
1 

 

499 

 

 های قرآنمعرفی ابعاد و ویژگی

 

 

 
 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ للَّهُا یصَلَّ وَ ينَلَمِاْلعا بِّرَ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

زیاد است و مواارد  از آهاوا را بحور کوردیم.  ،آیاتی که درباره معرّفی قرآن است

إِنَّ هَذَا اْلقُورْآنَ یِاْودِ  » :این آیه استجامع باشد، کمال قرآن را  راحلکلّ ما  که آیه

 به این دليل. است اش ذکر هشدهاین ماصال است ولکن صله« للّتی» 1،«لِلَّتِي هِيَ أَْقاَمُ

« الّتوی»مشومال  ،از قاام و قيمت و اسوتقامت ،است« الّتی»است که هر چه مناسب با 

، «للعمليّوو  الّتووی»، «للمعرفوو  الّتووی»، «الّتووی ةللعقيوود»، «الّتوویللنيوو  »، «للّتووی»اسووت. 

کلّ احتياجات فورد  و  .«لالجتماعات الّتی»، «للسياسات الّتی»، «لالقتصادیّات الّتی»

چوه قلول از  ،جسمی و روحی و معنا  و ظاهر  و باطنی که در عوالم تکليوا اسوت

مطلق است. اگور فقو  « لّتیا»است. چان « الّتی»مشمال  ،رجعت و چه بعد از رجعت

عقاید و احکوام و « تیللعقائد الّ»د یلالحکام الّتی، عقا»احکام باد، فق   ،یک راه باد

هوم از  ،هوم از قويّم اسوت ،اتی که عرض کردیم. اقام هم از قيمت استتمام خصاصي

هوم  ،بيشترین قيموت اسوت در ميوان کولّ کتوب آسوماهی ها«الّتی»قيام. هم قيمت این 

کوه احتموا ا اگور بعود از قياموت  است. به این معنا زیادتر ...[]هم  ،شتر استقيامش بي

 ،باز اقوام از قورآن هيسوت ،بيایند یو مکلّفين ، رسلکلر  باز عالم تکليفی ایجاد گردد

، قرآن اقام از آهااست. یا همين قرآن است یا ماهند ایون قورآن. ماهند قرآن هيستبلکه 

، رو  احتموال گوایيماگور میقورآن اسوت. بنوابراین رو  هموين  ،و ظاهرًا ماهند هدارد

این  ،عالم تکليا شدن ظاهر بعد از اهفجار عالم و ،اینکه تاقّا هشاد در عالم تکليا

اگور اقوام مون فوالن بواد  منه است یا اقام مطلق اسوت.اقامٌیا اقام مطلق است. چان 
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هوا و از کولّ قيوامولوی اقوام یعنوی قيوامش، قيموتش، اسوتقامتش، بقوائش محدود باد، 

در کلّ جااتی که موارد احتيواک کولّ  ،ها بيشتر استها و پایدار ها و استقامتقيمت

 ؟ولکن آخر دارد یا هدارد ،عرض عالم است. اللتّه عالم حادث است و مکلّفان در طال

جانّم آخر دارد. باشوت آخور هودارد و  ،برا  اینکه باشت آخر هدارد ،آخر هداردعالم 

کنويم کوه بواز احتما تی است که بعود بحور موی ،با باشت هم امکان دارددر مقارن 

سوتقرار خااهود داشوت در کولّ ولکن همان قورآن ا ،درست بشاد دیگر عالم تکليا 

 ابعاد.

عد است: یوک علوم این قرآن که کلّ علم ممکن النّزول ربّاهی است. چان علم دو بُ

. ، آن هوههيسوت تعلويمهوزول و ربّاهی که در اختصاص الاهيت اسوت و قابول پ وش و 

امکان هوزول دارد از بورا  کولّ مکلّفوان در کولّ  ،وليکن کلّ علامی که در کلّ جاات

از هظور  یدر این قرآن ماجاد است. حا  این قرآن دارا  مراتلو ،مراحل کمال تکليا

تَابِ لَدَیْنَا وَإِهَّهُ فِي أُمِّ اْلكِ»  قرآن مرتله علم الای است. تنزیل است. مرتله او و هزول 

هموين قورآن  ،کتاب همان قرآن اسوت ،امّ الکتاب که محار کتاب است 1،«لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ

این خواد کتواب اسوت. ولکون امّ  چيزش، همه ،عد ظاهرش، باطنش، دالّش، رمزشدر بُ

الکتاب محار کتاب است. محار و مرکز و ریشه و پایه این کتواب کجاسوت؟ علوم ا  

، این قرآن در مرحله با تر که امّ الکتاب اسوت و «وَإِهَّهُ فِي أُمِّ اْلكِتَابِ»است دیگر. پس 

یعنی برتور اسوت از تفاّوم  ؛، علیّ است، علیّ است«لَدَیْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ»علم هاایی است 

تور تور اسوت، قوایممردمان. حتّی برتر است از تفاّم رسال. با تر است، برتر است، قا 

کنم و الّا این قرآن لفظی تر است حتّی از تفاّم رسال. در جمع عرض میاست و ثابت

ولی امّ الکتاب، امّ یکوی از فرزهودان امّ الکتواب  ،که معلام است که معلام رسال است

امّ در بعد کلّی و صود درصود  به دسترسیولکن عد هزول و تنزیل این قرآن است. در بُ

ما    درزش ، حکيم «لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ»هد باد. حتّی از برا  رسال ه اا ،از برا  احد 

موون أن یفامووه »هيسووت، علوویّ اسووت، علوویّ اسووت آن ]ممکوون[  رود. دسترسووی بووههمووی

بوه او  ،عد  از مقامات رسوالت و و یوت عوزم باشوددر هر بُ ،هر کس باشد« الفاهمان

یوک بعود م صواص حوقّ  :عود  اسوترسد. چان علم خدا علمی اسوت کوه دو بُهمی

صد  ،در کلّ ،قابل وحی است ،یک بعد قابل تنزیل است. آهکه قابل تنزیل است ،است

اش ولوی بقيوه ،درصد برا  کلّ مکلّفان در طال و عرض عالم در این قرآن هازل شوده
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  محار  امّ بادن قرآن علوارت اسوت از علوم ه ير. پس این مرحله اولی، مرحله او 

 ا . 

یک علوم  و ا علم ا  دو علم است: یک علم ذاتیمنتا ،از علم ا  افاضه شده بعد

علوم ذاتوی  ،پذیر هيست. کما اینکه ذات خدا اهتقالقابل اهتقال هيست فعلی. علم ذاتی

قدرت ا  که  ،گيردقدرت ذاتی خدا، حيات قابل اهتقال هيست. قدرت تعلّق همی ،خدا

جاد خدا  دیگر محال گيرد به ایجاد محال. ایتعلّق همی ،پایان است و مطلق استبی

خدا هيست. ایجاد قودرت  ،چان غير خدا ؛است. ایجاد علم ذاتی برا  غير محال است

ذاتی خدا برا  غير محال است، ایجاد حيات ذاتی خدا برا  غير محوال اسوت. چوان 

فق  «   أوّل و   آخر»هم آخر هدارد.  ،ایناا تمام دارا  سروریت است، هم اوّل هدارد

هه، « مثله» 1«.لَيْسَ كَمِْثلِهِ شَيْءٌ»اتش صفات ذاتش، حياتش، علم ذاتش ذات خداست، ذ

 مثلش ماهند هدارد.داشت، اگر مثل « کمثله»

  قرآن است که مرحله ظاار قرآن در کتواب تشوریعی و در کتواب این مرحله او 

همين قرآن است. منتاا ایون قورآن کوه در مرحلوه  ،شرعی برا  مسلماهان تا آخر عالم

إِهَّوا أَهزَْلنَواهُ فِوي »دارا  مراحلی است. مرحله رمز اهزال بدون لفظ است کوه  ،م استدو

مجمول  طار فشوردهبوه .هم تفاصيل هدارد ،هم لفظ هدارد ،که لفظ هدارد 2،«لَيْلَ ِ اْلقَدْرِ

 بوه «أُحْكِمَْت»این  ؛«أُحْكِمَْت» 3«.کِتَابٌ أُحْكِمَْت آیَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَْت مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَلِيرٍ»

شده. یعنی قلالا امّ الکتاب باده. « احکمت»بعد هلاده، « احکمت»معناست که قلالا این 

« احکمت»باده.  و علم ذاتی خدا تفاصيلقلالا در امّ الکتاب حکيم ذاتی فشرده بدون 

ا  تواب را بوه گاهوهیعنوی ایون ک« إِهَّا أَهزَْلنَاهُ فِي لَيْلَو ِ اْلقَودْرِ»القدر.  در ليل « احکمت»

پوس  آیود.ر بزرگاار که بعد بحثش میهازل کردیم بر پيغمل ،محکم که قابل هزول است

چان اهزال داریوم و تنزیول، اهوزال هوزول دفعوی  ،  اهزال قرآن و هه تنزیلشمرحله او 

تنزیل هزول تدریجی است، تفعيل است دیگر. اهزال هوزول دفعوی اسوت و تنزیول  ،است

اهزال آموده آهجوا معنوا دارد  ،ها وقتاا که به جا  تنزیلت. و بعضیهزول تدریجی اس

 که بحر کنيم. 
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. بعود عورض اهوزال در ليلوه قودر اسوت ،  هزول قرآن و اهزال قورآنپس مرحله او 

القدر همان ليله معراک است. معوراک و ليلوه قودر یکوی اسوت. معوراک  کنيم که ليل می

هجوم اسوت و در آیوات قدر که معوراک در سواره  هو ليل ليله قدر باد، معراک درپيغملر 

القدر هم در ساره قدر است. این مرحله اوّل هزول قرآن کوه اهوزال دفعوی  دیگر و ليل 

کلّی جمعی است و در این اهزال کلّی جمعی تمام تفصيالت، تمام خصاصيات، تموام 

خااسوت جزئيات بر محار کلّيات ماجاد است. و لذا پيغملر اکورم وقتوی جلرئيول موی

اهَ َ »بر او سلقت کند،  خااستمی پيغملر ،آیات مفصّالت را بياورد لَوا تُحَورِّ ْ بِوهِ لِسوَ

؟ پيغملور کوه اعقول و اعلوم و اعودل و گایودبه چه کسی می این حرف را 1«لِتَعْجَلَ بِهِ

بوه عنواان  ،اکمل کلّ مکلّفين است در مثلّر زمان، امکان دارد خوادش بودون سوابقه

تااهد حرف بدون سابقه همی عاد  بزهد؟ غير ممکن است. حتّی آدم وحی الای حرف

، هوه هوه سوابقه جزئوی دارد ،هه سابقه کلّی دارد ،بزهد. کسی که سابقه مطللی را هدارد

بدون سابقه حرف بزهد. حتّی مجنان هوم کمتور پيودا  ،هدارد ، هيچ چيز حکام داردإ

به ایون معناسوت «  ْ بِهِ لِسَاهَ َ لِتَعْجَلَ بِهِلَا تُحَرِّ»حرف بزهد. بنابراین  طاراین شادمی

حکام قرآن که هوم احکوام ربّواهی إقرآن را بر ملنا  مرحله  یکه جلرئيل آیات تفصيل

هم تفصيل ربّاهی است، تفصيل لفظی ربّاهی است، تفصيل معنا  ربّاهی اسوت،  ،است

پيغملور مقودّم بور جلرئيول بواد خااست بيواورد، ، این را جلرئيل میترتيب ربّاهی است

ر است یوا مرکوز هوزول وحوی؟ تمآیا واسطه وحی ما ،دیگر، پيغملر واسطه وحی است

بورا  او هشسوت و پيغملور زاهوا موی، تازه جلرئيل دوشدآیات هازل میوقتی بر پيغملر 

اقُارَةِ جِنَوانِ فِوي اْلقُودُ ِ رُوحُ». کوردتأویالت قرآن را بيان می  حَودَائِقِنَا مِونْ ذَاقَ الصوَّ

ها  معرفتی علموی ها  معرفتی و علمی از حدیقهروایت داریم. در باشت 2«اْللَاكُارَةِ

چشيد، جلرئيل مطاللی از وحی را در حضار  ؛«اقَذَ» ،«مَلََّعَتَ»هه  ،«اقَذَ»ما که بکر باد 

  فق  چشيده است. معلّم بزرگ پيغملر

کردهد شدید  بعضی گمان، «هُ شَدِیدُ اْلقُاَىعَلَّمَ»و لذا در آیاتی که اشتلاه زیاد شده 

إِنْ هُاَ إِلَّا وَحْويٌ یُواحَ  »القا  جلرئيل است، جلرئيل شدید القا  هيست. برا  اینکه 

خداسوت بورا  اینکوه کولّ « شدید القوا » 3.«* عَلَّمَهُ شَدِیدُ اْلقُاَى * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَاَى

                                                           

 . 16. قیامت، آیه 1

 .265 ، ص26 ج، األنوار بحار. 2

 . 6تا  4. نجم، آیات 3



5 

 

ثاهيو  معلّوم  ،ای ماجاد است. پوس ایون اوّ اهاایت در ذات الهيروها به طار شدید بی

چه ولکن معلّم وحی  ،باده؟ واسطه وحی و پست وحی جلرئيل باده چه کسیوحی 

؟ خدا، خدا معلّم وحی است در لفظ به جلرئيل و در لفظ و معنا به پيغملر. کسی باده

ن بنوابرای پيغملور اسوت.بوه کن در لفظ و معنا يول ،اللتّه در لفظ بياهی به جلرئيل است

ایون هوم  ، اللتوهبيواوردبواد الفوا  آیوات را موأمار آورد، این جلرئيل که آیات را موی

طار تفصويل ؟ چورا بوهآوردتفصويل الفوا  آیوات را مویطار بوه که چورا حکمت دارد

طار که به طار اجمال و محکم قرآن بر پيغملر هازل شد بدون واسوطه جلرئيول همان

 1،«أَْهمُلَ ا لَاحْتَرَْقتُ وَ لَاْ دَهَاْتُ»ليله قدر هم جلرئيل هلاد  درکه در معراک جلرئيل هلاد، 

گيرم. جلرئيلی آتش می ،اگر یک سر اهگشتی من هزدیک بشام به معراک :جلرئيل گفت

پوور و بووال در مقابوول پيغملوور بی ،شوومال اسووتکووه پوور و بووالش آسووماهی اسووت و جاان

در معراک هويچ  و حال آهکه، «أَْهمُلَ ا لَاحْتَرَْقتُ تُوَ لَاْ دَهَاْ»ریزد. پر و بالش می ،ظاهر 

 کرد. کسی هلاد مگر پيغملر و خدا به او وحی می

الاا »و لذا  لَ رَسوُ وَمَا كَانَ لِلَشَرٍ أَن یُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًوا أَوْ مِون وَرَاء حِجَوابٍ أَوْ یُرْسوِ

رٍ أَن یُكَلِّمَوهُ اللَّوهُ إِلَّوا وَحْيًوا»داریم. وحی سه ما  2،«فَيُاحِيَ بِإِْذهِهِ مَا یَشَاءُ « مَا كَوانَ لِلَشوَ

 هوه حجوابِ ،حجاب، وحی خالص بدون حجابیعنی وحی خالص، وحی خالص بی

 ،جلرئيل است، هه حجاب هام است، هه حجاب درخت است، هه حجواب لفظوی اسوت

حْيًوا أَوْ مِون وَرَاء إِلَّوا وَ». اسوت حجاب خدا وحی کردههيچ حجابی در کار هيست، بی

حجاب است که ليله قدر به پيغملر شود و یک وحی بی :، پس دو وحی است«حِجَابٍ

وحوی بوا قورآن  مرسولهشواد و در آیوات یک وحی باحجاب است که به کلّ اهلياء می

هوا. حجاب، حجاب جلرئيل، حجاب هام، حجاب لفظ، حجاب تفاصيل و این حورف

، غيور حجوابحجواب، وحوی باعود وحوی اسوت: وحوی بیدو بُ پس« أَوْ یُرْسِلَ رَسُالاا»

حجواب بور پيغملوران و پيغملور در حجاب بر پيغملر بزرگاار، وحوی باوحی. وحی بی

 ،شوادبوه وسويله پيغملوران وحوی موی ،ا  که به وسيله رسوالآیات تفصيلی. و وحی

ا، الفوا  شاد هتيجه وحی ربه وسيله پيغملران گفته می ،شادهمیوحی منتاا به مردم 

 د لت ]...[وحی را، معاهی مجمل وحی را و معاهی مفصّل وحی را که بر حسب 
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 فَإِذَا قَرَْأهَاهُ فَواتَّلِعْ قُرْآهَوهُ* إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآهَهُ   *لَا تُحَرِّ ْ بِهِ لِسَاهَ َ لِتَعْجَلَ بِهِ»

پيغملوور کنوويم. چوورا حووا  اشوواره مووی ،دیمقوولالا صووحلت کوور 1.«ثُوومَّ إِنَّ عَلَيْنَووا بَيَاهَووهُ *

خااست که زبان را حرکوت بدهود بوه بيوان تفصويلی وحوی؟ مگور سوابقه داشوت؟ می

 دارد تفصيلش را هم بگاید یا حقّ ،به طار مجمل دارد را یشاگرد  که سابقه مطالل

عود عد غير وحی، در بُدر بُ ،جلرئيل تفصيل بگاید اینکه بلکه پيغملر احقّ است از هه؟

 هوم پيغملور ،داهست به طار مجملغير مرحله وحياهی که جلرئيل مثالا مطالب را می

رون آوردن بوه اهود از بيوکدام احقّ ؟اهد از فام آیات مجملولی کدام احقّ ،داهستمی

کوه اینکورد بوه دو جاوت، یوک جاوت پيغملر عجله می لفظ تفصيلی؟ پيغملر. بنابراین

بور جلرئيول  اینکه مجمل است و دیگر ن وحیبه لفظی که تفصيل است و هماعالقه 

اهَ َ لِتَعْجَولَ بِوه إِنَّ عَلَيْنَوا»گاید ه ير، مقدّم باد. ولی اینجا می ، هوم «لَا تُحَرِّ ْ بِوهِ لِسوَ

لفظ، هم با لفظ، هم تفصيل، هم اجمال، هم تليين، هوم تفسوير، هوم وحی مجمل بی

ی؟ هواا  هفوس کوه یچه هواا 2«عَنِ اْلاَاَى وَمَا یَنطِقُ»کلّ  با ماست.  ،تأليا، هم ترتيب

ه شيطان پيغملر که هفس امّاره دروهوی باشود لِو 3،«سلم بيد أشيطاهی »پيغملر هداشت 

، . شويطان در برابور پيغملور تسوليم اسوتاسوت شده، و هفس امّاره بروهی باشد له شوده

چه « اْلاَاَى ا یَنطِقُ عَنِوَمَ»از م لصين است، از اخلص م لصين است. بنابراین  چان

هاا  هفوس اسوت، یوک هواا  عقول فورد   یاست: یک هاایی است؟ ها ، چند ها 

در اینجا منفی است. هه هاا  هفس است، هوه   عقل شارایی. سه ها ک هاا است ی

 شارا.  عقالهیمناا  وحی، هه هاا   عقالهی پيغملرهاا  

 ی اسوت، وحوی هفسواهیاسوت، وحوی ربّواه، فقو  وحوی «إِنْ هُاَ إِلَّا وَحْيٌ یُواحَ »

إِنْ هُاَ إِلَّا »وحی عقالهی شارایی هم هيست.  ،هيست، وحی عقالهی ش صی هم هيست

فَأَوْحَ  إِلَ  عَلْدِهِ »؟ خداست، ست، شدید القا  کي«اْلقُاى شَدیدُ وَحْيٌ یُاحَ  * عَلَّمَهُ

بوه ادلّوه  پوس پيغملور علود جلرئيول اسوت. ،اگر شدید القا  جلرئيل باشد 4،«مَا أَوْحَ 

عود عودم م تلفی این شدید القا  خداست و هه جلرئيل. این مرحله هوزول قورآن در بُ
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عد عدم الفا  که پيغملر آشنا باد به این الفا  از هظور معواهی اجموالی تفصيل و در بُ

 عد ليله قدر، این مرحله دوم. محکم فشرده در بُ

الفاظی که لفظی اسوت  منتاا الفا  دارا  مراحلی است، ،مرحله سام الفا  است

عود صود ساره قرآهی در بُ 29مثل چاارده حرف  ،رمز استکننده هيست، بياناصالا که 

است، سوين رموز اسوت،  پس بنابراین ب اشاره است رمز .درصد و مثل کلّ الفا  قرآن

؟ مرحله دوم وحياهی قورآن اسوت. چوه لفوظ ستمرحله چي رمزاین دو ميم رمز است. 

مرحله دوم است.  ، اینعد رمزدر بُغير ذات و چه لفظ غير دالّ باشد عد دالّ باشد در بُ

شوي   1،«وَلَقَدْ آتَيْنَا َ سَلْعًا مِّنَ اْلمَثَاهِي وَاْلقُرْآنَ اْلعَظِيمَ»ساره حمد است  ،ممرحله سا

ها که بسوم وهّابی مثلگفت، بسم ا  همیکه امام مسجد الحرام باد  علدا  بن ساید

کورد. او از جلا  من علوار می ،هشستممییند. من هم جلا  مقام ابراهيم گاا  همی

بسوم ا  از قورآن هيسوت. گفوتم  :گایی؟ گفوتچرا بسم ا  همی :گفتم به او یک شب

کودام سواره  ،هفت آیه اسوت« سلع »، «وَلَقَدْ آتَيْنَا َ سَلْعًا مِّنَ اْلمَثَاهِي وَاْلقُرْآنَ اْلعَظِيمَ»

وَإِهَّهُ بِسْمِ اللَّوهِ الورَّحْمَنِ »: فرمایدمی ؟ ماهد، گفتم واهگای در ساره هملهفت آیه دارد

، در جوا  دیگور در ساره همول آیوه اسوت« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»چطار  2«الرَّحِيمِ

 در مکّه شي  بن ساید ... آیه هيست؟ تا
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