

 فوائد شناخت سور مکی و مدنی:

ـ شناخت تاریخ و مخصوصا تسلسل آیات و سور و تدریجی بودن نزول آنها، از طریق شناخت سوره های مکی  1 

ند، این بحث کنآنها تفسیر میبر اساس سیر نزولی )کسانیکه آیات قرآن را  از مدنی است و از هدفهای مهم فرهنگی است.

 بسیار برای آنها مثمر ثمر است(.

ده )وقتی آیۀ زکات در مکه نازل ش ـ فهم محتوای آیه در استداللهای فقهی و استنباط احکام نقش اساسی دارد. 2 

 .از آن صدقه برداشت می کنند نه زکات اصطالحی، چرا که هنوز احکام و آیات زکات اصطالحی نازل نشده است(

ها و آیات یکى از ضروریّات علم کالم در برخی مباحث همچون شناخت دقیق مکى و مدنى بودن سورهـ  3 

 .1بحث امامت است

لۀ شود، مانند مسئها، حل و فصل میریق مکی و مدنی بودن سوره یا آیهـ بسیاری از مسائل قرآنی، تنها از ط 4

 نسخ.

                                                           
.( نازل شد، کسانی جز خمسۀ طیّبه مصداق اهل بیت نبودند« ا یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیراإّنم» . )به عنوان مثال زمانیکه آیۀ  1

 .40تاریخ عمومی حدیث، مجید معارف، ص
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 مکی و مدنی: معیار تشخیص سور

 سوره مدنی است، که در این گروه بندی سه معیار وجود دارد: 28و  سوره مکی 86

« مدنی»و هرچه در مدینه و پیرامون آن نازل گردیده « مکی»ـ معیار مکان: هرچه در مکه و پیرامون آن نازل شده  1 

 .1است، و هرچه که در غیر ایندو منطقه نازل شده باشد نه مکی است و نه مدنی

سوره ای که پیش از هجرت نازل شده مکی و هر سوره ای که پس از آن نازل شده است  هرـ معیار زمان:  2 

 .2مدنی است

ـ معیار خطاب: هر سوره ای که خطابش به مشرکان است مکی و هر سوره ای که خطابش به مومنان است مدنی  3 

 . 3است

 شود.مصنف معیار زمان را بهتر می داند، چرا که تمام آیات قرآن را شامل می 

اگر در خصوص سوره ای نص و خبر مبنی بر مکی یا مدنی بودن آن باشد، که هیچ، و اال برای تشخیص مالکهایی را 

 مشخص کرده اند که تا حدی تعیین کننده هستند:

 :ـ عالئم صوری و ظاهری، همچون 1 

 ت سور مکی و بلندی آیات سور مدنی.کوتاهی آیا الف(

 در سور مدنی.« یا ایها الذین آمنوا»ر سور مکی و با د« یا ایها الناس»ب( خطاب با 

 ی و معنایی، همچون موارد زیر:ـ عالئم محتوای 2 

 الف( لحن تند و شدید سور مکی و لحن مالیم و خفیف سور مدنی.

 ت.سب( دعوت به اصل اسالم و توحید و ایمان نشانه مکی بودن و بیان جزئیات احکام و بیان شریعت، نشانۀ مدنی بودن ا

ج( دعوت به پایبندی در اخالق و سالمت عقیده نشانۀ مکی بودن و برخورد با اهل کتاب و مبارزه با منافقین نشانۀ مدنی 

 بودن سوره است.

                                                           
ابن اثیر مقصود از  که طبق گفتۀ« الشامأنزل فی ثالثۀ أمکنۀ: مکۀ و المدینۀ و ». سیوطی روایتی آورده است که پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( فرمودند:  1

 .23، ص 1شام تبوک است. االتقان، ج 

ز مکه و ا . پس آیاتی که پس از فتح مکه در مکه نازل شده اند، مدنی محسوب می شوند، و نیز هجرت نیز ورود به مدینه است، پس آیاتی که پس از خروج 2

 شوند.پیش از ورود به مدینه نازل شده اند، مکی محسوب می 

در  بکار رفته باشد مدنی است، چرا که در مکه غلبه با مشرکان و« یاایها الذین آمنوا»بکار رفته باشد مکی است، و اگر « یاایها الناس». مثال اگر در سوره ای  3

 ست. بکار رفته ا« یا ایها الناس»بقره ـ ، مدینه غلبه با مومنان بوده است. البته این مطلب کلیت ندارد، به دلیل اینکه در سوره های مدنی نیز ـ مانند 
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 : شبهات مکی و مدنی بودن سور

رآن از سور مکی و مدنی را نشانۀ تاثیر گرفتن ق هایتفاوت ۀ مستشرقین بوده که بصورت کلی،این شبهات عموما از ناحی

ایشان کلیت  ادعاهای اوال چندان جنبۀ ثابت الهی نداده اند، در حالیکه حاکم بر منطقه دانسته، فلذا به قرآنمحیط و تابع جوّ 

رهنگ جامعه، ف نداشته و ثانیا آنچه عیب و نقص است صرف تاثیر پذیری از محیط است، نه تاثیر گذاری بر محیط همگام با

متناسب با حال مخاطب صحبت کردن از بهترین روشهای تاثیر گذاری بر ایشان است، هر سخن جایی و هر نکته مکانی 

 دارد.

 طرح شبهات و پاسخ:

ـ قرآن متاثر از گرایشهای خارجی است، چرا که لحن آیاتش با مردم پرخاشگر مکه تند و با مردم نرمخوی  1 

 مدینه مالیم است!

، چنانچه سور مکی نیز دارای آیات 1جواب: اوال سور مدنی نیز همچون سور مکی لحن تند و آیات عذاب و عقاب دارند

 برد مقابله کرد، و این از قدرتمندی قرآن حکایت؛ ثانیا باید با هرکس با همان سالح که به کار می2رحمت و مغفرت هستند

 می کند نه از ضعف آن.

بی سواد و بی فرهنگ و لذا آیات مکی کوتاه است و به عکس آیات مدنی بلند هستند، چرا ـ مردم مکه عمدتا  2 

 که مردم مدینه تا حدودی از فرهنگ بهتری برخوردارند، و این یعنی تاثیر گرفتن قرآن از محیط.

و هر نکته مقامی ، ثانیا هر سخن جایی 4و سور مدنی آیات کوتاهی دارند 3جواب: اوال چه بسیار سور مکی آیات طوالنی

 دارد، متناسب با حال مخاطب سخن گفتن از شیوه های صحیح سخن دانان ورزیده است.

ـ اینکه در سوره های مکی از تشریع خبری نیست اما در سوره های مدنی هست، نشان از تاثیر قرآن از محیط  3 

 دارد.

سوره انعام در بیان حکم  146 -141هاى آیه: ور مکی این اشکال را رّد می کندجواب: اوال وجود برخی احکام در س

اعمال و اموال محرمه و محلله را مطرح کرده است، در  152 -151هاى شرعى ثمرات و انعام و حالل و حرام آنهاست، آیه

 درباره حالل، حرام، زینتها، فواحش و غیره مسائلى ذکر شده است و... 33 -31هاى سوره اعراف آیه

                                                           

والِکُمْ ال تَْظلُِمونَ َو مْوا َفأْذَنُوا ِبحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَُسولِهِ وَ إِنْ تُْبتُمْ َفلَُکمْ رُُُسُ أَیا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ ».  1

 (.24)البقره/« ال تُْظلَُمونَ

 (.53)الزمر/ «أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَُطوا مِنْ رَحَْمۀِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُُّنوبَ جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَُفورُ الرَّحِیمُ ُقلْ یا عِبادِیَ الَّذِینَ أَسْرَُفوا عَلى».  2

 (.118(، )مومنون/112(، )انبیاء/98(، )مریم/135(، )طه/110(، )کهف/111(، )اسرا/206(، )اعراف/165از آیات بلند سور مکی: مانند: )انعام/ . برخی  3

 «.بیّنۀ»و « زلزلۀ»، «نصر». مانند سوره های  4
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 هاى مدنى استدالل به کار رفته است.خورد؛ ولى در سورهمکى برهان و استدالل به چشم نمىهاى ـ در سوره 4 

 «لَوْ کانَ فِیهِما آلَِهۀٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا» جواب: این ادعا نیز مردود است، بدلیل وجود استداللهای مختلف در سور مکی:

 (.22)االنبیاء/

 ترتیب نزول:

اى تا چند آیه نازل شود، سپس سوره دیگر نازل گردد و ظر به ابتداى هر سوره است؛ اگر سورهها، نرعایت ترتیب سوره

پس از خاتمه یافتن آن سوره و حتى چند سوره دیگر، بقیه سوره نخست نازل شود، اعتبار ترتیب، مبدأ نزول هر سوره 

چند سال بقیه سوره نازل شد. همچنین سوره آغاز بعثت نازل گردید و پس از خواهد بود. چنانکه سوره علق تا پنج آیه 

 1شود.شده شمرده مىمدثر و سوره مزمل و غیره. به همین دلیل سوره علق اولین سوره نازل

 سوره های مورد اختالف:

 م:نویسیسوره اختالف نظر هست که مکی هستند یا مدنی، این سوره هار شمرده و نظر صحیح تر را می 30در بیش از 

 مکی.ـ فاتحه:  1

 ـ نساء: مدنی. 2

 ـ یونس: مکی. 3

 ـ رعد: مدنی. 4

 ـ حج: مدنی. 5

 ـ فرقان: مکی. 6

 ـ یس: مکی. 7

 ـ ص: مکی. 8

 ـ محمد: مدنی. 9

 ـ حجرات: مدنی. 10

 ـ رحمان: مدنی. 11

 ـ حدید: احتمال زیاد مدنی. 12

                                                           
 .کندکه از االیضاح استاد احمد زاهد نقل مى 405، ص 10. رجوع کنید به: تفسیر طبرسى؛ ج  1
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 ـ صف: مدنی. 13

 ـ جمعه: مدنی. 14

 ـ تغابن: مدنی. 15

 ـ ملک: مکی. 16

 انسان: مدنی. ـ 17

 ـ مطففین: مکی. 18

 ـ اعلی: مکی. 19

 ـ لیل: مکی. 20

 ـ قدر: مکی. 21

 ـ بیّنه: مدنی. 22

 ـ زلزال: مدنی. 23

 ـ عادیات: مکی. 24

 ـ تکاثر: مکی. 25

 ـ ماعون: مکی. 26

 ـ کوثر: مکی. 27

 ـ توحید: مکی. 28

 : معوذتین: مکی.30و  29

 آیات استثنایی:

 ست: امکان دارد که در سورۀ مکی بعضی آیاتش مدنی باشد و بالعکس.نظر برخی قدما این ا

مالک در مکی  آن مدنی است. ممصنف: هر سوره ای که مکی است تمام آن مکی است و هر سوره ای که مدنی است تما

 و مدنی هم زمان )پیش از هجرت و پس از هجرت( است.
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 اسباب نزول:

 اهمیت اسباب نزول:

، پس شأن نزول مانند قرینه ای است 1شناخت اسباب و شان نزول در موارد بسیاری در فهم و تفسیر آیه اثرات زیادی دارد 

 که داللت آیه را تکمیل می کند.

 معروفترین تالیفات در این زمینه:

ت و ضبط ل توجهى ثبراه شناخت و پى بردن به اسباب نزول، بسى دشوار است؛ زیرا پیشینیان در این زمینه مطلب قاب

 ساز نیست.اند، جز اندکى که کامال چارهنکرده

و  دیدند که معلوماتشاید یکى از علل عدم ضبط دقیق این بود که خودشان آشنا به وضع بودند و دیگر نیازى نمى

 مشاهدات خود را به عنوان سند براى آینده ثبت کنند.

 بسیاری از آیات شان نزول های دروغی نیز ساخته شد.بعدها علی الخصوص در دوران بنی امیه، برای 

 اما برخی کتبی که در این زمینه نگاشته شده اند عبارتند از:

 (.468ابوالحسن علی بن احمد واحدی نیشابوری )« اسباب النزول»

 ،«درّ المنثور»، و تفسیر «لباب النقول»سالۀ سیوطی به نام ر

 طبرسی،« مجمع البیان»

 ی،شیخ طوس« تبیان»

 طبری،« جامع البیان»

 راه یافتن به اسباب نزول:

ها صحیح و سقیم درهم آمیخته و بایستى با نظر تحقیق در آنها نگریست. تشخیص درست از نادرست، در این نوشته

 مخصوصا در موارد تعارض، به یکى از راههاى زیر امکان دارد:

                                                           

ه یا ثشده در هر مناسبتى، به همان حادثه و مناسبت نظر دارد، پس اگر ابهام یا اشکالى در لفظ یا معناى آیه پدید آید، باید با شناخت آن حادآیات نازل . 1

 پیشامد، رفع اشکال کرد.
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صحابى مورد اطمینان و یا  معصوم،شود به ویژه آخرین کسى که روایت به او منتهى مى سند مورد اطمینان،ـ  1

 .باشد تابعی عالیقدر

د و در مختلف ولى مضمونا متحد باشن تواتر یا استفاضه )کثرت نقل( روایات ثابت شده باشد، گرچه با الفاظـ  2

 صورت اختالف در مضمون، قابل جمع باشند.

گرچه از لحاظ سند به اصطالح علم الحدیث ، به طور قطعى اشکال را حلّ و ابهام را رفع کند داین روایات بایـ  3

روایت صحیح یا حسن نباشد. بیشتر وقایع تاریخى از همین قبیل هستند که با ارتباط دادن چند واقعه تاریخى به صحت یک 

 ن پذیرش نیست.پذیریم وگرنه از راه صحت اسناد امکابریم و آن را مىجریانى پى مى

 حضور ناقل:

اند تا سند روایت از خود واقعه منقطع نباشد و سند تا وى متصل بوده بیشتر علما حضور ناقل اول سبب نزول را شرط کرده

 دانند. دانند و حضور او را در حادثه شرط نمىباشد، ولى دیگران علم قطعى ناقل را به سبب نزول کافى مى

درستى و مورد اعتماد بودن ناقل مورد نظر است و به همین  چرا که صرف وثاقت و  رسد؛مىتر به نظر این قول صحیح

 گیرد.بخش است و مورد پذیرش قرار مىاطمینان ه اطهار )ع( درباره قرآن براى مادلیل روایات منقول از ائم

 تفاوت سبب نزول با شان نزول:

 تیکه با هم فرق دارند:اند، درصورمفسرین بین ایندو فرقی قائل نشدهبیشتر 

إن »آیه  «لیدو»ای نازل شود، به آن سبب نزول گویند. )مثل اینکه بخاطر عمل زشت مدی آیهآسبب نزول: اگر در پی پیش

 نازل شد(.« جاءکم فاسق بنبأ

شان نزول: به موضوعی که آیه در مورد آن نازل شده شأن نزول گویند، خواه مربوط به گذشته های بسیار دور، یا آینده و 

 باشد. اتفاق افتاده حالای که در زمان واقعهیا 

 پس شأن نزول اعم از سبب نزول است )هر شأنی سبب است اما هر سببی شان نیست(.

 تنزیل و تأویل:

مراد از تنزیل همان شان نزول و مراد از تاویل مفهوم عامی که از آیه برداشت شده و قابل انطباق بر  در اصطالح سلف،

 جریانات مشابه است می باشد.

ر دو در برخی تعابیر مراد از تنزیل ظاهر آیه و مراد از تاویل باطن آن است. )بطن آیات مفاهیم گسترده تری دارند که 

 رآن هفت بطن دارند که هر یک از بطن های آن هفت بطن دارد(.برخی روایات آمده که آیات ق
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 استفادۀ فقهی از شان نزول:

، )اعتبار «العبرۀ بعموم اللفظ ال بخصوص المورد»»فقها با توجه به شان نزول آیات قاعده ای بدست آورده اند به این شکل: 

 توانا باید خصوصیات مورد را کنار بگذارد و ازبه گستردگى لفظ است، نه خصوصیّت مورد(؛ یعنى یک فقیه دانا و 

رساند؛ هاى خصوصى براى فهم داللت کالم مفید است، ولى انحصار را نمىهاى عمومى لفظ بهره بگیرد. البته جنبهجنبه

نی نیز قرآ ایاند و در همه زمانها جریان دارند. ) با این بیان نگاه استقاللی به فراز هزیرا احکام الهى پیوسته همگانى بوده

 ثابت می شود(.

 اسامی و اوصاف قرآن:

 از مشهورترین این اسماء و صفات می توان به این موارد اشاره کرد: 

 قرآن، فرقان، کتاب، ذکر، تنزیل، حدیث، موعظه، حکیم، عظیم، کریم، مبین، کالم، قول، بالغ، وحی و...

 :و آیه  مفهوم سوره

 در وجه تسمیۀ آن سه نظر وجود دارد:

)دیوار بلند و محیط به شهر( گرفته شده است؛ زیرا هر سوره، آیاتى را دربرگرفته است و به « سور بلد»سوره از ـ   1

 هایى را دربرگرفته است.آن احاطه دارد؛ مانند حصار )سور( شهر که خانه

عانى سوره، علّو فارس یکى از ماند؛ زیرا بنا بر گفته ابن برخى آن را به معناى بلنداى شرف و منزلت رفیع گرفتهـ  2

 .و ارتفاع است

 .اندبه معناى قطعه و باقیمانده چیزى دانسته« سؤر»برخى دیگر آن را از ـ  3

سورۀ اصطالحی نیز با این معانی لغوی سازگاری دارد: سوره مجموعه ای از آیات را در بر گرفته، از مکانی عالی نازل 

 شده، قطعه ای از لوح محفوظ است.

 تعالى است یا آنکه هر آیه مشتمل بر حکمى اى بر درستى سخن حقبه معناى عالمت است؛ زیرا هر آیه از قرآن نشانهآیه 

 از احکام شرع یا حکمت و پندى است که بر آنها داللت دارد.

به هر آیه است.  286ترین سوره، سوره کوثر، مشتمل بر سه آیه است و بزرگترین سوره، سوره بقره مشتمل بر کوچک

هاى هر سوره با دستور خاص پیغمبر اکرم )ص( انجام گرفته است و همچنان بدون دخل و تقدیر، کم یا زیاد بودن آیه

 تصرف تاکنون باقى است.
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 هااسامى سوره

ها ها مانند تعداد آیات هر سوره توقیفى است و با صالحدید شخص پیامبر نامگذارى شده است؛ بیشتر سورهاسامى سوره

 .تگرفته استرین مناسبت انجام مىنام دارد و برخى دو یا چند نام. این نامگذاریها، طبق شیوه عرب با کوچکیک 

 هاى قرآناسامى بخشهاى مختلف سوره

 . سبع طوال: هفت سوره طوالنى بقره، آل عمران، نساء، أعراف، أنعام، مائده و یونس.1

رسند که نزدیک به متجاوز است، ولى از لحاظ حجم به سبع طوال نمىهایى که عدد آیات آنها از صد . مئین: سوره2

 اند و عبارتند از: هود، یوسف، نحل، کهف، مریم و ....دوازده سوره

که  شونداز این جهت مثانى گفته مىاند و هایى که عدد آیات آنها زیر صد قرار دارد و نزدیک بیست سوره. مثانى: سوره3

 شوند.مرتبه تالوت مىکوتاه بودن بیش از یک قابل تکرارند و به جهت

 شود که عبارتند از:شروع مى« حم»اى که با حروف . حوامیم: هفت سوره4

 مؤمن، فصلت، شورى، زخرف، دخان، جاثیه و أحقاف.

نافقون، م اند و عبارتند از: فتح، حشر، سجده، طالق، ن و القلم، حجرات، تبارک، تغابن،: نزدیک به بیست سورهممتحنات. 5

 جمعه، صف، جن، نوح، مجادله، ممتحنه و تحریم.

 اند.ها کوتاه است بدین نام نامیده شدههاى( این سوره. مفصاّلت: از سوره الرحمن تا آخر قرآن است؛ چون فواصل )آیه6

 ها:اعراب نام سوره

« نصرفغیر م»اسباب منع صرف جمع شود ها علم است؛ بنابراین اگر با یکى دیگر از ها براى آن سورهنام هریک از سوره

 است، جنبه غیر منصرف بودن آنها منتفى است.« الف و الم»ولى بیشتر نامهاى سور، چون با ، خواهد بود

 هاى ق، ص، یس و طه.اند، مانند سورهبرخى از اسامى، به جهت یک حرفى یا دو حرفى بودن، مبنى

 شود، مثال مطففین در سهده مىبرخى دیگر با همان هیئت که علم شده است خوان

 .خواهد بود« نون»است و اعراب آن روى « یاء»حالت رفع و نصب و جرّ با 
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یا فعلى که مشتمل بر ضمیر نباشد، مانند عبس، اعراب  2«أَمْرُ اللَّهِ أَتى»و  1«قُلْ أُوحِیَ»نامهایى که به صورت جمله باشد، مانند 

 .آنها اعراب غیر منصرف است

 :ها و آیات قرآنسورهعدد 

 آیه. 6236سوره و  114

تعیین فواصل آیات که هر آیه تا کجا ادامه دارد امرى توقیفى است و با دستور و نظر پیامبر اکرم )ص( بوده است و از آن 

 .بزرگوار منقول است و مسأله اجتهادى نیست

 رفا امر توقیفى است.پس کوتاهى و بلندى هر آیه به مطالب مندرج در آن بستگى ندارد و ص

ها آیه در سوره حمد یک آیه محسوب شود و در دیگر سوره« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» این شمارش، مبنى بر آن است که

مستقل به حساب نیامده باشد و برخى حروف مقطعه در اوایل سور، یک آیه محسوب شود، ولى تعداد آیات هر سوره نزد 

 اختالف است.دیگران مورد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . سوره جن. 1
 . سوره نحل. 2
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 ـ جمع و تألیف قرآن: 3 

در زمان حیات پیغمبر اکرم )ص( و با دستور آن بزرگوار انجام شده و توقیفى است  رتیب، نظم و عدد آیات در هر سورهت

 .و باید آن را تعبّدا پذیرفت

 ها میان اهل نظر اختالف است: دربارۀ نظم و ترتیب سورهاما 

 در زمان پیامبر:ـ جمع به شکل فعلی 1

و بسیارى از محققین و از معاصرین آیت اهلل خویى، بر آنند که قرآن همچنان که هست، در زمان حیات پیامبر  سیّد مرتضى 

ین اهمیت اى با انماید که مسألهاند و بسیار بعید مى)ص( شکل گرفته است؛ زیرا جماعتى قرآن را در آن عهد حافظ بوده

 ها کرده باشد تا پس از وى نظم و ترتیب داده شود.را پیغمبر اکرم )ص( ر

ها، تا ختم ورهترتیب بین سو اساسا  الزمه حفظ همه قرآن ترتیب فعلى آن نیست. این نظر قابل قبول نیست؛ زیرامصنف: 

 ت.رفهایى مىها و آیهقرآن امکان نداشت؛ زیرا پیغمبر اکرم )ص( در حال حیات بود و هر لحظه احتمال نزول سوره

 ـ جمع و ترتیب پس از پیامبر: 2

ست على، ها بعد از وفات پیغمبر )ص( براى نخستین بار به دبر آنند که جمع و ترتیب سوره نویسانبیشتر محقّقین و تاریخ

 ه است.امیر مؤمنان )ع(، سپس زید بن ثابت و دیگر صحابۀ بزرگوار انجام گرفت

 مصحف علی)علیه السالم(:

 در منزل نشست و این کار را به انجام رساند. )و در برخی نقل ها سه روز( مدت شش ماه به بر حسب روایات

گوید: از عکرمه پرسیدم: آیا ترتیب و نظم آن مانند دیگر مصاحف بود؟ آیا رعایت ترتیب نزول در آن  محمد بن سیرین

 رند، نخواهند توانست.شده بود؟ گفت: اگر جنّ و انس گرد آیند و بخواهند مانند على قرآن را گرد آو

 1گردید.شد، هرآینه در آن علم فراوان یافت مىابن جزى کلبى گوید: اگر مصحف على یافت مى

 اوصاف مصحف علی )علیه السالم(:

یع سیر تاریخى نزول آیات در آن روشن بود و بدین وسیله سیر تشر)بنابراین  است آیات و سور، طبق نزول آنها اوال، ترتیب

 (.شدمخصوصا مسئله ناسخ و منسوخ در قرآن فهمیده مىو احکام، 

                                                           
 .1 ج التمهید؛: به کنید رجوع نیز و 4 ص ،1 ج التنزیل؛ لعلوم التسهیل الکلبى؛ جزىّ ابن  1
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بود و هرگز براى اختالف قرائت در آن راهى نلذا  بود، (ترین قرائتاصیل) ، طبق قرائت پیغمبر اکرم )ص(قرائت آنثانیا، 

 .بدین ترتیب راه براى فهم محتوى و به دست آوردن تفسیر صحیح آیه هموار بود

و لقد جئتهم »فرماید: حضرت على )ع( خود مى البته در حاشیۀ مصحف. تنزیل و تأویل بود؛ثالثا، این مصحف مشتمل بر 

 .1«بالکتاب مشتمال على التنزیل و التأویل

 سرنوشت مصحف علی )علیه السالم(:

 اىوردهبه آنچه آحضرت آنرا به مسجد آورد و به مردمی که آنجا بودند عرضه کرد، لکن یکی از خلفا به ایشان گفت: 

نیازى نیست و آنچه نزد ما هست ما را کفایت کند. على گفت: دیگر هرگز آن را نخواهید دید. آنگاه داخل خانه خود شد 

 2و کسى آن را پس از آن ندید.

آیا این قرآن که امروزه در دست مردم است، تمامى بعدها از ایشان خواستند که مصحفش را نمایان سازد اما ایشان گفتند: 

؟ طلحه گفت: البته تمامى آن قرآن است. حضرت فرمود: اکنون ت یا آنکه غیر از قرآن نیز داخل آن شده استآن قرآن اس

 اید.که چنین است، چنانچه به آن اخذ کنید و عمل نمایید، به رستگارى رسیده

 حضرت با این جواب خواستند تا عالوه بر حفظ وحدت، صالبت و استوارى قرآن محفوظ بماند.

 د بن ثابت:مصحف زی

 گوید:زید مى

گفت: بسیارى از قاریان و حافظان قرآن در حادثۀ یمامه  -که در آنجا بود  -ابو بکر مرا فراخواند، و بعد از مشاوره با عمر 

رود که در موارد دیگر نیز گروهى دیگر کشته شوند و قسمت عمدۀ قرآن از بین برود. آنگاه اند و بیم آن مىکشته شده

خواهید کارى کنید که پیامبر )ص( آن را انجام نداد؟ گفتند: این کار رآن را مطرح ساخت. گفتم: چگونه مىآورى قجمع

 ..ضرورت دارد و باید انجام شود و آن اندازه سخن گفتند و به من اصرار ورزیدند تا آن را پذیرفتم.

 روش زید در جمع قرآن:

اى از افرادى که آیه و یا سوره و خود ریاست آن گروه را بر عهده گرفت. 3نفر را تشکیل داد 25وى گروهى مرکب از 

رفتند، مگر پذیچیز را به عنوان قرآن نمىکس، هیچکردند. این گروه از هیچقرآن در اختیار داشتند به این گروه مراجعه مى

                                                           
 .257 ص ،1 ج الرحمن؛ آالء جواد؛ محمد بالغى،  1
 .82 ص السقیفۀ؛  2
 .113 ص ،2 ج یعقوبى؛ تاریخ  3
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شاهد دوم، شاهد حفظى، یعنى و  اند جزء قرآن است. شاهد اول، نسخه خطىآنکه دو شاهد ارائه دهند که آنچه آورده

 اند.دیگران نیز شهادت دهند که آن را از زبان پیغمبر اکرم )ص( شنیده

 دو نکته:

. از خزیمۀ بن ثابت انصارى ، دو آیه آخر سوره برائت بدون شاهد پذیرفته شد؛ زیرا پیغمبر اکرم )ص( شهادت او را به 1

 جاى شهادت دو نفر قرار داده بود.

نشد.  کرد آیه قرآن است، پذیرفته، که گمان مى«الشیخ و الشیخۀ اذا زنیا فارجموهما البتۀ...»ن الخطاب عبارت . از عمر ب2

 د.چنین چیزى شنیده باش از وى شاهد خواستند، نتوانست ارائه دهد و بر هرکس عرضه کرد انکار نمود که از پیغمبر

 .دها به وجود نیاورتیبى بین سورهگونه نظم و ترهیچها یکى پس از دیگرى کامل شد؛ ولى سورهبدین ترتیب 

به عمر انتقال یافت و پس از وفات وى نزد دخترش حفصه  وپس از او  از اتمام، به ابى بکر سپرده شد پساین صحیفه ها 

ند و ک هاى دیگر قرآن را با آن مقایسهنگهدارى شد و هنگام یکى کردن مصحفها، عثمان آن را به عاریت گرفت تا نسخه

سپس آن را به حفصه بازگردانید و چون حفصه درگذشت، مروان که از جانب معاویه والى مدینه بود، آن را از ورثۀ حفصه 

 گرفت و از بین برد.

 مصاحف صحابه:

عدۀ دیگرى از بزرگان صحابه به جمع قرآن پرداختند، از جمله: عبد اهلل بن مسعود، ابىّ بن کعب، مقداد بن اسود، سالم 

 ولى ابى حذیفه، معاذ بن جبل و ابو موسى اشعرى.م

ى اوراق آورى و روهاى قرآن را مرتب نمود، سالم مولى ابى حذیفه بود. وقتى قرآن جمعگویند: نخستین کسى که سوره

آن را  را پیشنهاد کردند، سالم و دیگران« سفر»نوشته شد، آنگاه گرد هم آمدند و درباره نام آن به شور نشستند، برخى نام 

هاى حیفهرا براى ص و حّضار این نام نپسندیدند؛ زیرا نام کتابهاى یهود است. سپس سالم عنوان مصحف را پیشنهاد کرد

 جمع شده پذیرفتند.

 مصحف ابن مسعود:

 ویژگیهای این مصحف:

 ها چنین بود: سبع طوال، مئین، مثانى، حوامیم، ممتحنات و مفصالت.. ترتیب سوره1

 ذتین بود.هاى معوّسوره داشت؛ زیرا فاقد سورۀ حمد و سوره 111. این مصحف 2

 )سورۀ حمد را که همه حفظ بودند و هرگز گم نمی شد، آن دو سوره را نیز جزء قرآن نمی دانست(.
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم ثبت کرده بود.« برائت». برخی نقل کرده اند که او بری سورۀ 3

توان ؛ زیرا ابن مسعود بر این باور بود که مىشتهلمات قرآنى، با مشهور مخالفت داو ک . این مصحف در بسیارى از آیات4

 کلمات قرآن را به مترادف آن تبدیل کرد.

 .کردبرخى کلمات را براى روشن شدن مراد آیه به کلمات دیگر تبدیل مى او. 5

 افزود.عبارات قرآن مىها و . او احیانا الفاظى را به منظور شرح و تفسیر در ضمن جمله6

رود، به بسیارى از این نسبتها قطعى نیست و احتمال دخالت سیاست در جعل و نسبت خالف به ابن مسعود بسیار مىالبته، 

ویژه که وى مخالفتهایى با حکام وقت داشت. از طرف دیگر مواردى از این زیادتها جنبه تفسیرى و توضیحى دارد و در 

 .بوده استآن زمان بسیار متداول 

 مصحف ابیّ بن کعب:

 ویژگیهای این مصحف:

 . ترتیب سور تقریبا مانند مصحف ابن مسعود بود، گرچه مشتمل بر حمد و معوذتین بوده است.1

ز ا ند و به گمان اینکها این دو دعاى قنوت)فد بیش از مصاحف دیگر دارد. لع و حَ. این مصحف دو سوره به نامهاى خ2َ

 (.درج شده استآن ، در هاى قرآنى استسوره

ود، ولى از شاین دو سوره قرائتا یک سوره محسوب مىدر حالیکه  یک سوره پنداشته شده است. دو سورۀ فیل و قریش. 3

 سوره بوده است(. 116)پس مصحف او دارای  دنآینظر ثبت در قرآن دو سوره به حساب مى

 سوره بوده است(. 8)پس حوامیم آن  شروع شده بود «حم»ابتداى سورۀ زمر با . 4

 .برخى کلمات به مترادفهاى آنها تبدیل شده است. در این مصحف 5

 مصاحف غیر معروف:

 برخی از این مصاحف عبارتند از: مصحف عایشه، معاذ بن جبل، ابوالدرداء، عثمان و انس بن مالک.

 توحید مصاحف:

هایى از فزونى گذاشت. با افزایش تعداد مسلمانان، نیاز به نسخه با گسترش قلمرو حکومت اسالم، تعداد مصحفها رو به

 آمد.گذارى و تشکیالت بشمار مىمنبع احکام و قانون چه این کتاب تنها شد،قرآن نیز بیشتر مى
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 فکننده آن در جهان اسالم آن روز، مقام واالیى را کسب کرد، مثال مصحبعضى از این مصحفها به تبع موقع و پایگاه جمع

آمد و مصحف ابىّ بن کعب مورد توجه مردم مدینه بود و مصحف ابو موسى مرجع اهل کوفه بشمار مى عبد اهلل بن مسعود،

 اشعرى در بصره و مصحف مقداد بن اسود در دمشق مورد توجه مردم بود.

 شد.آنان منجر مىبه نزاع و جدال بین و  کردمصحفها و قرائتها، اختالف بین مردم را ایجاب مىاین اختالف در 

کردند قرائت آنان بهتر از قرائت دیگران است و آنان قرآن را از مردمى را از حمص دیدم که تصور مىحذیفه می گوید: 

گفتند: قرائت آنان بهتر از دیگر قرائتهاست. اهل کوفه را دیدم که قرائت اند. مردم دمشق را دیدم که مىمقداد فراگرفته

اند و همین عقیده را درباره قرائت او دارند. همچنین مردم بصره که قرآن را طبق قرائت ابو موسى پذیرفتهابن مسعود را 

 ...کننداشعرى قرائت مى

نظر حذیفه این بود که عثمان را بر آن دارد که به یکى کردن مصاحف و اجبار مردم به قرائت واحد اقدام کند که همه 

 کردند غیر از عبد اهلل بن مسعود.اصحاب به درستى این نظر اتفاق 

 عثمان، اصحاب پیامبر )ص( را جمع کرد و موضوع را با آنان در میان گذاشت و همگى نظر حذیفه را تأیید کردند.

 کمیتۀ توحید مصاحف:

عید سچهار تن از خواص خود را براى اجراى این کار برگزید که عبارت بودند از: زید بن ثابت که از انصار بود و عثمان 

 .زید بر آنان ریاست داشتو البته  بن عاص و عبد اهلل بن زبیر و عبد الرحمن بن حارث بن هشام که از قریش بودند.

ند که قسم سپارزنند و آن را به مردى )زید( مىگفت: مرا از این کار کنار مى از معترضین این کمیته بود و می ابن مسعود

 فر بود، من اسالم را پذیرفته بودم.به خدا، آنگاه که او در صلب مردى کا

 لکن به جهت سختی کار، کمیتۀ مزبور از افراد دیگری نیز کمک گرفتند که عبارتند از:

ابىّ بن کعب، مالک بن ابى عامر، کثیر بن افلح، انس بن مالک، عبد اللّه بن عباس، مصعب بن سعد ، عبد اللّه بن فطیمه و 

 نفر بودند کمک گرفتند. 12دیگران از پنج تن دیگر که جمعا به روایت ابن سیرین و ابن سعد و 

 نوشتند.کرد و دیگران مىدر این دوره ریاست با ابىّ بن کعب بود که او آیات قرآن را امال مى

 موضع ائمه در برابر توحید مصاحف:

ت انجام نداد مگر اینکه با مشور( فرمود: سوگند به خدا که عثمان دربارۀ مصاحف )قرآن( هیچ عملى را السالملیهعلى )ع

  ..ما بود.
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که عثمان  کردمشد، من همان مى( گفت: اگر امر مصحفها به من نیز سپرده مىالسالملیهدر روایت دیگرى است که على )ع

 کرد.

ى در ر( به خالفت رسید، مردم را تشویق کرد که به همان مصحف عثمان ملتزم باشند و تغییالسالملیهپس از آنکه على )ع

الح کس، به عنوان اصآن ندهند، و لو آنکه در آن غلطهاى امالیى وجود داشته باشد و این از آن نظر بود که از آن پس هیچ

 قرآن، تغییر و تحریفى در آن به وجود نیاورد.

ه او ب . امامکردند، قرائت کردئت مى(، حرفى از قرآن را برخالف آنچه مردم قراالسالملیهمردى در حضور امام صادق )ع

اسخ کنند تو نیز قرائت کن و نیز در پطور که همگان قرائت مىگفت: دیگر این کلمه را به این نحو قرائت مکن و همان

 اید بخوانید.کسى که از نحوه تالوت قرآن سؤال کرده بود، فرمود: قرآن را به همان نحوى که آموخته

در دست ماست، همان قرآن کامل و تمام است که هرگز دچار تحریف  رو اجماع شیعه بر این است که آنچه امروزازاین

و تغییر نشده است و قرائت مشهور، همان قرائت صحیح و درستى است که خواندن آن در نماز صحیح است و استناد به 

 نص موجود در تمام موارد، درست است و همان است که به پیامبر )ص( وحى شده و چیزى جز این نیست.

 از توحید مصاحف:سال آغ

 ام. 30هجری )سال دوم یا سوم خالفت عثمان( و دیگری سال  25در این رابطه دو قول عمده وجود دارد: یکی سال 

ه استوارترین دلیل بر اینکه تاریخ آغاز یکى کردن مصاحف ب مصنف با هفت دلیل نظر اول را تقویت کرده و می نویسد:

 اى اعالم کرد:آورى قرآن، در خطبهعثمان هنگام اقدام به جمعروایتی است که سال بیست و پنجم بوده، 

 ...«ایدپانزده سال است که پیامبرتان در گذشته است و شما درباره قرآن دچار اختالف شده»

آغاز یکى ال کند که س( به سال دهم هجرى، خطبه عثمان بوضوح تأیید مىوآلهعلیهاهلللیبا توجه به درگذشت پیامبر )ص

 کردن مصاحف، سال بیست و پنجم هجرى بوده است.

 مراحل اجرای توحید مصاحف:

 .آورى منابع و مآخذ صحیح. جمع1

 .. مقابله مصحفهاى واحد با یکدیگر2

 نابود کردن مصاحف موجود بین مردم.. 3

 ى دیگر.الزام همۀ مسلمانان به قرائت این مصحف و منع آنان از تمسک به مصحفها و قرائتها .4
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به  ،، دقت الزم را به کار نبرد و در انجام وظایف خود مسامحه کرد)مخصوصا مرحلۀ دوم( گانه در این مراحل سه کمیته

یک با طورى که در مصحفهاى عثمانى، اشتباهات و غلطهاى امالیى فاحشى وجود داشت تا آنجا که این مصحفها، هیچ

 .کردیکدیگر تطبیق نمى

انتخاب افراد شایسته برای این مهم، کسانی را از اطرافیان خود انتخاب کرد، و نتیجۀ این کار وجود اختالف عثمان به جای 

 در قرائت قرآن در زمانهای بعد بود.

 تعداد مصاحف عثمانی:

 هفت مجلد برای هفت مرکز مهم: مکه، مدینه، کوفه، بصره، شام، بحرین، یمن.

 ره ذکر کرده اند.برخی دو مجلد دیگر برای مصر و الجزی

 مردم از روی نسخه های اصلی استنساخ می کردند.

عثمان همراه هر مصحف، یک قارى قرآن نیز به منطقه می گفتند. « امام»یا « أم»مصحف مدینه مرجع عمومی بوده و به آن 

 کرد تا قرائت قرآن را مطابق با آن مصحف به مردم بیاموزد.مورد نظر اعزام مى

 عثمانی:سرنوشت مصاحف 

ارى و گذارى و عالمتگذپس از گذشت زمانى طوالنى، تغییرات و دگرگونیهایى در این مصحفها به وجود آمد که نقطه

اند. آخر االمر، خط این مصحفها که خط کوفى ابتدایى بود به خط کوفى معروف تبدیل تقسیم آن به حزبها از آن جمله

زیباى عربى و دیگر خطوط معمول گردید. این تغییرات بتدریج مصحفهاى  شد و در زمانهاى بعد، نوشتن قرآن با خط نسخ

 رفته اثرى از آنها باقى نماند.اولیه را که در زمان عثمان نوشته شده بود، به دست فراموشى سپرد و رفته

گوید: زرقانى مىاستاد تصریح کرده اند، اما  1برخی به وجود مصحفی عثمانی در مسجد اموی شام و یا در مکانهای دیگر

 .«اکنون، دلیل قاطعى بر وجود مصحفهاى عثمانى در دست نداریم تا چه رسد به آنکه محل وجود آن را تعیین کنیمهم»

 خصوصیات مصاحف عثمانی:

 . ترتیب سور:1

فتم ههمچون مصاحف صحابه بود جز در موارد اندکی مثال عثمان به عمد سورۀ انفال و برائت را یک سوره و در مرتبۀ 

داشته و او به اجتهاد خودش آنرا حذف کرده، در « بسم اهلل...»سور طوال قرار داد. و طوری جلوه داد که سورۀ برائت 

                                                           
 . همچون خزانۀ حرم امام حسین و موزۀ مسجد امام حسین در قاهره. 1
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 1براى امان و تأمین است در حالى که سوره برائت تکیه بر شمشیر دارد....« بسم اللّه : »فرموده استامیر المؤمنین )ع( حالیکه 

 یعنی از ابتدا این سوره جدا بوده و بسم اهلل نداشته.

 . نداشته نقطه و عالئم اعرابی:2

خواننده خود باید به هنگام قرائت با توجه به قرائن، آنها را از یکدیگر تمیز دهد و وزن کلمه و چگونگى اعراب  بنابراین

 .بود امری ناممکنقریبا ت جز از راه شنیدن ، قرائت قرآنبه همین خاطر آن را شخصا بشناسد.

خنه اقوام رو البته  «ما حُِفظَ فَرَّ و ما کُتِبَ قَرَّ»و همین امر نیز دلیل عمدۀ پیدایش اختالف قرائت در زمانهای بعد شد چرا که 

غیر عرب در جزیرۀ العرب و گسترش تعداد و جمعیت آنان با گسترش قلمرو اسالم، خود موجب وجود اختالف در قرائت 

 )که الزم بود از قبل برنامه ای برای آن تنظیم می کردند(. شدمى

البته برخی این خالی بودن مصاحف عثمانی از نقطه و عالئم نگارشی را توجیه کرده و آنرا از روی حکمت دانسته اند که 

 مصنف آنرا سخنی خالی از وجه و نادرست می داند.

 غلط های امالیی: . 3

یاد بود که اگر قرآن از طریق سماع و تواتر در قرائت ضبط نمی شد، قرائت صحیح بسیاری آنقدر این غلطها و تناقضها ز

 از کلمات محال بود.

در این مصحف غلطی است که هر عربی به زبان خود، صحیح  :گفت خود عثمان هنگامی که مصحف کامل شده را دید

 آنرا ادا می کند.

 غلط امالیی از ارزش قرآن کم نمی کند؟آیا 

 زیرا: خیر،

 شود.شود، نه آنچه نوشته مىاوال، واقع قرآن آن است که خوانده مى

 نه به کتاب. ثانیا، تخطئه کتابت قرآن، ایرادى است به نویسندگان اولیه

غلطهاى امالیى در مصحف همچنین باقى بود و تغییر داده نشد و مسلمانان از عدم تغییر این اغالط به سالمت کتاب ثالثا، 

 کردند.تحریف آن در طىّ قرنها، استناد مى خود و عدم

                                                           
 .65 ص ،1 ج االتقان؛ و 330 ص ،2 ج المستدرک؛  1
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 نظریه های مبالغه آمیز:

در  و اند که رسم الخط مصحف، به امر خاصّ پیامبر )ص( به همین نحو و شکل فعلى تدوین شده استور کردهتصبرخی 

 پس این غلطهاى امالیى، سرّى و حکمتى پنهان است که جز خدا، کسى از آن آگاه نیست.

زیادۀ المبانی »تالش کرده اند که این اسرار را نیز کشف کنند، و با استناد به برخی اصول ادبیاتی همچون  گرچه برخی نیز

 ، با تکلف بسیار اظهار نظرهایی کرده اند.«تدلّ علی زیادۀ المعانی

 امکان تالوتفوائد این رسم الخط بسیار و اسرار آن، متعدد است و از جمله: عدم »و از همه زشت تر سخن صباغ است: 

 «آن، بجز در موردى که تالوت آن شایسته است و شأن هر دانش نفیس و باارزشى آن است که محفوظ باشد.

گویید که قرآن از دسترس مردم مى آن وقت شما 1«وَ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ»این در حالی است که خداوند می فرماید: 

 به دور باشد!

 های کمال و زیبایی:قرآن در دوره 

نخستین کسى که در راه تکمیل کتابت مصحف و زیبایى خط آن قدم برداشت، خالد بن ابى الهیاج از اصحاب امیر المؤمنین 

او کسى است که پس از تجدید بنا و توسعه مسجد نبوى در مدینه، به دست عمر بن عبد العزیز سوره شمس . على )ع( بود

 جد نوشت.را با طال، بر محراب آن مس

تاکنون و ( نوشته شده 328-272اولین مصحف به خط نسخ، به دست خطاط معروف، محمّد بن علىّ بن الحسین بن مقله )

 در بین امت اسالمى خطاطى با این عظمت ظهور نکرده است.

خود رسید. او  ( به حدّ اعالى کمال689خط نسخ عربى، در قرن هفتم هجرى به دست یاقوت بن عبد الّله موصلى )متوفاى 

با خط زیباى خود، هفت مصحف نوشت. این مصحفها با انواع خطوط نوشته شده بود و مورد تقلید دیگر نویسندگان قرار 

 گرفت.

 خطاطان مشهور عثمانی:

 ،(1110حافظ عثمان )متوفاى 

 ،(1144سید عبد الّله افندى )متوفاى 

  ،(1169استاد راسم )متوفاى 

                                                           
 .17 قمر،  1
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 .افندى که خط رقعى را اختراع کردابو بکر ممتازبک مصطفى 

است که چاپ و تنظیم آیات در صفحه و « عثمان طه»قرآنی که امروزه در دست مردم است، از خطاطی سوری به نان 

 تقسیم منظم حزبها و جزءهای سی گانه از خصوصیات آن است.
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 ـ قرّاء و قرائات سبع 4  

(، شیخ القراء بغداد، قرائات را در هفت قرائت از هفت قارى بنام، به رسمیّت 324-245) اوایل قرن چهارم ابو بکر ابن مجاهد

هاى مختلف هفت قارى دیگر اضافه شد که مجموعا چهارده قرائت، معروف شد و هر کدام از این شناخت. بعدها در دوره

 شده است. قرائات به وسیله دو راوى روایت شده که بدین ترتیب بیست و هشت قرائت متداول

 تعریف قرائت:

اى باشد که از نصّ وحى الهى حکایت کند و بر حسب اجتهاد یکى از قرّاء معروف بر پایه و هرگاه تالوت قرآن به گونه

 اصول مضبوطى، که در علم قرائت شرط شده است، استوار باشد، قرائت قرآن تحقق یافته است.

 علت اختالف قرائات:

 اختالف مصاحف اولیه. .1

 یی خط و نوشته های قرآن )نقطه و عالئم نگارشی نداشتند(.نارسا .2

 ابتدایی بودن خط نزد عرب آن روز. .3

 را نمی نوشتند(.« سماوات»نبود الف در کلمات )مثال بعضی کتّاب الفهای وسط کلمه ای مانند  .4

 قرّاء سبعه:

 ابن عامر )قاری شام(. .1

 ابن کثیر )قاری مکه(. .2

بن سلیمان، شعبۀ. )قرائت حفص از عاطم قرائت رایج در اکثر بالد اسالمی عاصم )قاری کوفه(، روایان: حفص  .3

 است(.

 )قاری بصره(.ابوعمرو مازنی  .4

 حمزه )قاری کوفه(. .5

 نافع )قاری مدینه( .6

 کسائی )قاری کوفه(. .7

 پنج نفر از این قرّاء به غیر از ابن عامر و ابوعمرو ایرانی االصل هستند.

 قرّاء عشرۀ:

 خلف )قاری بغداد(. .8

 یعقوب )قاری بصره(. .9

 ابو جعفر )قاری مدینه(. .10
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 قراء اربعۀ عشرۀ:

 اینها قرائات شاذی داشته اند، لکن مقبول عامه افتاده است:

 حسن بصری )قاری بصره(. .11

 ابن مَُحیصن )قاری مکه(. .12

 یزیدی )قاری بصره(. .13

 أعمش )قاری کوفه(. .14

 تواتر قرائات سبع:

 اند اما محققان آنرا انکار کرده و اصال قابل تصور نمی دانند.برخی فقها تواتر قرائات سبع را مطرح کرده 

 به این بیان که: مقصود از تواتر قرائات سبع چیست؟ چند حالت دارد:

 ـ اگر نقل از خود قراء باشد، این بی ارزش است، چرا که مبدأ تواتر باید معصوم باشد تا قرائت حجیت پیدا کند. 1

بوده د شخصی بیشتر قرائات از روی اجتهافقط به این قراء، چنین چیزی ثابت نیست زیرا  باشدـ اگر مقصود نقل از پیامبر  2

 .تا بخواهد تواتر هم داشته باشدو هرگز مستند به روایت نیست و اصال سند ندارد 

ه نسبت به خود ک اگر فرضا تواتر تا قاریان را بپذیریم این تواتر اثرى نخواهد داشت؛ زیرا تواتر براى کسى حجیت داردـ  3

 او حاصل شده باشد نه دیگران.

اتر آن است ترین شرط تواگر نقل از پیغمبر )ص( به قرّاء و از آنها به دیگران باشد، فاقد شرط تواتر است؛ زیرا اساسىـ  4

سط به نقل وباشد؛ زیرا در که از مبدأ تا مقصد در تمامى طبقات، نقل همگانى وجود داشته باشد و در این فرض چنین نمى

 شود.رسد و از تواتر ساقط مىفرد مى

گانه، مسألۀ تواتر قرائات سبع، اساسا قابل تصور نبوده و معقول نیست؛ زیرا در زمان هریک از قاریان هفتخالصه اینکه: 

 کرد.مىن شد و جنبۀ اختصاصى پیداناقل تواتر صرفا خود آن قارى بوده نه دیگران، وگرنه آن قرائت بدو نسبت داده نمى

 حرف سبعه:حدیث أ

« حرف»با این روایت )بر فرض صحت آن( نمی توان حجیت قرائات را ثابت کرد، چرا که «. أنزل القرآنُ علی سبعۀ احرف» 

در این روایت به معنای لهجه است. هر قبیله ای قرآن را با لهجۀ خودش می خوانده، و برخی نیز گفته اند که عدد هفت 

 است و منظور عدد خاصی نیست.کنایه از کثرت 
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 حجیت قرائات سبع:

تواند یکى از این قرائتها )در محدوده قرائات سبع( ؟ آیا نمازگزار مىآیا قرائات سبع داراى حجیّت و ارزش و اعتبار هست

 را انتخاب کند؟

 .مشهور میان فقها، تخییر در انتخاب هریک از قرائات سبع است

خداوند بر پیغمبر )ص( نازل شده است، بیش از یکى نبوده و نیست و آن همین قرآنى است قرآنى که از جانب مصنف: 

گونه اند و آن قرائت موروثى، هیچکنند و قرائت صحیح همان است که مردم از پیغمبر گرفتهکه مردم از آن پاسدارى مى

واند داشته باشد؛ زیرا قرآن موروثى، جدا از تارتباطى با قرائت قرّاء که مولود اجتهادات شخصى آنان است، ندارد و نمى

 قرآن اجتهادى است.

ناظر به همان حقیقتى است که در دست مردم جریان دارد و آن را از پیغمبر )ص( به « اقرءوا کما یقرأ الناس»لذا حدیث 

 .اند. نه آنچه بر زبان قاریان جارى استارث برده

 قرآن های قرون اخیر طبق قرائت حفص است.

 صیات قرائت حفص:خصو

 ـ سند طالیی:  1

حفص قرائت را از استاد خویش عاصم و وى از استاد خویش ابو عبد الرحمن سلمى و وى از موال امیر مؤمنان گرفته است 

 اند.که طبعا همان قرائت پیغمبر اکرم است که تمامى مردم شاهد و ناظر و ناقل آن بوده

 جماهیری مسلمانان.ـ توافق آن با قرائت همگانی و  2

 ـ عاصم شخصا مورد اطمینان همگان بوده است. 3

به خاطر این خصوصیات قرائت او در تمامی ادوار تاریخ قرائت برتر تلّقی شده و برخی همچون احمد بن حنبل تنها قرائت 

 او را پذیرفته اند.
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 ـ دفع شبهۀ تحریف: 5 
 اهر قرآن اهمیت دارد.بررسی شبهۀ تحریف به دلیل ارتباط با حجیت ظو

 تحریف در لغت:

 به معنا کناره گرفته شده است.« حرف»از ریشۀ 

تحریف کالم، کنار زدن آن از مسیر طبیعیش )که همان افادۀ معانی حقیق و مراد واقعی آنها است( می باشد. به عبارت 

 تفسیر نمودن کالم بر خالف آنچه ظاهر است.«: تفسیره علی غیر وجهه»دیگر: 

 اینگونه تحریف را تحریف معنوی گویند چراکه صرفا معنا را دگرگون می سازد.

 مصنف: در قرآن هرکجا واژۀ تحریف آمده همین معنا )تحریف معنوی( اراده شده است.

 تحریف در اصطالح:

 به هفت معنا آمده است:

رفا طبق رینه ای از لغت برای آن نباشد و صـ تحریف در داللت کالم = تفسیر به رأی: تفسیر آیه به گونه ای که شاهد و ق 1

 دلخواه مفسر باشد. در روایات به شدت از آن نهی شده است.

 ـ آیه یا سوره را بر خالف ترتیب نزول در مصحف ثبت کردن. 2

 ـ اختالف قرائت که بر خالف مشهور است. 3

 ـ اختالف در لهجه، )البته پیامبر آنرا اجازه فرمود(. 4

 ت: لفظی را با مرادف آن جایگزین کردن.تبدیل کلماـ  5

 ـ اضافه کردن به قرآن )= تحریف به زیاده( که البته اجماع مسلمین به این است که چنین تحریفی رخ نداده است. 6

 ـ کاستن از قرآن )= تحریف به نقصان(: بیشتر بحث در تحریف مربوط به همین قسمت است. 7

 دالیل عدم وقوع تحریف:

 ریخ:ـ گواهی تا 1

 پیامبر همواره به حفظ و ثبت قرآن دستور می داد و مسلمانان نیز آنی از آن غافل نمی شدند.

بسیاری از علوم اسالمی صرفا به جهت رسیدن به حقایق قرآن به وجود آمده است، بنابراین دانشمندان اسالمی همواره 

 نیازمند قرآن بوده و به آن سر و کار داشتند.
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دلیل صدق نبوت است و منبع أخذ همۀ معارف دینی و احکام شریعت، لذا انگیزۀ حفظ آن بسیار باال  قرآن معجزۀ اسالم و

 بوده است.

شود با وجود این همه عنایت و ضبط و حراست شدید که بر آن بوده و هست؛ در قرآن تغییرى ایجاد شود چگونه مى پس

 و کاستن و افزودنى تحقق یابد.

یافت، چون داعیه بر آن بسیار است و همواره دشمنان اسالم آن را ود باید شهرت همگانى مىاگر چنین اتفاقى رخ داده ب

 .کردنددادند و بزرگترین طعن بر قرآن کریم تلقى مىدستاویز قرار مى

 ـ ضرورت تواتر قرآن: 2

اند که ینۀ تحریف گفتهآنچه در زمقرآن در هر حرف و هر کلمه و حتی در حرکات و سکنات باید متواتر باشد، از این رو 

 .فالن کلمه یا فالن جمله، از قرآن بوده، چون با نقل آحاد روایت شده، قابل قبول نیست

 و اساسا خبر واحد در مسائل اصولی و کالمی فاقد اعتبار است و صرفا در مسائل فرعی و عملی اعتبار دارد.

 ـ مسئلۀ اعجاز: 3

قرآن به کلی  یا کاستن دربارۀ احتمال زیادت بنابرایناند؛ دّ شبهۀ تحریف دانستهر علما، مسألۀ اعجاز را بزرگترین دلیل بر

اى یاراى آن هست که همانند قرآن بیاورد، به گونهمنتفی است؛ زیرا الزمۀ آن امکان هماوردی با قرآن است و آیا بشر را 

 هرگز. که هرگز با آن تفاوتى از حیث فصاحت و بالغت و بیان و محتوى نداشته باشد؟

 .1«ِلبَْعضٍ َظهِیراً  ْعضُُهمْبَ کانَ لَوْ وَ بِمِثْلِهِ  یَأْتُونَ ال الْقُرْآنِ هذَا بِمِثْلِ یَأُْتوا أَنْقُلْ لَئِنِ اجْتَمََعتِ الْإِْنسُ وَ اْلجِنُّ عَلى »

 ـ ضمانت الهی: 4

 «.إنّا نحن نزّلنا الذکرَ و إنّا له لحافظون» خداوند خود فرموده: 

نیز چنین است؛ زیرا قرآن سند زنده اسالم و دلیل استوار صحت نبّوت است، بایستى همواره از گزند « لطف»قاعدۀ مقتضاى 

آفات مصون و محفوظ بماند. هرگونه احتمال دستبرد به قرآن، یعنى تزلزل پایه و اساس اسالم که برخالف ضرورت عقل 

 و دین است.

                                                           
 .88 اسراء،  1
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ر این د ، لکن این درست نیست، چرا که ارزشیقرآن در لوح محفوظ است برخی توجیه کرده اند که مراد از حفظ، حفظ

که اتفاقا زمینۀ تحریف آن نیز  است حفظ همین قرآن موجود در میان مردم ، بلکه آنچه ارزش داردحفظ وجود ندارد

 .وجود دارد

 .1«حَِمیدٍ َحکِیمٍ مِنْ تَنْزِیلٌ  خَْلفِهِ  ِمنْ ال وَ یَدَیْهِ بَْینِ مِنْ الْباطِلُ  یَأِْتیهِال  عَزِیزٌ ابٌوَ إِنَّهُ لَکِت»

شود و مقصود از بطالن، امورى است که قرآن را از اعتبار ساقط کند و از اصالت خویش بطالن هرگز عارض قرآن نمى

 آن را دور سازد.

 ـ عرضۀ روایات بر قرآن: 5

نید با آن ا نه آنرا به کتاب خدا عرضه کنید و ببیدر بسیاری از روایات آمده که اگر خواستید بفهمید روایتی صحیح است ی

 سازگاری دارد یا نه.

قرآن بایستى همواره راه سالمت را در پیش داشته باشد تا بتواند اعتبار خویش را ثابت نگه دارد و معیار سنجش حق و باطل 

 باشد.

 ـ نصوص اهلبیت: 6

)علیهم السالم( در دست است که به طور کلى، احتمال تحریف در زمینۀ نفى تحریف، روایات خاصّى از ائمه معصومین 

سازد و شیعه امامیه به پیروى از اهل بیت معتقدند قرآن همواره از هرگونه تحریف یا شبهۀ تحریف را در قرآن منتفى مى

 مصون و محفوظ بوده است.

 ـ نظر علمای بزرگ شیعه: 7

و محدثین نیز از دوران رئیس المحدثین ابو جعفر صدوق تا زمان خاتم  اندمردود شمردهمحققین باالتفاق شبهۀ تحریف را 

 است. المحدثین شیخ حرّ عاملى و نیز محدّث کاشانى، همه با محققین همراه بوده

 .از سدۀ یازدهم گروهى به نام اخباریون که جایگزین محدثین شدند، مسألۀ تحریف را مطرح ساختند

 قرآن تصریح کرده اند عبارتند از:برخی از علمایی که به عدم تحریف 

شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، عالمه حلی، طبرسی، محقق اردبیلی، کاشف الغطاء، آل کاشف الغطاء، 

فیض کاشانی، شیخ حر عاملی، عالمه بالغی، محقق کرکی، سید شرف الدین عاملی، سید محسن امین، عالمه امینی، عالمه 

 اهلل خویی، امام خمینی.طباطبایی، آیت 

                                                           
 .42-41فصلت،   1
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 برخی از علمای اهل سنت که از شیعه رفع اتهام کرده اند:

 ابوالحسن اشعری، عالمه دهلوی، محمد عبداهلل دراز، محمد محمد مدنی.

 منشأ قول به تحریف:

و  این روایات یا سندهاى ضعیف .منشأ قول به تحریف، روایاتى است که در کتب حدیثى اهل سنت و شیعه آمده است

 فاقد اعتبار دارند یا داللتهاى نارسا و قابل تأویل.

چنین یافتم که این قبیل روایات، که مایۀ طعن شریعت است، غالبا مجعول و به دست دشمنان دین ساخته مصنف: اینجانب 

 و پرداخته شده است یا آنکه قابل تأویل به وجوه دیگر است و ربطى به مسئله تحریف ندارد.

 روایات تحریف:

رو در میان احادیث گردآمده ایشان، صحیح و سقیم ازاین پرداختنددر میان اهل سنت گروهى صرفا به جمع حدیث مى

نام  و امروزه به خورد. این گروه، در گذشته، به نام حشویّهخلط شده است و احیانا مطالب بیهوده بسیارى به چشم مى

 معروفند. 1سلفیون

ایات اند. بیشتر و شاید تمام رومشابهى وجود داشته و دارد که به نام اخباریون شناخته شدهچنانکه در میان شیعه گروه 

نظر  را به حساب محققان و اهل هاتحریف، به دست این گروه جمع، تدوین، ثبت و ضبط شده است و نباید کار این گروه

 از اهل سنت و شیعه گذاشت.

 برخی عناوین این روایات عبارتند از:

 ، آیۀ رغبت، آیۀ فراش، آیۀ جهاد، عدد حروف قرآن و...آیۀ رجم

 کتب نوشتۀ شده برای اثبات تحریف:

 در اهل سنت:

ت آورى شده و بر آنها صحّه گذاشته شده اسدر این کتاب این باورهاى نادرست جمع، نوشتۀ ابن الخطیب. «الفرقان»کتاب 

 و به صرف اینکه در صحاح ستۀ آمده، صحیح دانسته شده است.

                                                           
 خود ندگىز سرلوحۀ را آن دروغ، چه و راست چه برسد، آنها از هرچه و دانندمى( گذشتگان) سلف پیرو را خود صرفا که شودمى گفته کسانى به سلفیون  1

 دهند.کیل مىرا تش« وهابیون»سمتى از ق امروزه اینان. دهندنمى کسى به نیز را تشخیص اجازه و ندارند را سقیم از صحیح تشخیص قدرت هرگز و دهندمى قرار
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نویسنده این کتاب معتقد است عالوه بر تغییرات و تحریفاتى که پیش از عثمان در قرآن رخ داده است پس از آن نیز، به 

 دست حجاج در دوازده جاى قرآن تغییرات اساسى رخ داد و برخالف آنچه در زمان عثمان بوده، ثبت شده است.

 در شیعه:

 حاجی نوری.« فصل الخطاب»جزائری و سپس سید نعمت اهلل « منبع الحیاۀ»ابتدا کتاب 

کتبی نقل کرده که یا مولف آنها مشخص نیست، یا  روایت را از 815روایت که در کتاب فصل الخطاب آورده  1122از 

 ضعیف الحال و غیر قابل اعتماد اند.

عۀ یا اربعۀ عشر تالف قرائات سببا مسئله تحریف ارتباطى ندارد؛ زیرا اخکه البته  روایت آن مربوط به باب قرائات است 107

 کس آن را دلیل بر تحریف ندانسته است.پیوسته در میان مسلمانان رایج بوده و هیچ

 ، غالبا بر مسئله تحریف داللت ندارند، و درباره مسائل دیگرى است.آن روایت  200

 ما بقی روایات نیز قابل توجیه اند، که به طور کلی چند دسته اند:

 .(ز آیه بوده و از قرآن حذف شده باشدتفسیری )روایاتی که در مقام تفسیر آیه اند، نه اینکه بخشی اـ روایات  1

روایاتى که در آنها لفظ تحریف به کار رفته که مقصود تحریف معنوى و تفسیر نارواست، ولى حاجى نورى گمان ـ  2

 1کرده است که همان تحریف اصطالحى لفظى است.

 .اند داللت بر افتادگى برخى آیات داردبرده روایاتى که گمانـ  3

روایات مربوط به ظهور حضرت حجت و آوردن قرآن جدید برخالف قرآن موجود. این روایات صرفا اختالف را در ـ  4

 ترتیب و برخى اضافات تفسیرى دانسته است، نه در اصل نصّ.

ون که اگر در قرآن درست دقت شود، فضایل اهل بیت روایاتى در رابطه با شأن اهل بیت وارد شده است با این مضمـ  5

 شود.روشن مى

صراحت در قرآن بوده و اسقاط شده است، در حالى که اند، مقصود آن است که شئون والیت بهاهل تحریف گمان کرده

 .شودمقصود امام )ع( چنین نیست، بلکه تدبّر و تعمق در همین قرآن موجود، موجب روشن شدن شئون والیت مى

                                                           
 .24-23 ص همان؛  1
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 ـ ترجمۀ قرآن 6  
 تعریف ترجمه:

 مصدر فعل رباعی و به معنای تبیین و ایضاح است.

در ترجمه تعدد زبان )یعنی بازگرداند از زبانی به زبان دیگر( شرط است. ضمن اینکه باید به اصل معنای زبان مبدأ وفادار 

 بوده و حتی ظرایف آنرا نیز به زبان مقصد منتقل کند.

 انواع ترجمه:

 ترجمۀ تحت اللفظی= همگام:ـ  1

 کند.اى از زبان مقصد را جایگزین مىبه این صورت است که مترجم، به جاى هر کلمه از زبان مبدأ، کلمه

 نقاط ضعف این ترجمه:

این گونه ترجمه بسیار دشوار است؛ زیرا یافتن کلمات همانند، با همان خصوصیّات، در دو زبان مبدأ و مقصد کار آسانى 

 .نیست

تواند کامال اصل معنى را افاده کند و این، معلول نارسایى برخى کلمات در زبان ها نمىبیشتر موارد این چنین ترجمه در

 .مقصد است

 تواند منتقل کند. زیبایى سخن و جذابى آن را نمى

 نیست کتب علمىتوان ترجمه همگام را نارساترین اسلوب ترجمه دانست و مورد پسند محققین، مخصوصا دربارۀ لذا مى

 )گرچه اینگونه ترجمه در جمله های کوتاه امکان پذیر ست(.

 ـ ترجمۀ آزاد = معنوی: 2

در این نوع ترجمه بیشتر سعی بر انتقال کامل مفاهیم است نه تطبیق لفظی، و تا زمانیکه معنی آسیب نبیند، مترجم به نظم و 

 التزامی ندارد. یترتیب اصل

 ست.در نوشته های علمی مطلوب ا

 ترجمۀ تفسیری:ـ  3

 است، ترجمۀ خوبی محسوب نمی شود. مترجم به شرح و بسط مطلب می پردازد. از آنجا که از حد ترجمه بیرون رفته

 پس ترجمۀ آزاد برای ترجمۀ قرآن مناسب تر است.
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 سه ویژگی اساسی قرآن:

 این سه ویژگی قرآن را از کتب دیگری که ترجمه می شوند جدا کرده است:

 سخن خداست.ـ  1

 ـ کتاب هدایت همگانی است )مخاطبش خاص نیست(. 2

 ـ معجزۀ جاوید اسالم است. 3

 سوال: آیا برگرداند الفاظ و عبارات قرآن به زبان دیگر می تواند این ویژگیها را منتقل کند:

واند جنبه تسازد و نمىىترجمه قرآن، هرچند دقیق و عالمانه باشد، صرفا گوشۀ بسیار کوچکى از قرآن را نمودار م جواب:

 قدسیت قرآن را دارا باشد؛ زیرا ترجمه، سخن خلق و قرآن سخن حقّ است.

 یک از احکام شرعى قرآن، بر ترجمه آن جارى نیست. هیچبه همین خاطر 

 اند. قرائت ترجمه سورۀ حمد را در نماز جایز شمرده ابو حنیفه و پیروان او البته

 اهمیت ترجمه قرآن:

آن به دیگر هیچ دانشمند و فقیهى نگفته است ترجمۀ قراین کار یکی از ضرورتهای تبلیغی به شمار می رفته است و تا کنون 

 به دین اسالم و آشنایى آنان با شریعت و حقایق قرآن، ممنوع است. دعوتزبانها، به منظور 

ب آسمانى دینى است که همه ملل جهان را به با مردم هر قومى با زبان خودشان سخن گفت، مخصوصا که قرآن کتا باید

 اختصاص به ملت عرب ندارد.کند و اسالم دعوت مى

 ادلّۀ مخالفان با ترجمه:

ـ ترجمۀ قرآن موجب از بین رفتن اصل آن می شود، چنانچه ترجمۀ تورات و انجیل منجر به نابود شدن اصل آنها شده  1

 است.

 مردم می شود.ـ اختالفات بین مترجمین موجب گمراهی  2

 ـ درک بسیاری از آیات توسط ذهن مترجمین امکان پذیر نیست. 3

 ـ با پیشرفت علم باید ترجمه ها را تغییر داد و این موجب عدم ثبات در معنای آیات می شود. 4

 جواب:

 این اشکاالت قیاسهای مع الفارق هستند، زیرا:
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ها ل آن دو کتاب از مردم مخفى نگاه داشته شود و صرفا ترجمهسعى بر آن بوده است که اص اتفاقا کتب عهدین ۀترجمدر 

 ، در حالیکه خود قرآن به وفور میان مسلمین وجود دارد.وتفسیرهاى دلخواه ارائه شود

 برای جلوگیری از اختالفات فاحش ترجمه ها نیز نباید به هرکسی اجازۀ ترجه داد.

 فتاوای علما:

 ر زمینۀ ترجمۀ قرآن بحثی نکرده اند.علمای سلف جز در موارد بسیار جزئی د

 در مصر ابتدا حامیان ترجمه موفق بودند و سپس مخالفین آن رأی خود را به کرسی نشاندند.

 سابقۀ ترجمه در اسالم:

جریانات متفاوتی در این خصوص نقل شده که معروفترین آن مربوط به بحث جعفر بن ابیطالب با حاکم حبشه است، که 

 انجام گرفته و او به زبان حبشی برخی آیات قرآن را توضیح داد و موجب نجات مسلمین شد.در حضور جمعیت 

 ترجمه های فارسی کهن:

ترجمۀ محمد بن جریر طبری، ترجمۀ عمر بن محمد نسفی، و کاملترین آنها ترجمۀ علی بن محمد رازی و تفسیر غرائب 

 القرآن.

 شرایط ترجمه قرآن:

هر آیه با داللتهاى لفظى آن، چه اصلى و چه تبعى، مورد عنایت قرار گیرد و داللتهاى عقلى  . باید با دقت تمام محتواى1

 آیه که نیاز به استدالل دارد به تفسیر واگذار شود.

شده ظاهر ترین قالب در زبان مقصد، معنى و مفهوم کامل آیه در متن ترجمه. باید با انتخاب نزدیکترین معانى و مناسب2

 اى باشد، باید آنها را در داخل قالب قرار داد.ب ضرورت نیاز به افزودن مطلبى یا واژهشود و اگر حس

. ترجمه قرآن باید زیر نظر هیئت متخصصى باشد که به علوم مختلف دینى اشراف کافى داشته باشند تا متن مترجم از 3

 خطا و انحراف مصون باشد.

 82در آیه  «دَابَّۀً »سوره یوسف،  28در آیه «انَبُرْه»کلمات متشابه مانند . باید حروف مقطعه در اوایل سور بدون ترجمه و 4

 سوره اعراف به همان حالت ابهام ترجمه شود و از شرح و تبیین آنها خوددارى شود. 46در آیه « اعراف»سوره نمل و 

استفاده عموم است و . ضرورت دارد از استعمال مصطلحات علمى و فنى در ترجمه پرهیز کرد؛ زیرا ترجمه، براى 5

 اصطالحات خاص جنبه اختصاصى دارد و نیز باید از ذکر آراى گوناگون در ترجمه خوددارى کرد.

. مناسب است ترجمه قرآن گروهى انجام شود و هرکس با توجه به تخصص خود بخشى را براى ترجمه انتخاب کند که 6

 مند هم باشد.بدان موضوع عالوه بر تخصص عالقه
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ه کننده در صورت مواجه شدن با اشکال بدان مراجعشده قرآن کنار متن عربى قرار بگیرد تا مراجعهست متن ترجمه. الزم ا7

 تواند جاى قرآن را بگیرد.کند و این توهم پیش نیاید که ترجمه مى

 شرایط مترجم:

 ـ تسلط به زبان مبدأ و مقصد. 1

 ـ بتواند قبل از ترجمه به تفاسیر مراجعه کند. 2

 تفسیر به رای نکند. ـ 3

 ـ اگر صالحیت ندارد وارد این عرصه نشود. 4

 

 تا کنون قرآن به بیش از شصت و پنج زبان زندۀ دنیا ترجمۀ کامل شده است.

 

 

 عوانا أن الحمد هلل ربّ العالمینو آخر د»

 «و السالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته


