دالیل نورانی بودن قرآن
لشآى هجيذ ثشاي ًضٍل خَد اّذافي سا روش وشدُ است .ايي اّذاف دس سِ هجوَػِ لشاس هيگيشًذ :ثخطي ًبظش
ثِ ثؼذ ثيٌص ٍ فىش اًسبى است ،ثخطيديگش ثِگشايصّبي اًسبى تَجِ داسد ٍ ثخص سَم ،سفتبس اًسبى سا هذ
ًظش لشاس دادُ است .گضاسضي اص ايي سِ ثخص دس پي هيآيذ:
الف) اّذاف لشآى دس ثؼذ ثيٌص
 -1سّبيي اص غفلت
لشآى هجيذ يىي اص اّذاف خَد سا ًجبت اًسبى اص غفلت هؼشفي هيوٌذ« :تٌضيل الؼضيض الشحين لتٌزس لَهب هب
اًزس آثبؤّن فْن غبفلَى» (يس ;)6:لشآى فشستبدُ خذاي ضىستًبپزيش ٍ هْشثبى است تب وسبًي سا وِ
پذساًطبى ثين دادُ ًطذُاًذ ثين دّي; صيشا ايطبى غبفلاًذ .دس ايي آيًِ ،جبت هشدم اص غفلتّ ،ذف لشآى تلمي
ضذُ است ٍ ثشاي تحمك چٌيي ّذفي هيفشهبيذ :ثبيذ هشدم ثين دادُ ضًَذ تب ثِ َّش آيٌذ ٍ اص غفلت سّبيي
يبثٌذ.
اًسبى ثشاي سسيذى ثِ ووبل ٍالؼي خَد ،ثبيذ دس چٌذساّيّب ،ساُ غحيح سا ثشگضيٌذ ٍ ثشاي گضيٌص ،ثبيذ ثِ
ساُّبي گًَبگَى ٍ سَد ٍ صيبى ّش يه تَجِ داضتِ ثبضذ; ٍلي گبّي اًسبى دس اثش سشوطي غشايض ،ثِگًَِاي
هيضَد وِ تب حذ حيَاى تٌضل هيوٌذ ٍ اص تَجِ ثِ ساُّبي گًَبگَى غبفل هيضَد .ايي غفلت سيطِ ثسيبسي
اص گوشاّيّب ٍ اًحشافبت است .لشآى هجيذ دس تَغيف جٌْويبى هيفشهبيذ« :اٍلئه وبالًؼبم ثل ّن اضل
اٍلئه ّن الغبفلَى» (اػشاف ;)179:ايي گشٍُ ثب آًىِ چطن ٍ گَش ٍ ػمل داسًذ اص آًْب ثْشُ ًويگيشًذ;
ّوبًٌذ چْبسپبيبى ،ثلىِ اص آًبى ًيض گوشاُتشًذ; صيشا ايٌبى غبفالىاًذ.
اًسبى دس اثش غفلت ،اغال تَجِ خَد سا ثِ خذا ،هؼبسف حك ٍ ساُّبي تىبهل اص دست هيدّذ ،تب چِ سسذ ثِ
آًىِ آًْب سا ثشگضيٌذ ٍ ثذاىّب دل ثٌذد ٍ دس هسيش آىّب حشوت وٌذ .لشآى هيفشهبيذ :ثشخي اًسبىّب اص خذا،
آخشت ٍ آيبت الْي ،وِ ًمص ثسضايي دس سؼبدت آًبى داسد ،غبفل ضذُاًذ ،ثبيذ ثِ آى تَجِ وٌٌذ.
 -2ثِ يبدآٍسدى فشاهَش ضذُّب
خذاًٍذ ثضسي اص ساُ فطشت ،ػمل ٍ ٍحي ،حمبيمي سا دس اختيبس ثطش لشاس دادٍُ ،لي اًس ثب دًيب ،لزايز هبدي ٍ
ٍسَسِّبي ضيطبًي ٍ َّاّبي ًفسبًي سجت ضذُ است وِ آى حمبيك سا فشاهَش وٌذ .لشآى يىي اص اّذافص
ثِ يبد آٍسدى آى حمبيك است« :اى َّ اال روش للؼبلويي» (تىَيش ;)29:لشآى ثشاي جْبًيبى جض يبدآٍسي چيض
ديگشي ًيست.

لشآى هجيذ ثش ايي ثبٍس است وِ اًسبىّب اهَس ثسيبسي سا فشاهَش وشدُاًذ .خذاًٍذ هتؼبلً ،ؼوتّبي اٍ،آيبت
الْي ،پيوبى ٍ هيثبق خذا،هؼبسف ٍ احىبهي وِ اص سَي پشٍسدگبس دس اختيبسضبى لشاس گشفتِ است ،هؼبد ٍ سٍص
جضا ٍ اػوبلي وِ خَد اًجبم دادُاًذ اهَسي است وِ اًسبى دس طَل صًذگي خَد آًْب سا فشاهَش هيوٌذ ٍ
ضشٍست داسد وِ وسي آًْب سا يبدآٍسي وٌذ .ثشخي اص اًسبىّب گبُ دس اثش فشاهَضي خذا ،خَد سا ًيض فشاهَش
هيوٌٌذ ٍ دچبس اص خَد ثيگبًگي هيضًَذ; «ًسَاهلل فبًسبّن اًفسْن» (حطش ;)19:خذا سا فشاهَش وشدًذ،
خذاًٍذ ّن آًبى سا ًسجتثِ خَدضبى دچبس فشاهَضي سبخت.
اًسبًي وِ خَد سا فشاهَش هيوٌذ ديگشي سا ،وِ ثش اٍ حبون ضذُ ٍ دس اٍ ًفَر وشدُ است ،خَد هيپٌذاسد .اٍ
فىش هيوٌذ وِ خَدش هيخَاّذ ٍ خَدش تػوين هيگيشدٍ ،لي دس ٍالغ ،اٍ ًيست وِ تػوين هيگيشد;
َّاي ًفس ،ضيطبى ٍ اًسبىّبيي وِ اٍ سا هسخ وشدُاًذ ثِ اٍ دستَس هيدٌّذ ،دسدّبي ديگشاى سا ،وِ
دضوٌبى اٍ ّستٌذ ،دسد خَد هيداًذ ٍ دسهبى آًْب سا دسهبى خَد هيپٌذاسد; صيشا آًْب سا خَد پٌذاضتِ است.
اٍ ثِ دًجبل َّاي ًفس ٍ ضيطبى هيسٍد ٍ هيگَيذ :دلن هيخَاّذ ،خَدم چٌيي تطخيع دادُام; «وبلزي
استَْتِ الطيبطيي في االسؼ حيشاى» (اًؼبم ;)71:هبًٌذ وسي وِ ضيطبىّب اٍ سا فشيفتِاًذ ٍ ػمل ٍ دلص سا
سثَدُاًذ سشگشداى است« ،وبلزي يتخجطِ الطيطبى هي الوس» (ثمشُ ;)275:هبًٌذ آى وِ ضيطبى اٍ سا هس
وشدُ ،دس اٍ ًفَر ًوَدُ ،تحتسلطِ خَد دسآٍسدُ ،اٍ سا اص تؼبدل خبسج وشدُ است ٍ تَاى حشوت دس هسيش
تىبهل خَد سا ًذاسد.
لشآى ساُ ًجبت اص خَدفشاهَضي ٍ اص خَد ثيگبًگي سا «يبد خذا» ٍ فشاهَش ًىشدى اٍ هيداًذ .اگش اًسبى خذا سا
ثِ يبد آٍسد خذاًٍذ ّن اٍ سا يبد هيوٌذ« :فبروشًٍي اروشون ٍاضىشٍا لي ٍ ال تىفشٍى» (ثمشُ ;)153:پس هشا
(خذا سا) يبد وٌيذ ،هي ّن ضوب سا يبد هيوٌن ٍ هشا سپبس گَييذ ٍ وفش ًَسصيذ .اگش خذا اًسبى سا يبد وٌذ اص
خَدفشاهَضي ًجبت هييبثذ.
 -3اسائِ ثيٌصّبي غحيح ٍ ضشٍسي
اًسبىّب دس ضٌبختخذا ٍ جْبى دچبس ثشداضتّبي ًبدسستي ضذُاًذ ٍ دس ثسيبسي اص هَاسد ،ضٌبخت غحيحي
اص جْبى ،خَد ٍ خذا ًذاسًذ ،چٌبى وِ دس هَاسد ثسيبسي ًويتَاًٌذ ثب اتىبء ثِ اثضاسّبي ضٌبختثطشي
ضٌبختّبي الصم سا ثِ دست آٍسًذ; «ٍ هب اٍتيتن هيالؼلن اال لليال» (اسشاء )85:لشآى هجيذ هيفشهبيذ :هب
لشآى سا فشٍ فشستبدين تب ّوِ ضٌبختّبي غحيح ٍ الصم ثشاي ّذايت اًسبى ثِ ووبل ٍالؼياش سا دس اختيبس
اٍ لشاس دّين; «ٍ اًضلٌب اليه الىتبة تجيبًب لىل ضيءً( ».حل )89:اغال دليل آهذى پيبهجشاىّ :ويي ثَدُ است
وِ ثطش اص دستيبثي ثِ ّوِ ضٌبختّبي الصم ٍ غحيح ،وِ ثشاي سؼبدت ٍي ضشٍسي هيثبضذً ،بتَاى است.
 -4اسائِ داليلسٍضي ثش ثيٌصّبي غحيح ٍ ضشٍسي

اًسبى ثشاي پيوَدى هسيش غحيح ووبل ًيبصهٌذ آى است وِ ساُ دسست ٍ غحيحي سا ،وِ ثِ ووبل ٍالؼي اٍ
هٌتْي هيضَد ،ثِ اٍ ًطبى دٌّذ ٍ ثش غحيح ثَدى آى ساُ ،دليل سٍضي ٍ لطؼي ًيض داضتِ ثبضذ تب ػملص
سيشاة گشدد ،ثِ پيوَدى هسيش اٍ سا فشهبى دٌّذ ٍ دس طَل ساُ دچبس تشديذ ٍ تَلف يب ػمتگشد ًطَد ٍ دس
ثشاثش ضَْات ٍ ٍسبٍس ضيطبًي اص حيث ػملي ًلغضد .لشآى وشين ّن ساُ ساستيي تىبهل سا ًطبى هيدّذ ٍ ّن
ثب پطتَاًِ داليل سٍضي ٍ يمييآٍس ،استَاسي آى سا تضويي هيوٌذ .لشآى وشين دس آيبتي ثِ ايي حميمت اضبسُ
هيوٌذ ٍ« :ثيٌبت هي الْذي ٍ الفشلبى» (ثمشُ« ،)185:لذ جبءون ثشّبى هي سثىنً( ».سبء)174 :
الجتِ ًطبى دادى ساُ ثِ دٍ غَست هوىي استً :خست آًىِ وليِ جضئيبت هَضَع اص سَي لشآى ثيبى ضَد ٍ
ثش آى استذالل گشدد .دٍم آًىِ ساّي ثشاي ثِ دست آٍسدى جضئيبت هَضَع ثِ هب ًطبى دّذ ٍ ثش آى استذالل
وٌذ; هثال ،ساُ اهبهت سا دس اختيبس هب لشاس دّذ ٍ ثش آى استذالل ًوبيذ ٍ هب اص طشيك آى ساُ ،جضئيبت سا ثِ
دست آٍسين ،ثذٍى آًىِ ثشاي ّش هسبلِ ًيبصهٌذ استذالل ثبضينّ .شچٌذ ايي آگبّيّب غيش اص ايوبى ثِ
آًْبستٍ ،لي ػلن صهيٌِ ايوبى سا فشاّن هيسبصد ٍ اگش ثسيبس ضفبف ثبضذ ٍ ثِ آى هؼتمذ ضَد صهيٌِسبص
خطيت اص خذاست; «اًوب يخطي اهلل هي ػجبدُ الؼلوبء» (فبطشّ ;)28:وبًب ثٌذگبى داًطوٌذ اص خذا هيتشسٌذ.
 -5تجييي حك اص ثبطل
تجييي هسبئل اختالفي ٍ اسائِ هؼيبسي ثشاي ضٌبختحك اص ثبطل دس هسبئل اختالفي ٍ هطتجِ ،يىي ديگش اص
اّذاف لشآى است ٍ« :هب اًضلٌب ػليه الىتبة اال لتجيي لْن الزي اختلفَا فيِ» (ًحل ٍ ;)64:هب وتبة سا ثش تَ
ًبصل ًىشدين ،هگش ثشاي آًىِ آًچِ سا دس آى اختالف وشدُاًذ ثشايطبى سٍضي سبصي; «ضْش سهضبى الزي اًضل
فيِ المشآى ّذي للٌبس ٍثيٌبت هي الْذي ٍالفشلبى» (ثمشُ ;)185:هبُ سهضبى است وِ دس آى ،لشآى ثشاي
ّذايت هشدم ٍ اسائِ ًطبًِّبي سٍضي ّذايت ٍ هؼيبس تطخيع حك ٍ ثبطل ًبصل ضذُ است.
ثب آًىِ ثسيبسي اص حمبيك اص طشيك دل ،ػمل ٍ ٍحي دس اختيبس اًسبى لشاس گشفتٍِ ،لي ٍسبٍس ضيطبى ثِ
ضىلّبي گًَبگًَي جلَُ حك سا هطَُ هيوٌٌذ ،حتي دس حمبيك سٍضي ًيض اختالف ايجبد هيًوبيٌذ ،ثِ
گًَِاي وِ گبّي اًسبىّبي پبنسشضت ًيض اص تطخيع حك ثِ طَس وبهلً ،بتَاى هيضًَذ .لشآى ،وِ وتبة
ّذايت ّش اًسبى پبنسيشت است ،ثشاي صدٍدى صًگبسّبي ٍسبٍس ضيطبًي اص چْشُ حميمت ،گبُ خَد ثِ ثيبى
حمبيك هَسد اختالف هيپشداصد ٍ گبُ هيضاى ٍ هؼيبس تطخيع حك ٍ ثبطل سا ثيبى هيوٌذ; هبًٌذ اسجبع ثِ اّل
روش دس آيِ ضشيفِ «فبسبلَا اّل الزوش» (ًحل ٍ )42 :يب آيبتي وِ ثش اػتجبس ػمل ،تجشثِ ٍ حجيت لَل پيبهجش
ٍ اهبم ٍجَد داسد.
 -6تذثش دس آيبت لشآى

تذثش ٍ دلت دس آيبت لشآى دس فْن آى ًمص ثسضايي داسد ٍ دس سٍايبت ًيض ثش آى تبويذ فشاٍاى ضذُ ٍ خَاًذى
ثيتبهل ٍ ثيتذثش ،ثذٍىخيش ٍاسفثبس ًبهيذُ ضذُ است .دسآيِ ضشيفِ29سَسُ ظ هيفشهبيذ« :وتبة اًضلٌبُ
اليه هجبسن ليذثشٍا آيبتِ»; وتبة پشثشوتي فشٍ فشستبدين تب دس آيبتص تذثش وٌيذ .دس آيِ 83سَسُ ًسبء فْن
اػجبص لشآى دس ّوبٌّگي سا هٌَط ثِ تذثش داًستِ است ٍ دس آيِاي ديگش هيفشهبيذ :آيب دس لشآى تذثش
ًويوٌٌذ يب ثش دلّب لفل صدُ ضذُ است؟ اص دٍ آيِ اخيش استفبدُ هيضَد وِ تذثش دس لشآى صهيٌِ پي ثشدى ثِ
حمبًيت آى سا فشاّن هيسبصد ٍ اًسبى سا ثِ ساُ غحيح دستيبثي ثِ ووبل سٌّوَى هيضَد ،هگش وسبًي سا وِ
دس اثش گٌبُ ثش دلّبضبى لفل صدُ ثبضٌذ.
 -7تفىش
لشآى هجيذ اص «تفىش» ثسيبس ستبيص وشدُ است ٍ خَد اص طشيك يبدآٍسي يب ثيبى ٍ تَضيح آيبت ثب هثبلّب ٍ
تَغيفّبي گًَبگَى ٍ ثب گضاسش وشدى داستبىّب ،ثِ ثْتشيي ثيبى ،سؼي داسد وِ اًسبى سا ثِ فىشوشدى
ٍاداسد تب ثب اًذيطيذى دسثبسُ صًذگي دًيب ٍ آخشت هسيش تىبهلي خَد سا ضىل دّذ ٍ ثِ همذهِ ٍ گزسا ثَدى
دًيب ٍ جبٍداًگي آخشت پي ثجشد ٍ فشيفتِ دًيب ًطَد ٍ دًيب سا ّذف لشاس ًذّذ.

