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شَهرُ » در دعاهای این ماه پس از هر نمازی و در دعاهای روزانه و شبانه هرگاه عبارت

شود که بر توجه ویژۀ ذکر می «الَّذِی أُنزِلَ فِیهِ القُرآنُ» درنگ پس از آنآید، بیمی «رَمَضانَ 

قرآن کریم به پیوند میان روزه و هدایت و نیز بیّناِت متجلی در قرآن کریم در این ماه داللت 

ترین چیزی است که در زندگی مسلمانان وجود دارد، زیرا قرآن در حقیقت قرآن مهم .دارد

ایام حیات ایشان صادر شده،  اللّه است. ما معجزاتی را که از رسول خدا درمعجزۀ جاودان رسول

رو، ها فاصله داریم، اما قرآن معجزۀ باقی و مستمر در دستان ماست. از همینایم و از آنندیده

قرآن راهِ رسیدن به پیامبر و اسالم و خداست. قرآن راهنمای رسیدن به رسالت خداست. عالوه 

ر ن کیفیت و با این زبان نبود و اگبر این، قرآن کریم سبب جاودانگی اسالم است. اگر قرآن با ای

ماند. جاودانگی اسالم از قرآن است، قرآن با الفاظش وحی الهی نبود، اسالم هرگز جاودانه نمی

روایات و تعالیم مأثور از پیامبر )ص( به طرز شگفتی بر  .کما اینکه اصل اسالم از قرآن است

إنِّی تارُِک فِیکُُم »فرماید: ر اکرم )ص( میکند. پیامبتوجه و لزوم اهتمام ما به قرآن تأکید می

یعنی میراث و  «یبَ اللّهِ و عِترَتِی أَهلَ بَیتالثَّقَلَینِ ما إن َتمَسَّکتُم بِهِما لَن َتضِلُّوا بَعدِی کِتا

توانیم با آن پس از وفات پیامبر با ایشان پیوند ای که میماتَرَک پیامبر در این امت و وسیله

 .م، قرآن استداشته باشی

تدریج در بیست و سه قرآن بر حسب ظاهر آیات دو بار نازل شده؛ بار اول یکباره و مرتبۀ دوم به

إنزال یعنی نزول یکباره. اما  «إنّا أَنزَلناُه فِی لَیلَـۀِ الَقدرِ: »نامدمی« إنزال»سال. قرآن نزولِ اول را 

سه سال صورت پذیرفت و قرآن آن را  نزول به معنای دوم نزول تدریجی است که در بیست و

طور که گفتیم نزول تنزیل یعنی نزول تدریجی قرآن و إنزال همان«. نَزَّلنا»نامد: می« تنزیل»

دانست، اما مأمور به ای از وقایع آیات را میدانیم که پیامبر )ص( در پارهمی .یکبارۀ قرآن است

در سینۀ پیامبر و در قلب و عقل ایشان بوده است،  گویی قرآن .بیان و القای آن به مردم نبود

اما پیامبر مکلف به بیان و القا نبوده است، مگر به حسب دستور، چراکه پیامبر از روی هوا و 

 .گویدهوس سخن نمی

کردند؟ آیا جمع کردن آیات به طور تصادفی بود؟ نه از برخی چگونه این آیات را جمع می

رساند، به ایشان رئیل، امین وحی، هنگامی که وحی را به پیامبر مییابیم که جبروایات درمی



کرد. از گفت: این آیه را پس از فالن آیه و قبل از آیۀ فالن بگذار و محل آیه را معین میمی

رو، ما معتقدیم که به قرآن کریم نه یک کلمه اضافه و نه از آن یک کلمه کاسته شده و همین

تغییر و تبدیل قرآن  .کرده، یعنی همین ترتیب قرآن صحیح استنه حتی ترتیب آن تغییری 

تحریف  ای نبود و امکان نداشت در حضور اصحاب پیامبر )ص( و امام علی )ع(امر سهل و ساده

 .و تبدیلی صورت بگیرد

از کجا دانستیم که قرآن معجزۀ باقی است؟ و چگونه از قرآن دریابیم که پیامبر رسولی از سوی 

 الی است؟خدای تع

برخاستند. پیامبر آنان را به  وقتی پیامبر با قرآن آمد، تقریباً همۀ اعراب در برابر او به معارضه

کنید، مانند آن را بیاورید؛ قرآنی مثل قرآن من بیاورید و مبارزه طلبید؛ گفت اگر مرا باور نمی

طلبی آنان را مبارزه پیامبر با .پاسخ مرا بدهید؛ دشنام و بد و بیراه نگویید و توطئه نکنید

خواندند، مردم آوردند و میای میحساب و کتاب هم نبود، چراکه اگر آیهقضیه بی د.انگیزبرمی

رو، برخی کوشیدند آیاتی بسازند. اما تا آیات ساختگی را کردند. از همینقضاوت می

نشینی خودشان عقب کردند وشان میخندیدند و مسخرهخواندند، مردم به آنان میمی

طلبی و عجز عرب از آوردن کتابی مثل قرآن دلیل بر این است که بنابراین، مبارزه  .کردندمی

بدین ترتیب،  .این کالم مثل سایر سخنان نیست؛ کالم خداست و حتی کالم محمد هم نیست

پذیرد و رسیم. اعجاز در عصر پیامبر )ص( پایان نمیبه مفهوم اعجاز در قرآن کریم می

 .طلبی همواره باقی استمبارزه

 .دهدعالوه بر جنبۀ فصاحت و بالغت، جنبۀ دومی نیز وجود دارد. قرآن از غیب خیر می

د، کفار قریش در مکه خشنود هنگامی که قوم فارسِ ملحد بر مسیحیان رومی مؤمن غلبه کردن

دانستند، زیرا که شدند، زیرا آنان خود را با ملحدان و مسلمانان را با مسیحیان مرتبط می

گوید درست است که رومیان شکست خوردند اما در مسیحیان به خدا ایمان داشتند. آیه می

س پیروز خواهد شد و پیروز خواهند شد؛ یعنی کمتر از نُه سال دیگر روم بر فار« بِضَع سِنین»

 .چنین نیز شد

ن در اینجا ای .کندتعبیر می« عزیز»بینیم که قرآن کریم از حاکم مصر به در سورۀ یوسف می

تعبیر « عزیز»شود که چرا قرآن کریم از فرعون مصر یا پادشاه مصر با کلمۀ سؤال مطرح می

دریافتند که پادشاه معاصر یوسف، تاریخ فراعنه به طور مفصل روشن شد و دانشمندان  کند؟می



دین آبایی خود را تغییر داده و به خدای خورشید ایمان آورده و نام خود را پوتیفار گذاشته 

الیه را آری، قرآن که خدای خورشید را قبول ندارد، مضاف«. عزیز خدای خورشید»است، یعنی 

 .«العزیز»قرار داده و گفته: « اَلْ»حذف کرده و به جای آن 

ها. سایر خالف سایر کتاب، شنویمشنویم، کالم خدا را بدون واسطه میوقتی ما قرآن را می

 وهای مقدس به زبان وحی نیست و به تعبیر خودشان به زبان کسانی است که تورات کتاب

 .اندانجیل را بر اساس نقل نگارش کرده

هر چه علم و بینش و معرفت ما افزون و وضعیت اندیشۀ ما بهتر و تجربۀ ما بیشتر شود، از 

 .ایمیابیم غیر از آنچه تاکنون دریافتهقرآن چیز جدیدی درمی

  «المَر» ،«عَصَکَهی» ،«عَسَقَ» ،«حم» ،«الم» معنای پردازیم کهه بررسی این مسئله میاکنون ب

من اعتقاد ندارم که این کلمات رمز و حساب ابجد و   که در قرآن آمده است، چیست؟ «یس» و

حساب ُجمَّل است یا اسرار و ابهام و از این قبیل مسائل است. چرا به این معنا معتقد نیستم؟ 

ن باهوش و طور که گفتیم، پیامبر در برابر خود دشمنانی داشت، دشمنابدین علت که همان

فهمیدند، خصوصاً پس از ادیب و سخنور و نقادی که مترصد یک خطا بودند. همه چیز را می

ر یافتند، از آن بطلبی و تحریک. اگر در کالم پیامبر خطا یا پیچیدگی و ابهامی میآن مبارزه

یش کردند. در دورۀ نزول قرآن و در دورۀ تاریخ سیرۀ پیامبر )ص( هیچ پضد او استفاده می

چیست؟ یا بگوید  «عَسَقَ » یا «حم» یا «الم» نیامد که کسی بگوید: ای محمد، منظور تو از

گویی یا چیستان؟ هیچ کسی ها رموز و معما هستند، تو دربارۀ کتاب تربیت سخن میاین

فهمیده و هضم دهد که عرِب صدر اسالم این کلمات را میچنین چیزی نگفت. این نشان می

فهمیده؟ معنای این کلمات و حروف چیست؟ معنای آن شده. چگونه میکرده و قانع میمی

گوید: ای جماعت، من کلماتی طلبی میاز سر مبالغه در مبارزه . طلبی استدر مبارزه مبالغه

کنم: الف، الم، میم. همین گویم. من از همین حروف شما استفاده میغیر از همین حروف نمی

توانید مانند آن را آورم و شما نمیاما من قرآن می. اتی که نزد شماست نزد من هم هستکلم

این مسئله مثل این است که یکی  .بیاورید. این تأکید بر عجز آنان و تأکید بر اعجاز قرآن است

از مهندسان بزرگ، بنای عظیمی بسازد و سایر مهندسان را به چالش بطلبد و به آنان بگوید: 

 .ام بسازیدبتن و این هم آهن و این هم چوب و شیشه؛ بنایی مثل آنچه من ساخته این


