بسمهللا الرحمن الرحیم
ً
لطفا فرق ایات تاویل نشده با تاویل شده را ببینید.
الذ ْك ُر ِإنَّ َك لَ َمجْ نُو ٌن ﴿﴾۶
علَ ْي ِه ِ
سوره حجرَ :وقَالُوا يَا أَيُّ َها الَّذِي نُ ِز َل َ
انصاریان :و گفتند :ای کسی که قرآن بر او نازل شده! قطعا ً تو ديوانه ای!
خرمشاهی :و گفتند اى كسى كه قرآن بر او نازل شده است ،به يقين تو ديوانهاى
فوالدوند :و گفتند اى كسى كه قرآن بر او نازل شده است به يقين تو ديوانه اى
قمشهای :و کافران گفتند :ای کسی که (مدعی آنی که) قرآن از جانب خدا بر تو نازل شده تو (به عقيده ما)
محققا ديوانهای.
مکارم شیرازی :و گفتند اي كسي كه «ذكر» (قرآن) بر تو نازل شده ،مسلما ديوانه اي!!

بهنام :بنده ترجمه مرحوم فوالدوند را برای تأویل انتخأب کردهام ،ترجمه ایه  7نیز به صورت ذیل است
َّ :ل ْو َمأ َت ْأ ِت َينأ ب ْأل َمال ِئ َك ِة إن ُك َ
نت ِم َن َّ
الص ِأد ِق َين ﴿ :7اگر راست میگوئی چرا فرشتگان را برای ما نمیاوری؟ ()7
ِ
ِ
ترجمه اقایان که استادان معروفی هستند شبیه هم و ً
قطعا درست است ،ولی بطور کلی :مفهوم فارسی ایه 6
روشن و فصیح نیست! و ایه  7نیز توهم زا و توهین امیز میباشد! و ّاما دو استاد ردیف 4و ، 5ایه  6را تاویل

هم کردهاند ،ولی برای اینکه جمله ایه درست و مفهوم معقولی داشته باشد ،امانت محکمات را حفظ نکرده و
ضمیر «او» را به «تو» تغییر دادهاند! ،لذا قران در این مورد که مشأبه فراوانی دیده شده! چنین فرموده:

 )53نجم (َ :30ذ ِل َك َم ْب َل ُغ ُهم ِم َن ْال ِع ْل ِم ِإ َّن َر َّب َك ُه َو َا ْع َل ُم ِب َمن َض َّل َعن َس ِبي ِل ِه َو ُه َو َا ْع َل ُم ِب َم ِن ْاه َت َدى ﴿ :30اين
{نوع تفسیر و تأویل که از تأویلگران انهأ دیدی} منتهاى دانش انان {به خدا و قوانین طبیعت} است ،پروردگار تو
خود به [حأل] كسى كه از راه او منحرف شده داناتر ،و خود او به هدایت يافتگان اگاهتر است!.
()30
ون إ َّال َّ
 )6سوره انعام (ایهَ :116وإن ُت ِط ْع َا ْك َث َر َمن ِفي َاال ْرض ُي ِض ُّل َ
وك َعن َسبيل ِ َ َّ َ
الظ َّن َو ِإ ْن ُه ْم ِإ َّال
اّلل ِإن يت ِب ُع ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َي ْخ ُر ُص َ
ون (ایه :116و اگر از بیشتر کسانی که در [این سر] زمین میباشند {و قران را تأويل و تفسير مینمأيند}
پیروی کنی ،تو را از راه خدا گمراه میکنند( .زیرا) انان {علم و دانش الزم را ندارند و ایأت راهنمأ را نیز نمیبینند!
لذا برای تفسير ايأت قران} جز از گمان [خود] پیروی نمیکنند ،و جز به حدس و تخمین (واهی) نمیپردازند.

()116
{چقدر عألی و در حد معجزه! خداوند حکیم و دانأ ،مشکل امروز جهأن اسالم را فهمیده و در قران تذکر داده}
1

ً
لطفا بعد از لحظهای فکر و اندیشه در مورد مطالب فوقالذکر! ،همین ایات قران را در حالی که
محکمات را ً
اصال تغییر نمیدهیم  ،تاویل بنده را از متشابهات در داخل {اکوالد} بخوانید:
َّ

ُ ْ

َ

َ

الحجر (ایهَ :6و َقألوا َيأ َا ُّي َهأ ال ِذي ُنز َل َعل ْي ِه ِالذ ْك ُر إ َّن َك ل َم ْج ُن ٌ
ون ﴿ :6و {کأفران بهفرستأده موعود مأ}
 )15سوره ِ
ِ
ِ
گ فتند اى كسى كه {میگوی ی} قران بر او {= لوح محفوظ= روحالقدس و سپس توسط روح القدس بر روحاالمین و توسط
فرشته جبرئیل برمحمد و تأویل متشأبهأت ان توسط خود روحالقدس برمن} نازل شده است به يقين تو ديوانهاى

()6
َّ

ْ

ْ

الحجر (ایه :7ل ْو َمأ َتأ ِت َينأ بأل َمال ِئ َك ِة إن ُك َ
الص ِأد ِق َ
نت ِم َن َّ
ين ﴿ :7اگر راست میگوئی چرا {همأن}
 )15سوره ِ
ِ
ِ
فرشتگان {روحالقدس و روحاالمین و جبرئیل } را برای {گواهی دادن به کأری که برای قران کردهاند پیش} ما نمیاوری؟

()7
توجه! :چنانچه از ایات و مطالب علمی شاهد (که در سوره حجر اوردهام ،اینجأ نمیبینید) الهام نمیگرفتم! و با
هدایت محکمات بهترتیبی که دیدید در بین محکمأت نمینوشتم ،قطعأ کالم فصیح و مفهوم روشن هردو ایه را
نمیدیدیم! ،پس اگر قران بعضأ؛ ایأت خود را فصیح و روشن دانسته! ایأت تأویل شده «کامل» را فرموده!.
میدانیم :وقتی که حضرت محمد (ص) ایأت قران را که به او «وحی» شده بود قرائت فرموده ،کأتبین قران انهأ را
بر روی استخوان و پوست و برگ و غیره بهخط کوفی بدون نقطه و زیر و زبر نوشتهاند! و یأ حأفظأن در حأفظههأ
سپردهاند! و ان یأدداشتهأی پراکنده قران در زمأن«عثمأن» جمع اوری و بأزهم بأ همأن خط بهک تأبی تبدیل شده!،
پس چگونه قران امروز؛ ک تأبی بأ خطوطی دارای نقطه و اعراب است؟ ،و محکمأتش طوری است که در صورت
درست تأویل شدن متشأبهأتش ،حتی واوی کم و زیأد ندارد؟ .در این مورد قران خودش توضیح میدهد:
ألحق َو َمأ َك ُأن ْوا إذا ُّم َ
َ ُ َ ُ ْ َ َ َّ َ
نظ ِر َين (ایه{ :8به انهأ بگو }:ما فرشتگانرا
 )15سوره ِ
ِ
الحجر (ایه :8مأ نن ِزل ال َمال ِئكة ِإال ِب ِ

جز {برای اجرای فرمأن و دستور انجأم کأری الزم و} به حق و همراه {بأ برنأمه عملیأتی خأصی که} حق {است} نازل
نمیکنیم و هنگامیکه نازل شوند :دیگر بدیشان مهلت {فکر کردن و ایمأن اوردن} داده نمیشود ُ{کن فیکون}
{و فورا در يك چشم بهم زدن هر فرمأنی اجراء میگردد}
()8
ْ

الحجر (ایه :9إ َّنأ َن ْح ُن َن َّزل َنأ ِالذ ْك َر َوإ َّنأ َل ُه َل َح ِأف ُظ َ
ون ﴿ :9بىترديد ما اين ذكر {=ک تأب قران بزرگ} را
 )15سوره ِ
ِ
ِ
{در کودکی حکم دادیم (مریم )12:و شب قدربر لوح محفوظ نأزل کردیم(سوره قدر) و درگذشته قسمتهأی ی از ان را بر ارواح
پیأمبران بسیأر (بهشرح حکأیتهأی قران و تأریخ) وحی نمودیم و محکمأت ان ک تأب را در  23سأل توسط جبرئيل بر محمد و
تأویل کردن متشأبهأت را بر تو} نازل كردهايم و قطعا {توسط روح ُ
القدس} نگهبان ان خواهيم بود {تأ کأمل شود}

()9
2

ْ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ ى َ َ َّ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َّ ُ َ
اّلل ال َي ْه ِدي ال َق ْو َم
اّلل الك ِذب وهو يدعى ِإلى ِاْلسال ِم و
 )61سوره الصف (ایه  :7ومن اظلم ِمم ِن افتر على ِ
َّ
الظأ ِلم َ
ين﴿ :7و چه كسى ستمگرتر از ان كس است كه با وجود انكه {در ک تأب قران بزرگ که تأویل علمی
ِ
شده} به سوى اسالم فراخوانده مىشود {میگوید :فرستأده موعود سوره بینه :بهنأم بأ تبدیل کردن ایأت قران به ایأت

دیگری در ک تأب قران بزرگ} برخدا دروغ مىبندد ،و {تأ کنون ندانسته که} خدا مردم ستمگر را هدایت نمىکند.
()7
ُ ُ َ ْ
اّلل ِب َأ ْف َو ِاهه ْم َو َّ ُ
اّلل ُم ِت ُّم ُنو ِر ِه َو َل ْو َك ِر َه ْال َك ِأف ُرو َن﴿ :8مىخواهند
 )61سوره الصف (ایه  :8ي ِريد
ون ِل ُيط ِف ُؤوا ُنو َر َّ ِ
ِ
نور خدا {= قران} را با سخنان {لغو و بیهوده} خویش خاموش كنند و حال انكه خدا گرچه كافران را
ناخوش افتد نور خود را {بأ فرستأدن ،فرستأده موعود سوره بینه و اوردن ک تأب قران بزرگ}كامل خواهد گردانيد.
()8

الحجر (ایهَ :10و َل َق ْد َا ْر َس ْل َنأ ِمن َق ْب ِل َك ِفي ِش َي ِع َاال َّو ِل َين ﴿ :10و به يقين پيش از تو [نيز] در
 )15سوره ِ
گروههاى پيشينيان {پيأمبرانى که روحشأن روح القدس بوده مأنند یحی ی و عیسی مسیح؛ فرزند مریم بأکره} فرستاديم
()10
َ َ َْ
ول ِإ َّال َك ُأن ْوا ِب ِه َي ْس َت ْه ِ ُزُئ َن ﴿ :11و {در قدیم نیز} هيچ پيامبرى
 )15سوره ِ
الحجر (ایه :11ومأ يأ ِت ِيهم ِمن َّر ُس ٍ
برايشان نيامد جز انكه {کأفران} او را به مسخره مىگرفتند ()11
َ

َ

 )19مریم (ایهَ : 15و َسال ٌم َعل ْي ِه َي ْو َم ُو ِل َد َو َي ْو َم َي ُم ُ
وت َو َي ْو َم ُي ْب َع ُث َح ًّيأ ﴿ :15و درود بر او {= روحالقدس روح
بزرگ خداوند} روزى كه {به شکل یحی ی پسر زکریأ پیغمبری تعمید دهنده} زاده شد و روزى كه {به شکل یحی ی پیغمبری
تعمید دهنده} مىميرد و روزى كه {بهشکل عیسی مسیح پیغمبری که ک تأب انجیل را اورد} زنده برانگيخته مىشود.

()15
َ

َ

دت َو َي ْو َم َا ُم ُ
السال ُم َعل َّي َي ْو َم ُو ِل ُّ
 )19مریم (ایه َ :33و َّ
وت َو َي ْو َم ُا ْب َع ُث َح ًّيأ ﴿ :33و درود بر من {= روح القدس}
روزى كه {بهشکل عیسی مسیح} زاده شدم و روزى كه {بهشکل عیسی مسیح اورنده ک تأب انجیل} مىميرم و روزى

كه {این بأر :جهت تأویل نمودن متشأبهأت قران به شکل بهنأم؛ فرستأده موعود سوره بینه} زنده برانگيخته مىشوم.
()33
{عجب :این ایأت از حلول روح از جسمی در جسم دیگری یعنی :تنأسخ خبر میدهند! ولی علمأی دین اسالم قبول ندارند!}
3

ُ
اّلل َو َف ْت ٌح َقر ٌ
يب َو َب ِش ِر ْال ُم ْؤ ِم ِن َين ﴿ :13و {بشأرتی} ديگر
 )61سوره الصف (ایه َ :13وا ْخ َرى ُت ِح ُّب َون َهأ َن ْص ٌر ِم َن َّ ِ
ِ
كه ان را دوست داريد {بشنوید ،به شمأ میگویم} و ان يارى خداوند و پيروزى نزديك است و مؤمنان را
{به همین زودی :به امدن فرستأده موعود سوره بینه و تأویل شدن متشأبهأت قران و عملی شدن وعده سوره نصر} بشارت ده.
()13
َّ َ

َ َّ َ ْ
ض َمأ َا َم َر ُه ﴿ :23ولى نه {برای رستأخیز فعال زود است! چون} هنوز {خداوند}
 )80سوره عبس(ایه :23كال لمأ يق ِ
امر {فرستأده موعود را برای تأویل کردن متشأبهأت قران} به جاى نياورده است {تأ وعده ایأت سوره نصر تحقق یأبد}

()23
ْ

ْ

الحجر (ایهَ :89و ُقل إ ِني َا َنأ َّالن ِذ ُير ال ُمب ُ
ين ﴿ :89و {ای بهنأم ،به مؤمنأن دین اسالم و ادیأن دیگر نیز}
 )15سوره ِ
ِ
ِ
بگو من همان {فرستأده موعود سوره بینه بأ روح عیسی مسیح «روحالقدس» هستم و برحق} هشداردهنده اشكارم

()89
ْ

ْ

 )27نمل (ایهَ :79ف َت َو َّك ْل َع َلى َّ ِ َّ َ َ َ َ ُ
ين ﴿ :79پس {ای بهنأم ،که فرستأده موعود در ک تب تورات
اّلل ِإنك على الح ِق الم ِب ِ
و انجیل و قران هستی} بر خدا توكل كن كه {روح} تو واقعا {روحالقدس است ،تو مسیح هستی و} برحق اشكارى

()79
ْ

أص َد ْع ب َمأ ُت ْؤ َم ُر َو َا ْعر ْض َعن ال ُم ْشر ِك َ
الحجر (ایهَ :94ف ْ
ين ({ :94ای بهنأم به تو در ایه  79سوره نمل؛
 )15سوره ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
گ فتیم که روحالقدس عیسی مسیح هستی حأال} انچه را بدان ماموری اشكار کن! و از مشركان روی بگردان

()94
ُّ ُ
ُ
 )6سوره انعام (ايهَ :122ا َو َمن َك َأن َم ْيتأ َف َأ ْح َي ْي َن ُأه َو َج َع ْل َنأ َل ُه ُنورا َي ْمشي به في َّالن َ
أت
أس ك َمن َّم َثل ُه ِفي الظل َم ِ
ِ ِِ ِ
ِ
َل ْي َس ب َخأرج ِم ْن َهأ َك َذ ِل َك ُزي َن ِل ْل َك ِأفر َين َمأ َك ُأن ْوا َي ْع َم ُل َ
ون ﴿ :122ايا كسى كه {به شکل عیسی} مرده بود و {او را
ِ
ِ
ِ ٍِ

بهشکل بهنأم} زندهاش گردانيديم و براى او نورى {چون قران بزرگ} پديد اورديم تا در پرتو ان در ميان
مردم {سربلند} راه برود! ،چون كسى است كه {در سرداب سأمرا} گوي ى گرفتار در تاريكيهاست و از ان
بيرونامدنى نيست؟ .اين گونه براى كافران انچه انجام مىدادند {توسط شیطأنهأ} اراسته شده است!
()122
 )26سوره شعرا (ايه ِ :4إن َّن َش ْأ ُن َن ِز ْل َع َل ْي ِهم ِمن َّ
الس َمأء ا َية َف َظ َّل ْت َا ْع َن ُأق ُه ْم َل َهأ َخ ِأض ِع َين ﴿{ :4نگران نبأش} اگر
بخواهيم از اسمان بر انان ایهاى نازل مىکنيم تا گردنهايشان {بیاختیأر} در برابر ان خاضع گردد!
()4
4

َّ

ْ

 )26سوره شعرا (ايه َ :5و َمأ َيأ ِتيهم ِمن ِذ ْكر ِم َن َّالر ْح َمن ُم ْح َد ٍث إال َك ُأنوا َع ْن ُه ُم ْعر ِض َ
ين ﴿ :5و {البته میدانیم}
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
هيچ {ایه و} تذکر جديدى از سوى [خداى] رحمان برای انان نمیاید ،مگر انكه از ان اعراض میکنند!

()5

َّ
َ
 )10سوره یونس (ایه َ :37و َمأ َك َأن َه َذا ْال ُق ْرا ُن َان ُي ْف َت َرى من ُ
اّلل َول ِكن َت ْص ِد َيق ال ِذي َب ْي َن َي َد ْي ِه َو َت ْف ِص َيل
د
ون ِ
ِ
ِ
ْال ِك َتأب َال َر ْي َب ِف ِيه ِمن َّرب ْال َع َألم َ
ين ﴿ :37و {اگر به علم اگأه بأشند؛ پس از تأویل صحیح ایأت قران خواهند دید}:
ِ
ِ
ِ
چنان نيست كه اين قران از جانب غير خدا [و] به دروغ ساخته شده باشد! ،بلكه تصديق [كننده]

انچه {ک تب} پيش از ان است مىباشد ،و { تأویل شدن ایأت قران در ک تأب قران بزرگ} تفصیلى برای انهاست!،
{پس} شكی در ان نيست كه {ک تب اسمأنی و قران و قران بزرگ همه} از طرف پروردگار جهانيان {امده} است.
()37

میدانیم هر چیز روحی دارد مخصوصأ انسأن و در عمل تنأسخ روحهأ تکأمل مییأبند که بأعث تکأمل جسم هم
میشوند و خداوند در قران توضیح داده که از طریق روح بأ همه چیز در تمأس است و در روز قیأمت نیز همه چیز
در اثر سرعت گرفتن مأده در حرکت انبسأطی جهأن و رسیدن سرعتش به سرعت نور (قأنون نسبیت خأص)
منفجر شده و به صورت امواج انرژی یأ روح پیش خدا خواهند رفت! .پس بأ توجه به نقش روحالقدس در فرستأدن
پیأمبران و ک تأب به شرح ایأت فوقالذکر معلوم شد طراح ک تأب «قران بزرگ» اولیه و محکمأت قران و تأویل
کننده متشأبهأت قران در ک تأب «قران بزرگ» امروز خود روحالقدس حکیم میبأشد! .و تمأم ک تب اسمأنی و ادیأن
مختلف برای دورانهأی :سنگَ ،ح َجر ،جأهلیت و بالفصل جأهلیت! ،فقط یک طراح و یک استأد داشتهاند ،و
هدف نهأی ی خداوند دین اسالم خألص و مدرنی است که امروز در ک تأب «قران بزرگ» معرفی میگردد و ان چیزی
نیست بجز انچه «راسخان در علم» به عنوان قوانین «حقوق بشر سازمان ملل» برای حفظ کرامت انسأن و ادم
نوشتهاند .پس باید قبول کنیم قران حکمت بالغه است:

در هرصورت این است پایان خوش وعدههای ک تب اسمانی و قران جهت امدن فرستاده موعود سوره بینه و
تاویل شدن متشایهات قران! که برسم سنتی مانند امدن  124000پیغمبر از میان خود مردم انجام شد ،و
پایانی است مبارک برای انتظار طوالنی مردم برای دیدن پیغمبری که منجی عالم بشریت لقب گرفته و ان-
شاءهللا خیر و برکاتش را خواهند دید! ،ولی اغأزی است سخت و دشوار برای معرفی کردن اهداف واالی قران به
برجای ماندگان از اعراب بادیه نشین دوران جاهلیت ،که باید «راسخان در علم» و مردم نجیب ما خیلی
اگاهانه و صبورانه رفتار نمایند تا وعده سورهای فتح و نصر نیز با خیر و خوشی تحقق یابد.
ين ِ َّ ِّلل ْ َاال ْم ُر ِمن َق ْب ُل َو ِمن َب ْع ُد َو َي ْو َم ِئ ٍذ َي ْف َر ُح ْال ُم ْؤ ِم ُن َ
 )30روم (ایهِ :4في ب ْضع ِس ِن َ
ون ﴿{ :4البته شروع جنگهأ بأ
ِ ِ

حأکمأن ،ولی فرجأم} كار درگذشته و اينده از ان خداست {لذا طبق وعده سوره نصر :بأیأری خدا دین اسالم خألص
در اینده توسط ایرانیأن ،برجهأن حأکم خواهد شد} و در ان روز ست كه مؤمنان از يارى خدا شاد مىگردند

()4
5

َ

َ

َ

َ

اّلل َو ْع َد ُه َول ِك َّن َا ْك َث َر َّالنأس ال َي ْعل ُم َ
اّلل ال ُي ْخ ِل ُف َّ ُ
ون ﴿{ :6انچه در سوره بینه و سوره نصر
 )30روم (ایهَ :6و ْع َد َّ ِ
ِ
وعده شده} وعده خداست ،خدا وعدهاش را خالف نمىكند ولى بيشتر مردم {این حقیقت را} نمىدانند

()6
اّلل ب ِه َان ُي َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ُ َ
َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ
أب ﴿ :21و انان
وصل َويخشون َرب ُه ْم َويخأفون ُس َوء ِالح َس ِ
 )13رعد (ایه  :21وال ِذين ي ِصلون مأ ام َر ُ ِ
كه انچه را خدا {در سوره نصر} به {گروه گروه} پيوستنش {به دین اسالم} فرمان داده {از روی علم و دانش ایمأن
میاورند و گروه گروه به دین اسالم} مىپيوندند و از پروردگارشان مىترسند و از سختىحساب بيم دارند
()21
َ
اّلل َو ْال َف ْت ُح ﴿ :1چون {زمأن} يارى خدا و پيروزى {مسلمین برجهأن} فرا رسد
 )110نصر (ایهِ :1إذا َجأء َن ْص ُر َّ ِ
()1
ُ

ْ

أس َي ْد ُخل َ
 )110نصر (ایهَ :2و َ َرا ْي َت َّالن َ
اّلل َاف َواجأ ( :2و{بهعلت امدن قرستأده موعود و اگأه شدن مردم از
ون ِفي ِد ِين َّ ِ

حقیقت متشأبهأت قران در ک تأب قران بزرگ} مردم را ببینی {از ادیأن دیگر} گروه گروه به دین خدا {اسالم} درایند
()2
 )110نصر (ایهَ :3ف َس ِب ْح ِب َح ْم ِد َر ِب َك َو ْاس َت ْغ ِف ْر ُه ِإ َّن ُه َك َأن َت َّوابأ ﴿ :3انموقع {از صمیم قلب} پروردگارت را
تسبیح و حمد کن و از او امرزش بخواه كه او همواره توبهپذير است ()3
قطعأ در ایأت تأویل شده ک تأب «قران بزرگ» که در این وبسأیت معرفی میگردد ،مطألب علمی بسیأر شگ فت
انگیز و خوشحأل کننده برای مظلومأن و نگران کننده برای ظألمأن خواهید دید ،خوشبختأنه َد ِر توبه برای توبه
کنندگأنی همیشه بأز است! بشرطی که شأکیأن خصوصی را راضی کنند! ،قطعأ نصأیح این ک تأب در اینده نزدیک
سبب اگأهی نأاگأهأن و گسترش ازادی و صلح و صفأ و عدل و داد بین مردم ایران و جهأن خواهد شد.
لطفأ وبسأیت  rasekhan.comرا به دوست و دشمن خود معرفی نمأیید! و ک تأب «قران بزرگ» را بخوانید و
مجأنی دانلود کنید و بأزهم بخوانید! ،که اگأهی برحقأیق «دین و قران» که در ک تأب قران بزرگ نوشته شده،
الزمترین اصل برای ترک خرافأت و دروغ و اشتی کردن دوبأره مردم بأهم و برگشتن عشق و محبت و نشأط به
جأمعه است!.
لطفأ در حقأیق قران (خط ابتدای ی قران چه بود) و نظریه هأ را نیز بخوانید.
فرستأده موعود و بنده خدا :بهنأم
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