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 دهیچک

ری کـه یاـات ب ـ  پروردگار مهربان به بشر منت نهاد و او را با گوهر دین آشـنا نوـود، گـوه
انسان است. خداوند متعال جهت اثبات یقانات انباا آنها را مجهز به اعجاز نوود، قرآن مجاد سند 

ها را در توام قرون دعوت به تحّدی نوـود   بهایی که هوه انسان یقانات دین خاتم است، گوهر گران
ها مشـاهد   ر روی سـایتاست. در دهه اول قرن باست و یکم کتابی تحت عنوان )الفرقان الحق( ب

شود پژوه  یاضر در صدد بررسـی اشـکا ت  شد که یک نوع تحدی عولی با قرآن محسوب می
این کتاب است. اشکا ت متعدد در محورهای متعدد؛ از آن جوله: مازان سرقت این کتاب از قرآن 

ای بـا رویکـرد  روش تحقاق در این پژوه  کتاب انـه، گارد مجاد؛ که یدود دو سوم آن را در بر می
 توصافی است.

 
 .، انتحالیعول یاعجاز، الفرقان الحق، تحدقرآن،  واژگان کلیدی:

                                                                 
  .:یافت یخ در یخ تأیید:و  62/9/8931 تار  .62/4/8931 تار
 .شهر انیزاد خوآ ی،دانشکد  علوم انسان یاراستاد :ahmadmasaeli@gmail.com . 
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  مقدمه
الفرقان الحق تحقاقی که به صورت کامل و توام آن را مورد بررسـی قـرار داد    در مورد  کتاب 

رار گرفتـه و ها مورد بررسـی قـ ها بعضی از سور  باشد مشاهد  نشد  و تنها بر روی بعضی از سایت
توان در این مورد نام برد مقاله تحلال انتقادی الفرقان الحق در یوز  ویاانات  تنها کار جدی که می

و جامعات در معارضه قرآن است که توسط پژوه  نامه تفسار و زبان قران به چاپ رساد  اسـت و 
وشـتار یاضـر، در مورد دروغ بودن ادعای جامعات و ویاانات این کتـاب اسـت در صـورتی کـه ن

 سازد  محور این کتاب را مورد بررسی قرار داد  است. 

 پیشنه
های بی ثوری در جهت تحدی با قرآن مجاـد صـورت گرفتـه اسـت ولـی  در طول تاریخ تالش

هاچ کدام توان هواوردی با قرآن مجاد را نداشته و قرآن هـم چنـان بـه نـور افشـانی خـوی  بـرای 
 دهد. بشریت ادامه می

ها مشاهد  شـد  قرن باست و یکم کتابی تحت عنوان )الفرقان الحق( بر روی سایت در دهه اول
شود. اگرچه در متن کتاب الفرقان الحق ادعایی مبنی  که یک نوع تحدی عولی با قرآن محسوب می

بر تحدی با قرآن مجاد ناامد  و خود این کتاب دعوت به تحـدی در سـ ی یـک آیـه نوـود  اسـت 
ترین پرسشـی  چه بپذیریم این کتاب ادعایی مقام تحدی ندارد، مهم یال چنان (.81)الفرقان الحق/ 

که در این محور قابل طرح است بررسی این مسئله است که آیـا کتـاب الفرقـان الحـق در راسـتای 
هواوردی یا تحّدی با قرآن و در صدد اثبات باطل بودن ادعای پاامبر اکرم مبنی بر اینکه هـاچ کـ  

را دارا ناست، ارائـه شـد  اسـتر در  ی هوانند قرآن پاامبراکرم محّود بن عبداللهتوان آوردن قرآن
پایان کتاب الفرقان الحق عنوانی با نام الوقدمه آورد  شد  است که پاـام اصـلی ایـن کتـاب را ایـن 

 .چنان باان نوود  است
دای قـادر به امت عربی به طورخاص و به جهان اسالم به طور عام )سالم بر شوا و ریوت خ»

بر هوه چاز( اشتااق به ایوان خالص، صلی درونی، آزادی روح ویاـات جـاودان در فرفـای نفـ  
بشری قرار دارد. ما با تکاه به خدای تنهای یگانه اماد داریم که خوانندگان و شـنوندگان، را  رسـادن 

اس ایـن مقدمـه هـاچ (.  بـر اسـ923تا:  به آن را از طریق )الفرقان الحق( باابند )الفرقان الحق، بی
کـه  ادعایی مبنی بر هواوردی با قرآن وجود ندارد و صرفا ادعای یک دعوت است که با توجه بـه این

ادعای دین جدید شد  است محتاج به اثبات ادعای خوی  از طریق یک معجـز  اسـت البتـه ایـن 
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ظر بـر تـدوین های ادعایی ناسـت و توسـط گـرو  نـا نکته قابل توجه است که این مقدمه جزء سور 
های الصفی و الوهـدی آورد  شـد   وترجوه و نشر نوشته شد  است )در آخر مقدمه، این گرو  به نام

ولی در متن کتاب الفرقان الحق نویسند  با توجه به سور  ششم )سور  الحق( و موارد متعدد . است(
آمـد  اسـت و لـذا در دیگر در صدد اثبات ب الن ویاانی بودن قرآن و ادعای شا انی بودن قرآن بر

صدد  ب الن یقانات قرآن مجاد است. این باان  مثال آدمی است که یکی بر سر شـا  نشسـته و 
برید. در مبایث آیند  مازان سرقت لفظی و معنـایی الفرقـان الحـق از قـرآن مجاـد را مـورد  بن می

تـاب الفرقـان الحـق از بررسی قرار خواهام داد که با  از پانصد آیه از نهصد و پنجا  و چهار آیه ک
که یک عول معارضه با قرآن مجاد انجـام شـد   قرآن مجاد سرقت شد  است(. نکته قابل توجه این
شود چون سااق آن هوانند قرآن مجاـد طرایـی  است و یک نوع تحّدی عولی با قرآن محسوب می

 ست.گردید  است؛ و بررسی اشکا ت وارد بر این کتاب با مدد الهی هدف این جستار ا

  درآمد
های جهان هستی است، پاامبران الهی به جهت اثبات یقاناـت خـوی  و  اعجاز یکی از پدید 

ارتباط با جهان ماوراء طباعت اقـدام بـه آوردن معجزاتـی بـه دو صـورت اقترایـی و تاـر اقترایـی 
مایـد بـا فر اند، در توضای باید گفت ادعای نبوت هوه پاامبران آن چنان که قرآن مجاد می نوود  می

 ی،ادعای ویی و س ن گفتن با خداوند متعال با واس ه یا بی واس ه هوـرا  بـود  اسـت ) طباطبـای
کنـد و نـه تجربـه آن را اثبـات  ( البته این موضوعی است که نه ی  آن را درک می881/ 81 :8923

اسـت و دیگـر که دلالی بر گفتار آنان ن شود یکی این کند و لذا از دو جهت مورد اشکال واقع می می
که دلالی بر خالف آن وجود دارد زیرا س ن گفتن با آفریدگار جهان و ارتباط داشتن با مبدأ ویی  آن

باند و لذا خارق عادت اسـت.  و جهان ماوراء طباعت چازی است که انسان نظار آن را در خود نوی
وی  هـم صـادق باشـد یال اگر پاامبری ادعای ارتباط با عالم ماوراء طباعت نواید و در گفتـار خـ

 زمه این امر آن است که بتواند خرق عادت کنـد تـا را  را بـر پاـامبران دروتـان بسـته و یقاناـت 
اسـت،  خوی  را به اثبات برساند. قرآن مجاد معجز  هواشگی نبّی اکـرم  محوـد بـن عبداللـه

یت عرضـه کنـد، بایستی به جهان بشر یّجتی که اساسا دینی که به عنوان دین خاتم م رح است می
ثقلی که هواشه در دسترس است تا م الفان چنانچه قـدرتی دارا هسـتند در مقابـل او زورآزمـایی 
نوایند، یجتی که در دسترس است تا امثال دیوید هاوم و جان استوارت مال و جان هاسـپرس او را 

عنـوان امـور  به محک آزمای  بزنند و ادعا نکنند مردم براساس آنچه دوسـت دارنـد وقـایعی را بـه
 (.14: 8938دهند )ر.ک: هاسپرس، فلسفه دین،  یقاقی شکل می
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 نوود.توان  جهات اعجاز قرآن مجاد را در چهار محور می
 .عددی اعجاز. 4؛ ییاعجاز معنا. 9؛ لفظی اعجاز. 6؛ اعجاز طریقی.8

یقی:1  یکی از جهات اعجاز قرآن مجاد اعجاز طریقی است، آورنـد  قـرآن مجاـد . اعجاز طر
بی هاچ تردید یک فرد اّمّی است که دارای سابقه درس خواندن در نزد کسی نبود  است و نام ایشان 

(. س نان پاامبر اکـرم 3: 8938در ماان دانشوندان و ادیبان آن روزگار ناست )م هری، پاامبر امی، 
کرم محّوـد بـن به عنوان قرآن مجاد هاچ گونه شباهتی به س نان قبل از نبوت ایشان ناست. پاامبر ا

قبل از بعثت مبادرت بـه خوانـدن هـاچ مکتـوبی ننوـود  و هـاچ خ ـی ننوشـته اسـت  عبدالله
انـد ولـی از جهـت  (. اگرچه از لحاظ اخالقی و امانت داری شهر  عام وخـاص بود 41)عنکبوت/

 اند.  کلوات یکواانه شهرتی نداشته
ز لفظـی اسـت، فصـایت و یکی دیگر از جهات اعجـاز قـرآن مجاـد اعجـا . اعجاز لفظی:2

بالتت قرآن مجاد و اسلوب م صوص و نظم بدیع آن یکی از جهات اعجاز قرآن مجاد اسـت کـه 
س نگویان و شاعران جاهلّات که گوی سبقت را در فصایت و بالتت از پاشاناان و یتی از ادیبان 

فصـایت و  اند و س نان آنان مالک فصایت و بالتت اسـت چنـان در برابـر بعد از خوی  ربود 
 بالتت قرآن متحار شدند که نتوانستند هواوردی با آن بنوایند و اظهار عجز نوودند.

یکی دیگر از جهات اعجاز قرآن مجاد اشتوال آن بر یقایق و معارف الهی و  ی:ی. اعجاز معنا3
 باشد. ترین ابعاد اعجاز قرآن مجاد می شناسی است که از مهم شناسی و انسان هستی
توان  دیگر از ابعاد اعجاز قرآن مجاد اعجاز عددی است که به عنوان مثال می دی:. اعجاز عد4

کلوـه »یاد کرد که در کل قرآن مجاد یک به کار رفته است با توجه به تناسب معنایی « وتر»از کلوه 
 تواند از اعجاز عددی قرآن مجاد محسوب شود. و یک مرتبه کاربرد آن در کل قرآن مجاد می« وتر

 تحدی 

قرآن مجاد جهت اثبات یقانات خوی  دعوت به تحدی نوود  اسـت، دعـوت بـه تحـدی بـا 
َی َاَ جَ  عبارات گوناگونی هم چون آوردن قرآنی مانند قرآن مجاد  ّ ِئ ََِئا جن ُِئُو َا ج ََ ََ قُل لَِئن  جت

َه َ ِلِئ    ََِئ ث لِئ  َا ََِئو ََ  بََُهِئِلب ع   َ ث ل هَذج جلُقرج  ن یَاتُوَ  ب   َ اگـر »بگـو: »(؛ 11)اسـراء/  ج  یَاتُوج ب 
که هوانند این قرآن را بااورند، مانند آن را ن واهند آورد؛ و  انسان]ها[ و جن]ها[ جوع شوند، بر این

جَم َیُقوَُوَ  جفََتیَ  قُِئل فَِئاتُوج یا آوردن د  سور  «.  اگر چه برخی از آنان، پشتابان برخی ]دیگر[ باشند
یَ  رش ُسوره م ثل   ُمفََتَ

ََ َُب َصاد ق نی ب  َب م َ ُدا   جهلل ج   ُکن َُ َََط یُبوج لَُکب  –ات  َا جدُعوج َمَ جس ََج  ا   ََب یَس
فَ

و  َُ َُب ُمسل  َ ل ب  جهلل َا جَ  ن ج هَل جن ُهو َفَِلل جَن ا جُنز َل ب  ََ
وج ج نی َُ بـه »گویند:  آیا می»(؛ 89ـ84)هود/  فَاعلَ
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گویاد، پـ  شـوا هـم د  سـور   اگر راست»ر! بگو: «ست.دروغ آن )قرآن( را )به خدا( نسبت داد  ا
و اگـر *  «تواناـد فـرا خواناـد.ر ساختگی، هوانند این )قرآن(، بااورید؛ و جز خدا، هر کسی را مـی

که هاچ معبودی جـز  )دعوت( شوا را نپذیرفتند، پ  بداناد که )قرآن( با علم الهی فرود آمد ؛ و این
نَا فَاتُوج یا یک سور   «.ویدر!ش او ناست؛ پ  آیا شوا تسلام می نلَا َاَ َعبد  ا نَزی َ ی ب ِف  َریبه م 

َُ َا ج   ُکن
ی خـود )پاـامبر( فـرو فرسـتادیم، در تردیـد  و اگر از آنچه بـر بنـد »(؛ 69)بقر /  ب ُسورةه م َ م ثل ِئ 

نـد، فـرا ای  هوانندش بااورید و گواهانتان را، کـه جـز خدای گویاد سور  هستاد، پ  اگر راست می
هَلُ بَل نَّ یُْؤم ُنو َ یا یدیثی هوانند قرآن مجاد «. خواناد ْم َیُقوَُوَ  َتَقوَّ

َ
نُوج *  أ ََ یثه م ْثل    إ    َد  تُوج ِب 

ْ
فَلَْیأ

*  آورند. ر! بلکه ایوان نوی«آن )قرآن( را فرا بافته است.»گویند:  یا می»(؛ 94ـ99)طور/  َصاد ق نیَ 
  «.نی هوانند آن )قرآن( بااورندگویند، س  پ  اگر راست

های م تلف اقدام به تحدی با قرآن مجاد یا آوردن کارهـای مشـابهی بـا  افراد م تلفی در دور 
چون مسالوه کذاب، بعضـی از مسـاحاان  اند، افرادی هم قرآن با پذیرش یقانات قرآن مجاد نوود 

بـن ابـی ی یـا اسـود عنسـی و انجران یا سجاح بنت الحارث التواوة یا طلاحة بـن خویلـد ا سـد
؛ عالّمـه 811ــ891/ 6: 8462توان نام بـرد )معرفـت، تل ـاص التوهاـد،  العوجاء و دیگران را می

 (.8: 8923طباطبایی، الوازان، 

 توضیحاتی پیرامون کتاب الفرقان الحق
های قـرآن  با انتشار چهار سور  جعلی شـباه سـور 8333 از سال جعلیهای  تاریخ انتشار سور 

 جاد شروع شد  است.م
سور  )قابـل ککـر اسـت  31صفحه و 922کل کتاب در 6004سال  تاریخ انتشار کل کتاب در

در فهرسـت آورد    zدر شوارش فهرست ناامد  است و با نـام    opligueبا  نام ال اتوه یا  31سور  
 wine pressو  omega 6008های عربی و انگلاسی توسط دو شـرکت انتشـاراتی  شد  است( به زبان
 چاپ و توزیع شد.

نویسند  کسی که با  از هوه در معرض جعل یا نوشـتن کتـاب الفرقـان الحـق اسـت، انـا  
(است. )سایت دین و فرهنگ به نقل از پایگـا  اینترنتـی آمـازون ( اگرچـه Shorrosh anisشاروش  )

نقل شـد  اسـت کـه  از او نقل نوود  است یا« فرقان من بهتر است»صریحا جوالتی مبنی بر اینکه 
قرآن او را جایگزین قرآن فعلی نوائاد.اگرچه با توجه به تنوع موضـوعات م ـرح شـد  و از جهـات 

 .دیگر باید این کار توسط یک گرو  طرایی شد  باشد
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 انیس شاروش 
 6004انا  شاروش یک عرب فلس انی است و دارای یدود د  کتاب است. از جوله در سال 

ادعـا ها  افراد دیگری که در بعضی از سایتخ ر یا چال  منشر نوود  است.   کتابی با عنوان اسالم
این کتاب جعلی توسط آنها ساخته شد  است عبارتند از فردی به نام الوص فی الهام و مترجم شد  

آمـد  اسـت ایـن کتـاب بـی ها  در بعضی از سـایت فردی به نام الوهدی است )خبرگزاری ایکنا( و
ه نام الصفی و الوهدی نوشته شد  است، دریالی که در متن کتاب در خاتوـه ارزش توسط افرادی ب

 زم به ککـر اسـت بـا توجـه بـه آنچـه م ـرح  اند، شد ر بر ترجوه و نشر م رح به عنوان هائت ناظ
نوودیم نویسند  این کتاب جعلی مش ص ناست و اگرچه این کتاب ادعای ویاانی بودن دارد ولی 

سور  و یـک  31است مش ص ناست. کتاب الفرقان الحق مشتول بر  ش صی که به آن ویی شد 
صـفحه اسـت  922باشد که صفحات کتاب بر اساس شوارش خود آنهـا  مقدمه و یک فهرست می

 ها  با توجه به انتشار کتاب جعلی الفرقان الحق در بعضی از سـایتبدون شوارش صفحات مقدمه. 
در صـورتی کـه ایـن  ؛انـد منتسب به الفرقان الحق نوود آمد  است و آنها را  ییها ا  سور یجوالتی 

 نوـودتوان به سور  النورین اشـار   می ی ناست )که از جوله آنهایجوالت اصال جزء این کتاب ادعا
www.ankido.net). 

 مبنای اصلی تألیف فرقان الحق 
بررسی  قبل از بررسی هدف اصلی نوشتن کتاب الفرقان الحق، توجه به آیات شریفه کیل جهت

 تواتند مفاد باشد. هدف از نوشتن این کتاب می
 ٌد َرُسوُل ََّ ََ  جهلل  حَم ج یبََُْغوَ  فَْهًل  م ِئ د  ا ُسجَّ  َ ار  رََُحَاُء بَینَُِلْب تَرَجُهْب ُرک

جُء َاَ جلْکفَّ دَّ ش 
َ
ُ  أ ََ ََ َم  جهلل  اَجَّلَّ ی

جُ  ثَر  جَسُّ
َ
َْ أ اُهْب ِف  اُُتوه ِل ْب م  ََ ی ا س 

ُُ َار ْضوَجن 
َ
ْخَرَج َشِئْطأ

َ
ْْن یل  کَزْرعه أ ود  َذل ک َمَثلُُِلْب ِف  جتلَّْوَرجة  َاَمَثلُُِلْب ِف  جْْل 

اَر َاَعَد  غ یَظ ب ِل ُب جلْکفَّ رَّجَع ِل  َْج ُب جَزُّ  ُسوق    ی
َََوى َاَ َات   جهللُ فَآَزرَُُ فَاْسََْغلََظ فَاْس اِل  َ لُوج جَصَّ ََ آَمُنوج َاَع جَّلَّ ی

ام ْنُِلْب مَ   َ ی ْتر ج َعظ 
َ
ی خداست؛ وکسانی کـه بـا او هسـتند، بـر  فرستاد  محود»(؛ 63)فتی/  ْغف َرة  اَأ
بانی، دریـالی کـه  کنان می کنان ]و[ سجد  گار )و( در ماان خود مهرورزند؛ آنان را رکوع کافران س ت

[ اسـت؛  ]نوایـان هایشان از اثر سجد  ی آنان در چهر  جویند؛ نشانه ای از خدا می ب ش  و خشنودی
اش را باـرون آورد ،  این مثال آنان در تورات است و مثال آنان در انجال است: هوانند زراعتی که جوانه

های خود راست قرارگارد، در یالی که کشـاورزان  پ  آن را تقویت کرد  و محکم گرداند، پ  بر ساقه
خدا به کسانی از آنـان کـه ایوـان آوردنـد و را شگفت زد  کند؛ تا کافران را به خاطر آنان به خشم آورد! 

 «.  ]کارهای[ شایسته انجام دادند، آمرزش و پاداش بزرگی را وعد  داد  است
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  ا َاإ
   َاإ َذج لَُقوکْب قَاَُوج آَمنَّ

ََاب  لکِّ ک
اَنء  ُُت بُّوَنُِلْب َاَن حی بُّونَکْب َاتُْؤم ُنوَ  ب الْ

ُ
َُْب أ ْن

َ
ِئوج ها أ َذج َخلَْوج َعهُّ

کْب إ  َّ عَ  ََ جلَْغیظ  قُْل ُموتُوج ب َغیظ  نَام َل م 
َ
ُدار   جهللَ لَیکُب جْْل هان! »(؛ 883 عوران / )آل َعل یٌب ب َذجت  جَصُّ

ی  [ آنان شوا را دوست ندارند. و شوا بـه هوـه دارید؛ و]لی شوا کسانی هستاد که آنان را دوست می
« ایم. ایوان آورد »گویند:  کنند، می را مالقات می [ ایوان دارید. و هنگامی که شوا ها]ی الهی کتاب

گزند! بگو:  کنند، از شّدت خشم بر شوا، سرانگشتان ]خود را به دندان[ می و هنگامی که خلوت می
 «.ها داناست به سبب شدت خشوتان بوارید! به راستی که خدا به )اسرار( درون سانه»

نسبت به اهل کتاب را ناز م رح نوود  اسـت   خداوند متعال بر اساس این آیه محبت  مسلوانان
 ولی عک  این امر، صادق دانسته نشد  است.

یک چهـر  خشـن و تاـر من قـی از  تألاف این کتاب جعلی مبارز  با اسالم و ارائه هدف اصلی
باشـد، هـدف  مـی اسالم و یق نشان دادن انجالی که خود الفرقان الحق در صـدد طـرح آن اسـت

ویسندگان الفرقان الحق طرح مبانی فکری جدیدی است که در بعضی از مـوارد اصلی نویسند  یا ن
با هاچ یک از اناجال موجود ناز سازگار ناست )عدم پذیرش تورات  به عنـوان یـک کتـاب الهـی و 

 داننـد از جولـه می تاب الهیکاست و تورات را ها  مساحیمورد قبول ویاانی در عان یال که توام 
بـه یـق بـودن اشـار   ،تاب الفرقـان الحـقکه در کتنها موردی   .د محسوب  شودتوان می این موارد 

ه کـاست ولـی بـا توجـه بـه این 88آیه  (91) تورات دارد و از آن نقل قول شد  است در سور  ا نبااء
ی بنا شد  است نوی تواند مبنایی بـرای یقاناـت تـورات یتاب الفرقان الحق بر اساس انحصار گراک

با . (38/6 )الفرقان الحق: شود( می تاب محسوبکاز تناقضات داخلی این یکی این و م رح نواید 
توجه به مبانی که در خود اناجال یا تورات یا کتاب مقدس وجود دارد  ولی مورد پـذیرش نویسـند  
یا نویسندگان الفرقان الحق ناست، کتاب الفرقان الحق در صدد طرح مبانی جدیدی اسـت کـه بـر 

گذار شریعت جدید خواهد بود )عدم پـذیرش اناجاـل چهارگانـه بـه عنـوان کتـاب  این اساس پایه
با توجه بـه هـدف . (30/8)الفرقان الحق: تواند تلقی گردد( می این  موارد تواند از جوله می ویاانی

اصلی نویسند  یا نویسندگان الفرقان الحق  مبنی بر تار ویاانی خواندن دین اسالم )در عـان یـال 
آیه از آیات کتـاب  الفرقـان الحـق از قـرآن مجاـد چهار از پانصد آیه از نهصد و پنجا  و  که متجاوز

اقتباس و سرقت شد  است( و ارائه یک دین جدید متوایز از مساحات با مبانی فکری جدیـدی کـه 
الحـادی کـه در جهـان در های  توام اندیشه ،نویسند  یا نویسندگان کتاب در صدد ترسام آن هستند

 .تفکر دینی وجود دارد فراموش شد  و به آن اصال توجهی نشد  استبرابر 
)هفت شـبانه روز( شـد   اگرچه در متن الفرقان الحق ادعای ویاانی بودن این کتاب در مدت معانی

در ( 6(/ 33است و نوع ویی الفرقان الحق از نوع ویی الهامی محسوب شـد  اسـت )سـور  الشـهاد )
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ان رسول الهی که مورد ویی الهامی قرار گرفته است معرفی ننوـود  جهان هاچ ک  خود را  به عنو
ــن کتــاب را در محورهــا .اســت ــانی پرداختــه شــد  در ای ــانی  ی هــمیاســاس مب چــون  تثباــت مب
توان جستجو نوـود  می ایکام دینی و اخالقی مساحات و رد ایکام اسالمی  و تار  ،شناسی هستی

قرآنی هوانند داستان مریم مقدس های  ر ردیف داستانولی در هاچ جای این کتاب طرح داستانی د
وجود ندارد که بر این اساس در مقام تحـّدی بـه یـدیثی هواننـد یـدیثی از  یا یضرت یوسف

تـاب یعنـی نهصـد و کل آیات ایـن کایادیث قرآنی بر ناامد  است و عالو  بر این با توجه به تعداد 
های  دارای سـور ، و طو نی قرآنی استهای  ور  از سور تاب برابر با سه سکل این ک ،پنجا  و سه آیه
ه اشار  نوودیم گونه ک با توجه به گستردگی م الب پرداخته شد   در این کتاب  هوان .طو نی ناست

اسـت تـألاف شـد   رسد این کتاب  توسط یک گرو  در طول سالاان متوادی و به تـدری  به نظر می
که در مـتن کتـاب آمـد  اسـت  در  ودن این کتاب برای یک نفراگرچه این س ن با ادعای ویاانّی ب
به کـار رفتـه در ایـن کتـاب اساسـا از نـوع  نوع شاو  .(6 /(33) تعارض جدی است )سور  الشهاد

دیگر هم چون برهانی یا جدلی یا اساسا استفاد  نشد  اسـت یـا بسـاار های  خ ابی است و از شاو 
کـانون  دی که در ایـن کتـاب بـه آن پرداختـه شـد  اسـت وترین مور اساسی .کم استفاد  شد  است

گارد  طرح این دین و مساحات با شـکل خاصـی  می مرکزی تبلاغ  الفرقان الحق بر اساس آن شکل
فـرامان  کند به عنوان دین محبت وصلی است در یالی که در خود اناجال، از جوله می که ترساوی

   .جنگ است به خرید شوشار و  امر بهدستور  یضرت مسای
« دخواهم که یال افروخته شو می ام که آت  را بر زمان فرود آورم و چه بساار و من آمد »و ناز: 

 .(43/ 86)متی: 
ام تا سالمتی بگذارم بلکه شوشـار  ام تا سالمتی بر زمان بگذارم ناامد  گوان مبرید آمد » :و ناز

 .(94/ 80)متی:« را
ه کاسـه بـا یـال آن کـ  کـ»فرمـود:  واریان( را مسایایشان )ی در انجال لوقا آمد  است:

چنان کسی که خورجان دارد و کسی که نـدارد بفروشـد جامـه خـود را و ب ـرد  اوست بردارد و هم
 (.92/ 66)لوقا:« شوشاری

 ،شـود می این کتاب دچار تعارضات  داخلی فراوان است که یکی از د ئل بشری بودن آن تلقی
/ (91) )ا نبااء یا ویاانی بودن الفرقان الحق در خود الفرقان الحق استآنها نفی رسالت  از جوله

و ما بشرنا بنی اسرائیل برسول   أوی ی مو  ( 82) این آیه در الفرقان الحق این چنان آمد  است: ،(82
بعد کلمتنا و ما عساه ان أقل  بعد ان قلنا کلمة الحق و انزلنا سنة الکما  و بشورنا النواک کا وة بودأ  

اشـکال  .(82 /(91) )الفرقـان الحـق: ا نباـاء حق و ل  أجدوا له نسخا و ال  بدأال الی ألم أبعثلنال
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تناقض داخلی  بزرگترین اشکال به الفرقان الحق است چرا که نفی هرگونه رسالتی بعـد از انجاـل را 
ال یا کلوـه کند و بر این اساس فرقان الحق که خود مدعی نفی هرگونه رسالتی بعد از انج می م رح

 .کند می الهی است و تار الهی بودن خوی  را براین اساس اثبات
کند و دعوت به هواوردی در س ی  یـک سـور  و د  سـور  و  می این کتاب خود را معجز  تلقی

خـوی  را از نـوع اعجـاز  یتی یک آیه ناز نوود  است  و برای اثبات یقانات خوی  نـوع معجـز 
بـا توجـه بـه  (1/ (23) خـاتمو  89/ (81)عجاز ا آورد )الفرقان الحق  می لفظی و معنایی به شوار

گـردد  مـی ی سـ ن م ـرحیی هم چون فصایت و بالتت و شـاوایها اینکه اعجاز لفظی در محور
راستا صورت گرفته است ولی در جای خوی   مورد بررسی  قرار خواهد گرفـت کـه این تالشی در 

صول علوی م رح شد  در ایـن کتـاب بسـاار کـم و اعجـاز ا .اساس آن اقتباس از قرآن مجاد است
ه در مبایـث آینـد  مـورد کـمعنایی در راستای  اخبار تابی اساسا اقتباس شد  از قرآن مجاد است 

 .بررسی قرار خواهد گرفت
 توان م رح نوود. اشکا تی که در مورد کتاب الفرقان الحق می

 شناسی غلط ـ طرح مبانی هستی1
ه در محورهای متعددی مانند هستی شناسی و تار  قابل طرح است یکـی از طرح مبانی تلط ک

ها وجـود دارد و  تثلاث که در توام سور  طرح مسئله، ق استابعاد قابل بررسی در مورد الفرقان الح
گردد. یکی از مبانی هستی شناسی تلط اسـت. در ایـن محـور از  ها با آن آتازمی سرآتاز توام سور 
 کنام. ورد از این موارد اکتفا میبحث به نقل دو م

 های کتاب الفرقان الحق این آیه به عنوان اولان آیه م رح شد  است. در توام سور  اولین مورد:
های کتـاب فرقـان  این جوله سر آتاز توام سـور »، «بسم االب الکلمة الروح الله االحد االوحود»

 «.الحق آمد  است
رود و  است که یکی از محا ت عقلـی بـه شـوار مـی تثلاث در تویاد یکی از مبانی مساحات

 ندارد. وجود امکان تویاد در تثلاث یا تثلات در تویاد
و اضلکم الشیطان بآبائکم کما اضلهم بآبائهم  تلارثولن » 3/(13)سور  الوحرضان  دومین مورد:

را  شا ان شـوا و»؛ «الکفر بعضکم ع  بعض و انتم ال  عقللن  قد دّک سّمه  ی نفلک اولیائه االولی 
 که پدرانتان را به پدرانشـان گوـرا  نوـود، از هوـدیگر کفـر را ارثگونه  گورا  نوود به پدرانتان هوان

 «.سم خوی  را در نفوس اولاائ  پنهان نووداآینه  داناد هر برید در یالی که نوی می
کفر قابـل ارث بـردن با توجه به  امر اختاار در انسان و اختااری بودن افعال انسان این س ن که 

 است س ن صحاحی ناست و طرح این س ن یک اشتبا  هستی شناسی است.
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 ـ اشتباهات موجود در الفرقان الحق2
یکی از محورهای قابل بررسی در مورد الفرقان الحق اشتباهات موجود در این کتاب اسـت کـه 

 .کنام یکایت از بشری بودن آن دارد که به بعضی از این موارد اشار  می
 هدایت بودن الفرقان الحق برای توام مردم ( ) اولین مورد

ن الحـق نـوری این فرقا»؛ «نلرا للضالی  وهدی للناک کا ة  ی کل عصر»( 6/ (82سور  قدر ))
 «.ها است برای گوراهان و هدایت برای هوه مردم در توام دوران

  اسـت و در ایـن جـا بـه تغااری که در آیه شریفه قرآن مجاد انجام شـد اشکال تناقض داخلی:
عنوان آیه جدید م رح شد  است باعث ایجاد اشتباهات جدیدی شد  است که مـورد بررسـی قـرار 

های کتاب الفرقان الحق آیه پن ، ارسال رسو ن الهی بـرای خاـر  دهام. در سور  اعجاز از سور  می
 باان شد  است.عباد م رح شد  است ولی در این جا ارسال رسو ن الهی برای توام مردم 

برای گوراهان م رح شد  در یالی که در قرآن مجاـد، ایـن  این کتاب هدایت: محتوایی اشکال
کتاب یعنی قرآن مجاد هدایت برای متقان م رح شد  است. آنچـه در الفرقـان الحـق آمـد  اسـت 
اشتبا  است چرا که از جوله مرایل گوراهی، مریله عـدم پـذیرش یقاقـت اسـت کـه خـود یـک 

ه از گوراهی است در یالی که الفرقان الحق خود را نور برای توام گوراهـان و هـدایت بـرای مریل
توام مردم در توام مرایل باان نوود  است.  در این جا مفهوم س ن خداوند مهربان در قرآن مجاـد 

 یافتاـد مشـ ص که فرمود  است اگر این کتاب از نزد تارالله بود هرآینه در آن اخـتالف زیـادی می
 شود. می

 )طرح یک هستی شناسی تلط(   دومین مورد
و حرمنا علیه القتل  احله له باسمنا و غرسنا بقلبه المحبة و الرحموة »( 9 /(44) سور  ال اتوت)

و السالم  نزعها م  قلبه و ا عمه بالکره و الخصام و اردنا له ان أکلن ملکا رحیما  جعل منه شویطانا 
ما قتل را بر او یرام نوودیم پ  او به اسم ما او را یالل نوود و ما در » ؛«رجیما و انزله اسفل سا لی 

قلب او محبت و ریوت و سالم کاشتام پ  او را از قلـب خـوی  خـارج نوـود و او را از اجبـار و 
ای او را قرار داد و او را  دشونی پر نوود و اراد  نوودیم که فرشته ب شند  باشد پ  شا ان راند  شد 

 «.سافلان فرستادبه اسفل 
کند که بدون تحـدی یـا ارائـه  الفرقان الحق ادعاهای زیادی را در این آیه م رح میاشکال اول: 

 تواند آنها را اثبات کند.  ای نوی معجز 
شناسـی اسـت  کاربرد ضوار)نا( درکلوه)یرمنا( با مفهوم تثلاثی یک اشـتبا  هستی اشکال دوم:

 فاق افتاد  است.که با آوردن ضوار جوع در این جا ات
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 خلط اسالم به معنای عام و خاص() سومین مورد
و زعمتم بان ابراهیم کان علی ملتکم مؤمنا مسلما ال مرنوا و قفیوتم بوه »( 2/ (19)سور  الکبائر )

و پنداشتاد که ابراهام بر کا  شوا بود در یالی که مسلم و مؤمن بـه امـر »؛ « کنتم او  المسلمی 
 «.اولان مسلوانان بودید ی نوودید پ  شواما بود و شوا پاروی و

در این آیه یک اشتبا  معنایی وجود دارد و آن عبـارت از خلـط  بـان اسـالم بـه  اشکال معنایی:
قرآن، اسالم به معنای عام منظور اسـت کـه  شریفه معنای خاص و اسالم به معنای عام است. در آیه

که در الفرقان الحق م رح شد  است، اسـالم بـه این آیه  شود در صورتی که در می شامل توام ادیان
 شد  است. معنای خاص م رح

 )نفعی در سنت گذشتگان ناست( چهارمین مورد
؛ «و استمسکتم بسّنة االّولی  و قد عفو  و ال نفوم مو  سونة الیوابرأ » 4(/ 21) سور  ا صرار)

ی در سنت گذشتگان شوا به آیان گذشتگان توسک کردید که با زبان یاضر هواهنگ ناست و نفع»
 «. ناست

کاهد انجال عاسی مسای ناز مربوط بـه  می اگر صرف قدیوی بودن از اعتبار یک س ن اشکال:
زمان فعلی ناست و مربوط به گذشته است، عالو  بر این جاویـد و هواشـگی اعـالم کـردن فرقـان 

وجه بـه گذشـت زمـان ی که تا قاامت هادی جهان خواهند بود با تیها الحق و انجال به عنوان کتاب
 (.88(/ 91انبااء، )امر اشتباهی است )

ها یکسان اسـت و هـاچ گونـه  ها از ابعاد وجودی ثابتی برخوردار هستند که در توام زمان انسان
یابد که در الفرقان الحق از آن به عهد یـاد شـد  اسـت و بـر ایـن اسـاس، ایـن  تغااری درآن را  نوی

 گارد. به خود نوی ها رنگ کهنگی و زمانوندی خواسته

 سرقت معانی .3
تـوان وارد نوـود آوردن معـانی قرآنـی یـا مبـانی  از جوله اشکا ت دیگری که به این کتـاب می

شناسی قرآنی در اثر خوی  است که براین اساس، اعجازی در راستای اعجاز معنـایی تلقـی  هستی
 های کیل یاد نوود. توان از مثال گردد. به عنوان نوونه می نوی

 ( آورد  شد  است.3سور  الصلب )84الف( مسئله خلود انسان که در آیه 
مـا »؛ «و ما ارسلنا کلمتنا لیودأ  العوالمی  بول لویخله الهوالکی  وأهوبهم الحیواة االبدأوة    »

نفرستادیم کلوه خوی ، دین خوی ، را برای محکوم کردن جهاناـان بلکـه آن را فرسـتادیم جهـت 
 ...«.  یاات ابدی ب شادن به آنان شدگان و  خالص و نجات هالک
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ب( وجود یک انجال واقعی بان مساحات نه اناجال متعدد که یـک یقاقـت قرآنـی اسـت در 
ای  یالی که و در بان مساحات چهار انجال به عنوان اناجال رسوی )اگرچه تعداد اناجال کتاب انـه

هـای ویاـانی  عنـوان آموز بساار زیاد است( وجود دارد و امری تحت عنوان پذیرش یک انجال بـه 
 )ویی ارسالی( در بان مساحات مورد پذیرش ناست.

 .در این راب ه در کتاب الفرقان الحق درسور  ایوان آیه پن  این چنان آمد  است
و حر تم آأات االنجیل الحق و کتمتم کلمتنا و ا بعوتم رورا ا  ا عول  و ( »8(/ 1)سور  ا یوان )

 «. اط مستقیماوهمتم ا باعکم بانکم علی رر

 لفظی و معنایی( )سرقت انتحال. 4
ترین اشکا ت کتاب الفرقان الحق سرقت لفظی و معنایی) انتحال( این کتـاب از قـرآن  از مهم

آیه این کتاب از قرآن مجاد  109آیه  در الفرقان الحق؛   314مجاد است،  زم به ککر است از کل 
ایم و سپ  جدول سرقت لفظی اورد   ررسی قرار داد سرقت شد  است، در کیل چند نوونه را مورد ب

 شد  است.
آیه(  در این سور  سه مورد سرقت لفظی و معنـایی از قـرآن مجاـد اتفـاق  3سور  بسوله )

 افتاد  است.
 «.است او پدری است که نزاد »؛ « هل آب لم ألد»( 9(/ 0)بسوله )

و معنا از آیه چهار سور  مبارکه تویاـد  ظاقتباس لفظی و معنایی: این آیه از نظر لف  اشکال اول:
   گرفته شد  است.

 َحدٌ  جهللُ قُْل ُهَو
َ
دُ  جهللُ *  أ ََ ْ َاََْب یُوَلْ *  جَصَّ  )قرآن مجاد، سور  تویاد(. ََْب یَِل 

 .کلوه ای است که زاد  نشد  است.لم أللد( کلوة 4آیه 
 گرفته شد  است. این آیه از نظر لفظ و معنا از آیه چهار سور  تویاداشکال 

  یب َ  جَرَّح  َحدٌ  جهللُ قُْل ُهَو *   ِمْسِب جهللِّ جَرََّْح
َ
دُ  جهللُ *  أ ََ ْ َاََْب یُِئوَلْ *  جَصَّ )قـرآن مجاـد،  ََْب یَِل 

 سور  تویاد(. 
آیه ( در این سور  سه مورد سرقت لفظی و معنـایی از قـرآن مجاـد اتفـاق  3سور  فاتحه )

 افتاد  است.
هل  ا  رقان الحق نلحیه  بلیه للضالی  م  عبادنا و للناک کا ة و ال  خش القلم »( 8(/ 8)فاتحه )

کنام پ  او را به گوراهان از بنـدگان مـا و هوـه  فرقان الحق است که به تو ویی میاین  «.المعتدأ 
 مردم برسان و از قوم متجاوز نترس.



رس
بر

 ی
ب 

کتا
ت 

اال
شک

ا
«

حق
ن ال

رقا
الف

» 

 

 

021 

 اشکال اول )اقتباس لفظی و معنایی(
 سور  بقر  اقتباس شد  است. 810و آیه  یوسف  سور 806 این آیه از آیه

ُکِئُرا َ ـ  َْ ْمرَُهْب اَُهْب َی
َ
َُوج أ ْْجَ

َ
یِْل ْب إ ْذ أ ْنبَاء  جلَْغیْب  نُوح ی   إ َِلَْك َاَما ُکنَا َلَ

َ
َْ أ (؛ 806)یوسـف/  ذَ َك م 

)بـرادر(ان  کنـام؛ و نـزد آن [ از خبرهای بزرگ تاب است که آن را به سـوی تـو ویـی مـی این ]م الب»
 «.  کردند کاری می نبودی، هنگامی که تصوام جوعی بر کارشان گرفتند، در یالی که آنان فریب

 َ ََِئُدا ََلَُّکْب تَِْل ََِت  َعلَْیُکْب  َالَ
َْ ت بَّ ن 

ُ
و سـودی بـه ایشـان »(؛ 810)بقر /  فًَلَ ََتَْشْوُهْب اَجْخَشْوِن  َاْل

ای  تند که هر ک  خریدار آن ]م الب[ باشـد، در آخـرت بهـر دانس ب شاد؛ و به یقان )یهودیان( می نوی
 «.دانستند! برای  ندارد و چه بد بود آنچه خودشان را در مقابل آن فروختند؛ اگر )بر فرض( می

یَِلا جَرَُّسوُل سور  مائد  گرفته شد  است.  23این آیه هم چنان از نظر سااقی و معنایی از آیه 
َ
یا أ

نْز َل 
ُ
ْغَا ر َساتَلَُ  اَ  بَلِّْغ َما أ

ا بَلَّ ََ ْل َف ََ ک َاإ ْ  ََْب َتْف
َْ َربِّ ََ جنلَِّئا   إ  َّ  جهللُ إ َِلک م  َُک م ِئ ص  َْ َن یِْلِئد    جهللَ ی

 ََ اکف ر ی
ای فرستاد ]ی خدا[! آنچه را از طرف پروردگارت به سوی تو فـرود »(؛ 23)مائد /  جلَْقْوَم جلْ

ای؛ و خـدا تـو را از )گزنـد( مـردم یفـظ  اام او را نرساند آمد ، برسان؛ و اگر )چنان( نکنی، پ  پ
 «.کند کند؛ به راستی که خدا گرو  کافران )منکر( را راهنوایی نوی می

 اشکال دوم )اشکال معنایی(
در این آیه خ اب فرقان الحق  به شـ ص خاصـی اسـت و شـ ص خاصـی م اطـب ویـی 

وان پاامبری برای چنان کتـابی را دارا محسوب شد  است در یالی که هاچ ک  در جهان ادعای عن
اند، در هاچ جای الفرقان الحق نامی از  داد  ناست و پاامبران برای رساندن ویی ترس به دل را  نوی

کسی که فرقان الحق به او ویی شد  است ناامد  است و تنها در بعضی از آیات از ش صی بـه نـام 
است ش ص معانی است یـا وصـفی اسـت بـرای ( است که معلوم ن2(/ 9الصفی یاد شد  )النور )

 کسی که به او ویی شد  است.
مورد سرقت لفظی و معنایی از قرآن مجاـد اتفـاق   ( در این سور  چهار80(/ 6)سور  الوحبه )

 افتاد  است. 
به ظلم »؛ «و ال  فرح بالظلم بل بالقسط و  صدق القل  و  عرض ع  الجاهلی »( 3(/ 6)الوحبه )

 «.به قسط شادمان شو و س ن )فرقان الحق( را تصدیق کن و از جاهلان اعراض کنمشو و شادمان 
 اشکال  )اقتباس لفظی و معنایی(

 833و سور  اعراف آیه  13 واقعه آیه سور اقتباس از 
قُوَ  ما شَا رج آفریدیب َُ َخلَْقَناکْب فَلَْوَن تَُصدِّ پ  چرا )آفرین  مجدد را( »؛ (13)واقعه/  ََنْ

 «.کنادر! نوی تصدیق
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 ََاه ل نی
ْ
َ  جّ ْعر ْض َع

َ
ْرف  اَأ َُ ُمْر ب الْ

ْ
ْفَو اَأ ََ )به هر یال( با آنها مدارا کـن »(؛ 833)اعراف/  ُخذ  جلْ

 «.ها دعوت نوا، و از جاهالن روی بگردان )و با آنان ستاز  مکن(! و عذرشان را بپذیر، و به ناکی
 ؛«البا ل  ال عارم الیلم م  امرنا  لأل للمفتورأ  و اقترب  الساعة وانشق»( 6(/ 6)سور  نور )

از ماان دو نام شد پ  جلوداری امروز از امـر مـا ناسـت پـ  وای بـر ساعت نزدیک است و ما  »
 «.افتراء زنندگان

 اشکال اول )اقتباس لفظی و معنایی(
بـر ایـن  این آیه از نظر لفظ و معنا با عوض کردن چند کلوه از قرآن مجاد اقتباس شد  اسـت و

 نواید. می گردد چون هوان یقاقت قرآنی را م رح ز  تلقی نویجاساس برای الفرقان الحق مع
  جَرَّح یب  َ رُ   ِمْسِب جهللِّ جَرََّْح ََ اَعُة َاجَُشقَّ جلَْق َبا  جَسَّ ساعت )= رسـتاخاز( نزدیـ  »(؛ 8)قور/  جْقََتَ

 «.شد و ما  بشکافت!
  َب جِْلَْوَم م ْمر   قَاَل نَ ََعص 

َ
ْغَرق نیَ  جهلل  َْ أ َُ ْ ََ جَ ْوُج فَاَکَ  م  ََ ْ ا جَ ََ َب اََحاَل بَیَْنُِل (؛ 49)هود/  إ نَّ َمَ رَح 

ای در برابر فرمان خدا ناست، مگـر کسـی کـه )خـدا بـر او(  دارند  امروز هاچ نگه»)نوح( گفت: »
 «.شدگان گردید و موجی ماان آن دو یایل شد و )پسر( از ترق« ریم کند!

آیه (  در این سور  یازد  مورد سرقت لفظی و معنـایی از قـرآن مجاـد اتفـاق  84ور  السالم ) س
 افتاد  است.  
أا اأها الذأ  ضللا م  عبادنا : انا انزلنواه  رقانوا حقوا بلسوان عربوی مبوی  بوی  ( »8(/ 4)السالم )

وراهان از بنـدگان مـا : مـا ای گ«. »االعجاز لنبینلا الضال  م  الهدی و  علملا سلء ما کنتم  فعللن
این فرقان را به زبان عربی آشکار معجز  آماز فرستادیم برای این کـه گوراهـی را از هـدایت آشـکار 

 «.دهاد بداناد سازیم و بدی آن چه را انجام می
 اشکال اول )ادعای اعجاز و معجزه بودن( 

ح شد  است چگونـه ادعـا در یالی که متن الفرقان الحق به عنوان متن ویاانی و اعجازی م ر
کند قرآن مجاد تارویانی است در یالی که بارها آیـات هوـان قـرآن از طـرف الفرقـان الحـق  می

م رح شد  است و تقریبًا یک سوم از کتاب الفرقان الحق اقتبـاس لفظـی و معنـایی از قـرآن مجاـد 
 شد  است، مازان اقتباس در هوان آیه در اشکال بعدی قابل بررسی است.

 ل دوم )اقتباس لفظی و معنایی(اشکا
قرآنی اقتباس شد  است و دارای یک یالت ترکابی از آیات متعدد قرآنـی  این آیه از آیات متعدد

 را دارد، آیات اقتباس شد  به شرح زیر است:
 َ ق لُِئو َْ لَُّکِئْب َت ََ  َعَرب ییا  لَ

نَْزنْلَاُُ قُْرآنا 
َ
یـالی کـه  در یقاقـت، مـا آن را در»(؛ 6/ )یوسـف إ نَّا أ

 «.خواندنِی عربی است، فرو فرستادیم، تا شاید شوا خردورزی کناد
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  یرج ج  َانَذ  ْرَسلَْناَك إ نَّ ُمبرَشِّ
َ
َقِّ نََزَل َاَما أ

ْ
نَزنْلَاُُ َاباِل

َ
َقِّ أ
ْ
و آن )قـرآن( را بـه »(؛ 801)اسـراء/  َاب اِل

 «.شدارگر، نفرستادیمآور و ه یق فرو فرستادیم و به یق فرود آمد؛ و تو را، جز مژد 
 جدول سرقت لفظی و معنایی

 

تعداد  سور 
 آیه

مازان 
 سرقت

  aسور 
(0البسوله) مورد 9 3   

الفاتحه  8سور  
(8)  

مورد 9 3  

الوحبه  6سور  
(6) مورد 4 80   

(9النور)  9سور   مورد 2 3   
السالم  4سور  

(4) مورد 88 84   

ا یوان  1سور   مورد 1 1   
الحق 2 سور  مورد 8 80   
التویاد 3 سور  مورد 3 3   
الواسی 1سور  مورد 88 63   
الصلب 3 سور  مورد 3 84   
الروح 80 سور  مورد 9 3   
الفرقان  88 سور 

مورد 66 63 الحق  

الثالوث 86 سور  مورد 81 98   
الووعظه 89 سور  مورد 6 3   
الحواریان84سور   مورد 3 89   
ا عجاز 81 سور  مورد 3 89   

القدر 82 سور  مورد 1 88   

تعداد  سور 
 آیه

مازان 
 سرقت

الوارقان 83 سور  مورد 86 81   
الوؤمنان 81 سور  مورد 3 3   

التوبه 83 سور  مورد 2 3   
الصالح 60 سور  مورد 4 83   

ال هر 68 سور  مورد 2 89   
الغراناق 66 سور  مورد 80 89   
الع اء 69 سور  مورد 1 89   
النساء 64 سور  مورد 8 82   
الزواج 61 سور  مورد 4 3   
ال الق 62 سور  مورد 1 86   

الزنی 63 سور  مورد 1 89   
الوائد  61 سور  مورد 9 1   

 63 سور 
مورد 6 1 الوعجزات  

 90 سور 
مورد 83 83 الونافقان  

القتل 98 سور  مورد 89 81   
الجزیه 96 سور  مورد 3 84   
ا فک 99 سور  مورد 89 81   
الضالان 94 سور  مورد 1 3   

ا خاء 91 سور  مورد 1 81   
الصاام 92 سور  مورد 8 3   
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تعداد  سور 
 آیه

مازان 
 سرقت

الکنز 93 سور  مورد 4 2   
ا نبااء 91 سور  مورد 4 82   
الواکرین 93 سور  مورد 86 60   

ا ماان 40 سور  مورد 2 86   
الوفترین 48 سور  مورد 8 3   

الصال  46 سور  مورد 4 80   
الولوک 49 سور  مورد 6 1   

 44 سور 
مورد 9 86 ال اتوت  

نسخال 41 سور  مورد 84 84   
الرعا  42 سور  مورد 4 2   
الشهاد  43 سور  مورد 5 3   
الهدی 41 سور  مورد 86 88   
ا نجال  43 سور  مورد 4 2   

 10 سور 
 الوشرکان

مورد 9 90  

الحکم 18 سور  مورد 1 84   

الوعاد 16 سور  مورد 1 3   
الکبائر 19 سور  مورد 4 81   
ا ضحی 14 سور  مورد 3 80   
ا ساطار 11 سور  مورد 2 2   

الجنه 12 سور  مورد 9 81   
 13 سور 

مورد 1 82 الوحرضان  

البهتان 11 سور  مورد 9 86   

تعداد  سور 
 آیه

مازان 
 سرقت

الاسر 13 سور  مورد 9 1   

الفقراء 20 سور  مورد 2 1   
الویی 28 سور  مورد 86 81   

 26 سور 
مورد 3 1 الوهتدین  

طوبی 29 سور  مورد 4 84   

ا ولااء 24 سور  مورد 86 86   
اقرا 21 سور  مورد 1 84   

الکافرین 22 سور  مورد 3 86   
ال اتم 23 سور  مورد 86 84   

ا صرار 21 سور  مورد 1 88   
التنزیل 23 سور  مورد 3 1   

 30 سور 
 التحریف

مورد 9 1  

العاملان 38 سور  مورد 1 89   
ا  ء 36 سور  مورد 3 80   

الوحاجه 39 سور  مورد 2 1   
الوازان 34 سور  مورد 6 81   
القب  31 سور  مورد 4 1   
ا سواء 32 سور  مورد 2 61   
الشهاد 33 سور  مورد 1 1   

z  سور  ال اتوه  مورد 6 3   
سور  31جوعا   314 109 

 درصد 16.36مازان سرقت 



 

 . نقل اشتباه 5
توان وارد نوود، نقـل امـوری  از جوله اشکا ت دیگری که به کتاب ساختگی الفرقان الحق می

 68چه مبنا نقل لفظ از قرآن باشد در یالی که در قرآن مجاد ناامد  است هوانند آیه  است که چنان
 سور  مسای.
 وقلتم: و ا ینا عیسی االنجیل  یه هدی و نلر و ملعظه للمتقی ( 68(/ 1)مسای )

با  چه منظور قرآن مجاد باشد کلوه قلتم ناظر بر طرح این مسئله در جای دیگر است که چنان   
 آنچه در قرآن آمد  سازگار ناست )عان هوان جوله با این تفاوت در قرآن آمد  است(.

 َُ َظِئة  َ لْ ََ جتلَِّئْوَرجة  َاُهِئدى  َاَمْوع  ا َبِئنْیَ یََدیِْئ   م ِئ ََ قا  َ  ْْن یَل ف ی   ُهدى  َانُوٌر َاُمَصدِّ  ََّق ِئنیَ َاآتَیَْناُُ جْْل 
ه در آن، رهنوود و نـور بـود؛ و مؤّیـد تـورات پـا  از او، و و انجال را به او دادیم ک»(؛ 42)مائد / 

 «.داران بود رهنوود و پندی برای خود نگه

 . تناقضات داخلی در الفرقان الحق 6
یکی از جهات اعجاز قرآن مجاد عدم وجود اختالف بان آیات الهی است، خداونـد متعـال در  

جوله  د ئل  الهی  بودن قرآن مجاـد م ـرح  قرآن  مجاد عدم وجود اختالف  بان آیات الهی  را از 
 نوود  است.

ْند  َغ   فرماید:  خداوند متعال می      َْ ع  ُراَ  جلُْقْرآَ  َاََْو ََ  م 
َََدبَّ فًََل ی

َ
ََوََتُداج ف ی   جْخَ ًَلف ا  جهلل  أ

خدا بود، یتوًا در  کنندر و اگر )بر فرض( از طرف تار و آیا در قرآن تدّبر نوی»(؛ 22)نساء/  کث   ج
 «.یافتند آن اختالف فراوانی می

یکی از جهاتی که کتاب الفرقان الحق را آسـاب پـذیر نوـود  اسـت وجـود اختالفـات 
داخلی آن است که در جای جای این کتاب قابل مشاهد  است که در این محور از بحث به 

 پردازیم. بررسی آن می
له موارد تناقض داخلی بان آیات فرقان الحق  وجـود اولان مورد از موارد تناقض داخلی: از جو

شناسی ویدت  شناسی در مورد خداوند متعال است که در یک محور تفسار هستی دو تفسار هستی
در تثلاث و تثلاث در ویدت م رح شد  است و در محور دیگر امر تجّلـی باـان شـد  اسـت. ایـن 

طرح و بررسی است که در کیل به بررسـی ایـن  اشکال در موارد متعدد  از کتاب الفرقان الحق قابل
 امر در سور  یک )بسوله( و سور  هفت )تویاد ( این کتاب پرداخته شد  است.

بـه نـان پـدر، کلوـه، روح، »؛ «بسم اآلب الکلمة الروح االله اللاحد االوحد»سور  بسوله  8ـ آیه 
 «.خدای واید اوید
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 اشکال )تناقض داخلی(
عد هوان سور  به معنـای ویـدت در تثلاـث و تثلاـث در ویـدت و این س ن بر اساس آیات ب

یگانگی بان ویدت و تثلاث است و به معنای یکی بودن اقنایم ثالثـه اسـت ولـی در سـور  هفـت 
)سور  تویاد( از کتاب الفرقان الحق، تثلاث با تفسار تجّلی م رح شد  اسـت. تفسـار ویـدت در 

کساکال است که قابل درک ناست و تناقض گونه است و تثلاث و تثلاث در ویدت یک تفسار پارادو
توانـد تحـت عنـوان تجّلـی  تواند آن را درک نواید. تفسار ویدت بر اساس تثلاث کـه می عقل نوی

واید در کثار م رح گردد، بر اساس پذیرش بحث تجلی معنادار است و در سور  تویاد این کتـاب 
 هوان امر م رح شد  است.

؛ ... پـ  « سلاء  جلینا واحدا او ثاللة او  سعة و  سعی »این چنان آمد  است:   3در سور  تویاد آیه 
تفاوتی ندارد با واید یا ثالث یا نود و نه تجلی نوائام.  اگرچه بحث تجلی خود یک بحث مسـتقل اسـت 

 ای مورد پذیرش قرار نگرفته است و براین اساس این تفسار ناز معنادار ناست. و از جانب عد 
 تثلاث کننـد  یکتـایی و یکتـا کننـد  ( مثلث التوحید موحد التثلیث ما تعدد.بسملهسوره  2آیه 

 تثلاث است، تعددی دارا ناست.
 اشکال معنایی )تناقض داخلی( 

بحث تویاد در تثلاث بر اساس مبنای تجّلی تحلال شد  است ولـی  6( آیه 3در سور  تویاد )
بر اساس ویدت بان تویاد و تثلاث تفسار شد  است کـه امر تویاد و تثلاث  سور  بسوله 6آیه در 

امر تار قابل قبول برای عقل است و این خود یک تناقض در کتاب الفرقان الحق است چـرا کـه بـر 
های دیگر این امـر تفسـار شـد  و تحلالـی  اساس بحث تجلی دوئات هنوز محفوظ است. در سور 

 ی عرفانی و  پذیرش بحث تجلی در تعارض ناست.عرفانی برای این امر م رح شد  است که با مبان
 ال  یاللا  ی الکفر و الضال   انما المسیح کلمة روحنا  آمنلا بنا و بکلمتنوا و ( 2(/ 3)الصلب )

. پ  در بروحنا   ما نح  بثاللة انتهلا خیرا لکم انما نح  اله واحد  رد و ر و ال شرأک لنا  ی العالمی 
سای روح ما است پ  به او  و کلوه ما و روح ما ایوان بااورید. پ  مـا کفر و گوراهی تلو نکناد، م

سه تا ناستام از این امر دست بردارید برای شوا بهتر است. مـا الـه وایـد یکتـا هسـتام و بـرای مـا 
 شریکی در عالم ناست.

 اشکال معنایی )تناقض(
ارد و بـا مسـئله این کلوات با طرح مسئله تثلات در ویدت و ویـدت در تثلاـت هوـاهنگی د

گردد چرا که الفرقان الحـق در یـک  تجّلی تفاوت دارد و بر این اساس یک تناقض الفرقانی تلقی می
جا در صدد طرح تثلات در ویدت و ویدت در تثلات است و جای دیگر در صدد طرح امر تجّلی 

 کلوه الله است.
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ال شرأک لنوا  وی السوماوات و   نح  اآلب الکلمة الروح ثاللث  رد اله واحد» (1(/ 86)ثالوث )
ها و  پدر،کلوه، روح، مرکب از سـه امـر وایـد خـدای یکتـایی کـه در آسـوان پ  ما» ؛«االرضی 

 «.ها شریکی نداریم  هستام زمان
 اشکال اول )تناقض داخلی(

توانند تجّلی اللـه در  آیات قبل م رح شد هریک از کلوه و روح می ه درکبر اساس بحث تجّلی 
اشند با یفظ کثرت بان این سه واقعات بر اساس پذیرش بحث تجّلی در یالی کـه در س ی عالی ب

 این جا، ویدت بان این یقایق م رح شد  است.
؛ «و نح  الله الرحمان الرحیم ثاللث  رد اله واحد ال شرأک لنا  وی العوالمی »( 2(/ 86)ثالوث )

 ...«.عالوان شریکی نداریم  مرکب از سه امر یکتا واید و در ریام ،ریوان ،الله ،و ما»
و ا  شهد الذأ  آمنلا م  عبادنا بآنا االله االوحد الثواللث الملحود کنهوا و ال »( 84(/ 86) الوث)ث

به  و بااد آر زمانی را که بندگان مؤمن شهادت دادند»؛ «انفصام له عدا   قد ردقلا و کذب المشرکلن
کتا و برای گسست آن شوارشی ناست هستام. پ  ش ی این که ما اله یکتای مرکب از سه امر که کنه

 راست گفتند و مشرکان دروغ گفتند.
 اشکال )تناقض داخلی(

امر تثلات در ویدت که در تضاد با امر تجلی است در این آیه م رح شد  اسـت و بنـابراین در 
 تضاد با آیات تجلی است.

الوی  اللاحود مونکم انسویا  وردا ال أا اأها الذأ  اشرکلا م  عبادنا الضوالی  ( »81(/ 86)ثالوث )
شرأک له  ی  ا ه و انه اب البنه و اب  البیه و روح أحییه  هل ثاللث  رد و ور غیور منقسوم و موا هول 

ای بندگان مشرک ما که گوـرا  »؛ «بثاللة منفصلی  ا ال نقدر ان نظهر کما  ظهرون و انتم االضوعفلن 
ی  ندارد و او  پدر پسر خـوی  اسـت و پسـر شدید آیا یکی از شوا ناست که شریکی در کات خو

کند پ  او سه امری اسـت کـه یکتـا و وتـر و تاـر منفسـم  پدر خوی  است و رویی او را زند  می
شوید در  است و او سه امر جدا شد  ناست آیا ما قادر ناستام ظاهر شویم آن طور که شوا ظاهر می

 .«یالی که شوا ضعفا هستاد
 ناقض داخلی(اشکال )اشکال معنایی و ت

در این آیه سعی شد  است امر ویدت در تثلاث با مثال ویدت ابـوت و بنـوت و روح در یـک 
فرد توضای داد  شود و بر این اساس الله نعوک بالله  مسای و مسای، روح القدس خواهد بود که این 

اخلـی امر عالو  بر این که دچار تناقض داخلی ویدت در تثلاث است مواجه با مشـکل تعـارض د
شود در یالی که در این جـا امـر  بحث تجلی ناز هست چرا که در بحث تجلی امر کثرت یفظ می

 گردد.   شود و هر سه امر یک یقاقت تلقی می کثرت یفظ نوی
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و »؛ «و عددوا اللاحد االوحد و قسملا الفرد المفرد و اشورکلا بنوا شورکا کبیورا»( 60(/ 86)ثالوث )
 «.و فرد تنها را تقسام نوودید و به ما شرک بزرگی ورزیدند شوارش نوودیدیکتای اوید را 

 اشکال )معنایی(
های سه گانه هریک از امور الله، کلوه و روح با  ویدت در تثلات به معنای یفظ هویت اشکال

یفظ ویدت بان این امور، امری است که قبل معرفت ناست؛ عالو  بر این که فرقان الحق بـا ایـن 
 شود. داخلی  با بحث تجلی الله در کلوه و روح میمسئله دچار تناقض 

و ما ارسلنا م  رسل  أقتل م  عصیه م  عبادنا و أستحیی التابعی    ما  ا »( 69(/ 86) ثالوث)
ای که بندگان ما را که نافرمـانی او را  ما فرستاد »؛ «أضیره اما  جلینا واحدا آو ثاللة او  سعة و  سعی 

روان  را زند  نگه دارد  نفرستادیم. پ  چه ضرری برای او دارد کـه مـا بـه به قتل برساند و پا بکنند
 «.صورت واید یا سه یا نود و نه تجلی کنام

 اشکال )معنایی(
کـه در  های گوناگون م رح شد  اسـت کـه بـا توجـه بـه این در این جا امر تجلی الله در هویت

فـاق افتـاد  محفـوظ اسـت، کثـرت امـری تجلی تغایر بان امور تجلی یافته و آن چه از او تجلـی ات
محفوظی است که این امر با آیاتی که در صدد اثبات ویدت در تثلاث و تثلاـث در ویـدت اسـت 

کنـد )ابـن عربـی، فصـوص الحکـم،  در تعارض است و الفرقان الحق را دچار تناقض داخلـی می
 : فص هشتم  و نهم(.8922

ن یال که یک یقاقـت باشـتر وجـود نـدارد  های متعدد در عا تار قابل فهم بودن یفظ هویت
 یعنی ویدت در تثلاث و تثلاث در ویدت فرقان الحق را با تناقض داخلی مواجه خواهد ساخت.

و نسختم بلیلکم قل  التلراة و االنجیل  البستم الحق با ال واالأمان کفرا و ا تورأتم ( »88(/ 91)انبااء )
 ن لغوتان قول تـورات و انجاـل را نسـخ نوودیـد و یـق را لبـاس و با س»؛ «اقلاال ما انزلنا بها م  سلطان

   «.باطل و ایوان را لباس کفر پوشانادید و س نانی را به ما بستاد که ما بر او سل انی نازل ننوودیم
 اشکال )تناقض داخلی(

ای است که در فرقان الحق از تورات به عنوان کتاب یق به صورت صریی  این جوله تنها جوله
یاد شد  است) در بعضی از آیات در فرقان الحق از تورات نقل س ن شد  اسـت و ظهـور در  از آن

یقانات تورات دارد( و س ن به ماان آمد  است ولی با توجه بـه اینکـه فرقـان الحـق بـر اسـاس رد 
گرایی در انجال الحق و فرقان الحق اسـتوار شـد  اسـت نوـی توانـد  پلورالاسم و بر اساس انحصار

 برای یقانات تورات طرح نواید.مبنایی 
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 اشکال )معنایی(
آیـه  109آیه موجود در فرقان الحق  314با توجه به سرقت عظام فرقان الحق از قرآن مجاد )از 

 درصد سرقت شد  است(  قرآن مجاد بر او دارای سل نت است. 16.36از قرآن مجاد برابر 
أی ی م  بعود کلمتنوا و موا عسواه ان أقول  بعود ان قلنوا  و ما بشرنا بنی اسرائیل برسل  ( 82  (/ 91)انبااء )

 .کلمة الحق و انزلنا سنة الکما  و بشرنا الناک کا ة بدأ  الحق و ل  أجدوا له نسخا و ال  بدأال الی ألم أبعثلن
 اشکال )تناقض داخلی(

ل را ترین اشکال به فرقان الحق است چرا که نفی هرگونه رسالتی بعـد از انجاـ این اشکال بزرگ
کند و بر این اساس فرقان الحق که خود مدعی نفی هرگونه رسالتی بعد از انجال یا کلوـه  م رح می

 کند. الهی است، تار الهی بودن خوی  را بر این اساس اثبات می
های گوناگون و تعـدد ادیـان را تکامـل  اشکال: در بحث تعدد ادیان، علت نزول ویی در دوران

د و بر این اساس یکی دیگر از اشکا ت فرقـان الحـق انحصـارگرایی بـر نواین استعدادها م رح می
چـه علـت تنـوع ادیـان تکامـل اسـتعدادها م ـرح نشـود  انجال الحق و فرقان الحق اسـت و چنان

 انحصارگرایی در محور انجال الحق و فرقان الحق معنادار ناست.

 های عقیم )برای طرح تناقض در قرآن( . تالش7
توان م رح نوود کوش  نویسند  یا نویسندگان الفرقان الحـق در طـرح  ه میهفتوان اشکالی ک

سـور   89تـوان آیـه  تناقضات قرآنی است در یالی که تناقضی در کار ناست که به عنوان نوونـه می
 هفتم )سور  تویاد( را م رح نوود.

أو  و اموا الراسوخلن  وی العلوم ( »89(/ 3)تویاد ) یک. مو  عبادنوا  ا بعه الذأ   وی قلولبهم ز
الصالحی   یعلملن  یوألها و أعلملن انها لیس  مو  عنودنا و لول کانو  مو  عنودنا لموا وجودوا  یهوا 

کنند از ایشان کسانی که در دل ایشان گوراهی  پ  پاروی می»؛ «اختال ا کبیرا و ال نسخا و ال  بدأال
دانند که ایـن آیـات  د و میدانن است و اما راس ون در علم از بندگان صالی ما پ  تأویل آیات را می

 «.یافتاد از جانب ما ناست و اگر از جانب ما بود هرآینه در آن اختالف و نسخ و نه تغااری نوی
 اشکال معنایی

ادعای این س ن که اختالف کثار در قرآن مجاد وجود دارد یک ادعای صرف اسـت و خـالف 
گویی شد  اسـت ناشـی از  و تناقضواقع است و پن  موردی که در کل فرقان الحق ادعای اختالف 

درک اشتبا  و تلط نویسندگان فرقان الحق است که در جای خوی  مورد بررسی قرار دادیـم عـالو  
بر این، نسخ یک یقاقت معنادار است و این س ن که وجود نسخ در قرآن باانگر این معنا است که 

 قرآن از جانب پروردگار ناست معنادار ناست.
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و مو  »ثم  لل م منکورأ  :  «آمنا بالله و بما او ی عیسی م  ربه»و قلتم: ( 66(/ 1)مسای )دو. 
و گفتاد: ایوان آوردیم به اللـه و بـه آن چـه  ؛و هذا قل  المنوا قی  «أبت  غیر ملتنا دأنا  ل  أقبل منه

خواناد: هر ک  دینی  . سپ  منکر این معنا شدید و میعاسی از جناب پروردگارش ع ا شد  است
 ز دین ما را برگزیند از او قبول ن واهد شد و این س ن منافقان است.تار ا

 اشکال تناقض داخلی
در آیه اول نویسند  یا نویسندگان فرقان الحق در صدد طرح یک تناقض داخلی در آیـات قـرآن 

اند در یالی که اشکال تناقض اساسًا م رح ناست چرا که آیـه اول کـه امـر ایوـان بـه  مجاد برآمد 
کند امری است که با آیه بعد قابل جوع است و بر این اسـاس تنـاقض  و ویی او را م رح میمسای 

 گردد. داخلی رفع می
و اما آیه بعد اگر منظور از اسالم، اسالم به معنای خاص باشد که هوـان تعلاوـات دیـن پاـامبر 

کـرم یضـرت هاچ گونه تناقضی با آیه اول ندارد چرا که از تعلاوـات نبـی ا اکرم یضرت محود
ایوان به مسای و ویی او است و بر این اساس هاچ گونه تناقضی بان دو آیـه شـریفه از آیـات قـرآن 

 برقرار ناست.

 . عدم توانایی در هماوردی در فصاحت و بالغت و اعجاز علمی با قرآن مجید8 
سـور  مبارکـه  40سور  هشتم )مسای( مثال زد که در برابر آیـه  64توان از آیه  به عنوان نوونه می

 ایزاب آورد  شد  است.
 رَُّسوَل َ َ رَِّتال ُکْب َالک  َحده م 

َ
بَا أ
َ
ٌََّد أ َ   حُمَ ََ َا   ب ُکلِّ َشْ  جهللُ اََخاتََب  جنلَّب یِّنَی َاََكَ   جهلل  مَا   (.40)ایزاب/  ءه َعل ی

 بعد دأ  الحوق مو   ما بعد کلمتنا م  کلم و ال بعد  نزألنا م  مستنز  و ال»سور  مسای  64آیه  
 «.دأ  قلأم الی ألم  بعثلن

 سور  مبارکه بقر  آورد  شد  است.833توان مثال زد که در برابر آیه  سور  مسای را می1یا آیه 
ب ِئاهللِّ َاجِْلَِئو ََ َْ آَمِئ َّ َمِئ ََّ جلِْئِب  ِئ ْغِئر ب  َالک  ََ

ْ رْش ق  َاجَ ََ ْ ْ  تَُولُّوج اُُتوَهُکْب  ق َبَل جَ
َ
َّ أ ِب 
ِئر  لَیَْو جلْ م  جآلخ 

ََاب   ک 
ًلَئ َکة  َاجلْ ََ  (.833)بقر /  َاجَْ

و لی  البر ان  لللا وجلهکم قبل الجنلب و الشما  و لک  البر م  آم  بنا وعمل بسنتنا اللتی »
 «. امر بالمعروف امرا مفعلال و نهی ع  الفحشاء و المنکر والبیی نهیا مفعلال

ن الهی بود  است ولی شوال و جنوب نبـود  از نظر تاری ی مشرق و مغرب جهت پرست  ادیا
 است لذا ازنظر تاری ی این مورد اشکال دارد.

  علمه مزأد القلی( 9( آیه 66توان به مورد زیر اشار  نوود: سور  تراناق ) از جوله  موارد دیگر می 
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 اشکاالت
سـرقت  فرقان الحق آیـه در؛ . اشکال فصایتی6 ؛سرقت لفظی و معنایی  علوه شدید القوی .8

شد  با تغااری آورد  شد  است که هوان امر باعث شد  تا آیه را از یالـت بالتـت خـوی  خـارج 
 .ه و به بعد بالتتی آیه آساب وارد شودتساخ

( استفاد  شد  است در یالی کـه در فرقـان الحـق شدأد القلیدر تعبار قرآن مجاد از کلوه )    
دیل شد  است، این تغاار باعث زوال و از بان رفتن بالتت ( تبمزأد القلیاین کلوه تغاار یافته و به )

أد( الزاء و الیاء و الدا  ارل أد  آیه در این محور شد  است. در معجم مقایا  اللغه آمد  است:  )ز
)شد( الشی  و الدا  ارل واحود أود  (  9/40: 8404)ایود بن فارس،  مقایا  اللغة،  علی الفضل

( و در آیه از صنعت یذف ایجاز استفاد  شد  است و قـوا باـان 833 / 9)هوان،  علی قله  ی الشئ
اند، در یالی که در تغااـری کـه در فرقـان الحـق افتـاد   اند و این قوا شدید و قوّی معرفی شد  شد 

 است تنها زیادتر بودن قوا م رح شد  است نه قوی بودن قوا.
شـروع  تـوان محـک زد نحـو  می آن بلاغ را بر اساس از جوله شرایط بالتتی که قدرت گویند 

، الوبـادی وا فتتایـات، کالم است به صورتی که از آن بتوان به مقصود گویند  پی بـرد )ابـن اثاـر
در  فاتحة الکتاب یا ام الکتاب است که ایـن سـور  مبارکه افتتاح قرآن مجاد با سور   .(32 /9 تا: بی

    .توان م رح نوود های کیل می ا در محوراین یقایق ر .بردارند  توام مقاصد قرآن مجاد است
خداونـد تنهـا  ـ9؛ اعتقاد به روز قاامت ـ6؛ شناخت خداوند متعال و صفات جوال و جالل ـ8

 .دیگرهای  توجه به ایوال امت ـ1؛ ایوان به رسالت انبااء ـ4 ؛معبود و ملجأ هستی است
ت در یالی که در اولان سـور  ترین اصول م رح شد  در کل قرآن مجاد اس این پن  امر اساسی

از سور فرقان الحق تنها دو مبنا از مبانی م رح شد  در کل فرقان الحق م رح شد  و بر ایـن اسـاس 
 .افتحاح شد  از بالتت  زم برخوردار ناست سور 

لقد وهبناکم حیاة النعیم ؛ الصلب است سور  86 توان مثال زد آیه می از جوله موارد دیگری که   
هرآینه ما به شـوا زنـدگی هوـرا   .م عذاب الجحیم و ما ظلمناکم و لک  کنتم انفسکم  ظلملن تخیر 

 نعوت ع ا نوودیم ولی شوا عذاب جهنم را برگزیدید ولی شوا به  خویشتن ظلم نوودید.
َ یب  مقایسه فصایتی تنزیل قرآنی:  ْنَد َربِِّل ْب َتنَّات  جنلَّ ََّق نَی ع  َُ

 (.94)قلم/  إ  َّ َ لْ
 .«لقد وهبناکم حیاة النعیم  تخیر م عذاب الجحیم» (:86(/ 3)الصلب )

با توجه به ثباتی که در جوالت اسواه وجود دارد جوله قرآن مجاد از فصایت برخـوردار 
است در یالی که جوله الفرقان الحق از ثبات  زم برخوردار ناست )تفتازانی، شرح م تصـر 

 (.863تا:  الوعانی، بی



 

 

 

«
رآن

ق
 

سان
شنا

اور
 خ

هی
پژو

»
ال 

، س
هار 

چ
اره 

شم
م، 

ده
شم

ت ش
یس

ب
، 

ان 
ست

 تاب
ر و

بها
93

18
 

061 

 نی هستی شناسی ادیان دیگر. طرح مبا9
توان وارد نوود طرح مبانی هستی شناسی ادیـان  از جوله اشکا ت دیگری که به فرقان الحق می

هـای  دیگر هوانند دین مساحات است که مبنای الهی دارد )به عنوان یک آموز  مسـتقل( و از آموز 
در تحدی دعوت بـه کوـک ویاانی است که در دعوت به تحّدی لحاظ این امر مهم است )چرا که 

از جن و ان  م رح گردید  است در یالی که در این نوع از مستندات از ادیان الهـی کوـک گرفتـه 
 ای الهی دارا است(. شد  است و مستندات ادیان الهی ریشه

 انتساب حکم اشتباه به اسالم  .11

توان این امر  ییکی از جهات اعجاز قرآن عدم انتساب ایکام تلط است که در جای جای آن م
کنام که دارای انتسـابات  را مورد بررسی قرار داد ولی در الفرقان الحق به موارد متعددی برخورد می

 اشتبا  است.
لقد ا ترأتم علینا کذبا بانا حرمنا القتا   ی الشهر الحرام ثم نسخنا موا حرمنوا »( 88(/ 4)السالم )

که ما جنگ در مـا   یـرام را یـرام نوـودیم سـپ   ادشوا بر ما دروغ بست»؛ « حللنا  یه قتاال کبیرا
ایـن آیـه اشـار  بـه کـالم «. آنچه ما یرام نوودیم نسخ کردیم و درآن جنگ بزرگ را مجاز شـوردیم

 دارد. 683پروردگار درقرآن مجاد در سور  بقر  آیه 
 ٌ  ََاٌل ف ی   کب ََاله ف ی   قُْل ق  ََرجم  ق 

ْ
ِْلر  جِل

َ  جَشَّ َُونَک َع
َ
ی جنگ  از تو در بار »(؛ 683)بقر /  ... یْسأ

 ...«. جنگ در آن، )گناهی( بزرگ است»پرسند؛ بگو:  در ماِ  یرام می
 اشکال معنایی )نسبت دروغ یا خیانت علمی(

های قدیم  های یرام است که از زمان این آیه در صدد امضاء و تثبات یکم یرمت جنگ در ما 
هـای یـرام )رجـب، کی القعـدی، کی  ورد تحریم پاکـار در ما و اعصار پاشان در ماان اعراب در م

الحجة و محرم( وجود داشت و بر این اساس نس ی اتفاق ناافتد  اسـت و یکـم  ایـن آیـه شـریفه 
های یرام تحوال شود دفاع در آن ما  بـر  چه جنگی از جانب دیگران در ما  هنوز باقی است. )چنان

مورد این آیه شریفه در فرقان الحق یا به اشتبا  یا بـه عوـد، مسلوانان واجب است(. در یالی که در 
های یرام آورد  شد  است. اگر یکم نسـ ی کـه در فرقـان الحـق  یکم نسخ یرمت جنگ در ما 

گفته شد  است به اشتبا  این امر م رح گردید  یکایت از بی اطالعی نویسند  یا نویسـندگان ایـن 
دعای م رح گردید  است در یالی کـه یکـم و نظـر اسـالم کتاب جعلی دارد و اگر به عود چنان ا

 این چنان ناست این  امر خاانت علوی بزرگ است که در فرقان الحق ر  داد  است.
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 ترکیب آیات قرآنی و ارایه آن به عنوان یک آیه جدی       .11
وان در تـ ترکاب آیات قرآنی و ارایه آن به عنوان یک آیه جدید یکـی دیگـر از محورهـایی کـه می

مورد این کتاب مورد بررسی قرار داد مسئله ترکاب آیات متعدد قرآن وعرضه کردن آن به عنوان یـک 
 آیه جدید است.

 انعام است. 61بقر  و  801( کتاب فرقان الحق ترکابی از آیات شریفه 2سور  الحق ) 1آیه 
 ا   َفَقِئْد َضِئلَّ َسِئَوجَء ََ ی ُکْفَر ب اْْل 

ل  جلْ َْ یَتََبدَّ ِئب یل  َاَم
نُِئوج (؛ 801)بقـر /  جَسَّ ََ ِئْنُِلب َمِئا  ََ َاَضِئلَّ 

ا َ   (.64)انعام/  َیْفََتُ
 قد  بدللا الکفر باالأمان  ضللا سلاء السبیل و ضل عنهم موا ( کتاب فرقان الحق 1(/ 2)الحق )
 .کانلا أزعملن

 . طرح اخبار غیبی بدون اثبات رسالت 12
دون اثبات رسالت است، چرا که اگـر سـند یقاناـت طرح اخبار تابی در مورد گذشته و آیند  ب

رسالت کسی که مدعی پاامبری است معجز  دیگری است و برای مـا روشـن ناسـت چـرا کـه اگـر 
 هوان کتاب است این کتاب توان هواوردی با قرآن مجاد را ندارد.

 غلط  مسائل تاریخی . طرح13

ای آورد  اسـت در  بقـر  آیـه833ابر آیه شریفه ای در بر در مورد قبله گا  ادیان الهی و به عنوان آیه
 یالی که در هاچ زمانی قبله گا   پرست  ادیان بزرگ الهی هوانند مساحات یا یهود نبود  است.

 سور  مسای(. 1)آیه « و لی  البر ان  لللا وجلهکم قبل الجنلب و الشما  و لک  البرم  آم  بنا»

 نتیجه 
اکنون در جهت تحدی با قرآن مجاـد از زمـان بعثـت پاـامبر هایی که ت علی رتم توام تالش     

تاکنون انجام شد  است و اخرین تالش در این راستا کتاب الفرقان الحق؛ که مورد بررسی  اعظم
هاچ کوششی ناز در این راستا توان تحدی  م رح گردید،قرار گرفت و اشکا ت آن در سازد  محور 

 هد بود.با قرآن مجاد را دارا نبود  و ن وا



 

 

 

«
رآن

ق
 

سان
شنا

اور
 خ

هی
پژو

»
ال 

، س
هار 

چ
اره 

شم
م، 

ده
شم

ت ش
یس

ب
، 

ان 
ست

 تاب
ر و

بها
93

18
 

002 

 منابع
ترجوـه )رضایی اصفهانی، محود علی و جوعی از فضالی یوز  و دانشـگا  قرآن، ترجوه  .8

 ش.8919، موسسه فرهنگی دارالذکر، (قرآن کریمگروهی 

 مبارک بن محود، الوبادی و ا فتتایات. ،ابن اثار جزری .6

 ش.8922ابن عربی، محای الدین، فصوص الحکم، تهران: الزهرا،  .9

 ق.8404یود بن فارس بن زکریا،معجم مقایا  اللغه، مکتب ا عالم ا سالمی، ابن فارس، ا .4

 تا. بی، مکتبه الداوری :سعد الدین، کتاب الو ول، قم تفتازانی، .1

 تا. بی، انتشارات وفا :سعد الدین، شرح م تصر الوعانی، تهران تفنازانی، .2

 ق. 8404، ات الرضیمنشور :جرجانی، عبد القاهر، اسرار البالته فی علم الباان، قم .3

محوـد بـاقر موسـوی : ترجوـه ،الوازان فی تفسـار القـرآن ساد محود یسان، ی،یطباطبا .1
 .ش8923، یینشر بنااد علوی و فکری عالمه  طباطبا :هودانی، قم

منشـورات مکتبـه آیـه اللـه  :مجوع الباان فی تفسار القـرآن، قـم فضل بن یسن، ،طبرسی .3
 ق.8409، العظوی الورعشی النجفی

 .ق8409، موسسه ا علوی :باروت تاریخ طبری، ری، محود بن جریر،طب .80

م بعـه  :القـاهر  الوعجـم الوفهـرس  لفـاظ القـرآن الکـریم،، عبد البـاقی، محوـد فـؤاد .88
 .ق8924، دارالکتب الوصریه

 جا.    بی :تا بی ،الفرقان الحق .86

 کتاب مقدس  .89

 ش.8938، صدرا: تهران، م هری، مرتضی، پاامبر امی .84

 .ق8462، موسسه النشر ا سالمی :تل اص التوهاد، قم ود هادی،معرفت، مح .81

)زیر نظر آیت الله مکارم شـارازی(،  تفسار نوونه ناصر و هوکاران، برگزید  مکارم شارازی، .82
 ش.8916، دار الکتب ا سالمّاه :قم

 .ش8914، دارالکتب ا سالماه :تفسار نوونه، طهران، ناصر و هوکاران ،مکارم شارازی .83

مرکز م العات و تحقاقات  :فلسفه دین،  ترجوه محود محود رضایی، قم، ، جانهاسپرس .81
 ش.8938، اسالمی

 .ش8933، هران، انتشارات اساطارت هاک ، مستر، قاموس کتاب مقدس، .83
 


