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 قطعی الداللة بودن قران

) تعدی قرآن در آوردن مثل قرآن(

 

 

 

 

 میبِسمِ الّلهِ الرَّحمانِ الرَّح

 نیآله الطاهر یمحمد و عل یاللّه عل یوصل نیلّله رب العالم الحمد

 

 ای ه یآ نیدوم ایسووهرب بهرب اسوو    هیآ نیچنان چه در اول «هیف بیالر» نیا
ذلک الکتاب »دوم   هیآ« الم» اس    یاول هیآ« بسم اللّه». چهن هیآ نیسهم
س   چنان  هیکه در آ «هیف بیالر»سهم.  هیآ «هیف بیالر سهرب بهرب ا سهم 

احتماالتِ بر  ک را  تمام ظنهن  شکه هابیتمام ر م یعرض کرد الًیکه تفص
کردب اسوووو . داللتد  مدلهالً   یبهدن قرآن را  در کلّ ابعاد  نف ینیهیضوووود  
 هانیفطرة  تهافهد للعهل  تهافهد للحق  بلکه أحق حق اس   تمام اتهافهد لل

 .سلب کردب اس   یجنسِ استغراق یِبا نف «هیف بیالر»را 

نا یمِم ا نَزَّلنا عَلَ بٍیرَ یو إن کُنتُم ف»به قرآن که  یتحد  هیدر آ بعدًا بدِ « عَ
ا  منکران قرآن  منکران  یگروه یکردب اسووووو  ا  برا  یوو( تثب23)بهرب 
 یاصووول  یقرآن  منکران حهان میبهدن قرآن  منکران دالل  مسووته یانیوح

  یبرهانِ خهد یبناقرآن. چهن قرآن بر م یقرآن  ثاب  کردب اسوو  در ماورا

 .اس  یوح نیباالتر  یریغ سهیو برهانِ مها
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الهرآن أم  رُونَتَدَبَّیَأفَلَا »تذکر و تدبر بشووووهد.  دیکه در قرآن با میدار یاتیآ
(  تفکر  تدبر  تعهل  و به فکر بهدن در فهم 24)محمد « قُلُهبٍ أقفَالُهَا یعَلَ
مهرد امر اسووو . بس با تفکّر و  نیمهدمات مناسوووب  ا میقرآن  با تهد اتیآ

شعهر و دق   م صد قر شهدیتدب ر و  صد فهم یآنمها صد در   کنی. ولدیرا 
بهدن  یانیوح کنندیو ا  دور انکار م اندا ند یم یکیبه تار ریکه ت یکسووان
چه ظن   ن؛یهیغرق در مادون  ب یهستند  غرق در ر «بٍیر یف»را  و  یقرآن

 الینسب  به قرآن هستند  و خ نیهیچه شک  چه احتمال  غرق در مادون 
و  کنند یقابل قبهل م ریغ یهالیبه دل داللهم دارند  اسووووت یلیدل کنندیم

 یثیباشد احاد یقرآن نظرات یچه برا کنند یبه قرآن هجهم مقرآن  یا  ورا
قرآن نظر  هیقرآن  عل یباشد  باالخرب ا  ورا یباشد  استداللت یباشد افکار

در کل  ایابعادش  یهسووتند در قرآن  در بع وو بیر یکه در ژرفا دهند یم

 .(23)بهرب « بِسهرةٍ تهافَأ»ابعادش  

با حاال  فاظ ا دیما اوالً  ق   هیآ نیال کامالً د غاتش را  جمالتش را   را  ل
نظر   یو سوووطح یاسوووتفادب شوووهد. نظر ظاهر یبه خهب هیآ یتا معنا م یکن

 رونیبدون دق   سوور ا  تناق ووات نظرات  و ت ووادات و تهافتات نظرات ب

 .آوردیم

طب ک«إن کنتم و» خا خاطب ایآ سووووو  ی  م مان نزول قرآن  نیم منکران  
«  إن کنتم »بهدنِ قرآن  مخاطب  یانیا  منکران وح یهر منکر ایهسووووتند  
 یف»که  ی  مکلّفان هسووتند. کلّ مکلفان«کنتم»مرج ح اسوو .  یاسوو   دوم

 چیا هیهستند. چهن مکلفان چند دسته هستند. « عَبدِنا یمم ا نَزَّلنا عَلَ بٍیر
ها شووووامل آن« ان کنتم»بهدن قرآن ندارند؛ که آن وق   یانیدر وح یبیر
قاصر هستند که نه  ایها هس . شامل آن« إن کنتم»دارند و  بیر ای. س ین
نه ر بیر ند  بیدارند   مان نه نظر مخالف   نه نظر مهافق دارند و  ندارند  

  یتعهل  یتدبر  یهیدارند  هنه  تحه یکه تا ب به قرآن نگرشوووو یکسووووان

 .دسته سهم هستند هانیاند  انکردب یبررس  یاشهیاند
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و شووکم مسوونهد به  ب یر یکه در ژرفا یفهط کسووان «بٍیر یإن کُنتُم ف و»
هستند که به ادلّه مُثبِتِه  یکسان نانیمراد هستند. ا هانیهستند؛ ا لیادلّه عل

  یبهدنِ قرآن  تهجه ندارند. اگر انسان عاقل و مکلّف به ادلّه حهّان یانیوح
حَدُوا بِهَا وَجَ» نکند  بهلاگر ق ای. کندیتهجه داشوووته باشووود  قبهل م یزیچ

ستَ ُسهُم ظُلمد وَعُلُه ًا هَنَتهَایوَا انکار  کنیدارد  ول یداخل نیهی( 14)نمل « أنفُ
بهدن قرآن  تهجه ندارند؛  یانیکه به ادلّه مثبِته وح یکسووووان ی. براکندیم

 .«بٍیر یإن کُنتُم ف»

که قرآن در برابر مکلفان هسوووو   ا   مان  ییهادر کلِّ  مان« تُم» کنیول
کّل   یو صووغر یکبر ب ینزولش  بعد ا  رسووهل  بعد ا  امامان  کلّ  مانه غ

دسووته  ا  سووه دسووته  نیشووامل ا« کنتم»تا انهراض عالم؛  فیتکل یها مان

 .«مِم ا نَزَّلنا بٍیرَ یف»متصهر هس . که 

به  لیاس   تبد یبعد ا  خهد را  که فعل ماض یهاشرط معمهالً  فعل حرف
ض ر یاوقات نخ یگاه ی. ولکندیم ارع م س  و  یبلکه هم ما شامل ا را 

دسته خاص  مربهط به  مان  نیدر ا ب یرَ نهنَ ِیکِ نجایهم م ارع را. اگر ا
«  إن کنتُم» س  ب«إن تکهن»که  فرمهدیبهد  م ییهاندبیحالِ نزول قرآن  و آ

 .ندبیچند بُعد اس . بُعد گذشته  بُعد حال  بُعد آ یدارا

 دیو خهاه دیاگر باشووو«. کنتم» یبر مبنا دیااگر بهدب د یااگر بهدب« کنتم إن»
بعد ا  خهد را معمهاًل  یفعل ماضووو هیشووورط«ِ إن»چهن «. إن» یبهد  بر مبنا

إن »که اگر م ووارع معنا داشوو   نجایمگر مثل ا کند یبه م ووارع م لیتبد
سووه بُعد اسوو . بُعد گذشووته  مان  ا  آغا ِ  یدارا« کنتم»بهد  بس « هنهاتک

چهاردب سال ا   ای زدبیس بدیآمدب. تهر« إن کنتم» مان که  نینزولِ قرآن  تا ا
سهرب  یرینزول مهاد س . چهن  شدب ا سهرب بهرب نا ل  شته  تا  ا  قرآن گذ

رمه نا ل شوودب که در مکّه مک ییهاو سووهرب اتیاسوو . آ هیبهرب  سووهرب مدن

 .سال بهدب اس  زدبیاس   در طهل س

قبل ا  وضوو   د یابهدب نهیدر مد ای د یاشووما که در مکّه بهدب« کنتُم» نیبنابر
 نهیکه در مکه نا ل شووودب اسووو  و در مد یاتیدر آ  «بٍیر یکنتُم ف»  یفعل
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س    شیب شدب ا «  إن کنتُم»حاال  « إن کنتُم»قبالً  « إن کنتُم»ا  بهرب نا لش 
در جم   مثلث  مانِ ح ووهر قرآن را  ا  آغا  عهدِ « إن کنتم» نیبعدًا  بنابر

 .ردیگیدر بر م یکبر ام یق انیبا ای  یعهد مدن انیتا با  یمکّ

نا بٍیر یکنتُم ف إن» چه تنز« مِم ا نَزَّل انزال فرق  ای لیتنز .میکرد لیا  آن
اسوو  اصووالً. انزال  یجیبارها  نزول تدر میاچنانچه عرض کردب لیدارد. تنز
که انزال نزول  میداشووووته باشوووو یقطع نهیاسوووو . مگر آنکه قر ینزول دفع

خله   امیمثالً  ا همیحسووواب شووودب اسووو . مثل  یاسووو   که دفع یجیتدر
لشُّهُهر عِندَ اللّه اثنا عَشَر إنَّ عِدَّةَ ا» کنیاس . ول همیسماوات و األرض شش 

هرًا فِ مَاوَاتِ و األرض همَیَکِتَابِ اللّه  یشووووَ  همی کی(  36)تهبه « خَلَقَ السووووَّ
خله  جهان  در  یهااسوو . بس بخش امی سوورجم ِ سووت  ا هم ی کیاسوو . 

نسووب  به قبل ا  خله  و بعد ا  اتمام  کنیبرابر هم شووش بخش اسوو   ول

 .اس  همی کیخله   

کتاب   لیانزال کتاب نظر دارد به تنز اندیطهر اسوووو . اح نیهم هم نجایا
اسوووو .  یجی  ا  دو جه  نزول تدر«مِم ا نزلنا». حاال  یقطع نهیالبته با قر

س . دو: اگر مراد نزول دفع یجیتدر لی: خهد تنزکی شد  نزول دفع یا  یِ با
 ل یدر ل بردبه طهر مختصور و فشو کجایالهدر اسو . قرآن که  ل یقرآن  در ل

نا ل شوووود  برا هدر  حد یال «  کنتُم»رسووووهل. بس  یمفههم نبهد جز برا یا
 س  یچ

قرآن مُنزَلِ دفعتد  دندیفهمیم ایکه کفار و معاندان هسووووتند  آ ینیمخاطب
 خهاسووووتندیرا نم یجیقرآن مُنَزَّل تدر ی. حتریالهدر را  نخ ل یل یواحدب 

که  دیها بفهمکتاب ریبا سوووا سوووهیکه با مها کندیدعهت م هیآ نیبفهمند. ا
گذشووووته هم  یانیوح یهاا  کتاب یاسوووو . حتّ گرید یهاکتاب ریقرآن غ

 .مهدم اس 

آنچه  یعنیاسوو .  یالبته ماضوو« نزلنا»  «مم ا نزّلنا بٍیر یإن کنتم ف» نیبنابر
آنچه را  کنیدارد  ول گریحسوووواب د هایلحظه. بعد نیتا ا میرا نا ل کرد
کمتر  ای شتریب ایچهاردب سال   ایسال  زدبیلحظه  که س نیتا ا میانا ل کردب
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نا ل کردبدیاسوووو   نظر کن ما  چه  عدًا  چهن  میا. در آن ته نُنَزِّلُ ب قبالً  الب

 .قرآن مشابه اس  ندبیگذشته و آ

 هیاسوو  که شووب نیا  ابعاد ا یکی  یقرآن متشووابهات اسوو  در ابعاد اتیآ
بهدِن  یانیاسوو . ا  نظر لف   معنا  بالغ   فصوواح  و در کلّ؛ وح گریکدی

ما » د یکن یبررسوو دیدق  کن« ما نزّلنا». حاال  اگر در گرندیکدی هیاعال  شووب

 .را دارد« ما نزّلنا»حکم  نیهم  هم« نُنَزِّل

 یعل». س ین «یعبد یعل»  «عبدِنا یمم ا نزَّلنا عل بٍیر یو إن کُنتُم ف» حاال 
« نا»مفرد اسو  و « عبد» اسو . « عبدنا». سو ین ه یصولهات اللّه عل« محمدٍ

. چهن خدا واحد اسوو   احد اسوو . سوو یذات ن  یجمع« نا»جم  اسوو . 
مراد  یصفات رحمان  یاس . چهن گاب جمع یمیصفات رح  یبلکه جمع

 .مراد اس   گاب هر دو مراد اس  یمیاس   گاب رح

فان إل یقرآن مُنَزَّل ا  برا کنیول مه یاله همی یمکل عد رح ا رب   ی میدر بُ
  یمیاسووو . چهن رح  یمیهر دو  رح ایرب اسووو     یرحمان ایاسووو   

ه ربان ه اسوو . رحم  خاصووّ رحم ِ  یِانیمرحله با نیآخر  یرحم  خاصووّ
ّهِ وح و  یو فرد  یبرون یِدرون یِعمل یِعلم یِدتیعه یِفیتکل یِانیخاصوووو

 .طلبدیرا م« نا»  یتماعاج

 

عد رح  یعنی فان در مثلث  یامکان دارد که برا  یمیخدا آنچه در بُ مکلّ
فرسووووتادب اسوووو . بلهه راج  به نه   نجایبفرسووووتد  ا امهیاله همی ی مان إل

در معنا  یول سوو ین یاسوو   البته لف  عبد «یعبد» میاسوو   ابراه «یعبد»
  مانِ ا یکه مهردِ ن یاسووو . در بُعد یاسووو   چهن در بُعد خاصوووّ  «یعبد»

 .اس  انیحیمس ای انیمهسه ان یمیابراه ان یخاصِ نهح

خاص اس .  یهاعزمِ محدود به  مان  یچهار بزرگهار  وال نیعزم ا  یوال
 همی یبلکه ال سوووو  ین یعزمِ قرآن  محدود به  مان خاصوووو  یوال کنیول
س . بنابر امهیاله شامل ا  ا یکه ن یدر کلّ ابعاد نیکلّ حاجات مکلّف نیرا 
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  یتعالحق  سووبحانه و  یِمیرح  ِیرب ان یعنی« عبدنا» نجایاسوو   ا یبه وح

 .«ما نزّلنا»  نیشدب اس  در ا ادبیصد در صد ب

کان نزول وح یزیچ چیه  یانهطه چیه فان دارد   یا  برا یانیکه ام مکل
 میکنیو م میاهم اسووتدالل کردب گرید یاتیفروگذار نگشووته اسوو . فلذا به آ

شا یقرآن  مطلب نیا لیتکمکه  خدا هم بعد ا   شد ا  نظر  ستهیکه  نزول با
صل یِ. ا  نظر وحس ین یوح ستهل و خا  ِیوال ع ِیشر یِا  چیه تم عزمِ م

 .در قرآن فروگذار نشدب اس  یمطلب

به  صیقرآن  تخصوووو یجایدر جا« عبدنا»مثالً لف  « عبدنا یعل» حاال 
بحَانَ الَّذِ»بزرگهار دارد. مثالً  غمبریب « عبدب( »1)اسوورا  « بعبدبِ یأسوورَ یسووُ

و « عبدب«. » عبدنا»که  میدار ادی  گرید یدر جاها یدرسوووو  اسوووو   ول

 .ه( اس ینهعد در اختصاص رسهل خدا )صلهات اللّه و سالمه عل« عبدنا»

 

 [!( دارد9)قمر « عبدنا»سؤال: قرآن در مهرد ح رت نه  هم ]

 یدر مرحله باال« عبدنا»  یعبهد دینی. ببکنمیبله دارد  اما نهعد عرض م
 نجایهستند. در ا هیبه ترنییاس ؛ و در مرحله با نی باال  مربهط به خاتم النّب

عد رح  یقرآن اتِیآ لِی  مُنَزِّل در تنز«نزَّلنا» آن چه امکان دارد؛    یمیدر بُ
 یممکنه یسووتهیتمامِ مراتبِ شووا   یدر بُعد عبهد« عبدنا»نا ل کردب اسوو . 

اسوووو .  یوح نیباالتر« ما نزلنا» نیهسوووو . بنابر« عبدنا» نیدر ا   یعبهد
کتاب  نیترسووتهیشووا یعنیبندگان اسوو .  نِیترسووتهیو شووا نیترمهم« عبدنا»

 .میبندگان نا ل کرد نیترستهیرا بر شا یانیوح

( 23)بهرب « مِم ا نزّلنا عَبدِنا فأتها بسووهرة مِن مِثلِه بٍیر یو إن کُنتُم ف» حاال 
که  یمتعدد اتیاسوو . آ« سووهرب» نجایکارب اسوو   اوالً اچه نجایدر ا« نمِ»

سووهرب  88 هیمثل آ هایو بع وو نجا یاسوو  مثل ا« بسووهرة» یبع وو م یدار
سرا   بمثلِ هَوووووذَا الهرآن لَا  أتُهایَأن  یعَلَ قُل لَّئِنِ اجتَمَعَ ِ اإلنسُ وَالجِنُّ» ا

هُم لِبَع ٍ ظَهِ أتُهنَیَ که منظهر کلّ قرآن اسوو . گاب  «رًایبمثلهِ وَلَه کَانَ بَع ووُ
ُسهَر» شرِ  افتَرابُ  قُل فَأتُها بعشَر  هُهلُهنَیَأم » سهرب ههد:  14 هیآمدب مثل آ« عَ
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فإن  نَ یمِِّن دُونِ اللّه إن کُنتُم َصادِقِ عتُموَادعُها مَنِ استَطَ اتٍیَُسهَر مِِّثلِهِ مُفتَر
لَکُم فَاعلَمُها أنَّمَا اُنزِلَ بِعلمِ اللّه وَأن لَّا إلَوووووهَ إلَّا هُهَ  فَهَل أنتُم  بُهایستَجِیَلم 

به دب  ایسووهرب  کیاسوو  که گاب به  یگهناگهن اتیتحد  هانیا«. مُّسوولِمُهنَ 

 .به کل قرآن اس  ایسهرب 

 یعنیچهن سهرب ا  سهر اس . سهر البلد  س ین یسهرب هم سهرب معمهل و
هر   یاهر قصبه  ی. استهالل هر شهرانددبیکه دُور تا دور شهر کش یهارید

 ایشهر  نیاس  که دور تا دور ا یعالمت ایاس   ینی م ای یهاریبه د  یده
 صووطال . حاال  درسوو  اسوو  که سووهرب در اانددبیخانه کشوو ایدب  ایقصووبه 
سووهرب مسووتهل هم  هیآ کی کن یقرآن اسوو  ول یمعمهل یهاسووهرب یمعمهل

 .اس 

بسم اللّه الرحمن » نکهیا یهم سهرب اس . برا «میاللّه الرحمن الرح بسم»
را مسووتهلّ الدالل  قرار دادب اسوو . بس هر  هیآ نیاسوو  که ا یرمز «میالرح
که مسووتهلّ الدالل   یا هیهر چند آ ای  یاهیهر آ  یاهر چند جمله  یاجمله

هرة   إذَافَ» : میدار هیسوووهرب اسووو . مثالً آ نیهسوووتند  ا یبر مطلب اُنزِلَ  سوووُ
سهرب ن20)محمد « الهِتَال هَایمُّحکَمَ   وَذُکِر فِ  یاتی. بلکه آس ی( منظهر کلّ 

ها امر به قتال شدب که در بسط در آن یاتیاس  که امر به قتال شدب اس . آ
باشد   هیآ کیسهرب جمله مستهله اس   خهاب  ن یاس   سهرب اس . بنابر

 .هرچه باشد ایسهرب باشد   کی شد با هیچند آ باشد  هیدو آ

جمله مسوووتهلّ الدالل   کی  یمهرد تحد  نیتریو مهدمات نیبس کمتر حاال 
هم  «میبسووم اللّه الرحمن الرح»اسوو . جمالت مسووتهلّ الدالل  قرآن مثل 

ظد  هم ترک ند  هم لف ظد هم مع هاتِ دالل بد یلف کلّ ج ند  در  و  یهم و 
. اندللّها اتُیاسوووو . جزاش مانند کلّش. چهن تمامد آ یمهرد تحد یمدلهل

 .اس  یانیوح  ینشانه رب ان یعنیچه   یعنیاللّه  یهیآ

 

سم» هر کدام   اتیآ نیا  «نیالحمد للّه رب  العالم»  «میاللّه الرحمن الرح ب
 نیا اتیا  آ هیهر آ نیو سووهرب اسوو . بنابر یانیوح  ینشووانه ربان ه یآ کی
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و   یانیو تب  یانیب اتیخهدش دالّ اسوو   لفظد و معند و در کلّ خصووهصوو
 شووتری. هر چه بشووتریباشوود  ب شووتری. حاال هرچه ب یبر رب ان یو مدلهل یدالّ
آور  نیهی شووتریب گر یکدیبا  شووتریب یاتیآ مهیهم شووهند  ضووم مهیضووم اتیآ

 .انسان دق  کند اتیآ شتریکه در ب یدر صهرت نیهیاس ؛ و کمال 

قرآن که کلّ قرآن  یکلّ یسوووهرب ای  سوووهرب؛ «فأتها بسوووهرة من مثله» حاال 
سهرب بع   ایقرآن که دب سهرب باشد؛ اس    یبع  یسهرب ایباشد؛ اس   

 .اس  هیآ کیسهرب ابع  االبعاض اس  که  ایسهرب اس    کیالبع  که 

اسوو    یمعمهل یهاسووهرب نیهم هَّن یَمُت یدر مرحله ظاهر« بسووهرةٍ» حاال 
سهرب کهثر  که اقلّ ُسهَر قرآن  ا  نظر تعداد  د یمثل سهرب حمد  سهرب تهح

ا  قرآن اگر  هیچهار آ یعنیاسووو .  هیسوووهرب کهثر اسووو   که چهار آ ات یآ

 .دیاوریب د یتهانیم

ِه» حاال  به جا«. فأتها بِسووووهرةٍ مِن مِثل ِه» یچرا  ِه»  «مِن مِثل نفرمهد  « مِثل
فأتها »قرآن بهد  « مثله» ریاگر مراد ا  ضووم سوو  یچ نجایدر ا« مِن» گابیجا

مذکر اس  و مفرد. درس  « ما نزّلنا»  «مم ا نزّلنا». چهن بهدیم« بسهرة مثله
مثل  یعنی« فأتها بسوووهرة مثله»مُنَزَّل.  یعنی« مم ا نزّلنا»مُنَزَّل   یعنیاسووو   

«ِ  مِن مثل»بُعد  کیدو بُعد اس .  یدارا« مِن»چکارب اس   « مِن»مُنَزَّل. بس 

 .بس هم محم دِ قرآن  و هم قرآن محم د«. عبدنا«ِ »مِن مثل» دو: «. ما نزلنا»

بر او  هر  یقرآن محمد به حسوواب وح  یقرآن به حسوواب مهرد وح محم دِ
صل  یدو مهرد تحد صال  دارد. ا س ؛ قرآن ا س  ا ستند. فهط قرآن  در ه
 یقرآن را آوردب مهرد تحد  نیفرعش که محمد اس  که ا کنیقرآن اس   ول
من مثل »و « من مثل ما نزّلنا» یعنی« فأتها بسووووهرة من مثله»اسوووو . بس 

 .«اعبدن

بر « ما نزّلنا» سووو  یچ« مثل ما نزّلنا»اسووو .  یابعاد یهر کدام دارا حاال 
. یربان یهایوح یعنی« مثله»اسوووو .  یوح نیقرآن  باالتر دِیحَسووووَبِ تأک
تاب یلیانج یِرا  وح یتهرات یِوح دیحسوووواب کن که ک  یاصوووول یهارا  

 ثل ا  تهرات که مما یسهرب ا« فأته بسهرة من مثله» اس    یربان یانیوح
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اهوول تهرات کووه قرآن را قبهل نوودارنوود. خووداونوود   یدارد بووا قرآن در وح
 ان یشووما نصووران ان یههدیاسوو   شووما  یقرآن کتاب وح نیکه ا دیفرمایم

خطاب « إن کُنتُم»را  چهن  یانیوح یهاکتاب دیکه قبهل دار ان یشما کتاب
و  انیههدیبلکه  س  یکه  فهط ملحدان و مشرکان ن س یبه ملحدان فهط ن

بهدن قرآن هستند  مثالً  یانیدر وح «بٍیر یف»که  انیکتاب ریو سا انینصران
هم  یاصووالً  و بع وو سوو ین یکه قرآن کتاب وح ندیگهیا  آنها م یبع وو

ستاد حداد ب یهاطالت یکه وح ندیگهیم س   مثل ا کتاب  14. او که یروتیا
 یعنی. «نیهدمن الع  یالهرآن نسووووخ  عرب»که  دیگهیبر رد  قرآن نهشووووته م

و  د یتهرات  و عهد جد ق یا  عهد عت یاتیالتهاط کردب  آ  یقرآن جم  آور

 .مستهل حساب کردب اس  یرا به عنهان وح نیا

 

سان حاال  صالً قبهل ندارند  با قبهل دارند و  یانیکه وح یک بهدن قرآن را ا
ستهل ن یوح ندیگهیم س   بنابر س یم کلّ منکرانِ قرآن در  نیو التهاط ا

عد قرآن عد اعل   ی بُ تب وح یدر بُ عادِ اعجا  یمرا کلّ اب کّل   یبهدن  در 
که « ما نزّلنا» ماثل  ا  م«فأتها بسووووهرةٍ مِن مِثلِه»مخاطب هسووووتند.  هانیا
نا عل بٍیر یکُنتُم ف»اگر  انیکتاب یاسوووو   ا یانیوح یهاتابک  یمم ا نزّل

 دیکن سهیمها د یکنی. در قرآن دق  نمدیکن سهیمها د یدار بیاگر ر« عبدنا
کدام  دینی. ببدیبا قرآن کن سووووهیرا مها لیتهرات و انج یانیوح یهاکتاب

 .بهتر اس 

اس .  یقرآن أعل ایاس    یقرآن أدن ایبرابرند   ای. س یسه حال خارج ن ا 
محال اسووو . حداقّل برابر اسووو    یبهدن قرآن  در نزدِ اهلِ لغ ِ عرب یأدن

 یبشووور یِکمتر ا  وح یرب ان یِممکن اسووو  وح ایاسووو . آ یحد باالتر اعل
 یمسوووتهلّ ربان یِوح سووو  ین یربان یقرآن وح ندیگهیکه م هانیباشووود  ا

ا  تهرات   یکنند. تهرات  سووهرب ا سووهیاسوو ؛ مها یبلکه فکرِ بشوور سوو  ین
 سوووهیو مها اورندیب لیا  انج یاتیآ ایا  تهرات   یاتیآ ل یا  انج یسوووهرب ا

هَدَا  کُم مِِّن دُونِ اللّه» هم   یخهد سووووهیکنند با قرآن. هم مها «  وَادعُها شووووُ
ا   یرا با سوووهرب ا قرآنا   یکنند  سوووهرب ا سوووهی( خهدشوووان مها23)بهرب 
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 ان یههدیرا که  یآسوومان یها. کتابدانندیم یانیکه وح یآسوومان یهاکتاب

 .کنند با قرآن سهیمها دانند یم یانیوح ان ینصران

صهرت  نیهاس  که در ابرتر ا  آن ای. س یا  سه حال خارج ن سهیمها نیا
س .  یقطعد وح س  که در ا ایا س .  یصهرت هم وح نیبرابر ا  یأدن ایا

الفاظِ قرآن  در دالّ بهدنش   یعنیباشووود.  یممکن اسووو  أدن ریاسووو ؛ و غ
شابه  آ  در کلّ  اتیمدلهل بهدنش  عدم تناق   عدم تهاف   عدم ت اد   م

 .یکی نیدس  کم برابر اس . ا ایبرتر اس   ایجهات  قطعد 

را اصالً قبهل ندارند    یانیکه وح دی  فرض کن«فأتها بسهرةٍ مِن مِثلِه» دو م 
خهب؛ بس ا   مییگهیم سووتند یملحد هسووتند  مشوورک هسووتند  اهل کتاب ن

قرآن  در عبارت داشووتن و نداشووتن  قرآن که دالّ اسوو  و مدلهل  نیمثل ا
ا   د ینک سووووهیو مها دیاوریکه دالّ و مدلهل اسوووو  ب ییاسوووو   کلّ کتابها

 د یسوووتین یکتاب د یسوووتین یرب ان یِ. شوووما که قاال به وحیبشووور یهاکتاب
س   « عبدنا یما نزلنا عل»مثلِ « مثله» نیبنابر شدب ا آن چه بر عبدِ ما نا ل 

تهرات را  د یرا منکر یاسوو   اصووالً وح یوح دیکه شووما اصووالً قبهل ندار
ص غِیعبارات بل کنیول د یرا منکر لیانج د یمنکر درجه او لِ  یِستهیشا حِیف

کدام بهتر  دینی. ببدیکن سووهیدر کل  با قرآن مها دیاوریعاقالن و عالمان را ب
 اس   یبرابر اس   با أدن ایقرآن برتر اس    ایاس   آ

 

اسوو  کلّش. در طهل  یبلکه أعل سوو  یبرابر هم قطعد ن سوو  یقطعد ن یأدن
با قرآن   سوووهیها  همه در مهاها عبارات  الفاط دالّ و مدلهلنهشوووته خ یتار

امام اس  و مهدم اس .  شهی ندب اس   هم شهیکه قرآن هم دهدینشان م

 .حداقل برابر اس  ای

به ا نیا خهب  که  نیمربهطِ  له»اسوووو   به  یبرم« مث نا»گردد  ما « ما نزّل ا
شما مماثل با عبدِ ما با باالتر« عبدِنا«ِ »مِن مِثل«. »عبدنا»  نیچند بُعد دارد. 

. اگر دیکنینم دایب ای دیکنیم دایمراتب علم و فهم ب نیمراتب عهل  باالتر
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ا  او   یسووووهرب ا د یکرد دایبرا  شوووومندانیعالمان و عاقالن و اند نیباالتر

 .دیکن سهیو با قرآن مها دیاوریمستهل ا  او ب یعبارات

در بندب « عبدنا»آنچه ا  مماثلِ  ای. س یهم ا  سه حال خارج ن نیا ن یبنابر
قرآن  ایاو برتر اس   ای د یاوریاس  ب یمراتب عهالن نیخدا بهدن  در باالتر

قطعد. اگر برتر بهد در طهل  سوووو یبرابر اسوووو . او که برتر ن ایبرتر اسوووو   
ند واقعد م. اگر هم آوردبآوردندیچهاردب قرن م اسوووو  و باعث  سووووخربا

 .برتر اس  ای. س یبرابر اس   که برابر هم ن ای. میدیافت ا  که ما د

 یانیوح ی« ما نزّلنا»و بر   یاله یِانیوح ی« ما نزّلنا»قرآن بر  یبرتر نیبنابر
در بُعد درس « عبدنا» نکهیا ای. بیتهدم دارد. بدون شووک و بدون ر  یبشوور

«  عُمُرًا مِِّن قَبلِوهِ  أفَلَوا تَعهِلُهنَ کُمیفَهَود لَبِثوو ُ فِ»کوه  غمبریب نینخهانودن  ا
و مسوووولمان و همه  یکه ملحد و مشوووورک و کتاب غمبریب نی( ا16هنس ی)
نخهاندب و  یکه قبل ا  نزول قرآن هرگز درس نخهاندب اسووو   کتاب دانندیم

وَمَا »اس  که  نیبر ا لیدل  یامتعددب اتیاند  ننهشته اس . آنخهاندب شیبرا
ُّهُ بِ َا تَخُط َابٍ وَل ِهِ مِن کِت ن َ تَتلُه مِن قَبل ِکَیمِیَکُ َابَ المُ ن َّارت   «بطِلُهنَ إذًا ل

که  یاند. کسووخهاندب  یو نه برا  یانه نهشووته  یا( نه خهاندب48)عنکبهت 
تاب چیه بل ا  نزول قرآن ه یک ندب و ق لب علم چینخها  میبه او تعل یمط

که تمام بشرها و تمام مکلّفان  آوردیم یحاال کتاب  ینشدب اس   وله بشر
که  یا  کسوووو« من مثله». دبه هیآ نیبُعد دو م ا نیدر برابرش عاجزاند. بس ا

 .درس نخهاندب اس  چیه

بزرگان  اند نیمکتشووف اند نیاند  مخترعخهاندب ییکه درسووها یکسووان سووهم 
که مماثل  در اصل  یدارند. بس کسان  یبشر نیعالم هستند  مماثل  در ا

شر شر   یب شر   یدر عمق ب  غمبر یمماثل  دارند با ب  یدر هر جه  در ب
دارد  یرسه گانه  قطعد برت سهیمها نیسه ضل  و در ا نیدر ا دیکن سهیمها
 یهایقرآن بر وح یو قطعد تهدم دارد وح ؛یبشوووور یِبر وح یقرآن یِوح

 .گرید یرب ان
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هم تهد م  یگذشته رب ان یهایبر وح یقرآن حت نیاس  که  ا نیما ا یمدعا
متناق  که  یهایاند. تا چه رسوووود بر وحمطلق یهایوح نکهیدارد. با ا

شر یهایوح شر ریبا غ یب س . حت یقاط یب صل یهایدر وح یشدب ا  یِ ا
بل ا  تحر لیو تهرات و انج یمیو ابراه ینهح ها هم شوووودن  بر آن فیق

 .شهدیمعلهم م سهیدر مها نیدارد؛ و ا متهد

 

هَدَا  کُم »شووهد   سووهیاگر به طهر درسوو  مها سووهیمها نیدر ا حاال  وَادعُها شووُ
 یگری  هر کس من دون اللّه  گهاب اسوو  بر تهدم آنچه را که د«مِِّن دُونِ اللّه

  یبشوور یچه حرفها ل یقرآن اسوو   چه تهرات  چه انج ریآنچه غ آورد یم
و  یعهالن گهاهانِ  تمام «شووووهدا »  یربان ریغ یهایوح  یربان یهایوح
اگر راس  . «نیإن کنتم صادق»اند؛ شاهد بهدب که دیاوریرا ب یو فکر یعلم
 یکه قرآن ا  نظر وح دیگهی. اگر راسوووو  مدیهسووووت بیکه در ر دیگها یم

 نیبلکه باالتر سووو  یمشوووکهک ن یانیمشوووکهک اسووو   نه تنها ا  نظر وح

 .اس  یدرجات وح

ا  دو حال خارج  سووووه یمها نیبه ا دیاشووووما مکلفّان که دعهت شوووودب بس
  یاگر هرچه فعال دیاهل نار. اهل نار هسووت ای دیاهل نهر هسووت ای د یسووتین

و در  دیآورد« ما نزلّنا»مثل « عبدنا»مثلِ  د یو هرچه جسووووتجه کرد دیکرد
و  یقرآن غالب اسوو  در کلّ جهات ظاهر نیکه ا د یمغلهب شوود سووهیمها
َإن لَّم »  دیو اگر قبهل نکرد  یربان ریو غ یربان یهایبر کلّ وح  یاطنب ف
وَقُهدُهَووا النَّوواسُ وَالحِجَووارَةُ أعِوودَّت  یفعَلُها وَلَن تَفعَلُها فَوواتَّهُها النَّووار الَّتِتَ

َافِر خل نهر هسووووت دی( اگر قبهل کن24)بهرب  «نیلِلک  دیاگر قبهل نکن د یدا

 .دیداخل نار هست

 یرا بع ووو یتحد نیمتعدد شووودب اسووو ؛ و ا یتحد نیا فیدر قرآن شووور و
که در بُعد فصاح  و بالغ  اس  فهط. بُعد فصاح   کنندیم الیخ هنیآقا

 یِ بُعد قشر کیدو بُعد اس .  یاس . قرآن دارا یو بالغ  و لغ  بُعد قشر
س ؛ و   یاکلمه یِلغه یِصهت یِلفظ  وکه معارف  یبُعد مدلهل کیکه دالّ ا
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ها  در برابر کلّ عهال  و کّل قرآن اسوووو . در کلّ ابعاد  در کلّ  مان قیحها
ا  هر  یها  در هر دالّا   بان ی  و کلّ فصووووحا  کلّ بلغا  در هر  بانعلما

 .ممتا  اس  نیها  اها  در هر مدلهل ا  مدلهلدال

 

آن   یبزرگهار که به اعتراف جاهل غمبرِیکردب اسو   ب غمبریاد عا که ب نیا و
ما یمهق   عهال هلِ عهال بهدب اسووووو   چطهر  یآن مهق   عل آن مهق   أع

 ای ندب اسووو   ایبکند که بعد ا  چند وق  که  ییأعهلِ عُهال ادعا شوووهدیم
اللّه و  لهاتمحمد بن عبداللّه )ص نیفاِشل بشهد. اگر ا شیمردب اس   ادعا

 یِاسوووو   اگر مطئن نبهد وح یربان یِ( مطمئن نبهد که وحهیسووووالمه عل
قان بان یِبرتر یِفه عا نیاسووووو  چن یر کهیا ی. براکردیرا نم ییاد  نیچن ن
و  آوردندیم« من مثله» نصووووارا   یعلما ههد ی یعلما ان یههدیرا  ییادعا

 .کردندیمحکهم م

دارد  و   یکل یتحد  نیا ندبیآ یهاا  آن  مان تا  مان ما  تا  مان نیبنابر
قرآن فهط در  کنندیم الیخ هاینسب  به کلّ عهال و کلّ علما هس . بع 

در نجف که  دیآیم ادمیهاسوووو . من عرب  بان یو فهط برا یلغ  عرب
شتند با ما در بُعدِ محه یبع  میبهد قرآن.   یرا  علما و ف ال اختالف دا
ا  همان علما حاضووور شووود   یکی م یبهد ییخه یخدم  مرحهم آقا یرو 

قرآن که محهر  نیا دیبگها یصادق یآقا نیبه ا  ییاللّه خه  یآ یگف  آقا
وَکَذَلِکَ » گف  که  ه یگف  کدام آ کند یرا چطهر معنا م هیآ نیقرار دادب  ا

مخصهص عرب  یعنیاس .  یعرب محک نی(. ا37)رعد  «دی أنزَلنَابُ حُکمد عَرَبِ
با  ییخه یه آقاستندیعرب محکهم و مکلّف به حکمِ قرآن ن ریغ یعنیاس . 

ا  برو سووؤال کن  یکه اعتراض دار یکمال احترام فرمهدند که ا  خهد کسوو
سهال نکن. من گفتم که  س   لغتد عرب «دیحکمد عرب»من  کهه  س یکه ن دیا

 . اس دیه حکمد عربس ی که ندلفظ

 یلغ ِ واضوووح. معنا یعنی یواضوووح. لغ  عرب یعنی یچه  عرب یعنی یعرب
: واضووح. بس ی: مطلب واضووح  علم عربیواضووح  مطلب عرب ی: معنایعرب



14 

 

دُّ کُفرًا وَنِفَاقد»واضووح.  یعنی یعرب  یعنیچه   یعنی( 97)تهبه « األعرابُ أشووَ
 قرآندعهت  یِها که مبدأ و محهر اصوووولکلّ عرب ای. آریها  نخعرب  بان

َشدُّ کُفرًا وَنِفَاقد» بهدند؛  ستند  نخ« أ ش هیباد یعنی ی. العربریه  یعنی. هانین
سان ش یک ش دور افتادب  یدر جاها ها هیدر باد ها ابانیندارند  در ب یکه به

دُّ کُفرًا وَنِفَاقد» هانیهسووتند  ا  یا  مرکز تمدن اسووالم نکهیا یچرا  برا« أشووَ
 بیو ترب میتعل گابیبهد و جا غمبریب گابیکه جا نهیکه ا  مد یدورند. کسوووان

دور بهدند؛ دورتر ا  دورترها بهدند  که در  نهیبهد  دور باشووووند؛ و ا  مد
ستر و بدون باالسر هاابانیب شند  ا یبدون  َشدُّ کُفرًا» هانیبا وَمِنَ األعَر «. »أ

«  من االعراب» ( خهب  99 )تهبه« قُرُبَاتٍ عِندَ اللّه نفِقُیُمَا  تَّخِذُیَابِ مَن... وَ
 هانیا  یاسووووالم نِیو تب یتیو ترب یکه دورند ا  مراکز علم یکسووووان یعنی
َشدُّ کُفرًا وَنِفَاقد»  هانیاگر واشنگتهن  ا س ی  مثالً اگر لندن  اگر بارهستند« أ

که دورند ا   یکسووان یعنیاعراب هسووتند.  هانیا  یدورند ا  مراکز اسووالم
 نیشوهرها و باالتر نیتروله در بزرگ  یمراکز اسوالم ا   یاسوالم یهامیتعل

 .باشند  اعراب هستند یماد یهاتمدن

کلمه را واضووح کن  « : أوضووح الکلم » یعنی« أعرِبِ الکلم » یلغ  عرب در
 یإعراب معنه یهم برا یفاعلش را  مفعهلش را  م وووافش را ... إعراب لفظ

س .  ِبَر و   شتن برا ریا ضم ه را گذا شهد.  نیا یو  شن ب س  که معنا رو ا
نابر َابُ حُکمد عَرَبِ»که  هیآ نیا نیب ِکَ أنزَلن َذَل نا ل  نگهنهیما ا» یعنی «دی وَک
حکم  نی( در ای)گرب و گنگ یدیتعه چیه«. واضوووح یآن را  حکمقر میکرد

نه لفظد  نه معند  نه فطرتد  نه عهالً  نه علمد  تهافق دارد با عُمِق  سوووو  ین
کلّ حاجات مکلّف ی علم   ی عهالن   ی فطر که ا  همه برتر انسووووان  نی. 

 .اس 

من نگفتم شما »)به آن شخص( فرمهدند که:  ییخه یرا که گفتم آقا هانیا
شووووما به قرآن اهان   د یکنیمن نگفتم شووووما اشووووتباب م د یکنیغلط م

 .«دیکنیم
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اسوو  و روشوون اسوو  که  نیممطلب بَ نیا گرید یاتیو آ هیآ نیا یمبنا بنابر
سد در دالل . در  یِا یقرآن در کلِّ ابعاد  فهقِ ابعادِ امت س . تا چه ر کالم ا

س ه   یاقه مدلهل ضعف ا س   آن وق  در دالل  أ  یاتیو آ «هیف بیالر»ا
المسووولمهن   های أالکافرون   های أ» که خطاب به مکلّفان کردب اسووو    گرید
 یاگر نف دند یفهمینم ایقرآن را  دیفهمیم« کافرون» نیا ایآ« الفالن های أ

لدالل  بهد  مکلف نبهدند. ا یو ظنّ دندیفهم مطالب را قبالً مفصوووول  نیا

 .میکنیو تکرار نم میاعرض کردب

بهدنِ قرآن  چهن   یآ سوووو  یاعجا ِ قرآن  لف  اعجا  درسوووو  ن نیبنابر
 مان نباشووود   کی مان اعجا  باشووود در  کیاعجا  کار اسووو   ممکن در 

قان یِانیوح  ِیآ کنیول بان یِفه مان یر کلّ    ف یتکل یهابهدنِ قرآن  در 
. گذردیدارد؛ و اآلن چهاردب قرن اس  که م  ینسب  به کلّ مکلّفان  شمهل

فصاح    نیاس   و حال آنکه ا دبیبه حد باال رس یفصاح  و بالغ  عرب
قرآن  در  هیآ کیبار  شوووودب   یلیخ ی بان عرب یو تکامل و تعال یدر ترق

بالغ  اسوووو   در  نیتریفصوووواح  اسوووو   قه نیترینهج البالغه که قه
 یحتّ یقرآن ا  نظر لفظ  یگذشووووته و فعل یهانیترغیو بل هانیترحیصووووف

 آوردند یم یمهس یاگر مانند عصا ی. وانگهیاس   تا رسد به معنه ا ممت

 .محدود بهد یمهس یعصا

 

اسووو  و فرقان اسووو   اگر منکران و  هیباق یِکه معجزب فیقرآن شووور حاال 
  یا  نظر لفظ یحت  ینه معنه ؛یا  نظر لفظ یکافران امکان داشوو  که حت

اگر امکان داشووو  همسوووان با قرآن   یو فصووواح ِ لفظ  یدر بالغ ِ لفظ
ا ل لَهُلنَا مِثلَ هَووووووذَا». بله  آوردندیخهب م اورند یب ( اگر 31نفال )ا« لَه نَشووَ
هایبه ا م یآوردیمثل قرآن را م میخهاسووووتیم ما  میگها یم ن که اگر شوووو
محاربه با قرآن  و معارضه با  یشما برا ایآ د یاوریمثل قرآن ب دیخهاستیم

ستیقرآن  اگر م ستیو م دیخها ست د یتهان فهط در  نیبس ا د یبس چرا نخها
ه شما که ینف یبرا م یآوردیمانند قرآن را م میخهاستیلف  اس  که اگر م
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با قرآن   دیدار  یجد  نهدریا د یاعتماد به خهدتان دار نهدریا در مبار ب 
 ه دیاوردیبس چرا ن

هم که چهار  یبرون یها ی ها غلط اسوو   و مشوو«له نشووا » نیا نیبنابر بس
تمام مسووخرب  هانیجعل کردند  سووهرة فالن و سووهرة فالن  ا رًایسووهرب اخ

التهاط اسوو . التهاط ا  الفاظ قرآن  ترششیاسوو   آنهدر مسووخرب اسوو   ب
  یانیالتهاطِ وح  یهر متناف  التهاطِ بشوووورکردند به طهر متناق   به ط

 شیمطالب مختلف آوردند که هم لفظش محکهم اسوووو  و هم معنا کنیول

 .محکهم اس 

 و رحم  اللّه و برکاته کمیعل والسالم

 

 [اند که آوردب یینهایلفظش هم محکهم اس  ا ایآ]

چهار  نیآوردب  ا یزدانی یکه آقا یجزوب ا نی. امیکنی. حاال بحثش را مبله
  یاتیآ  یچهار سوووهرب آنهدر مفت وووح اسووو   اوالً جمالت نیسوووهرب دارد  ا

 س یهمان اس  کهه بس مِثل ن نیا  قرآن را استخدام کردب. خهب ا یکلمات
  ا  نظر یخهدش آوردب. ا  نظر ادب یو جاها د؛یا اوردبیاسوووو . مثل ن نیع

شوووهد   دایب حیغلط اسووو . اگر هم صوووح یو نحه یا  نظر صووورف  یإعراب
تا آسومان فرق دارد. در کلّ ابعاد  نیقرآن   م حِیدر مهابل صوح حشیصوح

 .اندخهدشان را مسخرب کردب هانیمحکهم هستند. ا هانیا

 

 [سؤال: ]

 ندیگهیم یفهط ا  نظر لف  اس   گروه ندیگهیهستند که م یگروه ر ینخ
ف  و که ا  نظر ل ندیگهیم مینظر معناسووو  فهط  گروب سوووهم که ما هسوووت

س . ا  نظر لف  بهتر صاحتد و ا  نظر معنا هم  نیمعنا س   بالغد و ف دالّ ا

 .مدلهل اس  نیبهتر
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 [سؤال: ]

فَإذَا » کنیتا سووهرب اسوو . ول 114همان  اشیمعمهل یعرض کردم معن سووهرب
هرَة  مُّحکَمَ   وَذُکِر فِ  نکهیاسوووو  بر ا لی( دل20)محمد « الهِتَالُ هَایاُنزِلَ  سووووُ

 .یمعهل ریو سهرب غ یاعم  اس  ا  سهرب معمهل« سهرة »

 

 [سؤال: ]

هرَة » ر ینخ مطلبِ خاصِّ مسووتهلّ الدالل    نیسووهرب  در ا نیدر ا« اُنزِلَ  سووُ

 .اس  هیسه آ ایدو  هیآ 50 نیذکر شدب. خهب اگر در ب« قِتال»

 

 [سؤال: ]

سهر  لف   هارِ یقصبه  د هارِیدِب  د هارِیخانه  د هارِیه دهارید یعنیسهرب  لف  
 نیترکهچک ی. وانگهمیو سهرب بزرگ دار میسهرب کهچک دار نیشهر  بنابر

مسووتهلّ  هیاسوو . به چهار آ هیسووهرب قرآن  سووهرب کهثر اسوو  که چهار آ

 .شدب اس  یالدالل ِ قرآن هم تحد 

دُّ کُفرًا وَنِفَاقد» هیچرا در آ نجایا] که نصّ اعراب اسوو   بعدش « األعرابُ أشووَ
بر خالف  نجایا  اعراب را  چطهر شما ا نیمؤمن کندیبعد استثنا  م هیهم آ

 [هستند و...  نینش هیباد هانیکه ا دیکنیم هینصّ تهج

 

 غمبر یمؤمن  در  مان ب ریغ ایمؤمن بهدند  نهیمد یهانیاکثر شهرنش ایآ

 [«عهلهنیاکثرهم ال» دیگهیقرآن م یبهدند ولمؤمن ]

کافر بهدند.  هانینشووو هیاکثر باد کنیداشوووتند. ول مانیا یندارد  ول منافات
داشووووتند  اکثرًا فهم دارند و مؤمن  غمبریکه ارتباط با ب نانیاکثر شووووهرنشوووو

«  األعراب»اکثرشووان  نان ینشوو هی. در مهابل اکثر بادسووتندیهسووتند و ملحد ن



18 

 

من » . بعد بهدندکافر  نهاینشوو هیاسوو   کلّ باد یقاعدب کلّ« األعراب»اسوو   

 .مؤمن بهدند نهاینش هیباد یبع « االعراب

 [ن ینش هیچطهر شد باد« االعراب»اس  که  نیبحث من ا]

 

را دارم معنا  ی. اعراب عربیاعراب عرب کی میدار یاعراب فارسوووو کی ما
اس .  نینش هیو باد س یسرش ن یرو یکه سهف یکس یعنی. عرب کنمیم

که  یکس یعنیعرب « نحن العرب ...»کالً اعراب جم  عرب اس   عرب هم: 
ش هیباد س . لف  عرب نین ش هیباد یعرب  لغتش به معنا یِا س . مثالً  نین ا

االعراب نبهدند. چهن  هانیبهدند  ا نهیکه در مکه بهدند و در مد یانکسوووو
عرب بهدند  یبهدند. ا  نظر لغه ینبهدند. بله  عرب ا  نظر لغه نینشوو هیباد

س  ول نیترحیصح  یکه  بان عرب سان کنی بان ا شامل ک س   یاالعراب  ا

 .بهدند نینش هیباد هانیکه کالً ا


