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  علوم و قرآن حدیث 

فـظ کـرده و   ش را حقرآن یگانه کتاب آسمانی است که از بدو نزول تـاکنون و بـراي همیشـه سـالمت و اصـالت خـوی      

باره این کتاب مقدس یک ضرورت خداشناسی است تـا از نزدیـک بـا کلمـات وگفتـار نـاب الهـی        خواهد کرد و بحث در 

  .آشنا شویم 

  برگرفته از قرآن معارفی در باره قرآن و معارفی: معارف قرآنی را به دو دسته می توان تقسیم کرد 

ـ    به عبارتی دیگر گاه کتاب الهی را به ی مطالعـه مـی کنـیم و جویـاي     عنوان یکی از پدیده هاي قابـل شـناخت و بررس

کسب اطالعات در باره آن هستیم مثالً می خـواهیم بـدانیم ایـن کتـاب چگونـه نـازل شـد ؟چگونـه و طـی مراحلـی           

  تدوین یافت ؟ 

به صیغه جمع یاد مـی شـود گسـتردگی و دسـته بنـدي هریـک بـا نـام         » علوم قرآنی «علت اینکه از این مباحث با نام 

« طـه مشـترك آنهـا عبـارت اسـت از      مـی باشـد کـه نق   ... اعجاز ، علم تجوید ، علم قرائـت و علم : علمی مستقل نظیر 

علوم قرآنی بـر مطالعـه محتـواي درونـی آیـات و بـه تعبیـر        »ث هایی براي شناخت قرآن و پی بردن به شئون آن بح

  .دیگر تفسیر قرآن مقدم است 

ه علـوم قـرآن و تفسـیر ظهـور نمودنـد از میـان       در حـوز  پیشـگامان بزرگـی  ) ص(پس از رحلت پیامبر گرامی اسالم 

  .گوي سبقت رااز دیگران ربوده است ) ع(صحابه شخصیتی چون علی 

درمیان خلفا کسی که بیشترین مطلـب را در زمینـه تفسـیر قـرآن روایـت کـرده علـی بـن         «سیوطی در این باره نوشته 

حـائز  »بـداهللا بـن مسـعود ، ابـی بـن کعـب       ابیطالب است پس از آن جانب دیگر اصحاب چون عبداهللا بـن عبـاس ، ع  

  .باالترین رتبه در این رشته هستند 

دوره تدوین تفسیر و مباحث قرآنی از قرن دوم هچري آغاز می شود اولـین کسـی کـه بحـث در بـاره قـرآن را آغـاز        

م قرآنـی بـه   د پس کتابهـاو تألیفـات دیگـري در زمینـه علـو     وشاگرد برجسته ابواالسود دوئلی ب»یحیی بن یعمر «کرده 

  .جایگاه ویژه اي دارند »االتقان «و» البرهان «شکل مستقل نوشته شد که از میان دو کتاب 

ـ       کتاب البرهان فی علوم القرآن تألیف امام بدر الـدین زرکشـی   ري قمـري  اسـت کـه از دانشـمندان قـرن هشـتم هج

  . است ودر زمره زبده ترین کتابهاي تألیف شده در مباحث علوم قرآنی است 

تألیف جالل الـدین سـیوطی اسـت او در تمـام علـوم حـدیث و تفسـیر و دیگـر         »االتقان فی علوم قرآن «دومین کتاب 

  .علوم اسالمی صاحب آثار و تألیفات گرانبهایی است امروزه این کتاب از جامع ترین منابع در علوم قرآنی است 

 پدیده وحی 1-1

  پایه شناخت کالم الهی است  بحث در باره وحی از این جهت حائز اهمیت است که



  وحی در لغت 

از جمله اشارت ،کتابـت، پیـام سـخن پوشـیده ، اعـالم در حفـظ ، شـتاب و        : وحی در لغت به معانی مختلفی آمده است 

و بـه دور از توجـه دیگـران القـا و تفهـیم شـود وحـی         –عجله ، و به هرچه از کالم ، نوشته پیغام یا اشاره که به دیگري 

  .د گفته می شو

  .وحی ، پیامی پنهانی است که اشارت گونه و با سرعت انجام گیرد«راغب اصفهانی می گوید 

  .اصل وحی در لغت به معناي پیام پنهانی است ، لذا الهام را وحی گویند : ابواسحاق گفته 

  :واژه وحی در قرآن به چهار معنا آمده است 

  .اشاره پنهانی که همان معناي لغوي است -1

یعنی رهنمودهاي طبیعی که در نهاد تمام موجودات بـه ودیعـت نهـاده شـده اسـت هـر موجـودي        : ت غریزي هدای -2

  . زي را تداوم و بقاء حیات خود را می داند یوان و انسان به طور غراعم از جماد و نبات ، حی

ـ       : الهام یا سروش غیبی -3 بـویژه در حالـت   ( د گاه انسان ، پیـامی را دریافـت مـی دارد کـه منشـاء آن را نمـی دان

ناگهـان درخشـش درون او پدیـد مـی آیـد و راه را بـر اوروشـن مـی         ) اضطرار که گمان می برد راه به جایی ندارد 

  .سازد این سروش غیبی که از عنایت الهی سرچشمه گرفته در قرآن به نام وحی تعبیر شده است 

  :وحی رسالی -4

  .بیش از هفتاد مرتبه از آن یاد شده است وحی به این معنا شاخصه نبوت است و در قرآن 

  اقسام وحی رسالی 

  : وحی رسالی مطابق قرآن سه گونه است 

  .القاي مستقیم و بدون واسطه وحی به قلب پیامبر است : وحی مستقیم -1

  در این باره می فرماید ) ص(پیامبر اسالم 

  »القدس غیر از جبرئیل است  شود که روح از همین جا معلوم می« روح مقدس بردرون من می دهد 

  :   خلق صوت  -2

با رسیدن وحی به گوش پیامبر به گونه اي که کسی جز او نشـنود ایـن گونـه شـنیدن صـوت و ندیـدن صـاحب صـوت           

از آن یـاد شـده   )او مـن وراء حجـاب   (مانند آن است که کسی از پس پرده سخن می گوید بـه همـین علـت بـا تعبیـر      

  در لیله المعراج ) ص(وه طور یا وحی بر پیامبر ک در) ع(سی است مثل وحی بر حضرت مو



  :القاي وحی توسط فرشته  -3

  :فرود می آورد چنانچه درقرآن آمده ) ص(جبرئیل پیام الهی را بر روان پیامبر اکرم     

  )نزل به الروح االمین علی قلبک (

  روح االمین آن را بر قلبت نازل کرد 

  کیفیت نزول وحی 

هنگام نزول مستقیم وحی بر خود احساس سنگینی می کرد و از شـدت سـنگینی کـه بـراو وارد مـی شـد       ) ص(ر پیامب    

بدنش داغ می شد و از پیشانی مبارکش عرق سرازیر می گشت اگر برشتر یـا اسـبی سـوار بـود کمـر حیـوان خـم مـی         

  . شد و به زمین نزدیک می شد 

سـوار بودنـد   » شـهباء «بـه نـام    یشـان براسـب  ه بر پیامبر نازل شد ایهنگام که سوره مائد: می فرماید ) ع(حضرت علی 

وحی برایشان سنگینی کرد به طوري که حیوان ایستاد و شکمش پائین آمـد دیـدم کـه نزدیـک بـود نـاف او بـه زمـین         

  .برسد در آن حال پیامبر از حال رفت و دست خود را بر سریکی از صحابه نهاد 

  نزول قرآن 

ت و سوره هایی است که پیش از هجرت و پـس از آن در مناسـبت هـاي مختلـف بـر پیـامبر گرامـی        قرآن مجموعه آیا   

نازل شده است  نزول قرآن تدریجی ، به صورت آیه آیـه و سـوره سـوره بـوده و تـا آخـرین سـال حیـات         ) ص(اسالم 

ـ   ) ص(پیامبر  ایز مـی کنـد زیـرا صـحف     ادامه داشته است این پراکندگی در نزول ، قرآن را از دیگر کتـب آسـمانی متم

ابراهیم والواح موسی یکی نازل شده اند آنگونه که از قرآن استنباط مـی شـود حکمـت تـدریجی بـودن نـزول قـرآن        

ن احسـاس کننـد همـواره مـورد عنایـت خـاص پروردگـار هسـتند و پیوسـته          و مسلمانا) ص(امبر اکرم آن است که پی

وحـی در موقعیـت هـاي بسـیاري موجـب دلگرمـی پیـامبر اسـالم         رابطه آنان باحق تعالی استوار است چنانکه آیـات  

  .بوده است ) ص(

  آغاز نزول 

  : طبق نص صریح قرآن آغاز نزول قرآن ماه مبارك رمضان و در شب قدر بوده است 

  »شهر رمضان  الذي انزل فیه القرآن «

  . ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن فرو فرستاده شد

  انا انزلناه فی لیله القدر 



ماه مبارك رمضان مـردد اسـت زراره از امـام صـادق روایـت کـرده کـه         23و  21شب قدر در نزد امامیه میان دوشب 

  »ت امر اس شب ختم و امضاي 23شب تعیین و شب  21شب تقدیر است  شب  19شب «: فرموده 

ت بود ولـی نـزول قـرآن بـه عنـوان کتـاب آسـمانی        سال پیش از هجر 13ماه رجب  27در) بعثت ( آغاز وحی رسالی 

  . این مدت پیامبر دعوت خود را سري انجام می دادند می خوانند در»فترت «أخیر داشت این سه سال را سه سال ت

مدت نزول تدریجی قرآن بیست سال است نزول قرآن سـه سـال بعـد از بعثـت آغـاز شـد و تـا آخـرین سـال حیـات           

ج آیه اول سوره علق که در زمان بعثت نـازل گشـته عنـوان قـرآن را نداشـته بلکـه پـس از        ادامه داشت پن) ص(پیامبر 

را بـه  » فاتحـه الکتـاب   «نـام  ) ص(آنکه سوره به طور کامل نازل شد عنوان قرآن پیدا کـرد و در زمـان حیـات پیـامبر     

ـ        نـازل شـده   ) ص(امبر سوره حمد اطالق کردند به آن دلیل است که این سوره اولـین سـوره کـاملی اسـت کـه بـر پی

است در برخی روایات نیز آمده است که همان روز اول بعثت ، جبرئیـل نمـاز ووضـو را طبـق آیـین اسـالم بـه پیـامبر         

  .تعلی داد بنا براین باید سوره حمد نیز به طور کامل نازل شده باشد ) ص(

نـازل گردیـد امـا در    » بیـت العـزّه  »«طبق روایات اهل سنت قرآن یکجا ار عرش بر آسمان اول و در جایگاهی بـه نـام   

روایاتی شیعه آمده که قرآن از عرش بر آسمان چهارم و در جایگاهی بـه نـام بیـت معمـور نـازل شـد ایـن در مـورد         

در ) ص(نزول دفعی است اما نزول تدریجی در طی بیست سال بـوده اسـت مقصـود از نـزول دفعـی بـر پیـامبر اکـرم         

  .واي کلی قرآن است شب قدر آگاهی دادن پیامبر به محت

  :پس قرآن داراي دو وجود است 

  وجود ظاهري در قالب الفاظ و عبارات )الف

  وجود باطنی در جایگاه اصلی خود ) ب

فـرود آمـد بسـیاري از آیـات     ) ص(لذا قرآن در شب قدر باوجود باطنی و اصـلی خـود یکجـا برقلـب پیـامبر اکـرم       

ـ به هنگام وقوع حادثه ، پیش آم(برحسب اقتضاء  مـی  ) ص(در پاسـخ بـه سـوالی کـه از حضـرت رسـول        ادن مشکلی ی

  .شد نازل گشته است این زمینه ها و شرایط را اسباب نزول یا شان نزول نامیده اند 

حـال و   –شان نزول اعم از سبب نزول است هر گاه به مناسبت جریانی در بـاره شـخص یـا حاثـه اي خـواه در گذشـته       

مـثالٌ مـی   (یا آینده یا درباره فرض احکام آیه یا آیاتی نازل شود همه این موارد را شـان نـزول آن آیـات مـی گوینـد      

گویند که فالن آیه در باره عصمت انبیاء یا عصمت مالئکه نازل شده اسـت امـا سـبب نـزول حادثـه یـا پیشـامدي اسـت         

  . رت دیگر آن پیشامد باعث نزول گردیده است که متعاقب آن آیه یا آیاتی نازل شده است به عبا

تنزیل برمورد نزول گفته می شود ولـی تأویـل مفهـوم عـامی اسـت کـه ازآیـه برداشـت مـی شـود و قابـل انطبـاق             

نیـز گفتـه مـی شـود کـه ظهرهمـان تنزیـل و        ) ظهر و بطـن  (برجریانات مشابه است در برخی موارد به این دواصطالح 



ه ظاهر آیه همان مورد نزول را مـی رسـاند و در بطـن آیـه مفهـوم گسـترده تـري نهفتـه         بطن همان تأویل است چرا ک

  .است 

ظهر ،کسانی را در برمی گیرد که آیه در باره آنان نـازل شـده اسـت و بطـن کسـانی را شـامل مـی        « در حدیثی آمده 

  .شود که کرداري مانند کردار آنان داشته باشند 

م آمیخته وباید با کمال دقـت در آنهـا نگریسـت تشـخیص درسـت از نادرسـت بـه        البته در احادیث صحیح و سقیم در ه

  :یکی ازراههاي زیر امکان دارد 

باید سند روایت ، به ویژه آخرین کسی که روایت به اومنتهی مـی شـود مـورد اطمینـان باشـد یعنـی یـا معصـوم         :الف

کـه در کـار قـرآن سـر رشـته       – بـن مسـعود   باشد یا صحابی مورد اطمینان ، مانند ابی بن کعب ابن عبـاس ، عبـداهللا  

  داشته و مورد قبول است بوده اند یا اینکه  از تابعین عالی قدر باشد که هرگز از خود چیزي نمی ساختند 

باید تواتر یا کثرت نقل روایات ثابت شده باشد یعنی روایات گرچـه بـا الفـاظ مختلـف ، مضـموناٌ متحـد باشـند و در        )ب

  ون قابل جمع باشند در اینصورت اطمینان حاصل می شود که جز مذکور صحیح است صورت اختالف در مضم

باید روایاتی که در باره سبب نزول آیات وارد شده است بایـد بـه طـور قطعـی اشـکال و ابهـام  را رفـع کنـد کـه          ) ج

  .روایت صحیح نباشد  –به اصطالح علم الحدیث  –این خودشاهد صدق آن حدیث خواهد بود گرچه از لحاظ سند 

  کاتبان وحی 

پیامبر گرامی اسالم به ظاهر خواندن و نوشتن را نمی دانست و در میان قوم خـود بـه داشـتن سـواد معـروف نبـود و از       

می خواندند معناي دیگـر نیـز بـراي امـی گفتـه انـد       ) امی (آنجا که هرگز ندیده  بودند چیزي بخواند یا بنویسد او را 

است یعنی کسی کـه در مکـه زاده شـده اسـت شـاید مقصـود منسـوبین بـه شـهر          ) شهر مکه(القري  و آن منسوب به ام

مکه باشد ولی احتمال نخست  مشهورتر است اوالٌ ، با آیـه هـاي دیگـر سـازش بیشـتري دارد ثانیـاً آنچـه بـا معجـزه          

  .بودن قرآن تناسب دارد صرفاً نخواندن و ننوشتن است  نه نتوانستن آن 

ه در مکه عهده دار کتابت مخصوصاٌ کتابت وحـی شـد علـی بـن ابیطالـب بـود وتـا آخـرین روز حیـات          اولین کسی ک

  .پیامبر ادامه داد 

اولین کسی که در مدینه عهده دار کتابت وحی گشت ابی بن کعـب انصـاري بـود او در زمـان جاهلیـت نوشـتن را مـی        

  .عرضه کرد  دانست اوکسی است که پیامبر گرامی قرآن را به طور کامل بر وي

در خانه ایشان ضبط و نگهداري می شد آیـه هـا بـه گونـه اي مـنظم و مرتـب       ) ص(آیات پس از نوشته شدن نزد پیامبر 

در هر سوره ثبت می گردید و هر سوره با بسم اهللا آغاز یافته و بـا نـزول بسـم اهللا جدیـد خـتم آن سـوره اعـالم مـی         

  .از یکدیگر ثبت وضبط می گردید  شد و سوره ها بااین رویه ، هریک جدا و مستقل



  سوره هاي مکی ومدنی 

یکی از مسائل مهم علوم قرآنی مسأله شناخت سوره هاي مکی و مـدنی اسـت مکـی سـوره هـایی اسـت کـه در مکـه         

  .نازل گشته است ) ص(نازل شده و مدنی سوره هایی است که در مدینه برپیامبر 

  :ري است تشخیص سوره هاي مکی و مدنی به دالیل زیر ضرو

  .قسمتی از تاریخ اسالم و تشریعات اسالمی با تشخیص آیه ها و سوره هاي مکی از مدنی قابل شناخت است )الف

فهم محتواي آیه در استداللهاي فقهی و استنباط احکـام نقـش اساسـی دارد چـه بسـا آیـه اي بـه ظـاهر مشـتمل          )ب

آیـه هنـوز حکـم آن تشـریع نشـده باشـد بایـد یـا          برحکم شرعی است ولی چون در مکه نازل شده و هنگام نزول آن

  .یا به گونه دیگري آن آیه را تفسیر کرد . راه تأویل راپیش گرفت 

در استدالل کالمی آیات مورد استناد مخصوصاً آیاتی که در باره فضائل اهـل بیـت نـازل شـده بیشـتر مـدنی اسـت        )ج

ـ   دنی اسـت بـا سـندهاي معتبـر آورده شـئده اسـت       چون این مباحث در مدینه مطرح بوده است مثل سوره دهر کـه م

کسانی هم مانند عبداهللا بن زبیر که مایل نبودند این فضلیت را به اهـل بیـت اختصـاص یابـد اصـرار داشـتند کـه ایـن         

  .سوره را کامالً مکی معرفی می کنند 

شـود مثـل ناسـخ و    بسیاري از مسائل قرآنی تنها از طریق مکی و مدنی بودن سوره یـا آیـه هـا حـل و فضـل مـی       )د

  منسوخ 

  معیار و مالك تشخیص سوره هاي مکی و مدنی 

سـوره مـدنی اسـت در ایـن تقسـیم       28سـوره مکـی و   86طبق آماري که از روایات تربیت نزول به دسـت مـی آیـد    

  :بندي سه معیار وجود دارد 

از مکـه بـه مدینـه    ) ص(م بیشتر مفسران معتقدند که معیار مکی یا مـدنی بـودن هجـرت پیـامبر اکـر     : معیار زمان -1

است هر سوره اي که پیش از هجرت نازل شده مکی و هر سوره اي که پس از هجرت نـازل شـده مـدنی بـه شـمار مـی       

  رود خواه در مدینه خواه در سفر 

هرچه در شهر مکه وپیرامـون آن نـازل شـده مکـی اسـت و هرچـه در مدینـه و پیرامـون آن نـازل          :معیار مکان  -2

  .ت پس آنچه در غیر این دو منطقه نازل شده باشد نه مکی است نه مدنی گردیده مدنی اس

هر سوره اي که در آن خطـاب بـه مشـرکان باشـد مکـی و هـر سـوره اي کـه در آن خطـاب بـه           : معیار خطاب -3

  . مومنان باشد مدنی است زیرا در مکه غلبه با مشرکان و در مدینه غلبه با مومنان بوده است 

  .عیار فوق معیار زمان گزینش بیشتر مفسرین است از میان این سه م

  :به طور کلی سه مالك براي تشخیص سوره هاي مکی از مدنی وجود دارد که عبارتند از 



  عالئم محتوایی و معنوي : عالئم صوري و ظاهري       ج )نص و خبر                ب)الف 

  اساسی واوصاف قرآن 

در تعداد نام ها و اسامی قرآن میان مفسـران و دانشـمندان اخـتالف نظـر وجـود دارد رازي در مقدمـه تفسـیر خـود         

قـرآن ،  ( نام براي قرآن آورده که بیشتر جنبه وصفی دارد در حالی که طبرسـی در مجمـع البیـان بـه چهـار نـام        43

  . اکتفا کرده است ) فرقان ، کتاب ، ذکر 

  اشتقاق واژه قرآن 

به معناي خواندن گرفته شده است همزء در اصل واو بـوده و از مـاده قَـرَو بـه معنـاي گـرد       » قَرَأ« این واژه از ریشه      

در هنگام تالوت کلمات و حـروف را گـرد هـم مـی آورد نظیـر کتابـت و کتـاب کـه در اصـل           يرا قارآوردن است زی

بوده چنانچه راغب اصفهانی می گوید بنا بر این قـرآن در اصـل مصـدر و مبنـی للمفعـول و بـه معنـاي        ) جمع(معناي 

  . یقرَاُ بوده و اسم علم براي کتاب آسمانی نازل شده بر پیامبر اسالم است 

  وره معناي س

دیوار بلند گرداگرد شهر گرفته شده اسـت زیـرا هـر سـوره  آیـاتی را در برگرفتـه اسـت و بـه آن          -» سور «سوره از 

منزلـت  «و » بلنـداي شـرف   « احاطه دارد مانند حصار شهر که خانه ها را در برگرفتـه اسـت برخـی آن را بـه معنـاي      

  .است » علوو ارتفاع«انی سوره گرفته اند زیرا بنا بر گفته ابن فارس یکی از مع» رفیع 

و ) سـوره  (به معناي پاره و باقی مانده چیزي دانسته انـد طبـق ایـن نظـر سـوره در اصـل       » سور«برخی دیگر آن زا از 

  .به معناي پاره اي از قرآن بوده و به منظور سهولت در تلفظ همزه به واو تبدیل شده است 

  معناي آیه 

ـ   یه از قزآن نشانه اي بر درستی سخن حـق تعـالی  آیه به معناي عالمت است و هر آ خداونـد  : احظ مـی گویـد   اسـت ح

کتاب خود را کالً و بعضاً بر خالف شیوه عرب نامگذاري کـرد تمـام آن را قـرآن نامیـد چنانکـه عـرب مجمـوع اشـعار         

ا آیـه نامیـد   یک شاعر را دیوان می گوید قسمتی از آن را سوره نامیدنـد ماننـد قصـیده دیـوان و قسـمتی از سـوره ر      

  » مانند هر بیت در قصیده 

اشتمال هر سوره بر تعدادي آیه یک امر توفیقی است و کم  و زیاد بودن آیه هـاي هـر سـوره بـا دسـتور خـاص پیـامبر        

انجام گرفته و همچنان بدون دخل و تصرف باقی  اسـت و در ایـن امـر سـرّي نهفتـه اسـت کـه مربـوط بـه          ) ص(اکرم 

ت می باشد اسانی سوره هـا ماننـد تعـداد آیـات هـر سـوره تـوفیقی اسـت و بـا صـالحدید           اعجاز قرآن و تناسب آیا

نامگذاري شده است این نامگذاري به شیوه عرب و با کـوچکترین مناسـب انجـام مـی گرفتـه اسـت       ) ص(شخص پیامبر 

اصـی بـوده اسـت بـه     د در نـام بـه جهـات خ   ابیشتر سوره ها فقط یک نام دارند اما برخی دو یا سه یا بیشتر که این تعد

  :عنوان نمونه به سوره حمد اشاره می کنیم 



از آن جهت بدین نام خوانده شده که نخسـتین سـوره قـرآن اسـت نـه آنکـه فقـط در مصـحف         = فاتحه الکتاب : الف

  . شریف به عنوان اولین سوره ثبت شده بلکه اولین سوره کاملی است که از َآسمان فرود آمد 

ناي مقصد و هدف است و سوره حمد بدین جهـت ام الکتـاب خوانـده شـده کـه تمـام اهـداف و        ام به مع: ام الکتاب )ب

  .اغراض  در این سوره کوتاه فراهم شده است از این رو این سوره را افضل سور قرآنی به شمار آورده اند 

ـ    =سبع المثانی )ج انی گفتـه مـی شـود    چون سوره حمد مشتمل بر هفت آیه و از سوره هاي کوتاه است کـه بـه آنهـا مث

سبع المثانی خوانده  شده است مثانی به معناي قابل تکرار است کـه سـوره هـاي کوتـاه بـیش از سـوره هـاي بلنـد          –

  .تالوت می شوند 

  :نمونه هایی  از نام هاي متعدد سوره ها در زیر ارائه می شود 

انسـان ،  (دهـر  )      سـبحان ، بنـی اسـرائیل   (اسـراء   )        سـجده (فصـلت  )       دین ، اَرأیت(ماعون )    دبرائت ( توبه 

  )سأل ، واقع (معارج )         اهل اتی 

  : براي برخی سوره ها نام هاي گروهی نهاده شده که به شرح زیر است  

بقره ، آل عمران ، نساء ، مائده ، اعـراف ، انعـام و دو سـوره انفـال و برائـت کـه بـه        (هفت سوره طوالنی : سبع طوال 1

  .جاي یک سوره شمرده شده اند 

سوره هایی که عدد آیات آنها از صد متجاوز است ولی از لحخـاظ حجـم بـه سـبع طـوال نمـی رسـد دوازده        : مثین 2

یـونس ، هـود ، نحـل ، اسـراء ، کهـف ، مـریم، طـه، انبیـاء ،مومنـون ،          : سوره با این وصف وجود دارد که عبارتند از 

  .شعراء وصافات 

  .ایی که عدد آیات آنها زیر صد قرار دارد این گروه نزدیک به بیست سوره هستند سوره ه: مثانی 3

زحـزف ،دخـان،   ، فصـلت ، شـوري  مـومن ، :شوند و عبارتنـد از  شروع می» حم«هفت سوره اي که با حروف :م حواهی 4

  جاثیه و احقاف 

ق ، قلـم ، حجـرات ، تبـارك ،    فـتح ، حشـر ، سـجده ، طـال    : نزدیک به بیست سوره انـد و عبارتنـد از   : ممتحنات  -5

  تغابن ، منافقون ، جمعه ، صف ، جن ، نوح ، مجادله ، ممتحنه و تحریم 

مفصالت به سوره هایی گفته می شود که فواصل آیات آنها کوتـاه اسـت ایـن سـوره هـا از سـوره الـرحمن تـا آخـر          1

  قرآن هستند به جز 

  تعداد سوره ها و آیات قرآن 

بانقـل صـحابه و تـابعین    )ص(شده و به همین صورت فعلی ، نه کم و نـه زیـاد از طریـق پیـامبر     سوره نازل  114قرآن با 

  .به دست ما رسیده است این عدد متواتر است زیاد بر این فاقد اعتبار و کمتر از این فاقد دلیل است 



اسـت از مـولی   آیـه   6236-که صحیح ترین و قطعـی تـرین روایـات اسـت     –تعداد صحیح آیات ، طبق روایت کوفیان 

اکنون عدد آیات قرآن در مصحف شـریف همـین رقـم اسـت ایـن شـمارش مبنـی        . روایت شده است ) ع(امیر مومنان 

در سوره حمـد یـک آیـه محسـوب شـود و در دیگـر سـوره هـا آیـه          » بسم اهللا الرحمن الرحیم « بر آن  است که اوالً 

  .مستقل به حساب نیامده باشد 

  . ل سوره یک آیه محسوب می شود حروف مقطعه در اوای:ثانیاً

نخسـتین  )علیـه السـالم  (از امورمسـلم تـاریخ اسـت علـی     ) ص(عمل جمع قرآن به دست صحابه پس از رحلت پیـامبر  

به جمع قرآن مشغول شد بر حسب روایـات مـدت شـش مـاه در منـزل نشسـت و       ) ص(کسی بود که پس از وفات پیامبر 

است اگر جن و انس گرد آینـد و بخواهنـد ماننـد علـی قـرآن را گـرد آورنـد         این کار را به انجام رساند از عکرمه نقل

  .نخواهند توانست 

  .اولین مصحفی که گرد آوري شد مصحف علی بود و این مصحف نزد آل جعفر بود 

  =وصف مصحف علی 

ـ     ) ع(امیر مومنان  مصحفی را که موال ر وجـود  گرد آوري کرده بود داراي ویژگیهاي خاصـی بـود کـه در مصـاحف دیگ

  .نداشت 

ترتیب دقیق آیات وسور طبق نزول آنها رعایـت شـده بـود یعنـی در ایـن مصـحف مکـی پـیش از مـدنی آمـده و           -1

مراحل و نیز تاریخی نزول آیات روشن بود بدین وسیله سـیر تشـریع و مخصوصـاً مسـأله ناسـخ ومنسـوخ در قـرآن بـه         

  .خوبی به دست می آمد 

ثبت شـده بـود و هـر گـز در آن راهـی بـراي اخـتالف قرائـت         ) ص(پیامبر اکرم آیاتی در این مصحف طبق قرائت -2

  .وجود نداشت بدین ترتیب فهم محتوا و به دست آوردن تفسیر صحیح آیات آسان تر بود 

ف مناسبت هاي نزول آیات و سوره ها در حاشیه مـتن توضـیح داده شـده اسـت ایـن حواشـی بهتـرین        ن مصحدر ای -3

  .ی قرآن و رفع بسیاري از مبهمات بود وسیله براي فهم معان

  »کتابی براي شما آوردم که مشتمل برتنزیل و تأویل بود «: خود می فرماید ) ع(امیر مومنان 

  )ع(سرانجام مصحف علی 

ـ  ) ع(سلیم بن قیس هاللی که از اصحاب خاص امیر مومنان  چنـین روایـت مـی کنـد وقتـی کـه        یبود از سـلمان فارس

بی مهري مردم را نسبت به خود احساس کرد در خانـه نشسـت و از خانـه بیـرون نیامـد تـا آنکـه قـرآن را         ) ع(علی 

کامالً جمع آوري کرد قرآن پیش از جمع آوري حضرت ،روي پاره هـاي کاغـذ، تختـه هـاي نـازك شـده وورقـه هـا         



پس از اتمام طبق روایـات یعقـوبی آن را بـا رشـته ي کـرده و بـه مسـجد        ) ع(نوشته شده وبه صورت پراکنده بود علی 

  .آورد حضرت خواستند با این کار تا عالوه بر حفظ وحدت ، صالبت ، استواري قرآن محفوظ بماند 

  هیأت یکسان سازي مصاحف 

صـحاب پیـامبر   عثمان بعد از رایزنی به سرعت به یکسان سازي مصاحف اقدام کرد نخسـت در پیـامی عـام خطـاب بـه ا     

آنان به مساعدت در انجام این عمل دعـوت کـرد و پـس چهـارتن از خـواص خـود را بـراي اجـراي ایـن کـار           ) ص(

سعید بن عـاص ، عبـداهللا بـن زبیـر و عبـدالرحمن بـن حـارث کـه از قـریش           –زید بن ثابت که از انصار بود (برگزید 

ازي مصحف ها بـه شـمار مـی رونـد آنهـا در ابتـدا فکـر        بودند این چهارتن به ریاست زید اعضاي اولیه هیات یکسان س

کردند که این کار به آسانی انجام می شود ولی از پس آن بر نیامدند سـپس از ابـی بـن کعـب کمـک گرفتنـد و اینـان        

  .قرآن را از مصحف ابی بن کعب گرد آوردند ابی بن کعب خود امالء می کرد و دیگران می نوشتند 

  مراحل انجام برنامه 

  : ت یکسان سازي مصاحف مأموریت خود را در سه مرحله انجام داد هیا

  جمع آوري منابع و مآخذ صحیح و مقابله آنها و تهیه مصحف واحد) الف

نسخه برداري از مصحف جدید و مقایسه نسخه هاي آماده شده با یکـدیگر بـه منظـور حصـول اطمینـان نسـبت بـه        ) ب

  صحت آنها و عدم وجود اختالف بین آنها 

جمع آوري مصحف ها یا صحیفه هایی که قرآن در آنهـا ثبـت شـده بـود از تمـامی بـالد اسـالمی و محـو و نـابود          ) ج

مصـحف هـا و    کردن آنها انتشار مصحف جدید و الزام همه مسلمانان بـه قرائـت ایـن مصـحف و منـع آنـان از تـالوت       

ـ      : قرائت هاي دیگر ابن سیرین می گوید  ی گرفـت ثبـت آن را بـه تـأخیر مـی      اگـر آیـه اي مـورد احـتالف قـرار م

انداختند برخی گفته اند هدف از تأخیر در ثبت آن ، این بوده است کـه نسـخه هـاي کسـانی را کـه در آخـرین عرضـه        

  .حاضر بوده اند به دست آورند ) ص(قرآن بر پیامبر 

روز ارسـال شـد ایـن     ابن ابی داوود تعداد مصحف هاي عثمانی را شش نسخه می داند که بـه مراکـز مهـم اسـالمی آن    

  مکه ، کوفه ، بصره ، شام ، بحرین ، یمن :شش مرکز عبارتند از 

عالوه برر این شش نسخه یک نسخه نیز در مدینه نگه داشته شد کـه آن را الم و یـا امـام مـی نامیدنـد مصـحف مدینـه        

  .مرجع عمومی بود 

  مشخصات کلی مصحف هاي عثمانی 

مانی همان ترتیبی است کـه در قـرآن کنـونی وجـود دارد و بـا ترتیـب مصـحف        ترتیب سوره ها در مصحف عث: ترتیب 1

  .به خصوص مصحف ابی بن کعب تطبیق می کرد و تنها در مواردي اندك با آنها مطابقت نداشت (هاي صحابه 



مصحف هاي عثمانی به مقتضاي شیوه نگارشی که در آن زمـان میـان مـردم عـرب رایـج بـود از هـر        : نقطه و عالمت 2

انه و عالمتی که حروف نقطه دار و بـی نقطـه را مشـخص کنـد خـالی بـود در هـر صـورت علـت اصـلی پیـدایش            نش

اختالف قرائت در زمانهاي بعدي خالی بودن مصحف هـا از عالیـم و نشـانه هـا بـود زیـرا مـردم بـه شـنیدن و حفـظ           

مـی داد بـه عـالوه نفـوذ و رخنـه      کردن قرآن اتکا داشتند و در طول زمان اشتباهاتی در نقل یـا شـنیدن آیـه اي رخ    

اقوام غیر عرب در جزیره العرب و افزایش جمعیت آنان با گسـترش قلمـرو اسـالم خـود موجـب اخـتالف قرائـت مـی         

  . شد 

رسم الخط مصحف عثمـانی در مقایسـه بـا رسـم الخـط عمـومی و متـداول داراي غلـط هـاي          : ناهنجاري نوشتاري 3

  لمات بود امالیی و تناقص هایی در نحوه نوشتن ک

  :موضع امامان در حفظ مصحف مرسوم 

رغم غلط هاي امالیی مصحف عثمـان مـردم را بـرآن داشـت تـا بـه        به خالفت رسید علی) ع(پس از َآنکه امیر مومنان 

همان مصحف ملتزم باشند و تغییري در آن ندهند  این دسـتور بـه خـاطر آن بـود کـه هـیچ کـس بـه عنـوان اصـالح           

در آن بوجود نیاورد از این رو حضرت تأکید کردنـد کـه از امـروز هـیچ کـس نبایـد بـه قـرآن         قرآن تغییر و تحریضی 

  .را قاطعانه صادر کردند ) ان القرآنال یهاج الیوم و ال یحول (دست بزند و دستور 

آنچه امروزه در دست ماست همان قـرآن کامـل و جـامع اسـت و قرائـت معـروف       : اجماع علماي شیعه بر این است که 

ح بـوده و اسـتناد بـه نـص     یاسـت کـه خوانـدن آن در نمـاز صـح      حفص ، همان قرائت درستی(ن مسلمانان قرائت میا

  .موجود در تمام موارد درست است 

تالوت آیات آن یکی از مسائل مهم قرآن به شمار مـی رود قاریـان قـرآن را در طـول تـاریخ گذشـته بـه         قرائت قرآن 

  .معروف است ) قراء (طبقات چند دسته تقسیم کرده اند که به نام 

  .فرا گرفته و مشهور شده اند ) ص(قرائت قرآن را مستقیماً از پیامبر اکرم : طبقه اول 

  کسانی هستند که قرائت قرآن را از طبقه اول فرا گرفتند : طبقه دوم 

  :تعریف قرائت 

تالوت  خواندن قرآن کریم است و قرائت همان تالوت است اما اصطالحاً بـه گونـه اي از تـالوت اطـالق مـی شـود کـه        

داراي ویژگیهاي خاصی باشد به عبارت دیگر قرائت تالوت نص وحی الهـی ، بـه حسـب اجتهـاد یکـی از قـرا معـروف        

  . بر پایه اصول معینی که در علم قرائت مشخص شده می باشد 

داراي نص واحدي است و اختالف میان قرا بر سـر بـه دسـت آوردن و رسـیدن بـه آن نـص واحـد اسـت امـام          قرآن 

صـورت گرفتـه   ) قاریـان  (قرآن یکی بیش نیست و اختالف بر سر قرائـت آن از جانـب راویـان    «می فرماید ) ع(صادق 

  .است 



از قرائت قـرا مـی باشـد بـه عبـارت دیگـر        مهمترین ضابطه قبول یک قرائت هماهنگی آن با قرائت توده مسلمانان جدا

  :قرآن به دو صورت به ما رسیده است 

آموختـه انـد و بـه نسـل     ) ص(طریقه مردمی که مسلمانان سینه به سینه از پدران خـود و آنـان از پیـامبر اکـرم     ) الف

وشـته شـده و عامـه    هاي بعد تا امروز منتقل کرده اند این قرائت همان قرائتی است کـه در تمـامی قرآنهـاي موجـود ن    

  .مسلمانان در تمامی قرون طبق آن قرائت می کرده اند 

) ص(به جز قرائت عاصـم بـه روایـت حفـص و نقـل از پیـامبر اکـرم         –قرائت قرّا ، که در حقیقت مسیر اجتهاد است ) ب

  نمی باشد حال آنکه اجتهاد در نص قرآن روا نیست و فاقد حجیت شرعی است 

  :صحیح متواتر که بر دست عامه مسلمانان نقل و ثبت شده سه شرط ارائه می نمائیم اینک براي تشخیص قرائت 

موافقت با ثبت مصحف هاي موجود ، زیرا ایـن قرآنهـا در تمـامی قـرون بـه دسـت توانـاي مـردم ثبـت و          : شرط اول 

ارائـه شـده   ضبط شده است تمامی قرآنهاي خطی و چاپی مخصوصاً در گستره شـرق اسـالم بـدون هیچگونـه اختالفـی      

  .و می شود 

موافقت با فصیح ترین و معروفترین اصول و قواعد لغت عرب زیرا قـرآن بـا فصـیح تـرین لغـت نـازل شـده        : شرط دوم 

  .و هرگز جنبه هاي شذوذ لغوي در َآن یافت نمی شود

اندیشـه هـاي   زیرا قرآن پایـه گـذار شـریعت و روشـنگر     : توافق با اصول ثابت شریعت و احکام قطعی عقل : شرط سوم 

  صحیح عقلی است و لذا ، هیچگاه با آن مخالف نیست 

  :نسخ در قرآن 

نسخ در یک شریعت تا موقعی است که پیامبر مشغول انجام رسالت خویش باشـد ولـی بـا اتمـام رسـالت و فـوت پیـامبر        

برداشـته  : از  که بیانگر شریعت است دیگر جایی براي نسخ در شریعت باقی نمـی مانـد نسـخ در اصـطالح عبـارت اسـت      

بـه گونـه اي کـه حکـم جدیـد جـایگزین       ) الحـق  (شدن حکم سابق که بر حسب ظاهر دائمی بوده با تشریع حکم جدید 

  .حکم سابق گردد و امکان جمع میان هر دو نباشد 

  : نسخ داراي شرایطی است که عبارتند از 

از محـدوده احکـام شـرعی انجـام گیـرد از      در محدوده احکام شرعی باشد یعنی هر گونه تغییر و تبدیلی کـه خـارج   1

  .موضوع بحث خارج است 

موضوع در نسخ تبدیل شود مانند تبدیل حالت اختیار به اضطرار یا حاضر به مسـافر کـه هرگونـه تغییـر حکـم در ایـن       2

  .گونه موارد از حیطه مساله نسخ بیرون است 

  نیز تغییر پیدا می کند زیرا هر موضوعی حکمی خاص خود را دارد باتبدیل موضوع حکم آن 



وجود تنافی وتضاد میان ناسخ و منسوخ به گونه اي که جمع میان آنها ممکـن نباشـد ولـی اگـر دو حکـم بـه گونـه اي        3

  .صورت نسخ صورت نگرفته است  باشند که وجود همزمان آن دو ممکن باشد در این

منسوخ محدود به زمان معینی نشده باشد چه اگر حکم سـابق از اول مقیـد بـه زمـانی باشـد بـا سـرآمدن آن زمـان         4

  . حکم خود به خود از بین می رود و نیازي به نسخ نیست نسخ تبدیل حکم سابق به حکم الحق است 

  انواع نسخ در قرآن 

  .می که در آن آیه بیان شده است نیز نسخ گردد الفاظ آیه از قرآن برداشته شود و حک: نسخ آیه و محتوا 1

  .الفاظ و عبارات آیه از قرآن برداشته شود ولی حکم بیان شده در آن آیه باقی ماند : نسخ آیه فقط 2

الفاظ و عبارات  آیه همچنـان در قـرآن ثابـت بمانـد و تـالوت شـود و حکـم بیـان شـده در آن آیـه           : نسخ محتوا 3

  .منسوخ گردد 

همان صورت سوم است با این تفاوت که حکم سابق با توجه بـه شـرایطی نسـخ مـی شـود و بـا برگشـتن        :  نسخ مشروط4

شرایط تشریع نخستین حکم منسوخ دوباره به اجرا در می آید در نتیجـه دوحکـم ناسـخ و منسـوخ هریـک بـه شـرایط        

  .خود بستگی دارد 

حکـم منسـوخ بـه صـورت مطلـق و بـراي همیشـه از        تفاوت نسخ مشروط با نسخ محتوا در این است که در نسخ محتـوا  

بین می رود و قابل اعاده نیست ولی در نسخ مشروط حکم منسوخ بـا اعـاده شـرایط دوبـاره زنـده مـی شـود و قابـل         

  .اجراست از نظر ما تنها صورت سوم و چهارم نسخ مشروط و نسخ محتوا صحیح است 

  محکم و متشابه 

یري می باشد که ایـن پیشـگیري بـه جهـت اصـالح اسـت لـذا بـه هـر سـخن و           واژه حکم به معناي منع کردن و پیشگ

  گفتاري که رسا و شبهه ناپذیر باشد محکم گویند یعنی مستحکم و خلل ناپذیر 

تشابه به معناي همانند بودن گرفته شده که این همانند ي به دلیل پنهـان بـودن حـق مایـه اشـتباه اسـت اصـطالحاً بـه         

  .آن نارسا و مبهم باشد و مخاطب را دچار شبهه و اشتباه کند متشابه گویند کالم یا کرداري که ظاهر 

  :حروف مقطعه 

سـوره از سـوره هـاي قـرآن یـک یـا چنـد حـرف از          29یکی از موارد بحث در باره قرآن حروف مقطعه است درابتدا 

د یعنـی نصـف   حـرف مـی شـو    14حرف است کـه بـا حـذف مـوارد تکـراري       78حروف الفبا وجود دارد که مجموعاً 

حرف است این حروف را حـروف مقطعـه مـی گوینـد کـه ایـن حـروف چهـارده گانـه رال          28حروف الفباي عربی که 

  .ساختند » صراط علی حق تمسکه «فیض کاشانی جمله 



سبب دیگر در وجود حـروف مقطعـه در برخـی از سـوره هـا آن اسـت کـه شـناخت         : ابن بابویه ابوجعفر صدوق گوید 

صمت و طهارت است تا به وسیله آنها دلیلها اقامه کننـد و معجـزات بـه دسـت آنـان ظـاهر شـودو اگـر         آنها ویژه اهل ع

  .شناخت آن براي همه میسر بود هر آینه بر خالف حکمت و موجب فساد در تدبیر شمرده می شد 

  تحریف در لغت 

  .عی آن است به معنی کناره است و تحریف کالم کناره زدن از مسیر طبی) حرف (تحریف از ریشه 

تفسیر نمودن بر خـالف آنچـه ظـاهر آن اسـت اینگونـه تفسـیر نـوعی تأویـل نارواسـت یعنـی           = تعریف تحریم کالم 

دگرگون ساختن کالم و برگرداندن آن به سویی دیگراین  گونه تحریـف را تحریـف معنـوي مـی گوینـد زیـرا در واقـع        

  .ند داللت لفظ را دگرگون می سازد و از مسیر خود منحرف می ک

  :تحریف در اصطالح به هفت معنی آمده است 

  تحریف در داللت کالم 1

  قرار دادن آیه یا سوره در مصحف بر خالف ترتیب نزول 2

  قرائت بر خالف قرائت مشهور 3

  قرائت بر خالف لهجه قریش 4

  تبدیل کلمات 5

  افزودن بر قرآن  6

  کاستن از قرآن 7

اسـت کـه از برخـی آیـات قـرآن نمـودار شـده و بیـان آن          اشارات علمی الهی  منظور از اعجاز علمی –اعجاز علمی 

انسـان و   هدف اصلی نبوده است زیرا قـرآن کتـاب هـدایت اسـت و هـدف اصـلی آن جهـت بخشـیدن بـه زنـدگی          

سعادت به اوست  نه بیان مسائل علمی از این رو اگر در قـرآن بـه برخـی اشـارت علمـی بـر مـی خـوریم         آموختن راه 

ب است که این سخن از منبع سرشار علم و حکمت الهـی نشـات گرفتـه و از سرچشـمه علـم بـی پایـان حکایـت         بدان سب

  .دارد 

تشریعات و حیانی در احکام وقوانین حاکم بر نظـام حیـات اجتمـاعی داراي امتیـازاتی اسـت کـه در دیگـر تشـریعات         

  :وضعی بشري وجود ندارد 

  .کننده که ممکن است در قوانین وضعیه تآثیر گذار باشد  مبرا بودن از هرگونه گرایشهاي منحرف:اول 



رعایت سه بعد در حیات انسان که الزمه زنـدگی اجتمـاعی وي در ایـن جهـان اسـت رابطـه انسـان بـا شـوون          : دوم 

بـا خداونـد و بعـد سـوم اسـت کـه بـه        فردي و شخصی خود ، رابطه وي با جامعه اي که در آن قرار گرفته و رابطه وي 

سـان درخشـش مـی دهـد او را از انحصـار در محـدوده نیازهـاي جسـمانی در مـی آورد و بـه وي چهـره            ات انیح

  .ملکوتی می بخشد 

  :گزینش کلمات 

انتخاب کلمات و واژه هاي به کار رفته در عبارتهاي قرآنی کامالً حسـاب شـده اسـت  بـه گونـه اي کـه اگـر بخـواهیم         

اي دیگر جـایگزین آن کنـیم کـه تمـانم ویژگـی هـاي کلمـه اصـلی را          کلمه اي را از جاي خود برداریم بخواهیم کلمه

  :داشته باشد یافت نخواهد شد زیرا در گزینش واژه هاي قرآن چند مساله لحاظ شده است 

تناسب آواي حروف کلمات همردیف ، به گونه اي که آخرین حرف هر کلمـه بـا اولـین حـرف کلمـه بعـدي هماهنـگ        )1

  .است

  .با یکدیگر ، به گونه اي که از لحاظ مفهومی نیز بافت منسجمی به وجود آورده است تناسب معنوي کلمات )2

  .قید کرده اند » معانی بیان «رعایت فصاحت کالم طبق شرایطی که در علم )3

  =سوگندهاي قرآن 

 ند تأکیدي است که براي نشان دادن اهمیت بـه کـار مـی رود البتـه کـاربرد سـوگند در مـواردي اسـت کـه امـر          سوگ

مقسـم  «مهمی در میان بوده و به تأکید مغَلَّظ نیاز باشد  سوگند در حقیقت یـک نـوع تشـبیه اسـت یعنـی همانگونـه کـه        

  :آنچه به آن سوگند یاد می شود عناصر تشکیل دهنده قسم عبارتند از » به

ی اسـت و گـاه جـان    آنچه به آن سوگند یاد می شود مقسم به در کـالم انسـانها ذات و صـفات حـق تعـال     : مقسم به -1

  » به جان تو « یکدیگر را مورد قسم قرار می دهند 

  . هر امر مهمی است که نیاز به تأکید مضاعف دارد و براي آن سوگند یاد می شود : مقسم علیه  -2

  ...ادوات و ابزاري که بدان سوگند صورت می گیردواو ، تاء، الم : حرف قسم -3

  .مقسم علیه را مشخص می سازند . جواب قسم در می آیند و حروفی که بر سر: حرف جواب قسم  -4

  اقسام سوگند در قرآن 

 سوگندهاي صریح - ١

سوگندي است که عناصر تشکیل دهنده آن در جاي خود و صـریحاً ذکـر شـده انـد یعنـی ابتـدا حـرف قسـم ،                        

  .تشکیل می دهد  حرا سوگندهاي صریپس مقسم به و بعد از آن مقسم علیه ذکر شده است بیشتر سوگندهاي قرآن 



  سوگندهاي منفی -2

  سوگندي است که همراه با حرف نفی آمده باشد ال اقسم بیوم القیامه    

  دهاي تقریري سوگن-3

  .گاهی این قسم که قبل از حرف شرط است در تقدیر می رود این تقدیر در قرآن بسیار است          

  =اماکن مقدسه 

  کوه طور ، بیت معمور ، قدس ، بلدامین 

  .د کوه طور واقع در وادي سینا که جایگاه مناجات حضرت موسی است باشد بنا بر آنکه مقصو» والطّور «

  جبل قدس جایگاه بیت المقدس است )دستنگاه دو درخت تین و انجیر و زیتون »وطور سنین «

  ویژگی هاي قصص قرآنی 

 ...حاب کهف ، اصحاب فیل ، همسر فرعون ومانند اص: گزینش در قصه -1

قرآن کتاب تاریخی یا داستانی نیست و صرفاً کتاب هدایت و ارشاد است و هـیچ داسـتانی را بـه طـور کامـل نقـل نمـی        

  . کند بلکه به گونه گزینشی قسمتهایی را که با هدف اصلی کالم مرتبط است بیان می کند 

واقع گرا شـمرده مـی شـوند زیـرا قصـه هـاي قرآنـی حـق هسـتند           قصص قرآنی از نظر ادبی: واقع گرایی -2

نیم و از سرگذشـت اصـحاب کهـف خبـر مـی      خـوا  یعنی آنچه را بر تـو فـرو مـی   » ق هم بالحنحن نقص علیک نبا«

 دهیم 

قرآن هرگز براي سرگرامی و حتی جلب توجه عـرب جـاهلی داسـتان سـرایی نکـرده بلکـه       :ترتیب و آموزش -3

 .اهداف مقدسی است و آن تعلیم و تربیت انسانها است قصه هاي قرآن داراي 

 اهداف قصه هاي قرآنی 

  اثبات رسالت و وحی محمدي  1

  بیان ریشه و حیانی بودن دین -1

 بیان وحدت شیوه دعوت انبیاء در دوره هاي مختلف-2

 بیان مشترکات ادیان ابراهیمی -3

 بیان اینکه نصرت نهایی از آن انبیاءو هالکت نصیب تکذیب کنندگان است -4

 ن براي صدق تبشیر و انذار شاهد آورد-5

 بیان نعمت و عنایت خاص الهی به بندگان صالح بویژه انسانی عظام -6



 تذکر به بشر تا بار دیگر دستاویز بازیچه هاي شیطان قرار نگیرند-7

  تحدي در قرآن 

هماورد خواستن است در تحدي منظور این نیست کـه سـخنی همسـان و هماننـد سـخن خـدا بیاورنـد         تحدي به معناي

به گونه اي که در شسیوه بیان و نحوه تعبیر کامالً همانند قرآن باشد زیرا اینگونـه هماننـدي جـز بـا تقلیـد امکـان پـذیر        

واال بـوده و در درجـه اعـالي     ردن سخنی اسـت کـه همچـون قـرآن از نظـر معنویـت      آو نیست بلکه مقصود از تحدي

  .بالعت و فصاحت قرار گرفته باشد 

  مراحل تحدي 

  .در مرحله نخست می گوید به طور مطلق سخنی همانند قرآن بیاورند 1

 می سازند که اگر می توانید ده سوره هر چند کوچک مانند قرآن بیاورید در مرحله بعد مطرح -2

 اهد پیشنهاد می کند که یک سوره همانند قرآن بیاورند آنگاه براي آنکه از اعتبار مدعیان بک-3

 تر عجز و ناتوانی نهایی آنان را اعالم می نماید  سرانجام براي آخرین بار با قاطعیت هر چه تمام-4

در مرحله آخر براي همیشه اعجاز و تحدي قرآن را اعالم می کند بـدین معنـا کـه هرگـز و تـا ابـد همـاوردي بـا         -5

 نیز همه جهانیان را از هماوردي با قرآن ناتوان دانسته است 88قرآن امکان ندارد و در سوره اسراءآیه 

  

  

  بانک سواالت 

 ؟علوم قرآنی را تعریف کرده و ذکر نمائید که چرا آن را علوم به صیغه جمع گفته اند -1

 اولین کسی که در بحث در باره قرآن را آغاز کرده که بود ؟-2

 معانی اي به کار رفته است ؟ به چه معناست ؟ و در قرآن به چه وحی در لغت-3

 اقسام وحی رسالی را نام برده و تعریف کنید ؟-4

 کمت تدریجی بودن نزول قرآن چیست ؟بوده است و ح از نزول قرآن در چه شبیآغ-5

 منظور از شأن نزول اعم از سبب نزول است چیست ؟-6

 راههایی صحت و سقم احادیث می توان پی برد ؟ چهاز -7

 امی بودن به چه معناست و توضیح دهید ؟-8

 هستند ؟ کاتب وحی در مکه چه کسانینه و اولین کاتب وحی در مدی-9

 اطالع از مکی یا مدنی بودن سوره ها چه فایده اي دارد ؟-10

 )توضیح یکی به دلخواه (مالك و معیار تشخیص سوره هاي مکی و مدنی را نام ببرید -11



 )توضیح مختصر (معناي سوره و آیه چیست ؟-12

  سوره حمد به چند نام ذکر شده و توضیح دهید ؟-13

  ا سوره هاي قرآن به چه مفهومی است ؟نام هاي زیر در ارتباط ب-14
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  چه ویژگیهایی داشت ؟) ع(مصحف امیر المومنین -15
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