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 کتابیبامفاهیمظاهرقرآنمجید باباصفری

 ب
 

بسمهللاالرحمنوالرحیم


 مقدمه
ایاستازمفاهیمظاهرآیاتقرآنکریم،کهبرایخوانندۀگرامی!کتابحاضرمجموعه

فراهمگشتهانفارسیتقریبأسادهزبزبان،بهمطالعهواستفادۀمتّدینانوعالقمندانفارسی
است.
قرآنکریم،بهعقیدۀمسلمانانجهان،آخرینکتابآسمانیاستکهازطریقوحیبر

نازلگشتهاستتاآنرابهمردمابالغفرماید.خودقرآندرآیاتمتعددصمحّمدمصطفی
یدهشدنپیامبربرنبّوتبرایننکتهتأکیدداردوابالغآنرابهمردممنظورازبرگز

فرماید"آنچهراکهازخوداومیکندوخطاببهداندودرجائیگوئیاتمامحجتمیمی
بهجای ابالغکنواگرچنیننکنیوظیفۀرسالتخودرا برتونازلشده جانبخدا

"!1اینیاورده
نهآناستکهمامسلمانانمجلداتیازاین طبیعیاستکهمنظورقرآنازتأکیدها

کتابمقدسآسمانیرادرخانه،درجیب،در"داشبوردماشین"،باالیدرخانه،درگاهی
دّکانوتجارتخانهبگذاریمواحکامواهدافیرا،کهمنظورنظرپروردگارعالمازفرستادن

اخالصهکنیم!.نه!هرگز!قرآنکتاباستوحاویمطالب،احکام،اوامرآناستدرآنه
کردناست.هرفردمسلمانبایدازمراتبخواندنوفهمیدنوعملاست.برایونواهی

آگاهباشدودستورهایآنراازرویعلمواطالعبهکاربندد.آن
ازلشدهاستولیمختّصبهمردمقرآنمجیددرعربستانوبهزبانمردمآندیارن

بشریتراموردخطابقرارآنمرزوبومنیست.بلکهباعباراتینظیر"یاایهالناس"همۀ
قرآن،درکمفاهیمدانندوباتالوتمتنعربیهازبانعربینمیانساندهد.اماهمۀمی

هدایتوارشادونیابتدرجوامعاسالمی،درمسندروآنانکهآیاتالهینتوانند!.ازاین
اند،ونیزدانشمندانوعالقمنداندیگر،آنرابهزبانمردمازمقامرسالتجایگرفته

دسترسیهمگانرابرآنفراهمساختهونمایندوامکانجامعۀخویشترجمهنمودهومی
ملهانگلیسی،هایجاریدنیاازجاکثرزبانآسمانیبهاکنونترجمۀاینکتابسازند.هممی

آلمانی،فرانسه،ایتالیائی،روسی،هلندی،چینی،سوئدی،بنگالی،سنسکریت،پشتوو...
باشد.دردسترسعالقمندانمی

جایتأسفاستباآنکهاینکتابمقدسچهاردهقرناستبهکشورماآمده،واسالم
میلیونمسلمان65زمانحاضرازحالدردینپذیرفتهشدۀجامعۀایرانقرارگرفتهبااین

هزارنفر،یعنیازهرصدنفریکنفرپیداکردکهشخصأ650توانایرانیبهزحمتمی
قرائتآیاتمقدسقرآنبهتواندبهمفاهیمآنهاپی ببردوبدوناحتیاجبهمترجم،ازبا
خوانندومازمیشوندکهشصتسالنمراتبآناستحضاریابد!.چهبسیارکسانیپیدامی

کنندبدونآنکهازمعنیحداقلروزیدهباردوسورۀمبارکۀفاتحهوتوحیدراتالوتمی
ومفهومآنآگاهباشند!.وآیااینامرباخواستقرآنوعلتنزولآنهمخوانیدارد؟!...

هایزبانشوندکهترجمۀقرآنرابهتوجهییافتمیدرجامعۀاسالمیایرانکسانکم
دانند!.طبیعیاستکهچنینسخنانیبامنطققرآنوروحاسالمدیگرمنافیقداستآنمی

زبانایرانیدهدکه"الزمنیستمسلمانانغیرعربسازگارینداردزیراجزاینمعنینمی
بداندخدایعالمیاندراینکتابچهفرمودههمینقدرکافیاستکهآنراببوسدوبهعنوان

ازسورۀمائده.67.آیۀ1



صفریبابا  مقدمه  

 ج
 

تیُمندرجیبودّکانو...بگذاردوبدینترتیبمقدسشبدارد"!درصورتیکهاکثر
روشن میدانشمندان طباطبائی عالمۀ مرحوم مثل اگربین استکه سؤال "جای گویند

تواندارزشیبرایآنقائلشود؟"!.مسلمانیازمفهومقرآناطالعینداشتهباشدمی
هایدورونزدیکبرخیازدانشمندانیادآورشدکهدرگذشتهباهمۀایناحوالباید

ومبادرتبهاسالمیقدم قرآننمودههائیبرداشته ازکثرتترجمۀ آنها ولیبیشتر اند
مباداضمنترجمه،ازمفهومواقعیآیهیاآیاتیبهدورافتاده،احتیاط،وترسازاینکه

لماتقرآنراتکتکمعنیکردهزیرآنهاندانستهمرتکبنقضغرضوخطاگردندک
تواندازبههمپیوستنآنهامفهومیاند.چیزیکهیکخوانندۀفارسیزبانمشکلمینوشته

ازآیهبهدستآورد!.
درسنواتاخیرتنیچندازدانشمندان،کهرحمتالهیبرهمۀآنهاباد،پاازایندایره

صورتجمالتروشنیبههایخود،مفاهیمظاهریآیاترابهبیروننهادهدرترجمه
اند.اینکاردرخورکمالتمجیداستولیازآنجاکهمعانیباخودرشتۀتحریردرآورده

مندیکسانیراکهفاقدطهارتالزمبرایمسواستفادهازستعمألبهرهآیاتهمراها
".1سازد.زیراخودقرآنمیفرماید"جزپاکیزگانبداندستنزنندقرآنباشندمتعذرمی

توانندواجدطهارتکسانبیشازهمهجوانانندکهازیکسوکمترمیدربیناین
هائیراایجابهیآنهاازمفهومومنطققرآنضرورتالزمباشندوازسویدیگرآگا

ناموزوناقتصادیواجتماعی،امکاننماید.زیرادرزمانمابراثراوضاعواحوالمی
یابند،وکسبیکتربیتصحیحمعنویدردامانپرمهروعاطفۀپدریومادرینمی

نیست،ودرمدارسنیزنیزموجباتدرکمحضرمربیانفکریخداشناسبرآنانفراهم
خورد!.موجوداتمعصومدرحدالزمدلسوزیبهچشمنمیدربارۀتربیتصحیحآنها،

 کنونی،سرگشتهوحیرانند!.خودروئیهستندکهدرجهاندرهمریختۀ
مقصودنگارندهدرفراهمآوردناینتواندتاحدیبازگوکنندۀمطالبمعروضمی

کتابباشدوامیدواریدهدکهازبرکاتکتابمقدسالهی،اینمجموعهدرراهتحقق
انزلهللا" بخشیدنبهخواستقرآنوآگاهیجامعۀمسلمانفارسیزبانبهاهداف"ما

دهاوراقرینمورداستفادهقرارگیردورضاوخشنودیفرستندۀواالیقرآنوپیامبرستو
حالخوانندگانونگارندهگرداند!.آمینیاربالعالمین.


 آیا واقعأ جهان خدائی دارد و اگر دارد چیست و کیست؟

پرسندکهآیاواقعأجهانخدائیداردتاکتبیهمبهنامقرآنیاتوراتوهامیبعضی
انجیلفرستادهباشد؟واگرداردچیستوکیست؟!.

سؤالمختصدیروزوامروزنیستبلکهدرطولتاریخهموارهچنینسؤاالتیاین
پاسخگوئیخودمشغولداشتهاست.ولیخداشناسانبههائیرابهمطرحبودنوذهنانسان

اند.خداشناسانرادراصطالحهائیدادهآنهابرخاستهمتناسببارشدمغزیآنهاجواب
شوند:خوانندوبهسهدستهتقسیممیالهیون"میفلسفی"متالهین"یا"

عقلیواستدالالتمنطقیوجودخدارااثباتاندکهباروشگروهیحکماوفالسفه-1
مالحظهتاریخفلسفهقابلمربوطبههاینمایندنظریاتونحوۀاستدالالتآنهادرکتابمی

است.
دانندخداکافینمیاستداللعقلیرابرایرسیدنبهاندکهدستۀدومعرفاومتصوفه-2
واقعه.56ازسورۀ79.آیۀ1
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 د
 

هایپندارند.سرودهطریقدلوازراهشهودواشراقمیسرنمیووصولبهاوراجزبه
باشد.الدینمولویدرکتابمثنویبهتریننمونۀطرزپندارواندیشۀآنانمیموالناجالل

دهندواعتقادبهیککتابونراتشکیلمیاندکهاکثریتالهیگروهسوممتشرعین-3
)کهکتابدانندوقرآنکریمآسمانیوپیرویازیکپیامبرمرسلراراهرسیدنبهخدامی

آید.کاملترینسنددراینبارهبهشمارمیایازآناست(حاضرترجمه
نماینددلیلورمیاکثریتآنهائیکهدرموردخداتردیددارندویااورانفیوانکا

مدرکیدراینبارهندارندوغالبأهمبهدنبالآننیستندتامدعیخودرابردلیلیاستوار
اندبزرگتریندلیلشاندراینموردصاحبمنطقواندیشهسازند.ولیکسانیازآنهاکه

جهانوایناستکهاگرخدایاخالقجهانراجوهرمجردبدانیمباجوهرمادییعنی
چگونهممکناستامریکائناتدرتضادخواهدبودواینسؤالراپیشخواهدآوردکه

ضدخودرابهوجودآورد؟!.
ایننظر،بایدگفتکهواقعیتغیرازاینصرف نظرازدالیلحکمایمتالهدررّد

یابدتینمیدهدحتیدرمحدودۀعملکردمانیزهیچچیزهساستودرکوتوجهنشانمی
فکرواندیشهباشد.کداممهندسیاستجوهرمعنوییعنیپیدایششمسبوقبهمگرآنکه

وجودآوردآنرادرجهانمادیهستیساختمانیرادرفکروذهنشبهقبلازآنکهکه
درفکروعقلخود را ابداعواختراعخود مخترعیاستبدونآنکه وکدام بخشد

ارجایجادنماید؟.و...طراحیکنددرخ
هایعلمیو"تکنولوژیکی"درجهانزادۀعقلواندیشهاست.بااینهمۀپیشرفت

تفاصیلقبولاینکهجهانمولودومخلوعخالقمجردیباشدچهاستبعادمنطقیخواهد
داشت"!.بهویژهآنکهبهقولدانشمندانمکتبمادیخودمادهنیزفاقدحسوشعورو

باشد.میInertبهاصطالحآنها
:جادارددراینمورددلیلروشندیگریرابراینعرایضاضافهکنموآناینکه
همۀماقبولواذعانداریمکهبشردرنیمۀدومقرنحاضرازلحاظعلمیبه-1

یبزرگینائلهاایازعلومبهموفقیتتوجهیدستیافتهودرپارهپیشرفتهایشایان
باشد.شناسیمیآمدهاستکهیکیازآنهاکیهان
انددراعماقفضایالیتناهیبههاوابزاردقیقیکهساختهدانشمنداناینرشتهبادوربین

گوینددرکهکشانیکهماومنظومۀشمسیجزءکوچکیمطالعهوبررسیپرداختهومی
هشیریمعروفاست،بیشازیکمیلیاردکهکشانراازآناست،ودربینمردمبه

کنندتاآنجاکهابزارهایعلمیآنهاخورشیدومیلیاردهاستارهوجوددارد.واضافهمی
است.ماوقتیهادرجهانمحققگشتهکهکشانبردداردوجودبیشازیکمیلیاردازاین

فهمدولیدرکاآنهارامیقولخودآنان"مغزماعدادوارقامراجمعوضربکنیمبهاین
دانشمندانمتوجهآنگشتهها،کهکهکشاننماید".دورترینایننمی اندوبهعالمتجدیدأ

میلیاردسالنوریفاصلهدارد.12.22اندبازمینمانماگذارینمودهR.B.Aاختصاری
بشریدورسددرجامعۀتادهسالپیشازتاریخیکهاینمجموعهبهچاپمی-2

"بلوک"مهمسیاسیاقتصادیوجودداشتکهیکیرابهنام"بلوکشرق"،شورویسابق
ودیگریرابهاسم"بلوکغرب"،آمریکاوبعضیکشورهایاروپایغربیدربرابر

هرنمودند.رقابتعظیمیبینآنهابودوهرطرفسعیداشتبههمایجادکردهادارهمی
روهردستآورد.ازاینیبتفّوقیابدودرجهانسیادتمطلقبهباشدبررقطریقکه

یکازآنهادرکشورهایقلمروخودوجهانسوم،بهسراغاندیشمندانودانشمندان
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 ه
 

برایشانمی هرطریقممکنگردآورده به را آنها و فراهمهمهرفتند وسایلرفاه گونه
اندیشند.هایعلمیبیاهکشفواختراعتازهخاطربنشینندودررساختندتابافراغتمی
دهنداینبودوهستازکارهایبسیارمهمیکهآنهادرهردوطرفانجامدادندومی

هائیبهوزنچندصدکیلوگرمتاچندتنبسازندوآنهاراازجّوزمینگذرانیدهکهگوی
درسطحماهپیادهبهنامماهوارهدرمداریدراطرافزمینبگردانندو انسانیرا یا

باشد.نمایند.کهالحقدرتاریخجیاتبشرکاربزرگومحیرالعقولیمی
هایجایهیچگونهشکوتردیدینیستکهاینموفقیتمحصولکارآنعدهانسان

عاقلوباشعوریاستکهازبینبیشازپنجمیلیاردانسانموجوددرجهانانتخابشده
پیشازهاازعلمودانشمیلیاردهاانساندیگرنیز،کهبرنامهوچونآنهادراینبودند.

هامندبودندودرواقعآنماهوارهاند،بهرهعقلیخودرابهیادگارگذاشتههایمابودهویافته
اندوهستند.هائیشدکهدررویزمینبودهحاصلچکیدۀعقولمیلیاردهاانسان

آیدکهاگرآوریماینسؤالبرایماپیشمیینموضوعراباهمدرنظرمیوقتیا
ایبهوزنیک،دو،ده،بیستو...تنوقراردادنوگرداندنآنبرایساختنماهواره

عقول قدرچکیدۀ عقلیبه کیلومتریباالیزمین، وهزارو... درمداریدرپانصد
ایایجادمیلیاردهاکهکشانوثوابتوسیاراتوگرداندنمیلیاردهاانسانالزمباشدآیابر

آنهادرمدارمخصوصهریکهیچعقلوشعوریالزمنبودهاست؟!.
توانبدینسؤالداد؟!.چهجوابیجزتصدیقمی
ذاتوصفاتشعینهمند،هماناستکهدرلسانعاّمهمنشاءاینعقلواینتوان،که

شود.اومجرداستویگانه،ماهیتشمعلومنیست،جاومکانینداردوچنانخدانامیدهمی
فرماید"معکلشیئیدرنهجالبالغهمی)غیرازخودپیامبر(کهدانشمندترینمسلمانانجهان

البمقارنهودونکلشیئیالبمفارقه"یعنیباتماماشیاءوذراتعالماستبدونآنکه
وایهمۀاشیاءوذراتعالماستبدونآنکهازآنهاجداباشد.قرینآنهاباشدوس


 اما قرآن

اموروذاتعالماستواینازخصوصیاتخلقتنظمونظامدرکلیۀبارییکی
ازگردش ونظام حرکتو"الکتروننظم تا گرفته "آتم"ها داخل در و"پروتون"ها "ها

قدرظریفودقیقاستگردشآنهمهافالکوکراتآسمانیدرمداراتخاصخودآن
دهدکهداردونشانمیتعجبوحیرتوامییرابهکه،همسنگشگفتیخودکائنات،آدم

عدماطاعتازنظاممقّررمغایربابرنامۀکلیجهانوبالمآلمتافیبارضاوخواست
باشد.موجدواالیآنمی

موجوداتزندهدررویزمیننیزاجزایاینجهانندونظامیکهالزمۀامرارحیات
استبهصورتغریزهدرن بهآنها است. نهادهشده آنها بهموقعمیهاد موقعخورند.

دهند.بهحقوقهایداخلیبدنشانبهطورمنظموظایفخودراانجاممیخوابند.دستگاهمی
کنندو...همدیگر،جزدرحدیکهخودنظامالزمدانسته،تجاوزنمی

موقعیتخاصیقرارسببهوشواستعدادشدردربینآنهافقطانساناستکهبه
نفس و وحقوقدیگراندارد بهحدود تجاوز تعدیو به کثرتامیالشهرآینه و اّماره
هابنماید.حدودوانسانآفرینجهانالزمدیدهاستنیکوبدرابهنماید.نظامترغیبشمی

فشانگرداند.وظائفوتکالیحقوقآنهارامشخصدارد.مرزهایتعدیوتجاوزراروشن
کنندونیزنسبتبهخالقشانمشخصایکهدرآنزندگیمیرانسبتبهخودشان،وجامعه
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فرماید.وباالخرهباارسالکتابیبهوسیلۀیکیازخودآنان،آنهاراراهنمایدوبرکسانی
هاینیکووعدهدهدوآنهائیراکهدرصددسرپیچیبرآیندکهاطاعتاوامرنمایندپاداش

زکیفرهایسختاعمالناصوابشانبرحذردارد...وچنانکهخودقرآندرمواردعدیدها
فرمایدایناستعلتنزولقرآنوفلسفۀارسالرسل.می

***
باریالزماستقبلازمطالعۀمتنکتابتوجهخوانندگانگرامیرابهنکاتزیر

جلبنمود:
رمعنویخاصیداردکهدرکنارهمحالواحوالکلماتوعباراتهرزبانبا-1

آوردووقتیآنهارابهزباندیگریترجمهکنندخاصیرادراهلآنزبانبهوجودمی
رودوکلماتخشکدیگری،بدونآنروحواحوالجانشینآنباروآنروحازدستمی

خورد.مثألمبهچشممیشود.اینمطلبحتیازلحاظادبی،درداخلیکزبانهآنهامی
درهمینزبانفارسی،اگربخواهیمعبارت"منتخدایراعّزوجّل،کهطاعتشموجب

بهزبانساده را نعمت..." البدقربتاستوبهشکراندرشمزید کنیم" تریترجمه
گوئیم"سپاسبرخدائیبادکهنیرومندوصاحبجاللتاستوفرمانبرداریاوسببمی
شود..."وآدمیهرچندباراینکیبدوستوسپاسگزاریشموجبافزایشنعمتمینزدی

جمالتوکلماترادرهمبریزدوعباراتگوناگونیدرترجمۀآنعبارتترتیبدهد
دهد!.براینسیاقاگردانشمندترینادبایزبانحالوتوبارگفتۀسعدیرابهدستنمی

قرآنابهکارگیرندکهبارادبیومعنویتیراکهآیاتهایخودرفارسی،همۀدانسته
دارد،بالزومحفظمعانیومفاهیمش،درترجمۀآنهاملحوظدارندهرگزنتوانند!.

نگارندهکوشیدمجمالتبهتروایاستبرایدرخواستاینپوزشکهاینبیانمقدمه
یزازآنجاکهقرآنیککتابسادۀرساتریدرترجمۀآیاتبیابمامابهلحاظفوق،ون

هایداستانیویانوشتۀادبیمعمولینیستتامفهومعبارتآن،بهطوردلخواهدرقالب
هایدانشمندان،آنچهراکهنزدیکتربهفارسیریختهشود،نتوانستم!الجرمازترجمه

منظورداشتم.وهایخوددرهمآمیختهدراینمجموعهعبارتقرآنیافتم،بادریافت
امیدوارمباهمۀنارسائیخوانندگانگرامیرابهمفاهیمعالیقرآنآگاهوآشناسازد!.

قرآن،باآنکهاکثرآیاتشبهزبانسادهبیانگشته،ازحیثفصاحتوبالغتدر-2
دانند.زیرامعجزهباشدوازاینروآنرامعجزۀپیامبراسالممینظیرمیزبانعربیبی
معنیناتوانیاستودرمنطقدینیمرادازآناموریاستخدائی،کهازکلمۀعجزبه
دهدکهاززمانپیدایشاسالمتاردنهمانندآنناتوانند.وتاریخنشانمیدیگرانازآو

استکه نشده آنسورهکنونکسیپیدا اینمانند آیاتمتعدد قرآندر خود ایبیاورد.
یاصکتابآسمانیراساختۀخودمحمدگویدشماکهاینکشدومیموضوعراپیشمی

ورهنظیرآنبیاوریدوهرکسراهمکهخواهیدبهدانیدیکستعلیمدیگرانبراومی
توانید.کمکخودفراخوانیدولینمی

همانطورکهگفتیمقرآنصرفأیککتابداستانی،تاریخی،ادبی...نیستکه-3
مطالبآنرابدوندقتوتوجهبتواندریافت.اینکتابقانوناساسیاسالماستوبیشتر

هاونحذیراتاتآنحاویمالحظات،اوامر،نواهی،خطابات،بشارتجمالتوحتیکلم
ویژهدرمورداحکام،تاحدیموجزوخشکاستومثلهرکتابقانونعباراتآن،به

ایازآنتأملنمودودرصورتلزوم،درزمینۀرسدولذابایددرهرجملهبهنظرمی
تفسیرییاریگرفت.جایتأسفاستکهدراینهایتبیینوتوجیهمفاهیمآنها،ازکتاب
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هایزیادخودداریگردیدومجموعه،برایاحترازازحجمزیادآن،ازآوردنزیرنویس
جزآنهمچارهنبود!.

کتاب-4 مانند به انتظارداشتکه، حاویازقرآننباید آنها، هایعلمیودرحد
یوعلومدیگر،بهمفهومخاصآنهاباشد.شناسی،فیزیک،شیممباحثریاضی،کیهان

سازیزیرامطالبآندرمجموعمتوجهاخالقیات،نظاموامنیتاجتماعی،وباالخرهانسان
است"منبرایکاملکردننیکی پیامبرنیزفرموده هایاخالقیبرگزیدهاستوخود

د"بهنظرمفسرانام"واینکهقرآنفرموده"خشکوترینیستکهدرکتابنباششده
مرادازآنکتاب،چنانکهخودقرآنهماشارهدارد،کتابکلیآفرینشاستکهبهنام

الکتاب"و"لوحمحفوظ"نزدخودپروردگارعالمیاناستوقرآنمجیدنیزبخشیاز"ام
آید.آنبهحسابمی

ائلخلقتجهانوهائیاشاراتمجملیبهبرخیازمسبااینحالگاهیبهمناسبت
گرددمثلیابدتفسیرآنهاروشنترمیبشریتوسعهمینمایدکههرچهدامنۀدانشانسانمی

خلقتانسانازیکقطرهمنیوتوجیهمراحلتکاملبعدیآن،کهبعدازچهاردهقرن،
درآید.یاخلقتعالم،آنچنانکههایعلمیامروزیدرانطباقباآنبهحسابمییافته

جهاندانشکنونیبهعنوانآخریننظریۀعلمیموردتوجهاستهرآینهدرقرآننیز
باشد.بدینسانکه:شودکهشایستۀتأملمیاشاراتمجملیدرآنمورددیدهمی

هایعلمیخوددربارۀپیدایشکائناتچنینشناسدرآخریننظریهدانشمندانکیهان
تشکیلنامیدهمیگویندکهکلآنچهجهانمی همودرهمواحدیرا شوددرآغازبا
میلیارد20تا15پندارندبیناند.درزمانی،کهمیدادهکهآنهاآنرا"آتماولیه"نامدادهمی

سالپیشباشد،انفجاریدرآنآتمصورتگرفتهواجزاوذراتآنپراکندهگردیدهاست.
اند.درهارابهوجودآوردههمگردآمدهکراتوکهکشانهائیباآنگاهاینذراتدرقسمت

هائیازخورشیدطولزماندربرخیازآنکراتتبّدالتیصورتگرفتهومثألقسمت
باشد.اینمراحل،اندکهیکیازآنهازمینمیجداگشتهوسیاراتدورآنوجودمستقلیافته
دورهگذرانیدهوبهعقیدۀهمیندانشمندانیعنیازانفجارآتماولیهتاپیدایشزمینشش

کهنیرویحاصلازهستیاینکائناتابدینیستوپسازمدتمعینی،یعنیهنگامی
آیندوبهشکلنخستینهابههمگردمیانفجاراولیهپایانیابدبازتماماینکراتوکهکشان

گردند.بازمی
هاودانندکهآسمانفرماید"مگراینکافراننمیانبیامی21ازسورۀ20قرآندرآیۀ

اعرافوآیاتدیگر7ازسورۀ54زمینبههمبستهبودماآنهارابازکردیم".ودرآیۀ
یامرحله(روز)هاوزمینرادرششفرماید"پروردگارشماخدائیاستکهآسمانمی

هاوگوید"ماآسماناحقافمی46ۀازسور2آفرید".ودربارۀعمرمعینکائناتدرآیۀ
زمینوآنچهراکهمیانآنهااستجزبهحق،برایمدتمعینینیافریدیم".ونهایتأدر

21ازسورۀ40گردنددرآیۀحالتآغازینخودبرمیباباینکههمۀکائناتسرانجامبه
هاوآنیچیدنطومارنوشتهپیچیمهمانندپفرماید"ماآنروزآسمانرادرهممیانبیامی

.1گردانیم"رابدانسانکهدراولخلقتآغازکردیمبازمی
هارا،ازطرفسربهذیلصفحۀقبلمیچسبانیدندکهبهصورتورقۀ.درقدیمهرصفحهازنامه1

گفتند.درموقعطرفپائینلولهمیکردندوآنراطومارمیطویلیدرمیآمدووقتیتماممیشداز
پیچیدندخواندنازسرورقهشروعکردهآنرابازمینمودندووقتیبهپایانمیرسیدبازازپائینآنرامی

آوردند.وبهصورتلولهدرمی
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قرآنمجیدبهیکباربرپیامبرنازلنشدهبلکهدرمدتبیستوسهسال،کهاز-5
است صورتگرفته کشیده، حضرتطول آن رحلت تا بعثت به1روز غالبأ هم آن .

ومناسبت پیشآمده مثألوقتیامامهائیکه گشتهاست. هدایتوراهنمائیقرآنالزم
42جماعتیکهشربخمرکردهبودبهنمازایستادآیاتراصحیحقرائتننمودوآیۀ

نساءنازلشدکه"درحالمستیبهنمازنزدیکنشوید".یامردیهمسرخودرا4سورۀ
وآنزنازرویاستیصالپیشپیامبربهشکایتآمد.بانزولآیاتاولیۀ2ظهارکردهبود

مجادلهآنسنتمنحوسدورانجاهلیتیعنیظهارملغیگردید.یاچوندر36سورۀ
احزابفرمود"ای33سورۀ50شدندآیۀدانموجبآزارزناندیگرمیزمانجاهلیتمر

زنانودخترانمؤمنبگوبرایاینکهازدیگرانشناختهشوندوموردآزاروپیامبربه
اذیتقرارنگیرنداین)بهمصلحت(نزدیکتراستکهچادرهایخودرابرخودفروپیچند"

و...
فرماید"ماقرآنراجزءبهجزءبرتوفرستادیمجیآیاتمیقرآندرموردنزولتدری

باتأنیبرمردمبخوانی".ودرجایدیگرمی قرآنکهآنرا گوید"کافرانگویندچرا
جملگیبهیکبارنازلنشدهاست؟.چنینشد.کهدلتورابداناستواریدهیموآنرا

هایمذکورسببشدهاستکهومناسبت.نزولتدریجی3بهترتیبروشنیمرتبداشتیم"
مکّرراتزیادیدرقرآنبهچشمبخوردونیزهمۀآیاتیکسورهدربارۀیکموضوع

خواندودررابطۀتسلسلباهمنباشد.ولذاوقتیآدمیقسمتیازآیاتیکسورهرامی
کند.همییابدوآیاتبعدیرادررابطهباموضوعدیگریمالحظمطلبراقطعشدهمی

بیندوبرعکس.الزمبهیادآورییادریکآیهمثألفعلیرامفردودیگریراجمعمی
بابهاازخودپیامبراستوهیچگونهتغییروتبدیلیدرایناستکهترتیبآیاتسوره

صورتنگرفتهاست.
یامبر،نازلگفتیمکهآیاتقرآندربیستوسهسال،دورانزندگیبعدازبعثتپ-6

درمکهاقامتداشتودهسالآخرصشدهاست.سیزدهسالازایندورانحضرتمحمد
رادرمدینهگذرانیدولذاقسمتیازقرآندرمکهنازلشدهوقسمتدیگردرمدینهکه

گویند.هایمدنیمیهایمکیودومیراسورهاولیراسوره
رسدهائیدرآنهابهنظرمیمدنیمقایسهشودتفاوتهایهایمکیباسورهوقتیسوره

باشد.درمکهتعدادمسلمینکهمعلولشرایطمحیطوموقعیتمسلماناندرآندوشهرمی
اندبعدازسیزدهسالدعوتهنوزبهیکصدنفرطوریکهنوشتهشماربودوبهانگشت
خونمی رابطۀ در قلیل عدۀ این که نیست تردید و مکه،رسید مثل شهری مردم با د
توانستدارایقوانینومقرراتجداگانهوقابلاجراباشد.ازاینروآیاتمکیبیشترنمی

اشدرزمینۀاصولسهگانۀ"توحید"،"نبوت"و"معاد"وخودسازیفردمسلمانورابطه
وقتیحضرتباپروردگارعالمیانوفراگرفتناصولاخالقیوزندگیاجتماعیبود.اما

بهمدینهآمدوبااسالمآوردنطوایف"اوس"و"خزرج"اکثریتجامعۀیثربباعرسول
نمود.ازاینروآیاتمدنیبیشترمتوجهاینمسلمانانشدطبعأقوانینخاصیراطلبمی

شدهاست.اخالصیکجانازل112توبهو9ازپیامبرروایتشدهکهفرموددوسورۀ.1
مادرمتوبرمنمثلپشتگفتکهپشتکردمی.رسمجاهلیتبودکهوقتیمردیبازنشاختالفپیدامی2
موجبظهارشوهرشنمود.زنجوانیکهویرابرخودحراممیباشدوبدینترتیبهمبسترشدنبامی

شود.مادرقرارگرفتهبودشکایتپیشرسولبردومتعاقبآنآیاتیرسیدکهفرمودزنآدمیمادراونمی
آدمیکسیاستکهاورازائیدهاستوبدینسانآنرسمدورانجاهلیتمنسوخگشت.

فرقان.25ازسورۀ32ائیل.وآیۀبنیاسر17ازسورۀ106.آیۀ3
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ریزیشد.وچونیهودیانآنشهر،قبیلمسائلگردیدومبانیحقوقیوقضائیاسالمیپی
آمیز،بهنامقرارداد"موادعه"کهدرابندایورودپیامبرراردادهمزیستیمسالمترغمقبه

بااومنعقدنمودهبودند،بامشرکانقریشبهتبانیپرداختند،کهآنهاازخارجواینهااز
داخلمسلمانانرابیندوتیغقراردادهازبینببرند،آیاتجهادنیزبرآنهاافزودهشدو

صپوشیحقایق،برمحمدمصطفیفاناسالم،الاقلدرزمانما،بهانهدادتاباپردهمخالهب
ایرادبگیرندوبگویند"محمدپسازورودبهمدینهتغییرناگهانیدروجودشپدیدارگشت

.1وآیاتقرآناینبارشکاامرونهی،آنهمدربابقتلوکشتربهخودگرفت"
دانند.قسمتیمفسران،آیاتقرآنرابهطورکلی،ازحیثمحتویبرسهبخشمی-7

تعالیاست.بخشدیگراوامرونواهیاستذکرتوحیدوصفاتعینذاتحضرتحق
گویدوقسمتدیگرقصصانبیاوفنونومواعظازحقوقوتکالیفشرعسخنمیکه
بندیشدهاتیاآیاتقرآنازاینحیثمشخصوفصلباشد.نبایدتصّورنمودکهصفحمی

بلکهبامالحظۀهمۀآیات،اینبرداشتکلّیحاصلآمدهاست.
برادروخواهرمسلمان!وقتیشماقرآنرابانهایتدقتمرورکنیدوآیاتو-8

یدبیشایازآنرابهدستآورمطالبگوناگونآنراازنظربگذرانیدوبخواهیدچکیده
رسید.یکیاینکهخداییکتا،آفریدگارکائناتوازهمهبهدوموضوعمهمواساسیمی

دستورجهاناست،جزاومعبودینیست.اورابپرستیدوشریکیبراوقرارندهیدوبه
همدیگرنیکیکنیدوحقوقاووپیامبریکهبهحقفرستادهعملنمائید.دیگرآنکهبه

املحوظدارید.خدایمتعالنیکیواحسانرابسیاردوستداردودرقرآنهارانسان
نماید.تاآنجاکهپاداشعبادتبهدارنیکوکارانمعرفیمیکریمهمهجاخودرادوست

دارد.خویشتنراهمانندآن،ولیجزاینیکیبهخلقرادهبرابراعالممی
بشریهمهموارهباضمانتوانینموضوعۀعملبهتکالیفیاسریچیازآن،درق

ضمانتاجراهارادرموردنیکیواحسانسعادتاجراهائیتوأماست.قرآنمجیداین
هاداند،وکیفرزشتیخدامیدردنیاوبهشتدرآخرت،وباالترازآنهارضاوخشنودی

نفرتوناخشنودیالهیهاراعذابدراینجهانودوزخدرآخرت،وبدترازآنهاوبدی
توانگفتکهبهشتودوزخراماخودبرایخویشتنفراهمشمارد!.براینمبنامیمی
نبایددرراهخیربکوشیموازشروبدیدورینمائیم.کنیمودراینصورتچرامی

هاقدمبرداریم.هّمتکنیموازخدایاریبخواهیمکهباایمانبدو،درراهنیکوئی
تواندعالوهبرنقائصچاپیداراینقائصینگارندهقبولدارمکهاینمجموعهمی-9

یقینمی دانیمکهازلحاظمحتوی،بهویژهدرزمینۀمتشابهاتقرآن،باشدولیاینرا
زباندانشمندانخداشناساسالمی،باقبوللزومچنینکتابیبرایآگاهیمسلمانانفارسی

خیزندوبااصالحاتالزمهللابهرفعآننقائصبرمیتالهی،هللوقربةالیازمفاهیمآیا
سازند.خداداناستکهمنباخلوصآنچهراکهفراهمآمدهاستکاملتروگویاترمی

امتادرحداعالیامکانخویشآنرادرچهارچوبهادرتهیۀاینکتابکوشیدهعقیدهسال
م.اگرایرادونقائصیباشدبرتوانائیمناستنهبرقرآنیامنطوققرآنکریمگردآور

برعقیدۀوایمانمن.
قرآنانتظارنداردکهکسانیباپیرویازبرخیمکاتبفلسفیدرصددایرادگیریاز

هاتکرارکردهولیهاکسانی،دانشمندترازاینآنبرنیایند،وسخنانیراکهدرطولقرن
اند،برزباننیاورندولیمنازآنهایتومنطقمستدلقرآنرهبهجائینبردهبراثرحقان

..صسال.نوشتۀآقایعلیدشتی.فصلدومازگفتارسوم.شخصیتتازۀمحمد23.کتاب1
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اینترجمهرامالکقرارندهندبلکههرجملهو انتظاردارمکهبرایایرادگیریتنها
مطلبیرا،کهبهزعمخودقابلایرادیافتنددرآنبارهبهکتبتفسیرمراجعهفرمایندوبا

وع،وصداقتوانصافایرادخودرابرزبانوقلمآورند.اطالعکاملازموض
مآخذتنظیماینمجموعه:-10
ای.قمشهترجمۀدانشمنداسالمیمرحوممهدیالهی-الف
شوراینظارتبرچاپونشر1368بهمن3)ازرویچاپسومقرآنیکهبرطبقاجازۀمورخ

انتشاراتصالحیدرمطبعۀسپهرتهرانچاپشدهاست(.قرآنکریم.ازطرف

العابدینرهنما.ترجمۀشادروانزین-ب
باهزینۀسازماناوقافدرچاپخانۀروزنامۀکیهانچاپشده1347-54)درچهارجلدکهدرسنوات

است(.

االسالممرحومحاجشیخرضاسراج.ترجمۀحجت-ج
نیکهازطرفشرکتسهامیطبعکتابتهرانچاپشدهاست(.)ازرویقرآ

ترجمۀآقایمحمدکاظممعّزی.-د
قمریدرتهرانبهچاپرسانیدهاست(.1375)ازرویقرآنیکهحاجسیدمحمودکتابچیدرسال

ترجمۀشادروانابوالقاسمپاینده.-ه
ریزموجوددرکتابخانۀ"رینکبی"شهراستکهلم،کهفاقدتاریخ)ازروینسخۀعکسبرداریشدۀبسیار

رادر1336انگیزسیونهصفحۀآننوروزومحلچاپاستولیمرحومپایندهدرپایانمقدمۀاعجاب
تهرانتاریخگذاشتهاست(.

بایدیادآورشدکهچهارترجمۀاولهمراهبااصلآیاتقرآنکریمودرزیریاکنار
صورتکتابمستقلیمنتشرشدهوآنهابهچاپرسیدهاستولیترجمۀمرحومپایندهبه

یکنسخۀعکسیازآن،کهبسیارریزوخواندنآنمشکلاستدرکتابخانۀمرکزی
شود.نگهداریمیH-11-5104،1استکهلم)سوئد(شعبۀ"رینکبی"تحتشمارۀ

خواندموباکهمنآیاتقرآنرابهدقتمیروشکاردرتهیۀاینکتابچنینبود
سنجیدمووقتیازهایهرپنجمأخذفوقمیهایدریافتیآنهارابانوشتهغوردرمفهوم

گزیدم.ترینعباراترابرمییافتمنزدیکترینوسادهتوافقدریافتیخودوآنهااطمینانمی
نگارندهرادرتنظیماینمجموعهیاریپنجدانشمنداسالمیتوانگفتکهبیانمیبااین
اندکهرحمتالهیبرآنهاباد.ازخدایبزرگمسئلتدارممطالبتهیهشدهراباروحداده

آیاتیکسانوبرایمؤمنانوعالقمندانقابلاستفادهفرماید.بهمنهتعالیوکرمه.


1377اردیبهشت–استکهلم
باباصفری
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مقدمه
صفحهصفحه
136فاطر-135سورۀفاتحه-1
138یس-236بقره-2
140صافات-1637عمرانآل-3
142ص-2538نساء-4
144زمر-3439مائده-5
147مؤمن-4040انعام-6
150فصلت-4741اعراف-7
152شورا-5442لانفا-8
154زخرف-5743توبه-9

156دخان-6344یونس-10
157جاثیه-6845هود-11
158احقاف-7346یوسف-12
160محمد-7747رعد-13
162فتح-7948ابراهیم-14
164حجرات-8149حجر-15
165ق-8350نحل-16
166الذاریات-8751اسراء-17
167 طور-9152کهف-18
168نجم-9553مریم-19
169قمر-9754طه-20
170الرحمن-10155انبیا-21
171واقعه-10456حج-22
172حدید-10757مؤمنون-23
174مجادله-11058نور-24
175حشر-11359فرقان-25
177ممتحنه-11560شعرا-26
178صف-11861نمل-27
179جمعه-12162قصص-28
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181تغابن-12664روم-30
182طالق-12865لقمان-31
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184ملک-13167احزاب-33
185قلم-13468سباء-34
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225کوثر-186108الحاقه-69
226کافرون-187109 معراج-70
227نصر-188110نوح-71
228مسد-189111جن-72
229اخالص-190112مزمل-73
230فلق-191113مدثر-74
231ناس-192114قیامت-75
193 دهر-76
194مرسالت-77
195نباء-78
196نازعات-79
197عبس-80
198تکویر-81
199انفطار-82
200تطفیف-83
201 انشقاق-84
202بروج-85
203طارق-86
204اعلی-87
205غاشیه-88
206 فجر-89
207بلد-90
208شمس-91
209لیل-92
210الضحی-93
211انشراح-94
212التین-95
213علق-96
214قدر-97
215بینه-98
216زلزال-99
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