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 ... درآمدپیش

َرحم  این طور نیست که  و  کسی نیست که شما را به دنیا آورده است،  آن  شما فقط    مادرِ 
شما  که  شماست  ریشۀ  اصل و  بلکه مادر و وطن حقیقی،  شما باشد؛    یۀاولاصلی و  وطن  ماو،  

همان اخلقی    ؛کندلبریز کرده است و همیشه می  و اخلقپیشرفت و تکامل  انسانیت و  را از  
 . یا هشدمتمایز   از دیگر آفریدگانکه با آن 

ـ شدن  عاق   قرار   ـاشانیمعترین  ژرف در  نیز  خوبی فقط  مقابل  در    ی والدینهای  گرفتن 
برای   این    ؛اندکرده داری  زنده شب شما  پرورش  نیست که  قبیح  و  شدن، زشت  قا عهرچند 

در تقابل  و  بیگانه شوی،  خودت  تر آن است که شما با اصل و ریشۀ  تر و قبیح زشت ولی    ،است
و احترامی  بی با  و  ،  است  بخشیده تو    ه را بت  که انسانیتکسی قرار بگیری  بخشش  فضل و  
 . های درونت برخیزیبا تمام زیبایی   همقابل ه، ب ناسپاسی 

ها هزار  »هوموساپینس« در ده خردمند  انسان  مسیر تکاملی  که در    ی های آسمانآموزه
تنهایی برای تفسیر راز جهش اخلقی  به   یی که هاآموزههمان  ـ سال اخیر دخالت داشته است  

فرهنگی پیدایش    ،و  زمیننخستین  و  مردم  به   ، تمدن  سومری آمدن  وجودبا  و  »تمدن  ها 
یافت؛ همان  امکان وجود نمی   خدا نبودند  ۀ اگر اولیای شایستـ  کند کفایت می«  انشاننیپیشی 

و عدالت    گریهای ایثار ، ارزش دوراندر آن    خود  هایو امتجوامع  که در  ای  اولیای شایسته 
را  بشری  یکپارچگی  و  های پیشرفت و ترقی  نشانه دیگر  طور کلی  به رحمت و  مهربانی و  و  

 . گسترش دادند

و َرحم و  اصل    است که فرزنداین    شدنهای عاق از ناپسندترین شکل  دلیلبه همین  
اما او بسیار فراتر    ؛ شدگردان میاز او روی   ای کاش فقط و    ؛ کند  را نافرمانیاش  وطن حقیقی 

پاسخ داد، بلکهتا آنجا که خوبی   ؛ رفت با بدی  را  آنجا که تبدیل به    هایش    دشمن بسیار تا 
ناهنهر    در حالی که  ؛ه است شد  یسرسخت که  را  هرچیزی  بلکه  ـرا  ارزشی  ار و بی ج گفتار 

درخشندگی  و    ،پرتاب ش  سویبه همچون تیری    ـرسدمیبه آن    بیمارش  ۀدست و زبان و اندیش
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با    شلباس سفید  افترا را  و  شک  و  وهم  حال    این  .کندمیآلوده    غبار  روز  دقیقًا  برخی  و 
با  شبزرگوار های برجستۀ  شخصیت و    های آسمانست که با رسالت هاانسان اعتراض و  ، 

 . شوندرویارو میاحترامی بی و تشکیک و تراشی اشکال

 نکات کلی 

 شک اسباب و عوامل بروز  :1ۀ نکت

  دارد؛ های مختلفی  ها و انگیزه ، علت یک مسئله بارۀ  در تردید  وشک ایجاد  روشن است  
   : از جمله

حقیقت و رسیدن    ۀدربار   وقتی هدف از آن، تحقیق   ؛ی اتعلمی و تحقیق  ۀجنب -
 ؛ باشدبه آن  

گاهیمل وا ع -  ؛ ناشی از شبهه و ناآ
صدمه   ضربه - شک  ایو  فرد  به  رسیده که  به    ،کننده  اعتماد  تزلزل  باعث  و 

 ؛ اش شده استفکری نظام   طور کلیو به  ات و رفتار اعتقاد
 . دندار نیاز  درمان  به که   ، روانی هایو عقده  هااز بیماری اثرات ناشی  -

بسا و   دیگری  علت و    ب اسبا  چه  باشد  های  اینجا که  هم  آندنبال  به   در    هاشمارش 
زیرا روشن شده  نیست؛  و نکوهیده  همیشه مذموم  تردید  وشککه    استآن  ولی مهم    ؛نیستم 
  ؛ نظرش بوده استدم  ارتباطی محقق برای رسیدن به حقیقتبسا پل    ، چهتردید وشکاست  
برای خود انسان  ای ویرانگر و خطرناک ـ تردید، مذموم و نکوهیده و حتی وسیله وشکولی  

دور  هایش به که گام موضوعاتی  کننده، در  وقتی فرد شک   ، ـ خواهد شد قبل از هرچیز دیگری 
، خوِد  ـ بوده باشدکه جویای حقیقت باید به آن آراسته گرددـ داری  طرفی و عدم جانب از بی 

آشکار  روشنی  به وضوح و  خصیصه هنگامی به این    همان حقیقت ثابت را هدف قرار بدهد؛
فردمی که  در  شک   شود  روش غیرعلمی  ی  رویکردشک خود،  طرح  کننده  با  های  همراه 
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بگیرد، که  و  حرمتی  بیو    انصافعدم  و  آمیز  عامدانۀ شیطنت  پیش   روشنیبه فحاشی در 
نتیجه غالبًا    در   کند؛را آشکار میوگو و تحقیق علمی  گفتبرای    الزماخلق  فقدان آداب و  

ساس هم  از اصل و ا وی  بسا    و چه  ، رسدبه شناخت حقیقت نمی  ـهمین طور هم هست که  ـ
 . زده باشد ۀ خود نقاب حقیقت را بر چهر هرچند  نبوده است، حقیقت  ۀجویند

 شک در اعتقادات  : 2ۀ نکت

از  حملت    -1 اعتقادات  ناشی  به  در  تشکیک  ای  ، مسئله شودانجام می  زمان ماکه 
  نیز و    ،یا صفات یا کارهای او  ،تشکیک به وجود خداوند سبحان   .نیستجدید  سابقه و  بی

به کتاب  از    هایییا کار   انو سخن   ،ها و فرستادگانشتشکیک  از  شدهمی صادر  ها  آنکه   ،
از    گاههیچ این اعتقادات  و    ه است، بودپیوسته برقرار  های الهی در این زمین آغاز رسالت سر 

تفاوت  در این زمانۀ ما  ولی آنچه    اند؛نمانده در امان  تراشی  اشکالتشکیک و  ناشی از  حملت  
  ،شودمی دین الهی  ـ متوجه  طور کلیبهـ است که مندی  نظام هایحجم و شدت حمله   دارد

جهانی  های سیاسی  گیری عمدۀ تصمیم مراکز  توسط  که  ـ علمی    خدایِی پردازان بی نظریه   و
، بسیاری از افرادی که  کاربلکه در این    ؛ تنها نیستندتهاجم  این  راهبری  در    ـ شوندحمایت می 

 ! دهندرا یاری میها نیز آن  دین الهی هستند پیروان ظاهر به 

 ؟دهدرخ می تردید واعتقاد دینی، شکیک چرا در  -2

دلیل  به نه  آن هم ورزد، عداوت میالهی و دینی  چیزهر به که  توز جز فرد بیمار و کینه ه ب
دارداو    که  دلیل   این   به فقط    بلکه   ،خاصی ارتباط  سبحان  خداوند  به  آنچه  هر  و  دین    به 

اعتقادتردید  وشک   کند، می  ی توز کینه  دینیـ   دینی  ات در  باور  یک  علت یعنی  به  هایی  ـ 
 : ها دو علت اصلی هستندترین آنمهم  گردد که به نظر بندهمی باز

 :اول

گاهیجهل و   گاهی با  جهل و  بدتر از  هیچ چیزی    .ناآ برنخاسته  مقابله  »واقعیت« به  ناآ
   : از جمله گر شود؛ های متعددی جلوه شکلتواند به  جهل و نادانی می .است
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گاهی به حقیقت  ـ   به برخی از آیات قرآن و راز    کنیشما ملحظه می مثًل    . یک باورناآ
تردید روا  و، شک دزنسرمیکه از آنان  چیزهایی  بودن و عصمت فرستادگان و برخی از  معجزه

  ؛ کندمرتب می   هایشتراشیها و اشکال شک اساس این    هرچه در توان دارد بر و    دارد،می
نه  حالی که    در از پایه و اساس،  آیات  وی  نه    ،را دانستهمعنای صحیح  نه  و    ، اعجازراز  و 

تمام  نکته این    .شناخته استرا    ودشعصمت و حد به روشنی  از  ای است که  در بسیاری 
 . استساری جاری و   کنندکنندگان به دین الهی وارد می اشکاالتی که تشکیک 

رویکرد   و  چیزی،  هر   : نادرستـ  حدود مبادی  اصول  سیر  در  نتیجه    درو    دارد،   یو 
  ، مثالعنوان  به   .تحقیقاتی مناسب آن باید در پیش گرفته شود  رویکرد  ،تحقیقی و استداللی

با یقین ثابت شده استو چیزی    ؛نه برعکس  ،شودمتشابه به محکم بازگردانده می  با    که 
نمی تردید  وشک یقینی  فقط  بلکه    ،شودرد  خوده با  می  شمانند    «اصل»وقتی    .شودرد 

فرعبه  با  شود،  ثابت  یقینی  می که    یشکل  بوده   خلفبر   شودپنداشته  اصل    است  آن 
را طوری  ع وباید فر  ـعلمی و منطقی صحیح طبق رویکرد ـ بلکه شود؛ داوری نمی  اشباره در 

برخوردار  قابلیت هماهنگی  فرع از  که  وقتی  البته    ؛ شودکه متناسب با اصل خود    تحلیل کنند 
]در این صورت[  باشد؛ به این معنا که  بوده  اصل از آن    یمحال است فرع وگرنه    ؛ بوده باشد 
نه    خواهد بود،  بیگانه یک عنصر عارضی و    ـدر این حالت زیرا ـ کن و نابود شود؛  باید ریشه

دو نفری که اندکی    دانیم هیچ می دیگر بندهای منطقی که  طور   همینو    واقعی؛فرع  یک  
شان  باره در ها  بحث و استدالل و داوری آرا و نظرات و دیدگاه مسئلۀ    برخوردارند در از تعقل  

الذکر روشن خواهد  در ادامه برخی از تطبیقات و کاربردهای بندهای فوق .  ارندنداختلفی  
ع  وآنان، فر کند  مشاهده می  کنندگانمحقق در اشکاالت تشکیک اما با این وجود فرد    .شد

ـ  پندارها اوهام و با  و حتی  ها را با شکیات ـ قطعیت و    ،ندا هها را با اصول مخلوط کرد و شاخه 
عامدانه بوده باشد، مورد داوری قرار    بیشتر اوقاتدر    چه بساکه    یکردن  مخلوط   فراینددر  
  . دهندمی
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 :دوم

هر    بارۀری در و ا دروشن است که    . و رسمی دینواقعی  گوی  اشتباه در تشخیص سخن 
  ـیک ایده یا تفکر یا    ، یا فرضیه  ،نظریه یک  یا    ، باشدبوده  دینی  باور  یا  یک رویکرد  چه  ـ حقیقتی  

پس  فقط  به آن،  تردید نسبت  وشک و    ،گیری سلبی و منفیموضع گرفتن  دنبال آن شکلبه و  
بیان کرده است  واقعی سوی گوینده و صاحب  از    آن  ن از فهمیدن و شناخت را  اش که آن 

آن واقعیت  که  نخواهد بود  علمی و منطقی  وجه مبتنی بر رویکرد  هیچ به و    درست خواهد بود؛
دور از بیان منظور صحیح و  به که و خودسر  توضیحات و تفسیرهای افراد بیگانه  با توجه به 

 . دمورد داوری قرار بگیر  صاحبش هستندمقصوِد 

حق بدیهی  یک  این  بلکه    ؛ نشده استچنین حقی فقط برای دین الهی ثابت    به نظر بنده 
ها در جهان  سسات و حکومتؤو م  هانو سازما  هاو جمعیت   هاانجمن تمامی  برای    شدهثابت 

ترین جمعیتی که از حقوق حیوان دفاع  ساده گرفته، تا  از سازمان ملل متحد    ؛ استامروز م
شما وقتی    .هستافراد جنس بشری نیز  تمام  برای    شدهثابت  یطور کلی حقبلکه به   ؛ کندمی
  مشخصمقام  را بدانی،    ـ فرد یک  و حتی  ـ   سسهؤمیک  و نظر رسمی    گیریموضع  خواهیمی

اجاز أمبا    ولیئو مس و  که  وجود  رسمی    ۀموریت  آن  به دارد  او  موجب  نه  ـ فقط  کس هیچ و 
سسه  ؤنظر آن مدارائۀ توضیحات مسسه و  ؤمآن  رسمی    گیری موضع ابراز    ۀاجاز از    ـدیگری 

است که    ؛برخوردار  دیگری  افراد  یا  تحلیلگران سیاسی  که  دیگری  تفسیر  و  و هر تصریح 
ها  زنیطریق گمانه یا آن را از  ارائه دهند  سسه را بفهمند  ؤاین م   گیریموضع کنند  میتلش  
 .سسه نداردؤارتباطی با این مهیچ  آوری برخی قرائن ظنی از اینجا و آنجا تفسیر کنند،  یا جمع 

برخوردار  خداوند    «یجانشین   : فت خل»  ویژگیاز  که  کسی  فقط  دین الهی، در خصوص  
کسی  و تنها    ، گوی رسمیسخن   ، شده استتعیین    ـدیگری کس  هیچ نه    وـ   خدا توسط  و    است

به اسم او سخن بگوید  حق دارد    آنموجب  به دارد که  مجوزی  است که از سوی صاحب دین  
دین  همچنین دیدگاه    ؛را تفسیر کند   متون وی   ات متشابهو    ، گیری او را مشخصو موضع 
انسان و  از جمله مسائل و قضایای مربوط به    ؛ توضیح دهد مسائل مختلف    بارۀ در را حقیقی  
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است  به  شده  ثابت  نقلی  و  عقلی  نظر  از  و  حیات؛  کلی  چنین    یزمانهیچ  که  طور  از 
 . خالی نیست ،گوییسخن 

علمای ادیان و اشتباهات یا  های  برداشتو  تفسیرها    ا باساسًا  دین الهی  بر این اساس  
به دنبال دارند هیچ  شناختی یا اخلقی یا علمی و دیگر مسائلی که    اشکاالت یا تناقضاِت 

  ، منصوب معین و خداوند »صاحب دین« آنان را برای انجام این وظیفه، زیرا ارتباطی ندارد؛ 
انتخاب نکرده است در   ، و  نبه نتیجه    و  نتایج  از  دلیل  آنان،  اشی  و نظرات    «دین»سخنان 

گرفتن  فاصله ،  این سخنان و نظرات  هدین الهی بکردن  ُملزمبرای    اصرار  ؛ وشودنمی اخذه  ؤم
و  بر آنکه چیزی جز ظلم  علوه    ؛علمی محکم استرویکرد خردمندانۀ  از  دار  اواضح و معن

   :عنوان مثالبه   لجاجت نخواهد بود؛و عدالتی بی

قرآن، در بلغت و زبان آن نهفته  اعجاز  راز  نگفته است  خدا«    ۀ »خلیفیعنی  دین الهی  
  با عر ا و فقط    ، استبه نژادی خاص  مربوط  کتاب  یک  قرآن    گفته شودبه این ترتیب  است تا  

 ! کنندبودنش را درک می معجزه ۀجنب

انگشتان بریده  انتهای  از مچ یا از  دست سارق  « نگفته است  خدا   ۀ یعنی »خلیفدین الهی  
ها  مجازاتو در آن،    ،دور استتا گفته شود اسلم، دینی است که از رحمت و مهربانی به شود  

 ! استجرایم از خود شدیدتر 

یا اجازه داده    ،زن ناقص استعقل و دین  خدا« نگفته است    ۀ»خلیفیعنی  دین الهی  
پوشانده  حجاب  و اجبار به او  زور    ا یا ب،  از شأنش کاسته شودیا  شود،  کتک زده  شده است  

از وی در  و    ، کاستهقدر و منزلتش  و از    ،احترامی کردهتا گفته شود اسلم به زن بیشود،  
 !کرده استاراده سلب برابر وظایفش 

ح است  ۀ»خلیفیعنی  دین الهی   تکامل    ۀ و نظری  ،خدا« نگفته است زمین، ساکن و مسطَّ
ب اول  ـ طور کلی هستی را  هدفمند انسان و به  را آشکار  »خدا«  یعنی  که در نهایت، وجود مسبِّ

در حال چرخش از آن  و   ، تا گفته شود زمین، متحرک و ُکروی استرد نکرده است   ـکندمی
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قطعی  دالیل  علمی که با  های  واقعیت گفته شود دین با  در نهایت  تا  تصویربرداری شده است،  
 ! ، مخالفت داردانداثبات شده 

 ... به همین ترتیب و 

 ها و اشکاالت شک بررسی روش   :3ۀ نکت

با فرد تشکیک نباید  ه کنندهنگام بحث و مناقشه  بود  ۀ زمینپس از  ،  بیشتر    .وی غافل 
های  گرایش ، به یکی از  کنند وارد می  تردید وشک   دینی و باورهای  به اعتقادات  افرادی که  

   :تعلق دارندزیر 

 د.کنی وجود خدا را انکار م ،اساس اصل و که از  ؛ خداناباور -

 . کند و نه اثباتانکار می نه که وجود خدا را  (؛را گندانم الأدری ) -
 .کندغیر اوست انکار می را  و هرچه    ، که فقط به وجود خدا اعتقاد دارد  ؛خداگرا  -
ولی    ،است  ـمسیحیت یا اسلم مثل  مدار؛ یعنی پیرو یکی از ادیان الهی ـدین  -

پیامبر  یا    ،او، به انجیل و قرآنتردید    چه بسا و    شک دارد،  ،به برخی از اعتقادات
پاکَ   محمد  یا رسول اسلم   عیسیخدا   اوصیای  از  هم    شیا یکی 
 . برسد

  ( منؤم  و   خدا بی) دو طرف  یک از  توانایی هر اساسًا در  بحث و مناقشه با خداناباوران، باید  
اثبات موضع  بر  اعتقادو    گیریدر  به   . شودمحدود    ،قطعیدالیل    خودش مبتنی    ۀ نوبآنان 

کرده،  خود عمل  صورت  همین  بسا و    .اندبه  تلش   چه  این  آشکارترین  در  ،  عرصهها 
دانشمند  ای  فرضیه  که  فقید  فیزیک است  هاوکینگ«  دان  »استیون    ۀدربار بریتانیایی 

  ۀ نظریطبق  ـ نتیجه    هستی مطرح کرده است و دربدون حد و مرز  آغاز  کشیدن  تصویر به 
مشهور خود را بیان  دنبال آن جملۀ  به و    ؛نیاز استهستی از وجود آفریننده بی   ـهاوکینگ 

 « .از هیچجهانی » :کرده است

که در  باوران  های خدانا گفته ، برای پاسخ به بیشتر  الحسنسید احمد اینجا بود که  در  
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  خود   در کتاب   و میز بازی آنان را ت به خرج داده بودند وارد کارزار شد  ئ انکار وجود خدا جر 
  ۀ نظری مثل را ـ   علمی آنان های محکم  بسیاری از نظریه و   ، خدایی« به هم ریخت»توهم بی 

بزرگ  ۀ نظری  ، داروینیتکامل   ثابت   ، انفجار  کیهانیهای  تنظیم  داده   ، دقیق  نظریو    ۀ های 
از    به کار گرفت؛عقلی برای اثبات وجود خدا  روشن  عنوان دالیل  به ـ  انگیز کوانتومشگفت

 : جمله

ـ هدفمند  طور کلیو چه در سطح کیهان به   ،چه در سطح زندگی زمینی ـ   تکامل -1
که این هدف را اراده    قرار دارد  گذار و داناحقیقتی هدفآن،  در ورای  و است،  

 ت.کرده اس

دارد«»علیت  قانون   -2 علتی  معلولی،  هر  بر   ؛ اینکه  انفجار    که  نظریۀ  اساس 
این جهان    آغاز سر در اثبات حدوث و  بزرگ، به بعضی از کاربردهای این قانون  

 . ه استپرداخت
های کیهانی دیگر، نشان داد از طریق بررسی ثابت کیهانی »المبدا« و ثابت  -3

در ورایش    در نتیجهشده است و  بسیار عالی، قانونمند و طراحی  یبا دقتکیهان  
 .ردگذار و طراحی بزرگ قرار دا قانون 

کیهان   -4 و    یهدفاین  آن  دارد  ورای  و هدف در  هستی  این  که  است  گذاری 
 .را قصد کرده است انسانـ طور خاص به ـ

آنچه مطرح  را به پاسخ  خداناباوران    نوبۀ خود به «  الحسنسید احمد کتاب »نگارندۀ این  
سالیانی از  شدن  سپری رغم  ولی به   ؛وگو و بحث را باز کرده استو باب گفت   خوانده،کرده فرا 

 1.یک از آنان نیافته استهیچ طرف کتاب، دعوت ایشان گوش شنوایی از انتشار این 

عقلی باشد که  خداناباوران باید اموری  در اثبات وجود خدا برای    استدالل  ۀطبیعتًا ماد

 
 https://almahdyoon.co/Tavahomelhad.pdf جهت اطلع بیشتر: «خدایییکتاب »توهم بآدرس  - 1

https://almahdyoon.co/wp-content/uploads/2022/03/Tavahomelhad.pdf
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 .اندعقلی یا تجربی ثابت شده  ، علمی دالیل  یا با    ،شکل بدیهی به 

آن را به سطوح وسیعی  بلکه    ، شودمتوقف نمی وجود خدا  سطح انکار  فقط در  ُملحد  فرد  
اعتقادی  در  هم  ـ را  خود  های  ظن آنجا که سوءتا    ؛ دهدگسترش می   ـشریعت هم  و  سطح 

دادن به باور بنده سوق و    ،کندمی طور کلی دین  قرآن و اسلم و رسول کریمش و به متوجه  
یعنی  ـ   ی«اصل»مسئلۀ  از    دورمرزهای  در  با او  مناقشه  و  های ذهنی او  زمینه بحث به پس

باعث کاهش بسیار زیاد  بلکه    ؛ داشتنخواهد    دنبال ی بهسود غالبًا    ـخدا اثبات وجود    ۀمسئل
او   از  نتیجهو    ؛ خواهد شدفشار  را به همان  شایسته است    در  که  ارجاع دهیم    «اصلی»او 

 . است علمیخردمندانۀ  های بحث روشمند و گام جزو نخستین  کردنش،برآورده 

کردن مباحث نبوت  و ارسال الهی و مطرح بعثت  ضرورت  به  اید  ب در بحث با فرد خداگرا،  
با دالیل عقلی قطعی ارسال عام،  از قبل می   پرداخته شود؛   و  دانیم وی به وجود خدا  زیرا 

بخش باشیم  وگوی جدی و نتیجه دنبال یک گفت بنابراین اگر از بحث با او به   .اعتقاد دارد
وگو فقط در محدودۀ آن انجام  بگیریم که بحث و گفت باید این نکته را یکی از اصولی در نظر  

 .شود

در  ـ دین کنندگان  تشکیک   بارۀاما  مسلمانان مدار  بساـ  مثًل  شویم  می ناچار  گاهی    چه 
یادآوری کنیم؛  این اصول و مبادی را به آنان  و    ، مبادی اعتقاد اسلمی را برای آنان مطرح

یا یکی   محمد خدا به قرآن کریم یا رسول  وارد کردنطعنه  آنان را به حد  تشکیک، اگر و 
  ۀعرضبحث با آنان از طریق    ، باشدرسانده    انهایشیا یکی از آموزه  از اوصیای کریمش

حجت قانون   خدا شناخت  از  ـ  های  نقلینظر  که  و  است  عقلی  شده  ضرورت  و    ـثابت 
ادعای    .شودانجام می   عقلی و نقلینظر  از  به عصمت    بودن آنانمتصف روشن است 
اسلم و خلفت اوصیای کریمش و عصمت آنان، با ادعای صدور  پیامبر  به نبوت  وی  اعتقاد  

و   یا  ظلم  دروغ  یا  ـیا  گناه  ستم  آنان  از  منکر دیگری  زدن هر  نیست سر  ـ  که هرگز چنین 
 . خوانی نداردوجه هم هیچبه 
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چه برسد به اثبات  مسلمانان ـ برای بسیاری از    محمد  اسلمپیامبر  نبوت    ۀاثبات دوبار 
اوصیای   نقطه گرانقدرش امامت  که  ـ  است  رسیدامروز  ما    سفانه أمتای  آن  گزافه    ؛ یما ه به 

بود  از مسلمانان  نخواهد  بسیاری  بگویم  گرامینبوت  دانند  نمی   اگر  چگونه را  شان  پیامبر 
کنندبه  اثبات  آنان  .درستی  مسلمان    ، تولدمحض  به   بیشتر  را  سختی   ندا ه دیدخود  و و  ها 

و جست  هایزحمت  نخریدتحقیق  به جان  را  که  سپس    .ندا ه وجو  در حالی  آمدند  به خود 
  ، شودمادی شناخته می   ۀنبی، با معجزگفتند  پر شده بود که می علمایی  مغزشان از سخنان  

بزرگ  معجزه و  و  نظر  از  هم  ـ   ترین  جایگاهشأن  هم    ، و  است  ـداللت و  از  و    ،قرآن  وقتی 
 ! بیندرا ناتوان از پاسخ می شود خود پرسیده می چگونگی داللت آن 

که    همان به میهمه  طور  کریم  قرآن  نشد یک دانند،  نازل  در    آن نزول  بلکه    ؛ باره 
سال   23پیامبر است که بوده  این  علماآیا منظور حال  .سال کامل شد 23 زمان حدودمدت

دلیل نبوتش کامل شود؟    ،تا پس از آن  ه است برداز عمر دعوت الهی خود را در انتظار به سر  
قسمتی   که  است  این  منظورشان  محقق یا  در  قرآن  کفایت  از  ایشان  نبوت  داللت  شدن 

 این مقدار کافی، چقدر بوده است؟ و دقیقًا  ؟کندمی

به نظر    در عین حال، و  کنداز قرآن کفایت می قسمتی  دیگر، اگر به نظر آنان    از سوی
قرآن با آن نازل  که  بوده  ، زبان و فصاحتی  پیامبر قرآن بر نبوت  و داللت  آنان وجه اعجازی  

ی از   ناتوانی آنان،  این  و  اند،  بودهناتوان  ش  نآورد شده است و فصیحان عرب، هنگام تحد 
در  آن را    پژوهشگریاست که هر محقق و  ای  نکته و این  ـ   کندمیاثبات  را    نبوت ایشان

اعتقادی سخن به میان  ترین مسائل  مهم از آنجا که ما از    نتیجه در    ـ یابد می شان درهایکتاب
 :شکل قطعی ثابت کنند بر آنان الزم است دو مسئله را به آوریم،  می

برای  ه است تا  ترا به همراه داش  از قرآنکافی  مقداری    خدا اثبات اینکه رسول    :اول
ی با آن، در او   ۀمعجزـ  طبق تصور آنان ـ شدن  محقق ای که دعوت  لین لحظه زبانی و تحد 

توضیح مقدار  در  وجود آن است که آنان  با  این    . کفایت کند  اش را در آن آغاز کرده است الهی
بخشی از قرآن  نخستین  در  علوه بر آنکه    ؛ نظر دارندقرآن اختلف بودن  معجزه الزم برای  
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اختلف  نیز  شده  نازل  دارندکه  کمترین  ای  عده نظر  طبق    .نظر  آنان  برای  از  مقدار 
اولین چیزی که فرستاده    بیشتر آناندر حالی که به نظر    ،»سوره« است بودن یک  معجزه

را    خود  ، دعوتیعنی پیامبر این  و    ؛ کامل  ۀسور یک  است نه  بوده  سوره  یک  »آیاتی« از    شد
آنان  یا آ .راستی دعوتش را ثابت کنددر دست نداشت تا صدق و دلیلی در حالی که  آغاز کرد 

 ! پذیرند؟میاند نهاده   یانبن چیزی را که  ۀنتیج

به مبارزه طلبید  با آنچه از قرآن فرستاده شد،  اعراب را  آن حضرتاثبات اینکه  :دوم
از   بیاورند  شمانند ه  زبانی و بلغت نظر  تا  به این مسئله   . را  ثابت  طور قطعی  ای است که 

 . یابینمی   برای آن  ،نبی ۀاز قرآن و نه از سیر شما هیچ مدرکی، نه و  ، نشده است

را قرآن آنان اعجاز  این است که   توجه است،در خور لما عُ تحقیقات دیگری که در  ۀنکت
  تبدیل عصای موسیهایی مثل  معجزه  ؛کنندتشبیه می  های مادی انبیابه دیگر معجزه 

برخی از  برای    عیسیطبابت  یا    بلعید، سرعت  آنان را به سحرهای دروغین  به ماری که  
  درکار  این  و    ؛ مشابه دیگرمعجزات  و    ،به دست ایشان  و شفای آنان  خودش   بیماران زمان 

  خود متوجه آن بوده باشند؛ علما  این  بدون اینکه    قرآن استقدر و منزلت  از  کاستن    واقع
انبیامعجزه زیرا   مادی  آن به که  ـ   های  از  معمول  عنوان    دینیمتون  در  ها  طور  :  »آیاتبا 

کلی،  به   ـشودمی تعبیر    «هانشانه  و  طور  نیست؛  پایه  خدا  خلفای  شناخت    کهچرا اساس 
خلفای  همواره با تمامی  و  نیز اتفاق نیفتند،  و گاهی  اتاق بیفتند  گاهی    چه بسا   ـسادگیبه ـ

ْن    :فرماید می  تعالیحق   . نبوده استهمراه    شانی رسالتمسیر  الهی، در طول  
َ
َوَما َمَنَعَنا أ

ُلوَن  َو 
َ
َب ِبَها اْْل ْن َکَذ 

َ
[ ما را از فرستادن معجزات بازنداشت  و ]چیزی ) 1ُنْرِسَل ِباْلَْیاِت ِإاَل  أ

دلیل حقانیت فرستادگان، همیشه    با این حال،  . (تکذیب کردندها را  جز اینکه پیشینیان، آن
همواره   آیات  ،است بوده  فراهم  و  نیاوردن  نشانه   و  آن و  توسط  و  به    ها،ها  راستی  صدق 
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 . رساندآسیبی نمی شان هیچ های الهیدعوت 

  .خداوند سبحان است  ۀاجاز منوط به اذن و    ( های مادیمعجزه )آوردن آیات    : همچنین
ْنزِ   : فرمایدمی   تعالیحق

ُ
اُلوا َلْواَل أ

َ
ْل   هِ َل َعَلْیِه آَیاٌت ِمْن َرِب  َوق

ُ
َما   ق ِه   ِعْندَ   اْلَْیاُت   ِإَن  َما   الَل  َنا   َوِإَن 

َ
  أ

آسا[ نازل نشده  هایی ]معجزه»چرا بر او از جانب پروردگارش نشانه   : و گفتند) 1ُمِبیٌن   َنِذیرٌ 
عاقلنه  ؛ و  («.ای آشکارمهشداردهنده  فقط خداست، و من نزد ها »آن نشانه  :است؟« بگو

اذن و   و در گروِ  ، باشد که در عمل وجود نداشتهچیزی نیست که دلیل راستی انبیای الهی، 
چه   هاآن  گرنه و   ؛ باشدبوده  خداوند    ۀاجاز  آشکاری«  با  »انذاردهنده  ؟  اندبوده چیزی 

صدق  دلیل  درخواست  از او    ش شنیده است که قومیکی از انبیا    بارۀکسی فقط در آیا  علوه  به 
تا خداوند  هاش را کرده باشند و او از آنان خواستراستیو   آوردن    ۀاجاز   باشد منتظر بمانند 

باشد    ، بدهدرا  دلیل   پاسخ داده  آنان  منوط به  ای است که آوردنش فقط  این خواسته یا به 
 !اتفاق افتاده است؟ یک از آنانهیچ چیزی برای خداوند است؟ آیا چنین  ۀاجاز 

به چنین    خدا در تعامل با قرآن کریم و رسول  وضعیت  که  تأسف است  بسی  جای    واقعاً 
  ـمسلمانان چه برسد به عموم  ـ   ان علمای مسلمانبیشتر  که  طوری  به   ؛رسیده است سطحی  

در این  را  جایگاه قرآن کریم  و    ،دانند اثبات نبوت نبی کریم را نمی برای    استدالل صحیح
  توانند نیز نمی در کتاب پروردگارشان را  حتی وجه اعجاز  و  توانند توضیح بدهند،  خصوص نمی 

  است که درکسانی  تقلید از    داند،فرد مسلمان در روزگار ما می تمام چیزی که    . بیان کنند
 . بهتر از خودش نیست و روزشان  حقیقت، حال 

رود که از چنین وضعیتی که ما امروز شاهدش هستیم جز این انتظار نمی شکی نیست  
  ؛ بزرگان و نمادهای شریف آن منجر شودو    ا،نسبت به دین خد  تردیدوشک های  به هجمه 

کم اعتمادشان نسبت  دستیا  کنند  دردی با آن میاحساس هم تا آنجا که برخی از مسلمانان  

 
 . 50عنکبوت:  - 1
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 .شودمی  رنگونشان کم ، در در پربرکتشو رهبران  به دین خدا 

ـ به همین     ـگرانقدرش هایش و خلفای  و کتاب  من به خدا ؤعنوان افراد مبه دلیل بر ما 
ها شک را از چهرۀ  و نقاب    ،دفاع کنیم   شخط رسالت استوار بزرگان  و    از دین خدا الزم است  

بودن و  و سستی و باطل کنند بزداییم،  ای مطرح میهایی که عده تراشیتردیدها و اشکال و 
 . هایی را که در خود نهفته دارند آشکار سازیمگریمغالطه

اطلع    محمدخدا  روش صحیح اثبات خلفت رسول  از    خواهدکه میکسی    :نکته
 1. نمایدالحسن مراجعه احمد  سید نوشتۀ اسلم«  تواند به کتاب »عقایدمیحاصل کند 

 م ی قرآن کر  هشده باشکاالت وارد 

کریم    هاییجدال سطح   قرآن  به  شده،  که  گستردهوارد  حملت  شک و  از  و  ای  ها 
  آنچه امروز و    ؛آن وارد شده است، اندک نیست   هبچه حال  و  چه در گذشته  که    اشکاالتی

در   فقط  دارد،  جدالما    .است  اشدهیسازمانو  شدت  تفاوت  به ها  این  زیر  شکل  را 
 : یما هبندی کرددسته 

 ؛ )لغوی(  اشکاالت زبانی -1
 ؛ هایشقرائت بودن متعدد و  ،آوری قرآنجمع مربوط به اشکاالت  -2
 ؛ قرآنبودن ساختمربوط به انسان اشکاالت  -3
 ؛ با علم  مخالفت قرآنمربوط به اشکاالت  -4
 ؛ اشکاالت تاریخی  -5
 ؛ گردندبازمی  کارهای انسان هب  خداوند ۀارادداشتن تعلق  بهی که اشکاالت -6
 ؛های قرآنداستان مربوط به اشکاالت  -7

 
 :«»عقاید االسلمآدرس الکترونیکی کتاب   - 1

 https://almahdyoon.co/Aghayed.pdf 

https://almahdyoon.co/wp-content/uploads/2022/03/%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D9%85%DB%8C.pdf
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 ؛ اشکاالت اخلقی و انسانی -8
 ؛ اشکاالت سیاسی -9

 ؛ اشکاالت قانونی  -10
 . محتواییاشکاالت منطقی و   -11

 . ها بپردازیم پاسخ به آن و  این اشکاالت مهم  نکات به خواهیم کرد تلش ما 

 



(1 ) 

 اشکاالت زبانی

کنند بسیار  به قرآن کریم وارد می در زمینۀ نظم و زبان  کنندگان  اشکاالتی که تشکیک 
 : تقسیم کردسرفصل اصلی را به سه   هاآن توانو می هستند، 

 ؛ ندارد واقعیت است و  افسانه  ،قرآناعجاز   -1
 ؛ )قواعد دستوری( با قواعد نحو مخالفت قرآن -2
 .اشتباهات املیی در قرآن -3

قرآن کریم  که  حقیقت  این  کنندگان، برای نفی  نظر تشکیکاز    گانههای سه این جنبه 
فرستاده یک   آسمانی  خداوند  کتاب  سوی  از  کفایت می شده  ادامه  و    کند؛ است  در  به  ـ ما 

 .ها خواهیم پرداختبه آن  خبه این اشکاالت و پاس   ـترتیب 

 نداردواقعیت است و  افسانه ، قرآناعجاز   :1اشکال  

فرض  تشکیک  اعجاز  می کنندگان  نظر  قرآن،  کنند  و    ، استبوده  زبانی  از 
شدن  محقق بیش نیست و  افسانه و خیالی  طلبیدن مردم برای آوردن همانندش،  مبارزهبه 

هر  به که تحدی متوجهش است  کسی  ، ونیستپذیر امکان وجههیچ به در عالم واقعیت آن 
بوده   که  تلش باشدصورتی  قبل   هایش،  است  از  به شکست  این  ا   .محکوم  ،  شخصگر 

ای جز اینکه از خود قرآن  انجام نداده کاری تو   :شودبه او گفته می قرآن بیاورد چیزی شبیه 
اگر    ای؛تقلید کرده  او گفته می  دور شود و اسلوب قرآن  نظم  از  و  تو هیچ چیزی    :شودبه 

تا چه حد  این علوه بر آن است که    .مانند آن را بیاوریهنتوانستی ای و  شبیه قرآن نیاورده 
که صلحیت داوری بین دو متن  طرف وجود داشته باشد  بودن شخصیتی بی امکان فراهم
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 . را داشته باشد

یـ بعضی  این نکتۀ اضافی از سوی آنان است علوه ـبه  در  فقط به تحدی    از آیات تحد 
آیه بسنده     ،ها، فقط حروف مقطعه استسوره برخی  سرآغاز  دانیم  میو    اند،کرده حد یک 

را به سه حرف    هاآنی که تحدی متوجهش است  فرد آیا کار سختی است که    .نند »الم«ما
کند؟   تبدیل  که  به دیگر  تا  خصوص  مقطعه،  حروف  معانی  بیان  در  امروز    به مسلمانان، 

  .ندا ه نظر پیدا نکرداتفاق

زکریا رازی  فیلسوف، ابن گفتۀ    ـخود   این اشکال  ۀدربار ـ امروز    کنندگاِن تشکیک   در نتیجه 
 : گفته است که کنند قرآن تکرار می ۀدربار را م( 923، ق311 :)ت

گویید  و می  ـکه همان قرآن استهمواره وجود دارد ـ  معجزهکنید این  ادعا می»شما  
 « .را بیاورد ش مانند ه  منکر آن استکس  هر 

 : گویدسپس می

آن"  »اگر   "همانند  از  شما  گفتار  در  منظور  که  است  آنوجوهی  برتر   هابا  و  شیواتر 
مانند آن را از سخنان افراد بلیغ و فصیح و شاعران   ان مطلِب هزار توانیم  شود، ما میمی

بیان رساتری دارند،    هستند،تر  خلصهدر معنا  بهتر و  از آن    انالفاظشسخنانی که    ؛بیاوریم
کنیم  مطالبه میهمانی را  ما از شما  شوید  شما با این راضی نمیاگر    .تر هستندموزونو  

 « . کنیدکه شما از ما مطالبه می

  :پاسخ

قرآن، لغوی  اعجاز  که  ایده شکل گرفته است  این    بر اساسروشن است این اشکال،  
ی  ،است اصل و اساس آن،  فروپاشی   در نتیجه  ؛آن انجام شده است  بر اساس  قرآن و تحد 

نیاز نداریم  بیش از این  به    به این معنا که ما  فروپاشی خوِد تحدی کافی است؛برای سرنگونی  
ی با آن را باطل کنیم ایدۀ اعجاز  که   گانۀ زیر انجام  ما این کار را در نکات پنج   ، ولغوی و تحد 

زیرا  کنم؛  عذرخواهی میدر این باب  شدن مطلب  پیش از آن، از طوالنی   لیو خواهیم داد؛  
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 .اندم یسه در پاسخ به اشکاالت دیگر نیز  لکه  ب   ،د ندهفقط به این اشکال پاسخ نمی این نکات  
  :اول

آغاز   نیست  در  علمای مسلمان    بدانیمبد  تفکراتـ اصرار  در    ـشان مختلفو مکاتب    با 
سهیم  الذکر  اشکال فوق زیادی در پیدایش  مقدار  زبانی، به  منظر  از    قرآناعجاز  فهمیدن  
که قرآن با آن  وجه اعجازی  نظر دارد که  اتفاق نکته  بر این    آناناکثر  وقتی سخن    .بوده است

است کرده  ی  دید  فقط    تحد  زبانی  از  و  تشکیکبوده  لغوی  را  نکته  این    کنندگان است، 
م برای داوری اصل عنوان یک به   . در نظر گرفتندقرآن  دربارۀ مسل 

در این مسئله مراجعه   کسی که به سخنان علما  :کنمبیشتر عرض میشدن  روشن برای  
»معجزمی   کند بسیار    ۀبیند  سهم  در  زبانی«  اشکال  شکلبزرگی  این    . داردگیری 

   :استبه قرار زیر   آنان ترین نظراتای از مهم های خلصه فهرست 

  . استزمان  هم به فصاحت زیاد و نظم    داشتن آندر اختصاص   قرآناعجاز   -
علماا ای  عدهرا  وجه  این   طوسی  ؛اندبرگزیده   ز  شیخ  جمله  و  از  طبرسی   ،

 1؛مجلسی

ایجی، رازی و دیگران این نظر    .اعجاز قرآن فقط در بلغت یا فصاحت است -
 2؛ اندرا برگزیده 

 ن ا از مفسر ای  عده   . « استغیبدادن از  نظم + خبرحسن  در »اعجاز قرآن   -
 ؛ انداین نظر را برگزیده  واحدی و سمعانی و نسفی و اندلسیمثل 

 
مجلسی در ؛   250/  5البیان:  طبرسی در تفسیر مجمع  ؛  173مراجعه کنید به: شیخ طوسی در اقتصاد: ص    - 1

 .104/ 9بحاراالنوار: 
 . 203/  17رازی در تفسیر خود: ؛  381/  3مراجعه کنید به: ایجی در المواقف:  - 2
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از غیب   دادننظم و بلغت + خبر حسن »ای شامل عجاز قرآن در مجموعه ا  -
برگزیده  را  نظر  این    قاضی باقلنی   .« استپیشینیان  ی هاداستانکردن  بازگو +  

 1؛است
»بلغت و    :ند ازا که عبارت وجه جدا از یکدیگر است  در هفت  اعجاز قرآن   -

 از دادن  معانی، خبر تسلط بر  ، معارف، نظام و تشریع، استواری بیان،  اسلوب
 2؛ برگزیده استاین نظر را   یی خو « سید .اسرار آفرینشو غیب، 

 4، قرطبیوجه از نظر یا ده  3، از نظر راوندی دیگری  وجه در هفت اعجاز قرآن  -
به شانزده    زرکشیو حتی   را  نیز  آن  سخن  و حتی طبق   5، رسانده استوجه 

آنان،   از  قرآنبرخی  اعجازی  وجو  وجوه  شامل  برتری    هتمام  را  تصور  قابل 
 6.شودمی

 .گیردقرار میاین فهرست  باالی در   ـدر تمام نظراتـ  لغوی اعجاز طبیعتًا و 

   :کنمخاطرنشان میدر اینجا دو نکته را 

در هیچ  ـ  طبق نظراتشان ها ـ آن ،  وجوه اعجازدر بیان    هاآن   اختلف نظرات  با وجود   :اول
 ؛ اندنظر نداشته »اعجاز زبانی برای قرآن« با یکدیگر اتفاقخوِد چیزی به اندازۀ وجود 

چه قرآنی، چه روایی، یا حتی دلیل قطعی  ـ دلیل قطعی محکمی    پژوهشگر هیچ   :دوم
علماعقلی سخن  در  مشخص  ـ  نمی  اندبرگزیده که  وجوهی  کردن  و  مگر    ؛ کندمشاهده 

 
 به بعد.  33باقلنی، اعجازالقرآن: ص  - 1
 به بعد.  45البیان: ص خویی،  - 2
 .981/ 3راوندی، خرائج و الجرائح:  - 3
 . 72/ 1القرطبی:  قرطبی، تفسیر - 4
 . 94/ 2زرکشی، البرهان:   - 5
 . 59/ 1المیزان:  مراجعه کنید به: طباطبایی، تفسیر - 6
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دلیل  به همین    .(آنان متشابه استاز نظر  که  )ی آیات تحدی  فهم ظن  آنان از    ی هابرداشت
برخی از    . استشده  قرآن نیز متفاوت  حد اعجاز  کردن مقدار  مشخص   ۀدربار   هاآن  نظرات

 1:هانظرات آن

 ؛ سه آیه استشود حاصل میکمترین چیزی که معجزه با آن  -
 ؛ تنهایی است معجزه، هر سوره به  -
  ۀهمچنین آیاتی که به انداز  . کوتاهچه  ، معجزه، سوره است؛ چه طوالنی باشد -

 ؛ هستندکوتاه  ۀسور یک 
انداز  - به  سخنی  یا  سوره  برتری  یک    ۀمعجزه،  آن،  در  که  است  قوای  سوره 

 ؛ نیستفقط خوِد کلم و  ،شودمشخص میاش مرتبه بلغت و 
 ؛شو آیات  اشسوره  ش،بسیار چه  قرآن است؛ چه اندک و خوِد معجزه،  -
از آیه را نیز معجزه  قسمتی  که  در برابر کسی    ،معجزه نیست   آیهیک  از  قسمتی   -

 ؛ داندمی
های  حکمتمشتمل بر  البته اگر    ؛های طوالنی و کوتاه استمعجزه، سوره  -

 . آشکار باشد 

مبتنی  ، شبودنمعجزهالزم برای اعجاز قرآن و بیان مقدار  ۀ روشن است که مسئلبسیار  
شکل و به در این خصوص متعدد،    شاننظراتدلیل  به همین    ؛ است  آنان بوده   و گمان   بر ظن 
  . استمتنوع شده ای هدگستر 

 
مراجعه کنید به:   عنوان مثال:های آنان مراجعه کنید. بهتوانید به نظرات مذکور و دیگر مطالب در کتاب می  - 1

المبسوط:   اعجاز؛   274/  4طوسی،  القرآن:  ؛   286ص    :  القرآنباقلنی،  علوم  فی  البرهان  ؛ 107/  2زرکشی، 
/ 3الغطاء:  الغطاء، کشف جعفر کاشف ؛   408/  1القناع:  بهوتی، کشف   ؛  324/  2سیوطی، اتقان فی علوم القرآن:  

450 . 
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  :دوم

ی،    اندتحدی تصریح نکرده  خود آیاِت   ،اعجاز قرآن  ۀ در مسئلذکر است  شایان  که تحد 
 . دهدگواهی نمی آن نیز به  رسول اسلم ۀو سیر  ، استصورت لغوی بوده به 

 : آیات زیر هستندآیات تحدی، اما 

اْفَتَراهُ ـ   َیُقوُلوَن  ْم 
َ
ُکْنُتْم    أ ِإْن  ِه  الَل  ُدوِن  ِمْن  اْسَتَطْعُتْم  َمِن  َواْدُعوا  ِمْثِلِه  ِبُسوَرٍة  ُتوا 

ْ
َفأ ْل 

ُ
ق

ای  گویید، سوره اگر راست می   : آن را به دروغ ساخته است؟ بگو  : گویندیا می ) 1َصاِدِقیَن 
   . (خوانیدبفرا  توانید مانند آن بیاورید، و هرکه را جز خدا می

ْم َیُقوُلوَن اْفَتَراُه  ـ  
َ
ِه  أ ُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفَتَرَیاٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن الَل 

ْ
ْل َفأ

ُ
ق

َصاِدِقیَن  ُکْنُتْم  به دروغ ساخته استاین ]قرآن   :ند گوییا می)  2ِإْن  را  راست    : بگو  .[  اگر 
سور می ده  بیاوریدهشده  برساخته   ۀگویید،  آن  می  ، مانند  را  هرکه  خدا  از  غیر  توانید  و 
   .( خوانیدبفرا 

َذا اْلُقْرآِن اَل  ـ   ُتوا ِبِمْثِل َهٰ
ْ
ْن َیأ

َ
ْنُس َواْلِجُن  َعَلٰی أ ْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اْْلِ

ُ
ُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َکاَن  ق

ْ
َیأ

اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند، مانند آن    : بگو) 3َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهیًرا 
   .(ها پشتیبان برخی ]دیگر[ باشند را نخواهند آورد، هرچند برخی از آن

تدبر کنیم اگر   آیات  این  در اصل تحدی صریح می  ها آن  در  اشار   ؛یمبینرا    ۀولی هیچ 
نظر  از  و مقابله با قرآن ، ، تحدی با پاسخ لغوینظر دم  یابیم که تحدینمی  هاصریحی در آن 

مانند  هکه  ـ به این صورت نباشد  عنوان مثال به ـ تحدی  این  چرا    . بوده باشدفصاحت و بلغت  
  نور و کتاب هدایت و استواری استقرآن را از این نظر که ی از  یاهیا سوره  سورهیک قرآن یا  

 
 . 38یونس:  - 1
 . 13هود:  - 2
 .88اسراء:  - 3
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  گذاری تأثیر نظر  یا از    ؟ یدبیاور که در خود دارد    یمعارف و حقایقنظر  مانند آن را از  ه ؟ یا  بیاورید
به آن گوش می روح و  در    قرآن افرادی که  این  بوده باشد  دهندروان  از  نظر  ؟ چرا تحدی 

خداوند  »  :فرماید می  که امام علی همان طور    ، موعظه استکه قرآن، کتاب پند و  نباشد  
و   ،قرآن، ریسمان محکم زیرا این قرآن پند نداده است؛  چیزی مثل را با کس سبحان، هیچ 
جلیی  و دل،    ،استقرآن  در    های علمو چشمه  هابهار دل   .است  خداوند  بخشوسیلۀ ایمنی

 . محتمل دیگر هوجوو  «.نداردآن از غیر 

صریح، روایت قطعی،    ۀآی)علمی محکم و صحیحی  واقعیت این است که ما هیچ وجه  
برای  را  ـ  و نه هیچ برداشت دیگری ـ تحدی لغوی  انتخاب  م که  ییاب نمی (  دلیل عقلی محکمیا  

را  پیامبر اعجاز لغوی قرآن است،  به که قائل کسی توجه به اینکه  با   ؛علما قطعی کرده باشد 
به   که  گویا  که  کشد  تصویر می چنین  را  به همراه می با خود  قرآنی  است  در    بردهداشته  و 

را به مبارزه  و آنان    ،شتهگ می ترینشان  دنبال فصیح به در مکه    روز  مجالس ادب و شعر آن
؟  ولی به چه منظور  و البته هرگز چنین نیست(؛)   قرآن را بیاورند   مانندِ ه تا    ه استدیطلبمی

 !ثابت کند؟اینکه نبوت خودش را برای 

از آن،    خدا رسول    ۀرا سیر رفتاری  شکی نیست چنین   در آغاز دعوتش و حتی بعد 
برای    همانـ است  شده  قرآنی و تاریخی ثابت  از نظر  آنچه    .رد کرده است  کلیبه  طور که 
 خود  قوم  بوده که آن حضرتاین    ـروشن است مراجعه کند    ۀ پیامبربه سیر کسی که  هر 

با حکمت و مکارم   به را  پروردگارش   ،سوی خداوند دعوت اخلق،  به شهادت و گواهی  و 
ِه َشِهیًدا َبْیِني َوَبْیَنُکْم   :ه استکردِاستناد می ْل َکَفٰی ِبالَل 

ُ
میان  عنوان گواه  به   بگو خدا )   ق

  .فرمایددر آیات متعدد به این نکته تصریح میقرآن  همان طور که   ؛( من و شما کافی است
پس کسی    ؛کردآنان تلوت می  ایشده بود بر وی نازل  بر  آنچه را که از قرآن    آن حضرت
با    ایشانهمچنین    .ورزید کفر می،  بودکه کافر  کسی  آورد و  ، ایمان می داشتکه ایمان  

ا  خداوند  که  الهی  بود    یشانعلم  کرده  مجهز  آن  به  می را  استدالل  به    کردبرایشان  و 
  ـای اندک و پنهانی حتی اشارهای ـ اشاره هیچ    ۀ ایشان در سیر   .دادپاسخ می   نان آ  های پرسش
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فصاحت و بلغت  نظر  روزی فصیحان عرب را به مقابله با قرآن، از    ایشانکه  وجود ندارد  
 . باشدبوده نبوتش بر دلیل  ناتوانی آنان  ـاعتقاد دارند  گونه که علماآنـ تا  کند  دعوت 

سخنی از    پردازدبه تحقیق و پژوهش می  آنانهای  بحثدر  که    یمحقق  چه بسا  ،بلی
قرآن را با این سخن توصیف  و  که بین آنان بسیار متداول است  باشد  ولید بن مغیره یافته  

 :کندمی

خدا    ...» سخن سوگند،  به  میاین  او  که  دارد   گویدی  خاصی  زیبا  ،شیرینی  ی  یو 
  . پربرکت استپایینش  پرمیوه و  باالیش  درختی است که    .درخشدمخصوصی از آن می

 1« . ...کوبد تر از خودش را در هم میسخنی است که از هر سخنی باالتر است، و پایین

ولید  کسی  ولی   از سخن  را  لغوی  اعجاز  است؛    کندت میشبردا که  کرده  زیرا  اشتباه 
ای از  که قرآن، معجزهدر خود ندارد  ای  اشاره هیچ  صراحت و حتی  هیچ  سخنی است که  

سخنان رایج در  شعر و رجز و نثر و    باتشبیه قرآن  نفی  بلکه درصدد  ؛  بوده است  فصاحت  نظر
چیز دیگری    یا قرآن از جنس شعر یا نثر    .گویدصراحت میمیان اعراب بوده است، و این را به 

ـ به   .خود را دارد  اسلوب خاِص بلکه    ؛ نیست از ِکی  ـ  ای مهم استکه البته این نکتهعلوه 
لۀ اعتقادی خطیری مثل آنچه ما درصدد  ئدربارۀ دین خدا و مس  ولیدان افرادی مثل  سخن

 ! ؟شودآن استدالل  تا به  ه استحجت و دلیل بود بیانش هستیم، 

به ما رسیده است«    خدا رسول    ۀ سیر آنچه از  »خود قرآن و    : هاتمامی این تر از و مهم 
در این  و    ؛ مطالعه کنند ها را  آنمراجعه و  ها  آن به    توانند میهمه  و  در برابر همه قرار دارد  

ی لغوی«  صورت هیچ اثری از این   د  نکه به ظن و گمان علما خطور کرده است نخواه»تحد 
  . یافت

 
 . 157/ 1االیمان: مراجعه کنید به: شعب - 1
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  :سوم

قرآنتوان  نمی   وجههیچبه  و لفظی  چه  )  ش بلغت و فصاحتطریق  از  را    اعجاز لغوی 
شناسان  زیرا به اعتراف خوِد زبان پذیرفت؛  دادن در کنار وجوه دیگر(  و چه با قرار  ،تنهایی به 

به  نسبی و ذوقی    ایمسئله  و فصاحتفصیح و سخنور، بلغت  شناسان  خصوص زبان و 
کردن متمایز برای    نیز و  ـ   کردن »کلمه یا سخن« فصیح از دیگر سخنان و برای متمایز   ،است

آسا دارد در برابر دیگر  معجزه  فصاحتچیزی که  کردن  چه برسد به متمایز   تر،فصیح فصیح از  
 وجود ندارد.دقیقی عینی  علمی معیار و استاندارد و ضابطه هیچ ـ سخنان 

 : اندبیان کردهآنان برای فصاحت سخن، چهار شرط   :عنوان مثالبه 

باعث سنگینی زبان    یعنی اجتماع کلمات  ؛کلماتهای  ناهماهنگیسلمت از   -
 نشود. 

 . مشهور دستوری قواعد   بر اساسبودن جاری یعنی  ؛ تألیفسلمت از ضعف  -
 . معناضعف یعنی  ؛ سلمت از پیچیدگی -
 .ای که در آن استفصاحت هر کلمه  -

است  بوده خود قرآن  ،همخالفت کردها این شرط بینند اولین چیزی که با وقتی میولی 
ها معروف است گونه که نزد آن آن  : عنوان مثالبه   .آیندکوتاه می  خود  هایاز شرط   سرعته ب

  مثل   . شودهاء« در کلم باعث سنگینی می»و    «هاء« یا »عین»و    « اجتماع دو حرف »حاء
آمدن  قاعدتًا    آناناز نظر  های فصاحت  یکی از شرط دلیل مخالفت با  به و    ؛ »سبحه، اعهد«

  یترکیباتکه چنین  دلیل  ولی به این    ؛ شودمی   شنبودنخن، باعث فصیح در سترکیبات  این  
بر فصاحت خود  قرآن همچنان  سخن  نظر،  دمخالفت با شرط مرغم  در قرآن آمده است، به 

 ! ماندباقی می 

دستوری که در    قرآن به بسیاری از قواعد مشهورِ   .چنین استشرط دوم نیز این وضعیت  
  خواهد آمد؛ توضیحش  که در ادامه    ،استاند هیچ توجهی نشان نداده  مده آآیات بسیاری  
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 .استنداشته قرآن  حت ای بر فص تأثیر هیچ  آنان از نظر این مسئله، ولی 

ولی در عین    در نظر گرفته شود؛فصیح    نباید  شرط سوم، سخن پیچیدهطبق  همچنین  
شعر    هاآن   حال ابیات  دیگران    «متنبی»البا  و  میزده  شگفت و  به  شوند  اعتراف  وجود  با 

 1!کنند الصاق میرا به آن   «بالغهفصاحت »نشان   ،آن یدگی مفرِط چ پی

تفاوت چندانی    شرط چهارموضعیت   نداردبا شرط نیز  پیشین  پیچیدگی که  این    .های 
به    . در چندین جا آمده است، در قرآن  انددانسته فصاحت  سخن از آن را شرط  بودن  خالی

:  »مستکره و مستحسنهرا به    « غریب و دور از ذهن»ناچار شده است    »مغربی«دلیل  همین  
 : بگویدو  کند تقسیم   «ناپسند و نیکو

که  » وارد میمستحسنه  غرابت  خللی  پدید    کندبه فصاحت  را  آن  نظر قومی که  از 
چنین    ،عراب خالصاَ ولی  ؛دانند[را ناقض فصاحت می ها آن]و آن نسبی استاند آورده

 2«  .نظری ندارند

بوده  معتبر  اعراب خالص  از نظر  فقط  فصاحت قرآن،    ـنظر او طبق  طبیعتًا  و این یعنی ـ 
  ؛ دانندالفاظ قرآن را میمعانی و  هاداللت شود تمام  یعنی همان کسانی که فرض می  ؛است

  ـعباس و دیگرانابوبکر و عمر و ابن همچون ـ حال بسیاری از مسلمانان عرب  یتولی واقع
این   میبرخلف  گواهی  نتیجه دهد؛  گفته  و  نظر  به  توجه    با   در  های  شرط طبق  آنان 

  معنای »و  آنان در روایاتی که وارد شده است کهچرا ؛ نبوده است، قرآن فصیح هادانبلغت 
ًا«، »فاطر«  ها،  داناز نظر این بلغت مگر اینکه    اند؛ دانستهنمی »غسلین« را در آیات    و  اب 

  ، و قرآن فقط برای امثال امرء القیسخالص نبوده باشند، و امثال آنان عرب   ی افرادچنین 
ابی  بنده متوجه نمی   ، باشدبوده    اهنآامثال  نابغه ذبیانی و    ، سلمیزهیر بن  این  آیا    شومو 
معانی   واقعاً   شانهایو داللت قرآن  لمات  کتمامی  افراد  چنین  طبیعتًا  و    !اند؟دانسته می   را 

 
 . 98مراجعه کنید به: جرجانی، وساطة بین المتنبی و خصومه: ص  - 1
 . 113/ 1الفتاح: مغربی، مواهب - 2
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 .خواهد بودبسیار دور از ذهن  یفرض

کلمه  برای  های فصاحت  شرط بدانیم این  این است که  بنده اهمیت دارد    آنچه فعًل برای 
  بر اساس هایی که  شرط در دستۀ    ؛ همچنین است  با دلیل قطعی نزد آنان ثابت نشده   ، یا کلم

قرار    ـ جاری و ساری بوده باشندو حاالت    موارد  ۀ که در همـ د  نباش عینی  علمی و  معیارهای  
ِصرف  گیرند؛نمی  و ذوق هستند  هایی  شرط   اً بلکه  اجتهادات ظنی  از  نقیضی وضد های  که 

و ـ قرآن  دلیل  به همین    . و از نظر یک شخص با شخص دیگر تفاوت دارند  ،اندشده ناشی  
که  از اینفصاحت،   در نتیجه  ؛اندمخالفت کرده   فصاحت های  با کلیت شرط   ـشعر فصیح   نیز

خصوصیتی نمی باشد  بوده  نسبی    صرفًا  خصوصیتی  فراتر  شرایط    تأثیر تحت  که  رود؛ 
 .دارداند قرار  در آن بزرگ شده آنان  ی کهمختلفهای محیط شنوندگان و 

 : گفته استالحدید ابن ابی 

است  چیزی  ،  ترمتعادلو  متعادل و زیبا، و تر، فصیحشناخت سخن فصیح و   ، »بدان
 1« .اقامه کرددلیلی برایش   توان هیچنمیو  ،شوددرک می یذوقصورت  بهکه فقط 

 : گفته استخطابی 

 ؛استبوده  بلغت  نظر  اعجاز در قرآن، از  وجه  است که  بوده  این    بیشتر علمانظر  »
جاری  در این خصوص  ذوق را  قاعدۀ  و    ؛دشوار استها آنبرای    آنو تفصیل  ولی توضیح  

 2« .اندهکرد

آوریم  به میان نمی »فصاحت« سخن   ز فقط ا اعجاز لفظی قرآن،    ۀ همچنین ما در مسئل
  ؛ اندوضع کردهکردن سخن فصیح از غیرفصیح  هایی را برای متمایز ، ملک تا گفته شود علما

عنوان  به گوییم که آن را  « سخن می ییآسامعجزه   »فصاحت  ۀدربار ـ  طور مشخص بهـ بلکه  

 
 . 478/ 2مراجعه کنید به: سیوطی، اتقان فی علوم القرآن:  - 1
 . 101 /2مراجعه کنید به: زرکشی، البرهان فی علوم القرآن:  - 2
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برای   کرده اعجاز  وجهی  نتیجه   ؛اندتلقی  اینآن  در  به  فقط  قانونی  که  ها  و  برای  ضابطه 
  ند مجبور علوه بر آن    بلکه  ؛ نیازمند نیستند  بدهندارائه  تر  کردن سخن فصیح و فصیحمتمایز 

دهند  قانونی   مرحلرفتن  فراتر که  ارائه  از  »فصیح سخن  مرحلرسیدن  و  تر«  ۀ  »اعجاز    ۀبه 
 : مرتبه خواهد بودچهار  ـدید از این ـ   وریسخنبنابراین مراتب  .را توضیح دهد فصاحتی« 

 سخن غیرفصیح.  -1

 . سخن فصیح -2
 . ترسخن فصیح  -3
 .آساستفصاحت، معجزهنظر سخنی که از  -4

شرط  نظر  های فصاحت  وقتی  طور  ـ علما  از  شد که  همان  علمی  هیچ ضابطۀ    ـگفته 
سوم  مرتبۀ  چه برسد به  ،  دهد به ما نمی   «دوم»مرتبۀ  فصاحت در  کردن  متمایز دقیقی برای  

شک ) بدون  چراکه    که  دارد؛  متعددی  مراتب  ـ فصیح خودش  سطح    ـکلی   طوربهتر  یک 
دو  هر  در    ـدانستیم طور که    همانـ و    ، نسبی استتمییز  فراینداینکه  با توجه به  و  (  نیست

« در  آسا»فصاحت معجزه   م ازتوانیگردد، چگونه می می و سلیقه بازبه ذوق    مرتبۀ دوم و سوم
و مشخص و  برای شناخت    که علما   علمی ضوابط    این و    ؟! شناخت پیدا کنیمسطح چهارم  

 ! ؟کدام هستند اندوضع کرده تر« »فصیح کلم از « آسا»فصاحت معجزه کردن متمایز 

چیزی    کندمراجعه میموضوع  این    بارۀ در   ان علما که به سخنواقعیت این است که کسی  
بتوان  یابدنمی  اینکه گفته شود  ؛کندبه آن تکیه    دکه  یعنی  ـ  «اولیگرفتن »قرارعلت    : مگر 

در این    ـتر فصیح یعنی  ـ  «یدومنگرفتن »و قرارلفظی  معجزات    ۀ دستدر  ـ  آسافصیح معجزه 
مصادره به مطلوب  ـ دقیقًا  بدیهی است که ـ این  و    ؛استآن است که »اولی« قرآن  ،  دسته
توضیحی برای  و  ؛ دلیل قرار دهیمدر جایگاه بحث را بیاوریم و آن را ما موضوع یعنی  ؛است

آن تکیه    هبتوان ب  صدد آن هستیمۀ عقیدتی حساسی که ما در در مسئلکه    علمییک ضابطۀ  
  .شودکرد محسوب نمی 
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   :چهارم

ی که مطالبدلیل  فقط به نه   .قرآن را پذیرفت  «اعجاز لغویمقولۀ »   تواننمی   وجههیچبه 
ه است و از شدکتاب الهی فرستاده یک  که قرآن کریم،  دلیل  بلکه به این    تر تقدیم شد، پیش 

که    طور  همان   ؛ارتباطی با زبان زمینی نداردـ هیچ  اساساً ـ   وحیو    ،عوالم باالیی وحی شده
زمینی   زبان  از آناساسًا هیچ  باالیی که   که چرا ؛  ندارد  یوجود  شود وحی می  هادر عوالم 

ها  در آن  ابزارهای آموزش و ارتباط در نتیجهو  ، تر هستندو کامل تر پیشرفته عوالمی ها،  این
با  نیز   فقط    ؛ استمتناسب  بودنشان  پیشرفته قطعًا  زبان،  این  اما  ما به  جسمانی    عالم 

البته همیشه  و  در این عالم است،    مردممیان  و ابزاری برای آموزش و ارتباط    اختصاص دارد، 
مستقلی  مطالعات  در    این مسئلهدر خصوص  الله تحقیق بیشتر  شاء ان  .]موجود[ نبوده است

 .خواهد آمد

یک محصول تکاملی    «زبان»این است که بدانیم  برای ما اهمیت دارد  آنچه در اینجا  
در سطح  و چه    ،سازی قالب زبانی بیولوژی در وجود انسانزمینی است؛ چه در سطح آماده 

درست مثل    ، ندنکانسان از سادگی به پیچیدگی حرکت می همراه  ها به این   ی هر دو   .واژگان
در   کودک،  و  ابتدای  زبان  و    تکامل  ۀمسئل  .یافتنشتکامل سپس  پیدایش  پیشرفت  زبان 

ش  ا ه دربار   جدیدشناسی  های علم زبانای است که مباحث و پژوهش ن، مسئله تدریجی آ
 . ندنکیید می أ د و برخی تحقیقات قدیمی نیز آن را تننظر دار اتفاق

یک  »که    تفکراین    کشیدن خط بطلن بر برای    ی استتکاملیک محصول   اینکه زبان
نحوی  به   دارد  زبانی  یاعجاز   واژگانش()در    درون خودشدر    (هر زبان دیگری  یاعربی  )  زبان

زبان دیگری نیست  که هیچ  برخوردار  آن  اساسًا هیچ    ایگفته چنین    .کندکفایت می   «از 
یکسان  بشریت انسان به آن مجهز شده است در تمام  قالب و نظامی که  زیرا معنایی ندارد؛ 

با  ای است که  مسئله این  ،  ها در زبانگرفتن آنخدمتبه و  کردن آن از واژگان  ر پُ اما    ؛است
  با   ؛گرددانسان باز می خوِد  به    کندکه در آن زندگی می   یو شرایط اطرافش  محیط  توجه به  

که  نظردر  نکته  این  از  داشتن  به آوردن  فراهم هدف  و  آن»قالب  زبانی    دنبال  هر  با  زبان« 
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ها زبان   ۀ م، با هوابسته به این دو  اهدافتحقق  تفاهم و ارتباط و  دانیم  و می  ، شودمحقق می
 . حاصل شده است

دارد    ه، بل بیاید، تفاوت »عَرضی«    هازبان میان  امکان  از    به وجود  نه  و  نظر  ولی  قالب 
دلیل اضطراری  بلکه به   ؛ خود دارندها در  که این زبان   و واژگانی  الفاظنظر  نه از    نیزو    ،نظام

خصوص  عنوان مثال توجه و اهتمامی که امروز در  به   .دارد  رقرا دو    که بیرون از این است  
بوده که قبلً  انگلیسی حاصل شده است درست مثل همان توجهی  به زبان    زبان  نسبت 

که  دانشمندانی پا به عرصه نهادند زمان  آندر میان اعراب وقتی  . عربی وجود داشته است
های  زبان  هکه باقوامی  ها و  ملت ،  کردندمی   فرساییقلم معرفتی  علمی و  های مهم  عرصه در  

گاهی و شناخت،    آوردندستبه برای  خود را مجبور دیدند    گفتنددیگر سخن می  زبان  به  آ
زبان جهانی  درست مثل وضعیتی که امروز برای    ؛ها ِاهتمام بورزندکتاب  این   ۀ عربی و ترجم

 . ـ حاصل شده استانگلیسی یعنی زبانـ علم  

 : زیر دست یابدبه نتایج تواند  می شناسیزبان مباحث پژوهشگر طور کلی، هر  به 

با  اجتماعی است که هدف از آن، تفاهم و ارتباط مردم    ۀپدیدیک    زبان -
 ؛ تاسیکدیگر 

ندارد که  هیچ   - ) 1بودنتوقیفی دلیل علمی صحیحی وجود  اینکه  زبان 
  ۀ هدیاینکه زبان، یک    داشته باشد( را برساند؛آسمانی  و خاستگاه  اصل  
به   بارهیک به که  باشد  الهی   انسان    صورت دفعی، و  به  الهام  یا  با وحی 

وجود ندارد که زبان، با    ایدلیل علمی هیچ  همچنین    . باشدعطا شده  
و  » باشد؛    «قراردادموافقت  شده  مشاهدخصوص  به ایجاد  از   ۀپس 

 
س است توق  یانکه عقل بدان راه ندارد و منوط به ب  یموضوع  یا هر حکم  توقیف:    - 1   ؛ شودیم  یدهنام  یفیشارع مقد 

: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. یفیاحکام تکل  یزمانند نماز، روزه، خمس، زکات و حج از عبادات و ن
ت و فساد و طهارت و نجاست. یرنظ یاحکام وضع ینهمچن   (فقهسایت ویکی  :)مترجم، منبع صح 
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صورت  به راحتی و  به به آسانی و  آمدن زبان توسط تمام مردم،  وجودبه 
که  است  هایی  از دیگر پیچیدگی که به این ترتیب عاری    خودی؛ به خود

   .گرداندمی و اصطلح« الزم داد ر قرا »
کادمینظر  - آ در  در حال حاضر  که  علمی مطرح  یۀ علمی غالبی  های 

،  است]طبیعت و سرشت[    تو فطر   هغریز یک    زباندارد  است بیان می 
نظر  ؛ هرچند از  دهدتوضیح میرا  زبان  ، دستیابی آسان انسان به  و این

گرایش به دو    ـدر وجود انسان   م و قالبنظایک  عنوان  بهتجلی ـ ظهور و  
نوآم ، پروفسور  معروفشناس  زبان ، که یک گرایش را  تقسیم شده است

دیدگاه  ی  چامسک  زبان»با  ناگهانی  می   «ظهور  برابر رهبری  در  و    کند 
شود  می  هدایت نکری پ  ونیاستدکتر گیرد که توسط گرایش دوم قرار می

  گیرد؛قرار می انتخاب طبیعی  تحت سیطرۀ اصل  زبان    معتقد استو  
در    اً قطع،  واژگانعنوان  نظر دارند که خود زبان به اتفاق   ولی هر دو طرف 

 . قرار دارد  تکاملمعرض 
جدیدزبان طبق   - انسان  ساختار  ،  شناسی  که  قالبی    مهارت  (کودک )و 

تعلق  به زبان    واقع  درگیرد  میاز آن  در فراگیری زبان  را    خود خاصی 
ای  و این مسئله  . هر زبانی باشد  تواندمادری« او می»زبان  بنابراین    ؛ ندارد

به  که  میاست  کنیما هدربار   توانیمسادگی  تحقیق  نتیجه  . ش  یک    در 
خواهد گفت  عربی سخن    کودک بریتانیایی، به آسانی و راحتی به زبان

 . عکس آن نیز صحیح است ؛ وعربی زندگی کند ۀخانواددر یک اگر 
  بشریتدر تمام  که  دارد )ای  پیچیده قالب  و  ساختار    ـهر زبانی ـ   «زبان» -

زبان را آن    از نظر  د مهدف  شدن با واژگان،  ر پس از پُ   ومشترک است(  
می باشد  خواهدمی   . کندبرآورده  عربی  یا    ، زبان  عبری  یا  فارسی  یا 

در    که امروز  ی دیگر هر زبان  انگلیسی یا آلمانی یا اسپانیایی یا چینی یا  
از این  هر زبانی  و    خواهد آمد،ما موجود است یا در آینده به وجود    جهان
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ندارد،  نظر تفاوت چندانی  دیگر  زبان  نتیجه  ؛ با  میان  برتری  وجود    در 
داشتها  زبان  نخواهد  دستگاه    ؛معنایی  یک  مثل  که درست  رایانه 

 با هر زبانی که بخواهیتوانی  شما می و ای دارد  عامل پیشرفته سیستم  
 . آن را به کار بگیری

قرار  ناپذیر  اجتناب   در معرض تکامل و تغییرِ   با گذشت زمان  هازبان   ۀهم -
مسئله و    ،دارند هماین  که  است  می می   های  حس  و  و    ؛کنند بینند 
این  ا  هزباناز    مکدا هیچ  نیستاز  برکنار  است    . قطعیت  کافی  همین 

امروزه به های لغت زبان بدانیم فرهنگ  طور مرتب کلمات  های جهان 
می اضافه  خود  واژگان  به  را  برای    . کنندجدیدی  »ِسلفی«  کلمه  مثًل 

های  شبکه در یکی از    جوان استرالیاییتوسط    2002اولین بار در سال  
زیبا  به نظر که در آن    خودش  تصویرزیر  او  و  اجتماعی پا به عرصه نهاد  

نوشت نمی  منتشر شکل گسترده  به سپس  و    « it was a selfie»   : رسید 
ترتیب  .شد این  کسفورد  به  آ مهم ـ   فرهنگ  زبان  که  فرهنگ  ترین 

آن را به اصطلحات خودش افزود و    ـ جهان استسطح  انگلیسی در  
 « .گیرداز خودش می »تصویری که فرد : گونه آن را تعریف کرداین

فقط این زبان    در نتیجهو    ستهادیگر زبانشود برتر از  ادعا می   زبان عربی  ۀدربار اینکه  
زبا است که   تمام  را دارد، سخندوشتوانایی به ها  ندر میان  ی  ِکشیدن اعجاز لفظی قرآن 

شناسی  ها چیست؟ و آیا زبان زبانمیان  برای برتری  واقعی  ملک    زیرا   ؛غیرعلمی است  کاملً 
این را قطعی کرد  قدیم آیا مراکز تحقیقه استیا جدید،  برتر  های  در دانشگاه موجود    اتی؟ 
میان  ، ملک برتری  مطئمن خودو  هوشمندانه  مستدل  های  و پژوهشمطالعات  ، در  دنیا 

 !؟اندکردها را مشخص هزبان 

در بهترین  ـ آنچه موجود است    ۀ و هم  کدام از این اتفاقات به وقوع نپیوسته، هیچ   در واقع
در مقایسه با  ـ عربی که    عنوان مثال زبانبه   . استبوده  نسبی    ی و ِاستحسانات  هاگمان  ـحالت
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  ، بسیاری در خود دارد  ای های استعاره و صورت معنی  کلمات همو  ها  ریشه   ـها دیگر زبان
  در ورایش وجود ندارد،   دانند که هیچ سودی روی میزیاده این خصوصیت را دیگران نوعی  

ثابت    شکل ثابت و قطعیبه ها  آن  بر اساس برتری  موضوعاتی هستند که  ها  کم این و دست 
  شناسیهای زبان تحقیقات و پژوهشهمان طور که اشاره کردیم طبق  بلکه    ؛نشده است

وجود ندارد  واقعی  علمی    گذاریتوجیه و هدف هیچ    که  استشده  علمی ثابت  نظر  ز  جدید ا 
  ۀپدیدچیزی جز یک   ـهر زبان انسانیـ زبان زیرا ؛ شود باعث برتری یک زبان بر دیگری که 

همان طور  و  ؛ زبانی انسانی است ۀ جامعدر که هدف از آن، تفاهم و ارتباط نیست اجتماعی  
 . شده استحاصل ها زبان   ۀهمبا است که  هدفی این  دیدیم که 

این بر  زبانعلوه  »برتری  مسئله  یکدیگر  ها،  به  مسئله نسبت  فقط  که  نیست  ای  « 
پژوهش و  زبانتحقیقات  را    جدید  شناسیهای  باشد آن  کرده  مطالعات  بلکه    ؛نفی 

 : حزم گفته استابن  مثال عنوان به  .نفی کرده استقدیم نیز آن را  شناسیزبان 

زباناهپنداشتای  عده» برتریِن خودشان   ند  که  ؛هاستزبان  ،  حالی  معنا  در    یی این 
اختصاصات  یا    کردعمل  هبو صرفًا    ،استشده  شناختهبرتری، معروف و  وجوه    کهچراندارد؛  

یک  برتری    ۀدربار و    ،شود شمرده نمیزبان    دربارۀهیچ برتری عملکردی  و  بستگی دارد  
ْرَسْلَنا    :رمایدف تعالی میحق  .استوارد نشده  هیچ متنی    ی دیگرزباننسبت به    زبان

َ
َوَما أ

َن َلُهْم  مگر به زبان  ،نفرستادیمرا ای هیچ فرستادهما  و ) ِمْن َرُسوٍل ِإاَل  ِبِلَساِن َقْوِمِه ِلُیَبِی 
کند  ،قومش بیان  آنان  برای  ْرَناُه    :فرمایدمی  همچنین  ؛(تا  َیَس  َما  ُهْم َفِإَن  َلَعَل  ِبِلَساِنَك 

ُروَن  ب)درحقیقت ما    َیَتَذَک  را  آسان نمودیم  رآن  تو  بگ  . زبان  پند  که  بنابراین    .رند(یامید 
  قوم که    به زبان عرب فرستاده استفقط به این دلیل  داده است که قرآن را    خبر تعالی  حق
اشتباه  بارهاینجالینوس در .یدیگر به هیچ علت و نه آن را درک کنند و بفهمند،  وی

و   یونانی  :گفته استکرده  بانگ  دیگر زبانزیرا    ؛هاستبرترین زبان  هازبان  یا شبیه  ها 
زیرا شدیدی است؛  جهل و نادانی  این    :گفته است  علی  .هاقورباغهغور  غوراست یا    انسگ
او در  ر  از نظشود،  نیست و آن را متوجه نمی  خودش   شنود که زبانزبانی را می  کسهر 

میر قای  محدوده جالینوس  گیرد  ار  است ذکر  که  نداردهیچ  و    ،کرده  بسا   . تفاوتی    چه 
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با آن زبان گفته  سخن خداوند متعال زیرا  هاست؛  برترین زبان عربی  : ای گفته باشندعده
خداوند عزوجل به ما خبر  زیرا  این سخن نیز معنایی ندارد؛    :است  هگفت  علیو    ؛شده است
به زبان قوم  ه استنفرستاد را  ای  فرستادههیچ  داده که     : فرمایدتعالی میحق  .شمگر 

 ي ِإًذا َلِفي َضَلٍل ُمِبیٍن   ( در آن صورت، من قطعًا در گمراهی آشکاری خواهم بود)  ِإِن 
ِلیَن   :فرمایدمیو   َو 

َ
ُه َلِفي ُزُبِر اْْل کلم    . (های پیشینیان آمده استدر کتاب  ،و آن)  َوِإَن 

نازل  و تورات و انجیل و زبور    ه است،فرستاده شدبه هر زبانی  او  خداوند متعال و وحی  
به زبان سریانی    صحف بر ابراهیمو    ، کردهصحبت میبه عبرانی    و موسی  شده،
  1« .در سطح یکسانی قرار دارند  از این نظر ها زبان .ه است شدنازل 

کرده اما   بیان  که  قرآنی  در قرآن    اندآیات  است،  شده  بیان  عربی«  »زبان  صدد  به 
بیان  بلکه برای    ؛ ندها نیست دیگر زبان بر    ـگفتاری   یک زبانعنوان  به ـ دادن زبان عربی  برتری 

بوده است  این   قرآننکته  در  یعنی همان کسانی  ـ به زبان عرب    که  با آن مواجه  ابتدا  که 
زبان قرآن  بودن پیشرفته و مترقیبه    ما  .و بیندیشند  فرستاده شد تا در آن تعقل کنند  ـشدند 

و    ، است  عظمت زبان قرآن یک چیزو  بودن  پیشرفته اعتراف ما به    ولی  ، کریم اعتراف داریم
 . دیگری استچیز  طور کاملبه   است،بوده لغوی   ،اعجاز قرآنگفته شود  کهاین

باشیم  همچنین   داشته  توجه  نکته  این  به  و  باید  پیدایش  زمان  از  عربی  زبان  که 
به  گفتن  سخن  آن،  نمانده  شکل  یک  با  با    ؛استباقی  و  زمان،  گذشت  بلکه  تغییر  دچار 

مرحل  ،تحوالتی شده به  و جدا   ۀتا  زبان جنوب  انفصال  اصلی  عربستان  شدن  زبان  آن  از 
شده است  دچار تغییر و تکامل می  هادیگر زبان همانند    نیز از این نظراین زبان    . استرسیده  

خودمان  عربی زمان    را بازبان عربِی زمان قریش  ما  اگر  طور قطع  به   .شودو همچنان می 
امروزه ما   بدانیم  که  کندهمین کفایت می .کنیممشاهده می را وضعیت همین  مقایسه کنیم 

صیح  آن، به ]زبان[ فچیزهای دیگر شبیه  یا کتاب و   ،علمی  ۀ مقالیک  نگارش  هنگام فقط  
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عربی و  همان    اب  دیگرکاربردهای  اما در    ؛ فقط زبان علمی است  « فصیحگویا »  .گردیممی باز
در بیشتر اوقات فقط    ی کهزبانگوییم؛  ایم سخن می داشتهکه به آن عادت  ۀ خودمان  لهج
مادری  ناِم  هم لجاجت  ،  واقعیت ین  ا نپذیرفتن  کنم  میفکر  بنده    .استزبان  و  چیزی جز 

نیستستیزه  ما  حتی    . جویی  زمان  در  فصیح  اسلوب،  از  )عربی  سیاق،  و  سبک  نظر 
عنوان به   .و پس از آن متفاوت است  « نص»در زمان    با عربی فصیح  (واژگانو    پذیریانعطاف

که در    یکتاببا  شده است    تألیف پیش  کتابی را که بیش از چند قرن    دتوانیمی نمونه شما  
  اینمیان  که  بزرگی را    هایتفاوت خودتان  و    ،د مقایسه کنی  شده است  تألیفزمان فعلی ما  
 . داحساس کنی دو وجود دارد

نتیجه برتری    بیاییم وکوتاه  اگر    در  بپذیریم  زبان میان  میزان  را  درست  طبیعتًا    کهـ ها 
  ،علوه دانستیم به ، و  نیستمیسر  علمی  صحیح  شکل  به تشخیص برتری  اساسًا  زیرا  نیست؛  

نبودن زبان  ثابت با وجود    ـشناسی قدیم مردود است شناسی جدید و هم زبان هم از دید زبان 
بیان بود؛ ونسبی    ایمسئله فقط  ، در بهترین حاالت  یدر یک خط  خواهیم    نتیجه  خواهد 

دلیل  به این  آن هم  ؛  « هیچ معنایی ندارداعجاز قرآن، لغوی است»شود    گفتهاینکه    گرفت
 ! و نه هیچ زبان دیگر این اعجاز را به دوش بِکشد تواندکه فقط زبان عربی می 

و    ؛کندکفایت می   ای که به موضوع ما ارتباط داردبه اندازهن مقدار  ی به اعتقاد بنده هم
زبان   ۀقضی  دربارۀبیشتر  مطالعات  الله  شاءان یکدیگر   هابرتری  به  تحقیقات  در    نسبت 

 .خواهد آمدمستقلی 
 :پنجم

به این  زیرا در غیر این صورت  پذیرفت؛  توان  نمی   وجههیچ به اعجاز لغوی قرآن را  مقولۀ  
بود   خواهد  غیرعرب  معنا  مردمبه قریب اکثریت  که  ـ که  ی  مشمول    ـهستند   اتفاق  تحد 

قرآن  اصًل  و  شود  نمی  نمیمخاطب  ـو    گیرند، قرار  پذیرفتن آن  آنچه  الزمۀ  علمای  طبق 
 کهچرا است؛  بوده  اعراب    ی برایکه اسلم فقط دینخواهد بود  این    ـاندبنیان نهاده   مسلمان

صدق  اثبات  برای  اساسی  اصلی و  مانند قرآن، دلیل  هکنند ناتوانی از آوردن  علما فرض می
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و  باطل است  گفته  این  و یقینًا  قطعًا    در حالی که  ؛ استبوده    محمدفرستادۀ خدا  دعوت  
یحتی   ُتوا    :ندنکمیآن را رد  نیز    خود آیات تحد 

ْ
ْن َیأ

َ
ْنُس َواْلِجنُّ َعَلی أ ْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اْْلِ

ُ
ق

ُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َکاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهیًرا 
ْ
بگو اگر انس و جن گرد  )   ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن اَل َیأ

ها پشتیبان  هرچند برخی از آنآیند تا نظیر این قرآن را بیاورند، مانند آن را نخواهند آورد،  
طعنه  کنند؛ مثل  های دیگری که این گفته را باطل می بر الزمهعلوه    . ( برخی ]دیگر[ باشند

سبحان خداوند  رحمت  و  حکمت  و  عدالت  عادل   .به  سبحان،  حکیم خداوند  و  و  تر  تر 
  اعراب، قرار دهد که فقط  در چیزی  را    خود  در کتاب  «اعجاز»وجه  است که  آن  تر از  مهربان 

و    کنندمی آن را درک  و سخنور  فصیح  اعراب  فقط  خصوص  به و  اعراب خالص،  بلکه فقط  
 !هستندقرآن  اینکه همگی در دنیای امتحان، مقصود و مخاطب  وجود  با    ؛ نه دیگر مردمان

که اعجاز  تفکر  برای رد این    شد پیشین گفته    ۀگاندر نکات پنج مطالبی که  کنم  میفکر  
یو اینکه  ،قرآن لفظی است   ؛ کندکفایت می  استبوده  فصاحت الفاظ قرآن ، منظور از تحد 

اساس  پایه و  ، از  اندبنا شدهآن    بر اساس که  نیز    تیاشکاال تمام  ،  شدن این ایدهبا باطل و  
ی   پندارند کنندگان میکه تشکیکگونه  آن   . دنشومیویران   خیال و  ،  اشاعجاز قرآن و تحد 
نبوده  اعجاز، اساسًا لفظی این  کهچرا ؛ نباشد پذیر امکان ششدن نیست که محقق  ایافسانه

 .اندشده اشتباه دچار  ، در این تصور ـان علمای مسلمانمثل نیز ـ آنان  و ،است

کریم دیگران  اعراب    قرآن  به و  گذشته  در  به  را  ی  واقع  تحدی  و  فراخوانده،  تحد  این 
به  تا  و  امروز  همچنان  عرب  تا    ، پابرجاسترب  غیرعبرای  انسانیواپسین  و  باقی  نیز    ت روز 

  ۀدربار درست را  و  نهایی  سخن  گرداند  میبر ما الزم  طبیعتًا  است که  واقعیتی  این    .خواهد ماند
شکل و صورتی باشد که    همان به  این اعجاز،  قطعًا انتظار داریم  و    ،اعجاز قرآن بشناسیم 

  .دندهمی به آن گواهی    اشهنگام آغاز دعوت الهی   خدا رسول    ۀسیر   نیزو    ، خود قرآن
اعجازی   به وجه  رحمت خداوند  که  و  و حکمت  عدالت  با  برابر  روشنی،  بندگانش    ۀهمدر 

 . شده باشدتمایزی قائل غیرعرب  و میان عرب ؛ بدون اینکه داشته باشد خوانی هم

که  موضوعی  این   آن  است  بیان  و  توضیح  مدر  شرح  قرآن«  داده شده  بحث »اعجاز 
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سید   توضیحی   ؛است نظر  علمی    یککه  ـ را    احمدالحسن  که  سایت  است  تحقیق  در  که 
این مسئله    دربارۀ ـ  1ی منتشر شده استشناسزبانموسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و  

 . در خود دارد

 با قواعد نحو  مخالفت قرآن  : 2 اشکال

می کریم  قرآن  قاری  قرآن  داندهر  آیات  از  نحو   ه ب  ـوضوحبه ـ   بسیاری    ِی قواعد 
بر قرآن و  اشکالی وارد  آن را    کنندگانکه تشکیک ای  نکته   ؛ اندتوجهی نکرده   شدهشناخته 
آسمانی  یتشکیک  آنان به    . دانندمی   شبودندر  الهی  یک  چگونه    :نظر  تواند  می کتاب 

 ! باشدبا قواعد نحوی داشته  روشنیهای مغایرت اشتباهات و 

   :مثالعنوان به ؛  ندواقعًا بسیار  هامغایرت این 

  َصاَرٰی َوالَن  ِذیَن َهاُدوا  َواَل  ِذیَن آَمُنوا  اَل  اِبِئیَن ِإَن   ِه َواْلَیْوِم اْلِْخِر َوَعِمَل    َوالَص  ِبالَل  َمْن آَمَن 
ِهْم َواَل َخْوٌف َعَلْیِهْم َواَل ُهْم َیْحَزُنوَن  ْجُرُهْم ِعْنَد َرِب 

َ
در حقیقت، کسانی که  ) 2َصاِلًحا َفَلُهْم أ

به خدا و روز بازپسین    داماند، و ترسایان و صابئان، هرکایمان آورده، و کسانی که یهودی شده
، پس اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند داشت، و  دنانجام دهو کار شایسته  آورندیمان ا 

   .(خواهند شد  کو نه اندوهنا  نه بیمی بر آنان است 

  َهاُدوا ِذیَن  َواَل  آَمُنوا  ِذیَن  اَل  اِبِئیَن ِإَن   َه   َوالَص  الَل  ِإَن   ْشَرُکوا 
َ
أ ِذیَن  َواَل  َواْلَمُجوَس  َصاَرٰی  َوالَن 

هَ  ِإَن   َبْیَنُهْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة  َیْفِصُل  کسانی که ایمان آوردند و کسانی  ) 3َشْيٍء َشِهیدٌ  ُکِل   َعَلٰی  الَل 
ه خدا  ورزیدند، البت  ک ها و مسیحیان و زرتشتیان و کسانی که شر که یهودی شدند و صابئی 

 
   جهت اطلع بیشتر: آدرس الکترونیکی این تحقیقسالم.  القرآن، دکتر علء بحث اعجاز - 1

https://ihelrs.com/1815 
 . 62بقره:  - 2
 .17حج:  - 3

https://ihelrs.com/1815
https://ihelrs.com/1815
https://ihelrs.com/1815


 دفاع از قرآن شناسی ـ  دینی و زبانمطالعات  عالی  سسۀ آموزش ؤم ................................... 46

   .(زیرا خدا بر هر چیزی گواه است  ؛روز قیامت میانشان داوری خواهد کرد

  ِذیَن َهاُدوا ِذیَن آَمُنوا َواَل  اَل  اِبُئوَن ِإَن   ِه َواْلَیْوِم اْلِْخِر َوَعِمَل    َوالَص  ِبالَل  َصاَرٰی َمْن آَمَن  َوالَن 
و کسانی که یهودی    ند،کسانی که ایمان آورد) 1َصاِلًحا َفَل َخْوٌف َعَلْیِهْم َواَل ُهْم َیْحَزُنوَن 

د، پس نه  ند و کار نیکو کن ن به خدا و روز بازپسین ایمان آور   کداماند، هر و صابئی و مسیحی
 . (شوندبر ایشان است و نه اندوهگین بیمی 

کلم اشکال،  اِبُئوَن »  ۀ محل  در سور الَص  است؛    ۀ «  قواعد  مائده  اسم  ،  نحوی زیرا طبق 
«اسم    . منصوب است  شودبه آن عطف میو چیزی که    «ِإَن  » ِذیَن آیه »این  در    »ِإَن  « و  اَل 

اِبُئوَن«باید  نحوی    ۀقاعد  بر اساس  در نتیجه  .محًل منصوب است مائده نیز    ۀدر سور   »الَص 
باشد؛   اسم  زیرا  منصوب  « به  نتیجه  ؛معطوف است  »ِإَن  باید    مائده   ۀدر سور وضعیتش    در 

 . باشدبقره و حج   ۀسور  همانندِ 

 : پاسخ

مطرح  بود    شدهاشکال  خواهد  درست  عربی،  وقتی  نحوی  قواعد  صلحیت  واقعًا  که 
اساسًا    نباشدچنین  ایناما اگر    ؛شمرده شوندقرآن    دربارۀداوری  د ملکی برای  نداشته باش 

 . نخواهد داشتسودی  شده گرفته  اشکاِل 

 : توانیم به نتیجه برسیم، می زیر پس از دقت در مطالب  و 
  :اول

  ها حلایجاد راهبرای    (مفسرین و دیگران  ، شناسانزبان) مسلمان  دانشمندان  بسیاری از  
شناسند و به آن اقرار دارند خود  می قرآن با قواعد نحوی که    آیات  تتوجیهاتی برای مخالفو  
کند چنین به نظر  آنان را دنبال می  سخنانکسی که  برای  آنجا که  تا    ؛ندا ه به سختی انداخترا  

 
 .69مائده:  - 1
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به وجود آمده است  ای  و لکهو در لباسش پلیدی    ، بزرگی مرتکب شده گناه  که قرآن،    رسدمی
پاکی  با  منافات  که  کنیم باید  و    ،دارداش  دفع  او  از  را  با    ،آن  سختی هرچند  و تحمل  ها 

 ! پیچیدهو  ها و توجیحات غامض ارائۀ راه حل هایی برای تکلف 

اِبُئوَن«  ۀآمدن کلم  در توجیِه   ،مطلب پیشین  دربارۀمثال  عنوان  به  شکل مرفوع  به   »الَص 
   :از جمله  ؛ندا هبسیاری بیان کردوجوه ، ۀ مائده در سور 

دارد؛أتو  تقدم    ،آیه این  در   - نتیجه  خر وجود  ِإَن  »  :شودمی چنین    معنایش  در 
آَمَن  َمْن  َصاَرٰی  َوالَن  َهاُدوا  ِذیَن  َواَل  آَمُنوا  ِذیَن  ُهْم    ...اَل  َواَل  َعَلْیِهْم  َخْوٌف  َفَل 

اِبُئوَن  ،َیْحَزُنوَن     . شودمیمرفوع و مبتدا و به این ترتیب کذلک«  َوالَص 
اِبُئوَن » - جمل الَص  آن،  از  بعد  و  نتیجه و  است    استئنافیه  ۀ «  و    ، مبتداست  در 

َصاَرٰی » استالَن  به آن  ه»  ۀ جمل  . « معطوف  ِبالَل  آَمَن  اِبُئوَن«« خبر  ...َمْن    »الَص 
»اما    .است استِإَن  خبر  محذوف  مبتدا    ، «  خبر  اِبُئوَن« و  داللت    »الَص  آن  به 

 .کندمی
اِبُئوَن« - اسم    »الَص  به محل  «معطوف  ورود  قبل  و    ، است  »ِإَن  «از  محًل    »ِإَن 

اِبُئوَن«دلیل  و به همین    ، استبوده    ا مبتدزیرا  است؛  بوده  مرفوع   مرفوع    »الَص 
 . استشده 

نقد و بررسی  در بوتۀ  خود علمای زبان شده توسط  گفته  و شگفت آنکه تمامی این وجوهِ 
کدام هیچ   تقریباً و  ،  است  ، دیگری آن را رد کردههرگاه کسی وجهی مطرح کرده  ، و قرار گرفته 

مثال در  عنوان  به   ؛جان سالم به در برده باشد  ،شده باقی نمانده که از تیغ نقداز وجوه گفته
«آمدن  که    ، سوموجه     ( معروفشناس  )زبان ، جرجانی  شده  سانیک کلم  در  با نیامدنش    »ِإَن 

 1. آن را رد کرده است

 
 . 315/ 1االعجاز: مراجعه کنید به: دالئل - 1
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 : دو نکته

اِبُئوَن«   ۀ به کلمهمه    ـطور که دیدیم   همان پیشنهادی ـ توجیهات    :اول   ۀسور   ۀ در آی  »الَص 
  های سوره   هایدر آیه   که چرا همین کلمهندارند    ایاشارههیچ  ولی    ؛اختصاص دارند مائده  

بقره و    هایسوره   ه دردو آیخصوص  به منصوب است؛  یکسان،  سیاق  وجود  با    بقره و حج
تقریبًا   که  یک  مائده  بی  .برخوردارندترکیب  از  علت  این  اگر  به  حالت  متوجهی  در  بحث 

مطرح    یمشهور نحوی آنان مطابقت دارد، پرسش  ۀکه این دو آیه با قاعدبوده  این    منصوب
  ۀبا قاعدچرا این آیه نیز ؟ یعنی  چنین وضعیتی نداردمائده   ۀدر سور موجود  ۀچرا آی :شودمی

 طابقت ندارد؟ مشهور م

مخالفت قرآن با قواعد نحوی، برخی  از    فتر بیرون  ایجاد راهبه منظور  بیشتر آنان،    :دوم
کسی  واقعًا برای  و این نکته    اند،به کار برده را برای توجیه این مسئله  شاذ و نامتعارف  از قواعد  

ـ وجود اینکه آن با    ؛ استو بدیهی  روشن  بسیار    آنان مراجعه کند  انکه به سخن در عین  ها 
سوم پاسخ اشکال    ۀنکتهمان طور که در  نحو ـ   واعد مشهورِ کنند مخالفت با قبیان میـ  حال

دیدیم  از فصاحت اول  را  بنده هیچ    . کندساقط می  ـ سخن  که  است  این  توجیهی  واقعیت 
استفاده   با  ، فصاحت نظر اعجاز لغوی قرآن از  ۀ دربار هایشان را بتوان گفته  که با آن  یابم نمی 

برای توجیه  کند،  از نظر آنان الزامًا کلم را از فصاحت خارج می که  شاذ و نامتعارف  از قواعد  
 !با یکدیگر جمع کرد ، مخالفت قرآن با نحو

بار دچار اشتباه شده  در برخورد با قواعد نحوی، دو  تفکری  صاحب چنین  به نظر بنده  
قانون آسمانی مقدسی است  گویی که ارائه کرده، قواعد نحوی اول با تصویری که از  :است

علمی قطعی    ۀنظری یک  یا    ،نباشد پایبند  و به آن    حق ندارد با آن مخالفت کندکس  که هیچ 
به  با  بار دوم    .منحرف شداز آن    تواناست که نمی  جاهایی که  کاری  توجیه و وصلهاقدام 

 
انتشارات  از  باقر،  بشار  دکتر  نحوی«  قواعد  با  قرآن  »اثبات مخالفت  تحقیق  به  کنید  مراجعه  بیشتر:  برای اطلع 

 ی. شناسزبانموسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و 
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تفکر داوری  شکلی که در تقویت  به   ؛ شوددیده میدر متن قرآنی   به این قواعد  نداشتنالتزام
وجود  با    .استبوده  سهیم    قرآن،به  نسبت    تراشیقواعد نحوی و اشکالاستفاده از  قرآن با  

 .است و نه آندرست نه این  ـشد خواهد روشن اکنون طور که  همانـ اینکه 

 : دوم

ملک روشنی  معیار و  باید  ا نادرست،  یو توصیف آن به درست    ،چیزی   دربارۀداوری  برای  
نسبت به کاری    دتوانیمثًل شما نمی  .صورت پذیردداوری  آن    بر اساسوجود داشته باشد که  

رانند از  حکم    با قانوننداشتنش  یا مخالفت داشتن  ت مخالف  زند برایسر می ماشینی    ۀکه 
  ؛د با آن بسنجیباشد که کار راننده را  ای وجود داشته  نامه آیینو  معیار  که  آنمگر پس از    ، دکنی

و اگر با قانون مخالفت    ، دهیدصحتش  حکم به    قانون مطابقت داشتآن  از آن، اگر با    پسو  
به    داشت، نیز    . دهیدبودنش  نادرست حکم  عقلی  مسائل  ریاضی    شمادر  جمع  عملیات 

و    د شناسیکه شما می ن بدیهی ریاضی  قانوزیرا با  ؛  دکنیمیتوصیف  نادرست  « را  1+1=3»
 .مخالفت دارد «1+1=2» :گویدمی

باشد که  معیاری  صلحیت دارد که قانون و    ـدر عمل ـ آیا قواعد نحوی    : ما  ۀدر مسئل
نبود، به مخالف  پایبند  اگر فردی به آن  سنجیده شود تا  طور کلی  کلم عربی به   ۀ آنواسطبه 

  ، گردد  منتفی  شحقانیت سخن  طوری کهبه   ؟ توصیف شودو اینکه مرتکب اشتباه شده است  
 ! داشتن، پذیرفته نشودِصرف مخالفت، به در سخن او آمده استری که یو هر خ

 : دالیل بسیارینادرست است؛ بنا به  طور کلی،  به واقعیت آن است که چنین چیزی  

که  نیست زمینی  چیزی جز یک محصول زبان، گفته شد ، قبلی در پاسخ به اشکال   -1
می  قرار  تکامل  و  تبدیل  و  تغییر  معرض  در  زمان  گذشت  چنین    گیرد؛با  که  چیزی  هر  و 

معیار و میزانی  عنوان به نیست که درست « در آن نباشدُثباتی  : »یعنیوضعیتی داشته باشد 
 . در نظر گرفته شود چیزی  بودنو باطل نادرست ت اثبایا و حقانیت صحت برای اثبات 

خر و چندین  أدر زمان مت  زبان عربی، قواعد نحوی که در آن وجود دارددر خصوص    -2
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و مراحلی که  زبان عربی  چه برسد به زمان پیدایش    ؛اندشدهتدوین  قرآن  نزول  دهه پس از  
و   تغییر  طول  استفاده    تکامل در  و  آن  بین  عنوان  به تدریجی  ارتباط  و  تفاهم  برای  زبانی 

  . پشت سر گذاشته است  زمانی بعدی های  دورهدر    ـب«ا عر ا »یعنی  ـ بشر  نوع  ای از  مجموعه 
ارتباط و تفاهم  برقراری  سلیقه و روش خود در    بر اساس ها،  این زمان تمامی  در  اعراب  طبیعتًا  

»قواعد نحو«  اسم  چیزی به    آنکهبی   ، گفتندسخن می  خودشان  عربی  زبان  ه بین خودشان ب
پایبند  یا صرفی، نظر دستوری از واژگان، با تعامل  آنان در   استو بدیهی  داشته باشد؛وجود 

به  روش  یک  همین    .ندا ه نبودخصوص  به  و ها  داننحوی دلیل  به  شاذ  »لغات  اصطلح 
 .ندا ه « را به وجود آوردنامتعارف

به قواعد نحوی    ـن کریمآقر مثل  ـ عربی    ادوار گذشتۀسخنان    نداشتنامالتز  در نتیجه 
و طعنه و    ،شودشمرده نمی   شبرایاشکالی  نقض و    وجههیچبه   خرأدر زمان متشده  وضع

این قوانین    نادرستیسادگی،  به  کهچرا گردد؛  اشکال به خود این قواعد نحوی یا صرفی بازمی 
آشکار    شودمی   و استفاده  شناخته که  سخنان عرب  را در درک آنچه از    شانانواضعناتوانی  و  

 .کندمی

 : گویدی می یخو  سید

وجود    قواعد عربیدر آن هیچ اثری و هیچ نمودی از  شد که  هنگامی نازل  »قرآن  
سخنان  استقراء  مقایسه و  از    ،از آنـ پس  های بعدیدر زماناین قوانین ـبلکه    ؛نداشت

  ـ پندارد طور که دشمن می  همانقرآن ـاگر    .گرفته شدبررسی ترکیباتشان بر و    ،اعراب بلیغ 
یکی از منابع    در نتیجه؛  عربی رسایی استگفتار  که  نباشد تردیدی وجود ندارد  وحی الهی  

پیامبر  افراد بلیغ دیگر که معاصر  سخنان  ایگاه قرآن، کمتر از  و جخواهد بود،  قواعد عربی  
عربی جدید، اگر با قرآن  قواعد دستوری  این است که    شمعنایو    نیست؛  نداهاسلم بود

برای ترکیباتی که قرآن   ی نقد قواعد خواهد بود، نه  این  برای    ید، نقضن مخالفت داشته باش 
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 1« . به کار برده است

 :گوید صدر می محمد  و شهید سید

ـ  »قواعد نحو چه    ،قرآن کریم وجود نداشتنزول  در زمان    ـطور کلیبه)دستوری( 
که    طور   همان  کرده باشند، اهمیت و احترام آن را درک    آن دوران[]  برسد به اینکه مردم

اعراب    . حاصل شده استدلیل تمرکز شدید بر دستور زبان عربی  بههای بعدی  برای نسل
زمان،   آن  اساستا  میخویشوخلق  بر  جاری  زبانشان  به  که  را  سخنانی  بیان  ان،  شد 

واژه  کردند،می ترتیب  این  به  یافتند  و  از مخالف ها گسترش  بسیاری  در    های نحویتو 
ها  توانستند آنیا می  پذیر بودکه امکانآنجا تا    هاداننحویپس از آن    .شدجاری  زبانشان  

متن  مدعی شدند  و    کردند ها  استثناهای قواعد مطرح کنند شروع به توجیه آنعنوان  بهرا  
 2« . کندعربی، اشتباه نمی

در   محققواضع  اولین  اسم  اختلف  برای  نحوی،  تحقیق    ینا قواعد  زمینه  این  در  که 
ها در  دانن و نحوی امورخکه وجود ندارد در این نکته ولی اختلفی  ؛نیست پنهان کنند می

به  نیز    های نحویدیگر مدرسه  ،در ادامه  .اندوضع این قواعد پیشتاز بوده بصری، در    ۀمدرس
  ۀ مدرسپیشگامان  از جمله    .اندلسی و مصری  ،بغدادی   ،کوفیهایی مثل  مدرسه   ؛آن پیوستند 

اب  ، بصری بن  )تو عبدالله  حضرمی  )ت  ، ( ق117  : اسحاق  علء  بن    ، (ق 154  : ابوعمرو 
احمد   بن    : ( و مبرد )تق177  :اخفش )ت  ،( ق180  :سیبویه )ت  ،( ق170  :)تخلیل 

پیشگامان  از جمله  نیز  (  ق207  ( و فراء )تق 189  :کسائی )تمثل  افرادی    ؛( بودندق285
جنی  ( و ابن ق 377  :علی فارسی )تو( و اب ق340  :زجاجی )تمثل  افرادی  و    ، کوفی  ۀمدرس

پیشگامان  نیز  دیگر مدارس نحوی    . بودندبغدادی    ۀمدرسامان گ پیش( از جمله  ق392  :)ت
 .اندای داشته برجسته

 
 . 82خویی، بیان: ص  - 1
 .296/ 1محمد صدر، ماوراءالفقه:  - 2
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ها« اولین  »بصری هایش از  ایدوره هم ، حضرمی و  هاداندر میان نحوی نظر رایج  طبق  
سپس فراهیدی    .حدودی آغاز کردندبی قواعد را تا  یاه ریشسیس و  أت  فرایندهستند که  کسانی  

طور که    همانـ و  ، عد نحوی را تکمیل کردندسازی قوا محکمت یمأمور و سیبویه و دیگران، 
عنوان به   ؛ اندداشته فاصله    قرآننزول  همگی آنان بیش از یک قرن از تاریخ    ـملحظه کردیم 

 1.نزول قرآن فاصله داردسال از زمان  150سیبویه مثال 
 :سوم

ای  گانهو اصول اساسی سه به مراجع    تنظیم این قواعد در    قواعد نحوی کنندگان  تنظیم 
ای ها همان ماده که این   معنا این  به    آورند؛ ها گواه می از آن قواعدشان  برای  که  اند  تکیه کرده

بوده  قرآن کریم  ها،  اند و یکی از آنردهکتکیه می   هاسازی به آن قاعده جریان  در  که  اند  بوده 
 2: اضافۀ دو مرجع دیگربه  ،است

بوده  جاهلیت  از  صاحب شعر،  خواه  ؛  است  شعر فصیح   ،منبع  دو  یکی از این -
جاهلیت  هم    مثل حسان بن ثابتکه  ـ»مخضرم«    و  ،امرؤ القیسمثل    ،باشد

بوده باشد  در صدر اسلم  افراد متقدم    از   یا  ـاست اسلم را درک کرده  هم  و  
د  محدثیِن به دیگر  نحویون  برخی    .و جریر  ،فرزدقمثل   ِاستشهاد  »مول  نیز   »

 د. کننمی

و برخی    ،و برخی از کنانه   ، قیس و هذیل مثل  ها،  برخی از قبیله گفتار    منبع دوم -
 بوده است.  هااز طائی 

اصل و مرجع در ِاستشهاد  عنوان  به   نبوی احادیث  که  را    این«  بزرگان نحویون »بصری
کوفی    ۀمدرس  .دنشو، نقل به مضمون میاند؛ به این دلیل که گاهیشمرده شود بعید دانسته 

 
مقالبه  - 1 به:  کنید  مراجعه  مثال  در مجل  ۀعنوان  الفکریة«  ۀمنتشرشده  و  االدبیة  الدراسات  ، 63  ۀ شمار   ،»جیل 

 ، دکتر محمد طیب بشیر، دکتر سلیمان ابراهیم عبدالله، دانشگاه خارطوم.127 ۀصفح 
 النحویة فی میزان الشرع و العقل، فصل پنجم. مراجعه کنید به: دکتر قطب مصطفی سانو، قواعد - 2
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یید کرده است که  أرا ت   یدکتر قطب سانو، انقلب جدید   . نیز از همین تفکر برخوردار است
 1.انددارش بوده پرچم بصری و کوفی،    ۀاندلسی و مصری علیه روش افراطی مدرس  ۀدو مدرس

طور تمام و کمال انجام  به   قواعد نحوی وضع    فرایند سخن عرب، هنگام  تحقیق و بررسی  
این  این  و    نشد؛ بودیعنی  ناقص  این    ه است،استقراء، ظنی و  به  نکته  و خود نحویون نیز 

دارند همین    .اعتراف  از  َسَلف  وقتی  دلیل  به  یکی  با  عمر«  بن  »عیسی  اعراب  حضرمی 
 : چنین گفت،  ریزی کردپایه که این قواعد را کسی  ۀمواجه شد دربار « قحاحال»ا 

من خبر بده که آیا تمام کلم اعراب در آن ت به س وضع شده اکه این چیزی  بارۀدر »
کسی برخلف تو سخن بگوید  اگر   : گفت  عربآن  .خیر  : عیسی گفت لحاظ شده است؟ 

  : گفت   کند؟گفتند پیروی کند، آیا به نظر تو او اشتباه میاعراب میاز آنچه    در حالی که
 2خورد؟« دردی میچه به کتاب تو این پس  :گفت  عربآن  .خیر

هایی  مرزنشین و  ها  صحرانشیناز  نیز  و    ها اخذ نکردند، شهرنشین زبان را از    هاداننحوی 
  ؛ برنگرفتند ـ  آنان پذیری از  تأثیر اختلط و    دلیلبهـ   مجاورت داشتند  اندیگر ساکنانش با  که  

از قبایل  ها  بنابراین آن  . خالص نبوده است  ـنحویون طبق نظر  ـ   آنان  عرب  زبان  در نتیجه 
چیزی اخذ  مردم یمن و طائف و یمامه و شهرهای حجاز و ثقیف و ازد و غسان و قضاعه  

که  قبیله از  و  نکردند،   دیگر  در مجاورت  هایی  و  و شام  نیز چیزی  سرزمین مصر  بودند  ها 
نگرفتن  بر »باب  فصلی را به اسم  خصائص« ال»  خود  جنی در کتابابن تا آنجا که   3؛ نگرفتند

نشینان،  بادیه گرفتن از  بر بودن  یعنی جایز   ه است؛از اهل َوَبر« نامیدبرگرفتن  و    ، َمَدر اهل  از  
  مردم شهری بودن زبان  ـ آشفته و ناهنجار مثل دیگرانـ به نظر او  و علت   از شهرنشینان؛نه  
   .استبوده  ِاختلط با غیرعرب دلیل به 

 
 قبل، فصل ششم و هفتم. مراجعه کنید به: منبع  - 1
 . 27مراجعه کنید به: سیرافی، اخبار النحویین البصریین: ص  - 2
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  ۀ که نحویون، لهجـ قریش و مکه  طور کلی  به دانند  می  ههمبا وجود آن است که  این  
  نشین است و مردمش شهر بوده  شهری آباد    ـدانند های عرب میترین لهجه ها را فصیح آن

غیر بسیار داشتند  تجاری  های  جاییجابه همچنین    . صحرانشیننه  اند،  بوده  با  اختلط    و 
گرفتن از  از بر   آنان  که باعث شدعاملی    در نتیجه ؛  رایج بودبا شدت زیاد در میانشان    با عر ا 

 !ها نیز وجود داشته استدر آنمنصرف شوند   یهای عرببیشتر قبیله 

نظر  همچنین   د«  اشعار محدثین  به  استدالل    ، نحویوناز  دورۀ  »مول  در  که  ]شاعرانی 
بشار بن  »با    شانطبقه اسلمی پا به عرصه گذاشتند نه جاهلیت[ مجاز نیست؛ شاعرانی که  

ـ ولی    .شودی ( آغاز مق 167  : )ت  «برد استشهاد به اشعار او را    ـسیبویه مثل  برخی از آنان 
و حتی    ؛را جایز دانسته است «تمام واب»ِاستشهاد به شعر   و ابوعلی فارسی  اند؛مجاز دانسته 

دیگر    در حالی که   ؛جایز است  عتمد، متمام محدثین  که ِاستشهاد به  بوده  این  ای  نظر عده 
ای صادر  بهانۀ وقوع »لحن« ]اشتباهات گفتاری[ در محدثین چنین اجازه به  ها  داننحوی 
به تفاوت  ظنی است و    اجتهادِی   ، این مسئله  کنید ملحظه میطور که    همان پس    .اندنکرده

 . ها بستگی داشته استدانباورهای نحوی 

  ها( )گویشها  برخی از زبان   ترجیح  فرایندکه  ی در این نکته وجود ندارد  تردید وشک هیچ  
توسط  طول وضع  در  های دیگر  بر گویش  و  هاداننحوی قواعد  از دخالت ذوق  و  ،  سلیقه 

اجتهادی و استنباطی  عملیات  هر درست مثل وضعیت    ؛نبوده استخالی  نظرات شخصی  
استدیگری   شده  ایجاد  مختلف  علوم  در  محمد   ظر نطبق    .که  عبد   دکتر  العزیز،  حسن 

خواسته داننحوی  وقتی  ذوقها  ها  سلیقه   و  در    شانو  زبان  را  از  و  کهن  عربی  تجلیل 
انصاف را رعایت  جانب  جدید و انکار آن حاکم کردند،  عربی  جایگاه  کاستن  و  دانستن آن  برتر 

شکل  کردند تا با آن به وضع میای  گرایانهعلمی واقع معیارهای  و بر آنان الزم بود    ، نکردند
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 1. بر عربی قدیم و جدید حکم کنندمساوی، 

دارس  مو در تمام    ،گسترده است   ـطور کلی بهـ   مدارس نحویمیان  اختلف  به علوه  
  این اختلف از   . وجود داردنیز  »بصره و کوفه«    های نحوِی مشهورترین مدرسه حتی میان  

مربوط به روش و  و به مسائل  آغاز،  شود  ِاستشهاد میبه آن    سیس قواعدأای که در ت ماده
داشتن  نظر در باید در نظر گرفته شود    نحوی تحقیقات  و آنچه در    ، شودِکشیده می رویکرد نیز  

است  قرآن کریم و حدیث نبوی و شعر و دیگر مسائلی  متعدد    ی هاقرائت ها در برابر  دیدگاه
هایی که در  و بسیاری از پژوهشها داننحوی به اعتراف   ؛ و به وجود آمده است   اهکه در آن

تمایل  و جغرافیا و    بازیسیاستاختلفاتی بوده است که از گزند  شده است،  زمینه انجام  این  
 2.به اثبات خویشتن در امان نبوده است

از  دیگر   برخی  که  نویسندگان  باورند  این  محدودیت مشخص دلیل  به   بر  زمانی    کردن 
  تعیین یعنی    ؛ است  وارد شده به زبان عربی    آناناز سوی  اجباری    ، های اولیهداننحوی توسط  

ی شاهد و گواهعنوان  بهکه  بوده  در آن زبان از این شایستگی برخوردار  که  زمانی  محدودۀ  
لفظی و    غفلت از غنایکه به  تعیین محدودۀ زمانی   ؛گرفته شود  در نظرنحوی   ۀقاعد  برای

 3. ای نداردفایدهها به این استدالل  که بهانه منجر شد، با این نحوی کاربردهای  

می  نیز  تعصب  همانند  توانیم  ما  در    را   نحوی   اجبارو  چنین  که  حتی  توجیهاتی  بیان 
رد   نحویون قواعدشان  برای  با  آیات  کنیم می ارائه  کردن مخالفت  را    .دهند، مشاهده  آنان 

فرض که    می بینمی چیزی هستند،  آمادۀ  اگر  گرفتن هر  قاعدۀ  حتی  سلمت  اثبات  برای 
ف    ۀ قاعد  بر اساسد آیه را  نبرخی از آنان اصرار دار حتی    .دور از ذهن باشدبه و    آورنحوی، تکل 

 
 . 120العزیز، قیاس فی اللغة العربیة: ص مراجعه کنید به: محمد حسن عبد - 1
نامۀ کارشناسی النحاة ثماره و آثاره فی الدرس النحوی، پایانالنبی محمد مصطفی، اختلف  مراجعه کنید به: عبد  - 2
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ها آن است که آن علوه بر این   .اینکه قرائت مشهور، با آن مخالفت دارد با   ،نحوی بخوانند 
قواعد  برای  ها  و حتی آن   اند،کرده توصیف  شاذ  و  نادرست  های قرآنی را  بسیاری از قرائت 

، اعتراض حضرمی  زمینهدر این    قائل هستند وشعر فصیح  اولویت باالتری نسبت به    ،نحوی 
   : کنند، بسیار مطرح می گفتۀ زیر نسبت به فرزدق »شاعر معروف« در را 

ُف  ... دْع وعض  زَمان َیا اْبن َمْرَوان لم ی  من المال اال مسحتًا او مجل 

 ( نگذارده است  یباق دستی صل و تهأمست  یجز افراد روزگار، یسخت !پسر مروان یا )

ُف أ چرا »  : گفتوی  به  آنجا که    دلیل »به   :« را مرفوع کردی؟ فرزدق به او پاسخ دادو مجل 
ویل  أو بر شماست که ت  ،بگوییم ماست که    بر   .اندازدآید و تو را به سختی می بدت میاینکه تو  

 1« .کنید

طبق  ـ را  قواعد نحوی موضوعآوری جمع  فرایندکه حکی ض لطایف و سخنان ماز جمله 
را  ها مبالغی  نشین بادیه است که برخی از  بوده  ، این  ـ مخدوش کردهبرخی از محققین   نظر

کلماتی را بر زبان برانند، و    ( قواعدکنندگان  آوری )جمع نحویون  تا در برابر  د  ندکر شرط می
 ! دار نبودندامانت نیز برخی از آنان در نقل سخن از آنان حتی 

قواعد   گفتن سخنان خودشان نیز  در حیِن حتی  ،  ذکر است بعضی از بزرگان نحوشایان 
به   ـخودش کوفی در زمان    ۀ مدرسزعیم  ـ   «فراء»روایت شده است    .کردندنحو را رعایت نمی 

در خود    گفتاریات  ی گفت که اشتباهانسخن  مرتبه   ین ی وارد شد و چندهارون عباسحضور  
  : هارون به فراء گفت  .گفتاری دارداو اشتباه    :جعفر بن یحیی برمکی به هارون گفت  .داشت

فراء گفتکنیصحبت می اشتباه  تو  آیا   امیرال  :؟  بیابان   !ینمؤمنای  مردم  ،  نشینطبیعت 
استِاعراب شهر   ،دادن  مردم  طبیعت  اشتباه نشینو  کنم وقتی    .کردن،  اشتباه    دقت 
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 1. کنماشتباه می بازگردم خودم به طبیعت وقتی و  .کنمنمی 

 :انیس قریحه به نظر از این جهت، 

نه قواعد  هستند  نگارشی    یها، قواعد در بسیاری از زبان  »بیشتر قواعد نحو و صرف
و ساکن  و جمود    ،داردتغییر و تحول  و زبان،    ؛فهماندنو    یدنفهمقواعدی برای  و  گفتاری  

 « .نتوانستند درکش کنندهای قدیمی دانای است که صرفو این نکته ؛نیست

 2. شمردبرمی در زبان  یو پیشرفت تکاملرا  « انهعامی زبان»وی و 

عربی   به  امروزه  که  اقوامی  عملکرد  میچگونگی  را  گفتۀ    گویندسخن  یید  أ تفریحه 
  ـعربی های  سرزمین دیگر  در    نیز و  ـ ما در عراق  کدام از  مثال تقریبًا هیچعنوان  به   ؛کندمی

انتقال  بلکه    م؛ بری به کار نمی ارتباط و تفاهم با دیگران  برقراری  نحوی را در  یک از قواعد  هیچ 
انجام  برد  به کار می معمول در جامعه  طور  به   گوکه هر سخن با استفاده از زبانی    مفاهیم فقط 

و   ، کنیم بیان مینحوی رعایت قواعد را بدون  خود  منظور و مقصودـ طور کلی به ـ و  .شودمی
ابهام  در  ـ  مثال عنوان  به ـ که  سخن  صورتی  باشددر  داشته  وجود    دربارۀ او  از    شخصی 

های  انواع رسانه  .دهدرا توضیح می  او نیز منظور و مقصود خود و  شود منظورش پرسیده می
  هاآنطریق  و از    ،استفاده  هاها عرب از آن که میلیوندر برابر همگان قرار دارند  جمعی  ارتباط 

بوده باشد  فهمیدن و فهماندن  عامل    «قواعد نحوی»اگر    . کنندبا یکدیگر ارتباط برقرار می 
که این  کسانی  اینکه نسبت  وجود  شود؟ با  برقرار میها  میان آنپس چگونه ارتباط و تفاهم  

در مقایسه به کسانی که این قواعد را   کنند میرعایت های خود نوشته و   انقواعد را در سخن
 !بسیار اندک استکنند بسیار لحاظ نمی

برای رد  توضیح منظور خودش سزاوارتر است،  برای    گویدکه سخن می خوِد کسی  اینکه  
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اساسی بوده است  اصلی و  هدف  همان  نحویون که حفاظت از قرآن کریم،  کردن این ادعای  
آنان این قواعد را وضع کردند    .کند، کفایت می که آنان را به تدوین قواعد نحو فراخوانده است

ولی نتیجه این    ؛این قواعد را به حد تقدیس رساندند  تا آنجا پیش رفتند که  افراد پس از آنان و  
نظرات و  ی برای تعدد  طعنه بر قرآن شد، بلکه علتبانی  وها باعث ر آنتنها این کا که نه شد  

ت در   مختلف    یهافهم قرآن و استنباط عقاید و احکام از قرآن و پیدایش مذاهب و فرقه تشت 
 !گردید

که مسح پاها  نیز کسی  و    ، که شستن پاها در وضو را واجب کردهکسی    : مثالعنوان  به 
  ۀ مشخص آییک    برای درک و فهمنحوی    ۀبه قاعدها  دوی آنرا واجب کرده است، هر  

گو و ناطق قرآن  سخن کردند فقط از  ملزم می را  اگر مسلمانان، خود    ؛ ولیکنند استناد می
شود ؤس مشخص  آیات  از  واقعی  مقصود  و  منظور  تا  کنند  پیش    ی اتاختلف  گونه این  ، ال 

  . شدند  پیامبرجانشین  هستند که    شو اوصیای  خدا رسول    بنده،  منظور  آمد؛ ونمی 
فرمود  سوی پروردگارش رحلت  به   رسول خدا توان پذیرفت  نمی نقلی  نه  عقلی و  نظر  از  نه  

مسائل  تمام  و  بیان منظورش  تا برای  مشخص نفرمود  مردم  در میان  را  کس  هیچ   در حالی که
در میان  وصیت ایشان دلیل  به همین  . جانشینش شودد آیپیش میدر دین خدا  ی که جدید 

متواتر  ـ  بعد از خود در میان باقی گذاشت را    کتاب خدا و عترتشیعنی  که ثقلین  مسلمانان ـ 
را    ی بیان مقصود از قرآن  ۀ محمد وجود دارد که وظیفدر هر زمانی، مردی از آل پس    .است

 . داردبر زبان رانده است بر عهده   محمدخدا که رسول 

 : رسیمبه آن میبیان مختصر این ای که پس از نتیجه 

نحوی،   بشرِی یک    در واقعقواعد  ناقصتلش  پایۀ  اساسًا  زیرا  است؛  بوده      داللت  بر 
ناقص  گمان استقرای  و  اساس و    اند،شده وضع  ها  برهان  بر  یقینی  داللت  و  قطعی  های 
متفاوت    ، یک مسئله  دربارۀ  نحویوناست که نظرات  دلیل  به همین    .اندگذاری نشده بنیان

دیدیم  ، استشده  متعدد  و   که  بزرگ نحوی  مدارس  اختلف  به  برسد  بر    .چه    :آنعلوه 
از جمله انسان  بر تمام کیهان ـ که  ناپذیری  و اجتناب حتمی    تکامِل در سیطرۀ  زبان  گرفتن  قرار
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کردن مرجع  محصور طریق  قواعد نحوی را از  طور کامل وضع این به  ،حاکم است   ـو زبانش 
عنوان به آن را  و اینکه    ، برگزیده  اقلیتی از اعراِب مقطع زمانی مشخص و  یک  به     آنزبانِی 
نظر بگیریم    یزبانمرجع  یک   زبان در  بعدی قبلی    هایکه  اساسرا    اشو  قضاوت  آن    بر 
امثال    .گرداند، کاری عبث و بیهوده می کنیم بنده  پوچی  به  چنین رفتاری، بیشتر  به نظر 

عنوان به   «قواعد نحو»؛ چه برسد به اینکه  شدهستوده علمی    تلِش یک  به  تر است تا  نزدیک 
 ! داوری شودقرآن کریم مثل  الهی  یکتاب دربارۀبا آن تا معیاری در نظر گرفته شود 

 در قرآن  ییاشتباهات امال  :3  اشکال

بودن  الهی و مقدس  ـکنندگانبه نظر تشکیک ـ وجود اشتباهات املیی در قرآن کریم  
 .کندمی نفی را قرآن 

   :پاسخ

  عثمانی  الخطبه رسم که ـصحف مُ محتوای اصل توجه داشته باشیم اینکه در ابتدا باید  
ی است که  ا عربی »قیاسی« کلمات مخالفت دارد، مسئله   الخطبا رسم   ـنوشته شده است 

»رحمن، صلوة، حیوة، سموات، ابنت،   مثل شود؛دیده میبسیار   خوانیمدر مصحفی که می
»رحمان، صلة، حیاة، سماوات، ابنة،    :چنین استاین   قیاسی آن  الخطرسم   که«  ...و  امرات

  است بوده  الهی    شولی آیا این مسئله در حقانیت قرآن و اینکه حقیقت و منبع  «؛...و    امراة
 ی دارد؟ تأثیر 

   :شودروشن می  زیردر مطالب  نظراین با دقت و  ؛قطعًا خیر 
  :اول

ِلَك   : فرمایدتعالی میحق   . استاز عوالم باالیی  شده قرآن، کتابی فرستاده و وحی َوَکَذٰ
ْوَحْیَنا إِ 

َ
ْمِرَنا  أ

َ
ِکْن َجَعْلَناُه ُنوًرا َنْهِدي ِبهِ َلْیَك ُروًحا ِمْن أ یَماُن َوَلٰ   َما ُکْنَت َتْدِري َما اْلِکَتاُب َواَل اْْلِ
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َك َلَتْهِدي ِإَلٰی ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا   روحی از امر خودمان   چنین این   و) 1َوِإَن 
ولی آن را نوری گردانیدیم  ؛ دانستی کتاب چیست و نه ایمانو نمی ت  .سوی تو وحی کردیم به 

راستی که تو به راه راست  نماییم، و به آن راه می  ۀوسیلکه هرکه از بندگان خود را بخواهیم به 
الفاظ و  به اسم  چیزی  ـ  نه از نظر گفتاری و نه نوشتاری ـ   در عوالم باالیی   .(کنیهدایت می 

و فهماندن در عالم جسمانی ماست که در    یدنابزاری برای فهم  «لفظ»  .وجود نداردحروف  
از آنجا  ولی عوالم باالیی،    شود؛ این عالم محسوب می   ای هویژگیاز  و  بریم،  به سر می آن  
  هاو فهماندن در آن یدنطبیعتًا ابزار فهم  در نتیجه عالم ما هستنداین تر از برتر و کاملکه 
یک  فقط    هاکیهان عوالم و  تعدد    ۀ مسئل  . خواهد بود  انبودنشل کامو  برتر  قطعًا متناسب با    نیز 

طور  به و  جدید ـ فیزیک    .است و مستند به دالیل  نظریه علمی  یک  بلکه    ،دینی نیست واقعیت  
چند با    ـ کوانتوم  ۀ نظریهای  دستاوردمشخص   است  جهانی  ایدۀ  از  بر  توانسته  بسیاری 

 2. شودغالب ند ا همواجه بودها با آن   شناسکیهان  دانانکه فیزیک موانعی مشکلت و 

از    ـگذاری تأثیر سطح  ترین  ولو در پایین ـ   قرآنکه حقیقت و حقانیت  باور  طور کلی این  به 
است  ای  نکته این  و    درست نیست،   بپذیرد   تأثیر   املیی در نقل و نگارش آن   ات وجود اشتباه

علمی    ۀ نظرییک  آیا عاقلنه است  مثال  عنوان  به   ؛ دکنخودش درک میبا وجدان  هرکسی  که  
است ثابت شده  دلیل علمی قطعی  با  اشتباهدلیل  به   اً ِصرف  که  در    اتوجود  حین  املیی 

کاستن از شأن و جایگاهش  یا    ، به صاحبشنداشتن  نسبتیا    ،نبودن صحیح به   ،نگارش آن
 ! ؟متهم شود

  محمد خدا رسول زیرا  تر است؛  روشن ، شدهاشاره وجدانِی این امر قرآن کریم،  ۀ دربار 
به   اقدام  استنوشتن  خودش  نکرده  هم ای  نکته این    . قرآن  که  حتی    ه، است 

نیز  تشکیک  گاه کنندگان  آ آن  سیر   ۀ مسئل  . انداز  در  وحی«  و  معروف    ایشان  ۀ»کاتب 
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حروف عربی در قواعد  الخط قیاسی برای  استحکام رسم طور که    همان   ؛ است شده  شناخته 
  در نتیجه   ؛ آن خواهد آمدکه بیان    ، شده استحاصل  قرآن  از نزول    بعد های  دوره ر  املیی، د

  ی فرض ، ایندر حالی که باشد ـ نگاشته قرآن را  خودش   آن حضرتحتی اگر فرض کنیم 
قیاسی    الخطآن، با رسم نگارش  در    گاهیو    ـاست حاصل نشده  قطعًا  زیرا    ؛است  واقعیغیر 

کرده   در  ،  باشد مخالفت  نیز  فرضی  حقانیت  چنین  و  قرآن  هیچ  حقیقت  ی  تأثیر مطالبش 
جایگاه  علوه بر اینکه    ؛ است بوده  از عوالم باالیی  گفته شد قرآن، وحی    کهچرا ؛  گذاردنمی 

فرض  و حتی این    ؛حروف مکتوب استوار نیستبر    ـانند جایگاه هر حقیقت دیگری مهـ قرآن  
راستی  صدق و    کهچرا ؛  گذاردنیز نمی  خدا حقانیت و عصمت رسول  ی بر  تأثیر هیچ  مذکور،  

ایشان نقلی نظر  از  شده  ثابت   الهِی   هاِی حجت شناخت  با قانون    ادعای  ثابت    ،عقلی و 
  طوری که به   ، محارم خدا تمامی  از    یعنی اعتصام به خدا ـ   عصمت ایشان  ؛ وشده است
از هدایتپیروانش  معصوم،   آنانخارج نکند    ی را  مشخصًا با نص    ـنکند وارد    ی باطلبه    را   و 

جزو   وجههیچ به  ،الخط یک کلمهرسم   مخالفتعدم    ـمثال عنوان  بهـ   و  ،شودالهی ثابت می 
   :وقتی بدانیمخصوص به  عصمت نیست؛ 

برایش  آنچه در زمانش با توجه به و آورد، قرآن را به زبان  ۀهم آن حضرت -
 ؛ پذیر بود حقایق آن را برای مردم بیان فرمود امکان

هرگز    طوری که به   ؛ معین فرمود قرآن  و همراهی برای  تراز  پس از خودش، هم  -
خود  پیروان  و    ـ است   محمدامامی از آل بنده،    منظور   وـ   شودجدا نمی از قرآن  

 . فرمودهمراهی با این امام ُملزم ملزمت و را به 

در بدترین نتایج  ـگاهی    چه بسا  الخطفرض کند اشتباه در رسم کسی  اگر  حتی    در نتیجه
از    نبودنضح ا به و   ـاشاحتمالی « ترازِ »هم با وجود »ِعدل« و    ،منجر شود ای  کلمه منظور 

سرگردان  کسی که    موضوعیتی نخواهد داشت؛ وقرآن    ۀچنین فرضی دربار شده، مثل  گفته
د است  برایش  را  تا آنچه    ، ای نداردخود وظیفه   زمانراستین  امام  بیش از پرسیدن از    و ُمرد 
 . محکم کنداست مشتبه شده 
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هیچ  «  نه بنویسدو  بخواند  بتواند  »نه    طوری که به بوده باشد    یُام    حتی اینکه پیامبر
طور کلی  خواندن و نوشتن، به زیرا  ندارد؛    آن حضرتراستی و عصمت  صدق و  در  ی  تأثیر 

  . باشندمتصف آن به  ( بایدانبیا و فرستادگان الهی)جزو علم واجبی نیست که خلفای الهی 
حجت انطباق  چگونگی  نستن  ا دبرای   شناخت  خدا  هاقانون  رسول  ی    نیز و    خدا بر 

باید به آن متصف  شناخت علمی که   اسلم«    توانید به کتاب »عقاید می  شود حجت الهی 
 . الحسن مراجعه کنیداحمد  سیدنوشتۀ 
 :دوم

که   نیست  عربی    الخطرسم تثبیت    فرایندشکی  اکنون  به ـ حروف  ما  که  صورتی 
که  ،  شده  نوشتار حاصل  زا   نوع خاصیِی  تکامل  ِسیر   طوالنِی   یک زنجیرۀپس از  ـ  شناسیم می

با پیشرفت  تدریج  به سپس  و    ، استالنهرین آغاز شده  بین سرزمین  »خط میخی« در  اختراع  با  
 . توسعه یافتندو  کردند شکل صعودی تنوع پیدا به  نیز ها خط خود انسان، 

ای  ، مسئله منشعب شدهحروف زبان عربی ما از آن  الخط  رسم که  ای  ریشه اما اصل و  
دارنداختلف ش  ا ه دربار   است که علما و محققین  نمی  ،نظر  تفاوتی  یمنی  کند  و  اصل آن 

یا    ،باشد بوده  خط نبطی    ی ازتکاملمحصولی  یا  ،  باشدبوده    ـحمیری«   – یعنی »خط مسند  ـ
به در    ؛ باشد بوده  چیز سومی    اصل آن به  طور  تمامی حاالت قطعًا  و    شکلهمان  ناگهانی 

زمینی    دستاوردو مثل هر  ،  شناسیم پا به عرصۀ ظهور نگذاشته است که امروزه می   صورتی
 . های مختلفی آشکار شده استمراحل و دوره سر گذاشتن پشِت پس از بشری، 

اولین  در خصوص   نیست  کریم، شکی  آورد کسی  قرآن  زبان  به  را  آن  خدا  رسول    که 
ه است؛  به او وحی شد  ـدر اصلـ و قرآن  شد،  الهی  ای  فرستاده  ،و پس از آن  بود  محمد

ننوشته  خودش    انهیچ حرفی از آن را با دست   استمشخص  ایشان    ۀطور که از سیر   همان  و
ْبِلِه ِمْن ِکتَ   :دهدگواهی میبه این نکته  قرآن نیز  و حتی   است،

َ
اٍب َواَل  َوَما ُکْنَت َتْتُلو ِمْن ق
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ِبَیِمیِنَك  ُه  نوشته ) 1اْلُمْبِطُلوَن   اَلْرَتاَب   ِإًذا   َتُخُط  هیچ  تو  ]قرآن[،  این  از  پیش  را  و  ای 
نمی نمی  خود  دست  با  را  آن  و  باطل   ، نوشتیخواندی  یاوه وگرنه    تردید وشکگو  گرایان 
اقدام به تدوین آن    نانمسلما   گانی ازخواند و نویسند قرآن را می  آن حضرت  . (آوردندمی
ها  نامه نوشتن  بلکه  اختصاص نداشت،  الهی  و این وضعیت، فقط به تدوین وحی    کردند؛می

گرفتن  نظرالبته بدون در   شد؛ نیز شامل میرا  مکتوبات  ها و دیگر  و عهدنامه   هانامهو صلح 
تاریخنویسان  حالشرح اختلف   دیگر    نگارانو  و  وحی  که  افرادی  تعداد  را  مطالب  در 

 2. نوشتندمی

به    الخطرسم   ۀاما دربار  بعدًا  آن صورتی  حروف قرآن  تا زمان  و    مسلماناندر میان  که 
تدوین قرآن    فراینداست که در زمان عثمان بن عفان در این رویدادی  ، شدمتداول فعلی ما 

در یک واقعۀ تاریخی معروف  یک نسخه    در قالب   انکردنشه ها و یکپارچآوری مصحف و جمع
است،   افتاده  به اتفاق  از جزئیات و  برخی  اشکال    ،آن  زودی  )در  آوری  اشکال جمع بعدی 

وجود داشته  برخی از کلمات    الخطلیی در رسم نتیجه اگر اشتباه ام  در  .خواهد آمد  (قرآن
کنندگانی  برخی از تدوین که این کار را انجام دادند یا  شود  گذاشته میبه حساب کسانی  باشد،  

های حروفی  موجود در نسخه   الخطبودند و در مصحف عثمانی، به رسم ها  آنکه پیش از  
نیز  و  ه،شدنازل حقیقتی که از عالم باال عنوان به ارتباطی با قرآن، هیچ و  ،تکیه کرده بودند 

 . نداردبر زبان رانده است  در این جهان   خدا الفاظی که رسول عنوان به   به قرآن

آوری قرآن  جمع   ۀ اعضای کمیتمیان  کند که  را نقل می ای  حادثه بیهقی    ل مثاعنوان  به 
 : گفته استاو  . ستآن را ترتیب داده بود روی داده ا که عثمان 

زید گفت    .نظر داشتنداختلف  "التابوت"  ۀکلم  ۀآن زمان دربار در    :شهاب گفت»ابن

 
 . 48عنکبوت:  - 1
نویسنده رسانده است؛ و برخی از آنان، این افراد   26»سیرة الحلبیة« که تعداد نویسندگان را به    بهمراجعه کنید    - 2

 اند. را به بیشتر یا کمتر از آن نیز رسانده
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او    .اختلفشان را نزد عثمان بردند   . "التابوت"زبیر گفتند  و سعید بن عاص و ابن  "التابوة"
 1« .به زبان آنان است  کهچرا "،بوتالتا"گفت بنویسید 

 : گفته استخطیب ابن

را  و آنچه  بررسی    نگاشتندمیها  چیزی را که آن  حرف بهکلمه و حرفبه»عثمان، کلمه
َلم  ) :تعالیحقسخن روایت شده است این  .کردشد اصلح میسهوًا از آنان فوت میکه 

  دربارۀ همچنین   .( هَتَسنَّ یَ َلم  ) :اضافه کردرا    " هاء" او بعد از آن،    ، وبه او عرضه شد   ( َیَتَسنَّ 
هِ )  : نه(أاوند )جل  شسخن خد چنین  و آن را  حذف کرد  را    "الم" ]حرف[    (ال َتبدیَل ِللَخلِق الل 
هِ   َل یال َتبد )  :مقرر کرد را    ( َفأمِهِل الکاِفریَن )  سخن خداوند عزوجلنیز این  و    ، (ِلَخلِق الل 

ِل الکاِفریَن )  :چنین اصلح کردآن را و او به او عرضه کردند   2« (. َفَمهِّ

امروزه می  الخطمسئله رسم  به شکلی که  نبود که  تنها مسئله بینیم،  حروف قرآن،  ای 
از   به  نزول  پس  پیوستقرآن  ]قرار اعراببلکه    ؛وقوع  و  های کلمات[  دادن حرکتگذاری 

این قرآن  گذاری  نقطه بودنیز  نظر    . چنین  قرآن  نقطه  ، محققانبیشتر  به    نیز و  ـ گذاری 
توسط    ،در زمان حاکم اموی، عبدالملک بن مروان  ـ هاها و حزببه جزء   بندی قرآنتقسیم 

انجام  (  ق95  : حجاج بن یوسف )تزیر نظر  و در عراق،    ها و قاریان، داننحوی برخی از  
بصری، خلیل بن احمد    داننحوی توسط  ،  و حرکات  هابا علمتقرآن  گذاری  اما حرکت  .شد
حرف قرار  روی  که  در نظر گرفت  ف« کوچکی  »ال  برای فتحه  او  . ( انجام شدق170  :)ت

ه »واو کوچکی« باالی    کوچکی زیر آن،  سر یاء«»و برای کسره،    ،شدداده می و برای ضم 
  وصل   الِف حرف، و برای تنوین این حرف را تکرار کرد، و برای همزه »سر عین«، و برای  

را باالی  » از »دال«    را   د »میم« کوچکیو برای مَ   ،قرار دادحرف  سر ص«  به بخشی  که 
او  سپس    .نظر گرفت  در  متصل است دادند  را شاگردانش  مأموریت  در  ادامه  به    نهایت تا 

 
 . 151/ 7بیهقی، دالئل النبوة:  - 1
 . 40خطیب، فرقان: ص ابن - 2
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 1.رسیده است  بینیمشکلی که امروزه می 

 : گفته استسیوطی 

شود  گفته می  .وجود داردنظر  مصحف، اختلفگذاری  اعرابگذاری و  نقطه  دربارۀ»
 ؛سود دؤلی به دستور عبدالملک بن مروان بوداْل ابو  اقدام کرداین کار  به  که  کسی  اولین  

بوده    نصر بن عاصم  هگفته شد اند؛هو یحیی بن یعمر بود  ،حسن بصری  ه استگفته شدو  
 4«.وضع کرد، خلیل بودرا  3و ِاشمام 2که همزه و تشدید و رومکسی  اولین   .است

 : گویددکتر جواد علی می 

روایت اخبار  »بیشتر  اهل  میهای  نقطهنخستین  دارد  بیان  عربی،  نبودخط  و    ،دار 
جای  او به  .لی بوداالسود دؤ   ابو،  اشآورنده  و به وجود  ،آمد ، در اسلم به وجود  گذارینقطه

نمادهای  ها را با  سپس خلیل بن احمد فراهیدی، نقطه  .ها استفاده کردها، از نقطهحرکت
 5« .دیگری جایگزین کرد

می  ملحظه  ترتیب  این  مرحلتثبیت    ۀمسئلکنیم  به  به  رسیدن  و  عربی  خط    ۀ املی 
امروزه   که  قیاسی«  ِطی چند پس  ،  شاهدش هستیم»قواعد  مدت  به مختلف    ۀمرحل  یناز 

از   پس  پذیرفته قرآن  نزول  طوالنی  در    و  ،صورت  آن  آغازینقواعد  از  مراحل  برخی  در   ،
  :قتیبه )ت»ادب الکاتب« ابن هایی مثل  کتاب   ه است؛ پراکنده بود  های نحو و لغتکتاب
اب« ابوبکر  هایی مث سپس در کتاب و    ؛ (ق340  : ( و »ُجَمل« زجاجی )تق276 ل »ادب الکت 

 
 . 6مراجعه کنید به: احمد قبش، املءالعربی: ص  - 1
سوم  یک  گذاشتنیسوم از حرکت حرف و باقانداختن دو  یمعناو به  ید،رفته در تجوکارهحات بروم، از اصطل  - 2
 است. )مترجم( یگرد
ه درآوردن لب   ،  اعراب رفع به سکون  یلبه تبد  - 3 وقف اشمام گفته    ،  ها بدون صوت، هنگام وقفو به حالت ضم 
 )مترجم(  .شودیم
 . 171/ 2اتقان فی علوم القرآن:  - 4
 . 190/ 8مفصل فی تاریخ العرب قبل االسلم:  - 5
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اب« ابوجعفر نحاس )ت  ( و »عمدةق 336  : صولی )ت صورت به که  ( و دیگران  ق 338  : الکت 
 .ه است جداگانه به آن پرداخته شد

با    ۀر بادر   داوریچنین است،  این حال که وضعیت   به  قرآن  در  که  قواعد املیی  توجه 
از   پس  است نزول  زمانی  کامل شده  اساس   و  قرآن  و    الخطرسم   بر  تشکیل  و  نگارش  و 

که  نقد علمی  است تا به یک  تر  ، بیشتر به بازی نزدیک شودانجام میخط عربی    گذارینقطه
ای  نیز اشاره مسئله  علوه از یاد نبریم به این  به ؛  د نباش باید به آن آراسته  هایی  چنین داوری 

شده  تراشی  باعث اشکال   ما   ر موضوع بحثکه داسباب و عواملی  یکی از  که  داشته باشیم  
ـ  طبق پندار و خیالشانبرخی از علمای مسلمانان ـاست، ادعای  سهم را داشته    ین و بیشتر 
 : گویدمثًل زرقانی می ؛ اسراری الهی در خود داشته است ، عثمانی الخطرسم بوده که 

ها چگونه عقل  .نیز معجزه استکتابتش  معجزه است،    طور که نظم قرآن  همانو  »
  " ییکمأب"و    "یید أب "در    " یاء" رسد؟ و به زیادی  می  " فئة"در  و نه    "مائة"در    " الف"به راز زیادی  

در   " سعو"نبودن آن در و  «حج در سورۀ »  "سعوا"در   "الف"راز زیادی  یا چگونه به رسد؟ می
در    "عتو "در    "الف"و نبودن    ، هرجا که باشد   "عتوا "در    " الف"رسد؟ و راز زیادی  می  " سبأ"

 ؟در بقره "فاؤ"و   "تبوؤ" ،" جاؤ" ،"باؤ" و نبودن آن در "آمنوا"در  "الف"و به راز زیادی  ؟فرقان
  ها یا چگونه عقل ؟در نساء  "یعفو عنهم" و نبودن آن در  "یعفوا الذی"و به راز زیادی آن در 

حذف  مثل  ؟  رسدمی  و نه دیگر کلمات  ،شابهتها از کلمات مبه دلیل حذف برخی حرف
  " الف"دادن  و قرار  ؛هادر دیگر مکانداشتنش  نگه و    ،در یوسف و زخرف  "قرءانا"از    "الف"

  " المیعاد "در    "الف"و اثبات    ؛و حذف آن از غیر آن  ،فصلتسورۀ  در    " سموات"  در  "واو"پس از  
جایی  از    و حذف آن باشد  هرجا که    "سراجاً "در    "الف "و اثبات    ؛در انفالجایی  در    و حذف آن

تمام  ؟  رسدبودن در جاهای دیگر میگردها و  "تاء "بودن برخی از  و چگونه به باز  ؟در فرقان
نبوی    ،هااین و اهداف  الهی  پنهان    بودهرازهای  بر مردم  باطنی  زیرا  ؛  هستندو  رازهای 
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 1« .ند شومینفتح ربانی درک جز با که هستند  

هیچ  که    اندهاییو گمان  ات ِاستحسان  صرفاً   بیان کرده استآنچه وی  شکی نیست که  
الله  و امامان پاک )خدا  منظورم قرآن و سنت رسول  نه دلیل نقلی )  ؛ دلیلی ندارند صلوات 

 . ( و نه دلیل عقلی( استعلیهم

 
 . 83/ 1زرقانی، مناهل العرفان:  - 1





(2) 

  هایقرائتتعدد آوری و اشکاالت جمع
 قرآن

توان در  می  ندا هکرد  قرآن کریمدر این زمینه متوجه  کنندگان  اشکاالتی را که تشکیک 
 : ند ازا که عبارت  ؛اشکال اساسی جمع کرد دسته دو 

 آوری قرآن. جمع روش اشکال  -1

 .قرآنهای  تعدد قرائت  اشکال -2

 آوری قرآن جمع روش   : 4  اشکال

های  کتاب آنچه در  طبق  ـ آوری قرآن  چگونگی جمع روش و  کنندگان،  نظر تشکیک از  
است  آمده  مسلمانان    ـمسلمانان  اعتقاد  اینبا  قرآن،  به  است مقدس  کتاب  یک  که    الهی 

 . خوانی نداردهم

 : پاسخ

اشکال وارد  نظر  از این  ها  آن علتی که باعث شد    شدنروشن و برای    ،پاسخارائۀ  از  قبل  
هرچند  ـ   استهای مسلمانان و نظرات برخی از علما آمده  آنچه در روایتباید با توجه به  کنند،  

  . بپردازیمآوری قرآن« ارتباط دارد  »جمع   ۀ برخی از مطالبی که به مسئلبه    ـشکل خلصه به 
   : زیر است شرح برخی از ملحظات در این خصوص به 

رسمی    -1 رسول    سنتاهل اعتقاد  که  است  استوار  اساس  این  حالی    در  خدا بر 
ها و کتف پوست    یهابلکه روی تکه  ؛سوی پروردگارش رحلت کرد که قرآن جمع نشده بودبه 
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در زمان  عمًل  ند که  ا ه را پذیرفتایده  این    برخی از علما  . بودپراکنده    هاو چوب نخل و مانند آن 
به محافظت   ، باشدانجام شده  آوری  جمع   پیامبر را  آن  تفسیر    ۀ در سینشدن  ولی  افراد 
 1.کردل میا به نویسندگان ام، آیات ر که پیامبر  معنااین یا به   ،کردند

اقدام به    پیامبرزندگی  طول  در  اند که  ه بودهم  ای  ند صحابه ا ه همچنین روایت کرد
قرآن  جمع جمله  .کردندمی آوری  ثابت،    : از  بن  زید  ابوزید،  کعب،  بن  بن  ابی   عبدالله  و 

 2.مسعود

اند  تفسیر کردهکردن«  معنای »حفظآوری قرآن را به که جمعاست کسانی    در خور توجه
پس از اعتراف برخی از  خصوص  به ؛  اندبرای گفتۀ خودشان ارائه نکرده دلیل روشنی  هیچ  
گفته  زید بن ثابت  .قرآن  نه حفظ ه است، بودی تألیف، قرآنآوری  کنندگان به اینکه جمع جمع
 3« .نوشتیممی  ی پوست هاتکه روی بودیم و قرآن را  »نزد رسول الله :است

بنا به   گویندکه میگونه  آن   .قرآن را به نظر آنان جمع نکرده است  خدا ل  اما چرا رسو 
 : از جمله  4؛ دالیل بسیار 

 ؛ قرآن وجود نداشتآوری  ای برای جمع انگیزه هیچ  -
  در برخی آیات سخ  احتمال وقوع نَ و    ،بود مشغول  به نزول وحی    آن حضرت  -

اتفاق    ینسخوقت  هر    کرداگر قرآن را در یک مصحف جمع می   .وجود داشت
 ؛ گرفتقرار می  در معرض تغییر قطعاً  افتدمی

 . شدصورت پراکنده نازل بهبلکه  . نشدنازل باره  یک قرآن، به  -

 
 . 239/ 4مقریزی، امتاع االسماع: ؛  234/ 1مراجعه کنید به: زرکشی، البرهان فی علوم القرآن:  - 1
 باب مناقب انصار.  229/ 4مراجعه کنید به: صحیح بخاری:  - 2
 . 390/ 5سنن ترمذی: ؛  185/ 5مسند احمد بن حنبل:   - 3
زرقانی، مناهل  ؛   164/  1سیوطی، اتقان فی علوم القرآن:  ؛   154/  7مراجعه کنید به: بیهقی، دالئل النبوة:    - 4

 و دیگران. ؛ 248/ 1العرفان: 
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طور  به و    ،ظنی  اجتهادِی   اعتبارهای صرفًا    ـکنیم ملحظه میطور که    همانـ   هااین و  
  ؛ در معرض انتقاد قرار گیرند  راحتیبه   ند توانو می،  هستند کامل عاری از هرگونه دلیل قطعی  

که  از قرآن    قدرهر آوری  جمعاز  شده است    ل صورت پراکنده ناز به اینکه قرآن  مثال  عنوان  به 
نمی   شامکان باشد مانع    شود اش درک نمیهمه چیزی که    :گویدعقل می   ؛ وشودفراهم 
آیات  بینیم  می نیز، ما  دوم  توجیه    دربارۀ  .شوداش رها نمی همه  ناسخ و منسوخ  در  قرآن، 

منسوخ از قرآن کنار گذاشته    ـاندها برداشت کرده آنکه  گونه  آنـ و ضرورتی ندارد    وجود دارد،
بیش از سخنی  این نیز    آن حضرتآوری قرآن در زمان  برای جمع   نبودن انگیزه اما    .شود

 . ، و فراتر از انداختن سنگی در تاریکی نیستگزافه

آوری نشده  جمع   خدا رسیدند که قرآن در زمان رسول  نقطه  وقتی به این  ها  آن  -2
زمینه  و در این    . آوری شده استجمع   قطعًا اعتقاد دارند پس از رحلت ایشانپس  است،  

   :دارند دیدگاهچند 

ابوبکر بوده    ،آوری قرآن کردهکه اقدام به جمع کسی  ند  ا ه بار روایت کرد  یک -
که  این  ؛نظر دارنداختلف وی  آوری  جمعچگونگی  معنای    دربارۀ  لیو  1،است
  های صحیفه   آورییا جمع بوده،  نزد مسلمانان    پراکندۀهای  صحیفه   آورِی جمع

ها یا بستنشان به یکدیگر  کنار هم گذاشتن آن و    خدا رسول    ۀدر خانموجود  
 2. با نخ بوده است

به جمع گویند کسی  دیگر میبار   - اقدام  بوده  عمر بن خطاب    ، آوری کردهکه 
و کتابت    ،املی سعید بن عاص که مصحفی با  کسی بوده  و او اولین    ،است
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و چهار نسخه از آن را به کوفه و بصره و شام و    ، آوری کردهزید بن ثابت جمع 
 1. ه استحجاز فرستاد

شکل  برای قرآن به را  آوری  سه نوع جمع   ندا هاز آنان تلش کردای  دلیل عده به همین  
  ی هاروی استخوان و تکهنوشتن  معنای  به   خدا اول در زمان رسول    :زیر به تصویر بکشند

  سوم   . هاها در صحیفه تکهاین  آوری  معنای جمع دوم در زمان ابوبکر به   .هاو مانند آنپوست  
به  عثمان  زمان  نسخه در  مذکور صحیفه از  برداری  معنای  مصحف  های  آتش   ، در  زدن  و 

 2. های دیگرمصحف

بسیاری همراه  با  ،  قرآن  آوریجمع   فرایند   -3   : از جمله  ؛بوده استاتفاقات و حوادث 
بخاری   همان که  روایت    طور  است  در صحیح خودش  ابوبکر،  جمعکرده  بررسی  آوری  با 

و   3، انجام شده است، توسط زید بن ثابت  هاو مانند آن های نخل  شاخه و  پوست    ی هاتکه
شهادت دو شاهد، روش  ت  او طبق بعضی از روای 4؛ شهادت دو شاهدهمراه  همین طور به 
گفتۀ او را   و5نیز بوده است عمر بن خطاب  آوری قرآن توسط  شده برای جمع در پیش گرفته 

تنهایی یک سوره  را به   هاآن   »اگر سه آیه بود  :ندا هروایت کردچنین    برائت   ۀسور   ۀدو آی   دربارۀ
آن را به  ها  آن   . را به آن ضمیمه کنید  هاو آن را پیدا  یک سوره از قرآن  ]اما[    .دادمقرار می 

کردند ضمیمه  برائت  را    همچنین   6« . انتهای  دیگرانآیاتی  و  او  کرد  از  در  ا ه روایت  که  ند 
 . وجود ندارد ی مصحف امروز 
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و    ، تشکیل دادقرآن  آوری  جمع   فرایند پیگیری  برای    بزرگیهیئت  عثمان بن عفان،    اما
خودش به  او شنیده بود و  خدا که از رسول کسی بود آوری از هر جمع  بر اساس  اورویکرد 

 1. شرط نیز روایت شده استعنوان به دو شاهد وجود از او   .کرده استتصریح نکته این 

به صحیفهقرآنآوری  در جمع وی   بودکه  هایی  ،  اعتماد می  نزد حفصه  انس    .کردنیز 
 : روایت کرده است

در حال    هاهمراه شامیان و عراقیبهدر فتح ارمنیه و آذربایجان    کهـ  »حذیفة بن یمان
ترسید  . دخدمت عثمان رسی به  ـ  بودجنگ   آنان در قرائت  از اختلف  به    . حذیفه  حذیفه 

در قرائت کتاب دچار اختلف  پیش از اینکه این امت    !منینؤالمای امیر  :عثمان گفت
را   شخصی عثمان  .این امت را دریاب ـ دانکه دچار اختلف شدهیهود و نصارا مثل شوند ـ

 یماهبرداری کردها نسخهدر مصحفهایی را که  و گفت صحیفهسوی حفصه فرستاد  به
  . ن فرستادعثمابرای  را  هاآن حفصه . گردانیممیما بعدًا آن را به تو باز  ، و ما بفرستبرای 

ن بن حرث بن  ا به زید بن ثابت و عبدالله بن زبیر و سعید بن عاص و عبدالرحمعثمان  
به    عثمان  .برداری کردندها نسخهرا در مصحفها  نیز صحیفه  هاآن  و  هشام دستور داد

نظر  از قرآن اختلفچیزی  اگر شما و زید بن ثابت در    :گفتقریش  از  نفره  سه   این گروه
نیز   آنان  .نازل شده استبه زبان آنان    قرآنزیرا    ؛آن را به زبان قریش بنگارید  کردیدپیدا  

  عثمان   .برداری کردندهایی نسخهها را در مصحفصحیفهانجام دادند و در نهایت، آن  
به برداری کردند  هایی را که نسخهعثمان آن صحیفه  .ها را به حفصه بازگرداندصحیفهآن  

صحیفه یا مصحفی از قرآن به غیر از آن مصحف  تاد و دستور داد هر  فرس   هاسرزمینتمام  
 2« .را بسوزانند

نیز  مسعود و دیگران  بلکه عایشه و ابی  و ابن  ؛که مصحفی داشتنبود  تنها کسی  حفصه  
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 . داشتندمصحفی هرکدام 

از  که  هم هست  جزئیات دیگری   بنده  ؛  خودداری کردم   شانبیانبنده  جلب  زیرا هدف 
نبودن  الهی»کنندگان به اشکال  تشکیک ه  خواننده به بیان علتی است که باعث شدتوجه  
 . برسند  «جهتاز این  قرآن

 : گویممی .گردمشده باز میبه پاسخ اشکال مطرح  مسئله روشن شد حال که 
 :اول

چگونگی اجرا شدنشان هرچه بوده باشند  آوری و  جمع  ۀ قضیهمراه  داده به حوادث روی 
د؛  نی ندار تأثیر هیچ بودن قرآن الهیـ بر گیرندکنندگان فرض می به آن صورتی که تشکیک ـ

و اگر اشتباه    ، ندا هاز مسلمانان انجام دادای  عده است که  بوده  ، کاری  قرآن  آوریجمع زیرا  
باشد،  ایجاد شده  آنان  ناحیۀ  از  صوص  خبه   یرفتار قرآن در  کاستن از جایگاه  یا  عملکرد  سوء یا  

نه    ،ندا ه که این کار را انجام دادشود  گذاشته می کسانی  است که به حساب  ای  این نتیجه 
اینکه کتاب یا خیرالهی    ی خود قرآن و  اختلف علمای    ۀمسئلبه همین ترتیب    . بوده است 

ـ آوری  در جزئیات جمع   شاننظراتتعدد  مسلمان و   مطالب  از آن را در  هایی  گوشه که  قرآن 
تحمل  و آنان به  گردد  بازمیآنان  به خود  نظراتی است که  ها  این   ـملحظه کردیم شده  گفته

سزاوارتر  آن  نمیجزو    وجههیچبه و    ند، عواقب  شمرده  علمی  تا  رویکرد  کلی،  به شود  طور 
 . ازیمس شگویقرآن و سخن ه جورا متعواقب آن 

و در    که آن را آوردهکسی  بودن  حقانیت و الهی با  الهی است،    یاینکه قرآن کریم، کتاب
کسی    یعنی   ؛ و این محمدخدا  یعنی رسول    ؛ شودثابت می  است رانده  زبان  به    این جهان 

منطقی  نظر  کند، از  وارد    تردید وشک سبحان    وند قرآن به خدا داشتن  در نسبت خواهد  میکه  
 ایشانشدن  فرستاده و    خدا راستی خلفت الهی رسول  صداقت و بر او الزم است در  

حقانیت    ،ایشاندعوت  راستی  با اثبات صداقت و  و    ، کندتحقیق  خداوند سبحان  سوی  از  
و   خداوند سبحان    قرآن  انتسابقرآن  می به  از  هر   .شودثابت  اطلع  خواهان  روش کس 
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کتاب »عقایدمی  است  خدا   رسولادعای  اثبات  تحقیق    صحیح به    اسلم« سید   تواند 
 . کندمراجعه  بحث خلفت محمدماحمدالحسن، 

 :دوم

به قلب  باال  از عالم    ، حقیقت الهییک  عنوان  به را  قرآن  خداوند سبحان،  بدون شک،  
قرآن را در این جهان به    ۀهمنیز    خدا و رسول    ،طور کامل وحی کردهبه   خدا رسول  

ِبِه   :فرمایدتعالی میحق   .ه استزبان آورد ِلَتْعَجَل  ِلَساَنَك  ِبِه  ْك  ُتَحِر  َعَلْیَنا َجْمَعُه  *    اَل  ِإَن  
ْرآَنهُ 

ُ
ْرآَنهُ (    َوق

ُ
ِبْع ق َناُه َفاَت 

ْ
َرأ

َ
خواندن  خاطر عجله برای  ه زبانت را ب) 1ُثَم  ِإَن  َعَلْیَنا َبَیاَنهُ *    َفِإَذا ق

پس هرگاه  *    !ماست  ۀکردن و خواندن آن بر عهدچرا که جمع *    [ حرکت مده، قرآن آن ]=
کن پیروی  آن  خواندن  از  خواندیم،  را  بیان  *    ! آن  توضیح]سپس  عهد  [ نیز]آن    [و    ۀ بر 

این  آشکار،    اینسخه   صورته ب  آوری قرآن توسط ایشانجمع در خصوص  اما    . (ماست
ایشان ای است که در  مسئله برای  امکاناتی که  بود    خودش   در زمان  ضمن حدود  فراهم 

ـ  مسعود و دیگرانابن   ،بن کعب  ابی  مثل  ـ چگونه برخی از صحابه    گرنه و   ه است؛ اتفاق افتاد
بیاورند  به مخصوص    یهامصحف توانستند  می را  صحیفه  !؟خودشان  اصل  که  و  هایی 

 آوری قرآنعثمان در جمع هایی که  صحیفه   همان   ؛ چه بود  کردمی محافظت    هااز آن   حفصه
قرآنی نبود که رسول  مطالب همان  از  ها  آنآیا    .شد  رهتر به آن اشاپیشتکیه کرد و  ها  به آن 

 ؟فرمود میامل کاتبانش را به  هاو آن ، مسلمانان تلوت ایبر  خدا 

و چیزی که    ، رسید  [مسلمانانبه  ]   ـطور کلیبه ـ فرمود  تلوت    خدا که رسول    یقرآن
در  طور که آنچه امروزه    همان   ؛قرآن بود   دست مسلمانان بوددر    خدا پس از رحلت رسول  

قرآن جریان یافت هیچ آسیبی  آوری جمع  فرایندکه در حوادثی و  ؛ماست، قرآن استاختیار 
  ه آن را ب  خدا ول  که رسبوده است    یحقیقتخارج از آن  که نه به این دلیل    ؛ زندبه آن نمی 
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از این  بلکه    کرد،در این عالم آشکار  برای مردم    پذیر بودبهترین و برترین حالتی که امکان
تراز  آنان را در هر زمانی، هم  خدا های الهی که رسول که حجت رساند جهت آسیبی نمی 

 .ندا ه آن را کافی دانستفرموده است معرفی و همراه قرآن 
  :سوم

روش    ـماجراهایشآوری قرآن و  جمع   ۀ طریقاز    گیریبا اشکالـ   کنندگانتشکیک به نظر  
اینجمع با  قرآن،  الهی  قرآن  که  مسئله    آوری  ندارد؛  کتابی  تناسبی  این  باشد  آنان  یعنی  و 

با کتاب الهی  آن روش  که فقط  وجود دارد  آوری  برای جمع روش و طریقی  کنند  فرض می 
است  آوری کتاب الهی در این عالم  جمع این کدام روش  آن راه چیست؟    ؛ وتناسب داردبودن  

 داند؟ و دلیل قطعی او چیست؟کننده، آن را مناسب میکه تشکیک 

جز اینکه فرض  به   ،ندا هبیان نکردخصوص  در این  چیزی  هیچ    هاواقعیت آن است که آن
قرآن را فراهم  از  قسمتی  رفتن  بین امکان از نبوده و    قطعی  که   «آوریجمع   روش»  کنندمی

ُملزم نیستیم؛    یفرضچنین  طور کلی به  ما به   .منافات داردکتاب  بودن  با الهی   ،کرده است
 : باطل استعقلی، و از نظر نقلی فرضی است که  زیرا 

از   - این  نظر  اما  به  کتاب دلیل  نقلی،  کریم،  قرآن  و صحیفه که خود  های  ها 
  کنونولی ا   انده فرستاده شدقرآن  آسمانی و الهی را بیان کرده است که پیش از  

  یک کتاب   .نیستنبودنشان  معنای الهیبه   هانداشتن آن و وجود   ؛وجود ندارد
از آن از بین  قسمتی  یا  طور کامل  به ولی با گذشت زمان،    ،الهی باشدتواند  می
 ؛ دبرو

هدف    .که نقض غرض، با حکمت منافات دارددلیل  عقلی، به این  نظر اما از  -
در   که  عالمی  ما   ات اعتقادطبق  ـ آن هستیم  ما  از  امتحان دینی  آفریدگان    ـ 

مسائل   ۀدربار این دنیا  در    تو حتمی  تمعنایی برای قطعیهیچ    در نتیجه  ؛است
و امتحان را از  خواهد بود  سادگی، نقض غرض  به  کهچرا ؛  وجود ندارددینی  

 .شوداز فرد حکیم صادر نمی عملکردی و چنین  ، بردبین می
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ـ آخر توضیح  این   پرسشی باشد که    ی برایصلحیت این را دارد که پاسخـ  تنهایی به ی 
و    ،قطعیرا  قرآن کریم    ۀکه چرا خداوند، مسئل این  :کندخطور می  یک فرددر ذهن    چه بسا 

ورود شک و  ـ امکان  وجههیچ به ـ که    ای فراهم نکردبه طریقه   برای مردم فقط یک نسخه
 نداشته باشد؟ راه احتمال در آن  

  : فرموده استتعالی  حق   ؛ در حالی که با امتحان مخالفت داردچنین چیزی    : و پاسخ
  ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلٰی َبْعٍض ُسُل َفَض  ُه َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت ِتْلَك الُر  َم الَل  َوآَتْیَنا ِعیَسی    ِمْنُهْم َمْن َکَل 

اْلُقُدِس   ِبُروِح  ْدَناُه  َی 
َ
َوأ َناِت  اْلَبِی  َمْرَیَم  هُ   َشاءَ   َوَلوْ اْبَن  َتَتَل   َما  الَل 

ْ
ِذیَن   اق   َما  َبْعدِ   ْن مِ   َبْعِدِهْم   ِمْن   اَل 

َناُت   َجاَءْتُهُم  ِکِن   اْلَبِی  هُ   َشاءَ   َوَلوْ   َکَفرَ   َمْن   َوِمْنُهْم   آَمَن   َمْن   َفِمْنُهْم   اْخَتَلُفوا   َوَلٰ ِکَن     َما   الَل  َتَتُلوا َوَلٰ
ْ
اق

َه َیْفَعُل َما ُیِریُد    . بر برخی دیگر برتری بخشیدیمها فرستادگانی هستند که برخی را آن ) 1الَل 
و درجات بعضی از آنان را باال برد؛ و به عیسی    ، از آنان کسی بود که خدا با او سخن گفت

 خواست القدس تأیید کردیم؛ و اگر خدا می روح   ۀوسیلپسر مریم دالیل آشکار دادیم، و او را به 
بودند آنان  از  پس  که  آن ]همه ،  کسانی  از  به کشتار  بعد  آمد،  برایشان  که  روشن  [ دالیل 

کردند؛ پس، بعضی از آنان کسانی بودند    پیدا   با هم اختلف ها  آن پرداختند، ولی  نمی   یکدیگر
اگر خدا می  بودند که کفر ورزیدند؛ و  آنان کسانی  از  ایمان آوردند، و بعضی  با  که  خواست 

   .(دهدخواهد انجام می کردند، ولی خداوند آنچه را مییکدیگر جنگ نمی 

  کهچرا ؛  وجود ندارددر آن  قطعیت  معنایی برای  هیچ  و    ،، دنیای امتحان استدنیا  این
  . ملغی خواهد شدامتحان در این صورت 
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 قرآن های تعدد قرائت  :5 اشکال

وجود اضطراب و    ۀنشان   قرآن کریم برای  را  متعدد  های  کنندگان، وجود قرائت تشکیک 
ی الهی باشد  اینکه قرآن کتاببا  اینکه چنین وضعیتی،  و    ، داننداختلف در متن قرآنی می 

 . ندنکمی  تأکیدآن و درون  در بافت  ،بشری  های دخالتوجود   ه و ب ، هماهنگی ندارد

 : پاسخ

ها  قرائت   ۀکه به مسئل   یبرخی از نکات مهمبر  پاسخ، خوب است  پرداختن به  از  قبل  
 . داشته باشیمدرنگی  ارتباط دارد

ها  قرائت اختلف در    .قرآن استو گفتن کلمات  آوردن  زبان ها در اینجا به منظور از قرائت 
به آنجا   ابوعمرو دانی،  تا  به هجده    اتاختلفوجوه  رسیده است که  رسانده  وجه  را در آن 

  ، و حذف، تثبیت  دیگر   یبه لفظ  یک لفظتغییر    نقصان، و  زیادت  از جمله اختلف در    ؛است
  1. دیگروجوه  و    ، صرف  ،حرکات  تغییر ِاعراب و  ، تشدید و تخفیف،  مفرد و جمعتقدیم و تأخیر،  

  ؛ داشتند به خود را  های مخصوص برخی از کلمات قرآن، قرائت برای    برخی از صحابه حتی 
 .عثمان و دیگران ،عسابابن  ،عبدالله بن مسعود  ،بن کعب ابی   ،عمر بن خطاب مثل 

منجر    برخی از مسلمانان به وقوع نزاع و درگیری یا اختلف میان    هااختلف در قرائت 
، دیگری را  ، و یکیدادروی  بن کعب    و ابی    ، عمر بن خطابمیان  کشمکشی که  مثل    ؛شد

به خود مشغول  قرآن  »مرا    : است که ابی به عمر گفتآمده  در روایت    . متهم کرد  گوییبه دروغ 
 2«.ود مشغول کرده استبه خ  بازارهازدن در تو را کف   در حالی که ،کرده

بسیار قرائت قرائت   ند، ها  قاریان    اند؛ گانههفت   هایقرائت   ، مشهور  هایولی  این  و 
اء السبعة(  گانه  هفت (، عبدالله بن  ق118  :الله بن عامر دمشقی )ت  عبد   : ند ازا عبارت )القر 
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(، حمزه  ق154  :(، ابوعمرو بصری )ت ق 127  : (، عاصم کوفی )تق120  :کثیر مکی )ت 
 . (ق 189 : کسائی )ت و (ق  :(، نافع مدنی )تق 156 : کوفی )ت

و  بود،  (  ق 224  :قاسم بن سلم )تکرد    تألیفشروع به  ها  قرائت   بارۀکه در کسی  اولین  
بسنده    هفت قرائتبه  فقط  بود که  کسی  اولین  راه او را ادامه داد و  (  ق 324  :مجاهد )ت ابن
به  که  بود    «هاشمابن ابی »  او  شاگرد از جمله    ؛ انتقاد کشیدندبسیاری این نظر را به   1.کرد

می ابن رسید  نظرش  قرائت  از  اعمش  ابوحیان،    ؛2است   ترپذیرفتنی عامر،  قرائت  و 
برخی از  حتی   .شمردبرمیمجاهد کمبود در علم ابن دلیلی بر را   به هفت قرائت کردن بسنده 
  گونه هر عاری از  را    ـدیگری  قرائت هیچ  و نه  ـ هفت قرائت  همین    بهفقط  جستن  تمسک آنان،  

 3.ندا ه برشمردو سنت  آثاراز  شواهدی

 :گرددمی عامل بازبه دو  ـبه نظر علما ـ ها قرائت تعدد  اما علت  

 : ادعا کرده و گفته استآن را  است که ابوعمر دانی عاملی این و  ؛وحی :اول

قرآن   خداکه رسول  بوده  این    دلیل این اختلف در قرآن  : ها»اصل اختلف قرائت
سال  را   جبرئیل    یکهر  به  او(  بار  بر  و صلوات  سال  در    لیو   داشت؛عرضه می)سلم 

ر هر  جبرئیل )درود و سلم بر او( د   داشت؛ وعرضه  جبرئیل  دو مرتبه به  آن را  وفاتش  
  رای ب  ،ف های مختلها و قرائتاز این شکل  قرائتیک  یک شکل و  به  قرآن را  ،  عرضه
 4« .کرد بیان می ایشان

برگرفته    «اخیر عرضهروایات  »را از  مطلب  این  او  است که  گویای این  سخن او  زبان حال  
که دانی  ای  مطلب اضافه   ـصحیح آنان آمده است های  کتاببا توجه به آنچه در  ـولی    ؛است
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نقل شده    »از عایشه، از فاطمه  :این احادیثمثالی از    .نیست  هادر آن است  بیان کرده  
و امسال    ،کرد، قرآن را به من عرضه میبه من فرمود که جبرئیل هر سال  است پیامبر

  1« .فرا رسیده است  مَاجلبینم که  آن را جز این نمیو دلیل    ؛آن را به من عرضه کرد  دو مرتبه
 . طرف خودش بوده استاجتهاد و گمانی از  اً ، ِصرفای که دانی به آن رسیدهو نتیجه 

قاریان  :دوم اجتهاد  قرآن    .اختلف  از هرگونه  وقتی  و  ذگنقطه خالی  بود،  اعراب  اری 
است  دلیل  به همین    .درست است  اییه نظر و این   ؛قاریان در قرائت آن اختلف پیدا کردند

به یکدیگر موضع سلبی  مذاهب و قاریان، نسبت  پیشوایان  که بسیاری از علما و راویان و  
از قرائت   ؛دارند بن حنبل، دو قرائت  احمد  را  های هفت مثًل    و 2، ه استداشتناپسند  گانه 

و طبری   3،دانستقرائت حمزه را بدعت می   ـکه راوی قرائت عاصم است ـ ابوبکر بن عیاش  
 4.کردمیتوصیف  نبودن فصیح آن را به و دانست قبیح میعامر را  قرائت ابن 

قرائت همچ از  برخی  هفتنین  زبان توسط  گانه،  های  از  به  شناسان،  بسیاری 
توهمیغلط   ،داشتناشتباه  قبیح بودن،  دست و  ،  بودن بودن،  این  از  توصیف    توصیفاتی 

زبان   . اندشده این  از  )ت شناسان  یکی  خود  که  است  (  ق 215  : اخفش  کتاب  در 
توصیف    بودنناپسند و    نادرستو    اجباری به  بسیار  ها را  بعضی از این قرائتالقرآن«  »معانی

همچنین   5.ناپسند استگفته است  قرائت »ُرُهن مقبوضة« ابوعمرو    ۀمثًل دربار   ؛کرده است
اشتباهات گفتاری )لحن(  و    بودنها را به اشتباه و ناپسند که برخی از آن  «مبرد»الو   6«فراء»
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نیز نظراتی همانند آنان    و مازنی و زمخشری و دیگران 1؛ استنبودن توصیف کرده  و جایز
 . اندداشته

هفت قرائت به    ،علوهبه  وارد  نیز    گانههای  استاشکاالتی  خود  توسط  حتی  ،  شده 
و غلط و اشتباه در عربی  بودن  خیالیعامر »کن فیکوَن« را به  مثًل قرائت ابن   .مجاهدابن

ئش« را به اشتباه توصیف کرده است و قرائت عاصم  و قرائت نافع »معا ، توصیف کرده است
 2. توصیف کرده است کردن »شین« »ُشُیوخًا« را اشتباه به مکسور 

  ـهاقرائت چه برسد به دیگر  ـ گانه  های هفت قرائت   دهدمی نشان  روشنی  به اطلعات  این  
دلیل قرآنی یا روایی  قطعًا  اگر وحی الهی بود،  و    ،استبوده    اناجتهادی از سوی صاحبانش

می دست   ، ندآوردبرایش  معرض  کم  و  مییاهطعنه چنین  در  مشاهده  که  قرار    کنیم ی 
 . ندگرفتنمی 

رسیدن آن به رسول  برای  باید    ها ثابت شود برای اینکه حجیت یکی از قرائت   ،علوهبه 
مثل ابی  بن کعب، یا  ـ معاصر با ایشان  خصی  شو رسیدن آن به    ، شودیقین حاصل    خدا 

تا او نیز    ،ثابت نشود او  برای    توسط رسول خدا   تا زمانی که خواندن تمام قرآنـ  عثمان 
به همین    . ، کفایت نخواهد کردتا به قاری برسد کند  قرائت را برای افراد پس از خود روایت  

  ؛ آور نیست آنان یقین از نظر  «خبر واحد» کهچرا ند؛ ا هبرخی از آنان، تواتر را شرط دانستدلیل 
برای برخی    اثبات سند صحیحو حتی    شودیافت نمی در حالی که هیچ اثری از چنین چیزی  

کثیر  که راوی قرائت ابن   « بزیدربارۀ »ال  حجرابن مثًل    .استکاری دشوار  اساسًا  ها  از قرائت 
گفته  ابوحاتم    .ته استحدیث، ناشناخنظر  از    :»عقیلی گفته است  : گفته استچنین    است
 3«.کنمنقل نمی و از او حدیثی   ،، ضعیف استنظر حدیثاز   :است
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بسیار  ای است که دسترسی به آن  ، مسئله خدا از رسول    هابودن آن متواتر   دربارۀاما  
شوکانی طبق    و  استبعید   رسید  انشدربارۀتوان  نمی »  تعبیر  یقین  و  علم  زرکشی و   1« به 

ولی    ؛متواتر است   گانههفت  قاریانسوی  ها، از  این قرائت واقعیت این است که  »  :گویدمی
 2« .استاشکال محل  پیامبراز   هامتواتربودن آن 

شد  قانونی برای پذیرش قرائت صحیحی  به وضع  مجبور    «جزریابن دلیل »به همین  
موافقت  ـ  حتی به وجهی ـ  عبارت است از »هر آنچه با عربی   این قانون،   نباشد؛که رد آن جایز  

  های عثمانی با یکی از مصحف ـ  صورت احتمالی حتی به ـداشتن آن  داشته باشد + موافقت
  ۀ شیعه و سنی در مسئل این فتوای بسیاری از علمای مسلمانو   3. ش«بودن سند+ صحیح 

   . استبوده قرائت در نماز 

  که روایت شده است قرآنـ   «گانههفتاند با استفاده از »حروف  تلش کرده  برخی از آنان
  یولی این توجیه ارائه دهند،گانه های هفت قرائت  توجیهاتی برایـ ه است شدنازل  هابا آن

زمانی، پس از  نظر  از  ـ  که البته بیش از هفت تا هم هستندـ ها  قرائت زیرا این  است؛  نادرست  
نظر  اختلف نیز  گانه  های هفتدر بیان معنای حرفها  آنعلوه  به   ؛ اندایجاد شده قرآن  نزول  
معنا یا نزدیک به آن  این است که برخی از مفردات قرآن، به همها  ای از آن نظر عده  ؛دارند

به  و    ، ها هستندها یا زبان لهجه منظور،  که  بوده  نظرشان این  دیگر  و برخی    ،شودمیتبدیل  
و امر و حلل و حرام و محکم و متشابه و    »زجرایاز  ۀ  گانهای هفت ، باب دیگر برخی  نظر  

به    ؛ ...وهستند  اختلف در قرائت  ای دیگر این بوده که وجوه  ده عنظر  و  هستند،  َامثال«  
چنین سخنانی را از    و  جهالت و نادانی برشمردهدو را  خلط بین این  جزری،  ابن دلیل  همین  
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گاهی بیسوی کسانی می نظر زرکشی آنچه پس از  و حتی به   1؛ اندبهره داند که از علم و آ
 2. بوده استحرف زید بن ثابت یعنی   ،آوری عثمان در دست مردم بود، فقط یک حرفجمع

فقط بر  قرآن  »  :فرموده است  باقرامام  همان طور که ابوجعفر  که  است  واقعیت آن  
از   حرف،  آمده    اتاختلفاین  ولی    ه،شدنازل    یگانه]خدای[    سوی یک  راویان  سوی  از 

 3«.است

کلی به  از    هااین   طور  که  ملحظاتی  برخی  قرائت به  بود  دارد هامسئله  تعلق  که    یی 
را طعنه   کنندگانتشکیک  کریم  آن  قرآن  به  دانستبرشمرده  ای  اختلفی  ویژگی  که    انده و 

 .کندمینفی  را از آن   «بودن  کتاب الهی»

 : پاسخ به تشکیک آنان
  :اول

الهی  ی صحیح  روش میکه  ثابت  آن  با  قرآن  اثبات    : گفتیمو  ،  شدتقدیم    شودبودن 
اثبات    انتساب با  الهی است،  اینکه کتاب  به خداوند سبحان و  راستقرآن  گویی  صدق و 
انجام میدر    خدا رسول   ترتیب    شود؛دعوتش  این  به حقانیت رسول  به    خدا سخن، 

انبیا و فرستادگان  )های الهی  حجت شناخت  با قانون    اشگوییصدق و راست گردد که  می باز
طور  به و    ، عقلی و نقلی، برایش دلیل آورده شده نظر  که از  قانونی    ؛ ثابت شده است  (و امامان

 4.منطبق است خدا رسول   رب کامل
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 :دوم

چه  ـ  حقیقتیهر  .نیست چیزآن حقیقت  ء استوارکنندۀجزآوردن چیزی، زبان گفتن و به 
برای تمامی حقایق  این  و    ؛شوداش استوار میوجود واقعی و حقیقی  هب  ـقرآن غیر چه  و    ،قرآن

این   هبقرآن،  در خصوص   .اختصاص نداردقرآن به و فقط صورت بدیهی ثابت شده است به 
طریق  آسمانی است که در این عالم، از    ی اساسًا کتابزیرا قرآن،  شود؛  می  تأکید مسئله بیشتر  

  ،بیان کرده  ـلفظ یعنی  ـاین عالم  مختص    از طریق ابزار فهماندِن که آن را    ، خدا رسول  
خدا    ا ر   آنچه   بودنکاملکه    ای بیان کردگونه به را  آن    ۀهم  رسول خدا   آشکار شده است، و

پس  مسلمانانی که  از آنجا ناشی شد که  اما اختلف    ؛کردمیآشکار  خواست ظاهر شود  می
ایشان الفاظ قرآن  گویش    ۀآمدند دربار   از  از  را  رسول خدا آنکه  ـ برخی  آشکار کرده  ها 

نتایج ناشی  و  گردد  ها برمی خوِد آنای است که به  مسئله   پس این  . دچار اختلف شدند ـ است
های علما  زنی ه نظرات و گمانو    خواهد بود؛آنان  عهدۀ خود  اختلف آنان در قرائت قرآن بر  از  

 . استبه همین صورت نیز 

از   به    . پذیردنمی   تأثیرآن  چگونگی گویش  همچنین حقانیت چیزی،  ما  و  مثًل  صدق 
شدن ایشان از سوی خداوند سبحان  و مبعوث   الله، موسی بن عمرانرسالت کلیم راستی  

گفتار  در  لکنت  ولی خود قرآن به وجود    ایمان داریم،   لعزم استا یکی از انبیای اولواو  و اینکه  
توسط فرعون شده    گرفتن اوِاستهزا کردن و به که باعث مسخرهلکنتی    ؛کندتصریح می وی  
َمِهیٌن    :بود ُهَو  ِذي  اَل  َذا  َهٰ ِمْن  َخْیٌر  َنا 

َ
أ ْم 

َ
ُیِبیُن أ َیَکاُد  این کس که خود  ) 1َواَل  از  آیا من 

نمی بی و  است  بهترمقدار  کند  بیان  درست  چگ   (نیستم؟   تواند  وجود،  این  با  نگی  وولی 
به  این فقط    .در رسالتش نداشتاو  حقانیت  صداقت و  در  ی  تأثیر حتی اندک    شگفتنسخن 

به همین  دیگران نیز  دربارۀبلکه  ؛ شود اختصاص نداردصادر میحقایقی که از مردان الهی 
است در  کدام  هیچمثال  عنوان  به   . صورت  دانشمندان،  که  صحت  از  نظریاتی  از  برخی 
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فقط به این دلیل که او از    رسیده استها  به آن  ـاستیون هاوکینگ ـ دان بریتانیایی  فیزیک 
روشن  به این ترتیب    .ی ابراز نداشته استتردید وشک   ،توانایی گفتن و نوشتن برخوردار نبوده

حقیقت،  می و  حق  نوشتنشانشود  در  اختلف  وجود  یا  گفتن  چگونگی  ی  تأثیر هیچ    از 
   . پذیرندنمی 

  :سوم

بر حقانیت آن    یهر اختلف بررسی    گذار نیست؛تأثیر در قرآن،  باید منبع اختلف  بلکه 
گذار است، اختلف و تعارض  تأثیر باشد  در حقانیت قرآن و اینکه کتاب الهی  عاملی که    .شود

که به فاعل  از این دست  مسائلی  نیز  و  هاست،  در آن اشتباه  وجود  یا    ،بین مضامین آن است
خداوند  به  یعنی    ؛در این عالم«   اشکننده اظهار و    ، قرآن  ۀکنندحی»ویعنی به    ؛گرددمیآن باز 

دور  و حال آنکه از ساحت مقدس آنان بسی به مقام اوست؛  کسی که قائم و  اش  فرستاده و  
دریافت   است؛ از  ناشی  اختلف،  اگر  به  اما  این  باشد،  بازکننده  او   کهچرا گردد؛  می خوِد 
قطعًا در دنیای امتحان  دوم از اختلف  این شکل    .استبانی بروز آن اختلف شده  وباعث 

  ش کردنبرای قطعی و حتمیهیچ مجالی    که قبًل اشاره کردیم   طور  همان که  دهد  رخ می 
 . نیست

 :چهارم

  خدا رسول    های الهی برای چگونگی رفتار با قرآن کریم چیزی بود کهاز جمله برنامه 
  پیوسته  ه کدر حالی    ؛کردبیان می برای مسلمانان  شد  برایش فراهم میدر هر مناسبتی که  
فریاد   میانشان  در  »  : آوردبرمیدر  میشما  میان  من  باقی  آن که  گذارم  چیزی  به  ها اگر 

دو از    این  .بیتم کتاب خدا و عترتم، اهل   ؛شویدهرگز پس از من گمراه نمی تمسک جویید  
همان طرحی که آن  اگر آنان به  و  «  .بر من وارد شوند  حوضدر  شوند تا  یکدیگر جدا نمی 

  ، کردندتنها در قرائت قرآن اختلف پیدا نمی ، نه زدند ترسیم کرده بود چنگ می  حضرت
و تفسیر و کشف رازها  شرح در ـ است ی توجه به اینکه قرآن، کتاب آسمانی رمزآلود  اببلکه ـ 

 . شدندنمی اختلف دچار نیز   شکردن مسائل متشابهشرایع آن و محکم  و معارف و
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روش   و  کردن  ضمیمه یعنی  ـ این  قرآنکنندۀ  تفسیر تراز  هم ِعدل  به  گونه  هر   ـقرآن، 
تشریع    ،کردنمحکم   ،بیان  ،در قرائتتوان تصور کرد ـ می  اختلفی را که از جهت خود قرآن

خود وجود قرآن در هر زمانی، ضرورتی فوری است    نتیجهدر    ؛ کندـ منتفی میو دیگر مسائل 
  ، رها شود  اما اینکه روش محمد  . توضیح دهدطلبد که آن را  الهی را می   ی که وجود حجت

داوری  های دیگری  روش  بر اساس است،  رانده    بر زبانو کتابی که آورده و    آن حضرتو  
 . دور استبه انصاف از و  ی نیستعلم وجههیچبه ،  اندبوده  دور از روش اوبه شود که  

ما  نظر  امروزه    فتن پذیر   از  مسلمانان  که  می قرائتی  این  کنند  قرائت  نبوده  به  که  دلیل 
دلیل  بلکه به این    ؛ شده باشدثابت    ـمثًل تواتر یا سند صحیح ـ خود، با دلیل قطعی  خودِی به 

 . را به آن صورت قرائت کنیم اند قرآندادهبه ما دستور   های الهیکه حجت بوده 

قرائت کرد  ]قرآن[    مردی برای ابوعبدالله  : نقل شده است، گفتاز سالم بن سلمه  
من  می   و  را  قرآن  از  که  حروفی  همان  شنیدم  میطبق  مردم  که  نبود    . خواندندچیزی 

تا    ،بخوان  خوانندطور که مردم می  همان  و  ایستاز این قرائت باز »  : فرمود  ابوعبدالله
کند قیام  قائم  . قائم  کرد  وقتی  خدا   قیام  را    وند کتاب  حد  عزوجل    خودش   طبق 

 1«...ندخوا می
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(3) 

مربوط به  اشکاالت 
 قرآن بودن بشر ساختۀ دست 

  پذیر خطا،  نقدقابل   در نتیجهو    ، استبوده  بشری    یقرآن، تلش  ،کنندگانتشکیک به نظر  
 : کنندمیمستند شکال را به چهار اِ  خود نظرها این  و آن  ؛ است تصحیحقابل و 

 ؛ از خودلفظی قبل ترکیبات ها و کتاب از  پذیرفتن قرآنتأثیر  -1
 ؛ بن خطاب  عمرهای دخالت و  ،اسباب نزول  -2
 ؛ ناسخ و منسوخوجود  -3
 . غرانیقماجرای  -4

کردن این اشکاالت  مطرح طریق  از  قصد دارند  کنندگان  که تشکیک ای  نتیجه   ۀخلص
ه و    در نتیجه و    ،قرآن استبودن  ساختانسان   برسندبه آن   داران که دین بودنی  مقدسمنز 

 . شودمیزدوده از آن اند، به آن افزوده  آسمان استمقدس و  یکتابدلیل اینکه به 

 از خود   شیپلفظی  ترکیبات  ها و  کتاب از    قرآن  یر یپذتأثیر   : 6  اشکال

بسیار تشکیک نظر  به   داستان   ی کنندگان  و  آیات  کتابقرآن    هایاز  از  از  پیش  های 
هفت  حکایت    ، داستان ابراهیممثل    اند؛ پذیرفته   تأثیرـ  اندتر از قرآن بودهکه باستانیـ   شخود

که قرآن، منابعی  ایناثبات برای  ـ به نظر آنانـ این و  ؛ دیگری  هانفر اصحاب کهف و داستان 
و  کند،  کفایت می (  یده استدزدمی   ، از آنانای  عده )یا به تعبیر  گرفته  رمی باز آن  داشته که  

 . معجزه باشد ـگویند که مسلمانان میگونه آنـ چه برسد به اینکه  ، وحی الهی نیستقرآن 
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از داده  باستان طبیعتًا پس  در    شناسیباستان   هایکاوش از    آمدهدستبه   شناسیهای 
این اشکال گسترده    ،پس از آنماجراهای  در آغاز قرن بیستم و    ( عراق)النهرین  سرزمین بین 

هویدا  بسیاری را  حقایق  »تمدن سومر«  یعنی  تمدن انسانی  ترین  از کهن سفالی  های  لوح   .شد
باستان   ندکرد را حیران کرده استکه  و  که  است  مطالبی  از جمله    ؛شناسان  الهی  با دین 

مثل    ؛افتاده است آن دوران برایشان  و اتفاقات مهمی که در    ، دارد  ارتباط کاملی   خدا انبیای  
برخی  میان  روشنی  بسیار  شباهت  و از آنجا که    وقایع بسیار دیگر؛ و    ،داستان طوفان نوح

آمده است    هاآن زمان  خر از  أمت  ۀگانآنچه نزد ادیان ابراهیمی سه   ها، بااین لوح از مضامین  
دارد،   پیش و  وجود  این  ـ با وجود  بسیاریداوری  اشتراک  از جمله علمای دین در آن    ، که 

بودن توصیف  زمینی  اتافسانه و خرافبه   اً ِصرفرا  یتمدن سومر های  دستاوردکه ـ اند داشته
از  آمده ـ آنچه در ادیان آسمانی  برشمردن تمامی  کجی،    حتمی چنین منطِق   ۀکنند، نتیج می

این    .استبوده  بشری زمینی    دستاورد   صرفاً عنوان  به   ـقرآن کریم های مقدس و  جمله کتاب 
 . کنندمی  آن را ترویج با شدت   کنندگانخدایان و تشکیک است که امروزه، بی ای نتیجه 

   :پاسخ

  :اول

اشکاالت   به  پاسخ  مرتبه،  ،  گذشته در  قرآن  چندین  با  تعامل  برای  بیان روش صحیح 
  که عبارت است از اثبات صدق و راستی دعوِت   تقدیم شد؛  آسمان است  ی اثبات اینکه کتاب

به زبان آورده استو    اشده نآور  را  این    . محمدیعنی فرستادۀ خدا    ؛ کسی که قرآن  اگر 
ثابت شود   از  ـ مسئله  ثابت شده است نظر  که  نقلی  و  به به   ـعقلی  و  دنبال آن،  طور قطعی 

 .ودشبودن قرآن نیز ثابت میالهییقینی، 

  هایشکه برخی از مضامین و داستان اینالهی است،  ی کتابقرآن شد  ثابت پس از اینکه  
نیامده  یا اصًل  گذشته آمده باشد  ادیان  پیروان  های آسمانی یا در اعتقادات  قبًل در کتاب 

رساند؛باشد نخواهد  زیانی  هیچ  اینکه  و    ،  اثبات  از  است  یکتابقرآن  پس  حتی    الهی 
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ی نخواهد  تأثیر نیز    امل شده است  محمدخدا  هایی که به رسول  کردن آن به افسانه متهم 
ِصیًل   :داشت

َ
َوأ ُبْکَرًة  َعَلْیِه  ُتْمَلٰی  َفِهَي  اْکَتَتَبَها  ِلیَن  َو 

َ
اْْل َساِطیُر 

َ
أ اُلوا 

َ
گفتند  ) 1َوق و 

  . (شوداو امل میها را برای خود نوشته، و صبح و شام بر  های پیشینیان است که آنافسانه
را تکرار  دیروز در مشابهان خودشان بیش از این نیستند که سخنان  کنندگان امروزتشکیک 

 . کنندمی
  :دوم

های  در کتاب شده گفته های عقیدتی ها و اتفاقات و مضمون داستان شامل  قرآناینکه 
نکته  به این   متعدد بلکه خود قرآن، در آیات ؛شودمحسوب نمی  و سر  راز یک پیشین است، 

است مِ   : فرمایدمی  تعالیحق   . تصریح کرده  َعَلْیَك  َنُقُص   ِلَك  َسَبَق  َکَذٰ ْد 
َ
ق َما  ْنَباِء 

َ
أ ْد  ْن 

َ
َوق

ِذْکًرا  ا  َلُدَن  ِمْن  تو حکایت می این ) 2آَتْیَناَك  اخبار پیشین بر  از  از  کنیم گونه  به تو  ، و مسلمًا 
یکی است و    است که دین خداوند سبحاندلیل  این  به    فقط؛ و  (ایمداده ذکری  جانب خود  

ا    : فرمایدمی   تعالیحق  . همان خداوند سبحان استیعنی    ، یکی  فرستادگان خدا منبع   ِإَن 
ْوَحْیَنا ِإَلٰی ُنوٍح 

َ
ْوَحْیَنا ِإَلْیَك َکَما أ

َ
یَن ِمْن َبْعِدهِ   أ ِبِی  ْوَحْیَنا ِإَلٰی ِإْبَراِهیَم َوِإْسَماِعیَل َوِإْسَحاَق    َوالَن 

َ
َوأ

َویُ  وَب  ُی 
َ
َوأ َوِعیَسٰی  ْسَباِط 

َ
َواْْل َوُسَلْیَماَن َوَیْعُقوَب  َوَهاُروَن  َزُبوًرا   وُنَس  َداُووَد  ْد  *    َوآَتْیَنا 

َ
ق َوُرُسًل 

ْبُل  
َ
ق ِمْن  َعَلْیَك  َصْصَناُهْم 

َ
َعَلْیَك َوُرُس ق َنْقُصْصُهْم  َلْم  َتْکِلیًما  ًل  ُموَسٰی  ُه  الَل  َم  ما  ) 3َوَکَل 

وحی کردیم، به تو ]نیز[ وحی کردیم؛ و به ابراهیم    که به نوح و پیامبران بعد از او  همچنان 
و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان ]نیز[  

[ آنان را قبًل بر تو حکایت  ]ماجرای رسوالنی که  و  ؛ *  زبور بخشیدیم  ،نمودیم و به داوودوحی  
و خدا با موسی آشکارا    ؛ ایم[ ایشان را بر تو بازگو نکردهکه ]سرگذشترسوالنی  یم؛ و  ا ه نمود

 
 . 5فرقان:  - 1
 . 99طه:  - 2
 . 164و  163: ءنسا - 3
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که تورات و  بوده    مرجعیوحی کرد، همان   خدا که قرآن را به    مرجعیپس    . (سخن گفت
و   کتاب انجیل  صحیفهدیگر  و  استها  کرده  وحی  پیشین  فرستادگان  به  را  الهی    .های 

ْوَراَة    : فرمایدمی   تعالیحق الَت  ْنَزَل 
َ
َوأ َیَدْیِه  َبْیَن  ِلَما  ا 

ً
ق ُمَصِد  ِباْلَحِق   اْلِکَتاَب  َعَلْیَك  َل  َنَز 

ْنِجیَل  اِس  *    َواْْلِ ْبُل ُهًدی ِللَن 
َ
اَن  ِمْن ق

َ
ْنَزَل اْلُفْرق

َ
ِذیَن َکَفُروا ِبآَیاِت ا َوأ ِه َلُهْم َعَذاٌب َشِدیٌد  ِإَن  اَل  لَل 

ُه َعِزیٌز ُذو اْنِتَقاٍم  د آنچه پیش از خود  ) 1َوالَل  حق بر تو  ، به استاین کتاب را در حالی که مؤی 
  . را نازل کرد  و فرقان  ،نازل کرد  پیش از آن برای رهنمود مردم  نازل کرد، و تورات و انجیل را 

ورزیدند  کفر  خدا  آیات  به  که  خداوند  بی   کسانی  و  داشت،  خواهند  سخت  عذابی  تردید 
   .(انتقام است  ناپذیر و صاحب شکست

های  انبیای خدا و کتاب   ۀبه همداشتن  به ایمان   ـمسلمانعنوان  به ـ ما  دلیل  به همین  
ِإْبَراِهیَم    :ایمخداوند فرمان داده شده پیشین   ِإَلٰی  ْنِزَل 

ُ
أ َوَما  ِإَلْیَنا  ْنِزَل 

ُ
أ َوَما  ِه  ِبالَل  ا  آَمَن  وُلوا 

ُ
ق

هِ  وَن ِمْن َرِب  ِبُی  وِتَي الَن 
ُ
وِتَي ُموَسٰی َوِعیَسٰی َوَما أ

ُ
ْسَباِط َوَما أ

َ
ْم  َوِإْسَماِعیَل َوِإْسَحاَق َوَیْعُقوَب َواْْل

َحٍد ِمْنُهْم َونَ 
َ
ُق َبْیَن أ بگویید ما به خدا، و به آنچه بر ما نازل شده،  ) 2ْحُن َلُه ُمْسِلُموَن اَل ُنَفِر 

و به آنچه بر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل آمده، و به آنچه به موسی و عیسی  
ایم؛ میان  پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده، ایمان آورده   ۀ داده شده، و به آنچه به هم

   . (گذاریم و در برابر او تسلیم هستیمق نمی از ایشان فر  کیهیچ 

قرآن و    بسیاری از مضامین بین  که  ـ  ن صورت هم هست می ه   و بهـ واقعًا طبیعی است  
از آن، شباهت  کتاب الهی پیش  به در  چه    بیابیم؛ های  به  مسائلی که  اعتقادات  طور کلی 

هایشان و اتفاقات مهمی که در  داستان به انبیای پیشین و  آنچه    دربارۀ و چه    ، د نارتباط دار 
افتاد می زمانشان  مربوط  است  »؛  شوده  است  « عقیدهزیرا  آدم  ، یکی  از  آخرین  تا  و    و 
و صفات خدا و  خدا  یگانگی  ذکر    در نتیجه  ؛ کندزمین تغییر نمی این  روی  بر  حجت الهی  
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های  و برخی از قضایای مهمی که در امت  (امامان  و  فرستادگانو    انبیا)  شخلفایش در زمین
  ایمسئله ـ  با وجود وحدت و یگانگی دین الهیـ   استآمده  و در قرآن    ، پیشین اتفاق افتاده

بود؛ضروری و قطعی   آنان درخداوند   و جانشینان  خلفا   ۀدربار و    خواهد  و    ،  حقیقت اصل 
آنان  جایگاه است که ای نکته ذکر آنان در قرآن،   تأکید به همین دلیل  1؛ هستند دین اساس 

 . کنداقتضا میآن را  در دین الهی

دادهکه  حوادثی    :همچنین روی  آنان  انجام    ،برای  آنان  با  اقوامشان  که  کارهایی  و 
طور مشخص  به های بعدی و  که برای اقوام و امت هستند  مانند تجارب عملی  به ند،  ا هداد

این حوادث  از    توانندمیزیرا آنان  سودمند است؛    باشددنبال هدایت و نجات  به که  کسی  برای  
  هاو از تکرار نکات منفی آنبهره ببرند  و از نکات مثبت این تجارب    ،عبرت بگیرندو رویدادها  

 . استموعظه و ذکر قرآن، کتاب هدایت و استقامت و خصوص که به دوری کنند؛ 

  اندهای الهی که پیش از قرآن فرستاده شده ها و صحیفه کتاب ما،  اعتقاد  به  ،  علوهبه 
واالیشان ـ حقیقی  ُبعد  قسمتی  در  جز  چیزی  قرآن  ـ  سبحان،    .اندنبوده از  خداوند  نزد 

سیاق و واژگان  وسبک ولی    ؛ یک کتاب الهی استفقط بلکه   ، وجود نداردمتعدد    های کتاب
کننده، و جایگاه و مقام و دریافت   الهِی رسول  با توجه به وضعیت  در این جهان،  این کتاب  
 . شودآشکار میاخلصش 

 : فرماید میالحسن احمد  سید

 
است و   یقینمرد، همان    ینو ا  ؛مرد استیک    ین،و اصل د  یندراستی که  به »:  ه استفرمود  امام صادق  - 1

  او را انکار کند کس و هر  ،خدا را شناخته او را بشناسدکس امام امت و اهل زمانش است. هر او و  ؛است یماناهمان 
یعش شناختی  و حدود و شرا   ینشو داز خداوند    را نشناسد بدون این امام،او  کس  را انکار کرده. و هر   ینشخدا و د

: ائرالدرجاتصفار، بص  «.  خداست...  یندهمان  مردان،  این  شناخت  گونه جاری شده است که  نداشته است. این
گاه  ی . برا549ص  بحث م+    ین بحث اصل دم  ن،الحسید احمدس  «ید اسلمبه کتاب »عقا  توانید، ی میشتر  بی  آ

 . یدرسالت مراجعه کن
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از قرآن   ریغ ی زی چ ،فرستاده شدند  یسیو ع یکه بر موس یلیتورات و انج»
  ن یتفاوت ب   . هستند  یعالم جسمان  نیو ظهور قرآن در ا   یتجل    زیها نبلکه آن   ؛ستندین

[  دربارۀ]  ی عنی  ؛عالم آشکار کرده است   ن یاست که قرآن را در ا   یا رنده یها، مقام پذ آن
  یو مقام باالتر   بیشتر   ص از اخل  رو که محمدآناز   .   یو موس  یسیمحمد و ع

تر و  تر و باالتر و تمامبزرگ  ، از نظر شأن و مرتبه  ،برخوردار است، آنچه آشکار نموده 
تورات   ب یترت نی به ا  .اندآشکار کرده   یسیع  ای  یاست که موس یز یتر از چ کامل
انج اجزا   اندعبارت   لیو  بر آن  ،قرآناز    ییاز  قرآن   دارد احاطه    شانیها و محتوا و 
ْنَزْلنا ِإلَ   :است

َ
قًا ِلما بَ   َك یَو أ   هِ یَعلَ   ِمناً ی ِمَن اْلِکتاِب َو ُمهَ   هِ یَد ی   َن یاْلِکتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّ

ا جاَءَك ِمَن اْلَحقِّ ِلُکلٍّ َجَعْلنا ِمْنُکْم    َنُهْم ی َفاْحُکْم بَ  ْهواَءُهْم َعمَّ
َ
ِبْع أ ْنَزَل اللُه َو ال َتتَّ

َ
ِبما أ
ًة واِحَدًة َو لِکْن لِ شاَء اللُه َلَج   وْ ِشْرَعًة َو ِمْنهاجًا َو لَ  مَّ

ُ
ما آتاُکْم َفاْسَتِبُقوا    ی ف  ْبُلَوُکْم یَعَلُکْم أ

ُئُکْم یفَ   عاً یاللِه َمْرِجُعُکْم َجم  یِإلَ   راِت یاْلَخ  و ما این کتاب  )  1َتْخَتِلُفوَن   هِ یِبما ُکْنُتْم ف   َنبِّ
اند و از تو بوده   شی است که پ  ییهاکتاب   ۀکنندحق بر تو نازل کردیم، تصدیقرا به

  ، کن  ی پس بر وفق آنچه خدا نازل کرده است در میانشان داور   .ستهاحاکم بر آن 
هر    ی برا   .پیروی مکنهایشان  خواسته آمده از  تو    سویحقی که به از    [شدن]با دور   و

شما را یک    ۀقطعًا هم  خواستی نهادیم و اگر خدا م  ی نیی از شما شریعت و آ  یگروه
  . بیازمایدشما را  داشته است    یخواست در آنچه به شما ارزان  یول  ؛دادیم  قرارامت  

ست تا از  خدا   یسو شما به   ۀ گیرید که بازگشتگاه هم  یپیش  گریکد یپس در خیرات از  
گاهتان سازد  دیکردی آنچه در آن اختلف م  [ ...]  (آ

در محتوا و    نکه یاز آن هستند، با ا   یبخش  ایقرآن  همان    ل،یتورات و انجو    ...
ا  به  دارند؛  اختلف  آن  با  حق  لیدل  نی الفاظ  همان  به  م  قتیکه    . شوندی رهنمون 

حق  دنیرس نه   قت یبه  بلکه  واحد  شود،  انجام  مختلف  الفاظ  با  است  ممکن  تنها 
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است،    قتیحق  نی هم   ،تهخواس  ن یتر مهم   .ردیصورت پذ  زیمختلف ن  یبا معان  تواندیم
 1«.آن ی معنا  یحت ا ینه لفظ آن  

به  قرآن ـ های پیش از  در کتاب   ،قرآنشده در  اشارهوجود برخی از حقایق دینی    در نتیجه
  ، های پیشیننیست که کتاب   ـ به این معنا اند کنندگان برداشت کردهآن صورتی که تشکیک 

شکلی که بیان  به ـ  کتاب الهییگانگی  و    ،دین الهییگانگی  و این به    اند؛قرآن بوده منبع  
 . کنداشاره می ـکردیم 

 :سوم

تشکیک  از  برخی  ادعای  قرآناما  که  لفظی  ترکیب از    کنندگان    ییهاعبارت و  های 
را از آنان    هاآن   قرآنیعنی    ؛گرددمی ها به شاعران جاهلی بازاستفاده کرده است که اصل آن 

 ...»دنت الساعة و انشق القمر  : این سخنمثل  ؛  استآیاتش ضمیمه کرده    بهِاقتباس کرده و  
به خاطر آهویی که    ...ساعت نزدیک شد و ماه دو تکه شدآن  :  عن غزال صاد قلبی و نفر 

ها  آن و    ،استبوده  امرئ القیس    ـبه نظر آنان ـ   ۀ آنو گویند  .«دلم را صید کرد و فرار کرد
َتَرَبِت    :استفاده کرده است  تعالیحق این گفتۀ  اعتقاد دارند قرآن، همین سخن را در  

ْ
اق

اَعُة َوانَشقَّ اْلَقَمُر  در حقانیت    ـبه نظر آنانـ این    ؛ و(ساعت نزدیک شد و ماه دو تکه شد )  السَّ
 . گذاردمی  تأثیر و اعجاز قرآن 

ارتباطی    ، ایمسئله   چنین طرح  حقیقت    در علم  هیچ  ندارد؛    یا به  سلیم  زیرا  منطق 
بیت،  به  این  است که  نشده  ثابت  قطعی  آِن  شکل  القیس  از  است  ب امرئ  دیوان  وده  در  و 

حقانیت  باز هم در ، چنین چیزی در عمل اثبات شودفرض که به  و ؛موجود نیست اشعارش 
به آن صورتی  و    ،زبان قرآن نیستاعجاز قرآن، در  زیرا  گذارد؛  ی نمی تأثیر هیچ  و اعجاز قرآن  

  . در الفاظ و نظمش نهفته نیست  نیز   پندارند، بلغت آنکنندگان و دیگران میکه تشکیک 
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دربار دانستن سخن  برای   قر   ۀنهایی  کریمآاعجاز    های سید پاسخ   ۀ به ضمیم  د توانیمی   ن 
 1. قرآن« مراجعه کنیداعجاز »بحث  ،احمدالحسن

هر  واژگان  و استفاده از    ،زمینی است  تکاملمحصول    «زبان»همچنین شکی نیست که  
امرئ القیس، ترکیب    ـمثلً ـ فرض اینکه  به   در نتیجه  ؛نیستکسی  زبانی، در انحصار هیچ 

استفاده    نظرش بوده استدمدر معنایی که  خود،    ر ع»دنت الساعة و انشق القمر« را در ش
ی استفاده  ، ترکیب لفظی مشابه آن را به معنا و قصد دیگر دیگر  یو سخنگویکرده باشد،  
سرقتی  چنین کاری را گوید می ؟ آیا منطق علمی خواهد داشت یاشکالاین چه  کرده باشد،

دقیقًا  عبارتی را  وی  اینکه  خصوص  به کاهد؟  گوی دوم میکه از ارزش سخن به حساب آوریم  
  نیز  و هدفش ،  کرده به کار نبرده استفاده  گوی اول  سخن   به همان صورتی که کلمه، بهکلمه 

 !نبوده است گوی اول  هدف سخن 

رسول    همان که  ایشان  خدا طور  اوصیای  کرد  و  کریم   ندا ه بیان  سخنی    ،قرآن 
باطنی دارد ت  ؛ است که ظاهر و  َوانَشقَّ    : ویل سخن خداوند متعالأمثًل  اَعُة  السَّ َتَرَبِت 

ْ
اق

 2، ها »خروج قائم« استبرخی از روایت طبق  ( شد و ماه دو تکه شد کی ساعت نزد) اْلَقَمُر 
دیگر روایت طبق  یا   یا دیگر  و    ؛ است  «قیامت »  های  القیس  امرئ  از  شاعران هیچ شعری 

بلکه روشن    ؛ویل شوندأشکل مذکور ت ساعت یا ماه به در آن، که نبوده است دوران جاهلیت 
  یی به خاطر آهو »  :استبوده  بوب خودش  دیدار با مح   ،«ساعت از »شاعر  منظور  است که  

 ! کجا؟ آنچه قرآن کریم قصد کرده است و کجا این  ؛«کرد و فرار کرد دیکه دلم را ص 
   :چهارم

مطالبی  با    ـ ادیان ابراهیمی   طور کلیو به ـ برخی از مضامین قرآن در خصوص مشابهت  

 
 /https://ihelrs.com/ 1815قابل دسترس در آدرس: - 1
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قطعی و  قضایا،  ای است که در بسیاری از  مسئله این  ها آمده است،  در متون سومری که  
حوا   ؛ استشده  ثابت  و  آدم  داستان  هابیل  ، مانند  و  نوح  ، قابیل  بهشت    ، طوفان  و  گناه  و 

موضوعات و قضایای دیگر؛  و    ،بخشداستان منجی و رهایی   ،داستان ایوب نبی   ،جاودان
نخواهد  سودی  ـ  دهند م میگونه که برخی از علما انجاآنـ   اصرار به انکار شباهت  در نتیجه

کسانی  در صف ، خود با این اصرارها آن کهچرا ؛ رساندمی  دینتری به  آسیب بزرگ و داشت 
را  مشابهت  ،  علما این   .شمارندمی برها و خرافات زمینی افسانه  اً ند که سومر را ِصرفا هایستاد
اسطوره و  به  و اساسش  بودن  زمینی به  اند تا از اینکه اصل دین،  به این دلیل انکار کرده فقط  

  ز مطلع ا محقق و  شخص  که هر    اندغافل از این نکته ولی    کنند؛ فرار  بودن متهم شود  خرافه
اثبات  این مشابهت را  موضوعات  از  در بسیاری  تواند  ها، می متون ادیان الهی و متون سومری 

دلیل نظر  به همین    .ها چشم پوشیدآناز  راحتی  به   تا بتوان  موضوعیک یا دو    نه در   ،کند
است که  بوده  اصل و اساسی  همان    اندداشته   هاکه آنچه سومری بوده  ن این  ابرخی از محقق

 . دنگردمیتمام ادیان آسمانی بعدی به آن باز

طور  به و  ـ که منبع دین الهی  دلیل  باشد؛ نه به این  تواند  نمی غیر از این    : گوییمما می
کریم مشخص   صورتقرآن  آن  به  تشکیک   یـ  میکه  تصویر  به  و  کشند،  کنندگان  زمینی 

  ، هابرخی از متون سومری که  دلیل  بلکه به این  ـ  و هرگز چنین نیست ـ بوده است  ای  اسطوره
که برخی به آینده  ـ بارهای غیبی  های الهی و ِاخمتون دینی و آموزه چیزی جز  در حقیقت،  

دارند  کهتعلق  اخباری  نیستند؛  او  آدم  ـ  از  پس  فرستادگان  و  مثل    ـ   و  نوح  و  ادریس 
  پیشینیانشان( ها و  سومریدر میان اقوام خود )را  ، و این اخبار  خبر دادند  هااز آن ـ  ابراهیم
با آنچه بعدًا موسی و عیسی و محمد )درود  هایی  ها، شباهت ما در آن قطعًا و  ، کردندمنتشر 
و از یک منبع  بوده الهی پیامبران  ها، آن ۀ همزیرا ؛  خواهیم یافت ندا ه بر ایشان( آورد  خداوند

اعتقادات سومری دست    چه بسا   ، هبل   .اندگرفته سرچشمه   از متون و   ها تحریف، به برخی 
ادیان بعدی   ۀاعتقادات و متون همهمانند وضعیت این اعتقادات، وضعیت و  ،باشدرسیده 

در  ها  آنزیرا    احتمال بیشتری دارد؛ها  سومری   دربارۀطور خاص  به بلکه این مسئله    ؛است
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روایت  هایی را که فرستادگان  ها و آموزهداستان و پیشینیانشان، این  خودشان  بازۀ زمانی میان  
کشف  هنوز  و کتابت و نگارش  کردند،  دیگر منتقل میبه یک شفاهی  صورت  به کرده بودند  

ن ها  کشف شد، پس از گذشت سالیان طوالنی، این آموزه وقتی نوشتن  و    ؛نشده بود مدو 
تحریف، همه  دست  و  ها عاری از حقیقت نبوده  میراث آنباشد،  بوده  ولی هرطور که    ند؛ شد

 . چیز را در برنگرفته است

  « اندازهای سومر و اکدهای برگزیده، از چشم توقفگاه »  خود   در کتاباحمدالحسن    سید
تمدن  ، از  انسانی  طور کلیبه ای، در سطح فرهنگی دینی و  علمی جدید منصفانه بازخوانی  

و    ،اش بحث کرده استآن و ارزش معنایی و شناختی   دربارۀو    ،مطرح کرده استرا    سومر
قرار    کنندگانتشکیک ر اختیار  تراشی نسبت به دین الهی را دفرصت اشکالجای اینکه  به 

 : کرده استچنین پرسشی مطرح  ،  خودو در پایان بحث    ههم ریخت ه  ، میز بازی آنان را بدهد

  ۀ هم  شود  یکه مدع   شودی نم  یدا پ   یعاقل  یچه   :ییماست بگو  یستهاکنون شا  »
نقش بسته،   یختار  ۀبر صفح یششگرف که آشکارا هزاران سال پ یها دستاورد ینا 

کرده است؛    یدا تکامل پ   ی مانده و بدو عقب  یاز فرهنگ   یاو عدم به وجود آمده    یچاز ه
  ... یستدر دست ن  شدهادعا   ۀ ماندعقب   نگ فره  یناز ا   ی اثر و نشان  یچ ه  ینکه با وجود ا 

  ین که چن  ی ها نشان از آن ندارد موجوددستاورد  ین ا   یا آ  یم بپرس   یماکنون حق دار 
بودن  از صفت منظم ظهور درآورده،    ۀ ها را به منص آن   یاکرده    یدرا تول  یی هادستاورد

خود    ین ا و  دهنده و دانا بوده است؟  نظم   یزعامل مؤثر آن ن  در نتیجه و  برخوردار بوده،  
 1«... . است دوجود خداون ۀکنندثابت 

باستان  بزرگان  از  در  انبیای    گذاری تأثیر به  ،  شناسبرخی    ی سومر های  دستاوردالهی 
 : گویددکتر کریمر می .اندداشته توجه 
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باشد  می  »واقعاً  ادبی سومری  تواند چنین  تولیدات  با  پدرانش،  و  ابراهیم  ارتباط  که 
یا به وجود آمده    ، برداری شدهشهرشان، نسخه  ۀکه در مدرس  تولیدات و نتایجی  ؛اندداشته
نیست    وجههیچبه و    ؛است خانوادهوی  محال  افراد  برخی  و  آداب  اش،  رسوم  از  و و 

 1« . ده باشندسومری را به فلسطین آور های دانش

یکی است    دین خدا   دانستیم که    توجه به مطالب پیشین   روشن شد و با نکته  این  حال که  
از ذهن  هم  و کتابش   ـ یکی است، دور  بود  البته چنین هم هست نخواهد  از  که  ـ  و  برخی 

است، مشابهت    یهودی و مسیحیت و اسلم  ۀگانآنچه نزد ادیان الهی سه   با متون سومری  
 .باشدداشته مطابقت  چه بسا حتیو 

  داستان نوحـ  مثالعنوان  به ـ   در ضمن آنچه بیان کرده است  قرآن کریمدر خصوص  
و قومش جزو    خدا رسول  برای  و    ، داده استروی  نوح    شود که در زماندیده میو طوفان  

ا َوَبَرَکاٍت َعَلْیَك وَ  :شده استمحسوب می خبرهای غیبی  َعَلٰی  ِقیَل َیا ُنوُح اْهِبْط ِبَسَلٍم ِمَن 
ْن َمَعَك   َمٍم ِمَم 

ُ
ِلیٌم أ

َ
ا َعَذاٌب أ ُهْم ِمَن  ُعُهْم ُثَم  َیَمُس  َمٌم َسُنَمِت 

ُ
ْنَباءِ *    َوأ

َ
اْلَغْیِب ُنوِحیَها ِإَلْیَك    ِتْلَك ِمْن أ

َذا   ْبِل َهٰ
َ
ْوُمَك ِمْن ق

َ
ْنَت َواَل ق

َ
ِقیَن ِلْلُم   اْلَعاِقَبةَ   ِإَن    َفاْصِبرْ َما ُکْنَت َتْعَلُمَها أ ای  »  : گفته شد) 2َت 

هایی  و گروه .فرود آیهستند  هایی که با تو هایی بر تو و بر گروهنوح، با درودی از ما و برکت 
به  که  میهستند  برخوردارشان  دردنا زودی  عذابی  ما  جانب  از  سپس  آنان    ککنیم،  به 

پیش از این نه تو آن را    .کنیم این از خبرهای غیب است که آن را به تو وحی می« *  .رسدمی
تومی قوم  نه  و  ]نی   ؛ دانستی  فرجام  که  باش  شکیبا  استک پس  تقواپیشگان  آِن  از  ؛  ([ 

ْنَبا  :  همچنین داستان مریم
َ
أ ِمْن  ِلَك  ِإَلْیَك َذٰ ُنوِحیِه  اْلَغْیِب  ُیْلُقوَن    ِء  ِإْذ  َلَدْیِهْم  ُکْنَت  َوَما 

ُهْم َیْکُفُل َمْرَیَم َوَما ُکْنَت َلَدْیِهْم ِإْذ َیْخَتِصُموَن  ُی 
َ
َلَمُهْم أ

ْ
ق
َ
این از اخبار غیب است که به  ) 3أ

 
 . 419ها: ص دکتر کریمر، سومری - 1
 . 49و  48هود:  - 2
 . 44عمران: آل - 3



 دفاع از قرآن شناسی ـ  دینی و زبانمطالعات  عالی  سسۀ آموزش ؤم ................................... 98

آنان قلمتو وحی می  را ]برای قکنیم، و وقتی  به آب رعه های خود    کهافکندند  [ میکشی 
گیرد،    یککدام عهده  به  را  مریم  یکدیگر  تو  سرپرستی  با  وقتی  ]نیز[  و  نبودی؛  آنان  نزد 

 :حق داریم بپرسیم حال ما  .( نزدشان نبودیتو کردند کشمکش می

  از جمله مطالبی که به زبان آورد و    راند،زبان  بر  الهی آورد و آن را    ی کتاب  خدا رسول  
ها از نظر  برخی از آن  در حالی که  ؛ اتفاق افتاده بودقبل  از هزاران سال  بیش  حقایقی بود که  
ی حال چگونه    .اندکشف شدهاخیر    ۀچند دههمین  فقط  شناسی  علمی و باستان  یک مرد ُام 

گاه شد  هاپروردگارش است، از آناز دیگران بریده و متوجه    های مکهکه در یکی از کوه  ه  آ
چگونه    .ندکه واقعًا اولیه و ساده بود آن دوران  و نشری  چاپ  امکانات    ۀدر سای  آن هم؟  است

اتفاقاتی  داستان متوجه     در   ند، شده بودبه کلی محو  ها در گذشته  که برخی از آنشد  ها و 
ایشان که  زندگی  حالی  نه    ، خواندهچیزی  نه  خود،    در  بودچیزی  و  این    ؛ نوشته  و 

 .استشده ثابت شدنش  مبعوث از و پس ، پیش حضرتۀ آن  در سیر خصوصیتی است که 

آموزه بوده  زمینِی مشخصی  وجود  گوید  که میکسی   این  او  است که  به  را  آموزش  ها 
باید دلیل  کرده است،  را به این معلومات مجهز میکرده و او  مطلع می  هاو او را از آنداده  می

 وجههیچ به ،  اهانت به اتهام و  کردن  بسنده ولی    برای این ادعای خودش ارائه دهد؛قطعی  
  گویی و صداقت هر دوراست ای در دلیل  و ذره   ،کندنمی نفی  و قرآن را  خدا  حقانیت رسول  

را  وی  فرومایگی  و  انحطاط  و    ،را ُمنتفیبدگو  خوِد فرد  ادب و اخلق  فقط  بلکه    ؛ ندارد  تأثیر
 . ، نه چیز دیگرکندثابت می

 بن خطاب عمر های دخالت و   ، اسباب نزول : 7اشکال

بسیاری از  علت نزول    ـروایات مسلمانان با توجه به  ـ   کنندگان برخی از تشکیک به نظر  
پیشنهاد و دخالت برخی    ۀ نتیج  ها، در و برخی از آن  است  بوده   ی آیات قرآنی، اتفاقات خاص

  ، کندمییید  أت آنان، دخالت دست بشری را در قرآن  از نظر  این  و    ؛ شده است نازل  از صحابه  
تعارض  که به رسول وحی شده است،  باشد  آسمانی و قانونی    یکتاب  ،قرآنکه  موضوع    و با این
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 .دارد

دو نمونه از آن   . کنندمطرح میدر این خصوص را  یهای بسیار کنندگان مثال تشکیک 
 : کنمآمده است، انتخاب می شانها و اظهارنظرهایرا که در مثال 

 :اول

ه  با من موافقت کردجا  پروردگارم در سه    :گفتعمر    :گفت  نقل شده است،  سنَ »از اَ 
  . ای کاش مقام ابراهیم را محل نماز انتخاب کنیم   !خداای رسول    : عرض کردم  .است

شد فرستاده  آیه[  ]این  ِإْبراه  وَ   : پس  َمقاِم  ِمْن  ِخُذوا  را  )   یُمَصل    َم یاتَّ ابراهیم  مقام 
ای کاش    !خدارسول   ای  :عرض کردم  . حجاب  ۀو آی  ؛(مکان نماز انتخاب کنید عنوان  به

هم با  و    کارنیکو افراد  با  هم    ،ها زیرا آن  داشته باشند؛دادی حجاب  به زنانت دستور می
آی  .گویندسخن می  کرداربد  فرستاده شد  ۀپس  اینکه[  و    ؛حجاب    پیامبرزنان  ]سوم 

آنان    .ورزیدندشدند و حسادت میغیرتی میایشان  نسبت به   ِإْن    : گفتمبه  ُه  َرُب  َعَسٰی 
ْزَواًجا َخْیًرا ِمْنُکَن  

َ
ْن ُیْبِدَلُه أ

َ
َقُکَن  أ طلق دهد، همسرانی    امید است که اگر شما را)  َطَل 

 1« .پس این آیه فرستاده شد   .(بهتر از شما جایگزین شوند

 :دوم

وقتی به حدیبیه رسیدیم، کعب    :گفت  ،استنقل کرده  عباس  »واحدی، از عطا، از ابن
  ! خداای رسول    :گفتبود،    هاش ریختسرش روی پیشانی  موذِی   حیواناِت   ، کهبن عجزه

کعب، سرش    :گفت  .از َته بتراش و فدیه بدهرا  سرت    :فرمود  .اندهمرا خورد  هااین شپش
  : نازل فرمود و خداوند عزوجل در این موضع، این آیه را    ،را از َته تراشید و گاوی ذبح کرد 

 ِِسه
ْ
ًذی ِمْن َرأ

َ
ْو ِبِه أ

َ
  ش و هرکس از شما بیمار باشد یا در سر )  ...َفَمْن َکاَن ِمْنُکْم َمِریًضا أ

 2« .( ...ناراحتی داشته باشد

 
 باب فضلیت رو به قبله بودن.  105/ 1صحیح بخاری:  - 1
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از تشکیک  از مطرح ـ کنندگان  برخی  حادثه پس  این  و  به   ـکردن  وقیحانه  شکلی زشت 
ای  آیه نزول  ، باعث  یک حادثۀ خاصآیا وجود شپش در سر یکی از مسلمانان در    : دنپرسمی

قانونی برای   ـ دهند ارائه میداران  دین طبق طرحی که  ـ حالی که قرآن    شود؟ دراز آسمان می 
  ا بـ   نزول وحی قرآنی   شود کهمیاین  و طبق فهم آنان، نتیجه    !هاستزمان   ۀ بشر و هم  ۀهم

ای است  قانونی از سوی کمیته شبیه عملیات تدوین    ـنزولشأن  ت اسباب و  اِاستناد به روای
این   به  پیش   ؛ تشکیل شده است  دلیلکه  دیگر  و    ، د ننویسنویس را مییک بخش،  بخش 

را   برخی از موادو گروه سوم   ، کنندمی مطرح قانونی  برخی از موادپیشنهاداتی برای ویرایش  
  ؛ شوند قائل می   ها استثناگروهرا برای برخی    برخی از موادچهارم نیز حکم  دستۀ  و    ،فزایندا می

 .، نه چیز دیگراستبوده بشری  ی تلشصرفًا کند که قرآن، می یید أت و این 

   :پاسخ

  :اول

این مضمون  که    طور  همانـ است    بر این اساس که قرآن یک قانونتعامل با قرآن کریم  
البته اگر    ـشود میبسیار جاری  ها و حتی مسلمانان،  کننده تشکیک بر زبان   دقیق نیست؛ 

قانون  ترین  عالییعنی    بوده باشد؛معنای قانون دقیق و معمول امروز  همان  منظور از قانون،  
  های حاکم، ، و از جمله وظایف دستگاه دولت و نظام حکومتساختار  و سند عالی قانونی که  

به این معنا، فقط  اساسی  قانون    .شوددر آن مشخص می  هاآنمیان  ارتباط  نیز چگونگی  و  
را   کلی  قانون   ، دارد دربر قوانین  نهاد  به  معمواًل  جزئی،  مسائل  و  قوانین  سپرده  ولی  گذار 

 . ها و مجالس ملی هستندهمان پارلمان کراسی و دمهای در حکومت شود که می

این معنا    قانونیدرست نیست که قرآن کریم،   ، به  سو از یک  زیرا قرآن  ؛  تلقی شود به 
تا جایی که برخی مسائل جزئی و تفصیلی  و  برخی از مسائل جزئی و تفصیلی پرداخته است،  

سوی  و از    ؛به این مسائل پرداخته است  ارتباط دارد   دهدارائه مینجاتی که   ۀنقشطرح و  به  
به هدایت انسان و رهایی  در سطح عقیدتی و تشریعی و اخلقی  آنچه  به  خلصه  طور  دیگر به 
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ارتباط دارد، چه در جنبه و نجات   او  پرداخته  عمل  هایو چه جنبه   ی علم  هایو تربیت  ی، 
  .اندسر باز زده   آن  جزئیاتاز ورود به  های جهان،  دولتاساسی  که قوانین  یعنی ُبعدی    است؛

یک طرح و برنامۀ  عنوان  به انتظار از آن را »  رد هدف موآن  تنهایی،  قرآن به دلیل  به همین  
به آن عمل کنیم و به نقش ثقل   فقط  سازد، اگر بخواهیم رهایی و نجات مردم« محقق نمی 

 . نداشته باشیمبندها و قوانین و تشریعاتش توجهی    ۀو اجراکنند  دهنده مترجم توضیح دیگر و  

 : فرماید می احمدالحسن سید 

بلکه قرآن و آنچه    ؛نیست   ـامروز متعارف  معنای  به ـ   تفصیلی قانون  یک  »قرآن  
کتاب خدا و سنت رسول  یعنی   ،ندا ه از سوی خداوند آورد و امامان خدا رسول 

عادالنه و   یکه نظام حکومتشود شامل میکلی را  یحد و حدود ،و امامانخدا 
 1« .ا آن صحیح نیستیا مخالفت ب به آن  توجهی  و بی  ،کندبخش را ترسیم مینتیجه 

باقی  شده  معنایی برای اشکال مطرح دیگر    طور کلیبه روشن شد،  نکته  این  حال که  
موعظه  کتاب هدایت و  عنوان  به آن را  که آن را آورده است،  شخصیتی  قرآن و  زیرا  ؛  ماندنمی 

اشکالی در این نیست که برخی از آیاتش، اسباب نزول    در نتیجه  ؛انداسانده نشو استقامت  
و مانند    ی مشخص های افرادیا در برخی از آیاتش، به نام یا ویژگی  ،د نخاصی داشته باش 

نظر  د طرح و نقشۀ م  اکه ب  هستند وقایعی  و  ، امور  اسباب  اینزیرا    ،شده باشد ها اشاره  این
معنی به ـ   دستوری عنوان  به   از پایه و اساس د را  خوو    ، دارندهدایت انسان هماهنگی  برای  

روشن  به این ترتیب    .شودداوری  ش  ا ه دربار   هاآندر پرتو  تا    اندنکردهمطرح    ـکلم حقوقی
 .استبوده که اساسًا اشتباه فرضی بنا شده   بر اساس اشکالاین شد 

  :دوم

به این معنا نیست که معنای    وجههیچ به برای برخی از آیات  خاص  وجود اسباب نزول  
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نزولآن   سبب  به  فقط  شده    شآیه  تا  محدود  هدایت  اگر    گفتبتوان  است  کتاب  قرآن، 
بلکه    ؛ شده استدر آن گنجانده    یجزئی و خاص  ۀمسئلچنین  پس چگونه    ،جهانیان است

، ساری و جاری  استاصلی که سبب نزول آیه آن مشابه  وضوعات تمام مآیه، در آن معنای 
 .است

 خدا جمیل« با رسول  ابولهب و همسرش »ام   خصمانۀ   گیریموضع   دی  فرض کنمثلً 
که توبیخ و عاقبت  نخواهد بود  معنا  به آن  ولی این    ؛بوده استمسد    ۀعلت نزول آیات سور 

برای   عاقبت حتمی این بلکه   داشته باشد؛دو اختصاص   آیات، فقط به ایناین در شده گفته
که  کسی  هر  برابر  است  خلفای  در  و  به ـ خداوند  فرستادگان  که   اقوامشانسوی  هنگامی 

در    ؛زنو چه  باشند  بوده  مرد  ، چه  کنداتخاذ می   ایخصمانه گیری  موضع  ـشوند مبعوث می
 .های الهی استاین آیه یا این آیات، موعظه و عبرتی برای همه، در طول خط رسالت  نتیجه

ْنَت ُمْنِذٌر  : عرض کردم ابوعبداللهبه   :نقل شده است، گفتاز ابوبصیر 
َ
َما أ َوِلُکِل   ِإَن 

َهادٍ  ْوٍم 
َ
هدایتگری  )  ق قومی،  هر  و  هستی  انذاردهنده  فقط  رسول  »  : فرمود  .دارد(تو 

  « ؟هستآیا امروز هدایتگری    ، ای ابومحمد  . است  ، هدایتگرو علی  ، انذاردهنده  خدا 
است تا اینکه به  بوده  همیشه هدایتگری پس از هدایتگری    ؛فدایتان شوم   ه،بل   :عرض کردم

فقط برای    ایاگر آیه   .تو را رحمت کند  خداوند   ،ای ابومحمد »  : فرمود  .شدشما تحویل داده  
خدا  رفت، کتاب  و از بین می مرد  می آیه نیز  این مرد آن  وفات  و با  شد  فرستاده می  یک مرد

که در گذشته    طور  همان  ، استجاری  همچنان  ای است که  زنده کتاب خدا  ولی    ؛مردمی نیز  
 1«.استجاری بوده 
  :سوم

  باشد بوده وحی قرآنی و نزول آیه یا آیاتی از قرآن  عاملی برای  ،  خصوصبه  یاینکه اتفاق
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  ؛ چیزی دیگر  دخالت بشری در قرآن شمرده شودعنوان  به   و اینکه این مسئله   ، است  چیز یک  
 .وجود ندارد یملزمت  ،بین این دو وجههیچ به و 

و الفاظی   بنا شده است،حقیقت واالیش    بر اساسکه  است  کتاب آسمانی  یک  قرآن،  
جز ظهور این حقایق واال و متعالی، با توجه به وضعیت    نیست   در آن قرار دارند چیزی که  

که  و    (خدا رسول    یعنی)اش  کننده آشکار دارد چیزی  مناسبت  ما  جسمانی  عالم  و  1با 
  .د ندخالتی ندار هیچ  حقیقت واالی نوری و کلی،  یک  عنوان  به اسباب نزول، در وجود آن  

آن آوردن  فرود   ه، بل ظهور  و  حقایق  اسبابی    هااین  به  جسمانی،  عالم  این  با    ؛ داردنیاز  در 
بلکه اسبابی برای    ، نیستندآن حقایق اسبابی برای ایجاد  ها،  داشتن این نکته که این نظردر 

بوده  الفاظی    طریق از    ،در این عالم   هاآن   ظهور کردن  فعال و    ، قرآنی  حقایق آن    برانگیختن 
 .ددهمی را توضیح  هاآناست که 

  خود   فرض کنیم یکی از دانشجویان مهندسی برق، از استاد   :مثالی برای تقریب ذهن
این  اینکه    اً ِصرف حال    .دهدمیارجاع   ajThera »2او را به کتاب »تراژا  استاد  پرسد و  میالی  ؤس

و نگارش  انتشار  به این معنا نیست که در    کتاب شده استاین  دانشجو علتی برای مراجعه به  
  خود   لف دانشمند هندی معروفؤ مهمچنان از آِن  بلکه این کتاب،    ؛ استداشته    یآن دخالت
ای  کردن ظهور مادهفعال   برای مراجعه به آن وعاملی  پرسش دانشجو،    ه،بل  .ماندباقی می 

 . استبه همین صورت    ما نیز  ۀمسئل وضعیت    .است  بوده کتاب  در آن  شده  توزیع   کلِی   موادِ از  

دربار  شپش    ۀمثًل  غریزـ اتفاق  برانگیختهتشکیک   ۀکه  را  برای  عاملی  و    ،کننده 
نیست که    ـشده است   او  کردنمسخره این  از  تشریعی    ۀ ماد  سازیفعال برای  عاملی  بیش 
  ۀ همچنین مسئل  ؛ افتدکه در حج اتفاق می  «ِاحصار»  ۀمسئلیعنی    بوده است؛  قرآندر    مندرج

  : شکل خلصهبه   .و یکی از محرمات احرام استشود  دچارش میبیماری که سر فرد ُمحرم  

 
 مراجعه کنید.  «قرآن»برای توضیح بیشتر این مسئله، به کتاب »عقاید اسلم« سید احمدالحسن، مبحث  - 1
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  .داردمیاش بازکردن حج و عمرهاست که ُمحرم را از کامل   ایمعنای بیماری به   «ِاحصار»
وا    : فرمایدمی  تعالیحق ِتُم 

َ
ِه َوأ ِلَل  َواْلُعْمَرَة  َفَم   اْلَحَج   ْحِصْرُتْم 

ُ
أ اْلَهْدِي  َفِإْن  ِمَن  اْسَتْیَسَر  َواَل  ا 

ٰی  ُه    َتْحِلُقوا ُرُءوَسُکْم َحَت  ِسِه َفِفْدَیةٌ َیْبُلَغ اْلَهْدُي َمِحَل 
ْ
ًذی ِمْن َرأ

َ
ْو ِبِه أ

َ
  َفَمْن َکاَن ِمْنُکْم َمِریًضا أ

ُنُسٍك  ْو 
َ
أ ٍة 

َ
َصَدق ْو 

َ
أ ِصَیاٍم  ]به ) 1ِمْن  اگر  و  پایان رسانید،  به  را  علت  برای خدا حج و عمره 

قربانگاه  آنچه از قربانی میسر است ]قربانی کنید[؛ و تا قربانی به    دید[ بازداشته ُش موانعی
داشته باشد ]و    یناراحت  ش شما بیمار باشد یا در سر نرسیده سر خود را متراشید؛ و هرکس از  

  ی ای دهد، یا قرباندارد، یا صدقه ای بناچار شود در احرام سر بتراشد[ به کفاره ]آن، باید[ روزه 
   .(کند

فرد    ۀخلص بیماری )  «ُمحصر»حکم  از    اشکه  را  یا پایان به او  حج  عمره    رساندن 
  .شودخارج می   محل قربانی، از احرامبا فرستادن قربانی به  وی  این است که    (داردمی باز

و اگر    ، آن را ذبح کند  کند تا در روز نحر و در مناصبر می  است بوده  اگر در حال انجام حج  
، تقصیر  انجام شودذبح  وقتی    . ماند تا در مکه ذبح کندمنتظر می  استبوده  در حال عمره  

برایش حلل    بودشده  و همه آنچه با احرام برایش حرام    ،شودکند و از احرامش خارج می می
طول  تواند در  می   در سرش باشد  یا آسیبی   بیماریکسی  ولی اگر    .به غیر از زنان  ،شودمی

افراد  ن به  ددا غذا )دادن با روزه یا صدقه  البته با کفاره   .احرام، حلق کند و سرش را بتراشد
 . ( گوسفندیک  کردنقربانی»نسک« )ا ی  (نیمسک 

مسلمانان    ۀو شامل هم  ،کلی  انداشاره کردهها  به آن دو آیه  این دو حکمی که این علوه  به 
  ل نزو برای  با اینکه او علتی    ؛اختصاص نداردکعب بن عجزه  فقط به  و    ،شودتا روز قیامت می 

کلی   تشریعِی  ۀ ماد سازی فعالو سببی برای عامل فقط    این شخص ه، بل  .استبوده آیه این 
 . نه کمتر و نه بیشتر ، است که به آن اشاره شدبوده 
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 :چهارم

ای است که فقط  مسئلهاین  عمر« و پیشنهادات او،  های  دخالتاصطلح »  ۀاما دربار 
از اوصیای  زیرا شود؛ وارد نمیبه ما اشکالی  در نتیجه و سنت آمده استهای اهل در روایت 

حالی که    در نیز ـ آن  شدن  فرض ثابت حتی با    .استبه ما روایت نشده    خدا محمدرسول  
  دستاوردیک که قرآن، نخواهد بود به این معنا  ـثابت نشده است که بیان کردیم  طور  همان

پیشنهادات    ؛ است بوده    ی بشر  این  شد ـ   شده گفته بلکه  گفته  که  طور  علتی  صرفًا    ـ همان 
موجود    باالیِی قرآندر عالم  در عمل  قرآن که  مواد  برخی از    سازی فعال برای  خواهند بود  

بوده  هرطور که  ـ پیشنهادات یعنی این این  و    اند؛ و در این عالم جسمانی آشکار شده   اندبوده 
طور که توضیح    همان   ـد نصادر شوکه  د و از هر فردی  ند و به هر شکلی که تصور شونباش

بوده    الهی  یکتاباینکه قرآن    رب نه در معنای دور و نه در معنای نزدیک،    وجههیچبه دادیم  
   .دنگذار ی نمی تأثیر وحی شده است باشد که از سوی خداوند سبحان  

 ناسخ و منسوخ  :8  اشکال

نظر  بط تشکیک ق  از  منسوخ  برخی  و  ناسخ  قرآن،  در  اینکه  از  کنندگان،  دارد  وجود 
ـ شمرده میبودن قرآن  ترین دالیل بشری مهم  آنانشود؛ وگرنه  منطقی نیست که    ـبه نظر 

مگر اینکه    تبدیل کند،  ی در امروز به حکم جدید آن را  نظر دیروزش را تغییر دهد و    خداوند
 . بپذیریم  جهل و نادانی را به خداوند نسبت 

به هر سمتی بود که مسلمان  کردن  یتوجه و رو   در ابتدا   : قبله  ۀ مسئل  : مثالعنوان  به 
َواْلَمْغِرُب َولِ   :خواستمی اْلَمْشِرُق  ِه  ْیَنَما   َل 

َ
ِه  ُتوَ   َفأ الَل  َوْجُه  َفَثَم   وا  َعِلیٌم ُل  َواِسٌع  َه  الَل  و  ) 1ِإَن  

سو   هر  به  پس  آِن خداست؛  از  مغرب  و  روی خداست  کنید  ی رو مشرق  خدا    . آنجا  آری، 
شدن  متوجه با  و در ادامه    ،المقدسسوی بیت بهکردن  ی سپس با رو و    (گشایشگر داناست
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ْد َنَرٰی َتقَ   : نسخ شد  مسجدالحرامسمت  به 
َ
َماءِ ق َب َوْجِهَك ِفي الَس  َك ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَلُنوَ   ُل  َیَن    ِل 

وا ُوُجوَهُکْم َشْطَرهُ   َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم   َفَوِل  َوْجَهَك  ما ]به هر سو[  ) 1َوَحْیُث َما ُکْنُتْم َفَوُل 
ن خشنود شوی  ه آای که بتو را به قبله ما پس    .بینیممی  ک در آسمان نیرا  گردانیدِن رویت  

سوی  را به سوی مسجدالحرام کن؛ و هرجا بودید، روی خود  پس روی خود را به   . برگردانیم
بگردانید میدر    .(آن  مطرح  پرسش  این  خداوند   :شوداینجا  ابتدا  از    چرا  را  همان  کعبه 

علم و قدرت خداوند  نشان از نقص و کمبود در این  ؟ آیا معین نکردمسلمانان  ۀقبلعنوان به 
 نیست؟ 

   :پاسخ

  :اول

اصل و اساس  تمثیل  که  اعتقادات  و در دین، در سطح    ،معنای تغییر حکم است نسخ به 
  ۀ خلیفنخستین  الهی، از زمان    ۀعقید  .افتدـ اتفاق نمی توحید و حاکمیت خدا مثل  ـ   دین است

 . بوده، هست و خواهد ماندتا برپایی ساعت، بدون تغییر و تبدیل  ـ وآدمـالهی 

 : فرماید می احمدالحسن سید 

است و    یک ی خدا    ن ید  کهچرا شود؛    ل یتبد  ا یکند   ر ییتغ یاله  د یامکان ندارد عقا »
  ا ی  ، کنند  ر ییها تغ مصداق   یبرخ  تواند یاما م  ؛شده استنازل  واحد سبحان    ی از سو 

بنا    دهیعق  کیکه بر    ی شناختو    ، شود  ترق ی و عم  شتر یها بآن  ح یو توض  دهیعق   انیب
بر مبنا  پذ به   نآ  ینهاده شده است و عمل  تر  بزرگ   ۀ آن شناخترندیدنبال وجود 

ِإنَّ    : دیفرمایم  تعالیحق   .شودی نم  ل یو تبد  کندی نم  ر ییتغ   ده، یعق خوِد  اما    شود؛
َفاْعُبُدوِن  ُکْم  َربُّ َنا 

َ
أ َو  واِحَدًة  ًة  مَّ

ُ
أ ُتُکْم  مَّ

ُ
أ )آ ) 2هِذِه  امت  امتنیی این است    ی ( شما؛ 
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  ا ی  :دیفرمایو م  .(د یکن  یندگ( یگانه، و من پروردگار شما هستم، پس مرا بی نیی)آ
 
َ
الطَّ   َهایأ ِمَن  ُکُلوا  ُسُل  ِإنِّ   باِت یالرُّ صاِلحًا  اْعَمُلوا  َعل   ی َو  َتْعَمُلوَن    ی ا ) 1ٌم یِبما 

انجام    ی از چیزها  !فرستادگان پاکیزه بخورید و کار شایسته کنید که من به آنچه 
گاهم   دیدهیم ًة واحِ و    .(آ مَّ

ُ
ُتُکْم أ مَّ

ُ
ُکْم َفاتَّ   َدةً َو ِإنَّ هِذِه أ َنا َربُّ

َ
و این است  ) 2ُقوِن َو أ

  یپس مرا بندگ  ؛ ( یگانه، و من پروردگار شما هستم ینیی )آ  ی( شما؛ امتنیی امت )آ
 3«...است ی ک ی ز ین  دشانی هستند و عقایگانه  ی امت یهمگ  فرستادگان . (دیکن

در  و چه    ،فرستادگانارسال پیاپی  چه در سطح  ـ در جزئیات تشریع  تواند  می  نسخ   ه، بل
 . اتفاق بیفتدـ الهیفرستادۀ یک  بعثت فقط مسیر و  طول 

 : فرماید می احمدالحسن سید 

  ع یتشر   اِت یجزئ   ، یاله  نید   ریوجود دارد که در طول مساحتمال    نیا   شهیهم»
شدن تنها  هنگام مبعوث  ای  ، باشند  یپدری ها پکه فرستاده  یکند؛ چه در حالت  رییتغ
  رسالِت رسول خدا محمد  ریمسطول  در    .حضرت محمدمثل  فرستاده،    کی

به وجود آمد؛ مانند    سخن  ،ده بودفرمو  دییدر آغاز بعثت تأ  شانیکه ا   یاحکام  یبرا 
 4«...همان طور که در قرآن آمده است ؛رفته است ا یکه همسرش از دن ی زن ۀُعد  
 :دوم

بلکه    ؛ به خدا یا رسولش نیستدادن جهل و نادانی  نسخ در تشریع، نسبتالزمۀ وقوع  
عالم  این  شکی نیست که    . گره خورده استوجود انسان در این جهان    ه از آن، بنهایی  هدف  
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انسان،  خصوص  به و  مخلوقات  برای  ـ  از دیدگاه دینی بریم ـ به سر می جسمانی که ما در آن  
نسخ    ۀما دربار   علوهبه   ؛را نادیده گرفتهدف  توان این  نمیو    ، استو آزمون  عالم امتحان  

 . گوییم در تشریع سخن می

ها اتفاق افتاده  مانند آن که نسخ در آنه  یتغییر قبله و تشریعات  ۀدربار مثال  عنوان  به 
 :توان گفتاست، می

از    خردی بافراد  کردن  مردم و جدا   ش یپاال   دلیلبه   هااین نسخ   از اهداف  یبرخ»
َاحناف در مکه کعبه    ۀکه قبل  یدر حال  .کنندیکه حق را درخواست م  است  یکسان

به  ۀبود، قبل    ـ هود ی   ۀقبل  یسو بهـ المقدس  ت یب   یسو رسول خدا و نماز آن حضرت 
مد  ی زمان  .بود به  آن حضرت  قب  نهی که  و  قبل  هود ی   ۀ لرفت    ت یب   یسو به   شانیا   ۀ و 

آن    ۀاگر قبل   .دهدیآن حضرت را کعبه قرار م  ۀخداوند قبل  مین یبی المقدس بود، م
قطعًا برگرفتن    .شدی تر ماحناف آسان  یآوردن برا مان یحضرت در مکه، کعبه بود، ا 

شد؛  ی احناف محسوب م  ی برا   ن ی سنگ رخدادی  در مکه    توسط محمد هود ی ۀ قبل
  قبله توسط محمدعنوان  به دادن کعبه  قرار   نی همچن   .آنان کعبه بود  ۀقبل  کهچرا 

المقدس  ت یآنان ب  ۀقبل  کهچرا بود؛    هودی   نصارا و  یبرا   نیسنگ نیز رخدادی    نه یدر مد 
 1« .بود

این این  همچنین  و  برخوردها  متغیرات و    جهانبریم  سر می   که ما در آن به   دنیایی که 
شرایط  خواهد بود  طبیعی    کاملً   در نتیجه  ماست؛   دنیای ، ویژگی و شاخصۀ  ستهاناسازگاری 
 . داشته باشددخالت تغییر تشریع الهی  لۀ ئمسدر انسانی در این زمین،  ۀ جامعمحیط بر 

سر    به جهانی که در آن  ماهیت  که با  نبوده است  ای  مسئله تنها  نسخ در تشریع،  وقوع  
های  انگیزترین بحث به حل یکی از هیجانبلکه    ؛داشته باشدو انسجام  هماهنگی  بریم  می
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رنیز کمک کرده است؛ یعنی میزان  فلسفی   اگر شریعت با تمام جزئیاتش    . ارتباط ثابت با متغی 
دین  د، چگونه  ندر تبدیل و تغییر همیشگی باش  شانسان و محیط  در حالی کهثابت باشد  

برای ما روشن شده است  و اکنون    ! را حل کند؟مشکلتش  و    ، همراهیاو  با  خواهد توانست  
 . این مشکل باشد موفق برای غلبه بر های حلیکی از راه   تواند« مینسخ»

 : فرماید می احمدالحسن سید 

تغ   تیقابل  یاله  ع یتشر   نیبنابرا » تبد  ر یینسخ،  داردل یو  علل    .شدن  و  اسباب 
که    یطیمح   طی؛ از جمله شرا انددخالت داشته   ریینسخ و تغهستند که در    یار یبس

 1«.در بر گرفته است ن یزم  نی را در ا  یانسان ۀجامع

اشکالی  نسخ در تشریع، به علم و حکمت خداوند  وقوع    :از آنچه تقدیم شد   ایخلصه
که خداوند    ی با علم و حکمت مطلقطور کامل  به بلکه    و فقط همین نیست،   ؛ کندنمی وارد  

است که به  عاملی  ،  آنعلت  زیرا  ؛  خوانی دارد، سازگاری و هم ف استتص سبحان به آن م
باز ما  جسمانی  عالم  طبیعت  و  یک  عالمی    ؛گرددمیماهیت  از  و  سوکه  سنجش  برای   ،

از    ، شده مهیا  امتحان   این  سوی  و  به  که  دلیل  دیگر،  تبدیل  آنماهیت  است  و  تغییر   ،
آن را    پذیرنده ماهیت خوِد  ای است که  نسخ، مسئله  در نتیجه   ؛ استو مستمرش  همیشگی  

متعال  وگردد؛ خداوند سبحانعاملی که به فاعلش بستگی داشته باشد بازنمی و به    ، لبدطمی
  .کنندکنندگان به ساحت مقدسش وارد می بسی برتر و باالتر از پندارهایی است که تشکیک 
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 ق یغرانماجرای   :9  اشکال

ْلَقی    :تعالیحق سخن این  بارۀ در 
َ
ٰی أ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َواَل َنِبٍي  ِإاَل  ِإَذا َتَمَن 

َ
ْرَسْلَنا ِمْن ق

َ
َوَما أ

ْیَطاُن   ُه َما ُیْلِقي الَش  ِتِه َفَیْنَسُخ الَل  ْمِنَی 
ُ
ْیَطاُن ِفي أ ُه آَیاِتهِ الَش  هُ   ُثَم  ُیْحِکُم الَل  و  ) 1َحِکیٌم   َعِلیٌم   َوالَل 

داشت و به آن امید    ا تمنپیامبری را نفرستادیم جز اینکه هرگاه    یاپیش از تو ]نیز[ هیچ رسول  
القا می   .کرد[ میالقاِی ]شبهه تمنایش  ، شیطان در  داشت کرد پس خدا آنچه را شیطان 

روایت    ( ساخت، و خدا دانای حکیم استگردانید، سپس خدا آیات خود را استوار می محو می 
   : سنت آمده استهای اهلکل مرسل در کتاب شبه زیر،  

ْیُتُم وقتی به    .نجم را خواندسورۀ    خدارسول  نقل شده است که  عباس  از ابن»
َ
َفَرأ

َ
أ

ٰی  َت َواْلُعَز  ْخَرٰی   *  الَل 
ُ
اِلَثَة اْْل ی)  َوَمَناَة الَث  و منات آن  *    به من خبر دهید از الت و عز 

دیگر ز   ،رسید   (سومین  بر  ترتجیشیطان  و شفاعتهم  العلی  الغرانیق  این  :  بانش »تلک 
ایشان   وقتی به آخر آن رسید  .القا کردرا    «استامید    شانبه شفاعتکه    واال  زیبارویغرانیق  

و مشرکین   و مسلمانان  نازل  پس خداوند عزوجل    .سجده کردند نیز  سجده کرد  چنین 
ْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل وَ   :فرمود

َ
ْیَطاُن  َوَما أ ْلَقی الَش 

َ
ٰی أ ـ إلی قولهـاَل َنِبٍي  ِإاَل  ِإَذا َتَمَن 

پیامبری را نفرستادیم جز اینکه هرگاه    یاو پیش از تو ]نیز[ هیچ رسول  )  َعٰذاُب َیْوٍم َعِقیٍم 
سخن    تا این  ـ  کرد[ میالقاِی ]شبههتمنایش  ، شیطان در  تمنا داشت و به آن امید داشت 

 2«. ردْ بَ روز  (عذاب روز عقیمـ تعالیحق

 : بخاری روایت کرده است

ْیَطاُن   :آیه  ۀ عباس دربار ابن ْلَقی الَش 
َ
أ ٰی  َتَمَن  تمنا  جز اینکه هرگاه  )  في أمنیته  ِإَذا 

وقتی    :گفته است  (کرد [ میالقاِی ]شبههتمنایش  ، شیطان در  داشت و به آن امید داشت
در  چنین شود   القا میشیطان  است را  آنچه    خداوند و    ؛کندحدیثش  القا کرده    شیطان 
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می  ،باطل محکم  را  آیاتش  شد  ؛کندو  گفته  استو  از    :ه  آن تمنایشمنظور  خواندن   ،  
 1. است

عمد  خدا به و اینکه رسول    ، دانندرا قطعی میماجرا  این    وقوعکنندگان در قرآن،  تشکیک 
کرده  خدایان   ستایش  را  نیست ـ مشرکین  چنین  هرگز  اینـ  که  اینو  به  جمله    که  دلیل  را 

کند که قرآن،  می   تأکیدواقعه  این    به نظر آنان  .وارد کرده استدر قرآن  هایشان  کردن دل نرم
 .از آسمان نیستشده نازل شده و و کتاب وحی ، بشر استساختۀ دست 

   :پاسخ

  :اول

در روایات اوصیای رسول  از آن  و هیچ َاثری    اساس صحت ندارد، از پایه و  این اتفاق،  
توزان است که کینه بوده  فریبی  فقط  بلکه    ؛ نداردوجود  بر ایشان(    محمد )درود خداوندخدا  

در حالی که هرگز چنین نبوده   ؛ندا ه بیان کردوی  برای طعنه به  خدا  و ُمبغضین به رسول 
 .است

بلکه بسیاری از    ؛گوییمتنها کسانی نیستیم که چنین می محمد،  آل   ۀشیععنوان  به ما  
اهل  اعتراف  علمای  نیز  روایت اند  داشته سنت  غیرصحیح  که  و  مرسل  اتفاق،  این  های 

   :مثالعنوان به  ؛ هستند

 : گفته است با سندهای مختلف این داستانکثیر پس از ذکر ابن

  ۀ به چنین شکلی بیان کرده است و هم  "سیره"آن را در    محمد بن اسحاق  :گویممی»
 2« .داناتر است  خدا هستند؛ و ها مرسل و منقطع آن
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 : گفته استابوبکر بیهقی 

 1« .نشده استثابت  این داستاننقل »

 : گفته استرازی 

گفت تحقیق  اهل  روایت  : نداه»اما  است  ،این  جعلی  و  و    ؛باطل  سنت  و  قرآن  با  و 
که از محمد بن اسحاق بن  روایتی است  اما سنت،    ...نداهاستدالل کردعلیه آن    تمعقوال 

از سوی    ی این جعل  :او گفت  .پرسیده شداز او  این داستان    ۀدربار   :استخزیمه روایت شده  
 2« .شده است تألیفش ا هدربار و کتابی  ،هاستزندیق

نتیجه تشکیک   در  این  استناد  به  توجیه    یندروغحادثۀ  کنندگان  برای  جعلی  و 
 . نه کمتر و نه بیشتر و بیچاره نیست، بدبخت گری فردی چیزی جز حیله ، هایشانگفته

  :دوم

  آن است که از    بهتر و برتر،  کنیم را مطرح میبودن این اتفاق  و جعلی   یندروغما  که  این
و   به   کنیم  مطرح را  ظنی    ینظراتآرا  را  و  واقعه  این  و  بگردیم  منطقی  توجیهاتی  دنبال 

دهیمممکن جلوه  نظر    علما   .الوقوع  و  سخن  و  چند  بحث  به  و  کرده  بیان  آن  دربارۀ  را 
  اً ِصرفها  زیرا این ؛  بینمنمی  هاپرداختن به آندر  سودی  بنده هیچ  که   3انداش پرداخته بررسی
اشکال وارد  گفت  شان  ۀتوان دربار میکه  کمترین چیزی  است که  اوهامی  و    هااری کفریب 

البته اگر نگوییم    ؛ عقلی و نقلی ثابت شده استنظر  که از است   عصمت رسولکردن به  
کنندگان برای تشکیک   را   به رسول کریم نیز  به کتاب کریم و  اشکال وارد کردن  راهی برای  
 . اندهموار کرده
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  :سوم

ٰی    : اما آیه ْیَطاُن ِفي  ِإَذا َتَمَن  ْلَقی الَش 
َ
ِتِه أ ْمِنَی 

ُ
تمنا داشت و به آن امید  جز اینکه هرگاه  )  أ

  به   ( محدثین و مفسرین)علمای مسلمان ؛  (کرد[ میالقاِی ]شبههتمنایش  ، شیطان در  داشت
بوده  ها این که مشهورترین آن اند ارائه دادهاش درباره  اتی را و نظر  پرداخته، این  بیان معنای

آیه، به   «: آرزو کردنکردنتمنا »که   این  معنای وسوسه و  به نیز  و    ؛معنای تلوت استدر 
و شیطان،    ،خواندکرد و میتلوت میخودش  ،  پیامبر معنای اینکه  به  1؛ است  سحدیث نفْ 

 . کردهایش را برای شنوندگان بیان می وسوسه

 2.اندکرده  تأکیدالقای شیطان در تلوت   ۀبرخی از مفسرین، به مسئل

ی خاطر رسول     : گفته استطوسی   . دانندمی خدا برخی از آنان، نزول این آیه را تسل 

ی خاطر  این  »معنای   ای  فرستاده  پیامبر یاو اینکه خداوند،    ؛است  پیامبر آیه، تسل 
جهت  شیطان در    ـیعنی تلوت کردـآرزو کرد  وقتی او  مگر اینکه    ه است را مبعوث نکرد

او  با آیات محکم خود آنچه را    ولی خداوند   ؛کندالقا    کردتلش    وی   تلوتکردن  مخدوش 
 3« .از بین برد القا کرده بود

ریزی انسان برای  برنامه  ، منظور  و  ، دارداشاره  این آیه به آرزوی قلب    اندای هم گفته عده
فرستادۀ  یا  پیامبر  که    ابه این معن  ؛ است  ش دارد و خواستار   ش دوستکه  چیزی است  وجود  

ولی شیطان،    ؛ الهی، دوست دارد دین خدا را بیان کند و مردم به او رو کنند و ایمان بیاورند 
را فریب دهد تا  مفسدان  و  تحریک کند  کند تا ستمکاران را  اش را به مردم القا می وسوسه
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 1. پیامبر تباه کندیا  فرستاده  کار را برای این این 

آنان از  به   «اتمن  »  برخی  به   معنایرا  تمنا و  آوردن  زبان سخن و    .ندا هآرزو تفسیر کردآن 
 2. کندو کلم او القا می و شیطان در سخن ،گویدسخن می پیامبر 

دربار نمونه   هااین مسلمان  علمای  نظرات  از  آیه    ۀ هایی  معنای  معنای    بود؛ بیان  ولی 
 : شودروشن مینکات زیر صحیح آیه، با دقت در  

به   «خواست  و  آرزو ا:  تمن  » -1 رسول،  یا  یعنی    ؛است  واری«امید»معنای  نبی 
برخی    که  به آن صورتیامیدواری او، نه  و این    ؛ یک خیر و خوبی«  واری به »امید

و   ش آن را دوست دارد و محبوبوی که بوده دلیل به این اند از علما بیان کرده
 ت. بلکه از دستور خداوند سبحان آمده اس ؛ ستش ا سهوای نفْ 

اش به مردمی کرد  کردن امیدواریبه آشکار شروع  نبی یا رسول،  آنکه  پس از   -2
اقدام  برخی از آنان    ۀکنند، شیطان به القای باطل در سینمیپیروی  که از او  

 کند.می
سوی  بهرا  ، خداوند فرشتگانی  القای شیطانبردن  و از بین کردن  برای منسوخ  -3

ند که  نحقی را القا ک آنهایشان، تا در سینه دارد گسیل میبرخی از این مردم 
با رحمت به این صورت که    ؛کند روشن  بودن القای شیطان را  باطل    خداوند 
و  نموده  ن محکم  امنؤم  های نینه و آرامش در دل أآیاتش را با القای طم  خود

، آنان را به  خدا   ه رسولاست کهمانی  که حق،  را افزون کرده است  یقین آنان  
 .شیطان القا کرده استباطلی که نه  آن فراخوانده،

و   -4 با وسوسه  بیداری  های  نمایشالقای شیطان،  یا  در خواب  انجام  خبیثانه 
این کار    کنندن القا میامؤمناما فرشتگانی که حق و یقین را در دل    ؛شودمی
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دل آن  دمیدن  طریق  از  را   طریق  یا    ،هادر  و رؤیاهااز  خواب  در  صادقه  ی 
 . دهندانجام می بیداری 

نفاق و  اصل  کند،  پیروی  از آن  کسی  نتیجه هر   در   ؛ ، فتنه استالقای شیطان  -5
   .شودآشکار میخدا به رسول  شنداشتنایمان

ِمْن    :پرسیده شد   تعالیحق سخن    ۀدربار احمدالحسن  سید  از   ْبِلَك 
َ
ق ِمْن  ْرَسْلَنا 

َ
أ َوَما 

ْیَطا ُه َما ُیْلِقي الَش  ِتِه َفَیْنَسُخ الَل  ْمِنَی 
ُ
ْیَطاُن ِفي أ ْلَقی الَش 

َ
ٰی أ ُن ُثَم  ُیْحِکُم  َرُسوٍل َواَل َنِبٍي  ِإاَل  ِإَذا َتَمَن 

ُه آَیاِتِه   هُ الَل  ُلوِبِهْم َمَرٌض َواْلَقاِسَیِة  ِلَیْجَعَل َما ُیْلِقي  *  َحِکیٌم    َعِلیٌم   َوالَل 
ُ
ِذیَن ِفي ق ْیَطاُن ِفْتَنًة ِللَّ الشَّ

َبِعیدٍ  ِشَقاٍق  َلِفي  اِلِمیَن  الظَّ َوِإنَّ  ُلوُبُهْم 
ُ
رسول  ) 1ق هیچ  ]نیز[  تو  از  پیش  را    یاو  پیامبری 

هرگاه   اینکه  جز  داشت  ا تمننفرستادیم  امید  آن  به  و  در  داشت  شیطان  القاِی  تمنایش  ، 
، سپس خدا آیات خود  گردانیدمحو میکرد  پس خدا آنچه را شیطان القا می  .کردمی  []شبهه 

القا می *    ساخت، و خدا دانای حکیم استرا استوار می  برای  تا آنچه را که شیطان  کند، 
دل  در  که  و  کسانی  است  بیماری  سنگ ]هایشان  برای  آزمایشی  نیز[  و  بدالن  گرداند، 
 چیست؟پیامبر    یمعنای القای شیطان در آرزو   که   (ور و درازندای بس د ستمگران در ستیزه 

 : پاسخ»

اهل ـ   ی امبر یپ  چ یه   ا ی  یا فرستاده   چ یه از  است    ت یروا  تیبو  ال  "شده  و 
نداشت   ییآرزو و تمنا   ـ محدث بودند  شان دکه خو  یدر حال  "یمحدث  چ یو ه :  محدث

  ی حت ، کندیکه خداوند حاصلش م ر یاز امور خ یر یشدن خحاصل  یبرا   دیام ی عنیـ
شدن  محقق   هاآن   ی آرزو   گر یدعبارت  باشد؛ به   یصورت اجمال اوقات به   یا اگر پاره 

و هوا و هوس  لی اند مه تمردم پنداش ینه آن گونه که برخاست امر خداوند سبحان 
ِتِه ـ مگر  خودشان ْمِنیَّ

ُ
ْیَطاُن ِفي أ ْلَقی الشَّ

َ
  ؛ (نمود  االق  ی زیچ   شیدر آرزو  طانیش )  أ
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کرد به    روعو چه محدث( ش  امبریپس از آنکه فرستاده )چه فرستاده باشد چه پ  یعنی
  ۀ نی باطل در س  یاقدام به القا  طانیش  روانش،یپ  یبرا   شیو آرزو  لیمکردن  آشکار

ا   یبرخ برا   ییآرزو  نیا   ۀ دربار ـ مردم    نیاز  ها آشکار  از آن  یبرخ  یبرا   ای آنان    ی که 
 . کندی م ـنموده است

 ْیَطاُن   َفَینَسُخ محو و  خدا آنچه را که شیطان افکنده بود  )  اللُه َما ُیْلِقي الشَّ
مؤمنان حق را القا    نی از ا   یبرخ  ۀنی در سکه    یا با فرستادن ملئکه  :(کندنابود می 

 .شدی باطل پنداشته م ، یبرخ یهانه یس  در طانیش یکه با القا یحق کردند؛یم

 ََّحِکیٌم   ُثم َعِلیٌم  َواللُه  آَیاِتِه  اللُه  استوار )  ُیْحِکُم  را  خود  آیات  خدا  سپس 
و آرامش    نهی را با افکندن طمأن  اتشیخداوند آ  :(ساخت، و خدا دانای حکیم استمی

  شانیهادر قلب   نکهیپس از ا   ، دی فرمایمحکم م  نا مؤمن   یهادر قلب   نی قیو وقار و  
آنچه ش   ن یا   ـ متعالوسبحان ـ سوی خودش  از   القا نمود که  را    ۀ نیدر س   طانیعلم 

  ش یسواست که فرستاده به   یز یبلکه حق آن چنبوده،  القا کرده است، حق    یبرخ
قلب    طان یش  یالقا  .خواندیفرام در  وسوسه  نشان  ا یبا  چبا  در    ثی خب  ی زیدادن 

و ُحب    شانیهابه دوستان خود که نْفس  طانیش  . ردیپذی خواب صورت م  ای  ی دار یب
ط    شان ینفس بر ا   یاز هوا   ی رو یباطل و پ  استیو ر   ی کردن و سرور و اظهار   ت ی  من مسل 

ُئُکْم َعلی   .کندی القا م  شده است  َنبِّ
ُ
ُل َعلی  َهْل أ یاِطیُن * َتَنزَّ ُل الشَّ اٍك    َمْن َتَنزَّ فَّ

َ
ُکلِّ أ

  * ِثیٍم 
َ
کاِذُبوَن   ْلُقوَن یُ أ ْکَثُرُهْم 

َ
أ َو  ْمَع  آ ) 1السَّ را  شما  بر    گاه آیا  شیاطین  که  کنم 

م  یکسچه دروغ  شوند؟ینازل  بسیار  هر  بر  م  یگو *  نازل  القا    شوندیگنهکار   *
 . (ندا گویانکه بیشترشان دروغ یدر حال دکننیم

نابود   نسخ و  محو  ش  کردنو  خداوند،یمالقا    طانیآنچه  توسط  ارسال    کند  با 
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اول  شودانجام می   یا ملئکه  به  را  قلب   کنند،یالقا م  یاله  ی ایکه حق  در    یهاو 
ها را به صراط  آنرا که  و آنچه    شناسانندیها مو حق را به آن  ندیگوی مؤمنان سخن م

خواب  ،  کندی م  تیهدا   میمستق آن   ی دار یب   ا یدر  مبه  نشان  از    یرو یپ  . دهندی ها 
که از    یو کساناست،  متعال  وهمان حق آشکار از جانب خداوند سبحان  ، فرستاده

در گذشته هم مؤمن    ـاست  شانیبرا   یشیکه آزماـ   کنندی م  ی رو یپ  طانیالقائات ش
منافقان  ؛اندنبوده  قلب بوده   یبلکه  در  که  قلب   یمرض  انشیهااند  و   شان یهابوده 

 .اندگرفتار بوده  تردید وشکبوده است و در  ک یسخت و تار 

 ََّك    َوِإن بِّ رَّ اْلَحقُّ ِمن  ُه  نَّ
َ
أ اْلِعْلَم  وُتوا 

ُ
أ ِذیَن  الَّ َوِلَیْعَلَم  َبِعیٍد *  اِلِمیَن َلِفي ِشَقاٍق  الظَّ

ْسَتِقیٍم * َواَل َیزَ  ِذیَن آَمُنوا ِإَلی ِصَراٍط مُّ ُلوُبُهْم َوِإنَّ اللَه َلَهاِد الَّ
ُ
اُل  َفُیْؤِمُنوا ِبِه َفُتْخِبَت َلُه ق

ِذیَن َکَفُرو  ِتَیُهْم َعَذاُب َیْوٍم َعِقیٍم * اْلُمْلُك  الَّ
ْ
ْو َیأ

َ
اَعُة َبْغَتًة أ ِتَیُهُم السَّ

ْ
ی َتأ ْنُه َحتَّ ا ِفي ِمْرَیٍة مِّ

ِعیِم  النَّ اِت  َجنَّ ِفي  اِلَحاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ِذیَن  َفالَّ َبْیَنُهْم  َیْحُکُم  ِه  لَّ لِّ و ) 1َیْوَمِئٍذ 
داده شده است    یعلم  شانیه ا ب گرفتارند * و تا آنان که  بزرگ    ی فان در اختلستمکار 

هایشان با آن  و به آن ایمان بیاورند و دلست  از جانب پروردگار تو  یبدانند قرآن حق
* همواره    کندیاند به راه راست هدایت مرا که ایمان آورده   یآرام گیرد و خدا کسان
ناگهان آن ساعت فرا رسد یا به عذاب روز    کهتا آنگاه    کنند یکافران در آن شک م

میانشان حکم    . در آن روز از آِن خداوند است  یگرفتار آیند * فرمانروای  یشادمانیب
پر    یهااند در بهشت شایسته کرده  ی اند و کارهاکه ایمان آورده  یپس کسان  .کندیم

 . (ندا نعمت 

ار تا آخر   منافقان ِتَیُهُم    لحظه در رسالت شک خواهند داشت  نیو کف 
ْ
َتأ ی  َحتَّ

َبْغَتةً  اَعُة  آنگاه که ناگهان آن ساعت فرا رسد )  السَّ ق   ی عنی  (تا  ْو    قائم  امی تا 
َ
أ

َعِقیٍم  َیْوٍم  َعَذاُب  ِتَیُهْم 
ْ
ب)  َیأ روز  به عذاب  آیند  ی شادمانییا  و    ر ینظ  ی عنی  ( گرفتار 

 
 .56تا  53حج:  - 1



 دفاع از قرآن شناسی ـ  دینی و زبانمطالعات  عالی  سسۀ آموزش ؤم ................................. 118

و آن،    ، است  نشدهمتولد  چون آن،    ن یشیپ  ی هااز سال  ی سال  چ یو ه   ، اردند  ی مانند 
  حاکم  پادشاهِ  کهچرا روز سلطنت از آِن خداوند است؛  ن یدر ا  . است قائم ام یروز ق 
 1«. است یروز، امام مهد  ن یدر ا 

 . لله وحده والحمد

 
 . 42، متشابهات، پاسخ پرسش احمدالحسنسید  - 1



(4) 

 با علم  مخالفت قرآنمربوط به اشکاالت 

های  واقعیت و    هادادهبا    برخی از آیات قرآنمخالفت  نظر  از    قرآن  به  اشکالکردن  وارد
بوده  به قرآن کریم  گرفتن  اشکال برای    کنندگانهای تشکیک ، یکی از راه شدۀ علمیثابت 
یک  با اینکه قرآن،    ،و این  در خود دارند،اشتباهات علمی    ـبه نظر آنان ـ برخی از آیات    .است

دهد قرآن فقط یک  نشان می  همچنین   ؛ منافات داردباشد  بوده  کتاب الهی معصوم از اشتباه  
 . داشته باشداشتباه تواند میاست که بوده تلش بشری محض 

   :پاسخ

  :اول

کهدر   باشیم  داشته  توجه  باید  برابر  ما    ابتدا  گرایش  در  داریمدو  که    : قرار  گرایشی 
اند  نامیده »اعجاز علمی قرآن«  آن را  که  بپردازند  چیزی  کنند به اثبات  پیشگامانش تلش می

علمی    ۀنظرییک  زنند تا اثبات کنند قرآن، با  چنگ میی  دستاویزکه به هر    مبینی آنان را می  و
طور  به هایی را  که چنین تلش قرار دارد    یکنندگانآن، گرایش تشکیک در برابر    . مطابقت دارد

 .گیرندو حتی به سخره می کنندمی  رد کلی

کند  تصور می   مطالعه کند   کننده« را کننده و انکار یید أکه مکتوبات هر دو طرف »ت کسی  
از آنقرار  کتابی  در برابر   بزرگی    ؛ رةالمعارف علمی طبیعی استیدا شامل    است که بخش 

کننده  و تشکیک   و علوم طبیعی دیگر؛فیزیک   ،شناسیزمین  ،شناسیزیست  مثل پزشکی،
 . قرآن را محکوم کند ، آن بر اساس خواهدمی

که خودش را    طور  همانـقرآن    .است و نه آن بوده  درحقیقت منظور از قرآن، نه این  
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است  کرده  و    ـمعرفی  یادآوری  و  هدایت  صداقت  کتاب  و   تعالیحق   . استدرستکاری 
   : فرمایدمی

-  ْنِزَل ِإَلْیَك َفَل َیُکْن ِفي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنُه ِلُتْنِذَر ِبِه َوِذْکَرٰی ِلْلُمْؤِمِنیَن
ُ
 1ِکَتاٌب أ

  ۀ ات از ناحیسوی تو نازل شده است؛ پس نباید در سینه این کتابی است که به )
آن مردم را بیم دهی، و برای مؤمنان تذکر    ۀوسیلآن تنگی و فشار باشد، تا به 

 . (پند باشد و
-   َیْعَمُلوَن ِذیَن  اَل  اْلُمْؤِمِنیَن  ُر  َوُیَبِش  َوُم 

ْ
ق
َ
أ ِهَي  ِتي  ِلَل  َیْهِدي  اْلُقْرآَن  َذا  َهٰ ِإَن  

ْجًرا َکِبیًرا 
َ
َن  َلُهْم أ

َ
اِلَحاِت أ [ که خود پایدارتر  قطعًا این قرآن به ]آیینی )  2الَص 
دهد  مژده می  کنندکارهای شایسته می نماید، و به آن مؤمنانی که  است راه می

 . (بود ه پاداشی بزرگ برایشان خواهدک

منظور از آن،  کتابی نیست که  و    ، روشن است قرآن کریم، کتاب هدایت و انذار است
ولی    باشد؛  هاشناسی و مانند آن شناسی و زمین آوری نظریات فیزیک و شیمی و زیست جمع
به برخی از حقایق    ـضمنی طور  به ـ در برخی از آیاتش    وجههیچ به معنا نیست که  به آن  این  

گسترشی  و در  دارد،  اشاره به اینکه هستی، آغازی  مثل    .استنپرداخته  هستی یا طبیعی  
ا َلُموِسُعوَن   :همیشگی است ْیٍد َوِإَن 

َ
َماَء َبَنْیَناَها ِبأ برافراشتیم،  با دستانی  و آسمان را  ) 3َوالَس 

که  بوده  رویشی    فرایند  ۀانسان، نتیج   واقعیت که   یا اشاره به این   ؛ایم(گسترنده گمان، ما  و بی 
ْرِض َنَباًتا   : در این زمین به وجود آمده است

َ
ْنَبَتُکْم ِمَن اْْل

َ
ُه أ   همچونشما را  و خدا )  4َوالَل 

سوی  به   خلیقکه با هدف اصلی هدایت  چنینی  هایی این اشاره و    ؛( گیاهی از زمین رویانید

 
 .2اعراف:  - 1
 .9اسراء:  - 2
 . 47ذاریات:  - 3
 .17نوح:  - 4
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به تأمل و  حتی خداوند سبحان کسی است    . دن خداوند سبحان هماهنگی دار  را  که مردم 
آیاِت  در  آننُفس  اَ در  شده  گسترده  اندیشه  با  تا  است  فراخوانده  آفاق  و    هاو  شوند  هدایت 

ٰی َیَتبَ َسُنِریِهْم آَیاِتَنا ِفي اْلَْفاِق   :بشناسند که خدای سبحان حق است ْنُفِسِهْم َحَت 
َ
َن   َوِفي أ َی 

ُه اْلَحُق    َن 
َ
أ ُه َعَلٰی ُکِل  َشْيٍء َشِهیدٌ َلُهْم  َن 

َ
أ َك  ِبَرِب  َوَلْم َیْکِف 

َ
های خود را در  زودی نشانه به ) 1أ

که  ، تا برایشان روشن گردد  نشان خواهیم دادیشان  ه ا بدرونشان  [ و در  ها]ی گوناگونافق
   .(چیزی است؟ آیا کافی نیست پروردگارت خود شاهد هر .او حق است

بوده  حقیقت کیهانی  یک کشف    ۀگیرندکه قرآن، پیشیوجود ندارد  اشکالی در این    ه، بل
آن، یک واقعیت  که  کنند  کشف    شناسان تکاملیدانان یا زیست سپس بعدًا فیزیک و    ،باشد

قرآن  ندۀ  ی وصداقت گاین کشف هرچند طبیعتًا در بزرگی    .استبوده    صحیح شدۀ  علمی ثابت 
کردن نظریات علمی  کتابی که برای مطرح در جایگاه  قرآن را    ـدر هر حال ـ سهمی دارد، ولی  

یک  »نظر که  قرآن از این  دهد که  چنین تصویری از قرآن ارائه نمیو  دهد  آمده باشد قرار نمی 
کسی باشد    یا حقانیتخود،  بودن  صدد اثبات حقانیت و الهی در  کتاب علمی طبیعی است«  

برخی از جزئیات این    کهحال آن  ؛آن را به زبان آورده است   خود  دعوتدر  و    ،که آن را آورده
 . استنشده روشن  خدا رسول بعثت هزار سال از  جز با گذشت  علمی، های واقعیت

آن  ۀواسطکه تحدی، به ـ کنند وجو میراز اعجاز قرآن جست ۀاگر دو طرف درگیر، دربار 
افتاده است  این  روشن کرده است،  احمدالحسن  سید  آنچه  شدند طبق  متوجه می  ـاتفاق 

و  باشد  قرآن  چه این فرد، قاری    . رکننده پنهان استتدب  برای  روانی و روحی    تأثیر در  اعجاز  
  2. چه شنونده

 
 . 53فصلت:  - 1
 در موضوع اعجاز.  احمدالحسنهای سید سالم، بحث اعجاز قرآن، ضمیمۀ پاسخ ءعلمراجعه کنید به: دکتر  - 2
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  :دوم

  ۀ که از سوی خداوند عزوجل به فرستادلوی دارد  ی عُ و حقیقت  ،استقرآن، کتاب آسمانی  
خود را دارد که    های خاِص  زبان و رمز   در نتیجه  ؛ وحی شده است  ،در این جهان   کریمش

ست، نقش  باال حقایق از عالم  از آنجا که    .داردمی یق پنهاِن ماورای الفاظش پرده برحقاآن  از  
آن حقایق اشاره داشته    ه مناسب بطور  به   انه ماهیتشبا توجه بکه  چنین خواهد بود  الفاظ  
این خصوصآن    جایگاهو    باشد؛  رساندن  برای  گویی است که  هر سخن مثل جایگاه  ،  در 

  خدا رسول  دلیل  به همین    .را دارد  ش خودخاص  حقیقت، زبان مخصوص به خود و روش  
برای تعامل با قرآن  را    کاملیروش  راه و    ـدر این عالم   شگویقرآن و سخن   ۀکنندیعنی ظاهر ـ

تراز و ترجمان الهی  هم ِعدل و  کردن  ضمیمه طریق  و بیان و تفسیر و کشف حقایق آن، از  
هدایت آفریدگان محقق  برای  را    خود   هدف وی قرآن  تا پس از  وضع نمود  »حجت خدا«  یعنی  

و متشابهی    ی و محکم  ی،و باطن  ی است که در قرآن، ظاهر روشن فرموده    همچنین   .کند
؛  داردمی، بازشخصی اتنظر روشنگری از قرآن طبق از تفسیر و  و در عین حال وجود دارد، 

اش یا پس از  در زندگی   ایشانمتشابه قرآن توسط  کردن  از محکم قبل  اینکه    همچنین 
 . متشابه تکیه و اعتماد شودآن به  ، یکی از اوصیایشتوسط   ، خداوندسوی به  رحلتش

ات  خواهد در تحقیقاگر می  ـقصد و غرضی که دارد گرفتن  دون درنظر بپژوهشگر قرآنی ـ 
از وجود    خود قرآنکم  دست  .توجهی کندبه این مسئله بی نباید  گرا باشد،  و واقعخود منصف  

ِمْنُه آَیاٌت    :متشابه در آیاتش پرده برداشته است اْلِکَتاَب  َعَلْیَك  ْنَزَل 
َ
أ ِذي  اَل  ُمْحَکَماٌت  ُهَو 

ُم  اْلکِ 
ُ
َخُر ُمَتَشاِبَهاٌت ُهَن  أ

ُ
ِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفتْ   َتاِب َوأ ُلوِبِهْم َزْیٌغ َفَیَت 

ُ
ِذیَن ِفي ق ا اَل  َم 

َ
َنِة  َفأ

ِویِلهِ 
ْ
ُه  َوَما َیْعلَ   َواْبِتَغاَء َتأ ِویَلُه ِإاَل  الَل 

ْ
اِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ُم َتأ ا بِ   َوالَر  َنا  َیُقوُلوَن آَمَن  َوَما  ِه ُکٌل  ِمْن ِعْنِد َرِب 

ْلَباِب 
َ
وُلو اْْل

ُ
ُر ِإاَل  أ َک  ای از آن، آیات  پاره   .اوست کسی که این کتاب را بر تو فروفرستاد) 1َیَذ 

کتابآن   .هستندمحکم   اساس  ]پاره ا ها  و  متشابهاتایند؛  دیگر  در    .ندا [  که  اما کسانی 

 
 .7آل عمران:  - 1
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  ش خواه خود[ از متشابهجویی و طلب تأویل آن ]به دل اف است برای فتنه هایشان انحر دل
  همانان که  .داندداران در دانش کسی نمی کنند، با آنکه تأویلش را جز خدا و ریشه پیروی می

ب»  گویندمی آما  پروردگار ماست« و جز خردمندان کسی  ه  از جانب  آوردیم، همه  ایمان  ن 
   .(شودمتذکر نمی 

خوانند  نتیجه در   که  نیست  آیات یکی    دربارۀ قرآن،    ۀمنطقی  اینکه  به   قرآن  از  ِصرف 
یا اینکه    ،دانددیگر نمی   ۀآیآیه را به  آن  بستن  یا چگونگی جمع درک کند  آن را    نتوانسته است

فرض  و    ،وارد کند اشکال    ... یا    ثابت استاز نظرش  که  باشد  ای  مخالف آموزه   آیه   ظاهر آن
شایستگی  که  کسی بگردد  دنبال  باید به   ـگراستمحقق واقع او واقعًا یک  اگر  ـ بر این است که  

را  توضیح   باشد قرآن  آل   یعنی  ؛داشته  از  قرآن«هم   =  محمد»امامی  از  قبل  و    ؛تراز 
  مسائل متشابهی که برایش پیش آمده است  ۀدربار از او آن،  بارۀو تشکیک در گیری اشکال
 !نبودن قرآن بداندالهیبرای   یخود را دلیل تردید وشکو نه اینکه اشکال  کند، سؤال

  ؟ ، چگونه توصیف کنیمگیرداشکالی می  ایه علمی پیچید  ۀنظریاز یک  که  ما کسی را  
مراجعه دانشمندی  از اینکه به  قبل  و    ،آن را نفهمیده استصرفًا به این دلیل که  مثًل  آن هم  
است    آیا جز این  نماید! شایستگی توضیح درست آن نظریه را داشته باشد اظهار نظر  کند که  

 !؟گرفتهو بیهودگی بازی به علمی محکم را  ات تحقیقکه او 
  :سوم

نسبت به قرآن    هاآن  ها و اشکاالت هایی از طعنه به نمونه در ادامه  برای تکمیل فایده،  
داده داشتن  مخالفتنظر  از  ـ  هاطبق نظر آن ـ و    ، پردازیمهای علمی می با  ارزش علمی  و 

خواهیم  باشد«    شدهکتاب الهی فرستاده یک  قرآن کریم،  »اینکه  بر  را    هاآن   گذاریتأثیر میران  
  . دید
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 طوفان نوح  :10اشکال

طوفان    ۀ، حادث هایا فهم اشتباه آن  ،تحریف برخی از متون دینی دلیل  علمای ادیان، به 
و    ،کنندگان را برانگیخته استو تشکیک خداناباوران  ند که شرارت  ا همطرح کردشکلی  را به 

اشکال  به دین الهی  با استفاده از آن  اند که  کافی دانسته   ایمایه دست را    ه حادثها این  آن
 . ندنوارد ک

ولی نوح و    ؛ با آب پوشاندکره زمین را   ۀهم   ،طوفان   :داستان دینی طوفان نوح   ۀخلص
  توانستند   ،شدند کشتی  سوار  همراهش  به پس از ساخت کشتی  که به او ایمان آوردند و  کسانی  

یک جفت از هر حیوانی که روی زمین زندگی  ها را به همراه  آن کشتی  آن    .نجات پیدا کنند 
کرد،با    ردکمی با  کسانی  و  او  و    خود حمل  تقریبًا    ،حیوانات   ۀهم  ۀعلوبه   ،بودندوی  که 

 ! کشتی ماندندیک سال در آن مدت به 

   :از اندعبارت  شودوارد میطرح اشکاالتی که به این 

از کجا    بودپوشانده  زمین را    ۀ هم  کهبه وجود آورد  را  مقدار آبی که طوفانی  این   -1
  اندن برای پوش   آبی که در زمین موجود است تمام  حالی که    در   ؟!ه استآمد
 ! تزمین کافی نیس  ۀهم

دادن به حیواناتی را که با خودش سوار  غذای کافی برای غذا مقدار  این    نوح  -2
یک  وی  که  داشتن این نکته  نظر خصوص با در به   ؟از کجا آورده است  بودکرده  

 !ه استسوار کردرا جفت از هر حیوانی 
به نوح رسیدند تا    ـاسترالیامثل  ـ   دستهای دور ها و قاره چگونه حیوانات جزیره -3

اینکه در    ،سوار شوند  کشتیدر  همراه وی  به  َاثری    خودآمد  واین رفت بدون 
 ؟ گذاشته باشندباقی 

 ! وجود ندارد باشد کره زمین را فراگرفته   ۀآثاری از سیلی که هم  هیچ -4

داستان،   این  برابر  بنابراین  علمی  در  ندارد؛وتاب نقد  ایستادگی  که  آنجا  از  و    توان 
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ها  این کتاب بودن  اشتباه داستان،  این  ،  اندکرده های مقدس دینی این داستان را بیان  کتاب
 . آسمانی نیستند کنندادعا میها به آن صورتی که پیروانشان این کتاب و کند را آشکار می

   :پاسخ

  :اول

فر پیدایش  در ِس   .از تورات استشده،  گفته  شکِل این  به    نیست که اصل داستانتردیدی  
 1:آمده است

خود    کشتی - با  را  حیوان  هر  از  جفت  کردیک  هر  جفت  جفتو  (  :حمل  از 
آمدند    که  ییهاو آن   . آمدنددر   ی کشت  به   نزد نوح   دارد   ات یح  روح   که   یجسد ی ذ 

و خداوند    . بود  را امر فرموده  ی خدا و   کهآمدند، چنان  جسدی از هر ذ   نر و ماده 
 2(. تاو بسپشت سر در را  

بر    و آب)  :زمین را فراگرفت   ۀاست که آب، هماین سفر آمده  همچنین در   -
  آسمان  یتمام   ری ز   بلند که   ی هاکوه   ۀهم  تا آنکه  ،افت ی  غلبه   ادی ز بسیار    ن یزم

 3(. دندها را پوشانها باالتر رفتند و آن ها پانزده ِذراع از کوه آب  . شد  پوشیده  بود
حالی که عمر نوح    در   ، اتفاق افتاد است که طوفان  این سفر آمده  همچنین در   -

ششصد   در سال   و)  :به پایان رسید   عمر نوح  سالگی601و در    ،سال بود600
  ی هاچشمه  ع یروز جم  ، در همان دوم  از ماه  ، در روز هفدهم نوح   ی از زندگان

و    روز نوح   در همان     ...شد  گشوده  آسمان  ی هاه ، و روزنشکافته   م یعظ  ۀجلُ 
 داخل   شانی ، با ا پسرانش  ۀزوج  و سه  نوح   ۀو زوج  ،افث یو    و حام  ، سامپسرانش

 
   .8و  7مراجعه کنید به: عهدالقدیم/ سفر تکوین )پیدایش(: اصحاح  - 1
 (مترجم . )16و  15، آیات 7پیدایش، اصحاح  سفر - 2
 (مترجم . )20و  19، آیات 7پیدایش، اصحاح  سفر - 3
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آب از زمین    ، اول ماه  یک، در ماه اول، در وو در سال ششصد ) 1(. شدند  یکشت
 2(. خشک شد

 : آنانسخنان ی از یاهنمونه   .پذیرفتند تأثیرطرح از این  بیشتر علمای مسلمان 

 : گفته استکثیر ابن

پانزده ذراع باالتر  زمین  روی    هایکوهارتفاع  از  آب    :اندگفتهن  ااز مفسر جماعتی  »
زمین را    ۀو هم  ؛هشتاد ذراع   : و گفته شده است  ؛نظر اهل کتاب استهمان  این    .رفت

  های و کوه و زمینهای آن،  بلندیو  پستی  و    ،طول و عرض زمین تمام    ؛فراگرفته است
چه کوچک و چه    ،زمین باقی نمانددر هیچ جای  ای  زنده  ۀجنبندهیچ    را؛ و  بایر و شنی آن

 3« .گبزر 

 :گفته است  خود شیرازی در تفسیر

شود  برای ما روشن می  از ظاهر آیات  !جهان را فراگرفت؟ ۀهمنوح   آیا طوفان  -13»
فقط   طوفان،  زمین  به  که  از  منطقه  نداشته،یک  را    ۀ بلکه هم  اختصاص  زمین  سطح 

 4« .پوشانده است 

سیستانی پرسیده شده   نظر مرجعیت سید  ، زیرهای اعتقادی پژوهش از مرکز  زیر  سؤال
 :رضایت داشته استبه این مطلب  هاآن از پاسخ رسد او و به نظرمی است 

   :میرزا/ عمان از »پرسش

  ، گرفت فرا زمین را  سطح    ۀهم  بود  نوح برای قوم پیامبر خدا    یآیا طوفانی که عقوبت 

 
 (مترجم . )13و  11، آیات 7سفر پیدایش، اصحاح  - 1
 (مترجم . )13، آیۀ 8، اصحاح سفر پیدایش - 2
 .127/ 1النهایة: کثیر، بدایة و ابن - 3
 . 540/ 6ناصر مکارم شیرازی، االمثل:  - 4
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 ؟ به منطقۀ خاصی اختصاص داشتیا فقط 

   :پاسخ

 ! برادر محترم، میرزا

 الله و برکاته  سلم علیکم و رحمة

ا َطَغی اْلَماُء َحَمْلَناُکْم ِفي اْلَجاِرَیِة   :فرمایدمی  تعالیحق ا َلَم  چون آب طغیان  ) 1ِإَن 
   .( شما را بر کشتی سوار نمودیم که ما راستیبه کرد

اْلَماءُ »    : روایت شده است  از علی  .از حد معمول خود تجاوز کرد یعنی    :«َطَغی 
مگر در روز    ،آمد ای فرود  ای به دست فرشتهبا پیمانهکه فرو افتاد  ای از آب  قطرههر  »

این سخن  و    ؛شده استداده  کار  این    ۀاجاز   ـو نه دیگر نگهبانانـبه او  فقط    کهچرا  ؛طوفان
ا َطَغی اْلَماءُ )  :خداوند است ا َلَم  شود آب،  میحدیث دانسته  از این  و    تا آخر حدیث«  ... (ِإَن 

 . پوشاندخشکی را  ۀهم

بیان کرده است  در تفسیر  آنچه علمه طباطباییو   ت  المیزان  را  یید  أاین مطلب 
با خود حمل  ، یک جفت  حیوانات  انواعاز    کداماز هر دستور داده شد    به نوح  :کندمی
بیشتر آن را  یا    های خشکی زمینمکان ۀطوفان، همدارد بر اینکه تصریح   نکتهاین    .کند 

به  ـ است  ۀ هم  ۀ منزلکه  فراگرفتزمین  کریم  در   . ـ  قرآن  ظاهر  ظهوری  که  ـ  حقیقت 
که    یبشر تمام  و    ،زمین را فراگرفته است   ۀطوفان، هم  کندـ بیان میدارد  نشدنیانکار

نداشته است  دلیل قطعی وجود  هیچ  تا این زمان  و    ، همگی غرق شدند   اندهروی آن بود
 . 266ص،  10ج :میزانتفسیر ال« .شود دهگردانرویو فهمی، ظهور  چنین که از 

 2« .در پناه خدا باشید

 
 . 11حاقه:  - 1
 https://www.aqaed.com/faq/ 3001قابل دسترس در آدرس: - 2

https://www.aqaed.com/faq/3001
https://www.aqaed.com/faq/3001
https://www.aqaed.com/faq/3001
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 : گویدشیخ جواد مغنیه می   .اندکرده این مسئله اعتراف    دربارۀ تردیدهایی  برخی از آنان به  

اختصاص  زمین  از  فقط به قسمتی    چه بسایا    کلی بوده باشد،طوفان نوح،    چه بساو  »
باشد؛   خدا  یمتنهیچ  و  داشته  کتاب  اینکه  نیست    در  از  یکی  داشته  دو    به  صراحت 

  1« .باشد

با  حیوانات  ۀهمعلوه بر    نوحاند  گفته از آنان  ای  و حتی عده  ، تمام درختان را نیز 
 : خودش برده است

 2« .ۀ درختان برددر کشتی از هم ش با خودهنگام طوفان نوح، پیامبر خدا  -2758»

  یطوفان  ی ازنداشتن َاثر وجود   ۀمسئلمثل  ـ توجه کنیم    گفتهاگر به اشکاالت پیشحال  
هم فراگرفته    ۀ که  را  هیچ    نیزو  باشد،  زمین  جزیره از  َاثری  نبود    ـدورافتاده های  حیوانات 
  ز یمسلمان ن  یفقهابیشتر تورات که » روایِت این خواهد بود که  خواهیم گرفتای که نتیجه 

  ی برا   ی علم  ه یتوج  توانینم   وجههیچ به و    بازدی رنگ م  یدر برابر نقد علم  کنند ی م  دییآن را تأ
طوفان نوح محدود   م ییبگو ا ی  م، ی شو ی و به جهل راض م یعلم را رد کن  د ی باما   ای  . کردآن ارائه 

 3« .استرا در بر گرفته  نی از زم یمشخص  ۀبوده و منطق

 ! الهی پنهان شده است ۀمگر اینکه گفته شود این آثار با معجز

ا » در  ماجرا    نی البته  بود  یلی تخ  یپرداز قصه   کی صورت،  که    .خواهد  هرجا 
  ۀشداثبات  ق یبا حقا ه یقض  گرددی و مشخص م شودی م کنندهج ی بغرنج و گ ،موضوع

و حال آنکه    دانند ی آن را معجزه م  ل یاست، دل  یخی و فاقد شواهد تار   ، ناسازگار  یعلم
  ینه کار   ،باشد  مانه ی حک   لیو دل  حکمت  یاز رو   د یخداوند با  یمعجزه از سو   ۀارائ

 
 . 433/  7محمد جواد مغنیه، تفسیر الکاشف:  - 1
 . 526/ 3القدیر: مناوی، فیض  - 2
 ، بحثی دربارۀ طوفان نوح.م خدایی، فصل پنج ، توهم بیاحمدالحسن - 3
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پوشگمراه  یبرا   ای  ،عبث و  انسان  وقا ده یکردن  رو  عیساختن  همچون    ییدادهایو 
نوح ا   د یبا   . طوفان  ن   ۀ نکت  ن یبه  ماجرا   ز یمهم  که  داشت    کی طوفان،    یتوجه 
تار  م  ن یاز هم  ؛است   یخیداستان  را  آن  به  مربوط  لحاظ    توانیرو موضوعات  به 

تأ   یبررس  یعلم ا   . کرد  دیی و  به   نی بر  امروزه  م  ۀواسطاساس  چ  توانیعلم    ز یهر 
فقط داستان    بی ترت   نیبه ا   .کرد  ییکشف و شناسا  یآسانداستان به   نی در ا را  نادرست  

واقع و  جا  یدرست  حقا  یداستان  ماند؛ی م  ی بر  با  زم   ی علم  قی که    ی شناسن یکه 
 1« .ندارد  یتناقض   دهد،ی به دست م  یعلم  ق یدق یهاکاوش  ج یو نتا یخیتار 
  :دوم

علمی و تاریخی  های  واقعیت متن دینی با  در آن،  که    واقعی و صحیح طوفانطرح  
خدایی«  کتاب »توهم بی   در فصل پنجِم احمدالحسن  سید  است که  ، طرحی  هماهنگی دارد

و  گفته،    سخن طور مفصل  به و در آن  طوفان نوح« بیان کرده    ۀ عنوان »بحثی دربار تحت  
به این    توانندمیهمه    .است  توضیح داده  دطرح خو  داللت علمی و تاریخی و دینی را برای

 . و از آن مطلع شوند کنند کتاب مراجعه 

اشاره کرده  ها  به آن   در بحث خودایشان  نکاتی است که  مطالب زیر برخی از  ،  طور کلیبه 
   :است

اشکاالت علمی  -1 از  برخی  به    بیان  از  نسبت  دینی    نیز و  ،  نوحطوفان  تصویر سنتی 
 . به این داستان خدایاناشکاالت بی  ۀخلص

آغاز    ـطبق این متون اینکه ـ و    ،در متون سومری و بابلی  داستان طوفانداختن به  پر   -2
پوست بودند و از  بود که سیاه  ( هوموساپینس خردمند )شدن آفرینش انسان آن پس از کامل

در  به  بودندحاصلخیز هجرت    ۀآفریقا  ـ این    . کرده  اینکه  نکته  بر    علمِی   ۀمسئلیک  علوه 

 
 ، بحثی دربارۀ طوفان نوح.م خدایی، فصل پنج ، توهم بیاحمدالحسن - 1
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را که در متون سومری    ـ1است شده  ثابت    : دهدتوضیح می   تکرار شده استبسیار  عبارتی 
بود،    نشدنیحل   شناسانباستان برای  که  معمایی    ؛«هار َس »قوم سیاه  مانده  اکنون  و  باقی 

طبیعی است    د آمده بودنها از آفریقا  سومری   از آنجا که پیشینیاِن   . ه استشد  نروشعلت آن  
ِاستخلف و جانشینی  از راه رسید، یعنی  سپس گام بعدی  . باشدبوده  که رنگ سرشان سیاه  

تعبیر سومری ـ   الهی از آسماننزول    : هایا طبق    ، انسانی  ۀخلیفنخستین  برای  ـ  پادشاهی 
 . »آدم« در زمین

نکته  ین  بر ا   ، قرآنیمتن    نیز و    اند،متون تاریخی که در الواح سومری و بابلی آمده   -3
عنوان به   ( سیتراهاس= آ  م یشت یناپاوت  =   وسودرا یز ) د که طوفانی در زمان نوح  ننظر دار اتفاق
  بر اساس و    دانست؛وحی و رویا، آن را  طریق  از    اینکه اوو    ؛ الهی اتفاق افتاد  یعقوبت

و  بعضی   بابلیاز متون سومری  از  یک  نوح ساخت    ۀ ، وظیفنیز  از تعدادی  بود که  کشتی 
  ۀ هم  نوحیعنی  این    ؛ وخاص محافظت کند  یو حیوانات  انگیاه   ، بشر  خصوِص به   فرزنداِن 

 . گیاهان ۀ چه برسد به هم ، حیوانات را با خود نبرد

 : فرمایدمی  2یکی از متوندر توضیح  احمدالحسن  سید 

 
« در  Independent  یعرب  یندیپندنت»ا  ۀکه روزنام  «یقادر آفر   یتبشر تمام    یۀوطن اولمعنوان: »کشف  تحت    - 1

مقاله   یلدیم  2019سال   کرد.  پژوهش   یعلم  ایمنتشر  دانشمندان    ییهاکه  که  برداشت  در   یک، ژنتحوزۀ  را 
است:  ه آمداین مقاله را مشخص کنند. در  یتبشر  یوطن اصلمتا    بودند  هوهوا انجام دادآب یزیکو ف شناسیین زم

کرد مشخص  که  اه »دانشمندان  هممند  بشر  ۀوطن  در   ،اجداد  ش  ایرودخانهحاصلخیز    ۀدر  بوتسوانادر  در    ،مال 
  هزار 200از    خردمند(انسان  مدرن )که انسان    اندکردهآشکار    یدجد  هایواقع شده است. پژوهش   یجنوب  یقایآفر 

واقعتاالبدر    پیش  سال وسیع  جنوب    های  هم  «ی»زامبز  رودخانۀدر  مهد  عرصه    استبوده    یتبشر   ۀکه  به  پا 
در  یزحاصلخ مسیرهای و  ،کرد ییرشروع به تغ پیش، آب و هوا  سالهزار 130 تا 110میان   یزمانبازۀ ... در گذاشت

مدرن  انسان مهاجرت  ی راه را براو کردند  شدن هبه پراکندشروع ساکنان   ین ا  بار یناول ی برا ، و دره به وجود آمد  ینا
 در دسترس است: آدرس زیر مقاله در  ینجهان آماده کرد.« ااطراف و اکناف  ۀبه هم  یت،و در نها از آفریقا یرونببه 

https://bit.ly/3bk1LC7 
 . 258و  253مراجعه کنید به: دکتر کریمر، از الواح سومر: ص  - 2

https://bit.ly/3bk1LC7
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ا   نی بنابرا   ...» از  ا   نیممکن است مقصود  انتقال   نیمتن،  به    افتگانیباشد که 
  اهانی بذر گ  نیز ند که به دستور نوح عمل کردند و  ا ه از مؤمنان بود  یگروه  ،یکشت
  ن یبر ا   .بوده است  تیانسان حائز اهم   ی برا   زین   یشده از نظر اقتصاد منتقل   یزراع

انسان   یو برا   یاهل   ،یشده به کشتوارد  واناتیکه ح  میر یبگ   جهینت  میتوانیاساس م
پا  .اندبوده   دیمف با موفق  اشفه ی)نوح( وظ   وسودرا یز   ان یدر  و  رساند  انجام  به    ت یرا 

انتقال    فرایند  انیو پس از پا  رفت یرا پذ   یاله  یسخن خدا و وح  ی و   را یپاداش گرفت؛ ز 
کشت نجات  آسمان  ،یو  ملکوت  کرد  به  زم  وسودرا ی ز و  ها صعود    ایـ دلمون    نیدر 

 1« .دیگز  اسکن ـ" ورعب" ن یزم  ، آمده یگونه که در متن سومر آن

بابلی  -4 و  سومری  متون  به    در  ـ ماجرای  مربوط  حماسخصوص  به و  طوفان    ۀ متن 
ای که طوفان در آن اتفاق افتاده  منطقهکردن  که در مشخص هست  هایی  اشاره   ـ2گیلگمش

   :از اند که عبارت هستند؛ سهیم  است

ساخته  از ِنی    او  کشتی خانه و  و    ،کردای نزدیک به آب زندگی مینوح در منطقه  -
 3؛ شده بود

 4؛ شدن یک یا چند سد بود ویرانعلت سیل،  -
  5؛ سیل، از جنوب به شمال بود این های مسیر حرکت آب  -

 
 خدایی، فصل پنجم، بحثی دربارۀ طوفان نوح.، توهم بیاحمدالحسن - 1
 مراجعه کنید به: طه باقر، حماسۀ گیلگمش.  - 2
 !یوارآه د یوار،د ی( ُبرد، ای)از جنس نِ  ییننِ  ۀ ها را به خانکلم آن ینآمده است: »ا یلگمشگ ۀحماسدر  - 3

 بنا کن.«  یقیرا از هم بگسل و قا اتخانه ...یوار، د یو بفهم ا  ییننِ  ۀخان یا بشنو
 سدها را در هم شکست.« "خداوندگار جنگ: اورتا ینن"دنبال او، آمده است: »سپس به یلگمشگ ۀحماسدر  - 4
ها تا کوه  یافتشدت    و  گرفت  یدن وز   یجنوب  ینسهمگ   یروز تمام بادها  یک آمده است: »  یلگمشگ  ۀدر حماس  - 5

 پوشاند.«  یزرا ن
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 1.قرار داشتهایی در آن ای اتفاق افتاد که کوه طوفان در منطقه  -

 : فرماید می احمدالحسن سید 

بخواه» اگر  بگرد  ایدر عراق    یا دنبال منطقهبه   میحال  ا   میاطراف آن    ن یکه 
ذکر برا صفات  مکان   یشده  باشد،  داشته  مصداق  آن  در  در   ریغبه   یطوفان    ۀاز 

  .می ابیی نم  شود  ل یتبد  ی امروز   ج یها آن را بپوشاند و به خل از آنکه آب   ش یپ  ز یحاصلخ
  ی عنیـ سمت دره  به   ا ی آسا، از در ل یس  ی هاآب   ،یهرمز کنون   ۀ سد تنگ   شدنرانیو   با

  نیا ارتفاع    .است  افتهی  انیجر   ـکه در دره قرار داشته، از سمت جنوب   یکس  یبرا 
ها وجود دارد که  همچون کوه   ی ست و در آن مناطق بلند ایمکان کمتر از سطح در 

 توانیم  ی امروز   ج یکه در خل   یی هارهیو جز   دهند، ی م  لیاطراف آن را تشک   طیمح
منطقه قبل از آنکه    ن یا   .انداز ارتفاعات آن بوده   زین   ـی فعل  ن یمانند بحر ـ   افت یها را  آن
کنده از در   یا طوفان شود، دره   ریدرگ   یهاآب   را یگوارا بوده، ز   یهاآب   یهااچه ی آ

است که در آن    یعیپس طب   .است  ختهیر یدر آن م  آمده،یکه از شمال م  ینی ر یش
  ن یبه ا   ی عد در متن ب  .باشد   ی نوح از ن  یخانه و کشت  جهی و در نت  د،یفراوان برو  ین

   2« .شده است ارهموضوع آشکارا اش

در    ییهاای واقع شد که کوه طوفانی که در منطقه حال اگر ما در این اطلعات اخیر )
کنیم   ( استبوده  آن   قرآن هماهنگی  کنیم  ملحظه می   دقت  در  متعال  با سخن خداوند 
اَل َسآِوي ِإَلٰی َج   :دارد

َ
اَل   اْلَماءِ َبٍل َیْعِصُمِني ِمَن  ق

َ
ْمرِ   ِمْن   اْلَیْوَم   َعاِصَم   اَل   ق

َ
ِه   أ   َرِحَم   َمْن   ِإاَل    الَل 

جویم که مرا  زودی به کوهی پناه می»به  : گفت) 3ْوُج َفَکاَن ِمَن اْلُمْغَرِقیَن اْلَم  َبْیَنُهَما َوَحاَل 
ای نیست،  دارنده »امروز در برابر فرمان خدا هیچ نگاه   :گفت«  .دارداز آب در امان نگاه می

 
 . یدیم حماسه دپیشین این طور که در متن  همان - 1
 خدایی، فصل پنجم، بحثی دربارۀ طوفان نوح.، توهم بیاحمدالحسن - 2
 . 43هود:  - 3



 133 ................................................................. اشکاالت مربوط به مخالفت قرآن با علم

شدگان  « و موج میان آن دو حایل شد و ]پسر[ از غرق .مگر کسی که ]خدا بر او[ رحم کند
   .(گردید

، این  شده  تأکیدها  از سوی سومری و بابلی  طوفان  ۀمنطق برای  تاریخی  شرح  آنچه از  
شناسی  تاریخ دینی و باستان   کهچرا ه است )اتفاق افتاددر جنوب عراق  طوفان  که  نکته بوده  

نکته  به این    شدهو الواح گلی کشف   ه است، کردکند که نوح، در آنجا زندگی میمی   تأکید 
دار  می دناشاره  و  عنوان  (  با  منطقه  این  آبرفتی»دانیم  می   «دشت  این  توصیف  پس  شود؛ 

 اند؟ها از کجا آمده کوه

 : فرماید می احمدالحسن سید 

  ۀ که ادام  ییدر واقع جا   ا ی  ن یالنهر ن ی به ب  دهیچسب  ی دنبال مکانبه   دی ما با  ن یبنابرا »
از آنکه    شیپ   ز یحاصلخ  ۀ در   . میبگرد  وجود دارد  ییهامنطقه باشد و در آن کوه   نیا 

  ن یا   ۀ است که از هم  یی شود، تنها جا  ل یتبد   ی امروز   ج یآب آنجا را بپوشاند و به خل 
پ  وبرخوردار است    هایژگیو ا   ترشی ما  ا   ، میا موضوع اشاره کرده   نیبه  منطقه    نیو 

 .در جنوب عراق واقع شده است قاً یدق

قرآن موج    نکه ی ا   د؛ی نمای رخ م  زین   یگر یموضوع د  ،یدر داستان قرآن  ن،یهمچن 
  ،یکشت)  َکاْلِجَباِل َوِهَي َتْجِري ِبِهْم ِفي َمْوٍج   :کرده است هی را به کوه تشب لیس

که توسط باران   یلیس   یبرا   ف یتوص ن یا   .(ُبردیچون کوه م  یامواج  انیآنان را در م 
ن   دیآی م  د یپد در    ن، یسهمگ   نی چن  ی لیبه هر حال س  کهچرا   ست؛ یدرست  آن هم 

در    یا منطقه و  نم  کیباز  آوردکوه   ییهاموج   تواندیدشت،  به وجود    ن یچن   .مانند 
شدن شکسته   قی از طر   ایبزرگ    یسونام  ک یکه توسط    یلیس   یبرا   ،یقرآن  ف یتوص
  ی اد یز  اریبس ریو پشت آن مقاد کندیجدا م ایپست را از در  ۀکه منطق یعیطب  یسد  
رو باشد  جمع شده   آب است  ممکن  ا   کهچرا دهد؛    ی ،  منطق  ن یدر  پست    ۀ حالت، 
به وجود    یمیعظ  یک یدرولی جهش ه  تواندیم  نی و هم  شودیسرعت از آب پر مبه 
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شدن سد  مطلب کامًل با منهدم   نی ا   .شود  داریکوه پد   مانند   یدنبال آن موجآورده، به 
 1« .مطابقت دارد ، یفعل ج یخل  بهآن   لیدن دره از آب و تبد ُش ر و پُ  یهرمز کنون ۀتنگ 

نکرده  بسنده  طوفان  دادن این  رویکردن مکان  به مشخص فقط  احمدالحسن  سید    -5
لنگراَ   ؛است و مکان  زمان  فروکش بلکه  از  نیز  های سیل  کردن آبنداختن کشتی پس  را 

آن و دالیل علمی و دینی که  از  توانید به این بحث مراجعه کنید و  می   .مشخص کرده است
 . کنید اطلع حاصل  برایش آورده شده است 

اینجا  آنچه   ما  در  دارد برای  بدانیمنکته  این    اهمیت  که  سید  که  طرحی    است 
  ۀ، به همدارد مطرح کردههایی که به آن ارتباط  طوفان و پرسشحادثۀ  برای  حمدالحسن  ا 

دلیلی  هیچ  و    ،پاسخ داده است  ندا ه کنندگان مطرح کردخدایان و تشکیکاشکاالتی که بی
  . مطلوب استهمان نتیجۀ  و این    ؛بهانه بیاورند عذر و  برایشان باقی نگذاشته است که با آن  

،  به آن باور دارند که علمای غیرمعصوم ادیان  طرحی    ایبر   شدهمطرح   فقط اشکاالت  ه،بل
هیچ    دین الهیاین به  و    ند، سزاوارتر   خودشان  ولی آنان به تحمل نظرات  ؛باقی مانده است 

 . ارتباطی ندارد

 طول عمر نوح  : 11  اشکال

ه  بودسال      2300نوح پیامبر خدا  برخی از متون روایی دینی، مجموع زندگی  طبق  
  . مشخص کرده استسال  950را قومش میان در   وی حضورمدت متن قرآنی، اما  2؛است
ِإاَل     :فرماید می  تعالیحق ْلَف َسَنٍة 

َ
أ ِفیِهْم  َفَلِبَث  ْوِمِه 

َ
ق ِإَلٰی  ُنوًحا  ْرَسْلَنا 

َ
أ َخْمِسیَن َعاًما  َوَلَقْد 

 
 خدایی، فصل پنجم، بحثی دربارۀ طوفان نوح.، توهم بیاحمدالحسن - 1
  یگرسال و د 1050 و 1400، 1650، 1700از جمله  ؛وجود دارد یشانعمر ا  ی برانیز   یگریدهای تخمین - 2

 یر طبری،و تفس  یخبه: تار   یدمراجعه کن  عنوان مثالند. بهاه کرد  یانب  یرهو صاحبان س  ینو مورخ  ینکه مفسر اعدادی  
 یگران.و دسیوطی، و درالمنثور 
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وَفاُن َوُهْم َظاِلُموَن  الُط  َخَذُهُم 
َ
پس در    ؛سوی قومش فرستادیم راستی، نوح را به و به ) 1َفأ

 . (ها را در حالی که ستمکار بودند فراگرفت سال درنگ کرد، تا طوفان آن 950میان آنان 

ند به دین  ا هکردسعی    دادن این موضوعمایه قرارخداناباوران با دستکنندگان و  تشکیک 
بدن  زندگی  با این توجیه که    و اشکال وارد کنند؛   تردید وشکمقدسش،  های  کتاب الهی و  

پس چگونه جسم نوح در این زندگی    . و مشخص استشده  شناخته ی  تیک ژن نظر  انسان، از  
 !؟زندگی کرده استرا که قرآن یا متن دینی بیان کرده    یاین مدتطول مادی، تمام 

   :پاسخ

  :اول

نوح و قومش در  )که انسان  وجود ندارد  به نظر علمای دین، مانعی  باید در ابتدا بدانیم  
  تا زمانی که ظاهر متون دینی  البته  ،کرده باشد هزار سال یا بیشتر زندگی  (ماموضوع بحث 

اگر    ؛ندنک  ییدأترا  ای  چنین قضیه  با دالیل علمی قطعی مخالفت  متن دینیظاهر  حتی   ،
باشد نکرده سابدر ح اصًل    هاآن  و   !داشته  که  متون دینی  شاید  که  اند  های خود منظور 

که  داشته باشند  چیزی  به غیر از  منظور دیگری    چه بسا  اندرا تعیین کرده   هاییمدت چنین  
از عوالم    شدهوحیکتابی است  که    قرآن کریمخصوص  بهاست؛  خطور کرده  به ذهن آنان  

 . را دارد شو اشارات مخصوص به خودنمادها و زبان و   ،االیی ب

   : خصوصدر این  های علمای دینای از پاسخ نمونه 

مرکز   اعتقادیپژوهش پاسخ  زیر های  سید   ،  دربار   نظر  دربار   ۀسیستانی  که    ۀپرسشی 
 :استمطرح شده   ، متن دینیشده در وارد عمر نوحطول نبودن معقول

 »پاسخ 

 
 . 14عنکبوت:  - 1
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 ! برادر محترم، محمد

 الله و برکاته  سلم علیکم و رحمة

های تاریخی و شرایط که اختلف دورههستند  تصوراتی    برمبتنی    استنتاجاتیچنین  
در  را  بشر    ۀهای گذشتاز سوی خداوند متعال به نسل  شدهزندگی و محیط و امکانات داده

کریم  .اند نگرفته  نظر ما    قرآن  امتبرای  میهایی  از  متعال،  سخن  خداوند  که  گوید 
َوَزاَدُکْم ِفي    :بخشیده بود ها  به آن  ـبزرگ در قوم عاد  ۀجثمثل  ـ  یخصوص بههای  توانایی

ت شما افزود)و   1اْلَخْلِق َبْسَطةً    : در قوم ثمود   جسمانی  ۀو نیروی ُبنی  ( در خلقت، بر قو 
ُبُیوًتا اْلِجَباَل  از کوه) 2َوَتْنِحُتوَن  این  ...  (تراشیدیدهایی میخانهها  و  چنین خداوند  و 

عاقلنه  شما  آنچه  پس    ...گرداند  و قومش را صاحب عمرهای طوالنی    متعال، نوح
به توانایی   شمانداشتن از ایمان چه بسادهی،  خیال نسبت میوهم و دانی و آن را به نمی

به این    ؛گیردمیسرچشمه    نبوت محمدو درستی  خداوند متعال یا تشکیک به راستی  
و    کوتاهبه نظر    چه بساو    ،دهی خیال را نسبت میوهم و  که به آیات قرآن کریم،  دلیل  
شما امور  است که  دلیل  به این  تنها    ، اینو    ؛دانیها میخودت، آن را کتاب افسانهقاصر  

حاضر  استاندبا  را   عصر  میاردهای  اختلف  ،کنی مقایسه  و دوره  اتو  تاریخی  های 
عناصر بقایی  ها و  [ توانایینیزو ]   ،آوریرا به حساب نمی  هادر آن  شرایط زندگیهای  تواتف
ز کرده استرا   طور  اگر اینکه    ؛ آوریحساب نمیبه  که خداوند متعال، انسان را به آن مجه 

منقرض  نیز  بشر  قطعًا  زنده منقرض شدند،  موجودات  انواع  طور که بسیاری از  نبود، همان
 ... شدمی

و فرزندانش را چند    اشکال اینکه خداوند متعال، عمر نوحشوم  بنده متوجه نمی
شما   هباعث شدآیا این عاملی نیست که    !چیست؟  گردانده باشد برابر عمر انسان فعلی  

از  چنین عملیات محاسباتی   بیش  که  برسی که عمرهایی  نتیجه  این  به  تا  اجرا کنی  را 

 
 .69اعراف:  - 1
 .74اعراف:  - 2
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و  بزرگی    : گوییممیبه شما  را  نهایی  سخن    !وهم و خیالی بیش نیست؟  هستند سال 500
اختلف امکانات زندگی  از  و    ،عقل خودت مقایسه نکن   ۀانداز   باخداوند متعال را  عظمت  
 .غافل مشو ل پیش ها هزارسایا دههایی در صدها دورهدر  زیستی و شرایط

 1« .باشید در پناه خدا

 : توضیح

های  سلول که  طول مدتی  کند عمر جسم انسان و  فرض می روشن است این پاسخ  -1
ادعایی است که    اً ولی این ِصرف  ؛استبوده  متفاوت    ،مختلف های  ه دور در    دنکزندگی میآن  

  بتوانند   های انساناینکه سلولطور کامل  به علم ژنتیک    .داردخوانی نهم با واقعیت علمی  
مدت  ک  را   زمانی چنین  می   ندن زندگی  می علوه  به   ؛ کندرد  امروز  عمر  طول    تواندعلم 

ای در این  و هیچ دوره   ،های زمانی پیشین مشخص کند های انسان را در محدودهسلول
حتی عددی    یا هزار سال  مدت  زندگی به   از این امکان  های انسانکه سلول نبوده است  زمین  

 .باشند برخوردار بوده آن  نزدیک به 

های  سلول اینکه  نبودن  معقول »ندارد تا گفته شود  خدا  این مسئله ارتباطی با قدرت    -2
زندگی  هزاربتوانند  انسان   محدود کنند  سال  خداست،  قدرت  ـ ؛  «کردن  استزیرا  ـ  روشن 

و   پذیرنده است قصور  در  این معنا که سلول؛  فاعلدر  نه    ،کوتاهی  انسان،  به  این  های  از 
نیستند  قابلیت   بمانندرا  که مدت مذکور  برخوردار  تا  زنده  البته  ژنتیکی  که  وقتی  ؛  اصلح 

کنند تا چنین جهش  دانشمندان تلش میدلیل  به همین    . مده باشدبه وجود نیاخصوصی  به 
تری  مدت طوالنی   بتواند  انسان تا  ایجاد کنند  دهد  افزایش میرا  ها  که عمر سلول   را   ژنی

 . پذیر است، امکاندید نظریاین از  ؛ وزندگی کند

 : فرماید می احمدالحسن سید 

 
 https://www.aqaed.com/faq/ 7891:در آدرسدسترس قابل  - 1
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از آنجا که    .شده است   دقت شناخته و به   یاما عمر انسان در گذشته از نظر علم»
انسان ژنوم  علت به   یامروزه  دانشمندان  است،  شده  شناخته  را    یک یژنت   یهادقت 

و بدن    شوندیم  ریها پسلول   یچرا و در چه زمان  فهمندی و م  شناسندیم  یخوببه 
دارند تا با استفاده از    یرا در دست بررس  یقاتیها تحقآن   .اشدپاز هم فرومیانسان  
  تواندی است که م  یهدف  نی کنند و ا   تری عمر انسان را طوالن  ، یک یژنت  ی هاجهش

انسان در زمان    دانندی م  یصورت قطعدانشمندان به   جه یدر نت   .دیبه دست آ  ی روز 
  به آن نداشته است؛ درست همان  کی نزد  یحت  ایاز آن، عمر هزار ساله    شینوح و پ

 1«. میدانی به دقت م م، یرا که در دست دار  یکشما طول خط  کهگونه 

طول عمر نوح و قومش،    :گفته شود ماند که  فقط می  «دین   علمای   دیدگاه برای دفاع از  »
اگر خداوند اجازه  ـ اعجاز  واقعیت این است که  ولی    ؛ه استو حالت طبیعی نبود  ه بود اعجاز

بنا به حکمتی که خداوند سبحان خواسته است    ی نادرهادر برخی حالت   ـدهد و اتفاق بیفتد 
نوحتواند  مینیز    ما   ۀ در مسئل   . افتداتفاق می  تا عاملی    برای  برای هدایت  حاصل شود 

نیز  ـ  ندا هکه تعداد زیادی از مردم بودـ قومش    ۀبرای هم ندارد که  معنایی    یلو   ، مردم باشد 
 . اتفاق بیفتد

فرد  به منحصرانسانی  قطعًا یک حادثۀ  ،  افتاده باشداتفاق  علوه اگر چنین چیزی واقعًا  به 
متون دینی  باید هم  و  شده باشد،  برای ما نقل    نسلاندر نسلباید  و  ،  است  بوده  توجهدر خور  و  
قومش  آوردن ی آن را با ایمان ملع تأثیرو  ،کردندآن را برای ما نقل می، تاریخیهم متون و 
  به کفر به نوحقوم وی  پس چرا بیشتر    ؛ کردیملمس می   ـبسیاری از آنان کم عدۀ  دسِت یا  ـ

ایمان  اصرار  و  او  به  که  اند  بوده قهری    ی اعجاز شاهد  ها  آن در حالی که    ، داشتندنیاوردن 
این  ـ این مرد  ـفرض طبق  به خدا فرا   یبه برکت  را  آنان  برابر  صدها سال در    خواندمیکه 

 
 ند. کنخدایان بیان می، عقاید اسلم، اشکاالتی که بیاحمدالحسنسید  - 1



 139 ................................................................. اشکاالت مربوط به مخالفت قرآن با علم

 ! ؟دیدگانشان بوده است

قوم  و روشن است که    ،اتفاق نیفتاده قبیل رویدادها  یک از این  هیچ   :گویدمی  یتواقعاما  
همان    ؛ندا ه ملحظه نکردخودشان  نظر  متعارفی از  نااعجاز  از این نظر )طول عمر( هیچ  نوح،  

با او و اصرارشان به کفر به را    هاآن  آیات و روایاتی که جدال  ۀاز مطالعنکته  این  طور که  
که تعداد  به ایننظر دارند  متون اتفاق حتی    . روشن و بدیهی است  د نکنبیان میوی  رسالت  
ایمان آوردند کسانی   بودبسیار    که  عنوان به هنگام آمدن طوفان  ـ که  کسانی  و  ،  ندا ه اندک 

اندک  بسیار  مقایسه با ردکنندگان دعوتش بسیار  در    سوار کشتی شدند   ـشانعقوبت الهی برای
   .بودند

َزْوَجْیِن    : فرمایدمی   تعالیحق ُکٍل   ِمْن  ِفیَها  اْحِمْل  ْلَنا 
ُ
ق وُر  ُن  الَت  َوَفاَر  ْمُرَنا 

َ
أ َجاَء  ِإَذا  ٰی  َحَت 

ْهَلَك ِإاَل  َمْن َسَبَق َعَلْیِه اْلَقْوُل َوَمْن آَمَن  
َ
لِ   ِإاَل    َمَعهُ   آَمَن   َوَمااْثَنْیِن َوأ

َ
تا آنگاه که فرمان  ) 1یٌل ق

جفت، با کسانت    ک[ از هر حیوانی ی»در آن ]کشتی   : یمفرمود  .ما دررسید و تنور فوران کرد
« و  .اند، حمل کنو کسانی که ایمان آورده   ـ او سخن رفته است   ۀ دربار   مگر کسی که قبلً ـ

   .(با او جز اندکی ایمان نیاورده بودند 
  :دوم

در    الحسنسید احمد است که    ی همان  اشکال طول عمر نوحبه  پاسخ صحیح  
تعدادی از اشکاالتی را مطرح کرده  آنجا که    ؛اسلم« مطرح کرده است  »عقاید   خود   کتاب

کشند؛  پیش می دین الهی    طور کلیبه وجود خداوند و  کشیدن  چالشبه برای    خداناباورانکه  
 . از این اشکاالت است نیز یکی  طول عمر نوح

 : شودرا شامل می دو وجه  بیند می  کندکه به پاسخ ایشان دقت می کسی 

افتاده    اینکه طول عمر نوح  :اول اتفاق  خود وی  به  فقط  که  باشد  با اعجاز فردی 

 
 . 40هود:  - 1



 دفاع از قرآن شناسی ـ  دینی و زبانمطالعات  عالی  سسۀ آموزش ؤم ................................. 140

توسط  که  جاری سازد  ای  معجزه   که خداوند وجود ندارد  مانعی  زیرا  ؛  اختصاص داشته است
های عموم نوع انسانی از بین  معمولی که بدن   زمانمدتهمان  در    نوحبدن  های  سلولآن،  
آن  که خاصی برخوردار بوده ویژگی از او، بدن  طوری که به  ؛ نرودروند، پیر نشود و از بین می
بدن را   دیگر  با  باشد؛ متفاوت  کرده  مردمبنا    ها  هدایت  به  که  علتی  خداوند  سوی  به   به 

 .گرددبازمی 

  بر اساس قومش،  میان  اش در  اینکه عدد مذکور برای عمر نوح و مدت زندگی   :دوم
نه   ،گرفته شده استبر  (بیرونی کیهانناظر این کیهان )برای خارجی  ناظر های گیری اندازه

ما که در آن زندگی    یدرون کیهانناظری که  یعنی    ؛داخلیناظر  های  گیریاندازه   بر اساس
اینکه  خصوص  به دقت شود؛    شایسته است در آناست که  ای  نکته این    .بوده باشد  کنیممی

هایی دارد که  قرآن، از عوالم باالیی فرستاده شده است که زبان مخصوص به خود و اشاره 
 .شودرا متوجه می  هاآن اتصال داشته باشد که به این عوالم کسی 

 : فرماید می احمدالحسن سید 

های علمی موجود انطباق  که با واقعیت مسائلی  و دیگر  ـ عمر نوح    ۀلئ»اما مس
زیرا   ؛ دچار اشکال کندمطرح کردیم  اثبات وجود خدا  آنچه را ما در  ند  توا نمی   ـندارد 

می  به ما  بگوییمتوانیم  مختصر  خیلی  خداوند    : صورت  که  ندارد  اشکالی  هیچ 
بوده  های علمی موجود  ها مخالف واقعیت گرچه برخی از آن   ؛ معجزاتی را انجام دهد

دادن ها قرار هایی استثنایی هستند که هدف از آنزیرا این معجزات حالت  ؛ باشند 
این    .استبوده  ایمان به خدای خالق هستی    در ابتدای راه در مسیرانسانیت انسان  

اساسًا معجزه  بر آن است که  علوه   امور  این  از  بلکه  اندنبوده برخی  هایی  قضیه ، 
بر که فهم آن هستند   را نمیکسانی که زبان م  ایها  م    زیرا دانند دشوار است؛  تکل 

ـ زبان قرآن  شناسند که قرآن از آنجا نازل شده است نمی کسانی که عوالم باالیی را ـ 
 . دانندرا نیز نمی
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آنچه یک ناظر خارجی از یک    : گویماختصار می له به ئبرای توضیح علمی مس
بیند متفاوت است؛ مثًل هنگام  بیند با آنچه یک ناظر داخلی می سیستم فیزیکی می

اندازه فیزیکی،  انقباض در یک سیستم  یا  در داخل  گیری انبساط  واقع  ناظر  های 
به  اندازه سیستم  با  کامل  متفاوت  گیری طور  ناظر خارجی  بودهای    کهچرا ؛  خواهد 

و در نتیجه مشمول انبساط و انقباض سیستم    ، خودش جزئی از سیستمناظر داخلی  
اندازه  ؛است عوامل  و  اسباب  انقباض  پس  و  انبساط  همین  نیز مشمول  او  گیری 

گیری هر تغییری که  شود او از شناخت یا اندازهباعث می  فرایند این    . سیستم هستند
 .ناتوان گردد سیستم باشد  ۀ شامل هم

یک زندگی نفسانی داشته باشد، مانعی    ـمانند خوِد ما ود ـ البته اگر خود آن موج
وی تغییر، یا افزایش سرعت    جهانِی   ندارد که از نظر نفسانی احساس کند در سیستِم 

؛ همچنان که امروز بسیاری از مردم احساس  اتفاق افتاده استیا کاهش سرعتی  
کنند،  گیری می را اندازه ها وقتی زمان  کنند زمان شتاب گرفته است؛ با اینکه آنمی

 . کنندای از تغییر پیدا نمی نشانه 

کنیم انسانی در یک اتاق  فرض می  : کنمبرای توضیح این مطلب مثالی ذکر می 
از    .کش برای سنجش طول در اختیار داردای مانند یک خط کند و وسیله زندگی می

می در  او  واقع  میز  یک  طول  ا این  خواهیم  از  استفاده  با  را  خط اتاق  کش ین 
کنیم  فرض می  . گیری کند و قد خودش را با طول و ارتفاع میز مقایسه نمایداندازه

ابعاد به    ۀصورت همگون در هماتاق و آنچه در آن است به   ،گیریپس از این اندازه 
را    .یک نسبت منبسط شود از آن شخص بخواهیم دوباره طول آن میز  اگر  حال 

با مقدار حااندازه گیری قبلی مقایسه کند، خواهیم دید  صل از اندازه گیری و آن را 
دهد و اگر از او بخواهیم قد  گیری وی هیچ تغییری را در طول میز نشان نمی اندازه

 که چرا شود؛  خودش را با طول و ارتفاع آن مقایسه کند، باز هم هیچ تغییری دیده نمی 
 .اندکش به همان نسبت طول میز کشیده شده خودش و خط 
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های هر ناظری که  گیریتوان فهمید اندازه می  این مطلب روشن شدحال که  
کنیم، این کیهان را مشاهده  تواند از خارج از سیستم کیهانی که در آن زندگی میمی

متفاوت  کنیم ما که درون این سیستم زندگی می های خودِ گیری کند، قطعًا با اندازه
تغییر کند، مثل اینکه   طور کلیه ب پس اگر رفتار جهان مادی   . خواهد بود  و مختلف 

( ـ بُ عنوان  به زمان  یا منقبض  بیان سادهعد چهارم جهان( منبسط  به  یا  یا  تر کندتر 
توانیم این تغییر را بسنجیم  کنیم نمیشود، ما که درون این جهان زندگی می  ـتندتر 

اما ناظری که از بیرون سیستم جهانی که در آن زندگی    ؛ یا آن را تشخیص دهیم 
  گیری نماید و هنگامتواند این تغییر را اندازه ، میکندمی کنیم، جهان را مشاهده می

 . دهده ئایم به ما ارا ارقامی متفاوت با آنچه ما خودمان سنجیدهصحبت با ما 

کند اگر از ناظر خارجی )مثًل خداوند  اختصار برای ما روشن می این مطلب به 
عمر نوح و قومش سؤال کنید یا خودشان سخن    دربارۀمتعال یا فرشتگان(  وسبحان 

گیری  دهند که با آنچه شما در داخل این سیستم اندازه بگویند، به شما عددی می 
همچنین هنگامی که از آن ناظر خارجی بخواهید عمر    ؛ اید متفاوت خواهد بودکرده

یش مقایسه کند، به شما اعداد  انسان امروزی را با عمر انسان پانزده هزار سال پ 
با وجود اینکه شما هیچ اختلف ملموسی را که قابل سنجش    ؛مختلفی خواهد داد

  1« .بینیدنمی کنید باشد در این چهارچوب مادی که در آن زندگی می
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 نه قلب   ، شدیاندی است که معضوی   «مغز »  : 12اشکال

تشکیک  َکثِ َوَلَقْد    ۀآی   ۀدربار  کنندگانبرخی  َم  ِلَجَهَن  َنا 
ْ
ْنِس َذَرأ َواْْلِ اْلِجِن   ِمَن  َلُهْم    یًرا 

ْعُیٌن اَل ُیْبِصُروَن ِبَها َوَلُهْم 
َ
ُلوٌب اَل َیْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم أ

ُ
ِئَك َکا   آَذاٌن اَل َیْسَمُعوَن ِبَهاق وَلٰ

ُ
ْنَعاِم  أ

َ
ْْل

َضُل   
َ
ِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن َبْل ُهْم أ وَلٰ

ُ
یان و آدمیان را برای دوزخ  و در ح) 1أ قیقت، بسیاری از جن 

کنند، و چشمانی دارند که  هایی دارند که با آن ]حقایق را[ دریافت نمی دل ها  آن  . ایمآفریده 
بلکه    ، چهارپایانهمچون  آنان    . شنوندها نمی هایی دارند که با آنبینند، و گوش ها نمی با آن 

با این ادعا    ؛ هستاشتباه علمی    آین آیه در    : گویندمی   اند(ن ها همان غافلآن   .ترندگمراه
نمی که   و  دل  نمیاندیشد  ) درک  نتیجه   (؛ فهمدنمی کند  که  و  آن  ای  به  ما  روزگار  در  علم 

 !اندیشدمی عضوی است که  «مغز»رسیده، عبارت است از اینکه 

 : پاسخ

کند  عضو عضلنی نیست که خون را به بدن پمپاژ می همان  آیه،  این  در    « قلب»منظور از  
  ؛ س و روح انسانی استبلکه منظور نفْ   ؛در ارتباط است بدن  ها با  مجاری و شریان طریق  و از  
فرستاده  عربی  زبان  به    قرآن  .استادراک  و یادآوری و  جایگاه تفکر   ـ طور کلیبه ـس  نفْ   کهچرا 
کنند، در حالی  توصیف می  «پاکدل»انسانی را  اعراب،  آید که  پیش می بسیار  و  ،  ه استشد
 .است او بوده س منظورشان، روح و نفْ  که

گاهی  و تفکر مرکز  ـطور کلی به ـ  که مغز این ه بنظر دانشمندان اتفاق  ۀ اما مسئل ادراک و آ
عرض    هستندکه منکر نفس و روح انسانی  خداناباورانی  به    .است  نادقیق  یسخناین  است،  

 : کنممی

هوشمند«    »انسان = موجود برای  که  رو  آناز ،  تفکر  نیزو ادراک و  اهی  گآ   صو ص خ  در
گاهانه  عقلی    فرایندیک   به وجود    با و    ، استآ که  ویژگی  این  دیگر  واسطهاینکه  از  اش 
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می  متمایز  زنده  ذکر ،  استاهمیت  حائز    شودموجودات  دانشمندان    است  شایان  که 
داده نسبتًا  تحقیقات  در  ـ تکاملی    شناسِی زیست  انجام  که  بازگشت    ۀمسئلدر    ـاند اندکی 

گاهی   عنوان به   ؛انددست نیافته   یتقطعی به هیچ    ،بیولوژی تکاملی در انسان  ۀبه جنبخودآ
ازمثال پژوهش   ی  ده  ،هااین  در  که  است  »نمودار    ۀ مدلی  به  و  است  گذشته مطرح شده 

است  (AST: Attention Schema Theory)توجه«   که    .معروف  است  مدلی  این 
گاهیند ا هفرض کرددهندگانش ارائه تکاملی است که مغز برای حل مشکل توالی   ۀ، نتیج آ

پردازش  مشکل  یعنی    ؛ به آن پرداخته است  شودسیستم عصبی با آن مواجه میکه  اساسی  
مدل    .هادادهاز  عظیمی  جریان  برای    مرکزی این  حالبه  ـ ولی  ای  فرضیه   اً ِصرف  ـهر 

 . نشده استثابت 

وجود    کسهیچ  ضرورت  میدر  چیزی  در  که  و    توانیم انسان  فرماندهی  »مرکز  را  آن 
گاهی  مسئول    مرکزی که  یعنی  ؛ تردیدی ندارد« بنامیم  کنترل است و به  تفکر  و  عملیات آ

صحت  با فرض  و    ؛بسیار زیاد است  بسیار  شانمقدار که    پردازدمی  ییهاداده و پردازش  تحلیل  
گاهیند »ا ه رسیداین نتیجه  به  که  شناس  دانشمندان عصب   تحقیقات از  حاصل  نتایج     ا « بآ

شکل قطعی وجود  به  ندا ه نتوانستکنون تا  دانشمندانچپ مغز ارتباط دارد، ولی  ۀنیم کردکار 
بیولوژ  مرکز  را  یک چنین  کننی  انسان مشخص  مغز    های تکنولوژی   یتمام  با وجود و    ،د در 

آن را  اند نام  بوده است نتوانسته   فراهم  شانیبرا   اسکن دقیق مغز که  هایفرایندو    پیشرفته 
که  جایی عنوان به  چپ مغز رۀککردن نیم مشخص  اً ِصرف . بیان کنندشکل قطعی برای ما  به 

گاهانه های  آثار فعالیت  شود ضرورتًا به  آشکار می آن  در  دهد  ای که انسان انجامشان می آ
  ود دارد؛ جوکه در آن  است  معلوماتی  پردازش  این معنا نیست که این مکان، مرکز تحلیل و  

 سوی به   از ودهنده  واسط و انتقال  ککره، فقط ی این نیم که    باشد  به این معنا  چه بسابلکه  
کند  را از و به منبعی منتقل میها  دادهکه  دستگاه نمابر باشد  مانند  به یعنی مغز    باشد؛ مرکز  آن  
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 1. قرار گرفته باشدو عالم باالتری  کیهان در  ـاساساً تواند ـ میکه 

احمدالحسن جهانجهانیچند »دیدگاه  طریق  از    سید  وجود  و  یکدیگر  بر  که    هایی« 
کوانتومی  تنیدگی  همدر  ۀای و آنی در پدیدلحظه توانسته است اشکال اثر   ،گذار هستندتأثیر 

توضیح  را    هاند آن ا هنتوانست  که دانشمندان فیزیک کیهانیتوضیح دهد  را    ییهاو دیگر پدیده 
   :است گفته و  دهند؛ 

  ی چندجهان ۀبا مقولگشوده است  شناسییهاندر علم ک یکوانتوم باب یکمکان»
 . دن باش  گذارتأثیر   یگریبر د  یککه ممکن است هر  ییهاجهان یا

ا  ا   ت یکفا  ی روح انسان  ا یاثبات وجود نْفس    ی بحث برا   ن یاگر  حال    ن ینکند، با 
که   داردیمطلب وام  نیا   تیواقع  زانیرا به طرح پرسش از م  یقطعًا هر انسان عاقل

  م یست ه  ییهامنحصر و محصور است و ما صرفًا بدن  هان یک  ن یوجود ما فقط به ا   ایآ
ماد از  شده  هانیک   نیا   ۀکه  ن  نیا   ا یآ  م؟یا خلق  متصور  ا   ستیاحتمال    ن ی که 

ن   ،ما  هانیاز ک  ترف یچندگانه، لط  یهاجهان و    یاز ذرات ماد  زتریر   زیو ذرات آن 
از نور    شتریانتقال با سرعت ب   ۀکه اجاز   یا گونهد، به ن موجود در جهان ما باش  یانرژ 

  ای دهد؟ آی م کنند،ی حرکت م ا یدن  ن یها با آن سرعت در ا فوتون  ا ی  ی را که ذرات انرژ 
  ی از جهان  یا گونه از وجود شبح   ید یتجر   ، یفعل  تی جهان ما و وضع  نیا   ست یممکن ن

 2« باشد؟بوده   ترفیلط

کلیبه  و    طور  رهبری  مرکز  دانستیم  به  کنترلی  وقتی  دادهکه  تحلیل  و  های  تجزیه 
  است معناین  به  ،  وجود داردکند در روح یا نفس انسانی  میاقدام  شده«  دریافت شده و  »ارسال

گاهی استو فهم و  تفکر    فرایندمسئول    طور کلیبه نفس انسان،  که   دانستیم گاهی    نیزو    ؛آ

 
البحرین، بحث ، سفر موسی به مجمعاحمدالحسنبرای شناخت بیشتر مرکز تفکر و یادآوری، مراجعه کنید به:  - 1

 حافظه و یادآوری.
 ششم. خدایی، فصل ، توهم بیاحمدالحسن - 2
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گاهی  که به اندیشه و درک    یتاعوضمو دل« در    یا »قلب  واژۀ  از    منظور    بلکه ـ و علم و فهم  و آ
مواردِ  بیشتر  انسان   ـروانیروحی   در  نفس  دارد،  صورت  است  ارتباط  این  در  اشکال  این  ، 

ی  هیچ کنندگان تشکیک   .نخواهد داشتمحل 

 د یافر یرا در شش روز ن یخداوند، هست   :13اشکال

ْرَض ِفي    :ۀ آیۀکنندگان دربار برخی از تشکیک 
َ
َماَواِت َواْْل ِذي َخَلَق الَس  ُه اَل  ُکُم الَل  ِإَن  َرَب 

اْلَعْرِش  َعَلی  اْسَتَوٰی  ُثَم   اٍم  َی 
َ
أ ِة  که  ) 1...ِسَت  است  خدایی  آن  شما  پروردگار  حقیقت،  در 

،  این آیه گویند در  می  (...ها و زمین را در شش روز آفرید؛ سپس بر عرش استیل یافتآسمان
منظور از یک  حتی اگر    ، هستی در شش روز آفریده نشده استزیرا  ؛  وجود دارداشتباه علمی  

 ! باشدبوده روز، هزار سال 

 : پاسخ

امثال   تا    هاییتراشیچنین اشکال به باور بنده  اشکال  به  بیشتر به بازی نزدیک است 
روش خاص   ـ ... یا    سیاسی  ،دینی  ، علمیـ که هر نهادی  داند  میهر محققی    .عملی و حقیقی

بیان منظور و مقصدسخن  و  دارد  خودش   گفتن  این سفیهانه  عنوان  به   .را  است که  مثال 
معنای نظامی  همان  ریاضی »سینوس و کسینوس« را به  واژۀ  نظامی بیاید و  دانشجوی علوم  
 ! کندحمل  که آموخته است

توجه داشته باشد    بایدابتدا  وی    .چنین استدقیقًا این نیز  کننده  فرد تشکیک وضعیت این  
  24که از »»زمان«  معنای  به ضرورتًا    و   ،در اینجا از منظر دینی به کار برده شده »روز«  واژۀ  که  

متون  مثال عنوان به   ؛نیست  شود»هزار سال« تشکیل میـ  طبق روزهای آخرتـ ساعت« یا  
امام    .استبوده  عاَلم  تمام    انمنظورشاند در حالی که  کرده»روز« را بیان  گاهی واژۀ  دینی  

 
 .54اعراف:  - 1
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ة و یوم القیامة  یوم یقوم القائم  : ایام الله ثلثة»  : فرموده است  صادق  1« .و یوم الکر 
  در حالی که   .«روز رجعت و روز قیامت  ، کندقیام می  روزی که قائم  :تاست سه    روزهای خدا »

 .م رجعت و عالم آخرت استلدر اینجا، عالم دنیا و عا «روز»منظور از 

دو   به  را  انسان  روزگار  متون،  از  برخی  علی  .اندکردهتقسیم    «روز»همچنین    امام 
است   : فرمایدمی روز  دو  تو  :»روزگار،  به سود  تو  ، روزی  علیه  توست    . و روزی  به سود  اگر 

آزموده خواهی    هابا هر دوی این تو    . نباشاندوهگین  و اگر علیه توست  نکن،    یکشگردن
 . ترتیب به همین  ... و  2«.شد

و هیچ ارتباطی  است « مرحله»یک  این آیهبحث، منظور از روز در مورد   ۀآیدر خصوص 
  ـگانهَابعاد مکانی سه همین طور  و  ـ   «زمانزیرا »  ؛ زمانیغیر  ۀمرحلیک  یعنی    ندارد؛ زمان  با  

و حتی    نه چیز دیگر؛و  قرار داریم  و عام جسمانی ماست که ما در آن  کیهان  های  جزو ویژگی
طبق نظر    .دانه آغاز و پیدایش آن موجود نبود  ۀدر لحظ  ، ماکیهان  این َابعاد چهارگانه، در  

میلیارد سال    13.7بیش از  که    «انفجار بزرگ  »تکینگی در    شناسهای کیهان دانفیزیک 
مثل  ـ هادانبرخی از فیزیک  . عد زمان و مکان نبودبُ از وجودی هیچ  ،پیش به وقوع پیوست 

 : گویداو می . دانندنوپا می در جهان  ـ زمان را ُبعد مکانی چهارمهاوکینگ 

هر دو نظریۀ  که  طوری  به  ، کوچک بودکافی    ۀانداز وقتی جهان بهنوپا ـ»در جهان  
و نظری برانندکوانتوم    ۀنسبیت عام  ُبعد  واقع مکان،  در    ـبر آن حکم  بعد چهار  و  داشت 

  ی موضوع از    جهان سخن بگوییم  "آغازسر "  ۀما هر اندازه دربار یعنی  این    . زمانی در کار نبود
کنیم،  نگاه میبسیار نوپا   ۀجهان اولیسوی  به  ،به عقباینکه وقتی    ؛کنیممبهم دوری می

 3« .ـ موجود نبود شناسیمبه آن صورتی که میزمان ـ

 
 . 18حسن بن سلیمان حلی، مختصر بصائر الدرجات: ص  - 1
 . 44/ 75مجلسی، بحار االنوار:  - 2
 . 164هاوکینگ، طراحی بزرگ: ص  - 3
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در  ما عاَلم و جهانی است که  این  های  جزو ویژگی  «زماننیست که »شکی   طور کلی به 
است که خداوند  بوده  آیه، این  این  منظور از »شش روز« در    در نتیجه   بریم؛به سر می آن  

دلیل فقر و نیازمندی  و این به زمانی آفرید؛ غیر  ۀ ها و زمین را در شش مرحلسبحان، آسمان 
استبه  مخلوقات   بوده  مراحل  آفرینش    ۀدربار   یمفصل  پاسخ احمدالحسن  ید  س  .این 

   :به شرح زیر استاز آن قسمتی که  فرماید میها و زمین آسمان

آفر ...  » روز  شش  زم زمان   ی روزها  ی معنابه   نش، یاما  بلکه    ست؛ین   ی نیدار 
به   ۀدهندنشان و  مرحله    یمعنامراحل  و  هستند    ی مراحل ضرور   نی ا   .استشش 
و    ،است  ر یزناپذ ی نخست خلقت نور و امر آن گر   ۀدر مرحل   . نیست  هااز آن   یا چاره

به    ی هر مرحله متک   کهچرا   ؛ انشیهای سپس ملکوت و امر آن، سپس اجسام و روز 
حتمًا   ی عنی؛ هستند  ی گانه حتممراحل شش  ن ی ا  ن،یبنابرا  . است از خود  ش یپ  ۀمرحل

  ۀ وز دوم )مرحلتا آسمان هفتم خلق شود، و در ر   بودهی نخست( م  ۀ روز اول )مرحل  د یبا
مرحله    ک ی  دیاست و حتمًا با شده  امرش از آن خلق    زیرا   افته؛ یی دوم( امر آن خلقت م

  یهاسپس از آن )آسمان هفتم( و از امرش، مثال )ملکوت( آسمان   . دیا یآن ب  زپس ا 
آفر شش پا   دهی گانه  )که  اول  آسمان  تا  دن  انیشد  در  ای آسمان  آن  از  پس  و  ست( 

آفر  امرش  ز   دهی ملکوت،  خلقت    را یشد؛  آن  سوم   نی بنابرا   .است  افته یاز  روز    ، در 
خلقت آسمان هفتم )روز    هب کوتمل  را یشد؛ ز   دهیملکوت و در روز چهارم امر آن آفر 

سوم    ۀطور حتم خلقت ملکوت در مرحلپس به   .است  یاول( و امر آن )روز دوم( متک 
است و از آن    یک به آن مت  زیرا مرحله بوده است؛   ن یو سپس خلق امر آن در چهارم 

  .تخلق شده اس

  هان ی ک  ا یخلقت عالم اجسام    ی عنی  ؛ هستند  بی ترت   ن یپنجم و ششم هم به هم   روز 
تمام    نیز و    میآن هستروی  که ما    ینی( که زم عشیوس  یمعنا)به   نی زم  ا ی  یجسمان

 که چرا   شود؛یقوتش خلق م ،سپس در آن  ؛شودیرا شامل م   دهای ستارگان و خورش
از    وانیو ح  دیرویآن مروی  و    ه استخلق شد  نیاز زم   اهی گ  .است  افتهیاز آن خلقت  
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  .خوردی و م کندیم یآن زندگروی خلق شده است و  ن یزم

  . دارد ازیها نبه آن ب،یو خلقت به ترت ،است یشش مرحله حتم  ایشش روز  نیا 
 1« . ...و محتاج است ازمند یدست ن دست به باال ن یی پا

 ستند ین ن یزم یهاخ یها، م کوه   :14اشکال

ْرَض ِمَهاًدا  : ۀآی ۀ کنندگان دربار برخی از تشکیک 
َ
َلْم َنْجَعِل اْْل

َ
ْوَتاًدا *  أ

َ
آیا  ) 2َواْلِجَباَل أ

در  گویند  می  ( [؟هایی ]نگذاشتیم [ میخ ها را ]چون و کوه *    ای نگردانیدیم؟ زمین را گهواره
علمی   اشتباه  داردآن،  کوهزیرا  ؛  وجود  دارد  امکان  میخ چگونه  از  ها،  و  باشند  زمین  های 

  ؛ همیشگی و دائمی است  یحالی که زمین در حرکت  در هایش جلوگیری کنند،  لرزش حرکت و  
  بدون اینکه ،دهدبسیاری گواهی میهای لرزش و    هازلزلهوقوع  علوه واقعیت زمین، به  به 

 . ها شده باشندمانع آنها کوه

مسلمان  علمای  تفسیر  »از    طبیعتًا  آیه  ْوَتاًدا این 
َ
أ و  َواْلِجَباَل  از  «  تصویری  ها کوه ارائۀ 

زمین  میخ عنوان  به  آنهای  ـ توسط  بنا ها  میخ به    بلکه  آنان،  از  برخی  پهنهاتعبیر    ـ 3یی 
بوده  سهیم  شده  اشکال گفته در پیدایش  تا حد زیادی  دارد،  میشکلی که آن را از حرکت بازبه 

سخن  از    در نتیجه و  اند،  هیچ شرح و بسطی به کار برده آنان لفظ »زمین« را بدون    .است
دانسته   کوه میآنان  که  میخ شود  را  هستند  هایی  ها،  زمین  کلی بهکه  نگاه    طور  محکم 

 4. دندار می ند و آن را از حرکت بازدار می

   :از جمله  ؛چرخدحرکت دارد و می  ینزمین چند   شده استعلمی ثابت نظر ولی از 

 
 . 175، متشابهات: پاسخ پرسش احمدالحسنسید  - 1
 . 7و  6نبأ:  - 2
 . 162/ 20 :زانیالم ری تفس ،ییمراجعه کنید به: طباطبا - 3
 .9/ 20 ی:راز  ری تفس ؛ 239/ 10 :انیتب ،یمراجعه کنید به: طوس ،هایشانر یتفسای از  نمونهعنوان به - 4
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 ؛دکشطول می محور خودش که تقریبًا یک روز کامل به دور  حرکت زمین  -1
 ؛کشدطول می که یک سال  ، خورشیدبه دور  حرکت زمین  -2
میلیون    225مرکز کهکشان که  به دور    شمسی  ۀمنظومبه همراه  حرکت زمین   -3

 کشد؛طول میسال 

 ...هاو دیگر حرکت 

 :شناسان، زمین از سه بخش اصلی تشکیل شده استنظر زمین طبق  

نیکل تشکیل   :هسته - و  آهن  عنصر  دو  از  به   است  شده  باال  که  دمای  دلیل 
 . تذوب شده اس طور کاملبه 

، و  زمین فاصله انداخته است  ۀکه بین هسته و پوستقسمتی    : (گوشتهه )ب  ُج  -
  .اندداشته   تأثیر  به نسبت زیادیاش  گیری در شکلآهن و منیزیم    هایعنصر 

فشار و  دلیل  به   ، وهمیشگی است  یو در حرکت  ،کیلومتر   2890ضخامت آن  
 . زمین است  ۀحرکت صفحات پوستباالیش، عامل حرارت بسیار 

و از چند  امتداد دارد  کیلومتر از سطح زمین    75که تا عمق  قسمتی    :پوسته  -
که در باالترین حالت از  با سرعت کمی ـ تشکیل شده است که  بزرگ    ۀصفح

نمی سانتی   10 فراتر  دائمیحرکتحال  در  ـ  رودمتر  باعث  هستند    ی  و 
 . اندها شدهها و آتشفشانزلزله  ،هاآمدن کوهوجودبه 

ترتیب   این  در حرکتشود  روشن می به  زمین،  است   ی درون  دائمی  و  در  و    ،همیشگی 
ْوَتاًدا«»  ۀ آیشرح  باید    نتیجه

َ
أ دادهصورتی  به   َواْلِجَباَل  با  که  ثابت باشد  مستدل  های  شدۀ 

 . داشته باشدخوانی ، هم علمی

 : گویمگردم و میمی کنندگان بازاشکال تشکیک به پاسخ حال 

توضیح درست  است و اگر  استوار شده  کریم    ۀ آی این  از  نادرست  تفسیر  بر    آنان   اشکال این  
برای اشکال  دیگر هیچ وجهی بدانیم، را دارد بیان قرآن که صلحیت آیه را از سوی مردی 
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به پرسشی  احمدالحسن  سید  پاسخ    بر اساس  این آیهتفسیر  توضیح زیر   .ماندآنان باقی نمی 
از آن را قبًل بیان نمودم و  ، که قسمتی  است  مطرح شده ها و زمین آسمان   ۀاست که دربار 

   :فرماید می ایشان  .کنمبیان می از آن را که به بحث ما ارتباط دارد دیگری در اینجا قسمت 

َر فیها    :د یفرمایم  تعالیحقو  » دَّ
َ
َو َجَعَل فیها َرواِسَي ِمْن َفْوِقها َو باَرَک فیها َو ق

واَتها في 
ْ
ق
َ
ْرَبَعِة  أ

َ
اِئلیَن أ اٍم َسواًء ِللسَّ یَّ

َ
و آن را  لنگرهایی نهاد آن، در زمین از فراز )و  أ

و متناسب    سترا در چهار روز معین نمود، در   شی های و رزق و روز   ، برکت ساختپر 
 . خواهندگان( ۀهم  یبرا 

ضمن  ها در  و آن   هاستمنظور، کوه   : «لنگرهایی نهاددر آن  :  َجَعَل فیها َرواِسَي »
(  ن یها( در آن )در زم)کوه  هان یا  یعنی  ؛گیرندقرار می یجسمان لمعا نیروز اول در ا 

ظاهر    نی ها بر سطح زمآنچه از کوه   . از آسمان(  ی عنیآن )   یاز باالشدند،    یمتجل  
  ی مخف  نی کمتر است از آنچه در درون زم  ار ی بس  ـها کوه   یقسمت باال   یعنیـ است  

ها به  رو از آن  نی از هم   ؛ است  ی مخف  نی وم کوه در دل زمِس از دو   شیب   . شده است
  یی و گو شوند یم  ن ی شدن زمباعث استوار  ی عنیکرده است؛  ر یتعب  «لنگرها: ی»رواس

ْوتاداً   اَل »َو اْلِجب  :کنند یم  ت یکه آن را تثبهستند    ن یزم  یبرا   ییهاخ یم
َ
ها را  و کوه :  أ

با حرکت   نکه یرا ثابت نگه داشته و آن را از ا   ن یسطح زم  ی عنی؛  «یهایهمچون میخ 
َو    :د یفرمایم  تعالیحق   .داردیبازم  در جنبش باشد   نی درون زم  یمئمستمر و دا 

حاِب ُصْنَع ال ْتَقَن ُکلَّ َشْي   لِه َتَري اْلِجباَل َتْحَسُبها جاِمَدًة َو ِهَي َتُمرُّ َمرَّ السَّ
َ
ذي أ ٍء  الَّ

َتْفَعُلوَن  ِبما  َخبیٌر  ُه  را بی بینی ]و[ آن ها را میو کوه )  ِإنَّ پنداری، در  حرکت میها 
آفرینش خداست که هر چیزی را محکم و    اند.در حرکتها مانند ابر  حالی که آن

انجام می  آنچه  به  او  یقینًا  است؛  استاستوار کرده  گاه  آ در  کوه   یعنی  ؛ (دهید،  ها 
  ن یکه سطح زم  شوند یمانع از آن م  در نتیجه   ؛ نی حرکت زم  با همراه    یاند ولحرکت

موزون و متعادل    ن ی رو حرکت زم  ن یدچار اختلل شود و از دروِن آن جدا گردد؛ از هم 
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 1«.است

عنوان  به و    ، زمین نیستندبرای کل    یهایها، میخ روشن است که کوه   از سخن ایشان
هستمیخ  برای  گوشت  ۀهایی  یا  یا    ۀزمین  پوستۀ  زمین  ضخامت  محسوب  زمین  تمام 
هایی  ها، میخ و معنای اینکه کوه   ؛سطح زمین هستند   هایی برایبلکه فقط میخ   شوند؛ نمی 
قشرهای  ، از دیگر  زمین  سطحنشدن    معناست که در جدا به این    سطح زمین هستند  برای

  دائمی درون زمین، نقش دارند، با حرکت  ح زمین  نکردن سطنشدن و حرکتمختل و  زمین،  
بمانند،  تا   باقی  زمین  با  هماهنگ  حرکتی  کوه در  خود  در  از جمله  زمین  با حرکت  که  ها 

اینکه  آن برای    سطح   وماند،  باقی می متعادل  صورت  به   حرکت زمین   در نتیجه   .اندحرکت
کند زندگی  رویش  بر  آن  زندگیو    انسان  روی  بر  مناسب    یابدادامه    طبیعیصورت  به اش 

 .شودمی

 ندارد کنار است و گوشه و   یکُرو  ن، یزم  : 15اشکال

از تشکیک  ْرَض   :آیه  ۀدربار   کنندگانبرخی 
َ
اْْل ِتي 

ْ
َنأ ا  َن 

َ
أ َیَرْوا  َوَلْم 

َ
ْطَراِفَها   أ

َ
أ ِمْن    َنْنُقُصَها 

ُه َیْحُکُم اَل   َب ِلُحْکِمهِ َوالَل  آییم و از  [ می اند ما ]هموارهآیا ندیده ) 2َوُهَو َسِریُع اْلِحَساِب   ُمَعِق 
ای نیست،  برای حکم او بازدارنده   .کندکاهیم؟ و خداست که حکم می اطراف این زمین می 

زمین، کروی  زیرا  ؛  هستدر آن، اشتباه علمی  گویند  می  ( کندسرعت حسابرسی میو او به
نتیجهاست و   از آن کاسته شود   ایکناره گوشه و    در  از اطراف زمین  و    ؛ندارد که  کاستن 

ح ممکن نیست مگر اینکه زمین    . بوده باشدمسط 

 
 . 175متشابهات: پاسخ پرسش  ،احمدالحسنسید  - 1
 .41رعد:  - 2
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 : پاسخ

اشکالی در  هیچ  است و  شده  ثابت    علمینظر  ای است که از  بودن زمین، مسئله کروی
هیچ تعارضی  علمی  واقعیت  با این  نیز    ءۀ انبیا سور   44  ۀ آی  نیزرعد و    ۀ سور   41  ۀآی   ؛ وآن نیست

ُؤاَلِء َوآَباَءُهْم َحَت   : دنندار  ْعَنا َهٰ ْرَض َنْنُقُصَها   ٰی َطاَل َعَلْیِهُم اْلُعُمُر َبْل َمَت 
َ
ِتي اْْل

ْ
ا َنأ َن 

َ
َفَل َیَرْوَن أ

َ
أ

ْطَراِفَها  
َ
َفُهُم ِمْن أ

َ
پدرانشان را برخوردار کردیم تا عمرشان به درازا  ها و  بلکه این )   اْلَغاِلُبوَن   أ

نمی   .کشید میآیا  ما  می بینند  فرو  آن  جوانب  از  را  زمین  و  آنان  آییم  هم  باز  آیا  کاهیم؟ 
   .(پیروزند؟ 

  کاملطور  به   ایکه هر آیه وقتی  تا    «زمین  ۀکنار گوشه و  :  »طرف االرضمعنای عبارت  
دینی  سیاق  وسبک در   و  )ثابت  به لحاظ    (رواییقرآنی  باشد  مشخص  نشده  دقیق  طور 

 : در نظر گرفته شود زیر بنابراین باید ملحظات   ؛شودنمی 

انتهای  یعنی  »طرف الشئ«    .ستانتهاکناره و  گوشه و    ،  از نظر لغویمعنای »َطَرف«    -1
در تفسیر  ـ  از آنجا که رویکردشان لغوی بوده است ـن  ا بیشتر مفسر دلیل نظر  به همین    . چیزی

 . استبوده زمین منتهای  و  هادو آیه، کناره این »اطراف االرض« در 

یک  عنوان  به نیست که زمین »  ا معنبه این  الزامًا  های زمین«  کناره کاستن از  »  ۀجمل   -2
برداشت کرده    کنندهتشکیک که  به آن صورتی  ـ شود  میکاسته    یحجمنظر  ِجرم کروی« از  

  ؛ بوده باشد  ... یا    هایا آب   ،هایا حجم ثروت   ، ساکنانمعنای آن کاستن از    چه بسا بلکه  ـ  است
گفته این  مثل  البلد   : درست  شدشهر  فلن  :  الفلنی  »نقص  کمبود  که  وقتی  تا    « دچار 

و    منظورش روشن   ، و مشخص نکندندهد  کمبود توضیح  نقص و  از  را    خود   منظور،  گوسخن 
بود نخواهد  به زبان آوردکسی  نیز    قرآندر خصوص    . واضح  را  خدا  یعنی رسول  ـ   هکه آن 

 . عهده گرفته است را بر وظیفه این  شیا جانشین  ـمحمد

زیرا روی   ؛رعد است  ۀدر سور نظر  د ممنظور  نظر نفوس و نفرات،  زمین از  کاستن از   -3
فروکاستن از  بعدی،    ۀسپس آی  ؛ واستبوده    پیامبروفات    ۀپیش از آن، دربار   ۀ سخن در آی
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بیان می را  اْلَبَلُغ    : کندزمین  َعَلْیَك  َما  َفِإَن  َك  َیَن  َنَتَوَف  ْو 
َ
أ َنِعُدُهْم  ِذي  اَل  َبْعَض  َك  ُنِرَیَن  َما  َوِإْن 

ْطَراِفَها  *    َوَعَلْیَنا اْلِحَساُب 
َ
ْرَض َنْنُقُصَها ِمْن أ

َ
ِتي اْْل

ْ
ا َنأ َن 

َ
َوَلْم َیَرْوا أ

َ
ای از آنچه  و اگر پاره )  ... أ

دهیم به تو بنمایانیم، یا تو را بمیرانیم، جز این نیست که بر تو رساندن  را که به آنان وعده می
آییم و از اطراف این زمین  ی[ ماند ما ]همواره آیا ندیده *  .[آنان ][ است و بر ما حساب ]پیام 

نفوس  کاهش تعداد  »کاستن«  داند منظور از  این دو آیه می   ۀخوانند  در نتیجه   ؛( ...کاهیم؟می
این  در  را  کاهش زمین  حال که ما منظور از    .نیز به همین صورت است  ء انبیا  ۀسور   ۀآی  .است

ها، چگونه  جان نفوس و  تعداد  نظر  زمین از  کاستن    :شود، پرسشی مطرح می دانستیمآیه  
زمین  افزودن بر که    طور  همان   ؛هاستبا افزایش تعداد فوتی قطعًا  ؟ پاسخ پذیردصورت می

زمین از  کاستن از  ولی روشن است که    .شودانجام می   ها، با افزایش تعداد والدتنظر از این  
ـ  زیرا  زمین اختصاص ندارد؛    هایکناره گوشه و  به    ـهاافزایش تعداد فوتی یعنی با  این نظر 

درست    در نتیجه   ؛واقعیت هم همین استد و  ن در هر مکانی اتفاق بیفتتوانند  ها میفوتی 
از   منظور  زمینکناره »نیست  آیهاین  در    «های  صورتی  ـ   دو  آن  و  به  مفسرین  که 

کرده کنندگان  تشکیک  و    ـاندبرداشت  زمین  گوشه  انتهای  و  مکان  یک  عنوان  به کناره 
 . دباش بوده از زمین وص خص به 

معنای افزودن جسد  فقط به ـ  شودحاصل می زمین  افزودن بر  با  که  ـ تفسیر والدت    -4
که    طور  همان   نیست؛   کندبرای زمین محقق نمی را  افزایش حقیقی    که  انسان جدید یک  

را  برای  ، کاهش حقیقی  نانسا  اعضایکارکرد  توقف  معنای  به   صرفاً تفسیر وفات،   زمین 
  . نیستندترکیبات شیمیایی از خود عناصر زمین  چیزی جز  اجساد،    کهچرا کند؛  محقق نمی 

 .گرددمیدوباره به زمین بازشود و با تجزیه پس از مرگ،  تشکیل می این عناصر   زا جسد 

زمین  کاستن از  باعث  واقعًا  شود و وفاتی که  باعث افزایش زمین میواقعًا  والدتی که  
افزایش نفسمی زمین  ( یانهای نفسنطفه ) ها  شود،  باالرفتن    ، در  و  رفع  زمین  از  ها  آن یا 

خود را دارد که  به  ی مخصوص  اننفس  ۀنطف  شودهر انسانی که در این جهان متولد می  .است
نفس  عالم  فرود میاز  نطفهنگامی  و    ، آیدها  به  اننفس  ۀکه  او    شودمرتبط می بدنش  ی  به 
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که    .بخشدمیزندگی   مرگ  اتفاقی  نطف  افتدمی با  این  که  است  خارج    یاننفس  ۀاین  او  از 
  .بازگردد  که از آن فرود آمده است  (هاعاَلم نفس)  شرود تا به عاَلم خودباال میبه  شود و  می

در یکدیگر  ها، دو عاَلمی هستند که  کنیم و عاَلم نفس عاَلم اجسامی که ما در آن زندگی می
میانشان ارتباطی  و    ،مانند نزدیکی انسان به خودش، به یکدیگر نزدیک هستند هو  اند  تنیده 

را مدیریت  بدنش  است که    نفس انساناین  به این معنا که    دارد؛   وجودتدبیر و مدیریت  از نوع  
 . کندو کارهایش را اداره می

فرزندان انسان،    ۀی همانهای نفسای که نطفه معنای خانه به یعنی  ـ زمین به این معنا    -5
 « اطراف آن »آغاز و آخری دارد که  سر و  قطعًا انتها    ـ( دنآیفرود می شوند ) می در آنجا هبوط  

هیچ چیزی به آن وارد، و هیچ چیزی از آن خارج   در نتیجه   .رسنددر همین نقاط به هم می 
نقاط    از طریق همین ارتباط این خانه به عوالم باالیی،  پس    .شود مگر از طریق این نقاطنمی 

که    طور  همان  ؛ هستندبرای رساندن خیر و وجود  ای  ها عامل و واسطهو این   شود،انجام می 
هیچ مفهومی نبوده است که   .است طور کلیبه نداشتن این خانه معنای وجود ، به نبودنشان

صراحت بیان کرده باشد  را برایشان به و منزلتی  خصوصیات  چنین    ( قرآنی و روایی)متن دینی  
همان طور که در روایات متعدد آمده، و قرآن نیز بر  ـ   که اگر نبودند  ،های خداوند حجت مگر  

ُل    :فرمایدمی تعالیحق  .بردمی در خود فرو زمین اهلش را ـ قطعًا  کرده است  تأکیدآن  َتَنَز 
وُح ِفیهَ  ْمرٍ اْلَمَلِئَکُة َوالُر 

َ
ِهْم ِمْن ُکِل  أ [ فرشتگان، با روح، به فرمان  در آن ]شب ) 1ا ِبِإْذِن َرِب 

هر امری که آفریدگان در  برای  فرشتگان و روح،    .(پروردگارشان، برای هر کاری فرود آیند 
دوران  در    همان رسول اللهو حجت خدا    ، یندآاین عاَلم نیاز دارند، بر حجت خدا فرود می

پس    ؛ ه استشد  آن حضرتاست که پس از وفاتش، جانشین  نیز کسی  و    ،اشزندگی
طور  به   نیازمندند ها  که آفریدگان به آنتمام مسائلی  برای  آمدن  آیه، فرود طبق تصریح این  
می  انجام  آنجا    .شودمستمر  حجت از  خدا،  که  عاَلم  سبب  های  این  به  نور  و  خیر  آمدن 

 
 . 4قدر:  - 1
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بوده  در این دو آیه  »اطراف زمین«  منظور از  کند که  از آنان ِصدق میکدام  بر هر   ، هستند
این   ،ما در شدن زود مردن و کشته» :فرمایدمی العابدینامام زین دلیل به همین  . باشند

آییم و از اطراف این  [ میاند ما ]هموارهآیا ندیده )  :کندیمن گوارا م  ایبر را  خدا  فرمایش  
رفتن    (کاهیم؟می زمین   منظور،  انیو   1« .علماستو  رب  علمای  ایشان،  یعنی    ، منظور 

 . است محمدآل

  ، پرسیده شد  بحث مورد    ۀ معنای دو آی  ۀ دربار الحسن  سید احمد از  بر همین اساس، وقتی  
 : پاسخ داد ایشان

فرود » نطفهبا  بآمدن  باال زمین  بر    ن، یزم   هها  با  و  از آن  رفتن نطفهافزوده  ها، 
عالم    نیبه ا   دیجد  یشدن انسانسبب وارد و نقصان به  ادتیز   نیو ا   شودیکاسته م

  ات یدر آ  .شودانجام می  مرگ   ۀلیوسبه   یعالم جسمان  نی خروج انسان از ا   ای   یجسمان
 . سبب مرگنطفه از آن به  دنشبا خارج  یعنی ن، یزم از شده فروکاستن ذکر

فرستادگان و    ا،ی از انب  یاله  ی هاهمان حجت  ن یزم  یهااطراف و کناره  اما
  ن، یزم ۀکنار  .سرآغاز و اولش ایو آخر آن  تی نها یعن ی یز یچ ۀکنار  .هستند ائمه

اهل زم حجت ف  کهچرا   ؛  است  ن یبر  بنازل   ضی او سبب  از آسمان    نیزم   ه شونده 
  نیو ا است،    نیزم  یهااطراف و کناره   نهما  ض،ی ف   ن یاست؛ پس موضع اتصال ا 

  گریطرف به طرف د کی از  ن یاست که در زم یهمان نور  ضیف  نیروست که ا آناز
  .گشتی م و به عدم باز بردیاهلش را فرو م نی و اگر او نبود، زم شودی م یمتجل  

ل   نیزم  ۀحجت، همان طرف و کنار   پس انتها، و او او  ابتداست و  است، و او 
و اگر    شودیکاسته م  نی زم  یهاز اطراف و کنارها  با مرگ حجت  .است و آخر

اهلش را در    نی، زمنبود بشود    ـنش ی خداوند در زم  ی برا   ی حجتاو ـ   ن یکه جانش  یکس
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فرو  زمیعنی    ؛ بردیم  خود  نازل   ن یاگر  فاز موضع  نور خداوند  یشدن  و  ض خداوند 
 . گردد یخال متعالوسبحان 

َك َبْعَض    َوِإن ا ُنِرَینَّ ِذی ٱ مَّ َما َعَلْیَك    لَّ َك َفِإنَّ َینَّ ْو َنَتَوفَّ
َ
ُغ ٱ َنِعُدُهْم أ   ْلِحَساُب ٱ َوَعَلْیَنا    ْلَبَلٰ

ِتی  
ْ
َنأ ا  نَّ

َ
أ َیَرْوا  َوَلْم 

َ
أ ْرَض ٱ * 

َ
ْطَراِفَها وَ   ْْل

َ
أ َب ِلُحْکِمهِ   ْحُکُم یَ   للهُ ٱ َننُقُصَها ِمْن  َوُهَو   ۦاَل ُمَعقِّ

دهیم به تو بنمایانیم،  که به آنان وعده می  ای از آنچه را و اگر پاره )  ْلِحَساِب ٱ َسِریُع  
 .[آنان ][ است و بر ما حساب یا تو را بمیرانیم، جز این نیست که بر تو رساندن ]پیام 

و خداوند حکم    کاهیم؟ آییم و از اطراف این زمین می[ میاند ما ]همواره آیا ندیده *  
 . (الحساب است؟و او سریع  کند،ی چیز حکم او را فسخ نمو هیچ  کند،یم

 ٰی َطاَل َعَلْیِهُم    َبْل ـُٰؤالِء َوَءاَبآَءُهْم َحَت  ْعَنا َه ِتی    ْلُعُمُر ٱ َمَت 
ْ
ا َنأ َن 

َ
َفَل َیَرْوَن أ

َ
  اٌل ْرَض ٱ أ

َفُهُم  
َ
ْطَراِفَهآ أ

َ
ـِٰلُبوَن ٱ َننُقُصَها ِمْن أ مند کردیم تا  ها و پدرانشان را بهرهبلکه ما آن )  ْلَغ

و از اطراف   کنیم ی ما قصد این زمین م  بینند ی مآیا ن  . رشان به درازا کشیدآنجا که عم
 . (ند؟ها پیروز آیا آن کاهیم؟یآن م

  ی زیکه از آن گر وجود دارد  مرگ و بازگشت به خداوند    یادآور ی  ،هیهر دو آ   در
پس مرگ    باشد   یحتم   ی ها رخدادو وفات آن  هااگر مرگ حجت حال    . ستین
ْبِلَك    :است  تریو منطق  یلاو   ، غافل از ذکر خدا   مردماِن   گرید

َ
ن ق َوَما َجَعْلَنا ِلَبَشٍر ِم 

َت  َفُهُم   َفِإن ِم 
َ
  . ایمرا جاودان نساخته   ی ما پیش از تو هیچ بشر )    اْلَخاِلُدوَن اْلُخْلَد أ

 1«.( ها جاودان بمانند؟چگونه آن ، یاگر تو نیز بمیر 

می  اضافه  دو    : کنمهمچنین  کروی این  با  زمین آیه،  اگر    ؛ دن ندار تعارضی    بودن  حتی 
جسم کروی  گفته شود    که این  .معنای مکانی در زمین تفسیر شوددر این دو آیه، به   «کناره»

به این    ؛نسبی داشته باشد  ۀکنار تواند  زیرا میصحیح نیست؛    طور کلیبه   ای ندارداصًل کناره 
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نسبت   که  استاندارد خاصیبه  معنا  و  بر  دانیم  می زمین،    دربارۀ  .باشدداشته  ره  کنا  معیار 
شمالی و  کرۀو دو نیم  ،شرقی و غربی  ۀ، به دو نیمیهای عرضو دایره یخطوط طول اساس

که ـ شرقی    ۀ گرینویچ )صفر( که زمین را به دو نیملنهار  ا نصفمثًل    . شودجنوبی تقسیم می 
پایان    180  ۀشمار النهار  نصف تا  شود و  آغاز می   1  ۀشمار با    النهاراین نصف سمت راست    از

تا  شود و آغاز می   1  ۀبا شمار   کهـ گرینویچ النهار  نصف در سمت چپ  غربی   ۀ و نیم  ـ پذیردمی
که  مثال کسی  عنوان  به  در نتیجه   ؛ کندـ تقسیم می پذیرد میپایان    180  ۀ شمار النهار  نصف

  النهار صفر نصف که در به کسی نسبت  قرار دارد آن به و نزدیک  درجه  90النهار روی نصف 
است می  ایستاده  شمرده  کلی به   .شودکناره  حالتی،    ۀکنار   طور  در چنین  اساس زمین    بر 

 .نسبی است ایمسئله  دهدسنجش را انجام می که وضعیت شخصی 

تعارضی  علمی  های  واقعیت با    وجههیچ به به این نتیجه رسیدیم که این دو آیه،  بنابراین  
دو آیه  این  به آنچه صاحب قرآن در تفسیر    خواهدکننده نمی اما اینکه فرد تشکیک   ؛ د نندار 

ها یا منزلت حجت خدا و  نسبت به عالم نفسهمچنان  اعتقاد پیدا کند و    بیان کرده است 
تغییری در    وجههیچ به و  اوست  ، این شأن و جایگاه  داردروا می  تردیدوشکاش  مقام الهی

بودن  با حقیقت کروی   این دو آیهاز این نظر که  حق ندارد  کم او  دسِت   .کندایجاد نمی حقیقت  
حالی که منظور این دو آیه،    در   داشته باشد؛   تردید وشک تعارض دارند نسبت به قرآن  زمین  

  . ارتباطی ندارد او با پندار وجههیچبه دیگری است که چیز 
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ح و صاف ن ، است ی کُرو  نیزم :16  اشکال  ست یو مسطَّ

ت، بساطًا، دحاها  ین زم شده،  یده شده، کشطحاها« )َپهن  و   در قرآن به »ُسِطحت، ُمدَّ
را[ هموار کرد و گسترد(    ین ]زمو  و گستراند،    ید را[ آفر   ین]زم   یرانداز، شده، فرش و ز گسترده
  یرندگان،گبه نظر اشکال   ین؛ و ا ، توصیف شده استاندمربوطه به کار گرفته شده  یاتکه در آ
 . ـ منافات دارداست  یعلم ۀشداثبات  یتواقع یک که ـ  زمین   بودنی با کرو 

 : پاسخ

به زم  یفاتی توص قرآن  داده  ین که  در    یرندگانگکه اشکال  ی به آن صورتـ   است   نسبت 
به ظاهر    یبا نگاه  یتواقع  ین و ا   کند؛ ینم  ی را نف  ین زم  بودنیـ کرو اند خود پرورانده   یالخ

 .شودی روشن م یات خوِد آ

َفَل َینُظُروَن   : فرمایدی م  تعالیحق
َ
ْرِض َکْیَف ُسِطَحْت   ...أ

َ
به    ...بینندی نم  یا )آ 1ِإَلی اْْل

 . که چگونه َپهن شده است( ین زم

»أسطح«    یاشدن، و جمع آن »سطوح«  گسترده و هموار   یعنی ؛  «شدنپهن :  السطح»
به   ،است ا   .است که طول و عرض دارد  یزیهرچ  یمعناو در هندسه  تمام    ینبر  اساس، 

باشند که به    یا لبه   یدارا   یعنی )سطح هستند، چه صاف باشند    ی که ابعاد دارند دارا   یائیاش
داشته باشند؛ و    یگریباشند، و چه هر شکل د  مقعرباشند، چه    ی ، چه کرو ( آن ختم بشوند

وجود    یسطح است؛ پس مانع  ی ـ دارا که دارد   اییبا هر شکل کلـ   ین که زم  یست ن یدی ترد
زم که  »پهن   ینی ندارد  دارد  ع که سطح  در  کرو   ین شده«،  ه   یز ن   یحال،  و  باشد،    یچ بوده 
برداشت کرده    گیرندهشکالکه فرد ا   یبه آن صورت  ـیملزمت ُعرف  یو نه حتـ   یملزمت عقل

 . وجود ندارد ( یهداشتن لبه و حاشمعنای )به بودنش و صاف ینداشتن زمسطح  یناست، ب 
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ز   یدهکش  یعنی  : «پهن شد:  ُسطحت» به گهواره و  آنجا که  تا    یراندازی و گسترده شد، 
َلْم َنْجَعِل    : فرمایدیم  تعالیحق   . شد  یلبردن از آن تبدآن و بهره   یمستقرشدن رو   یبرا 

َ
أ

ْرَض ِمَهاًدا 
َ
  اندن و گستر   یساز است آماده  یهیو بد  ؛نگردانیدیم؟(ای  )آیا زمین را گهواره 1اْْل
داشته باشد که به آن   یابوده و لبه  یرکروی غ ین که شکل زم یستن  ا معن ین الزامًا به ا  ین زم

 ! شود ی منته

انسان  یبرا   زمین از شکل واقع)صرف   یاییجغراف  یتبا هر موقع  ی،هر  که   یکل  ینظر 
  : فرمایدیم  یامام عل  . که در برابرش قرار دارد  است  یا گسترده  یِع وس  یراندازِ ز   ییدارد( گو

را    ین هستند که زم  یکسان  ینانا   . کنندیکه آخرت را آرزو م  یا دن   ین خوشا به حال زاهدان ا »
عنوان شعار، و دعا  عنوان فرش، آب آن را پاک، قرآن را به انداز، خاِک آن را به یر عنوان ز به 

 2«. عنوان پوشش خود برگرفتند را به 

کردن،  پهن   یمعنو به   رسانند،ی معنا را م  یک  یباً »المد، الدحو، الطحو« تقر   : ینهمچن 
هموار  و  پهن گستراندن  که  طور  همان  هستند؛  زمکردن  و    یعنی   ینکردن  گستردن 

 : شودپس معنای آیات زیر طبق ظاهرشان می .هموارکردنش

-  ْت ُمَد  ْرُض 
َ
اْْل هنگام 3َوِإَذا  زم  ی)و  شود(  یع وس  ین که  منبسط    یعنی   ؛ و 

 . د گسترده، آماده و هموار شو

 
 . 6 :نبأ - 1
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- ْرَض َبْعَد َذِلَك َدَحاَها
َ
)همان    یعنی  ؛ (ید را پس از آن گستران  ین )و زم 1َواْْل

باقر امام  که  برا 2فرماید ی م  طور  را  آن  و  گستراند  و  کرد  پهن  را  آن    ی ( 
 . فرمود  یاآماده و مه یبردار مستقرشدن و بهره 

- ْرِض َوَما َطَحاَها
َ
  یعنی  ؛کس که آن را گسترد(به زمین و آن)سوگند   3َواْل

 . ساخت یا گستراند و آماده و مه
-  ْرَض ِبَساًطا

َ
ُه َجَعَل َلُکُم اْْل شما همچون فرشی    )و خدا زمین را برای  4َواللَّ

ساخت(]گسترده مه   یع، وس  ینیزم   یعنی   ؛ [  و  و    یزندگ  ی برا   یاگسترده 
 .یبردار بهره 

بلکه چه   ؛ کنندی نم  ی را نف ین زم  بودن یکرو  یات آ ینا   کنیم، ی طور که ملحظه م همان
  ی که رو   یشخص   زیرا برداشت شود؛    ین زم  بودنی کرو   یبرا   یتر ها داللت روشن بسا از آن

در برابر خودش    یعو همواره وس  یبردار بهره   یآن را گسترده و آماده برا   کندی حرکت م  ین زم
اگر تمام عمر خود    یبرسد، حت  یانندارد تا به پا   اییه لبه و حاش  یچه  که  یطور به   ؛بیند یم

  ی کرو   ین،شکل زم  ینکهمگر ا   شودیمحقق نم  یتیخصوص  ینآن حرکت کند؛ و چن  یرو 
  . نداشته باشد یلبه و مرز مشخص  یچبوده، و ه
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  کندی نمروشن را  جهان   ۀهم ماه : 17  اشکال

باشد که    یتا آن حد نوران  تواند یچگونه »ماه« م  : گویندی م  کنندگانیک از تشک   یبعض 
دیگر    ینوران  ی جرم کوچک است، و قمرها   یکماه،    کهحال آن را روشن کند،    ی تمام هست

َماِء ُبُروًجا  : گویدمی آیه  ولی وجود دارند؟  یزن  یبسیار  ِذي َجَعَل ِفي السَّ َوَجَعَل ِفیَها  َتَباَرَك الَّ
َمًرا ُمِنیًرا 

َ
هایی نهاد، و در  )]فرخنده و[ بزرگوار است آن کسی که در آسمان برج  1ِسَراًجا َوق

 .(، چراغ و ماهی نوربخش قرار دادآن

 : پاسخ

کرده  یرندگانگاشکال ا گمان  ک  بخشییی روشنا دربارۀ    یهآ  یناند  سخن    یهانتمام 
حال  گوید،یم چن  یدر  ب  یهآ  ینا   !یستن   ینکه  درصدد  ماه    ینا   یانتنها  که  است  نکته 

  ین و ا   کند، ی م  ینورافشان  ین ساکنان زم  ی در آسمان، برا   « ینزم  یکجرم نزد  یک عنوان  »به
را   یگرید  یوجود قمرها  یهآ ین ا  .خود آن را شاهد هستند  هایدرست است و همه با چشم 

ما و چه در سطح تمام    ی شمس  ۀچه در سطح منظوم  کند،ینمنفی    کنندی م  یکه نورافشان
 .جهان

 : فرماید ی ماحمدالحسن  سید

  ماهِ   ِی از روزها   یاست؛ ماه در بعض   یهیبد   یتماه، وضع  ۀ»اما در خصوص مسئل
  2« .کندیم یدر آسمان نورافشان  ین،زم یا   ینسرزم یکتمام ساکنان   یبرا   ی،قمر 

 
 . 61 :فرقان - 1
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 ماه نشدن  شکافته  : 18  اشکال

هیچ وقت نشکافته است    که ماه گیرند  میکنندگان اشکال  همچنین برخی از تشکیک 
اَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر   :تا قرآن بگوید  َتَرَبِت السَّ

ْ
 . (ساعت نزدیک شد و ماه شکافت) 1اق

   :پاسخ

که مفسرین متوجه  به آن صورتی  داریم شکافتن ماه، معنای دیگری دارد و  اعتقاد  ما  
 : فرمایدمیاحمدالحسن  سید  .نیست ندا هشد

همان    ماه  شدنه تشکاف  ۀ»مسئل مفسرین  به  از  برخی  که  نیست  معنایی 
 2«.برای ماه اتفاق نیفتاده است  نیجسماشدن هیچ دو پاره و  ،ندا ه فهمید

 دن دانی م  هاستآنچه در رحم  آشکارسازها  :19اشکال

اشکال   یبعض  ا   : گویندیم  یرندگانگاز  ِعْلُم    : گویدی م  یهآ  ینچگونه  ِعنَدُه  َه  الَل  ِإَن  
ْرَحاِم َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْکِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنفْ 

َ
ُل اْلَغْیَث َوَیْعَلُم َما ِفي اْل اَعِة َوُیَنِز  ٌس  الَس 

هَ  ْرٍض َتُموُت ِإنَّ اللَّ
َ
يِّ أ

َ
داوند است، و  نزد خ   که علم »ساعت« تنها  یراست)به  3َعِلیٌم َخِبیٌر   ِبأ

داند فردا چه به دست  داند و کسی نمیهاست میفرستد، و آنچه را در رحم می باران را فرو
گاه  خداست ]که   یراستبه   .میردداند در کدامین سرزمین می آورد، و کسی نمی می [ دانای آ

را در رحم    ین جن  یتجنس  توانند یـ ممثل سونار ـ   ی امروز   سازهایآشکار که    الی؛ در حاست(
  !مادرش مشخص کنند
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 : پاسخ

با    یربرداری با سونار و تصو  ین جن   یتکردن جنسمشخص   ی،پزشک   یهابا توجه به داده 
  ی اعضا  یرا ز   یست؛ ن   یر پذامکان  ین، از عمر جن   یهفتگ هجده  یباً تا قبل از تقر   ی، امواج صوت

شروع    ی، تناسل  دستگاهحال اگر    کنند؛یشروع به رشد م  ی هجده هفته پس از باردار   ی،تناسل
سمت جلو  مؤنث است، و اگر به   ین جن   یرد به خود بگ   ی افق  ی تا موضع  ید ن نمایی به حرکت به پا 

  یت جنس  یینعلوه تعبه  ؛مذکر است   ین جن   یرد به خود بگ   یافقشبه   یحرکت کند تا موضع
بهره   یحت  ینجن تکن با  از  تصو   یربرداری تصو  های یکگرفتن  مثل  باالتر  دقت    برداری یر با 
قطعبه   یز ن  یُبعد سه جن   یرا ز   یست؛ن  پذیر کانام  یقینیو    یطور  سن    یت وضع  ین، به 
مقرار مادر،  رحم  در  تصو  یزانگرفتنش  عوامل    یربرداری، دقت دستگاه  و  پزشک،  مهارت 

گاه  یسۀمقا  یجهدارد؛ در نت  یبستگ   یگرد ها قرار  خداوند سبحان از آنچه در رحم   یعلم و آ
گاه  . خام و کودکانه است ی سونار، پندار  یق آمده از طر دستبه   یدارد، با علم و آ

که در رحم قرار    یرا در حال  ینجن  یتکه خداوند، جنس  یستن   ینفقط ا   :از آن  ترمهم 
ـ   !داندیدارد م امبلکه  آنچه  به  توجه  ب  یرالمؤمنینبا  در  1فرموده است   یهآ  ینا   یاندر  ـ 

  یا بخشنده    یبابودن، ز   یابودن، زشت  مؤنث   یاکه در رحم قرار دارد »مذکر    یزیخصوص چ
همراه   یاآتش است  هاییزم از جمله ه یاآ ینکهسعادتمندبودن، و ا  یاشقاوتمند  بودن،یل بخ

جز خداوند از   کسییچ است که ه «یب»علم غ  ین و ا  داند، یهاست« را مبهشت در   یامبرانپ
گاه ا   ...ندارد  یآن آ در پندار خام خود    یرندهگکه شخص اشکال   یبه آن صورت  یعنی  ین و 

گاه   یت ها فقط به جنس رحم  یات خداوند سبحان در خصوص محتو   ی پرورانده است، علم و آ
  !شودی خلصه نم ین جن
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 شودتولید می شیری های غدهشیر توسط  : 20اشکال

ْنَعاِم َلِعْبَرةً َوِإَن  َلُکْم   : این آیه  ۀار کنندگان درب برخی از تشکیک 
َ
ا ِفي     ِفي اْْل ُنْسِقیُکْم ِمَم 

اِرِبیَن  ها قطعًا برای شما عبرتی  و در دام) 1ُبُطوِنِه ِمْن َبْیِن َفْرٍث َوَدٍم َلَبًنا َخاِلًصا َساِئًغا ِللَش 
نوشانیم  به شما می هاست، از میان سرگین و خون، شیری ناب  از آنچه در شکم آن   :است

تولید  های شیری  علم ثابت کرده است شیر، در غده د  نگویمی  (که برای نوشندگان گواراست
 .که قرآن بیان کرده استشود نه به آن صورتی می

   :پاسخ

 : در پاسخ به این اشکال بیان کرده استاحمدالحسن  سید 

انتقال  مایعات  مواد  ۀدهند»خون،  و  به    غذایی  گوارش  دستگاه  تمام  از 
 2« .محلی ندارداین اشکال   در نتیجه ؛ بدن استهای قسمت 

 صورت جفت آفریده نشده است به چیز همه   :21 اشکال

آ ب  یابودن اشمتعدد، زوج   یات قرآن در  َخَلْقَنا    :مثل   فرماید؛ی م  یانرا  ُکِل  َشْيٍء  َوِمْن 
ُکْم   ُروَن َزْوَجْیِن َلَعَل     ، جفت آفریدیم؛ باشد که شما عبرت بگیرید(  یک)و از هرچیزی   3َتَذَک 

 َمَراِت َجَعَل ِفیَها َزْوَجْیِن ا قرار    یی تادر آن، جفِت دو   ی، )و از هر محصول 4ْثَنْیِن َوِمْن ُکِل  الَث 
ْلَنا و   ،داد(

ُ
وُر ق ُن  ْمُرَنا َوَفاَر الَت 

َ
ٰی ِإَذا َجاَء أ )تا آنگاه که   5اْحِمْل ِفیَها ِمْن ُکٍل  َزْوَجْیِن اْثَنْیِن َحَت 

جفت    ک[ از هر ]حیوانی[ ی »در آن ]کشتی   : فرمان ما دررسید و تنور فوران کرد، فرمودیم
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  های یت با واقع  موارد  یاریدر بس  یاتآ  ین ا   کنندگانیکاز تشک   یبعض   به نظرِ   و  ؛حمل کن( 
بلکه در قلمرو    یست،جفت ن  یکصورت  هستند؛ مثل زنبور عسل، که به در تعارض    یعلم

عسل،   ن  یزنبورها   و  ملکه  یکزنبور  و  دارند  یزنبورها   یزنر  وجود  ماده    ین همچن  ؛کارگِر 
  یو بعض   های مثل باکتر   یستند؛ ماده ن  یا نر    صورتبه وجود دارند که    یزن  یسلولموجودات تک 

وجود دارند که انواع   یز ن  یگری موجودات د   .شوندی نم  یرتکث  یصورت جنسها که به از جلبک 
 . شده هستندثابت   ی،از نظر علم هاین ا  یو تمام ؛ یستندو فقط دو نوع ندارند  یمختلف

 :پاسخ

اشکال  است شخص  کرده    یرز   یاتبودن« خصوصاز »جفت  یرندهگروشن  برداشت  را 
 :است

 ؛ ه« »نر و ماد ِی مفهوم جنس -1
صورت  به را تمام مخلوقات   یرندهگاشکال یعنی  ی؛انفرادتعامل  یکردرو -2

 ؛ گیرددر نظر میتک بهتک 
 . گرایانهی صرفًا ماد یدگاهد -3

عنوان  به   یا   کند،یم  یدمثل تول  یرجنسیصورت غبه   یمخلوق  بیند یم  ی وقت  یلدل   ینهم  به
  یمعتدل زندگ  یا  یری سردس  یری، گرمس  یطمثًل در محـ   دارد  یستز   یط مح  یک از    یشمثال ب 

تنقض »زوج  ی برا   ی را موضوعات  هاین ا   ـدست  ین از ا   یگریو مسائل د   کند،یم شده  گفته   «ی 
 . آوردمی به شمار  یم در قرآن کر 

تبرداشت از »زوج  یناست که ا   ینا   واقعیت   ی برداشت  یناست، و چننادقیق  نادرست و    «ی 
 . یشترو موضوعات است، و نه ب یق از مصاد یبعض   یرندۀو دربرگ ی،کل یتنها مفهوم

  یک، همراه، همسر، شر   ی امعنبه   ـی از نظر لغو بودن« ـ »جفت  یا بودن«  »زوج   اصطلح
رو در خصوص دو عدد پرتقال    ینمخالف است؛ از هم  یاصورت مشابه  به   یننشمصاحب و هم 

به کار م   یک اصطلح » نر و ماده، و    ین و هم   رود،یجفت«    دربارۀ طور در خصوص زوج 
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ن  رود،ی»زوج« به کار م   ح اصطل  یز ن  یو چندسلول   یسلولموجودات تک  در خصوص    یز و 
نور و    یستی، و ن   یهست  ین، آسمان و زم  ۀ طور دربار   ین و مخلوق مجرد، هم  ی مخلوق ماد 

  یرینیش  یده،و نکوه یده و شر، عدد زوج و عدد فرد، اخلق پسند  یرظلمت، علم و جهل، خ
  ،که قابل شمارش نیستند   یکدیگر مخالف    یا   یه موجودات شب   یگر د   ... وگرما و سرما،    ی، و تلخ
بودن به  جفت   یا بودن  اصطلح زوج  هاین و چه مجرد از ماده؛ در خصوص تمام ا   دی چه ما
  .رودی کار م

که   گیردی ـ قرار ممفهوم یکعنوان بهـ  «یگانگیدر برابر » اشی کل یمعنابه  بودنجفت
به    ینیکه در متون د   یاز خداوند سبحان ندارد؛ خداوند   یر غ  یخارج  ِی مصداق واقع  یچ ه
است    یاست، و نور   یکیاست،    یگانه  یکتاست،)  «یه»احد، فرد، وتر، نور ال ظلمة ف  ینکها 

َشْيٍء َخَلْقَنا  َوِمْن ُکِل     : فرمایدیقرآن م  ی وقت  یجه است؛ در نت  هشد  یف بدون ظلمت( توص
ُروَن  ُکْم َتَذَک  ، در  جفت آفریدیم؛ باشد که شما عبرت بگیرید(  یک )و از هرچیزی    َزْوَجْیِن َلَعَل 

سخن   یدرست یِت ها قرار دارند، در نهاکه در آن یعوالم خلقت با تمام مخلوقات یتماه  یانب
مخلوقات وجود ندارد، و  ـ در عوالم  عنوان  یچبه هـ  یواقع  یگانگیو    یکتایی  یچه  .گویدیم

آنـ   تعوالم خلق  یتمام در  زوج هاستبا هرچه  با  ب ـ  مرک  و  توصبودن    . شوندی م  یفبودن 
  یعنی ـ حادث است؛  از خداوند سبحان  یرغوجود تمام موجودات ـ   یماست بدان  یکاف  ین هم

که    ی شدند، و تا زمان  یجادنداشتند و سپس ا   ی وجود  یچ ه   شند موجود بوده با  ینکهقبل از ا 
به عدم است ]   یزی وجود چ ن   یعنی مسبوق    یقِت به وجود آمده است[ پس در حق  یستی از 

دوگان   یک   اشی وجود دارد؛    ۀ وجود  ]ن   ی وجود  یعنی مرکب  عدم خودش  که    یستی است 
  ی در تمام چیزییچ ه وشده از نور و ظلمت است؛  یلخودش[ را به همراه خود دارد، و تشک 

 . یستن  ا قاعده مستثن  یناز ا  عوالم مخلوقات 

موجود است ]اما[ نه بعد از    ...»  : فرمایدی خداوند سبحان م  یفدر توص   رضا  امام
  اعضااو خود،  ید فهم توانی آورده است م ید حس و شعور را پد یجهازها  ینکهاز ا  ...یستی،ن

تضاد   .ندارد  چنینین ا   هاییدستگاهو   ب   یاز  دانسته    ینکه  است  کرده  برقرار  موجودات 
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  ی و  شودیکرده است شناخته م یجادا  یشانا  ینکه ب ییاهاز مقارنه .ندارد  یاو ضد  شودیم
برقرار    یان م  . ندارد  ینیقر  تضاد  تر، گرما و سرما،  و  ابهام، خشک  و  نور و ظلمت، وضوح 

داده    یوندرا به هم پ  یگانهب  یع متضاد، الفت انداخته، و طبا  هاییعت طب   ینب  .ساخته است
همان سخن    ینرا از هم دور ساخته است؛ و ا   هایک و نزد  یکنزد   یکدیگر  هاست، دورها را ب

م  تعالیحق که  ُروَن   : فرماید یاست  َتَذَک  ُکْم  َلَعَل  َزْوَجْیِن  َخَلْقَنا  َشْيٍء  ُکِل   از    َوِمْن  )و 
  یجاد قبل و بعد تفاوت ا   یان پس م   . جفت آفریدیم؛ باشد که شما عبرت بگیرید(  یکهرچیزی  

 1«.  ... یستپس از او ن  ی او نبوده و بعد  ازبعد  ی کرد تا دانسته شود قبل

  امستثن   ـ یم کرد  یان که ب  ی با مفهومـ   « یت»زوج  یتاز خاص  ی مخلوق  یچ ه  یم بدان  اینکه
عده در    ینکه ا   یو موضوعات  کند،ی م  یتکفا  یرندهگپاسخ به پندار خام اشکال  ی برا   یست، ن

عنوان مثال  به   .یستندبرخوردار ن  یارزش علم  یچاز ه  کشندیم  یشخود پ   هاییتراشاشکال
نر و ماده    ی بند و در دسته ـ   کنند ی نم یدمثلتول  یصورت جنسکه به   «یسلول»موجودات تک 

از    گیرند،یقرار م  «یمقابل موجودات »چندسلول  ۀدر نقط  ینکهبا توجه به ا   ـگیرند یقرار نم
عسل کارگر، از جنس ماده   ی ملکه و زنبورها  . شوندی بودن« خارج نمبه »زوج   شدنیف توص

  ۀکه از جمل ـ عسل دارند،    ی که در قلمرو زنبورها   کردی نظر از کار صرف   یجه هستند و در نت
 ی سلولتک   یاه،باشند و چه گ  یواناست که تمام موجودات زنده چه ح  ینها ا آن   ینتر هم م

  هایی یط مح  یز دارند و ن  یدمثل تول  یهادارند و روش   یکه انواع  یو تا زمان  ی،ُپرسلول  یا باشند  
که    یقانون  شوند؛ی خارج نم  « یت»زوج  عمومیقانون    یطرۀاز س  ـکنند ی م  یها زندگکه در آن 

  یطرهو تمام مخلوقاتش س  کنیم ی م  یکه ما در آن زندگ  یعوالم خلقت از جمله جهان  ی بر تمام
 .دارد

مسئل  اما خصوص  به »جفت    یکبا    «یت »زوج  ۀ در  که  زنده«  جنسموجود    یصورت 
حاصل شده؛    ین زم  ینا روی  تکامل بر    یخ متأخر تار   ۀتنها در مرحل  ین ا   کنند، ی م  مثلید تول
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از سادگبه   یتکامل  یر س  دانیم یم  یرا ز  پ   یصورت حرکت  تول  . بوده است  یچیدگی به    ید ابتدا 
  مثل ید و سپس تول  شد،یدر کار نبود( انجام م   تی که جف  یصورت)به   یرجنسیصورت غ به   مثل، 
از جمله انسان، حاصل    یوانات، ح  یاندو فرد مذکر و مؤنث در م   یان)در قالب زوج( م  یجنس

تول  ین ا   .شد جمله   یمتعدد   یهاشکل  نیز   یدمثلنوع  از  م  ،دارد؛  زنده  دو    تواندی موجود 
موجود زنده    ،از جمله  .نر داشته باشد و هم ماده  یتناسل  ی هم اعضا   یعنیباشد،    یتیجنس

  ،از جمله   .نقش ماده  یگرد  یو در مقطع  یردخود نقش نر را به عهده بگ   یاز زندگان  یدر مقطع
از جنس ماده در طول زندگ  یزشدن جدا و متما  نر  انسان و    یتیمثل وضع  ی؛ جنس  که در 

منتقل    یجنس  یدمثلتول  یقخودشان را از طر   یهااث وجود دارد که ژن  یواناتیاز ح  یاریبس
 1. کنندمی

  یصورت جنسبه دو نوع نر و ماده که به   یت منحصردانستن زوج  ۀمسئل   :نظر بنده  به
  ی گرفتن از قرآن برا موضوع است، و اشکال  ی انگار و ساده یصرفًا نادان کنند، یم یدمثل تول

نوع  یا عده سرگرم  یتمشغول  ی تنها  چ  یو  و  اضافه   یزیاست،  تعداد  جز  بر  شدن 
 . یستن کنندگانیک تشک 

آ  : نکته خصوص  »ثمرات«  یۀ در  به  َزْوَجْیِن    :مربوط  ِفیَها  َجَعَل  َمَراِت  الَث  ُکِل   َوِمْن 
تا  ی،از هر محصول)و    اْثَنْیِن  با توجه به مطالب گفته قرار داد(   ییدر آن، جفِت دو  شده ، 
ْمُرَنا َوَفاَر ا   :یۀ اما در خصوص آ  ؛ یدروشن گرد  «یت»زوج  یتوضع

َ
ٰی ِإَذا َجاَء أ وُر َحَت  ُن  ْلَنا    لَت 

ُ
ق

اْثَنْیِن   َزْوَجْیِن  ُکٍل   ِمْن  ِفیَها  کرد،    اْحِمْل  فوران  تنور  و  دررسید  ما  فرمان  که  آنگاه  )تا 
  یم است بدان  ذکریان ، شاجفت حمل کن(  ک[ از هر ]حیوانی[ ی »در آن ]کشتی  :فرمودیم

که نوح با    اندردهگمان ب  یرندگانگکه مفسران و اشکال  یبه آن صورت   یه آ  ین که منظور در ا 
به   یاز ن   صورت نوح  ین در ا   زیرا  یست؛ جفت حمل کرد، ن  یک خود از تمام موجودات زنده 

  یار بس  یار تر باشد و به زمان بسکشور هم بزرگ   یکداشت که چه بسا از وسعت    اییکشت
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ا   یگریداشت و اشکاالت د   یاز ن  ی طوالن   ی که طوفاِن استهزا   یبرداشت یعنی    ؛ دست  یناز 
دور از  اساسًا به در حالی که فهم درست    ، دنبال داشتهبه   یمران را نسبت به قرآن کر خداناباو 

نادرست  ینچن بارها گفته   .بوده است  یبرداشت  به   :امبنده  از معنا و مفهومقرآن  که    یدور 
روشنگر   یعنیصاحبش   خدا  د   یحجت  مفهوم  و  معنا  در خصوص    . ندارد  یگری کند،  اما 

نظرات و    یامدهای به تحمل پ  هاخوِد آن   یرندگان،گاشکال  یامفسران    یهانظرات و گفته
 . سزاوارترند یشانهابرداشت

برا   ی، کل  طوربه  درست  ا   ی نظر  فهم  و  نوحو مشخص   یه آ  ین درک  آنچه  با    کردن 
طوفان    ۀ هنگام پرداختن به واقعاحمدالحسن    ید است که س   یحی برد، توض  ی خودش به کشت
  یماجرا   یروپ  یشانا   .داشته است  یانمقدس، ب  یهاو کتاب   یو بابل  یدر متون سومر 

 : فرمایدی م یطوفان در متون سومر 

  یز از بشر و ن  ی بود که از نسل خاص  ی کشت  یکساختن    یوسودرا ز   یت مأمور   ...»
در متن    "را حفظ کرد  یاه گ"عبارت    یدشا   . کندمحافظت    ی خاص  یواناتو ح   یاهانگ

 ی خصوصبه   یاهقطعًا منظور، گ   . شود  ی موضوع تلق  ین به هم   یواضح  ۀاشار   ی، سومر 
از گ  ی برا وگرنه    ،بوده است برابر    یاهانمحافظت  هرچند که  ـ   ینزم   یرو   یل سدر 

  ی باق  یاهاناست که بذر گ  ینحداقل ا   .یستن   یازن   یبه کشت  ـباشد   یرم و فراگیعظ
  ؛ کنند یو رشد م  رویند ی خود مبه کمک، خودبه   یاجبدون احت  یل، و پس از س   مانند یم

ها  است که انسان از آن  یزراع  یاهانروشن است که منظور، آن دسته از گ  ینبنابرا 
ا   شایدو    کندیم  یه تغذ ا   یکاف  ی مقدار   یوسودرا بوده است که ز   ینمنظور    ین از بذر 

ا   یاهانگ بدون  تا  برداشته  خود  با  کند    ینکهرا  آغاز  صفر  از  را  کار    فرایند بخواهد 
گندم و محصوالت    یهااز دانه   یکه خبر   ییآن هم در جا  .را ادامه دهد  ی کشاورز 
ن   یکشاورز  آدم(  )فرزند  انسان  دسترس  در  است    براینبنا   ؛یستموجود  ممکن 

ند  ا هاز مؤمنان بود  یگروه  ی،تبه کش  یافتگانباشد که انتقال   ین متن، ا   ینمقصود از ا 
همچن  کردند؛  عمل  نوح  دستور  به  گ   ینکه  نظر  منتقل  یزراع  یاهانبذر  از  شده 
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ا   . بوده است  یت انسان حائز اهم  ی برا   یز ن   ی اقتصاد   یجه نت   توانیمیاساس م  ین بر 
  ،یان در پا  .اندبوده  ید انسان مف  ی و برا   یاهل  نیز   یواردشده به کشت   یواناتح   یریمبگ 
سخن    یو   یرا انجام داد و پاداش گرفت؛ ز   یترا با موفق  اشیفه )نوح( وظ  یوسودرا ز 

به ملکوت    ی، انتقال و نجات کشت  فرایند   یان و پس از پا  یرفت را پذ  یاله  ی خدا و وح
گونه که در متن  عبور( آن   ین زم  یا دلمون )   ین در زم   یوسودرا ز   . ها صعود کردآسمان

 « .یدگز  ا آمده، سکن یسومر 

 : فرماید ی م همچنین

  ی ا گونهو به   یحطور صح حوادث طوفان نوح را به   یوجود دارد که برخ  یاتی»روا 
آمده منظور    یر ز   یت عنوان مثال در روا اند؛ به کرده  یانب  یستکه در تعارض با علم ن 

  : کندتغذیه می  نآ   ازانسان    بوده که   ی اهل  یواناتآورد، ح  ی که نوح به کشت  یواناتیاز ح
امام صادق   اسماعیل از  جابر  فرمود   یتروا   بن  که  است  سال    یدر س"  :کرده 

از بهشت    که آدم  یوانیاز هشت ح   یکرا ساخت، سپس مأمور شد از هر   یکشت
بازماندگان    یبرا   یشتی بنشاند؛ تا مع  ی ماده در کشت  یک نر و    یک خارج کرده بود،  

  ین زم   یرا بود؛ ز   نسل آدم   یزندگ  یلۀ باشد، همان طور که وس  ین زمروی  بر    نوح
 1«".قرار گرفته بود ی با آنچه در آن بود، غرق آب شد، مگر آنچه با او در کشت

 سنگشهاب با    جنشیاطین راندن   : 22 اشکال

بیان کرده است که شیاطین    ات متعددقرآن در آی  :گویندکنندگان میبرخی از تشکیک 
ه به  اناطلعاتی را دزد  آنان بتواندتا آنجا که اگر یکی از    ؛ به آسمان صعود کنند   توانندنمی 

در  یان  جن    . اندرسرود و او را به هلکت میدنبالش می به سریع و شتابان    ی شهابدست بیاورد  
و تیر    د کردنمی  هاآن   شروع به سنگساراختران    ولی  ،نشستند میکردن  گوشه اندزدکمین  
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ا َنْقعُ   :شان نشسته بود ها در کمینشهاب  ا ُکَن  َن 
َ
ْمِع َوأ   َیِجدْ   اْلَْن   َیْسَتِمِع   َفَمْن   ُد ِمْنَها َمَقاِعَد ِللَس 

نشستیم، ]اما[ اکنون هرکه بخواهد به  به کمین می   و در برای شنیدن) 1َرَصًدا   ِشَهاًبا  َلهُ 
اْلَکَواِکِب و    ،(یابد میتیر شهابی در کمین خود    گوش باشد ِبِزیَنٍة  ْنَیا  َماَء الُد  الَس  ا  َن  َزَی  ا  *   ِإَن 

ْعَلٰی َوُیْقَذُفوَن ِمْن ُکِل  َجاِنٍب *    َوِحْفًظا ِمْن ُکِل  َشْیَطاٍن َماِردٍ 
َ
ُعوَن ِإَلی اْلَمََلِ اْْل َم    ُدُحوًرا *    اَل َیَس 

ْتَبَعُه ِشَهاٌب َثاِقٌب ِإاَل  َمْن َخِطَف الْ *    َوَلُهْم َعَذاٌب َواِصٌب 
َ
ما آسمان این دنیا را به  ) 2َخْطَفَة َفأ

آراستیم اختران  از هر شیطان سرکشی  *    !زیور  را[  ]   ؛ حفظ کردیمو ]آن  [  طوری که به * 
با  *   . شوند[ عاَلم باال گوش فرادهند، و از هر سوی پرتاب میتوانند به انبوه ]فرشتگان نمی 

رانده   دور  به  دا می شدت  عذابی  برایشان  و  استئشوند،  سخن  *    . م  ]از  که  کسی  مگر 
َوَجَعْلَناَها  و    (!تازدسمع کند، که شهابی شکافنده از پی او میباره استراق ک یبه [  باالییان 

َیاِطیِن     . (طرد شیاطین گردانیدیم  ۀ و آن را مای) 3ُرُجوًما ِللَش 

 : از  اندعبارت   تاشکاال و این 

از دست چرا   -1 اخبار   دستبه فرشتگان  باز   کردن  و    ، ایستندنمی میان خودشان 
 دارند؟ پوشیده نمی  کنندمی  سمعاستراقشیاطین که از آنان از را  خود  هدف

جای اینکه منتظر  دارند؟ به باز   تر نیست شیاطین را از صعود در آسمان آیا راحت  -2
 !؟آنان را دور کنندهایی  با شهاب   آنان بمانند تا به آن نزدیک شوند و بعد از آن

به سوی  به   هاکردن شهاب پرتاب اگر   -3 است،    دلیلشیاطین،  نبوت  از  حمایت 
 ادامه دارد؟پیامبر همچنان ها پس از فوت  پس چرا شهاب 
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  در حالی که  ؛دندار نمی سمع دست بر ند و از استراقگیر پند نمی   یانچگونه جن -4
  ؟! کندمیدنبال    کند سمع  استراق هرکدام از آنان را که    ی بیند شهاب ثاقبمی

 . اکنون وجود دارد( سنگ شهاب  ۀپدیدزیرا  )
از آتش است، پس چگونه شهاب  -5 از آتش هستند ـ   هااگر جن  ـ  که خودشان 

بلکه شعله    . سوزاند؟ و مشخص است که آتش، آتش را نمی سوزانندها را می آن
 . کندو درخشش آن را بیشتر می 

شهاب د -6 به انشمندان،  را  کردها  تفسیر  علمی  آسمان  ا هشکل  از  اینکه  و  ند 
 . شوندارسال نمی

   :پاسخ

)استراقگوشه ان دزد  ۀمسئل جنتوسط    ( سمعکردن  شیاطین  دیگر  و  و    ، ابلیس 
و در زمان ایشان و پس از   خدا از تولد رسول قبل  «مأل اعلی»شان از خبرهای جاسوسی

خدا  والدت رسول با  ولی  ؛ شدندمی بازداشته ها و شهاب  هاکمین با و  ،افتاد ایشان اتفاق می
 . شدبیشتری و تشدید   تأکیدبر این بازداشتن  محمد

شدن آنان از اخبار آسمان، با والدت رسول  زمانی شدت بازداشتن شیاطین و مانع هم
اتفاقمسئله   محمدخدا   که  نبود  بوده ای  تصادفی  و  و    ؛ باشد  ی  بازداشتن  علت  بلکه 
نزول  با    .به زمین بود(  خدا و جانشین واقعی  خلیفه  )  خدا آمدن رسول  شدن آنان، فرود مانع

ا َنْقعُ   :شدگماشته  آسمان    ایبر شدیدی  حراسِت    ایشان ا ُکَن  َن 
َ
ْمِع َوأ   َفَمْن   ُد ِمْنَها َمَقاِعَد ِللَس 

نشستیم، ]اما[ اکنون هرکه  به کمین می  و برای شنیدن)  1َرَصًدا   ِشَهاًبا  َلهُ   َیِجدْ   اْلَْن   َیْسَتِمِع 
 2. (یابد تیر شهابی در کمین خود می  شنود کند، بخواهد 
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برای    گانهمعنای روزهای شش تقدیم شد توضیح  «  13  در پاسخ »اشکالکه  دیگری  نکتۀ  
آسمان  خلق)ها  آفرینش  روز   ،بود  ت(عوالم  از  منظور  اینکه  است  ،و  نتیجه  ؛»مرحله«    در 

طوری  به   است؛ شش مرحله  باید فراهم باشد  ها  آفرینش آسمان   فرایند مراحل ضروری که در  
عامل و سبب  اول،    ۀمرحل  .دارد  رقرا ای است که پیش از آن  مرحله   هب وابسته    ،هر مرحله  که

 1. به همین ترتیب برای مراحل دیگر  دوم و تدبیر کارها و مسائل اهل آن است و   ۀایجاد مرحل

 : شودبرای ما روشن میدو نکته   را دانستیممطلب این حال که ما 

از آسمان  ابتدا  شود،  پیاده  خداوند در این عالم جسمانی  خواست و ارادۀ  برای اینکه    :اول
عقل)هفتم   که    (،مثالی)آسمان  ششم  آسمان  سپس    ،گذردمی   ( آسمان  آسمانی  سپس 

سپس امر الهی، از   ( و هاآسمان نفس )تا آسمان اول  ترتیب  به همین  و  ،تر از آن است پایین 
کارها و   ۀتدبیرکنندها،  عالم نفسبا توجه به اینکه   ؛آیدبه عاَلم جسمانی فرود میآسمان آن 

 . قرار داریمدر این عالمی است که ما در آن  چیزها ۀ و هم امور

که  شود  انجام می کسانی    ی مدیریت  های و واسطه  ابزارهاطریق  آمدن از  فرود   فرایند   :دوم
شده  تکلیف  کار  این  انجام  می   انند م؛  اندبرای  خداوند  آنچه  یا  ارواح  یا  خواهد فرشتگان 

باشدمنظورش  آوردن  فرود برای  ای  واسطه هدفش  به  رساندن  خداوند    . و  برای  خواست 
منظورشعملی  خلق  کردن  عوالم  می این   تدر  اقتضا    :فرمایدمی  تعالیحق   .کند چنین 
  الَر َخَذ  اَت  اُلوا 

َ
َوَلًدا  َوق ُن  ُمْکَرُموَن   ُسْبَحاَنهُ ْحَمٰ ِعَباٌد  ْمِرِه  *    َبْل 

َ
ِبأ َوُهْم  ِباْلَقْوِل  َیْسِبُقوَنُه  اَل 

ه است او  . [ رحمان فرزندی اختیار کرده]خدای و گفتند  ) 2َیْعَمُلوَن  بندگانی    هاآن بلکه    ؛منز 
   .(و هرچه کنند به فرمان او کنند در گفتار بر او پیشی نگیرند، که هرگز  *  ارجمندند 

شبی با رسول  »  :روایت کرده است که ایشان فرمود  ین مؤمن جعفر بن محمد، از امیرال
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اگر در    :فرمود جماعت به    خدا رسول    . رد شدنورانی  ای ستاره   ، که ناگهانبودیم  خدا 
و بزرگی    ، ردبزرگی مُ   گفتیم می  : گفتید؟ عرض کردندچه می  دیدید می چیزی  چنین    جاهلیت 

بلکه  کسی؛  برای زندگی  نه  و  شود  کسی پرتاب می برای مرگ  نه  ستاره    :فرمود   . متولد شد
قضای  گویند  کنند و می را قطعی کند، حاملن عرش تسبیح می چیزی    وقتی پروردگار ما 

را  آن  و    شنوندمی  آن را   که بعد از آنان هستند  یاهل آسمان  در نتیجه  .چنین شد  ما پروردگار  
تا  کنند  سمع می شیاطین، استراقجایی که    ؛ رسدبه آسمان دنیا می   در نهایت تا    ، گویندمی

در    ؛ کنندکم  از آن  و  برسانند، و به آن بیفزایند  کاهنان  و به    بیاورندبه دست  چیزی را    چه بسا
با این    سپس خداوند عزوجل   . رسندها به هدفشان میآنو    ، کنند اشتباه می  کاهنان   نتیجه 

را   نمود،  ستارگان، آسمان  نیستمحافظ  پایان رسید و کهانتی  به  بن    «.و کهانت  و جعفر 
کرد  محمد َمِن    : تلوت  ُمِبیٌن ِإاَل   ِشَهاٌب  ْتَبَعُه 

َ
َفأ ْمَع  الَس  که  )  اْسَتَرَق  آن کس  مگر 

ا    :و سخن خداوند عزوجل (کنده گوش فرا دهد که شهابی روشن او را دنبال می اندزد َن 
َ
َوأ

ا َنْقُعُد ِمْنهَ  ْمِع ُکَن  [ برای  و در ]آسمان )  ًدا َرَص   ِشَهاًبا  َلهُ   َیِجْد   اْلَْن   َیْسَتِمِع   َفَمْن   ا َمَقاِعَد ِللَس 
به کمین می  بخواهد  شنیدن،  اکنون هرکه  ]اما[  فرا دهد نشستیم،  در    گوش  تیر شهابی 

 1. (یابد کمین خود می 

تا عالم جسمانی ما  ها  واسطه طریق  از    تدر عوالم خلق  روشن است که منظور خداوند
این سلسله   ،آیدفرود می  هر  چراکه  حتمی و ضروری است؛  امری  مراتب،  و روشن شد که 

ـ آن آسمان همان طور که دانستیم زیرا ـ است؛  وابسته    شعالم پیش از خودبه    (آسمان)عالم  
این  در    .اهلش است  ئونکنندۀ شمدیریت و  عالم  آن    ۀتدبیرکنندقبلی،   نزول    فرایندطول 

  ان از رسیدنشاخبار آسمان، پیش  دانستن  و برای    ، کنندمی  سمعاستراق، شیاطین  تدریجی
 . کنندمیتجسس   ،به این عالم جسمانی 

ـ علوه  به  اساس که  ماهیت شیاطین جن  آفریده شده   بر  را  آن توانایی  ـ  ند ا آن  برای  ها 
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جسد و روح آفریده    نیز   برای جن  .کنداقتضا می  و جاسوسی از اخبار آسمان  سمعاستراق
  تأثیر دلیل  به همین   1؛ ارواحشان استبه    یو نزدیک لطافت    در نهایِت   اجساد جن  .شده است

احمدالحسن  طبق آنچه از سید  ـ   در نتیجه   ؛ شودآشکار میهایشان  بر صورت کارهایشان،  
هایشان  ها و صورت شکلبا توجه به    توانرا می آنان    کردار از بدکردارِ ـ افراد نیک امآموخته

و بدکارشان    ، شکل نیکوصالح آنان را به ، شایسته و  ها را ببیند کسی بتواند آن اگر    . متوجه شد
   . نیستهایشان به ارواحشان نزدیکی بدندلیل جز به و این  ، بیندمی  ی زشت و بدشکلرا به 

آنان    بنابراین آسمان،  دانستن  برای    (سمعاستراق )جاسوسی  آناخبار  کاری  ها  برای 
نگهبان و مانعی است که  ، نیازمند قراردادن  کار و بازداشتن آنان از این    ، است  پذیرامکان

سخن  از    است که خداوند متعال  طور  همان و این بازدارنده،    ؛آنان را از استراق سعع بازدارد
ْمِع    :است حکایت فرموده  آنان   ا َنْقُعُد ِمْنَها َمَقاِعَد ِللَس  ا ُکَن  َن 

َ
ِمِع اْلَْن َیِجْد َلُه ِشَهاًبا  َیْستَ   َفَمْن َوأ

در ]آسمان )  َرَصًدا  به کمین میو  برای شنیدن،  بخواهد  [  اکنون هرکه  ]اما[  نشستیم، 
   . (یابدتیر شهابی در کمین خود می گوش فرا دهد 

اخبار آسمان توسط  شدن  و دزدیده مسئله به استراق  این  ،  ملحظه کردیم که    طور   همان
تدبیر الهی در  که  ـ اش  مراحل ضروری طول عبور از  هنگام فرودآمدن امر الهی، در    یان جن

امتحان    برخی از آفریدگان مورد توسط  و    شود،انجام می   ـ کندمی اقتضا  آن را    تعوالم خلق
توانایی جاسوسِی  از    شانآفرینشو ماهیت  طبیعت  با توجه به  که    پذیرد صورت می  یان( جن)

بهتر  پندارد که  کننده می که تشکیک به آن صورتی  نه  برخوردارند،  ها و عوالم  اخبار آسمان 
دست است   خودشان  بین  را  اخبار  تا  فرشتگان  نکنند  دست  از    سمعاستراق فرصت  به  را 

)که  ند  ا های نشستخانه کنند فرشتگان در قهوهتصور میها  گویی آن   .کنندسلب  شیاطین  
شیاطین    و  ، بشوند  شکه نباید واردرانند  میمسائلی سخن    ۀ و دربار البته هرگز چنین نیست(  
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 ! شوندمتوجه میها را از آنان کنند و اخبار آسمان می  سمعاستراق آیند و می

آسانی و سختی ندارد    ه ارتباطی بهیچ  شیاطین جن،  توسط    سمعاستراق طور که   همان
تر نیست شیاطین را از باالرفتن در آسمان  »آیا آسان :گفته شودکننده مثل گفتۀ تشکیک تا 

هایی  به آسمان نزدیک شوند و بعدًا با شهاب ها  آنجای اینکه منتظر باشند تا  بازدارند؟ به 
یعنی اشکال    ؛ ارتباط دارد  (جنمخلوق )خود  ماهیت    هباین پدیده،  بلکه    ؛« !تیرباران شوند

سطح   توانایی    ، است  « پذیرنده»در  در  شیاطین    .( خداوند)  « دهندهامانج »نه  از  بازداشتن 
به   تشکیکصورتی  به ـ آسمان  صعود  میکه  درخواست  تغییر    ـکند کننده  با  اساسی  فقط 

هایشان، تراکم بیشتری پیدا  بدن که  صورت    به این   ؛پذیر استآفرینش جن امکانماهیت  
انسان  ک آفرینش  طبیعت  به  و  تراکم  تر  نزدیک ند  که  از شوند  را  او    سمع استراق   بدنش 

چنینی  این »چرا خداوند، جن و انس را با کیفیتی که نایاست پرسش از و بدیهی  ؛داردمی باز
در    ؛ هستیم درصدد توضیحش  است که ما  ای  خواسته جز  ه آفریده است؟« مسئله دیگری ب

طبیعت    نتیجه  از  ما  ماهیت  شناخت  که  و  اساس جن  راه    بر  تنها  است،  شده  آفریده  آن 
از   آنان  بیان کرده است  طور   همانـ را    سمعاستراق بازداشتن  گماشتن  به    ـکه قرآن کریم 

 .اندازدها فاصله میآنان و نفوذ به آسمان میان که کند محدود می نگهبانانی 

هنگامی که پس از فوت    هابا شهاب   بازداشتن شیاطین   ۀعلت ادام  ۀاما پرسش دربار 
  ـگانکنند سخن تشکیک طبق  ـ حالی که نبوت    در  ،کنند   سمعاستراق نیز بخواهند    پیامبر

است  رسیده  اتمام  می   ؛به  مسئله  این  توضیح  رسول    :بگوییم   توانیم برای   خدا رحلت 
نیستانقطاع  معنای  به  الهی  وحی  و  نزول  بلکه    ؛کامل  امور  آوردن  فرود  نیزوحی  همۀ 

این جهانمخلوقات    ۀتدبیرکنند جانشین    در  که  خدا  خلفای  توسط    ، هستند  پیامبربه 
  . هستند  ( دوازده امام و دوازده مهدی ) محمدهمان آل   هاشود؛ و آن انجام می فرشتگان

بر   مبارک قدر را بخوانیم تا این حقیقتی را که قرآن و روایات متواتر ۀسور فقط کافی است ما 
 . اند بشناسیمورزیده   تأکید آن 

شدن وحی و  معنای بسته به این  ،  اندبه آن پرداخته   ختم نبوت که علمای مسلمان  ۀ دربار 
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شدن از  معنای »مبعوث به رسالتی    که نبوِت   ستمعنااین  به  فقط  بلکه    ؛ارسال الهی نیست
طرف خود آن  و پس از ایشان، درب ارسال از    ، به اتمام رسیده  با محمد  سوی خداوند« 

ایشانو    ، باز استهمچنان    حضرت زیرا رسول  ارسال خداوند است؛    همان   ارسال 
در توصیف  دلیل به همین  .تر خداوند استتر و تمامو کاملو جانشین واقعی خلیفه  خدا 

ین آمده  مؤمن و در توصیف امیرال 1« گشایندۀ آیندهو  گذشته،    ۀکنندختم »  : ایشان آمده است
 2«.اللهرسول  رسوِل » :است

نبوت،  »نبوت خاتم«    خود  در کتاباحمدالحسن  سید   این معنای ختم  اشاره کرده  به 
گاهیکس هر  .است  3. به کتاب مذکور مراجعه کند  بیشتر است خواستار آ

حالی که    در  دارند،دست برنمی  سمعاستراق گیرند و از  نمیعبرت    یان چرا جناینکه  اما  
هر شهاب   بینندمی آنان  کدام  ها  است   سمعاستراق که  را  از  می  کرده  به  این    د،نکندنبال 

که شریک جنیان در  ـ انسان    .گرددبازمی در عالم آزمایش و امتحان    خود مکلفین جایگاه  
داریم  قرار  آن  در  ما  که  است  امتحانی  اینکه  ـ  عالم  وجود  تمسخرکنندگان  با  عاقبت 

و اینکه سرانجامشان هلکت و خسران   ،بیند را میها  آنفرستادگان خداوند و ستمکاران به  
ا َظَلُموا    :استبوده  آشکار   ْبِلُکْم َلَم 

َ
ْهَلْکَنا اْلُقُروَن ِمْن ق

َ
نَ   ُرُسُلُهْم   َوَجاَءْتُهْم َوَلَقْد أ اِت َوَما  ِباْلَبِی 

لِ   َکاُنوا ِلُیْؤِمُنوا  پیش از شما را هنگامی که ستم  اقوام  و قطعًا  ) 4َك َنْجِزي اْلَقْوَم اْلُمْجِرِمیَن َکَذٰ
به هلکت رساندیم،   برایشان آوردند در حالی که فرستادگانشان  کردند    ولی  ،دالیل آشکار 

ولی به تکرار   (دهیمگونه مردم بزهکار را جزا میاین ما  .بر آن نبودند که ایمان بیاورندها آن
اعمال  چه برسد به    ،کندگذشتگان خود مخالفت نمی های  گفته همین روش اصرار دارد و با  
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اْلِعَبادِ   :فرمایدمی  تعالیحق   .و کارهایشان ِبِه    َیا َحْسَرًة َعَلی  ِإاَل  َکاُنوا  ِتیِهْم ِمْن َرُسوٍل 
ْ
َیأ َما 

َلْم َیَرْوا َکْم  *    َیْسَتْهِزُئوَن 
َ
ُهْم ِإَلْیِهْم اَل َیْرِجُعوَن أ َن 

َ
ْبَلُهْم ِمَن اْلُقُروِن أ

َ
ْهَلْکَنا ق

َ
دریغا بر این  )ای   1أ

اند مگر ندیده *    .گرفتندبه سخره میآنان نیامد مگر آنکه او را    ای ای بر هیچ فرستاده   !بندگان
نسل  بسیار  هل چه  آنان  از  پیش  را  قطعاً ]نسل م.  گردانیدی   کها  که  اینان  به   هایی[  سوی 

   . (گردندبازنمی

خودش  سوزاند که را می ی جن ـهستند  ینکه آتشـ ها اینکه »چگونه شهاباز اما پرسش 
آفریده   آتش  کنندگان  تشکیک نظر  با  ما  اگر    . استبسیار سفیهانه  « پرسشی  شده استاز 

به انسان    قدر هم که بزرگ و سنگین باشدشود که سنگ هر اش این می، الزمه موافقت کنیم
 !انداز خاک زمین و عناصر آن تشکیل شده  هااین ی هر دو  کهچرا آسیبی نرساند؛ 

این، مطلبی مهم  بر  کردن پرتاب   ۀکنندگان مسئلتشکیک اینکه    :هم هستتر  علوه 
به شهاب  را  ها  هستند که    از جن  یشیاطین  :کنندتصور میبه این صورت  سمت شیاطین 

  سمعاستراق   تا از عالم باالتربروند  فضا  طرف  باالی پوشش جوی ما، به  به  کنند  تلش می
با شهاب شود  د می سها  راه آن ولی    .کنند به و  پرتاب می هایی که  جلویشان    شودسویشان 

شباهت دارد   های اکشنیه به نظر آنان، بیشتر به صحنقضیه  این   در نتیجه شود؛ گرفته می
فیلم  در  هیجانیکه  و  اکشن  می   های  واقعیت    در   ! شونددیده  که  جنیان  می حالی  گوید 

بدن بدن همچون  متراکمی  و های  ندارند  ما  نتیجه   های  به   در  یک  شهاب    ۀ قطعصورت 
 .گذاردنمی یتأثیر  یان لطیف جنهای بدناصًل در   ییا آهن  یور سنگ شعله

عوالم باالتر، در عوالم    است که ین  شود ا   یده فهم باید درک و  قبل از هر چیز  که  واقعیتی  
ی  پایین  که در عالم جسمانی ما  رخدادی  به این معنا که هر    ؛ کنندو ظهور مییابند  میتر تجل 

ی اتفاق می اتفاق افتاده که این عالم   یکه در عالم باالتر رخدادی است افتد، صورت و تجل 
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  کنند   سمعاستراق کنند  معناست که شیاطین جن که تلش میبه آن  این    . کندرا تدبیر می 
این    ( هاییشهاب )ای  با بازدارنده  با عالم باالتر تناسب دارندمیکار منع  از  ولی    ؛ شوند که 

ظاهر  هایی  شهاب   صورتبه در این عالم    افتدمی که در آن عالم اتفاق  رویدادی  این  تصویر  
 . کنیمرا مشاهده می  هاآن  زمین دشدن در جوکه هنگام وار شود می

نزدیک  ذهنبرای  شدن  خلیف  : تر  روح  کنیم  فرود  ۀ تصور  هنگام  بر  خدا،  وحی  آمدن 
خواهد می   از فرشتگانیکی  که  باشد  سپیدی    ۀصفحهمچون    (ی صادقهرؤیاهایا  )ایشان  

آن   در  را  خداوند  وحی  و  بزندرسالت  کند  از  یکی  اگر  حال    .نقش  تلش  جن  شیاطین 
هایی  و با شهاب   ،شودبازداشته و منع میاین کار  وحی باخبر شود، از  از  کند یا    سمعاستراق

پرتاب  این بازداشتن و    .شودتیرباران می  تناسب دارد  ـشودکه به او وحی میـ که با عالم روح  
ی میهایی آشکار می شهابصورت در عالم ما به  شهاب با چشمانمان  ما  کند که شود و تجل 

 1. کنیممی مشاهده

باز  ،  اندتوضیح داده شده علمی  نظر  ها، از  شهاب   ۀکه پدیدگفته  حتی با این    در نتیجه 
ی و ظهور  باعث نمی هم این   که در عالم باالتر اتفاق    باشدنرویدادی  شود این پدیده، تجل 

ظهور و  چیزی جز    افتد هر آنچه در این عالم اتفاق می  دادیم   توضیح   کهچرا   ؛افتاده است 
ی   نیست  تجل  و  رویدادی  باالتر  عالم  در  افتاده  آن  بر  گذار  تأثیر که    ۀ مسئل  . استاتفاق 

واقعیتی  بلکه    ؛ نیستشده  ثابت دینی  یک واقعیت  جهان دیگر، فقط  بر    یک جهان  گذاریتأثیر 
  .کانیک کوانتوم مطرح شده استهای مها و آزمون طبق داده است که در محافل علمی نیز  
و فرض   است بدون جرم گراویتون را که   ۀ ذر  ندا ه نتوانستکنون روشن است که دانشمندان تا 

نیروی  می میشود  منتقل  را  بزرگ  ،کندجاذبه  در  که  آزمایشاتی  علمی در  مراکز  در    ترین 
،  هادونبزرگ ها دهندۀ  شتاب»منظور بنده    ؛رصد کنند   استده  یرس انجام  به  ن اخیر  سالیا

توانست   ؛رن« استِس دهندۀ  یعنی شتاب  را  ا ه در عین حال  آثار آن  وند  از    رصد کنند،  یکی 
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  گذاری تأثیر یعنی  ؛کیهانی« استگذرندۀ  »  اتتأثیر ،  برای توضیح آن شدهمطرح های  حلراه
 . جسمانی ما که ما در آن هستیمجهان دیگر، غیر از  ی از جهان

*  * * 

با پندار  کنندگان به قرآن  تشکیک شده از سوی  اشکاالت واردهای  برخی از مثال   هااین
  اً نیست و ِصرفدرست  و دیدیم پندار آنان،    بود، علمی  شدۀ  های ثابت با دادهداشتن  مخالفت

قرآنیا    ، کهندارد  یواقعیتهیچ  پنداری است که   آیات  نفهمیدن  از  درست  شکل  به   ناشی 
  . اندها حاصل شده آنتوسط    فهم برخی از علمای مسلمان و تفسیر آیات  بر اساسیا  اند،  بوده 

بر  قرآن را  همگی    آنان  کهچرا به این دو فهم ندارد؛  هیچ ارتباطی  قرآن،  واقعیت این است  
در بیان یک    قرآنبودن  پندار اشتباه منجر به  کنند که  تفسیر می  شظواهر متشابه  اساس

یعنی فقط    ،ترازشصاحب و هم فقط با توضیح  قرآن    .هرگز چنین نیست(و  )  شودمی  حقیقت
 . کس دیگرشود، نه هیچ توضیح داده می محمد از آل یامام

زیرا حال  کنم؛  میها بسنده  همین نمونه به    ـآنان   پندار طبق  ـ مخالفت قرآن با علم    ۀ دربار 
همان طور  و    ، نیست  هشدگفته   های نمونه ، بهتر از  زمینه در این  و روز دیگر اشکاالت آنان  

با استناد به    توانرا می  آنان   اشکاالت و پندارهای های قبلی دیدیم، تمام  نمونه   دربارۀکه  
 . پاسخ دادمحمد می از آل اماتوضیحات 





(5 ) 

 اشکاالت تاریخی

نظر تشکیک ـ   قرآنداشتن  اشکال نظر مخالف   ـناگکنند به  با  بودن  از  آیاتش  از  برخی 
 .گذاردمی  تأثیر، از اشتباهبودن قرآن معصومالهی و   خصوصیتکه بر  ، حقایق تاریخی

   :پاسخ

از   یا عدم  اطمینان  این دو  حت هر ماجرای  صصحت  از  یکی  به  طریق زیر  تاریخی، 
   :تواند حاصل شودمی

 ؛ صحیح تاریخیمستندات وجود  :اول

مثًل »حجت خدا« یا    ؛ ثابت شده است  اشییگوکه راستسی  کاطلع از  کسب    :دوم
   ؛»کتاب خدا«

و  را دگرگون کرده باشد،  دست تحریف، تاریخ    چه بسازیرا    ؛ تر استقطعًا راه دوم، قوی 
علمی  رویکرد  بر همین اساس،  ؛  ندا ه مسائل را بیان نکردتمامی  تاریخی،  کم مستندات  دسِت 

برای   بیاناز  اطمینان  صحیح  و  آشکارکننده  اثبات  کریم،  قرآن  یعنی    ،اشکننده حقانیت 
ثابت شده  عقلی و نقلی نظر  از  کهـ ثابت شود  موضوع  و اگر این  است؛  محمدخدا رسول 

 .شودثابت می نیز  قرآن صداقت آن، حقانیت و دنبال به  ـاست

و پس از  خواهیم پرداخت  نسبت به قرآن    برخی از اشکاالت تاریخی آنان به  طور کلیبه 
اوهام  روشن    این اشکاالت  توضیح  از  منظور قرآن از  فهمی  و کجخواهد شد چیزی بیش 

 .است نبوده کریم  
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 نبود آزر  ، میابراهپدر  اسم  :23 اشکال

ابراهیم  اسم  »آزر«  گوید  میقرآن   ِخُذ    : استبوده  پدر  َتَت 
َ
أ آَزَر  ِبیِه 

َ
ِْل ِإْبَراِهیُم  اَل 

َ
ق َوِإْذ 

ْوَمَك ِفي َضَلٍل ُمِبیٍن 
َ
َراَك َوق

َ
ي أ ْصَناًما آِلَهًة ِإِن 

َ
[ هنگامی را که ابراهیم به پدر  و ]یاد کن ) 1أ

بتان را خدایان ]خود[ می  آیا  را در گمراهی راستی  به گیری؟  خود »آزر« گفت  تو و قوم تو 
 . کند اسم او »تارح« بوده استدر حالی که تاریخ برای ما نقل می  ، (بینم آشکاری می 
  :پاسخ

پدر ابراهیم   «آزر»آمده است    ات یدر قرآن و روا و اینکه بود   مادری ابراهیم  جد    «آزر»
  و اگر  ،استبوده    او  پسر دختر  ابراهیمکه  به این معناست  بود،    او  پسر  « ابراهیم»بود یا  

ل و   اطلق    « پدرعنوان »  ـمادری و چه  چه پدری  ـ   «جدبر »  ه باشداو بودمراقبت  تحت تکفُّ
استکاربردی  چنین    .شودمی آمده  نیز  قرآن  خود  متعال  .در  ابراهیم    ۀدربار   خداوند 
ْبُل  وَ ُکًل  َهَدْیَنا    َیْعُقوَب َوَهْبَنا َلُه ِإْسَحاَق وَ   وَ   : فرمایدمی

َ
ِتِه َداُووَد  ُنوًحا َهَدْیَنا ِمْن ق َی  َوِمْن ُذِر 

وَب وَ  ُی 
َ
ِلَك َنْجِزي  ُیوُسَف َوُموَسٰی َوَهاُروَن  َوُسَلْیَماَن َوأ ا َویَ *    اْلُمْحِسِنیَن َوَکَذٰ ْحَیٰی َوِعیَسٰی  َوَزَکِرَی 

اِلِحیَن َوِإْلَیاَس   الَص  ِمَن  او بخشیدیم، و هری ) 2ُکٌل   را به  را هدایت    کو اسحاق و یعقوب 
د و سلیمان و ایوب و یوسف و  ودایت کردیم، و از نسل او داو پیش از آن هکردیم، و نوح را  

و زکریا و یحیی  *   دهیمگونه جزا می نیکوکاران را این  موسی و هارون را ]هدایت کردیم[؛ و
  ۀ ابراهیم و از جملنسل  را از    عیسی  .(و عیسی و الیاس را که همه از شایستگان بودند 

 .استبوده جد مادری »مریم«   ابراهیماینکه وجود با  ، قرار داده است وی  فرزندان

 : فرموده استاحمدالحسن  سید 

 ای پدر، مسئله عنوان  به نامیدن جد پدری  و    ؛ نه آزر  ،تارح بود   »نام پدر ابراهیم

 
 . 74انعام:  - 1
 . 85و  84انعام:  - 2
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 1« . ... طبیعی است

 : گفته استطبرسی 

 2« .مادری ابراهیم بود  جد  اسم  آزر،  :گویند»اصحاب ما می

داشتهن  ا دیگر مفسر که    یهایو گفتهنظرات   ندارداند  ابراز  ارتباطی  ما  اینکه    ؛به  مثل 
 .دیگر اتر نظاست و  پدر ابراهیماسم  تارح«  و »آزر  :گویند میبرخی از آنان 

 .استتعارض نداشته  تاریخی واقعیت شود قرآن با روشن می  ب به این ترتی

 خواهر هارون نبود  م، ی مر   :24 اشکال

  حالی که هارون در  ه است کنندگان چگونه مریم، خواهر هارون بودتشکیک طبق گفتۀ 
  : فرمایدمی قرآن    !؟زمانی داشته است  ۀ با او فاصل  ـنزدیک به هزار سال ـ   زمان طوالنی مدت
ا ِك َبِغًی  ُم 

ُ
 َسْوٍء َوَما َکاَنْت أ

َ
ُبوِك اْمَرأ

َ
ْخَت َهاُروَن َما َکاَن أ

ُ
ای خواهر هارون، پدرت مرد  ) 3َیا أ

   .(بدی نبود و مادرت ]نیز[ بدکاره نبود
 :پاسخ

نظر در  دم«  »هاروِن توضیح  که در   نظرات علمای مسلمان ها و گفته   ابتدا باید بگویم در  
احتمال    ـمتعدد   تاحتماال میان  از  ـ آنان    .ارتباطی با ما نداردهیچ    نظر دارند آیه اختلف این  
از  ؛  انده بیان کرد  دیگری نیز  احتماالت  .بوده است  ، برادر موسیویند که منظور از  ا هداد

 4: جمله

 
 . 654پاسخ پرسش ، 7 لدج انه، های روشنگر پاسخ - 1
 .584/ 1تفسیر جوامع الجامع:  - 2
 .28مریم:  - 3
؛   227/  14مجلسی، بحاراالنوار:  ؛   106،  105/  4مرتضی، امالی:    ؛122/  7مراجعه کنید به: طوسی، تبیان:    - 4
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  به نظرشان  آنان وقتی کار مریم  ؛ ومرد فاسقی بودـ  نظر آنان به  ـ این هارون   -
 ؛ دتشبیه کردن وی  به او را  ، آمد  حزشت و قبی 

شایسته  - مرد  بنی هارون،  از  بودای  آناسرائیل  پس  را  ؛  مریم  تشبیه  او  به  ها 
 ؛ کردند

 . بود هارون، برادر مادری یا پدری مریم  -

و از    ، استبوده    هارون برادر موسی آیه،  این  در  نظر  دمشکی نیست که »هارون«  
اسم داشته  و به این    یپدر برادر  برادر مادری یا    ، تاریخی ثابت نشده است که مریمنظر  
و  روشن کرده احمدالحسن سید به »خواهر هارون« را دادن وی  قرار خطاب ولی علت  ؛ باشد

   : ه استفرمود

تشب » مر وی    هیمنظورشان  موس  ِم یبه  هارو  یخواهر  است؛  بوده    نو 
 . و پاک بود  سته یها شاخواهر هارون از نظر آن ِم یمر  کهچرا 

  که هارون لی دل ن ی؟ به ا یچرا گفتند خواهر هارون و نگفتند خواهر موس اما
که خواهر هارون   یمی مر   .شودی منسوب م  [تربرادر بزرگ]تر بود و خواهر به او  بزرگ 

موس شده  یو  ذکر  قرآن  در  م  .است  است  متعال  قاَلْت    :دیفرمای خداوند  َو 
ِبِه َعْن ُجنُ  یِه َفَبُصَرْت  صِّ

ُ
ْخِتِه ق

ُ
ْمنا َعَلْیِه اْلَمراِضَع ِمْن    ٍب ِْل َو ُهْم ال َیْشُعُروَن * َو َحرَّ

ُکْم َعلی ُدلُّ
َ
ْبُل َفقاَلْت َهْل أ

َ
ْهِل َبْیٍت َیْکُفُلوَنُه َلُکْم َو ُهْم َلُه ناِصُحون  ق

َ
اهر  و به خو ) 1أ

  . در حالی که آنان متوجه نبودند  « پس او را از دور دید.او برو  »از پِی   :[ گفت]موسی
آیا    :گفت []خواهرش آمد و  . ، شیر دایگان را بر او حرام گردانیده بودیمقبلو از  *  

ای راهنمایی کنم که سرپرستی او را برای شما به عهده  خواهید شما را به خانوادهمی
به    می و مر   ،نزد مادرش بود   یبازگشت موس  ۀلیاو وس  .(خیرخواه او باشند؟گیرند و  

 
 و دیگران. ؛ 477/ 8مبارکفوری، تحفة االحوذی:  ؛ به بعد 97/ 16طبری، جامع البیان: 

 . 12و  11قصص:  - 1
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هجرت کرد و در    وداد و با ا   ی ار یرا    ی موس  ی و   .داشت و شجاع بود  مان یا   یموس
ل   لیاسرائیاز بن یار یبس  یهاآزار و هارون یهمراه موسبه  یسرگردان متحم 

تر  بزرگ   و هارون  یاو از موس  . رفت  ای از دن  یدر سرگردان،  از هارون  ش یشد و پ
  1« .بود

 2. شده استشناخته بسیاری بوده، از نظر »مریم«  خواهر موسیاسم اینکه 

 : گویدشیخ علی نمازی می 

همسر کالیب  او    . از هبوط آدم، مریم خواهر موسی فوت کرد]سال بعد از[    3866»در  
 3« .سال داشت 122حالی که   رد هارون فوت کرد .بن یوفنا یا یوحنا بود 

تاریخی نیز مخالفت نکرده  واقعیت  این  با    روشن شد قرآن  ،شدهگفته با توجه به مطالب  
 .است

 در زمان فرعون وجود نداشت   هامان : 25 اشکال

ْوِقْد ِلي    :در قرآن آمده است
َ
 َما َعِلْمُت َلُکْم ِمْن ِإَلٍه َغْیِري َفأ

ُ َ
َها اْلَمأل یُّ

َ
اَل ِفْرَعْوُن َیا أ

َ
َوق

ُه ِمَن اْلَکاِذبِ  ُظنُّ
َ
ي َْل ِلُع ِإَلی ِإَلِه ُموَسی َوِإنِّ طَّ

َ
ي أ یِن َفاْجَعْل ِلي َصْرًحا َلَعلِّ  4یَن َیا َهاَماُن َعَلی الطِّ

پس ای    . شناسم، من جز خویشتن برای شما خدایی نمی قوم  انای بزرگ  : )و فرعون گفت
برایم بر گل آتش بیفروز و ُبرجی ]بلند[ برای من بساز، شاید از خدای موسی اطلع    ،هامان

 
 . 652پاسخ پرسش ،  7ج  انه، های روشنگر پاسخ - 1
کنز به  - 2 مشهدی،  به:  کنید  مراجعه  مثال،  مقتنیات ؛   41/  10الدقائق:  عنوان  حائری،  ؛  123/  8الدرر:  علی 
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هامان در    داردیم  یان صراحت ببه   یهآ  ینا   . پندارم(گویان مییابم، و من جدًا او را از دروغ
بوده، در حال در زمان فرعون وجود    ی و   پندارند یم  کنندگانیک که تشک   ی خدمت فرعون 

  ین به هم   یز ن  یدندکه گوساله را پرست   یونیو سامر   یسامر   یتنداشته است؛ و وضع  یخارج
اِمِريُّ   : صورت بوده است ُهُم السَّ َضلَّ

َ
ْوَمَك ِمْن َبْعِدَك َوأ

َ
ا ق ْد َفَتنَّ

َ
ما قوم تو    )در حقیقت،   1ق

  یرندگان، گاشکال   ین از نظر ا   . ها را گمراه ساخت(و سامری آن   ودیم [ تو آزمرا پس از ]عزیمت 
  یک   یستۀصدور آن، شاو  است    یخی اشتباه تار   یک   ین بابل آمدند، و ا   یر ها پس از تسخآن

 ! یستن  یکتاب اله
 :پاسخ

  ین همچن   .داشته است  یان است که قرآن ب  یتیفرعون، واقعبرای  عتمد  م  یروز   یکوجود  
روا  تحر   آمده   یاتدر  هامان  که  اذ  ی برا   یاصل  کنندۀیک است  و  و    ی موس  یتآزار 

  یکه فرعون در برابر موس شدیم ینبود که مانع از ا  یبه او بود، و او کس گانند آور یمانا 
گاهنرمِ  و  دهد،  نشان  م  یش  فرعون  تصد  یموس  خواستیکه  او    یقرا  به  هامان  کند 

بنده    یک  یروپ  خواهییم  یاآ  شویی م  یدهکه پرست  یهست ییکه تو خدا   ی»در حال  :گفتیم
  یبود موس  یک او نزد   یزبینی ت بود    یرخوارهش  طفلی  ی موسوقتی  تا آنجا که   2«!ی؟شو 

خواهرش خواست   یبخورد، وقت  یرزنان ش   ینۀاز س   یرفتنپذ  یپس از آنکه موس  .را لو بدهد
  : ها گفتبه آن  یرد، او را بر عهده بگ   ی کند تا سرپرست  ییراهنما  یردهزن ش   یک ها را به  آن
  ی و برا   یرند؟ کودک را بر عهده بگ   ینا   یکنم تا سرپرست  ییراهنما   یا شما را به خانواده  یا»آ

به خوب  یاو دلسوز  را  او  به شما تضم   یتترب   یکنند و  خواهند    ینبدهند که چن   ینکنند و 
  یکی و با او به ن  ورزند ی( به او مهر و محبت مهستنداو  خیرخواه  ها  که آن  ی)در حال  !کرد؟

  :جملت را گفت، هامان گفت  ینا   یخواهر موس  یوقت  :شودیگفته م  «.کنندیرفتار م
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  :[ گفتی]خواهر موس  ی و   .نوزاد از کدام خانواده است«  ین ا   داندیم  زن ینکه ا   یراست»به
 1. « پس، از او دست برداشتند.ستندها به پادشاه وفادار هبود که آن   ین»منظور من فقط ا 

رفع    یهرکس برا »  :فرموده است   رسول خدا   . شد  یدشد  یزن   ی عذاب و   یلدل  ین هم   به
را    یاو در آتش خواهد بود، و هرکس سلطان  یننشسلطان ستمکار بترسد هم   یک از    یازین

  ی هاعذاب  یدترینهامان است، و او و آن سلطان شد یننشکند هم  یبه ظلم و ستم راهبر 
 2« .کرد هنداهل آتش را تحمل خوا 

آمده    یات او در قرآن و روا   یاد صورت است؛    ینبه هم  یتوضع  یز ن   ی خصوص سامر   در
که خداوند فرعون    ی روز » : شده است که فرمود   یت روا   عنوان مثال از امام باقر به   .است

که    یاه کرد در حالنگ   یلاو به جبرئ   . بود  ی موس  جلودار قوم   ی را غرق کرد، سامر   یارانش و  
 گذاشتی م  ینزم   یهر جا  هآن اسب ُسمش را ب   . بود  یبر اسبرمکه سوار    ۀدر کران  یلجبرئ

خاک    یاو قدر   .به او نگاه کرد  بود  یموسۀ  یدبرگز   یارانکه از    یسامر   .کردیآنجا حرکت م
  یخت،ر   اییسه برداشت، و آن را در ک  ـکردیکه حرکت م یدر حالـ   یلسم اسب جبرئ  یر از ز 

به او  بنو  بر  آن  م  یلرائاسی موجب  آنآنسوی  به   یسابل  یوقت  .کردی افتخار  و  آمد  ها ها 
]به   را  سامر ییخدا گوساله  به  برگرفتند  خاک  :گفت  ی [  برا    یآن  است  همراهت    . یاورکه 

ابل  یسامر  را آورد و  تن   یس آن  را در  ر   یخال  ۀآن  آن خاک در گوساله    یوقت   . یختگوساله 
 3«.شد حرکت کرد و به صدا درآمد یختهر 

  یرا در زمان موس  یسامر   یانام هامان  به   یتیکه وجود شخص   یکس  ی،طور کلبه 
  یلها دلآن نداشتن وجود یبرا   یدبا  فرماید،ی م یحکه قرآن به آن تصر  یدر حال کندیانکار م

 یرندگانگکه اشکال   یدر حال  ؛ تام و تمام باشد   کندی قرآن وارد م  ه که ب  یتا اشکال  یاوردب   یقطع
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 ! در دست ندارند یلیدل ین چن

وجود    یرفتن نپذ  یت، دو شخص   ینانکار وجود ا   ی برا   یرندگانگاشکال   ینمستندات ا   اگر
بهانه    ینبا ا بوده باشد   ـ یهودیاناز    یمثًل بعض ـ  یاناد  یرواناز پ  یبعض توسط    هایت شخص   ینا 

ـ  قرآن  یحطبق تصر ، به اعتقاد ما ـ اندصراحت ذکر نشده دارند به  یار که در اخت  یکه در متون
  یف را تحر   یقاز حقا  یاریاست نرسانده، و بس  که بوده  یرا به همان صورت  یتواقع  مامها تآن

ُفوَن اْلَکِلَم َعْن َمَواِضِعِه   :فرمایدیم  تعالیحق   .اندکرده ِذیَن َهاُدوا ُیَحرِّ )برخی از   1ِمَن الَّ
که    یم بدان   است   یکاف  ینهم   . (دهندتغییر می اند، کلمات را از جاهای خود  آنان که یهودی 

ب  ورزیینه ها به سبب کآن خداوند    یاز خلفا  اییفهپرستش گوساله را به خل  احترامی،ی و 
 . نسبت دادند  هارون یعنی

بعد    ی هاهامان در زمان  یا   ی سامر   نامبه   هایییت با فرض وجود شخص   یحت  ،علوهبه 
سبب وجود  تنها به   ـندارد  یوجود خارج  یعتاً طب   ی فرض  ین که چن  یدر حالـ   یاز زمان موس

  یقی حق  یتشخص   یچ وجودنداشتن ه  یمعنالزامًا به   وجهیچه، به خصوصُبعد به   یکتشابه از  
  یچ دو، ه   ینا   یانگذشته نخواهد بود؛ چراکه م  یهازمان در  ینام هامان و سامر به   یگرید

 . وجود ندارد یملزمت

(  16)  پادشاهانفر  را که در ِس   یمتن  یرندگانگاشکال   ،« یوجود »سامر   ی خصوص نف  در
و    ... )  : کنمیمتن مطرح م  ین از ا را  که بنده موضع شاهد    کشند،ی م  یشوارد شده است پ 

پادشاهان اسرائیل    یامکه او برانگیخته بود، آیا در کتاب تواریخ ا   یا و فتنه   ی وقایع ِزْمر   ۀ بقی
نیست؟   و    مکتوب  تقسیم شدند  به دو فرقه  اسرائیل  قوم  پآنگاه  قوم  پسر    یِتْبن  یرونصف 

بودند،    یعمر   یروکه پ  یاما قوم  .یُعمر   یروت گشتند تا او را پادشاه سازند و نصف دیگر پجینَ 
  . سلطنت نمود  ی مرد و عمر   یپسر جَینت بودند، غالب آمدند پس تبن  ی تبن  یرو که پ  ی بر قوم
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دوازده سال سلطنت نمود؛ شش سال در ِتْرَصه    ـی عمر ـ   یهودا   شاه آسا، پاد  ویکمی در سال س
ساخت و    ینقره خرید و در آن کوه بنای  ۀپس کوه سامره را از ساَمر به دو وزن   .سلطنت کرد

آنچه در نظر    ی و عمر   .کوه بود، سامره نامید   ک را که بنا کرد به اسم ساَمر که مال  ی شهر 
  ی زیرا به تمام  ؛ ش از او بودند، بدتر کردکه پی  ی آنان  ۀ خداوند ناپسند بود، به عمل آورد و از هم

که    یطور به ـ ها مرتکب ساخته بود  که اسرائیل را به آن  یبن نباط و به گناهان   یُرْبعام   یهاراه
خشم  خویش  اباطیل  با  بودند   ی خدا   َیُهَوه،   ایشان  آورده  هیجان  به  را    ک سلو   ـ اسرائیل 

ر  ی عمر  لاعما  ۀو بقی  .نمودیم  1. (...؟که نمود، آیا مکتوب نیست ی که انجام داد و تهو 

اشکال   بعضی کرده   یرندگانگاز  ا تلش  سامر   ین اند  بر  را  قرآن  گفته  ِی متن  در  شده 
در زمان    ـها ی و سامر   یسامر   در نتیجه و  اند که شهر سامره ـ گرفته   یجه منطبق کنند و نت 

ساخته شده    یشهر صدها سال بعد از زمان موس  یناند؛ چراکه ا موجود نبوده   یموس
 : باطل است گیرییجه نت  یک قطعًا   ین، که ا  یحال در ؛ است

به   :اول در قرآن صحبت مگفته   ِی طور خاص در خصوص سامر ما    یرا ز   کنیم؛ی شده 
که روشن    یدر حال  ؛ یگریشخِص د  یچ محل اختلف و اشکال است و نه ه  ی و   یت شخص 
است که مردم از    «ینام »ُعمر پرست به گناهکار و بت   یمتن در خصوص پادشاه  یناست ا 

حکم    یلاسرائ  سرزمین   ه ب   «یترس خشونت و اقتدارش او را انتخاب کردند، و بعد از »زمر 
م  راند و  کرد،  بنا  را  سامره  شهر  ا   یانو  حت   «ی»عمر   ینوجود  فتنه   یزمر   یـو  و  اشو  ـ 

از بناشدن سامره    یشپ  ی طوالن  یگوساله که در زمان  عبادت  ۀ و فتن  یوجودنداشتن سامر 
 . وجود ندارد یملزمت یچهشده بود  ریزییه پا  « یتوسط »عمر 

»سامر   :دوم اسم  خصوص  به   «ی در  و   ی امعنضرورتًا  ن  ی انتساب  »سامره«    یست؛ به 
چه بسا    .گوساله« وجود نداشت  ۀ فتن  یبانو»باعث   ِی و سامر   یکه در روزگار موس  یشهر 
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ب بوده باشد، و چه بسا با توجه به نازل   یا عبارت، واژه  ینا    ی، شدن قرآن به زبان عربمعر 
»سامر   یتوضع مث  « یلفظ  »موس  لدرست  ر   « یعبارت  و  اصل  که   اش ی عبران  یشۀبوده 

  ع یسو ال  یلاسماع  یهاعنوان مثال عبارت طور به   ین بوده است؛ هم  «یه»موش  یا  «ی»موش
من الله   ی»خدا  یمعنبه   «یشاو »إل ید، خدا شن  یمعنبه  «یلإ  یشع » یها به عبرانکه اصل آن 

  « ی»شمرون  یا  «ی»شامر   برانیبه ع  «ی»سامر   ۀاساس، چرا اصل کلم  ینبر ا   .است« هستند
منتسب بوده باشد؛ »شمرون«    یعقوباز فرزندان    یکی  «یساکرنبوده، که به »شمرون بن  

م   « یین»شمرون   یلۀ قب   یس رئ قبآن  دانیم یکه  موس  ی بزرگ  یلۀ ها  زمان    . اندبوده   یدر 
  خصوص به   ؛کند  یریاحتمال جلوگ  ین وجود ندارد که از ا   یخیتار   یا  یمانع عقل  یچکم هدسِت 

تار  مسائل  زمان  یخی که  دل  ی تا  دا   شانی نف  ی برا   ی قطع  یلکه  در  باشند  نداشته    یرۀ وجود 
در دست    ییو نها   یقطع  یل دل  ین چن  یرندگانگکه اشکال   یدر حال  مانند، ی م  یاحتماالت باق

 . ندارند

در    ی و عمر   ی،سامر   هاییت شخص   بودنیکی   یبرا   یقطع  یل دل  یچ ها ه آن  علوهبه 
آن دو در    بودن یه ها شبآن  پردازی یال خ   ین منشأ ا   ینکه اند؛ جز ا ارائه نکرده   گفتهیش متن پ

بوده    تریش پ   ی که در زمان  ی وجود ندارد که آن سامر   یبوده است؛ اما مانع  یدتیانحراف عق
ترد   رد عملک   ین ا   یبرا   ییالگو و  باشد؛  بوده  منحرف  اعتقاد  سامر   یستن  یدیو  و    ی که 

ا   های سامر  و  دارند،  ـ پرستش »گوساله   ینکههمواره وجود  بهها«  بوچه  ده  صورت مجسمه 
وجود    یاله  ی هارسالت   یردر طول مساست که  مستمر    اییده پد   ـی باشند و چه از نوع بشر 

 1« .دارد ی سامر  ی،هر قوم» : فرمایدی م یداشته است؛ و همان طور که امام عل

 : فرماید ی احمدالحسن م سید

آن را مطالعه کند و از آن پند    ید با  یهر مسلمان  ؛و گوساله  ی»و داستان سامر 
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  کند، یخدا را منحرف م  یناست که د  یگمراه  عملی امت عاِلم ب  ینا   یسامر   .یردبگ 
مردم گسترش    یانهاد در م نَ بدْ   ی است که علما  ی فاسد و گمراه  یدۀو گوساله، عق

 1« .دهندیم

ساخته   یرندگانگاشکال   ۀ گفت  ین ا   اما سامر که  و ظهور  سامره  از    صرفاً   ها یشدن  بعد 
شده در خصوص  گفته   یِخ تار   یرا است؛ ز   یبابل بوده است، به هر حال سخن نادرست یرتسخ

که با توجه    یم( بوده، در حال.ق  873)   یلدربع اول قرن نهم قبل از م  «ی»عمر   یحکمران
چه    ی،آر   .انجام شده است  یلدبابل در قرن ششم قبل از م  یرتسخ   یخی،تار   یهابه داده 

حرمت شهرشان توسط  اسارت مردم سامره و هتک   یرندگان،گاز اشکال   یمنظور بعض   بسا
  یعنی م( .ق 722) یلددر ربع آخر قرن هفتم قبل از م یزواقعه ن ینبوده باشد؛ اما ا   یانآشور 
 . شدن سامره اتفاق افتادقرن بعد از ساخته   یمنویک 

ذکرشده در    یقترا انکار نکند، حق  هایت شخص   ینوجود ا   یقطع  یخیسند تار   یچاگر ه  و
آن   یو درست یتام، اعتقاد به حقان و همان طور که بارها گفته  ماند،ی م یباق یروشنقرآن به 

 . یگرد چیزیچ قرآن وابسته خواهد بود، و نه ه یندۀ گو یو درست یت تنها به تحقق حقان

 نه طالوت  ، جدعون : 26 اشکال

»شائول«    پندارند یم  کنندگانیک تشک  به  را  »جدعون«  عملکرد  قرآن  همان    یا چون 
ا   یخیتار   یدچار خطا  دهد، ی»طالوت« نسبت م   یقرآن را نف  بودنیاله  ین، شده است و 

 .کندیم

 : پاسخ

 : یم بخوان یکدیگرطالوت را از زبان قرآن با  یماجرا  یایید ابتدا ب 
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ُهْم ِإنَّ اللَّ   :فرمایدیم  تعالیحق اَل َلُهْم َنِبیُّ
َ
ی َیُکوُن  َوق نَّ

َ
اُلوا أ

َ
ْد َبَعَث َلُکْم َطاُلوَت َمِلًکا ق

َ
َه ق

َه اْصَطَفاهُ  اَل ِإنَّ اللَّ
َ
َحقُّ ِباْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْم ُیْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل ق

َ
 َعَلْیُکْم  َلُه اْلُمْلُك َعَلْیَنا َوَنْحُن أ

ُه یُ  ُهْم  َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َواللَّ اَل َلُهْم َنِبیُّ
َ
ُه َواِسٌع َعِلیٌم * َوق ْؤِتي ُمْلَکُه َمْن َیَشاُء َواللَّ

ا َتَرَك آَُل ُموَسی َوآَ ٌة ِممَّ ُکْم َوَبِقیَّ اُبوُت ِفیِه َسِکیَنٌة ِمْن َربِّ ِتَیُکُم التَّ
ْ
ْن َیأ

َ
ُل َهاُروَن  ِإنَّ آََیَة ُمْلِکِه أ

اَل    َتْحِمُلُه اْلَمَلِئَکُة ِإنَّ ِفي
َ
ا َفَصَل َطاُلوُت ِباْلُجُنوِد ق َذِلَك ْلَََیًة َلُکْم ِإْن ُکْنُتْم ُمْؤِمِنیَن * َفَلمَّ

ي ِإالَّ َمِن  ُه ِمنِّ َفِإنَّ ي َوَمْن َلْم َیْطَعْمُه  َه ُمْبَتِلیُکْم ِبَنَهٍر َفَمْن َشِرَب ِمْنُه َفَلْیَس ِمنِّ اْغَتَرَف    ِإنَّ اللَّ
َة َلَنا اْلَیْوَم  ُغْرَفًة ِبَیِدِه َفَشرِ 

َ
اُلوا اَل َطاق

َ
ِذیَن آََمُنوا َمَعُه ق ا َجاَوَزُه ُهَو َوالَّ ِلیًل ِمْنُهْم َفَلمَّ

َ
ُبوا ِمْنُه ِإالَّ ق

ِلیَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َکِثی
َ
ِه َکْم ِمْن ِفَئٍة ق و اللَّ

ُ
ُهْم ُمَلق نَّ

َ
وَن أ ِذیَن َیُظنُّ اَل الَّ

َ
ِإْذِن  َرًة بِ ِبَجاُلوَت َوُجُنوِدِه ق

ْفِرْغ َعَلْیَنا َصْبًرا وَ 
َ
َنا أ اُلوا َربَّ

َ
ا َبَرُزوا ِلَجاُلوَت َوُجُنوِدِه ق اِبِریَن * َوَلمَّ ُه َمَع الصَّ ِه َواللَّ َداَمَنا  اللَّ

ْ
ق
َ
ْت أ َثبِّ

َجاُلوَت  َداُووُد  َتَل 
َ
َوق ِه  اللَّ ِبِإْذِن  َفَهَزُموُهْم   * اْلَکاِفِریَن  اْلَقْوِم  َعَلی  اْلُمْلَك  َواْنُصْرَنا  ُه  اللَّ َوآََتاُه   

ْرُض َوَلِکنَّ 
َ
اَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلَفَسَدِت اْْل ِه النَّ ا َیَشاُء َوَلْواَل َدْفُع اللَّ َمُه ِممَّ َه ُذو    َواْلِحْکَمَة َوَعلَّ اللَّ

َوِإنَّ  ِباْلَحقِّ  َعَلْیَك  َنْتُلوَها  ِه  اللَّ آََیاُت  ِتْلَك   * اْلَعاَلِمیَن  َعَلی  اْلُمْرَسِلیَن َفْضٍل  َلِمَن  )و   1َك 
گفت آنان  به  گماشته    : پیامبرشان  پادشاهی  به  شما  بر  را  طالوت  خداوند،  حقیقت،  »در 

»چگونه او را بر ما پادشاهی باشد با آنکه ما به پادشاهی از وی سزاوارتریم و   : « گفتند.است
که خدا او را    ی»به رسالت  :از حیث مال، گشایشی داده نشده است؟« پیامبرشان گفت  وبه ا 

[ بدنی بر شما برتری بخشیده است، و خداوند  بر شما برتری داده، و او را در دانش و ]نیروی 
ه  « * و پیامبرشان ب.دهد، و خدا گشایشگر داناستهرکس بخواهد می  پادشاهی خود را به

پادشاهی او این است که آن صندوق ]عهد[ که در آن آرامش خاطری    ۀ»نشان  :یشان گفتا 
[ بر جای  ای از آنچه خاندان موسی و خاندان هارون ]در آن از جانب پروردگارتان، و بازمانده 

مسلمًا اگر    .سوی شما خواهد آمدبه   ـکنند را حمل می   در حالی که فرشتگان آنـ اند  نهاده 
نشانه  ]رویداد[  این  در  برای شما  باشید،  استمؤمن  لشکریان  .ای  با  طالوت  و چون   *  »
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پس هرکس از    ؛ ای خواهد آزمودرودخانه  ۀ وسیل»خداوند شما را به  : ]خود[ بیرون شد، گفت
[ من است، مگر  د، قطعًا او از ]پیروان[ من نیست، و هرکس از آن نخور آن بنوشد از ]پیروان

و هنگامی    .ها، از آن نوشیدند[ جز اندکی از آن پس ]همگی   « .برگیرد  ی کسی که کف دست
امروز  »  :از آن ]نهر[ گذشتند، گفتند   ی که همراه وی ایمان آورده بودندکه ]طالوت[ با کسان

به دیدار خداوند یقین داشتند،  « کسانی که  .ما را یارای ]مقابله با[ جالوت و سپاهیانش نیست
اند   :گفتند گروهی  با    ک»بسا  خداوند  و  شدند،  پیروز  خدا  اذن  به  بسیار،  گروهی  بر  که 

»پروردگارا،    : رو شدند، گفتند« * و هنگامی که با جالوت و سپاهیانش روبه .شکیبایان است
های ما را استوار بدار، و ما را بر گروه کافران پیروز  [ ما شکیبایی فرو ریز، و گامهای بر ]دل 

« * پس آنان را به اذن خدا شکست دادند، و داوود، جالوت را کشت، و خداوند به او .فرما
د برخی از  و اگر خداون  .خواست به او آموخت پادشاهی و حکمت ارزانی داشت، و از آنچه می

ولی خداوند نسبت به    .شدکرد، قطعًا زمین تباه می برخی دیگر دفع نمی   ۀوسیلمردم را به 
ل دارد راستی خوانیم، و به حق بر تو می]ها[ آیات خداست که ما آن را به * این   .جهانیان تفض 

   . (فرستادگانیتو از 

 : فرماید ی ماحمدالحسن  سید

)اسماع  ی نب  یامبر،پ   ین»ا  از نسل  یل خدا ساموئل  است  یعقوب(  اما    ؛ بوده 
بوده    خدا   ینب   یم پسر ابراه  یلاسماع  یتوضع  یه او، شب   یت و وضع  یاتخصوص
نازا بود و او   خدا   یامبرپ   یمهمسر ابراه  مادرش حنا همچون ساره  یرا است؛ ز 

برا  ن   یخدا   یرا  ا   ذر سبحان  و  مر   یز ن  یامبرپ  ینکرد  خان  یم همانند  خدا    ۀ در 
  . مبعوث فرمود  اسرائیلی بن  یبرا   یامبریعنوان پخداوند او را به  .کردیم  یدمتگزار خ

بن او،    ین در آخر   .کردندیم  یچی از دستور خداوند سبحان سرپ   اسرائیلیدر زمان 
  یکوکار ن   یها نسلآن  یانبازگشتند و توبه کردند و در م  اسرائیلی بن  اشیزندگ  یروزها 

او درخواست کردند پادشاه از  ز   یین ها تعآن  ی برا   ی ظاهر شد و  تا  او   یر کند  پرچم 
  یل طالوت از اسماع  . متعال طالوت را برگماشتواو به امر خداوند سبحان   .بجنگند
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پس از آنکه طالوت و لشکرش بر جالوت و لشکرش    .بردیفرمان م  خدا   یامبر پ
  یرا که سرباز   دستور داد تا داوود   خدا   ینب  یلبه اسماع  داوندشدند، خ  یروزپ

به  بود،  لشکر طالوت  تع  ینعنوان جانشدر  از خودش  ا   ؛کند   یینبعد  چرا   ینکهاما 
پ   ،پادشاه نبود  خودش   خدا   یامبرپ  یلاسماع و    ینش خدا در زم  یفۀو خل   یامبراو 

پرچمش    یرکه ز   خواستند یم  هی ها پادشاآن  یول  ؛خدا بود   ی از سو   شدهیین پادشاه تع
با   بایستی ها بجنگد؛ چراکه در آن زمان، پادشاه حتمًا مهمراه آننبرد کنند و او به 

 یل اسماعخدا    یامبر پ و حال آنکه    کرد،ی و خودش هم نبرد م  آمدیم  یرونلشکر ب
  یلدل  ین به هم  . بردیبه سر م  یاتش ح   ی روزها  ین خورده بود و در واپس سال   یرمردی پ
ت و ن   ی کند که دارا   یین ها تعآن  ی برا   ی خواستند پادشاه  او  زا    ییجنگجو  یرویقو 

 1« .باشد

ِس   یاشدن »شائول«  منصوب   یماجرا   اما   یر ز   شرحل به  یسموئ ]اول[  فر  »طالوت« در 
 :است

پادشاه    یتمام  یلو سموئ   10  ... )  : 8اصحاح    در او  از  که  قوم  به  را  پروردگار  سخنان 
است    ین که بر شما حکم خواهد نمود ا   ی»رسم پادشاه  :و گفت  11  .کرد  یانخواسته بودند، ب 

پذ   19  ...که   از  قوم  و گفتند  یل سموئ  ۀگفت  یرفتناما  نمودند  م  :ابا  بلکه  ما    باید ی»نه،  بر 
 (. باشد   یپادشاه

   یامینبود از بن  ی و مرد  1)  : 9در اصحاح    و
َ
َاب   یس که اسمش ق بن صرور بن    یئیل بن 

نام  به   یو او پسر   2  . زورآور و مقتدر بود  یو مرد   یامینی بود؛ و او پسر مرد بن  یحَبُکوَرت بن اف
از او بهتر نبود که از کتفش    یکس  اسرائیلی بن  یاندر م  وبود    یکو ن  یجوانکه    داشت  ل ئو شا

پروردگار او را پاسخ    ید،ل را د ئو شا   یلو چون سموئ   17  ...قوم بلندتر بود  امیتا به باال از تم
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اش به تو گفتم که بر قوم من حکومت خواهد  که درباره   ی است شخص   ین ا   ینک »ا   :گفت
 کرد(.

  یده، و او را بوس   یختر   یظرف روغن را گرفته، بر سر و   یلپس سموئ  1)   :10در اصحاح  و
بعد از آن    5...  ی؟او حاکم شو   یراث که خداوند تو را مسح کرد تا بر م  یست ن  ینا   یا»آ  :گفت

شهر    یک آمد؛ و چون در آنجا نزد   یاست خواه  ینیان خدا که در آنجا قراول فلسط  ۀ به ِجْبع
و   یچنگ و دف و نا  یشانا  یش و در پ آیندی م یرکه از مکان بلند به ز  نبیا از ا  یگروه ی،برس

شده، با    یو روح پروردگار بر تو مستول  6  . به تو خواهند برخورد  ،کنندی نبوت مبربط بوده،  
علمات    ین که ا   یو هنگام  7  .شد  یمبدل خواه  یگرد  ینمود، و به مرد  یخواه  نبوت   یشانا 

تا از نزد    یدو چون رو گردان  9  ...خدا با توست  یرا انجام بده؛ ز   یابدهرچه دستت    ید،به تو رو نما 
 (. علمات واقع شد  ینا  یعو در آن روز جم  .داد یگر برود، خدا او را قلب د  یلسموئ 

لشکر    ینیانو فلسط  1)  : آمده است  17نبرد در اصحاح    یهااز معرکه  یکیدر خصوص    و
ُسوُکوه    یاناست، جمع شدند، و در م  یهودیه جنگ جمع نموده، در ُسوُکوه که در    ی خود را برا 

َاَفْسدم    یَقهو َعز  ه ا   یل ول و مردان اسرائئو شا  2  . اردو زدند  یمدر  ُاردو    یلهجمع شده، در در 
  یستادند، طرف ا   یکبر کوه از    ینیانو فلسط  3  .کردند  ییآراصف   ینیانفلسط  مقابلۀ زده، به  
ه   یدر حال  یستادند،ا   یگر بر کوه به طرف د  انیلیو اسرائ و از    4  .بود  یشانا   یاندر م  یا که در 

آمد، و قدش شش    یرونکه از شهر َجت  بود ب   یات ُجلْ   نامبه   یمرد مبارز   ینیانفلسط  یُاردو 
ا   8  ... وجب بود  یک ذراع و   ا   یل افواج اسرائ  یستاده، و او  »چرا    : گفت  یشانرا صدا زد و به 

خود    ی ول؟ برا ئو شما بندگان شا  یستم ن   ینیمن فلسط  یاآ  ید؟نمود  ییآرا آمده، صف   یرونب
از    یدند،چون آن مرد را د  یلمردان اسرائ  یع و جم  24  ...ید تا نزد من درآ  ینید برگز   یشخص 

  ی شد و مرد  یک آمد تا به داوود نزد   ینی و آن فلسط  41  ... رسیدندت  یار حضورش فرار کرده، بس
برم را  سپرش  بر    50  ...آمدی م  یشرو  یش پ   داشتی که  سنگ  و  فلخن  با  داوود  پس 

 (. نبود  یریکه در دست داوود شمش  یدر حال  ،را زد و کشت  ینیغالب آمده، فلسط  ینیفلسط

انجام    اییسه مقال  ی سفر سموئ  یت و روا   ی، قرآن  یتدو داستان طبق روا   ین ا   یان م  اگر   ما
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 : از جمله ید؛د  یمدو خواه ینا  یان را م یتطابق روشن  یاتجزئ  یشتر در ب  یم، ده

طالوت   ،بود که به فرمان خدا  یو او کس ،بود  یل خدا اسماع یامبراسم پ -1
 ؛ دمنصوب نمو  اسرائیلی بن  یبرا  ینظام   ۀعنوان پادشاه و فرماندرا به 

ابتدا   اسرائیلی اعتراض بن -2   کندی روشن م  یشانا بر   یامبر کار؛ اما پ  ی در 
 ؛ است یده خداوند او را برگز که 

 ؛ فردبهمنحصر  یو روح یجسم یاتبودن طالوت از خصوصبرخوردار  -3
آ -4 نشانه   یه وجود  پادشاه  یاله  یا و  از  تنص   ی که  پرده   یاله  یب و  او 

 ؛ داردیبرم
ا   یانلشکر  -5 از سطح  هم  یکسانی  یماناو  به  نبودند؛    یل دل  ین برخوردار 

که به    یکس  ینکته برا   ین و ا   ؛وارد کرد  هایییش ها را به آزما طالوت آن
 ؛ است  یهیروشن و بد  ل مراجعه کندیسفر سموئ

 ؛ یگرطرف د  یانجالوت در صف لشکر  نامبه  یتی وجود شخص  -6
 ؛یانشبا جالوت و سپاه  یاروییها از روطالوت و ترس آن  یانسپاه   ید ترد -7
  شدنکشته در جنگ شرکت کرد، و او عامل    طبق هر دو ماجرا داوود -8

 . بود یانششدن سپاه جالوت، و تارومار 

قرآن    دهدی به خودش اجازه نم  ی شخص باانصاف  یچ ها، ه مطابقت   ین ا   ی وجود تمام  با 
ـ   یخیتار   یترا به مخالفت با واقع   یات،جزئ  یاندر ب  یقرآن حت  ینکهبا توجه به ا متهم کند 

  یان شدن سپاهطور خاص آزموده بهانه که »به   ین صرفًا با ا   ـ آن همدرست و صادق بوده است 
  ین گذشته ذکر نشده و مثل چن  یهاآب« در کتاب   ی از جو   یدن نوش  ا طالوت توسط طالوت ب

 !نسبت داده شده است یواشنام جدعون بن  به  ی یگر به شخص د  یعمل

بن  یکی  جدعون رهبران  جنگ   اسرائیلی از  که  از   اسرائیلی بن  یآزادساز   یهابود  را 
زندگ  کرد،یم  ی فرمانده  یناهل مد  یطرۀس روزگار طالوت  از  قبل  او دو قرن   کردهی م  یو 

 .است
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  بود، پروردگار به   آورده  را نزد آب   قوم   و چون   5)   :آمده است  7اصحاح    ، سفر داوران  در
او را تنها بگذار،    نوشد، یم  سگ   خود بنوشد، چنانکه  زبان  را به   آب  »هرکه  :گفت  ِجْدُعون

 ، ده آور   دهان   به  دست   که   یو عدد آنان  6  «.، بنوشدشده  خود خم   ی بر زانو   هرکه  ین همچن 
بود؛    یصد س  یدند، نوش زانو   قوم   یۀ بق  یع جم   امانفر  خم   ی بر  آبشده  خود  و    7  . یدند نوش  ، 

و    ،دهم یم  شما را نجات   یدند،نوش  کف  به   نفر که   یصدس  ین ا   »با   :گفت  ِجْدُعون   خداوند به 
 (. « .دبرونخود  ی جا به هرکس  قوم  یر سا پس  . نمود خواهم یم تو تسل  دست  را به  هاَینی َمد

»جدعون« نبوده است؛    وجهیچ هبه   ـگفتهیش پ  یاتدر آکه منظور قرآن ـ   یستن   تردیدی 
کرده    ین او را به امر خدا مع  یلخدا اسماع  یامبرو منظور قرآن فقط »طالوت« بوده که پ

که    یاز کسان  یاریبس  یو دودل   یدبود؛ همان طالوت )سلم و صلوات خدا بر او( که از ترد
در   کردنشانیخالاز آنان و شانه   یاریشدن بسو پراکنده   آمدندی به شمار م  یانشجزو سپاه

  داوود  یعنیفرد در سپاهش    ینتر تا آنجا که کوچک   ؛یدد   یار بس  یهاپرچم او رنج   یرجنگ ز 
خدا، آن   یاری به   دلی مؤمناِن قو  یاری به خداوند و  یقینش سبب اخلص و بود که به  یکس

 . را به قتل رساند»جالوت«  یعنیستمگر مغرور  

ـ   یهاکتاب   نکردنیح تصر   اما قرآن  از  به  طور خاص  به   ـیل مثل سفر سموئقبل  راجع 
  ی معنابه   یل قرآن ندارد؛ چراکه سفر سموئ  یبر صداقت و درست  یتأثیر   یچآب، ه  یآزمون جو 
ا   در ضمن باید توجه داشت  ؛یستن   یت تمام واقع ـ   ینکه  ـ دو کتاب  سفر داوران   نیز و  سفر 

هستند،    یخیتار   یع از وقا  یدو کتاب عمدتًا شامل گزارش  ینا   هک  ا معن  ین هستند؛ به ا   یخیتار 
تحر   یرعمدیو چه غ  یغالبًا چه عمد   یخیتار   یو ماجراها م  یفدر معرض    گیرند؛ یقرار 

صر   یهودیان   توسط خصوص  به  متن  طبق  آن  یح که  مواضعشان قرآن،  از  را  سخنان  ها 
 . کنندی منحرف م

که نقل    ییهاداستان  ی قرآن و درست  یت حقان   میزانملک و    :هاین ا   یتر از تماممهم 
عالم ارائه    ینکه قرآن را در ا   گرددی بازم  یـ به کسگفته شد   یز همان طور که قبًل نـ   کندیم

نه   اساس کرده،  قرن   ییماجراها  یات جزئ   بر  سپر   ی هاکه  وقوعشان  از  و    ی متعدد  شده 
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  یان ها را بمعصوم خدا که آن  یفۀو وجود خل  ینیبعد از زمان متن د  یدر روزگار   یلشانتفاص
 .اندخدا نوشته نشده  یفۀ نظر خل یر شده است، و اساسًا ز  ین داشته تدو

 خدا  سراء رسول ا    هیقض :27 اشکال

تشک   یبرخ ا   ه ب  کنندگان یک از  ا   گیرندی م  یرادقرآن  قرآن    یل دل  ین به  سفر  :  اسراء»که 
مسجداالقص   یامبر پ  «شبانگاهی به  مسجدالحرام  کرده    یانبرا  (  یمان سل  یکل ه)  یاز 

با    یامبر نمازخواندن پ  یو چگونگ   یمسجداالقص   ی هاها و پنجره( درب یکه )حت  یا گونهبه 
  اسراء  ۀاز واقع  یشپ   یطوالن  ی هامدت   یکل،که ه   یدر حال  است؛ کرده    یفدر آن توصرا    یاانب

 .شد  ی بازساز   یامبرسال پس از وفات پ  صد یباً شده بود و تقر  یبتخر 

 : پاسخ

ا   :یم بدان  ید با به تصر   یرخداد واقع  یک اسراء و معراج    ۀ مسئل  ینکهاول  بنا    یحبوده که 
  ینمسلم  ی اتفاق افتاده است؛ اما علما   یامبر پ   ی متواتر از نظر مسلمانان برا   یات قرآن و روا 

  یامبرروح پ ی فقط برا   یاآ ینکه؛ ا انددچار اختلف شده  چگونگی حقیقت اسراء یح در توض
افتاده،   ب  یا اتفاق  ا   رای فقط  به   یا ،  یشانجسم  روحان هم  به   یصورت  صورت  بوده و هم 

  ی تمام ی،ورت جسمانصبه   یگراتفاق افتاده و بار د   یصورت روحانمرتبه به   یک  یا  ی،جسمان
گفته بحث   ینا  در  و  ها  استآنتحقیقات  ها  موجود  بنده 1. ها  نظر    فات اختل   ینا   : از 

 . معراج ندارد یز اسراء و ن یتبر واقع  یتأثیر  ین تر کوچک  وجهیچهبه 

ْسَری ِبَعْبِدِه َلْیًل ِمَن اْلَمْسِجِد    : فرمایدی م  تعالیحق
َ
ِذي أ اْلَحَراِم ِإَلی اْلَمْسِجِد ُسْبَحاَن الَّ

ِمیُع اْلَبِصیُر  ه ُهَو السَّ ِذي َباَرْکَنا َحْوَلُه ِلُنِرَیُه ِمْن آََیاِتَنا ِإنَّ َصی الَّ
ْ
ق
َ
ه است آن ]خدایی  2اْْل [  )منز 
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بنده  به  هی اش را شبانگاکه  پیرامونـ سوی مسجداالقصی  از مسجدالحرام  را برکت    شکه 
   . ست(او شنوای بینا یراستهای خود به او بنمایانیم، که به ِسیر داد، تا از نشانه  ـایمداده

 : شد  یدهاسراء و معراج پرس ۀ سؤال در خصوص مسئل ین احمدالحسن چند ید س از

 ی؟و روحان یجسمان یا بود  یفقط روحان  یااسراء چگونه انجام شد؟ آ  -1

 بعد از آن؟  یااسراء قبل از معراج انجام شد   یاآ -2
 یست؟چ یمقصود از مسجدالحرام و مسجداالقص  -3
برکت -4 از  مسجداالقص   یمنظور  به  پ   یکه  شد   یرامونو  داده  اختصاص    آن 

 یست؟چ

 : پاسخ

 یزمان با روح و جسد انجام شد، و معراج با روح و جسد مثالاسراء هم  -1  ج -
يِّ    : فرمایدیم  تعالیحق   . یرفتصورت پذ  که با هر آسمان تناسب دارد 

َ
ِفي أ

َبَك  ا َشاء َرکَّ  . تی که خواست، تو را ترکیب کرد()به هر صور  1ُصوَرٍة مَّ
معراج، هم قبل از اسراء و هم بعد    . مرتبه اتفاق افتاد  یک از    یش معراج ب  - 2  ج -

 .از آن اتفاق افتاده است
مسجداالقص   – 3  ج - و  است؛  کعبه  مسجدالحرام،  از  همان    ی،منظور 

  ی قربان  ۀخان  یا  «جستنتقرب  ۀخان:  التقربیت»ب  یا  «پروردگار  ۀخان:  الربیت »ب
آن    یمانسل   یرا ز   شود،ی م  یدهنام   یمانسل  یکلاست؛ و ه   یمانسل  یکله  یا

 . را بنا کرده بود
 2.شودمنظور از برکت، فیض الهی است که بر اهل زمین نازل می  - 4ج  -

 
 .8 :انفطار - 1
 . 408های روشنگرانه، پاسخ پرسش پاسخ - 2
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د  طبیعتاً  ساختمان  هر  مثل  م  یگریدرست  قرار  زمان  گذر  معرض  در    گیرد یکه 
سل   ییاالقصامسجد دست  به  بود   ینب  یمانکه  شده  بنا  قدس  جنگ  1در  اثر    ی هادر 

قرار    یب در معرض تخر   شد، ی م  یزشهر قدس ن  یتمام  یبمنجر به تخر   یکه گاه  یاریبس
داده است، و همان طور که    یرو   یزکعبه و مسجدالحرام ن  ی برا   یا واقعه  ین مثل چن  .گرفت

کعبه  به  معمول  م  یاطور  بنا  نو  از  بازساز   یز ن  یاالقص مسجد   شدی مسجدالحرام    یدوباره 
 .شدیم

  یامبردر زمان اسراء پ  یمسجداالقص   یبنا   یاکه آ  یت واقع  ین نظر از ا با صرف   اکنون
آن صورت  یا   بود   پابرجا  اشکال  ی )به  م  یرندگانگکه  تخر کنندی ادعا  آن    یب (  از  بعد  و  شده 
  شناسند، یاز مردم آن را م یاریدارد که بس ییمسجد حدود و مرزها ین شد، قطعًا ا  یبازساز 

  یت ، وضعنظر   ین از ا   یجهشده است، و در نتخدا شناخته   یای اول  ی ا بر   زها مر   ین کم ا و دسِت 
 . کندی نم  یتفاوت  یامبراسراء پ  یبرا 

عالم    یناگر در ا حتی    ی،از مسجدالحرام به مسجداالقص   یامبراسراء پ  : از آن  ترمهم 
از پروردگارش    یاتی که آ  شودی مانع از آن نم  ینبا روح و جسم آن حضرت صورت گرفته باشد، ا 

  ین ـ در ا سر حضرتو ملئکه پشِت   یا از جمله نمازخواندن انبـ نیز  را که شاهدش بوده است  
حضرت محمد )صلوات خدا بر    یایاوصروایات  است که در    یا نکته   اینعالم بوده باشد؛  

 . ها( روشن و واضح استآن

صادق   از» امام  است  یتروا  اباعبدالله  ام   یمرد  :شده  در    یرالمؤمنیننزد  آمد، 
 یا  :گفت  .بود  یچیدهرا به خود پ  یرش شمش  یلدر مسجد کوفه بود و حما  یشانکه ا  یحال
  ینم را دچار اشکال کرده و مرا نسبت به د   ینمهست که د  اییهدر قرآن آ  ، یرالمؤمنینام

ْل    :سخن خداوند عزوجل  ینا  : است؟ گفت  یهآ  دامک   :فرمود  !کرده است  ینبدب
َ
َواْسأ
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ِن آِلَهًة ُیْعَبُدوَن  ْحَمٰ َجَعْلَنا ِمْن ُدوِن الَر 
َ
ْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن ُرُسِلَنا أ

َ
)و از رسوالن ما  1َمْن أ

[ رحمان، خدایانی که پرستش  که پیش از تو گسیل داشتیم جویا شو؛ آیا ما در برابر ]خدای
وجود داشت که از او    از محمد   یرغ  یامبریدر آن زمان، پ   یاآ  ایم؟( مقرر داشته  شود می

ام  داد  یرالمؤمنینبپرسد؟  پاسخ  او  بدهم؛    ین بنش   : به  خبر  تو  به  خدا  خواست  به  تا 
ْسَری ِبَعْبِدِه َلْیًل ِمَن اْلَمْسِجِد   : فرمایدیخداوند عزوجل در کتاب خود م

َ
ِذي أ ُسْبَحاَن الَّ

ِمیُع اْلَبِصیرُ اْلَحَراِم ِإَلی اْلَمْسِجِد   ه ُهَو السَّ ِذي َباَرْکَنا َحْوَلُه ِلُنِرَیُه ِمْن آََیاِتَنا ِإنَّ ْقَصی الَّ
َ
 2اْْل

]خدایی) آن  است  ه  بندهمنز  که  شبانگا[  را  به  هی اش  مسجدالحرام  سوی از 
پیرامونـمسجداالقصی   داده  شکه  برکت  نشانه  ـایمرا  از  تا  داد،  او  ِسیر  به  خود  های 
  ید د  که محمد   ییهاو نشانه  یات از جمله آ  .(او شنوای بیناست  یراست بنمایانیم، که به

  یک و به آن نزد  یدرس   "یمسجداالقص "همان    یا  "المعموریتب"به    یلجبرئ   یبود که وقت  ینا
  . یرمحمد، وضو بگ  یا  :سپس گفت  .رفت و از آن وضو گرفت  یاطرف چشمه  شد، به

برو و نماز بخوان و با   یشپ  :گفت  یامبرسپس به پ  . و اذان گفت یستادا یل سپس جبرئ
  ی از ملئکه حضور دارند که تعدادشان را کس   یسر تو افقبلند قرآن بخوان که پشِت   یصدا

  ی و موس  اوو    یمدم و نوح و ابراه که در صف اول، آ  یدر حال   ؛داندیجز خداوند عزوجل نم 
تا    ینها و زم آسمان  ینشاز زمان آفر   یتعال وکه خداوند تبارک   یامبرانیو تمام پ   یسی، و ع

ها نماز  آمد و با آن  یشپ   رسول خدا  .حضور داشتند  مبعوث فرموده بود  یامبربعثت پ 
 3« .  ...احساس شرمساری داشت و نه  یکه نه ترس  یگزارد، در حال

  ؛ داشتند   یانبه نافع، غلم عبدالله بن عمر، ب  یزن  را امام باقر   یپاسخ  ین چن  مشابه
 4. بود  یده سؤال پرس یه آ ین از آن حضرت در خصوص هم یوقت

  یا عنوان امام انببه   یامبر خواندن پروشن است که نماز   محمد  یای سخنان اوص  از

 
 .45 :زخرف - 1
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مرسل »ب  ینو  در  ملئکه  ا   «الربیت و  در  و  شد  انجام  باال  عوالم  با    ین در  ما  عالِم 
صورت و ظهور    ی،که مسجداالقص   ا معن  ین است؛ به ا   یافتهو ظهور    ی تجل  یمسجداالقص 

 اش ی با روح + جسد مثال  یامبرمعراج پ  یعنی  یناست، و ا   هعالم بود  ین در ا   «المعموریت »ب
تناسب داشت( از    بود   یدهگارش را د پرورد   یات آ  یگرو د   یا ها انبکه در آن   یی)که با عوالم باال 

به   یاسرائ »روحانکه  جسمان  یصورت  ب  «یو  به  مکه  پذ  المقدسیت از  جدا    یرفتصورت 
  یلی قرآن و تفص   یح صر   یاجمال  متن که طبق    هاییو نشانه   یات آ  ۀخصوص دربار به   شود؛ی نم

 . شوندی مرتبط م یامبر پ  یت خداوند، به رؤ یخلفا

پ  سخن ا   یهودیان  یوقتـ   یامبرخوِد  ا   ـسؤال کردند   یشان از    : ورزدی م  تأکید نکته    ینبر 
خداوند عزوجل    یرا ز   :گفتند  «چرا؟»  : فرمود  یامبرپ  .بهتر از تو بود  ی موس  : گفتند  یهودیان

  یامبرپ  .به تو نگفته است  یزی چ  یچکه ه  یسخن گفت، در حال  ی چهار هزار کلمه با موس
  : فرمود   یزی؟ چچه   :گفتند  «!که من برتر هستم[ عطا شد  یزیمن ]چ  هب  یراستبه »  :فرمود

ْسَری ِبَعْبِدِه َلْیًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم    :سخن خداوند عزوجل است   ینا »
َ
ِذي أ ُسْبَحاَن الَّ

ه ُهَو ا  ِذي َباَرْکَنا َحْوَلُه ِلُنِرَیُه ِمْن آََیاِتَنا ِإنَّ َصی الَّ
ْ
ق
َ
ِمیُع ِإَلی اْلَمْسِجِد اْْل ه است  )  اْلَبِصیُر   لسَّ منز 

]خدایی بنده آن  که  شبانگا[  را  به   هی اش  مسجدالحرام  مسجداالقصی  از  که ـ سوی 
از نشانه   ـایم را برکت داده  ش پیرامون تا  به ِسیر داد،  بنمایانیم، که  او  به  او    یراستهای خود 

  یاز سدرةالمنته  .دمیچهارم رس  ن حمل شدم تا به آسما  یلمن بر بال جبرئ   . (ستشنوای بینا
از ساق    . شدم  یخته آودر نزد آن است عبور کردم؛ تا آنجا که به ساق عرش    ی که جنةالمأو 

الله هستم   یراست»به   :عرش ندا آمد ن   ییخدا   ، وکه من  من سلم، مؤمن،    .یستجز من 
با چشمم؛    ه و ن  یدم « و آن را با قلب خودم د .هستم  یم، رئوف و رحمتکبر جبار،    یز، عز   یمن، مه

 1« .برتر از آن است  ینکه ا 

کاظ  همچنین  امام  پدرانشماز  از   ،ام از  در    یرالمؤمنین،  او(  بر  خدا  )صلوات 
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  یوقت»  :شده است که فرمودروایت    فرماید،یرا در آن ذکر م  که مناقب رسول خدا   یثیحد
  یرو مس  یمودماه را پ  یک  یرداده شد، مس  یرس  یاالقص از مسجدالحرام به مسجد   یامبرپ

را در کمت ثلث    رپنجاه هزار سال  به ساق  شب در ملکوت آسمان   یک از  تا  ها عروج کرد، 
  یش سبزرنگ برا   یاز بهشت، بالش  .یختآوبه آن    .شد  یکنزد   یپس به پرچم  .یدعرش رس

ـ   . را پوشاند  یدگانشد   ،آمد، و نور  عظمت پروردگار    ـیشهاو نه با چشم پس با قلب خودش 
پس خداوند    . کمتر فاصله بود  یادو کمان    ۀاز او و پروردگارش به اند  یانم  .یدعزوجلش را د

 1«.کرد یوحرا که اش آنچه فرمود به بنده  یوح

پ   یات از آ  یبعض   یدن د  طبیعتاً  همان طور که  ـ   ییدر عوالم باال   یامبرپروردگار توسط 
توسط    ـیتمام عالم ُملک   یو حتعالم ـ   یناز موضوعات مختص ا   یبعض   یدنـ و دعرض کردم 

 یشان ا کردن  گذر ها، مثل  آن   یها به قومش قبل از آشکارشدنشان برا و خبردادن از آن  یشانا 
قافل ا   یگر، د  امور   و  یش قر   ۀاز  ا   یست ن  ا معن  ینبه  به    یشانکه  مکه  از  جسمش  و  روح  با 

داده    یرس  رسول خدا   یقتو»  :ه استفرمود  امام صادق  .حرکت نکرد  المقدسیت ب
فرمود    یش صبح شد به قر   ی وقت  .گذر کرد  یا از راه از قافله   ی ، در قسمتحین عبور شد، در  

  یاز مسجدالحرام به مسجداالقص   ب ش  ینمرا در ا   یتعالوخداوند تبارک   یش، جماعت قر   یا 
حال  . داد  یر ِس   ـالمقدسیت ب   یعنی ـ در  شدم،  سوار  براق  بر  دست    یمن  در  افسارش  که 

و   یامبرانپ  یبر آن سوار شدم و به آسمان باال رفتم، و با مسلمانان و تمام  ...بود یلجبرئ
آتش و آنچه را در آن    مچنینه  یدم، ملئکه نماز خواندم، و بهشت و آنچه را در آن است د

گاه یاست، و بر تمام  2« .یافتم ی جهان آ

ا   حال بنا  ینکه  در هنگام    یمانسل  یکله   یا   یمسجداالقص   ی مطلب روشن شد، چه 
آن، در شهر قدس پابرجا بوده باشد، و چه منهدم و  سوی  به  از مسجدالحرام  یامبراسراء پ

 
 .3/320 :االنواربحار ی،مجلس - 1
 .51ص  ی:الکبر  یةهدا یبی،خص - 2
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طور  و به   گذارد،ینم  یتأثیر »اسراء و معراج«    یعنیمسئله    ین ا   یتمخروبه بوده باشد، بر واقع
که در    یسنگ روی    یامبراند پ است روشن کرده  یدهه به ما رسک  یخیو تار   ینیمتون د  یکل
به    ییآن بنا روی و از آنجا به آسمان عروج کرد، سپس بعد از آن بر  یستادمسجد بود ا  یاطح

 . مسجد قرار دارد ینا  یاط ح وسط در  یباً بنا تقر   ینساخته شد که ا  «الصخرهة بق نام »

م  یب ترت   ین ا   به آن  ـ قرآن    شودی روشن  اشکال   یصورتبه  خ  یرندگانگکه  خود    یال در 
 . مخالفت نکرده است یخی تار   یتبا واقع ـاند پنداشته 

 نبود   درهم  وسف، ی  یبها :28 اشکال

ِفیِه    :به این آیه  کنندگانبرخی از تشکیک  َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َوَکاُنوا  ِبَثَمٍن َبْخٍس  َوَشَرْوُه 
اِهِدیَن    ( رغبت بودندبی وی    دربارۀفروختند و    ـچند درهم ـ و او را به بهای ناچیزی  ) 1ِمَن الَز 

به این دلیل که مردم    ؛وجود دارد در آن، اشتباه تاریخی    اند که ه و پنداشته  اشکال وارد کرد
  پایاپای صورت  به بلکه خرید و فروش    ؛ کردندخرید و فروش نمیدرهم  در زمان فراعنه، با  

برای خرید و فروش، درهم یونانی بود که تقریبًا در قرن    اتمسکوکشد و نخستین  انجام می
 . شدضرب هفتم قبل از میلد 

   :پاسخ

در  تجاری  برای مبادالت  ای  واسطهعنوان  به بردن پول  کار به   محققین، تاریِخ   نظر طبق  
طریق  و مردم پیش از آن، بین خودشان از    ،گرددمی ، به تاریخ بسیار دوری بازهاانسانمیان  

  فرایند در    بازپرداختو  بها  عنوان  به   کاال  یعنی داد و ستد خودِ   ؛کردندو ستد می   « دادپایاپای»
ارپایان و برخی از خدمات را  هو چمحصوالت زراعی  ها و  دانه   چه بساحتی    .خرید و فروش

گذشت  انسانی دیگر، با    ۀهر مسئل و مثل    ، کردنداستفاده می   ها کاال در برابر  پول  عنوان  به نیز  

 
 . 20یوسف:  - 1



 207 .............................................................................................. یخی اشکاالت تار 

تکامل پیدا کرد تا جایی که به حالتی که  تجاری    های فراینددر  زمان، ابزارهای داد و ستد  
 . هستیم رسیدشاهدش امروزه 

کوسیما«   انسان »دکتر  آمریکایییک  در  شناسی  استاد  پیدایش    ۀدربار   دانشگاه  تاریخ 
   :گفته است« The conversationشرشده در سایت »ای منتارزها، در مقاله 

از   استفاده  پیش  »تاریخ  سال  هزار  چهل  حدود  دور،  زمانی  به  نقدی  معاملت 
از    .گردد میباز را  تجارت  و  ستد  و  داد  باستانطریق  دانشمندان،  دنبال  اسناد  شناسی 

  آوردن دستبهبرای    از شکارچیان  گروهی "سنگی فوقانیپارینه" در ابتدای عصر    .نداهکرد
  ابتدا در    .کردندسنگ چخماق و دیگر ابزارها تجارت میبهتر با استفاده از    هایاسلحه
  بین دو طرف   یعنی داد و ستد مستقیم  ؛کردندداد و ستد می  صورت تهاتر و پایاپایبهمردم  
مدت  شکل آن در و  ،آمدبه وجود بعدتر  هایو پول در زمان ؛نظردکاالی م دریافت برای 

به  نهایت    درو    ،ها و به اسکناس   ،های معدنی طبیعی به پول  یسال، از اشیاچند هزار  
دیر زمانی    هاانسان،  پول به هر شکلی که بوده باشدولی    ؛تکامل یافت  یهای دیجیتالپول

کی برای  و راهی برای پرداخت و مل  ،ابزاری برای داد و ستدعنوان  بهرا  پول  که  است  
گرفته  به کار می  هاحسابسازی  یکسانو    اندوزیبرای ثروتای  اندوختهو  گذاری،  ارزش 
اقدام کرده  که به اکتشافاتی در این زمینه    شناسیک دانشمند انسانعنوان  بهبنده    .است
تکامل  به  ،  است انسانی  پول  چگونگی  تمدن  میدر  نشان  این   دهم،توجه  اینکه  و 

های دور به  مجموعهتعامل میان  تجارت و    دربارۀاخباری  شناسی، چه  اکتشافات باستان
 . دهدما می

واقعًا دشوار است که به دقت،    ...اندارائه شدهپول  و خاستگاه  اصل    ۀدربار   هایی نظریه
  ؛ نیممشخص ک   شده استمیاستفاده    پول   از انواع مختلف   ها را که در آنتعاملتی  اولین  

داد و ستد هدایا و پرداخت  سرآغاز مبادالت پولی به  که  ند  نک شواهد اشاره می  وولی دالیل  
 . گردندبازمیها بدهی

د،  ن کنترل شو یمؤثر  شکلبه  ندتوانیو ماند  یابکم  عت یکه در طبی  معدن  هایسنگ
واحدهابه در    یعنوان  تبادال   تتعامل پولی  هم    هاحلزونشامل    نیا   .شدند  دار ی پد  تو 
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قار   سازیدی مروار   یهاصدفمثل    ؛شدمی در  و جنوبیکایآمر   ۀکه  در سطح    ی شمالی 
بودند، گسترده  صدف  وسیعی،  آفر ماهی  گوش   یها و  در  آس  قا،یکه    ا یاسترال  و  ایاروپا، 

ها، طل، نقره مهرهانواع  کهربا،   1، بسیدیدنامس، آهن،    یاژهایاز آل  .شدندیاستفاده م
ن  پولی  عنوان  به  ز یو سرب  م واحدهای  حت   .شدیاستفاده  از  نیز  اواخر    ن یتا هم  یمردم 

بهمثل  زنده    واناتیح نوع گاو  استفاده م ی  عنوان  پولی    .نداهکردیارز    ن ی النهر نیبشکل 
شناخته  نیاولـ پ   5000به    باً ی تقر   ـارز  ۀشدشکل    ن یتر یم یقد  .گرددبازمی  شیسال 

به  شناخته  یهاسکه  مپیش  سال    600  تا  650شده  آس  حی مس  لدی از    ر ی صغ  یایدر 
پاکه    ییجا  ؛گرددیم باز و مشاهیر  ا   هیدی لی  دشاهخواص  و طل   ی ونیو شهر  نقره    ی از 

  2« .کردندیاستفاده م نظامیان پرداخت حقوق  یبرا شدهحکاکی

در    وسفیخدا    امبریپدورۀ حضور  در    ژهیوبه   ـحاکم بر مصر بودند که  ـ   ه فراعن  دربارۀ 
آن دوران  در  پایاپای    ۀمبادل  می فرض کنحتی اگر  ،  ( لدیدوم قبل از م  ۀمصر )هزار   ن یسرزم

بوده  ها هرچه  در زمان آنها  بهای تجارت و    گذاریشاما ارز   ه استبود  جیها را آن در میان  
 : به دالیل زیر  ؛گذاردینم تأثیر قرآن   یۀبر آ  باشد

هرقدر هم که این  فروخته شد،  بهایی ناچیز  که توسط برادرانش به    وسفیخدا  پیامبر  
که    یمتینوع ارز و ق بدون در نظر داشتن  ـ م است که در آن زمان  مسل    ،بها اندک بوده باشد 

معادلی    یبعد   یهادر دوره این قیمت،  و    ،داشته   یمتیق   ـاندکرده   افتی در وی  فروش    یدر ازا 
  نار یغالبًا با د ـو نزول قرآن امبری بعثت پ زمان در  نیز و ـ  اعراب قبل از اسلم  . استداشته 

  لیدلبه این درهم و دینارها    قاعدتاً و    ،که در زمانشان معمول بود کردند  معامله می و درهم  
  بیزانسی یا ساسانی بوده  ،یعرب  یبازارها   نیزبر مناطق مجاور و    یانو پارس  یانرومحکمرانی  

ه  اند که در میان خودشان در گردش بودمخصوص به خود را داشته ها واحد پول  آن  ا ی  ؛است

 
 ی. )مترجم(آتشفشان اییشه سنگ ش ینوع - 1
 : یسیبه زبان انگلی اصل ۀمقالآدرس انتشار به:  یدمراجعه کن - 2

 https://theconversation.com/when-and-why-did-people-first-start-using-money-78887 
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شده بود و قرآن  شناخته   یخوب به میانشان  در    ـواحد درهم  یعنیاین واحد پول ـ   نیبنابرا   ؛است
  اشاره کرده است  آوردهرا به زبان میقرآن    که رسول خدا   یدر زمان  وسف ی فروش    متیبه ق

آن دوران )نخستین  اعراب  چیزی که در میان  طبق  این قیمت  و   ـ شدهذکر   یۀآخصوص در  به ـ
داشتن این  نظردر با  ؛ استبوده چند درهم   مشهور است (قرآنکنندگان  دریافت و مخاطبان 
این  هدف  نکته که   توض تفهیم    ه،یآاز  ب  یعدالتی ب  زانیم  ح یو  بر    اییانصافی و  است که 

شیوۀ    باقطعًا هدف    نیو ا   ، شده است  وارداش  تفاوتی نسبت به ارزش واقعیبی و    وسفی
آیه   این  نبه آن    ن یا   پس  ؛شودی حاصل مگفتمان    وسف یبرادران  بهایی که  که    ست یمعنا 

ـ همان  اندکنندگان برداشت کرده به آن صورتی که تشکیک ـ   اندکرده   افت ی در   متیعنوان قبه 
  افت یدر   وسفی  ۀکه فروشند  یمبلغکه ارزش  است    نی است؛ بلکه منظور ا بوده    هادرهم 
 . استبوده درهم  چند معادل  ه، یآ این ، در زمان نزول کرده

نکرده    معینهم  درهم را    مشخصتعداد  حتی    ـم یکه ملحظه کرد  طور   همانـ   هیآاین  
  یهادر زمان رایج  یارزها  ا یدرهم  توجه به با    آن فروخته شد   ه ب  وسف ی که  زیرا بهایی    ؛است

ه  درهم بودده    در زمان رسول خدا بهای وی  اگر    عنوان مثالبه   .متفاوت استمختلف،  
  20  ای 18  ـ تبدیل بهمثل زمان امام باقر و امام صادق ی ـ بعد  هایدر زمان   چه بسا  باشد

باشددرهم   متعالفرمایش    ن یا   دربارۀ   . شده  َدٰراِهَم    : خداوند  َبْخٍس  ِبَثَمٍن  َشَرْوُه  َو 
   :َمْعُدوَدةٍ 

 1« .بودهجده درهم  » :ه استفرمود  باقرـ امام 

 2« .بوددرهم   ستیب»  : ه استفرمود صادقامام و ـ 

  شان در زمان خودبهای آن با توجه به   هاتعداد درهم  ن ییو تع بیان در  هاآن ی هر دو 

 
 . 300/ 12 :بحاراالنوار ،یمجلس - 1
 . 228/ 29ه: عیالشوسائل ،یعامل حر - 2
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  ه ب   وسفی را که  بهایی  خدا در زمان ما    یهااز حجت   یحجت  چه بسا  یحتو  ،  اندبوده صادق  
  ۀکند، و در هممشخص    است   جی ما را میان  که امروزه در    ی با توجه به ارز   آن فروخته شد

در زمان  همچنان    مت یق ولی در هر صورت این    ؛و اندک خواهد بود ارزان  این بها،  ها  زمان
معادل  که در واقع    ،ماندیم  یدرهم باق    18درهم و در زمان امام باقر    20امام صادق

با توجه  ـ هم متفاوت باشند  قدر هر  برآوردها این  تمام  .است در زمان رسول خدا ارزش آن 
 . آن فروخته شدبه  وسف یاست که  همان بهایی برابر با  ـدر هر زمان تفاوت ارز رایج به  

کرد  طور  همانـ موضوع    ن ای  پس مشاهده  آنکه    ش یب  ـم یکه  که  ـ از  صورتی  آن  به 
به تشکیک  کرده کننده  تصور  آن  معنای  از  گاهی  ناآ و  جهل    ی برا   یخی تار   یلیدلـ  دلیل 

 .رساند ی متن قرآن را منظر شمرده شود، دقت قرآن  دنیکشچالشبه 

 م« ی دو »مر اشتباه گرفتن   :29 اشکال

ُة ِعْمَراَن َربِّ    :گیرندیاشکال م  یهآ  ین ا   هاز منتقدان ب  یبرخ
َ
اَلِت اْمَرأ

َ
ي َنَذْرُت َلَك  ِإْذ ق ِإنِّ

اَلْت َربِّ ِإنِّ 
َ
ا َوَضَعْتَها ق ِمیُع اْلَعِلیُم * َفَلمَّ ْنَت السَّ

َ
َك أ ي ِإنَّ ْل ِمنِّ ًرا َفَتَقبَّ ي َوَضْعُتَها  َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّ

ْیُتَها   ي َسمَّ ْنَثی َوِإنِّ
ُ
َکُر َکاْْل ْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َوَلْیَس الذَّ

َ
ُه أ ْنَثی َواللَّ

ُ
َتَها  أ یَّ ِعیُذَها ِبَك َوُذرِّ

ُ
ي أ َمْرَیَم َوِإنِّ

َلَها َزَکِریَّ  ْنَبَتَها َنَباًتا َحَسًنا َوَکفَّ
َ
َها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوأ َلَها َربُّ ِجیِم * َفَتَقبَّ ْیَطاِن الرَّ َما َدَخَل  ِمَن الشَّ ا ُکلَّ

اَل 
َ
ا ق

ً
ا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزق َه  َعَلْیَها َزَکِریَّ ِه ِإنَّ اللَّ اَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَّ

َ
ی َلِك َهَذا ق نَّ

َ
 َیا َمْرَیُم أ

)چون زن عمران گفت پروردگارا آنچه در شکم خود دارم نذر   1َیْرُزُق َمْن َیَشاُء ِبَغْیِر ِحَساٍب 
زاد  تو کردم تا آزاد شده باشد، پس از من بپذیر که تو خود شنوای دانایی * چون فرزندش را ب

و پسر چون دختر    ، خدا به آنچه او زایید داناتر بودحال آنکه  و    ؛امگفت پروردگارا من دختر زاده 
دهم  شده به تو پناه میو من نامش را مریم نهادم و او و فرزندانش را از شیطان رانده  ؛نیست

بار آورد و   او را نیکو  پذیرا شد و  با حسن قبول  پروردگارش وی ]=مریم[ را  زکریا را  * پس 
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"ِرزق و روزی"  شد، نزد او  زکریا هر بار که در محراب بر او وارد می   . سرپرست وی قرار داد
آمده است  :گفتمی و  یافت  می تو  برای  از کجا  این  از جانب    :گفتاو می  . ای مریم  این 

وجود    یخیتار   یدر آن خطا  که  دهد(شمار روزی می س بخواهد بی که خدا به هرک  ،خداست
  یارا به دن  یو نه کس  نه ازدواج کرد  ( و هارون  یخواهر موس)  دختر عمران  یم که مر این  ؛دارد

  ین و قرآن ا   ؛نه عمران  ، است  «یهال»دختر    (مقدسعذراء )  یممر   در حالی که   ؛آورده است
آنچه را در رحمش    یزن  کهنشده  گفته    یی جا  ینهمچن  ؛استگرفته  اشتباه  را با یکدیگر  دو زن  

  یم در معبد اورشل   یا نشده زکر گفته    یز و ن   ی، نب  یل نذر کرده باشد، مگر حنا مادر سموئ  ه استبود
مر  کفالت  بتواند  تا  داشت  بگ   یماقامت  بر عهده  اقامت داشت  ناصره  در  که  او    یرا ز   ؛ یردرا 

معبد  به    تخدم  یاز سال برا   یمدت کوتاه  ی ( اهل حبرون است و جز با قرعه و برا یا )زکر 
 ! آمدی نم

 : پاسخ

 :اول

هر    .اشتباه نگرفته است  خواهر هارون  یِم مر با  ( را  یسی مادر ع) عذراء    یِم مر   ،قرآن
این دو  قرآن ذکر شده   های  مر   .اند در  ش ا ه دربار بسیار    تعالیحقمقدس،    یم در خصوص 

است،   مر فرموده  خصوص  در  عمران    یمو  ا وی    (هارونخواهر  )دختر  فرمایش    یندر 
یِه    :ذکر شده است  کندی را نقل م  ی که داستان تولد موس  تعالیحق صِّ

ُ
ْخِتِه ق

ُ
اَلْت ِْل

َ
َوق

ُکْم  ُدلُّ
َ
أ ْبُل َفَقاَلْت َهْل 

َ
ْمَنا َعَلْیِه اْلَمَراِضَع ِمْن ق   َفَبُصَرْت ِبِه َعْن ُجُنٍب َوُهْم ال َیْشُعُروَن * َوَحرَّ

ْهِل  
َ
«  .او برو  »از پِی   :[ گفتو به خواهر ]موسی ) 1َبْیٍت َیْکُفُلوَنُه َلُکْم َوُهْم َلُه َناِصُحوَن َعَلی أ

، شیر دایگان را بر او حرام قبلو از  *    .در حالی که آنان متوجه نبودند  پس او را از دور دید
ای راهنمایی کنم  خانوادهخواهید شما را به  آیا می   :گفت []خواهرش آمد و  .گردانیده بودیم

 
 . 12و  11قصص:  - 1



 دفاع از قرآن شناسی ـ  دینی و زبانمطالعات  عالی  سسۀ آموزش ؤم ................................. 212

  یماشاره کردتر  و پیش  ؛(که سرپرستی او را برای شما به عهده گیرند و خیرخواه او باشند؟ 
خواهر هارون، از نظر    یمبه مر   یو   یهتشب  «خواهر هارون»عنوان  مقدس به   یممر   یفتوص

 .استبوده  یدامنپاک  و پاکی و شرافت
  :دوم

؟  ه استخدا وقف کردخدمت به    یبود که پسرش را برا   یتنها کس  ـل یمادر سموئ ـ حنا    ایآ
ای است که  نکته   ن یخدا نذر کرد، و ا   ی دخترش را برا   ز ین   ـم ی مادر مر ـ حنا    ؛ نهقطعًا    : پاسخ

 . به آن اعتقاد دارند ز ین  انیح یما مسلمانان روشن است، بلکه مس ی تنها برا نه 

« تصریح  مقدس  میمر   سهیقد»عنوان    تحت   «مانوتی ه  کل یت»پاپ    یخبر   تیساوب
 :ه استکرد

  ی که پدر و مادرش در آن زندگ  ییجا  . آمد  ایدر شهر ناصره به دن  ۀ مقدس باکر   نیا»
که  پدرش    .کردندیم آنجا  دل  میعقاز  وبودشکسته  بود،  ـ  مادر  ؛    ار یبس   ـحنا  سهیقد او 

اگر    : شکسته دعا کرد و گفت  یو با دل   ند خدا نذر کرد و نماز خوا  ی پس برا  ؛ناراحت بود
 1«.کنمیم  میتقد تو عنوان نذر به معبد مقدسآن را به ،یبه من بده  یفرزند 

 : دیگوی م «یشو بی»انبا 

  ی او کس   رایز   ؛افتیبا عشق به خدا و خدمت پرورش    یکودک   لی مقدس از اوا  میمر »
نیایش  دعا و  پیوسته  که  یعنی کسانی    ؛متولد شد  کوکارین   میوآخ یحنا و    سهیبود که از قد

ها  آنو  ؛  شان کردروزیمقدس را    میمر   دوران کهولت،خداوند در  کردند تا در نهایت  می
او تا    .معبد کردندتقدیم    یسالگرا در سهرا نذر کرده، و وی    میمر نبی،    لی همانند سموئ

داشت،   اقامت  معبد  در  بلوغ  همراه  سن  بباکرهبه  و  به    ،خدمت   ها وهیها    ، نظافتو 

 
 پدر تیکل هیمانوت: - 1

 https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography 

https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_1676.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_1676.html
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 1« . کردیخدا کمک م  ۀو خدمت به خانکردن مرتب

 : دی گویم زه یدر ج ی قبط ی هاکیاسقف اعظم کاتول ، یتوماس آدلانبا  

اگر  » کل حتی  باشد    سایسنت  معبد    یکودکدوران    ،سهیقداین  که  گفته  در  را  خود 
خدمت   یکه او را برابود  یکس  ،که مادرشاست ذکر کرده  نیهمچن ولی گذرانده است، 

  م یمر اوقات بسیاری بوده است که    کنمیفکر م علوه بنده  به  ؛بودنذر کرده  در معبد  خدا  
  یی جدا  یمعنابه  ،معبدخانه به  ترک    نیبنابرا  .استبوده  خود    ۀخانوادهمراه  خردسال به

ها متولد  از آن  سهیکه قد  نسل  نیا  یخصوص برااما انتخاب خدا به  ؛کامل از مادرش نبود
حمل  شایستگی  است که    یاو تنها کس   کهچرا؛  است  خدا بوده سوی  از    یر یشده، قطعًا تدب 

 2« .داشته است را در رحم خود   حی مس

  :سوم

پ  می مر سرپرستی  در خصوص   زکر   امبر یتوسط  نیز نکته،  ایخدا  با  ای  این  است که 
  م یدار اختیار  در    یاله  یهاو حجت   امبرانیو سخنان پ   میتوجه به آنچه از متون قرآن کر 

ن که آن  میملحظه کرد  یحی مس  نید   یو در سخنان علما   ،معتقد هستیم به آن   به    زیها 
 . دارند مانی در معبد ا  می خدمت مر 

 : دیگوی م یفهم  وسی اسقف اعظم آنتون

  یی جا  ؛به تصویر کشیده بود  یهودیدر معبد  بود که وی را    سهیاز قد  یم یقد   یر یتصو»
معبد   به  خدمت  حال  در  او  قبیل    ی هودیمعبد  و    ، بود  یهودی که  از  کارهایی  یعنی 

که    میدیدیاو را م  ریتصوآن  در    .واناتیح  یایخون و بقا  نها، ریخت پیشکش  ،کردنیقربان
پابرهنه    ،دهیپوش   ایلباس ساده و  ودر رفتو  بود  عموم اما    .کردرا نظافت میمعبد  آمد 

 
 :ی ح ی»کلم« مس تیبه سا دیکنمراجعه  - 1

 http://www.calam1.org/a/12248 /القدیسة مریم العذراء وحیاة الخدمة والبذ 
 https://www.albawabhnews.com/ 3702440: بوابهال یتسا به یدمراجعه کن - 2

http://www.calam1.org/a/12248%20/القديسة%20مريم%20العذراء%20وحياة%20الخدمة%20والبذ
http://www.calam1.org/a/12248%20/القديسة%20مريم%20العذراء%20وحياة%20الخدمة%20والبذ
https://www.albawabhnews.com/3702440
https://www.albawabhnews.com/3702440
https://www.albawabhnews.com/3702440
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فقط در حال نماز  کشند که گویی او در هیکل  مردم باکرۀ مقدس را طوری به تصویر می
و نماز و قرائت    حی اوقات تسب  شانیا   یآر   ...نبود  شانی اجلوۀ    نی ا  ..و. نه    .. .وبود  و عبارت  

  ار یبس   یخدمتاین  و    داشتغلبه    شانیخدمت بر ا  خویوخلقاما    ؛داشتکتاب مقدس  
 1« . بودفرسا و طاقتسخت 

اقوام    نیهمچن  از  اعتقاد ما  که  ـ  ایزکر همسر    «زابتیال»نام  به   میمر یکی  طبق 
لوقاو  «  خدا   امبر یپ» انجیل  می  ـبود »کاهن«    طبق  او  ملقات  زمان  در    5)  : رفتبه 
َاب  ، ا یزکر نام  به   ست یز یم  یکاهن   ه، یهود یپادشاه    س، یرودیه گروه  کاهنان  همسرش    . ای  از 
  ض ی احکام و فرا   ۀهر دو در نظر خدا پارسا بودند و مطابق هم   ۶  . از تبار هارون بود  زی ن  زاِبتیِال

  ، نازا بود و هر دو  زاِبتیِال  را یز   ؛ نبود  یرا فرزند   شانیاما ا   ۷  . کردندیرفتار م  بیعی خداوند ب
بودندسال  نوبِت خدمت گروه زکر   ک ی   ۸  . خورده  پ  بود،   ا یبار که  او در  خدا کهانت    شگاهیو 

دِس معبِد خداوند و سوزاندن بخور به نام    ۀقرع  بنا به رسم کاهنان،   ۹  کرد،یم
ُ
دخول به ق

 (. دافتا  یو 

  ؛ در آن مشغول خدمت بود  میکه مر حضور داشت    یدر معبد   ایمتن، زکر این  طبق  
خصوص که  به  ،وجود داردتوسط زکریا   میکفالت مر گرفتن  عهده برای بر   یپس چه مانع

ا   ت یحما به  ا   ؛باشد   کشی نزد  د یبا   شه یاو هم  یکه حام  ستین  ا معن  ن یو کفالت  به    ن یبلکه 
تر  یا حتی پایین   ممکننادر حد  ـ   یچه مانعپس    . او باشد  یازها یمعناست که او مراقب امور و ن 

 ! ؟کار شود ن یا از وجود دارد که مانع ـ از آن

معبد  )وارد معبد  مرتبه  چند    ا ی  ک یفقط    ای وجود دارد که زکر   اییقطع  ل یچه دل  ن همچنی 
و بدیهی    ! ؟کندرد    م یکه صحت کفالت او را در خصوص مر   ی طور به   ؛ شده باشد   (مان یسل

اینکه فقط   به گفته  در متن    از آن  مرتبه  ک یاست  ن  یمعناشده،  اتفاق    گر یکه د  ست یآن 

 
  http://www.frantoniosfahmy.com/sermons: ی فهمآنتونیوس  یشکش یتبه: سا یدمراجعه کن - 1

http://www.frantoniosfahmy.com/sermons/1231
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 . باشد فتاده ین

«  کفالت  ۀمسئل»است که    ل یدل  نی به ا   تی ممنوع  نی، ا دگاننکنتشکیک اما اگر به نظر  
را    قت یحقتمام  ها  ذکر نشده است، روشن است که آن  سای سنت کل  ا یدر متون کتاب مقدس  

به ضرورت سنت    انیحی مسخوِد  بلکه    ؛در خود ندارند   ـشودشامل  را    زیچهمه   طوری کهبه ـ
اعتراف م  ییسایکل ن  را یز   کنند؛ ی خود  ا   ، ستین  زیچهمه  ی حاو   ، کتابها  آن   ظراز  در    نی و 

 .ها روشن است آن  یسخنان علما 
   :چهارم

آل  ع پیامبر    ی و جد مادر   م یعمران، پدر حضرت مر در خصوص  روشن  ،  یسیخدا 
، که  د دار   یالهشدۀ  نقشۀ طراحیدر تحقق  جایگاه واالیی    شان یا   ـم ی طبق قرآن کر ـ است  

وعده داده  ها  به آن  نکهیبعد از ا   ن یبنابرا   ؛ نیازمند استبه اختفا و استتار از ستمگران    یگاه
ْل    :ا آمدی به دن  می ، مر شد ًرا َفَتَقبَّ ي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّ ُة ِعْمَراَن َربِّ ِإنِّ

َ
اَلِت اْمَرأ

َ
إْذ ق
ِمیُع اْلَعِلیُم   ْنَت السَّ

َ
َك أ ي ِإنَّ ْعَلُم ِبَما َوَضَعْت  *  ِمنِّ

َ
ُه أ ْنَثی َواللَّ

ُ
ي َوَضْعُتَها أ اَلْت َربِّ ِإنِّ

َ
ا َوَضَعْتَها ق َفَلمَّ

کَ  ِجیِم َوَلْیَس الذَّ ْیَطاِن الرَّ َتَها ِمَن الشَّ یَّ ِعیُذَها ِبَك َوُذرِّ
ُ
ي أ ْیُتَها َمْرَیَم َوِإنِّ ي َسمَّ ْنَثی َوِإنِّ

ُ
 1ُر َکاْْل

چون زن عمران گفت پروردگارا آنچه در شکم خود دارم نذر تو کردم تا آزاد شده باشد، پس  )
 ؛ امبزاد گفت پروردگارا من دختر زاده از من بپذیر که تو خود شنوای دانایی * چون فرزندش را  

و من نامش را مریم    ؛و پسر چون دختر نیست  ،خدا به آنچه او زایید داناتر بودحال آنکه  و  
   (.دهمشده به تو پناه می نهادم و او و فرزندانش را از شیطان رانده 

  ، را ذکر نکرده می نام پدر مر صراحت به   ، دیجد قدیم و هم عهد هم در   ، کتاب مقدس 
  یسیع   23)  :است  3اصحاح    ،لوقا   ل یمتن انج   کردبیان    توانیم  نه ی زم  ن یآنچه در ا تمام  و  

آغاز کرد  یحدود س را  پسر    . سال داشت که خدمت خود  به گمان مردم  و    بود،   وسفیاو 

 
 . 36و  35عمران: آل - 1
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به آن صورتی که  ـ نه    ،نجار است  وسفیپدر    یمتن، ِهلاین  طبق  پس    (.ی پسر ِهل  وسف، ی
 . میپدر مر ـ کنند کنندگان ادعا میبرخی از تشکیک 

  به آن صورتی  ، ویونسب  مقدس و اصل   می مر سیده  پدر  اسم  در خصوص   ،یطور کلبه 
بررسی  و    ق یتحقموضوع  مسئله   ن یبلکه ا   ؛ در خیال خود پرورانده است که فرد منتقد    نیست 

اما    ؛صراحت در کتاب مقدس ذکر نشده است به که   به این دلیل 1؛ بودهاز محققان   یار یبس
  سا یاز سنت کل  هان یا   ان،ی حیدر نزد مس  میمر   نیدر خصوص اطلعات مربوط به والد

 . ستین  سایکل  یباستان یهااز نوشته  یا از مجموعه  شیب  یز یچ و گرفته شده بر 

 : دیگویم سه یقد  نیوالد ۀدربار  یاسقف توماس آدل

در    شانیپدر و مادر ا  .سا یو سنت کل  ، کتاب مقدس   : دو منبع دارد  کی کاتول  یسایکل»
و ما به سنت    ؛ها صحبت کرده استآن  بارۀدر   سا یاند، اما سنت کلکتاب مقدس ذکر نشده

  2« .استبوده القدس روحوحی از سوی  ،سنت نیا میو معتقد میاعتقاد دار  سایکل

کاتول بوده    یفهم بشر   ،سا یها معتقدند سنت کلپروتستان  ها، ک یبرعکس  غیرمعصوم 
 3. کتاب استاز آِن و عصمت فقط  ،القدساز روح نه  ،است

شایع  گوناگون مسلمانان    ی هافرقه میان  که در    دیتقل  ۀدیبه عق   ـدر واقع ـ   سایکل   سنت
ها ادعا  آن  ی برا   ایـ  کنندی در اسلم ادعا م  دیتقل   ی گونه که علما همان  .است شباهت دارد

به همان  ،  دارداختصاص    هابه آن  ،امبرانیروش پ   اساس  بر   ی نیمتون د   نیی تب که    ـشودیم
مس  ی ار ی بسصورت   تعالنیز    ان یحی از  کردند  آموزه  سایکل  م یادعا  و  از سنت    ی هابرخاسته 

  ات از متون و اختلف  ی ار یبس  ح یرا در توض   ن ید   ی وضوح تفاوت علمااما ما به   ؛است   امبرانیپ

 
  elkommos/-takla.org/books/helmy-https://st:یمانوتپدر تکله یتساوب به یدمراجعه کن - 1
  elkommos/-takla.org/books/helmy-https://st: یمانوتپدر تکله یتساوب به یدمراجعه کن - 2
 www.orthodoxlegacy.org/?p=/https:/ 675: مجله ماهانه ارتدکس ،ارتدکس یراثم به یدمراجعه کن - 3
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و    ر یتفاس   م یاست بدان   یکاف همین  و    ؛ میکنی مشاهده م  عی از آن را در اعتقادات و شرا   یناش
نیست    یفهم انسانبیش از    یز یچ  دهندی ارائه م  ینی دمتون    یبرا   نیکه عالمان د   یحاتیتوض
 .خطاپذیر است بسیاریمسائل  در که 

کلبه  اعتقاد  ،یطور  کل   اتطبق  مر   ،ییسایمشهور  حضرت  پدر  و  حنا    می شوهر 
  ی قطع  ت یواقع  کی  «،اسم»این    که   ستین  امعنبه آن    نی اما ا   ؛شودی م  دهینام   «می اقیهوی»

  نبع م  نکه ی خصوص پس از دانستن ا با آن مخالفت کرد؛ به نتوان    وجههیچ به بوده باشد که  
تدوین  و  درست بگویند،    چه بسا و  کنند  اشتباه    چه بساکه  اند  بوده   یافراد عاد آن   هنگام 

 .گذاردی م تأثیرها  از مسائل بر آن یار یبسمتون،  

  لیاسرائی بن ان یدر م ج یرا یک اسم که )بوده   «عمران» مقدس  م یپدر مر نام  م یمعتقد ما
ا بوده و  روا نکته    نی(  و  قرآن  است  اتیدر  اْبَنَت    : فرمایدمی  تعالیحق   .ذکر شده  وَمْرَیَم 

َها َوُکُتِبِه َوَکاَنْت   ْت ِبَکِلَماِت َربِّ
َ
ق ْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفیِه ِمْن ُروِحَنا َوَصدَّ

َ
ِتي أ ِمَن  ِعْمَراَن الَّ

نگاه داشت و در او  دامن  ک و مریم دخت عمران را، همان کسی که خود را پا ) 1اْلَقاِنِتیَن 
رداران بُ های او را تصدیق کرد و از فرمانمیدیم و سخنان پروردگار خود و کتاب از روح خود د

   . (بود

  میمر   ،که قرعه به نامش زده شد  یکس  نیخستن» :روایت شده است  امام باقراز  
ُکْنَت َلَدْیِهْم ِإْذ  َوَما    :فرمایدمی است که  وجل  عز    وندخدا و این سخن    ؛بود   دختر عمران

ُهْم َیْکُفُل َمْرَیَم  ُی 
َ
َلَمُهْم أ

ْ
ق
َ
[  کشی به آبهای خود را ]برای قرعه و وقتی آنان قلم )  ُیْلُقوَن أ

 2« .(نزد آنان نبودی تو سرپرستی مریم را به عهده گیرد،  کیکدام که افکندند می

صاد  از است  قامام  شده  و    دنیکشدستفقط  روزه،    گمانیب»  :روایت  طعام  از 
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یت شود تا روزه کامل گردد، و این شرط، حفاظت  باید رعا که  دارد    یو شرط  ،ستین   یدنیآشام
َنَذْرُت    یِإنِّ   :که فرمود  ید یدختر عمران را نشن  میسخن مر این    ایآ  .است  درونی و معنوی

ْحمِن َصْوماً   1«.سکوت ۀ روز  ی عنی (ام[ رحمان روزه نذر کرده من برای ]خدای ) ِللرَّ
بنیان نهاده  خدا  امبرانیکه پس از پ خودشان  یی سایطبق سنت کلـ  ان یحی مس نکهای اما

ها آن خوِد است که به مطلب دیگری  ن ی، ا بوده ی گر ید  زی او چاعتقاد دارند اسم  ـشده است 
معصوم  ریافراد غ  یهابا نوشته   را یز   شود؛ی نمبازخواست  خاطر آن  و قرآن به   ،شودی مربوط م
اجتهاد  ربطی    تشانو  خدا  که  کلم  خدا  ندارد  به  پ  ا ی)کتاب  سنجیده  خدا(    امبرانیکلم 

  د ییقرار گرفته است؛ و تأ  ی گر یکه در مقابل خبر دخواهد بود    یخبر کم  دسِت و  شود،  نمی 
قرآن   اخبار  قرآن  ۀهم)صحت  گو   (اخبار  اخلص  به  خدا    یعنی  ،اشندهیمنوط  رسول 

بر وجود مبارکشان،   یالههای حجت قانون شناخت انطباق با   ایشاناست، و  محمد
 . صادق هستند

 صالح  با عبد  ی موس  دار ید : 30  اشکال

صالح    با عبد   یموس  یداراز قرآن در خصوص د  یاتیبه آ  یرندگانگاز اشکال   یبعض 
به نظر بعض   گیرندیم  یرادا  که  این  .بوده است  یلیا ا   همان   عبد صالحاین  از مفسران،    یکه 

دو هزار سال    یکه موس  یممکن است حاصل شده باشد، در حال  یداری د  ین چطور چن 
زندگ  یلد از م  لقب ا   کردهی م  یدر مصر  اواخر هزار   یلیاو  م  ۀدر  از  قبل  وجود    یلداول 

 داشته است؟ 

 : پاسخ

در خصوص    !شودینمبازخواست  آرا و نظرات مفسران    بر اساس  یمام قرآن کر بارها گفته 
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صراحت ، قرآن به ندکرد  یدار د   یبن نون با و   یوشع  اشیو وص   یصالح که موس  عبد   یتهو
نام و   یانب ا   یلیاا   ی نکرده  به  تا  ادعا کند    یرندهگشخص اشکال  یب ترت   ین بوده است  بتواند 

 !مخالفت کرده است یخی تار   یتواقع یک قرآن با  

در مشخص  قرآن  هو مفسران  ماجرا   عبد صالح   یت کردن  آ  یشکه  کهف    ۀ سور   یات را 
شده  اندکرده  یتحکا اختلف  نامش    یو   گویندیم  یا عده   .انددچار  و  بن  ا   یلیاا »خضر 

)ایلیا(    یاس ال  یو   گویندیبوده، و گروه سوم م  «یسعال»  گویند ی م  یگرد  یا بوده، عده   «ملکان
 . بوده است

ب  همچنین ا   عبد صالحمقام    یان در  ن  یابوده است    یامبرپ  یکاو    یاآ  ینکه و  دچار    یز نه 
اند  گفته   یگرد   یا که عده   ینبوده، در حال  یامبراند او پها گفتهاز آن   یبعض   .انداختلف شده 

اولوالعزم   یامبرپ  یک صورت چگونه ممکن است    ین ا   یربوده باشد، در غ  یامبرپ  یدبا حتمًا  او  
  یک فرزند    یااز فرشتگان    یکی  اند اوو گروه سوم گفته   یاموزد؟از او ]دانش[ ب   موسیمثل  

 . بوده است یا پادشاه زاهد در دن

دچار اختلف    یز از آن برخوردار بودند ن   عبد صالح و    یکه موس   یدر علم و دانشهمچنین  
از آن    عبد صالح داشت، علم ظاهر بود و آنچه    یکه موس  ی اند علمگفته   یا عده   .اندشده

بود    یداشت علوم  عبد صالحکه    یاند علمگفته   یگرد  یاعده   .برخوردار بود علم باطن بود
وظیفه  هبکه   خدا    انجام  طرف  برابراز  نم  در  مربوط  حال  ؛شدی مردم  علم  یدر  که    یکه 
  ، رساندی به انجام مبود که از جانب خداوند متعال    ایعلم مربوط به وظیفهداشت    یموس

دچار اختلف    شود،یمربوط م  یدارد  ین که به ا   یمسائل  یشترب   ۀدربار   یبترت   ینبه هم؛  ...و
 1. اندشده
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و قرآن    گذارد،ی بر قرآن نم  ی تأثیر   یاختلفات  ینکردم، وجود چن   یان طور که قبًل ب  همان
ها به تحمل  که خود آن  یدر حال  ؛شودیمؤاخذه نم  یگرانبا توجه به آرا و نظرات مفسران و د 

گفته  ب   ی، آر   .سزاوارترند   یشانهاتبعات  با  روشنگر   یان قرآن،  تفس  ی و  قر   یر و  و    ین ِعدل 
 . (یشانسلم و صوات خدا بر ا )  محمداز آل  یامام یعنی  شود؛ یم ا خودش معن

از    یکه موس  یاز علم  یز مطلع شود و ن  عبد صالح   یت از هو   خواهدیکه م  یکس  اما
نآموخت،    یو  درسعبرت   یز و  و  مرا    یی هاها  ا   توانی که  آورد  به   ی ربان  یدارد  ین از  دست 

مراجعه    احمدالحسن  یدس   نوشتۀ   «ینالبحر به مجمع   یبه کتاب »سفر موس  تواندی م  بشناسد
 1. کند

 بود   نمرود مدت طوالنی قبل از ابراهیم  : 31اشکال  

و نمرود    یمخدا ابراه  یامبر پ  یان که م  یا در محاجه   کنندگان یک از تشک   ی به نظر بعض 
شد  حکا  واقع  قرآن  خطا   یت و  است،  دارد  یخی تار   یکرده    یت حکا  تعالیحق   .وجود 

اَل    : فرمایدیم
َ
ِإْذ ق ْن آَتاُه اللُه الُمْلَك 

َ
أ ِه  َربِّ ِإْبَراِهیَم ِفي  َتَر ِإَلی الِذي َحاجَّ  َلْم 

َ
َي  أ ِإَبَراِهیُم َربِّ

ْمِس ِمَن الَمْشِرِق   ِتي ِبالشَّ
ْ
ِإْبَراِهیُم َفِإنَّ اللَه َیأ اَل 

َ
ِمیُت ق

ُ
ْحِیي َوأ

ُ
أ َنا 

َ
أ اَل 

َ
الِذي ُیْحِیي َوُیِمیُت ق

اِلِمیَن  ِت ِبَها ِمَن الَمْغِرِب َفُبِهَت الِذي َکَفَر َواللُه ال َیْهِدي الَقْوَم الظَّ
ْ
با   )آیا از آن کس که  2َفأ

 کرد ی پروردگارش محاجه م  ۀ دربار   ـداشته بود   یرا به او ارزان  یکه خداوند پادشاهـ   یمابراه
ابراهیم گفت که  آنگاه  نیافتی؟  زنده می  :خبر  که  است  و  »پروردگار من همان کسی  کند 

»خدا]ی    :« ابراهیم گفت.میرانم[ می کنم و ]هم [ زنده می »من ]هم   :گفتاو  «  .میراندمی
پس آن کس که کفر ورزیده    . برآور«  مغربآورد، تو آن را از  برمی  مشرقرا از    ورشید [ خمن

  یصد که نمرود س  ادعا  ین با ا     ؛کند(د قوم ستمکار را هدایت نمی و خداون  .بود مبهوت ماند 
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  : 3نسل وجود داشته )لوقا  یزدهو نوح س   یم ابراه  یانو م  کرده،ی م  یزندگ  یمسال قبل از ابراه
 . ( وجود داشته است1 : 10یننمرود و نوح چهار نسل )تکو   یانکه م ی( در حال36تا  34

 : پاسخ

اند،  کرده   یواقعه روشنگر   ینخداوند در خصوص ا   یکه خلفا  یاتی از نظر ما، با توجه به روا 
  یتی روا  ـ مثال عنوان  بهـ نمرود بود؛ از جمله    ، پروردگارش محاجه کرد  ۀدربار   یمکه با ابراه  یکس

  ی که خداوند پادشاهـ   یم»آیا از آن کس که با ابراه  کرده است  یت روا   یم بن ابراه  ی است که عل
  ی وقت  .یهخبر نیافتی؟« تا آخر آ  کردیپروردگارش محاجه م  ۀدربار   ـداشته بود   ی را به او ارزان

سرد و سلمت گرداند،    یم ابراه  ی را در آتش افکند و خداوند آن آتش را برا   یم نمرود، ابراه
  کندیاست که زنده م  یپروردگار من کس   : گفت  یست؟ پروردگار تو ک  یم، ابراه  ی ا   : نمرود گفت

تو    :به او گفت  یمابراه  .میرانم یو م  کنمی من ]هم[ زنده م  :نمرود به او گفت  .میراَندیو م
  یددو مرد که هر دو با  ینا   صو خص در  من    : نمرود گفت  میرانی؟یو م  کنیی چگونه زنده م

  ین به ا   ؛ رسانمی را به قتل م  یگریو د  کنمیها را آزاد ماز آن  یکی  .دهمحکم می   کشته شوند
  ی را که کشت  یآن مرد  گویی یاگر تو راست م  : گفت  یمابراه  .من کشتم و زنده کردم  یب ترت

و به    آوردی را از مشرق م  یدپروردگار من خورش   . را رها کن  ینا   :گفت  یم سپس ابراه  . زنده کن
بود    یدهکه کفر ورز  ی»کس :همان طور که قرآن فرموده است یبترت  ینبه ا و  ؛بردیمغرب م

ماند«؛   چ  یعنیمبهوت  م  ید؛بگو   یزینتوانست  وجود    یدخورش  دانستیچراکه  او  از  قبل 
 1« .است داشته

در دست ندارند که وجود نمرود را در زمان    یقطع  یخیسند تار   گونهیچ ه  گیرندگاناشکال
است که در    یا اشاره   ر دست دارندکه د  یزی چ  یت کند، و نها  ی منتف  یمخدا ابراه  یامبر پ

پ   یانم  اندداشته   یانب که  است    از قرآنپیش    ینیمتون د نوح  یامبرنمرود و  چهار    خدا 
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  ینی به متون د  یخیتار  یتواقع یک یاگر در اثبات و نف یطور کل به   .نسل وجود داشته است
وجود    یعقل  یقطع  یلدل  یچاست و ه   ینیمتن د   یک یزقرآن ن یماستناد شود، ما اعتقاد دار 

فرموده است    یانبقره ب  ۀسور   یاتدر آ  یم بر آنچه قرآن کر   ین،سفر تکو  یۀندارد که اقتضا کند آ 
به   ی برتر  شود؛  ا داده  قرآ  ینکهخصوص  تحر وارد   ن،خود  کتاب   یف شدن  را    ی قبل  ی هادر 

  ین تدو  یمعصوم اله  یفۀنظر خل  یرها اساسًا ز کتاب   ینفرموده است؛ چراکه ا   یانصراحت ببه 
قرآن،    یتکردم، حقان  یانب   یقبل  یهابارها در پاسخ   تریشهمان طور که پ   یجه در نت   ؛اندنشده

 . ماندی م یهمچنان پابرجا باق ت، که آن را آورده اس یکس یبا توجه به اثبات صدق و راست

*  * * 

اشکاالت اشکال   ی از  م  یرندگانگکه  تار   کنند ی گمان    ین هم   به ،  دارندمخالفت    یخ با 
  یت صورت نبوده است؛ و وضع  ین ما روشن شد به ا   ی که برا   یدر حال  کنم، یبسنده م  هانمونه 

شده روشن و مشخص است، و  داده   ی هابا توجه به پاسخ   یز اند نکه گفته   یاشکاالت  یگرد
 .رودی فراتر نم یم کرد  یاناشکاالت از آنچه ب  گونهین ا  ی ارزش علم



(6) 

  خداوند ۀاراد داشتن تعلق  ی که بهاشکاالت
 گردند بازمی انسانکارهای   هب

قهر و اجبار استفاده،  اهرم  در برخورد با انسان از  کنندگان، قرآن  به نظر برخی از تشکیک 
آیاتی که به این موضوع    مجموعه میان  و    ،سلب کرده استاز او  را    انسان  آزاد  ۀو اختیار و اراد

 .شوددیده می تناقض نیز   اندپرداخته

الهی و    ۀشکل خلصه، به معنای ارادبه جا دارد  ،  زمینهاشکاالت در این  بیان  پیش از  
و در  ضروری است    ایاین مقدمه  . به کارهای بندگان بپردازیم  هاآن داشتن  چگونگی تعلق 

 . نقش دارد ندا ه مطرح کردزمینه در این  کنندگانکه تشکیکاز اشکاالتی بسیاری پاسخ به 

 انسان  یکارهابه    یاله ۀ ارادداشتن تعلُّق

یکی از  و این صفت،  شود  موصوف می   «اراده»صفت  با    خداوند سبحان  ، عقیدتینظر  از  
ذاتی  استصفات  تخصیص   طور  همان   .اش  اراده،    ، استهیچ  از    اشیاایجاد    ۀدهندکه 

که به وجود  است آنچه ارادۀ کنندۀ خداوند سبحان،  .نیز هستامر و نهی  ۀدهندتخصیص 
از آن  آنچه را که  و    ، و آنچه را که به وجود نیاورده  ؛ دستور داده استنیز آنچه به آن  و    ، آورده

ولی    .ستبه کار او  «ارادهداشتن »تعلق   در خصوصاین    .بازداشته است، اراده نکرده است
برخی از کارهای  برای  خداوند    ۀارادخواست و  به کارهای بندگان،    «ارادهداشتن »تعلق   ۀدربار 

آنچه از آنان  پس به   ؛شودانجام می   شا امر و نهیطریق  نکردن برخی دیگر، از آنان و اراده
 . کندنهی می آنچه اراده نکرده استاز را آنان و  ، دهددستور می  خواسته است
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   :طور خاص به  انسان ۀ دربار 

 ؛ تداده اسو توان به وجود آورده و به او، نیرو را  پس او ، خداوند، او را اراده کرده -1
شود  زمانی محقق میفقط  و این    ؛آزمایش و امتحان باشد   ۀ آفرید تا خانرا  عالم دنیا   -2

ن امر و نهی  ه آآنچه ب در انجام  و    ، کارهایش اختیار داشته باشد انجام  که انسان، در  
جام دستور، مستحق  تا هنگام اطاعت و اناختیار داشته باشد  نیز  تعلق گرفته است  

 ؛ و هنگام سرپیچی، مستحق عقوبت باشد  ،ثواب
مورد رضایت    دهدآنچه از انسان در دنیای امتحان رخ می  ۀ هم  بنابراین امکان ندارد  -3

رضایت باشد    موردامتثال امر(  در حالت اطاعت و  )   چه بسابلکه    ؛باشد خداوند بوده  
  بر اساسهمه  اینکه  وجود  با    ؛مورد رضایت نباشد   (در حالت سرپیچی)  چه بساو  

ۀ الهی حول و   . دکننکار می قو 

 : ه استفرموداحمدالحسن  سید 

   :به انسان و کارهایش  الهی ۀارادداشتن »تعلق 

به هم  :اول است؛  فرموده  اراده  را  انسان  آفر   ل یدل  ن یخداوند  را  او    دیاو  به  و 
 . دی بخش رو یحرکت و ن

اراده    ،را به او داده  شانانجام  ییانسان را که توانا   ی از کارها   یخداوند برخ  :دوم
هم  به  است؛  به    لی دل  نیفرموده  را  برخآن انجام  او  و  است؛  داده  دستور  از    یها 

اراده نفرموده    ،به او داده  ز یها را ن دادن آنانجام   ییکه خداوند توانا را  انسان    ی کارها
 . کرده است ی ها نهاو را از آن لیدل ن یاست؛ به هم 

در    وستن یپوقوع به   :سوم بندگان  بیرونافعال  ا دنیای  به  ن  نی،  که    ست یمعنا 
رو که آنازاست که    ن یموضوع ا   تیبلکه نها   ؛ها را اراده فرمودهخداوند سبحان آن 

که خداوند    دهند یانجام م  یی رویرا با حرکت و ن کارها    ن ی، ا دنیای واقعیبندگان در  
اعمال    نیا   ینموده است؛ ول  د ییها را امضا و تأوقوع آن  ، به آنان واگذار کرده است
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بوده  خداوند سبحان    ۀارادخواست و  اگر ضد    یحت  شود، یانجام م  هاآن  خود   ۀبا اراد
 . هستند و در عالم امتحان قرار دارند  اریاختها صاحب آن کهچرا باشد؛ 

اله  ـسبحان ـ او    پس سنت  و  قانون  اساس  هست  ِی بر  افعال    ،ی عام  از  آنچه 
؛  کندی امضا نم  ای  ، کندیامضا مبندگانش را که اراده کرده و آنچه را که اراده نکرده، 

ها را اراده  از بندگان که او آن  یافعال  ایخداوند سبحان بر ساختن  جاری امضا و    یول
که او امور را به    ست یمعنا ن  ن ی، به ا انجام شده   گانبند   ۀنفرموده است و طبق اراد

ا  به  قانون تکو  لیدل  ن یبندگان واگذار کرده است؛    یعام  ینیکه خداوند سبحان، 
  خواهد یرا که م  یعمل خوب و بد   تواندیآن انسان م  یکه بر مبنا   وضع کرده است

بازدارد؛    ن آ  خداوند او را از   نکه ی بدون ا   ، قانون به انجام برساند  ن یانجام دهد، ضمن ا 
ا  ا   نکهیمگر  عمل  نیحکمت، موجب شکستن  انجام  مانع  و خداوند    یقانون شود 
 1« .شودیم ن یکه در معجزه چن طور  همان  ؛گردد

این   نه تفویضله ئمسبنابراین در  نه جبر است و  نیست که کار این   .،  انسان    هاطور  به 
و هر  باشد  و سپرده شده  از  تفویض  بیرون  و  ذاتی خودش  نیروی  و  با حول  بخواهد  آنچه 

به این معنا    ؛ نیستهم  به انجام آن  و مجبور    ؛الهی در هستی انجام دهد عام   سنت    ۀمحدود
این    درست بلکه    ؛نبوده استکارهایش مجبور  برای انجام  اش سلب نشده است و  که اراده

از    و توانی  که با نیروی برخوردار است  آزاد  ۀاراداز  اختیار دارد و    ، در عالم امتحاناو  است که  
  راندمیهستی حکم    ۀهم بر  را در ضمن سنت الهی که    و بد   کارهای خوبخداوند،  سوی  
 .دهدمی انجام 

که   شدنکته  این  حال  تشکیکنمونه به    روشن  اشکاالت  از  این  هایی  در  کنندگان 
 : پردازیمص می خصو
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 دهد؟ دستور می زشتی و فحشا به   آیا خداوند :32  اشکال

  تعالیحق   .دهدزشت دستور نمی کار  شکی نیست ما اعتقاد داریم خداوند سبحان، به  
َتْعَلُموَن   : فرمایدمی َتُقوُلوَن َعَلی اللِه َماال 

َ
أ ُمُر ِبالَفْحَشاِء 

ْ
قطعًا خدا به کار  ) 1إَن  اللَه اَل َیأ

برخی  به نظر  ولی    ( دهید؟دانید به خدا نسبت میآیا چیزی را که نمی   .دهدزشت فرمان نمی 
َمْرَنا    :در تعارض است  یبا آیۀ بعد آیه  این  کنندگان  از تشکیک 

َ
أ ْرَیًة 

َ
ق ُنْهِلَك  ْن 

َ
أ َرْدَنا 

َ
أ وِإَذا 

ْرَناَه  َفَدَم  الَقْوُل  َعَلْیَها  َفَحَق   ِفیَها  َفَفَسُقوا  َتْدِمیراً ُمْتَرِفیَها  را  ) 2ا  شهری  بخواهیم  چون  و 
را وامیکنیم، خوش   کهل در  گذرانانش  و  بپردازند،  انحراف ]و فساد[  به  تا در آن  داریم 

]یکسره  را  بر آن ]شهر[ الزم گردد، پس آن  و زبر کنیم نتیجه عذاب  زیر  زیرا چگونه    ؛ ([ 
گذرانان کسی است که خوش همان  کند در حالی که خداوند  خداوند به کار زشت امر نمی 

 ! شهرها را به کارهای زشت و ناپسند امر کرده است؟

   :پاسخ

  روشنی خواهد دید به طور کلی دین الهی مراجعه کند کسی که به تعالیم قرآن کریم و به 
دهد؛  ها فرمان نمیفرماید و به آنکارهای زشت و ناپسند نهی می  خداوند سبحان از تمامی

»خواست    دادن در اینجامعنی فرمان  !هایی استو برتر از چنین نسبت خداوند بسی باالتر  
خداوند الزامًا  ندادن خداوند به کارهای زشت و ناپسند یعنی  « است؛ بنابراین فرمان آورما الز

کند؛ یعنی بنده باید این کارها را ترک کند و به  چنین کارهایی را از »بنده« درخواست نمی 
نکندآن اقدام  گذرانان  »به خوش معنای عبارت  دادن«  در خصوص معنی »فرمان   اما   ؛ ها 

دهد« در آیۀ سورۀ اسراء، با شناخت صفت »خواست و اراده« که خداوند سبحان  فرمان می 
تعلق    به کارهای بندگاناین خواست و اراده،  شدن اینکه چگونه  به آن متصف است، و روشن 

 
 .28اعراف:  - 1
 .16اسراء:  - 2
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 . مشخص خواهد شدکند پیدا می 

به کارهای بندگان را دانستیم، آنچه    خداوند   ۀارادیافتن خواست و  چگونگی تعلق وقتی  
آور انجامشان را از  صورت الزامکند و »به صورت تشریعی و قانونمند به آن امر می خداوند به 

ها را از آن نهی  بندگان خواستار است« فقط خیر و اطاعت است و نه چیز دیگر، و آنچه آن
اما این    ؛ ها، و کارهای زشت و ناپسند استها، معصیت لی ]تمام[ شرارتطور ککند، به می

بلکه    ؛کندیا ترک این اعمال مجبور می   به آن معنا نیست که خداوند بندگان را برای انجام
ها انجام  خواهد تنها با اختیار خود آنانجام اطاعت و ترک معصیت که خداوند از بندگان می 

تا به این ترتیب آمی همان طور که اگر انجام معاصی و   ؛ها مستحق پاداش شوند ن شود 
می  عقوبت  مستحق  برگزینند  را  ناپسند  و  زشت  که    ؛ شونداعمال  شهرهایی  نتیجه  در 

اند، با این انتخاب خود اسباب عقوبت  شان انجام معاصی و اعمال ناپسند را برگزیده اهالی
زمینه  را  عذاب  وقوع  در  تعجیل  و  هلکت  میو  هلکت،  کنسازی  اسباب  از  یکی  و  ند، 

 . کنندگذرانی است که از ارتکاب فسق و فجور کوتاهی نمی شدن بزرگان خوش مسلط

و  )  وإذا أردنا أن نهلك قریة أمرنا مترفیها   تعالیحقدربارۀ این سخن   از امام باقر
هل را  شهری  بخواهیم  میخوش   کنیم   ک چون  فرمان  را  شده    ( دهیمگذرانانش  روایت 

رنا« است، فرموده استبه  زیاد    :چنین است  شتفسیر »  :صورت منصوِب با تشدید »یعنی ام 
  ش به بزرگان  : ش چنین استتفسیر »  : روایت شده است  همچنین از ایشان«  .کنیممی

 1« .دهیمفرمان می 

ابراهیم دربارۀ سخن   از علی بن  أردنا أن نهلك قریة    :تعالیحق همچنین  أمرنا  وإذا 
را هل)  مترفیها شهری  بخواهیم  چون  فرمان میخوش   کنیم  ک و  را    ( دهیم گذرانانش 
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 1« .کنیمرا بسیار می آن یعنی جباران » : روایت شده است

معنای درخواست اجباری و  این آیه به  شوددر خصوص آیۀ دوم، روشن می   به این ترتیب
؛  ـو هرگز چنین نیست ـ دهد  نیست تا گفته شود خداوند به فسق و فجور فرمان می  آورالزام

معاصی و منکراتی را که اهل یک شهر با    بلکه فقط به این معناست که خداوند سبحان،
قوه و  با حول  و  ارادۀ خودشان  و  به آن اختیار  انجام  ای که خداوند  ارزانی داشته است  ها 

سازد[، در حالی که او سبحان،  ]و امکان انجامشان را فراهم می   سازدی می جار   دهندمی
ها را از انجام آن کارها نهی کرده و از عاقبتشان برحذر داشته است؛ اما در عین حال  آن
چنین  آن است  بدیهی  زیرا  است؛  نکرده  کارها  آن  انجام  یا  کارها  آن  ترک  به  وادار  را  ها 

ها را آزاد گذاشته  به این ترتیب خداوند آن   . کنددنیا[ نفی می   ، امتحان را ]در این عملکردی 
اند به جزای خودشان برسند، و از آنجا  تا در نتیجۀ کارهایی که با اختیار خودشان انجام داده 

ـ کارهایی که خودشان انجام داده  که زشتی و بدِی  طبق قانون کلی جهانی که خداوند  اند 
بنابراین خوِد اهل    ؛ گرداَندها الزم می ار و ستمگر را بر آن ـ تسلط افراد جب  وضع کرده است 

و  نابودی  و   شهر عامل و سبب تسلط افراد جبار و متکبر بر خودشان و در نتیجه هلکت
وضعیت به همین صورت  در عمل نیز  و  بینند ) که در دنیا و آخرت میهستند  هایی  خسارت

ها را در دنیا جاری ساخته است و نه  آن   ودِ (، و خداوند سبحان فقط اختیار و انتخاب خ است
 . چیز دیگرهیچ 

ین مطلب را متوجه شدیم، از زحمت و دردسری که بعضی از علمای مسلمان  ا   که   حال
صورت تقدیری  ها به شویم؛ زیرا بسیاری از آننیاز می کنند بی خودشان را در آن گرفتار می

حذفکلمه  نظر  ای  در  دوم  آیۀ  در  را  میمی شده  و  بهگیرند  »اطاعت«  واژۀ  صورت  گویند 
أمرنا مترفیها بالطاعة ففسقوا )  : ی آیه به این صورت بوده استاتقدیری حذف شده و معن 

  . (... گذرانانشان را امر به اطاعت کردیم پس در آن شهرها به فساد پرداختندخوش )  (...فیها 
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اعتقادی درست خواهد  هشوم چگونه حذف یک عبارت در یک موضوع شب بنده متوجه نمی 
با آن »بلغتی« که خود آن ادعا می بود، در عین حال  وجه محکم در اعجاز  که  کنند  ها 

 ! ؟قرآن است، هماهنگی دارد

 انسان؟ ا یو بد، خداوند است  ک یمنبع کار ن  : 33  اشکال

  : وجود دارد  تناقض«  ءنسا  ۀسور »از    هیدو آ  نیا   نی معتقدند ب  کنندگانتشکیک از    یبرخ
 ْل

ُ
َئٌة َیُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك ق ِه َوِإْن ُتِصْبُهْم َسیِّ  ُکلٌّ  وِإْن ُتِصْبُهْم َحَسَنٌة َیُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعْنِد اللَّ

َصاَبَك ِمْن َحَسنَ 
َ
ِه َفَماِل َهُؤاَلِء اْلَقْوِم اَل َیَکاُدوَن َیْفَقُهوَن َحِدیًثا * َما أ ِه ٍة َفِمَن  ِمْن ِعْنِد اللَّ   اللَّ

َشِهیًدا  ِه  ِباللَّ َوَکَفی  َرُسواًل  اِس  ِللنَّ ْرَسْلَناَك 
َ
َوأ َنْفِسَك  َفِمْن  َئٍة  َسیِّ ِمْن  َصاَبَك 

َ
أ به  ) 1َوَما  اگر  و 

نیکی برسدآن از ناحیمی   ها  اگر به آن   ؛ خداست«  ۀ گویند »این،  گویند  می  ها بدی برسد و 
ناحی از  از    .توست«  ۀ»این،  نیستند    .خداست«  ۀناحیبگو »همه  این گروه حاضر  پس چرا 

و آنچه از    ،از طرف خداست  سد،ر ]آری[، آنچه از نیکی به تو می *    !کنند؟  کسخنی را در 
و ما تو را رسول برای مردم فرستادیم؛ و کافی است    .رسد، از سوی خود توستبدی به تو می 
دوم    یۀ که آ  یخداست، در حالسوی  از    یو بد   یک ین  دهدیاول نشان م  یۀآ  .(خدا گواه باشد

 .نه از خدا  شودیم یاز انسان ناش  ی بد   دهدینشان م

   :پاسخ

  ـهاو مانند آن   ر یانجام کار خ   ، ی روز ورزق   ، یسلمتمثل  ـ   رسدی که به انسان م  یی هایک ین
  ری از تقد  ـو شرارت  یسخت  ،ی مار یبمثل  ـ   بد  یو کارها؛  خدا به انسان است  قیبه لطف و توف 

ها  آن  شدنل ی حمت   ی معنابه   شوندی دو به خدا ختم م  ن یا   نکهی ا و    ؛ استامضای خداوند    نیزو  
انسان  خوِد  اجبار و زور وجود ندارد، بلکه    یبرا   ییامتحان جا  یا یدر دن   را یز   ست؛ یبه انسان ن
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به    یابی دستدهد که عامل  کاری انجام می   یشخص   یوقت  نیبنابرا   ؛اتفاق نقش دارد  نیدر ا 
است،حسنه آن    ای  محسنه  خداوند  او  به  در    بخشدیرا  آن  و  به  توفدستیابی  او    قی به 

هنگام  ،رساندیم انجام میکه    یو  عامل  کاری  که  بد   یابیستددهد    وند خدا   ،است   یبه 
  ی برا آن را    ـشود شامل میرا با هم    های و بد   هایک یکه ن ـ یاله  یو جهان  یمطابق قانون کل

جار  انسان    یاله  ۀارادداشتن  ارتباط   یچگونگ   پاسِخ   . سازدیم  ی او  اعمال  ]در  تر  پیش با 
 . شدارائه [ 32اشکال 

  ی که از جانب خداست، مجازات گناهان  یبد این نتیجۀ    ، ذکر شده  ات یدر روا   همچنین 
خود شخص    ، یمنشأ و علت بد   ن یبنابرا   دهد؛ یانجام م  ش خود  ار یاست که شخص با اخت 

به انسان اختیار  خداوند  اعتبار که اگرچه    نی به ا   ه، و به خداوند نسبت داده شد  ؛ استبوده  
، اما در عین  هها نکرداز آن  ک را داده و او را مجبور به انجام هری  ی و شر و بد   ر یانجام خ

؛ بلکه خداوند متعال یک قانون کلی و جهانی وضع  ه استحال، امر را به او واگذار نکرد
استکرد آن  ه  جملۀ  از  مجازاتکه  انجام  ها  خودش  شخص  که  است  را  آن   گناهانی  ها 

یتیممثال مجازات خوردعنوان  به   .کندانتخاب می    شکم کسیدر  آتش  شدن    ُپر   ، ن مال 
ْمَواَل اْلَیَتاَمی ُظْلًما    : فرمایدمی   تعالیحق  .خوردمیرا  که مال یتیم    است

َ
ُکُلوَن أ

ْ
ِذیَن َیأ إنَّ الَّ

ُکُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َناًرا َوَسَیْصَلْوَن َسِعیًرا 
ْ
َما َیأ در حقیقت کسانی که اموال یتیمان را به  ) 1ِإنَّ
زودی در آتشی فروزان  برند و بهخورند جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو میمی ستم  

که    ن،یبنابرا   .(درآیند  است  تع  «مجازات»درست  خداوند  اما    نیی توسط  است،  خوِد  شده 
مال   با خوردن  آتش    ش خودعذاب  و  این عقوبت    آوردندست به عامل    م، ی تی شخص،  در 

  تیکار منع کرده و به او گوشزد کرده و واقع نیمتعال او را از ا که خداوند خصوص به است؛ 
 . ه استفت پند نگر  ی، اما و داده ح یتوض شیرا برا  شعمل

ِه َوِإْن ُتِصْبُهْم    :خداوندفرمایش    نیو ا» وِإْن ُتِصْبُهْم َحَسَنٌة َیُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعْنِد اللَّ
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هِ  َئٌة َیُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك ُقْل ُکلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَّ گویند  می  ها نیکی برسد و اگر به آن)  َسیِّ
توست«. بگو    ۀگویند »این، از ناحیمی  ها بدی برسد و اگر به آن  ؛خداست«  ۀ»این، از ناحی

ناحی از  بد   هایکی ن  یعن ی  (خداست«.   ۀ »همه  آ  ؛هایو  َما    :فرمایدمی  هیسپس در آخر 
َفِمَن   َحَسَنٍة  ِمْن  َصاَبَك 

َ
ِه أ َنْفِسَك   اللَّ َفِمْن  َئٍة  َسیِّ ِمْن  َصاَبَك 

َ
أ تو  )  َوَما  به  نیکی  از  آنچه 

طرف خداست  سد،ر می می  ،از  تو  به  بدی  از  آنچه  توستو  سوی خود  از  بر که    (رسد، 
و آن  ،از علما   یار یبس ُتِصْبُهْم    :د یفرما یخداوند م  : نداهگفتها  مشتبه شده است  وِإْن 

َئٌة َیُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك ُقْل ُکلٌّ ِمْن ِعْنِد  َحَسَنٌة َیُقوُلوا   ِه َوِإْن ُتِصْبُهْم َسیِّ َهِذِه ِمْن ِعْنِد اللَّ
هِ  ها بدی  و اگر به آن  ؛خداست«  ۀگویند »این، از ناحیمی  ها نیکی برسدو اگر به آن )  اللَّ

و   یک یچه نیعنی    ،( خداست«  ۀتوست«. بگو »همه از ناحی  ۀگویند »این، از ناحیمی  برسد
َصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن    :فرمایدمی  ه یسپس در آخر آ  ؛ یچه بد 

َ
هِ َما أ َصاَبَك ِمْن    اللَّ

َ
َوَما أ

َئٍة َفِمْن َنْفِسَك  و آنچه از بدی به تو    ،از طرف خداست  سد،ر آنچه از نیکی به تو می)  َسیِّ
دو گفتار  این  و معنای    !؟ممکن استچنین چیزی  چگونه    .( رسد، از سوی خود توستمی

 ! چیست؟

آنو   آن  یمعنا  :پاسخ  دوی  فرمود  نیچن نیا  نی از صادقها  هر  که    : نداهاست 
بر دو   از جمله حسنات وجهبر دو  نیز    ئاتیو س  ،استوجه  حسنات در کتاب خدا  که    ی؛ 

است کرده  ذکر  امن  ، ی تندرست  :خداوند  رزقو    ت،یسلمت،  که روزی  وگسترش  است 
َئةٌ   .ستنام نهاده ا   «حسنات» ها را  خداوند آن   نجا یدر ا   ئهی منظور از س  َوِإْن ُتِصْبُهْم َسیِّ

گرسنگ   ،ی مار یب سخت  یترس،  َمَعهُ   .است  ی و  َمْن  َو  ِبُموسٰی  ُروا  یَّ و  )   َیطَّ موسی  به 
 . زدندیفال بد م  یبه موس  یعن ی؛ (زدندهمراهانش شگون بد می

خداوند متعال  همان گفتۀ    نیو اگردد  بازمیبه افعال بندگان    «دوم از حسناتدستۀ  »
ْمٰثاِلٰها  :است

َ
أ َعْشُر  َفَلُه  ِباْلَحَسَنِة  ٰجاَء  آن )  َمْن  برابر  ده  بیاورد  نیکی  کار  هرکس 

  ۀ بر دو بخش است؛ از جمل  زین   ئاتیس   .ای آن بسیارندهمثالو    (]پاداش[ خواهد داشت
اند که بیان  آمده  گفتار خداوند متعال  نیا  دراست که    یو سخت  یترس و گرسنگ   ئات،یس

ُروا ِبُموسٰی َو َمْن َمَعهُ   :داشتیم یَّ َئٌة َیطَّ د  ی رس می  یها بد و اگر به آن)  َو ِإْن ُتِصْبُهْم َسیِّ
است   انعواقب گناه «ئاتیدوم از سستۀ د» .(زدند همراهانش شگون بد میبه موسی و 
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ها  موجب آناست که به  یافعال بندگان ؛ یعنی  نام نهاده است  «ئاتی سآن را »  خداوندکه  
ْت ُوُجوُهُهْم    :خداوند متعال استگفتۀ    ن یاکه    ؛شوندیمجازات م  َئِة َفُکبَّ یِّ َو َمْن ٰجاَء ِبالسَّ
اِر   د به رو در آتش ]دوزخ[ سرنگون  و هرکس بدی به میان آور )  وجوهم في النارِفي النّٰ

ٰصاَبَك ِمْن    :تعالیحقفرمایش    نیا  همچنین  ؛(دشو
َ
ٰصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اهّٰللِ َو ٰما أ

َ
ٰما أ

َئٍة َفِمْن   رسد از جانب خداست و آنچه از بدی به ها به تو مییهرچه از خوب )  َنْفِسَك َسیِّ
و آخرت    ایها در دن موجب آنو به  یانجام داد  ی کهگناهان  ی عنی  ،( رسد از خود توستتو می

دزد دستش    رایاست؛ ز   خودت بوده  اعمال  ۀلیوسبه  و  خود توبه موجب    یمجازات شد 
م شلق    ،شود یقطع  م خورد  میزناکار  سنگسار  م  ،شودیو  کشته  قاتل  پس    ؛شودیو 

نام نهاده و  «ئاتیس»و عواقب تمام گناهان را  های، سختهاها، ترس خداوند متعال علت
به تو رسد از خود    یآنچه از بد )  «بأعمالكما أصابك من سیئة فمن نفسك  »   : ه استفرمود

بگو همه از  )  ُقْل ُکلٌّ ِمْن ِعْنِد اهّٰلل   : تعالیحقگفتۀ    نی و ا  (است  خودت  یتو و کارها
که عواقب گناهان    یو سیئات  ،توانگری و نعمتیعنی تندرستی، بهبودی،    ،( ستخدا  نبجا

 1« .هستندخداوند متعال سوی هستند از 

 ؟ نهایمان بیاورد یا تواند می   آیا کافر  : 34  اشکال

  : یۀ آ  .کنندی مطرح م  کنندگانک یاز تشک   یاست که برخ  قبلیاین اشکال شبیه اشکال  
 ْم َلْم ُتنِذْرُهْم اَل ُیْؤِمُنوَن

َ
نَذْرَتُهْم أ

َ
أ
َ
ِذیَن َکَفُروْا َسَواٌء َعَلْیِهْم أ در حقیقت کسانی که  ) 2إنَّ الَّ

ورزیدند   بر کفر  ندهی  بیمشان  چه  دهی  بیمشان  استچه  یکسان  ن  اایم ها[  ]آن  .ایشان 
بیانگر این است که امکان ندارد کافران ایمان بیاورند، در حالی که آیاتی وجود    آورند( نمی 

ِذیَن َکَفُرواْ   : دهد؛ مانندها را نشان می آوردن آندارد که احتمال ایمان  ِإن َینَتُهوْا ُیَغَفْر  قل ِللَّ
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ْد َسَلف 
َ
ا ق اند بگو اگر بازایستند آنچه گذشته است برایشان  به کسانی که کفر ورزیده ) 1َلُهم مَّ
 . (شودمی آمرزیده 

   :پاسخ

توض  ۀارادداشتن  تعلق   یمعنا تر  پیش  را  بندگانش  اعمال  به  اینکه  و    می داد  حیخدا 
ها  آن و  ها امر،  به آن خواهدی ها ماز آنرا که  آنچه اینکه خداوند    ؛ است  ی نه و  امر   یمعنابه 
  یدار فان  نیخداوند متعال ا   یوقت  می داد  حی توضهمچنین    ؛ کندیم  ینه  خواهدی آنچه نماز  را  
امتحان خلق نمود   م یدر آن هستکه  را   بر    یاله  یقانون کل  ک یچهارچوب  در    ،برای  که 

له، نه جبر است  ئپس در این مس  .دادبه انسان حق انتخاب انسان و کل جهان حاکم است 
 . و نه تفویض

ها  آن   نی بنابرا   اورند؛ ی ب  مان ی مردم ا خواسته است  و کفر، خداوند متعال    مان یدر خصوص ا 
  هکرد  یها را از آن نهآن  لیدل  ن یبه هم  است؛   هها نخواستو کفر را از آن  ه،را به آن امر کرد

مؤمنان    ی؛ نه برا طرفدو  از  کدام  هیچ بر  قهری  اجبار و    چ ی، بدون ه ه استو بر حذر داشت
؛ بلکه انسان را  ورزیدن  کافران بر انجام عمل کفر   ی و نه برا   آوردن، مان یا عمل  انجام    ایبر 
کلبه  تع   یطور  و  انتخاب  آزاد    نیی در  خود  پا گذاشت  سرنوشت  در  از    ک یهر   ان، یتا 

  ؛ و این استبوده  شود که مناسب انتخاب خودش  همان فرجامی    ۀ ستیشاکنندگان،  انتخاب 
  رسد؛ی که به آن ماست    یدانش خداوند متعال نسبت به سرنوشت هر انسانبا وجود علم و  

 . از دانش او پنهان نخواهد بود یا وزن ذره و هم  داند، یرا م  زیچهمه او  را یز 

ْم َلْم ُتنِذْرُهْم اَل ُیْؤِمُنوَن   :الیتعحق این فرمایش    دربارۀ 
َ
نَذْرَتُهْم أ

َ
أ
َ
چه  )  َسَواٌء َعَلْیِهْم أ

بر  ندهی  بیمشان  چه  دهی  استبیمشان  یکسان  نمی اایم ها[  ]آن  . ایشان    امام  آورند( ن 
از علم غ»   :فرموده است  ی[عسکر ] پآنان    دربارۀخود    ب یخداوند  اطلع    امبرشی به 
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 « .آورد نخواهند  مانیا  داندی هستند که خداوند م یکافران همان کسان  نیا  .دهدیم

آورده است که بعد از    ی کسان  ی برا گواه  عنوان  به آن را    دوم، امام باقر  یۀ رابطه با آ   در 
 . توبه کنند  خواستند یم یاز باطل و گمراه ی رو یپ

  : به او عرض کردمآمدم و سپس    [امام باقر ابوجعفر ]نزد    :دی گو  یاسد   دراج  بن  یعل
ا   ی ار یبسثروت  بودم و    هی  امی بن  من کارگزار ا   .دست آوردم  به   ق یطر   نی از  به  فکر    ن یحاال 

به این ثروت  م که  ا ه افتاد ناز راه حلل  از من    ریغ   یاز کس  ایآ»  :فرمود   . است  امدهیدست 
پرس  ۀ دربار  مال  گفتهو    ،ی بل  : »گفتم  :فتگ  «؟یا دهی آن  من  و    :اندبه  اموال  و  خانواده 
شوم،    تی فدا   : گفتم  «.ست ین  اندکه به تو گفته   طور نیا »  : فرمود  .بر تو حرام است  زیچهمه 

ِذیَن    : شما در کتاب خدا ذکر شده است  ۀتوب   ،بله»  : توبه کنم؟ فرمود  توانمی م  ایآ ِللَّ قل 
ْد َسَلف

َ
ا ق اند بگو اگر بازایستند آنچه  کسانی که کفر ورزیده به )  َکَفُروْا ِإن َینَتُهوْا ُیَغَفْر َلُهم مَّ

 1« .(شودگذشته است برایشان آمرزیده می 

  کنند ی را اجابت م  امبرانشیدارند و پ  مانی که به خدا ا   یمؤمنان   ت یوضعاز    خداوند سبحان
گاه است را که در کفر و انکار خود    یو کسان  امبرانش یکافران به او و پ   ت یوضع  ن یهمچن   ؛ آ

رساند  حالشان سود نمی خدا به   ی ادآور یاز پند و اندرز و    زی چچ یه   نکهی و ا   کنند، ی م  یپافشار 
  ؛ شودیم  تی و به حق هدا   کندی خود توبه م  یاز کفر و گمراه  یکسچه   ؛ و نیز اینکهداندی م  زین

ا    یحتو  از جمله کافران  ـ   عموم مردم  خواهدیخود م  آورانام یو پ  نانیوجود از جانش   نیبا 
گاه سازند و با    ـکنند ی م  یکفر پافشار   هها را که باز آن  یکسان   شان عواقب کفر روشنگری از  آ

  آمرزد، یمرا    شانیقبل  ستیناشا   یخداوند کارها   اگر توبه کنند   نکهیو ا   ،د ها هشدار دهنآنبه  
ها که توبه را انتخاب  پس هرکدام از آن  .خلقش استتمام  به  نسبت  او  واسعۀ  از رحمت    ن یو ا 

عواقب آن را    و هرکه بر کفر و انکار خود اصرار ورزد  افت، یبه لطف خدا نجات خواهد    کند
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ا   ؛ دمتحمل خواهد ش  ی که بر کفر خود پافشاری  منکران  ن یا   نیاوردن ن مای ا   نکهی با توجه به 
ا کنندمی به  کفر    ست ین  ل یدل  ن ی،  به  مجبور  ها آن   ی برا آوردن  مان یا که  اینو  اند  بوده که 

کفر  اصرار دارند خودشان است که   لی دل ن یبلکه به ا   ؛پذیر نبوده استامکان ـخودِی خودبه ـ
آن  برگزینند  را   بر  تغباقی  و  را  خود  باطل  اعتقادات  و    یافراد  ن یچن  .ندهند  ر ییبمانند 

باق  کندی نم  رییتغ  تشانیوضع به همان شکل  ها  به آن اینکه فرستادۀ خدا  و    ماند،ی م  یو 
 . دهد یا ندهد سودی به حالشان ندارد هشدار

کلبه  کفردادن  ان یپا  ۀ مسئل  ، یطور  آنی باق  ا ی  ، به  بر  که    یموضوع  ، ماندن  به  است 
اراده  خواست   انتخاب  و  بازمی و  انسان  از    گردد؛خود  بخواهد  و دعوت  کفر  اگر  کند  توبه 

همان طور که  ـ آمرزدیم  شیرا برا   شخداوند به فضل خود، کفر سابق ردیرا بپذ یاله آورام یپ
کفر  مملو از  قلبش  آنجا که  بماند تا  باقی  بر کفر خود    خواهدو هرکس ب   ـدوم آمده است   یۀ در آ

  همانـ باشد    کسانی  شی برا ندهد  و چه  هشدار بدهد    یالهفرستادۀ  چه  که    یطور به   ،شود
امتحان   ی ا ی، و خداوند در دناین نیز از آِن اوست ار یاخت  ـاستتصریح کرده اول   یۀ که آ طور

روشن    ب یترت  ن یه ا ب  .کندیم  افت یخود را در جزا، سزای  در روز  او  و    ، کندیاو را اجرا م  ۀخواست
 .وجود ندارد هیدو آ نی ا میان  ی تضاد  چ یه شودیم

 طان؟ ی ش ا یخداست  ، عامل آراستن  :35  اشکال

تشکیک  از  میکنندگان  برخی  سور زیر  آیات  کنند  ادعا  تناقض    ۀ از  داردانعام،    : وجود 
 ْیَطاُن َما َکاُنوا َیْعَمُلوَن َن َلُهُم الَش  دادند برایشان آراسته  و شیطان آنچه را انجام می) 1َوَزَی 

ٍة َعَمَلُهْم     ،(است َم 
ُ
ا ِلُکِل  أ َن  ِلَك َزَی    و   (برای هر امتی کردارشان را آراستیم گونه  این ) 2َکَذٰ
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 َن ِلْلَکاِفِریَن َما َکاُنوا َیْعَمُلوَن ِلَك ُزِی  دادند زینت  گونه برای کافران آنچه انجام می این ) 1َکَذٰ
سوی  بار از   یکبا یکدیگر تفاوت دارد؛    ها و آراستن   دادننسبت زینتزیرا  ؛ (داده شده است

 !ناشناختهتوسط عاملی و سومی   ،خدا سوی دیگری از  است، شیطان 

   :پاسخ

زیباسازی استدادن  جلوه  نیکو،  آراستن  معنایبه   ینی تز  به   .و  بد،  معنای  تزیین عمل 
در    .کردن استگمراه   در نتیجهو    ،اشدهندهانجام   در نگاهِ   و زیباسازی آندادن  جلوه   نیکو 

امر  ُبعد  خداوند به کارهای انسان، از    ۀارادداشتن  تعلق گفته شد  های پیشین  پاسخ به مثال 
مردم خواسته  برای  خداوند سبحان، هدایت را    : ما  ۀمسئلو در خصوص    ؛است بوده  و نهی  

و گمراهی را از آنان نخواسته است و به    ،امر کردهبه هدایت  آنان را  دلیل  به همین    ؛است
ت خداوند سبحان خواست و همچنین  .آنان را از آن بازداشته استدلیل همین  اقتضا  مشی 

، به  این خانهدر  کند  اقتضا میو این ضرورتًا    ،امتحان مردم باشد   ۀ که دنیا، خانکرده است  
تا   شود  داده  انتخاب  آزادی  کندفرجامش  انسان  انتخاب  خودش  مسئول  خودش  و    را 

که به انسان و  باشد  های الهی  سنت چهارچوب  در    ـمعصیت و چه  چه اطاعت  ـ کارهایش  
یا معصیت و    ،خداوند سبحان، بنده را به اطاعت و هدایتپس    ؛راندهستی حکم می   تمام

نتیجهو    ؛کندنمیوادار  گمراهی   را میهرکس    در  را  گمراهی  مقصودش  خداوند  خواهد، 
 . باشدبوده خداوند سبحان و خواست اراده در نقطۀ مقابل حتی اگر  ،کندمی برآورده 

و گمراهی آراستن  دادن  نسبت معنای  توانیم بفهمیم  می  این مطلب روشن شدحال که  
آراید  مییش  اش را برا عملکرد بد بندهاست که  همان کسی    ، که خداوند نیست  این    به خداوند 

بلکه معنایش  هایی است؛  برتر و باالتر از چنین نسبت گمراه کند؛ خداوند  از همان ابتدا  تا او را  
خداوند مقصود  برگزیند  گمراهی را بخواهد و آن را بر هدایت    ایکه وقتی بنده شود  چنین می 
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انسان و ظلمت و  نفس  این  حقیقت    درپس    ؛سازدجاری می و انتخابش را در دنیای امتحان  
 .کار کرده استو او را وارد آن  کرده  ین  یاست که کار بدش را برایش تز   (شیطان)  اشتاریکی

َعَمَلُهْم   :تعالیحقفرمودۀ  » ٍة  َم 
ُ
أ ِلُکِل   ا  َن  َزَی  ِلَك  امتی  این)  َکَذٰ هر  برای  گونه 

آراستیم  را  وارد  (کردارشان  و  آنان  آزمایش  از  پس  آنیعنی  در  به    .شدن  را  آن  خداوند، 
ُثَم  ِإَلٰی    :شان بوده استجهت عملکرد قبلی، بهآندلیل  و    ؛خودش نسبت داده است

َیْعَمُلوَن  َکاُنوا  ِبَما  ُئُهْم  َفُیَنِب  َمْرِجُعُهْم  ِهْم  به)  َرِب  آنان  بازگشت  پروردگارشان  آنگاه  سوی 
گاه خواهد ساختشان را از آنچه انجام میخواهد بود، و ای  1« .(دادند آ

رضا و    امام  امامت  بیان  در  طوالنی  حدیث  اختلفدر  مردم  ا کثرت  ش ا ه دربار ت 
  محمدرسول خدا جز خاندان ه بکسانی در امر کنید این گمان میآیا  ...» :ه استفرمود

، آنان را سست  هاو اباطیل و یاوه   ،به خودشان دروغ گفتند   ،شود؟ به خدا سوگند یافت می
های  با عقل  .لغزدهایشان در آن میوارد جایگاه سخت و دشواری شدند که گامپس    .کرد

و این   ، خود، امامی را انتخاب کردند ۀکنندناقص خود و نظرات گمراه شکِن قانون  سرگرداِن 
تیری پرتاب  سختی  به   .بندندچه دروغی می   ،بکشدآنان را    خداوند   .جز بر دور شدنشان نیفزود

گاهانه  به گمراهی دوری دچار شدند و در سرگردانی افتادند؛    بافتند و   یدروغو    کردند زیرا آ
در حالی    ؛و آنان را از راه بازداشتآراست،  را رها کردند و شیطان، کارهایشان را برایشان    امام
، به انتخاب  شبیتو اهل خدا خاب رسول از انتخاب خدا و انتها آن  .دانستندمیخود که 

این    ؛ خودشان رفتند آنکه  ندا می قرآن  حال  آنان را  َیْخ   :دهداست که  َك  َیَشاُء  َوَرُب  َما  ُلُق 
ا ُیْشرُِکوَن   َما َکاَن َلُهُم اْلِخَیَرةُ   َوَیْخَتاُر  ِه َوَتَعاَلٰی َعَم  و پروردگار تو هرچه را بخواهد  )  ُسْبَحاَن الَل 

  ک منزه است خدا، و از آنچه ]با او[ شری  . نیستاختیاری را گزیند، و آنان  آفریند و برمی می
َضی  : فرمایدنیز میو    (گردانند برتر استمی

َ
ُه َوَرُسوُلُه    َوَما َکاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا ق الَل 

ْمِرِهْم 
َ
أ ِمْن  اْلِخَیَرُة  َلُهُم  َیُکوَن  ْن 

َ
أ ْمًرا 

َ
را نرسد که چون خدا و  )  أ و هیچ مرد و زن مؤمنی 
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 1« .  ...تا انتهای آیه  (اش به کاری فرمان دهند، برای آنان در کارشان اختیاری باشدفرستاده 

  .انسان استخوِد  ، انتخاب بد  آراستنروشن است که علت گمراهی و    از سخن امام
گاهانه  خدا را رها کردند و  سوی  از  شده  تعیین آنان امام  آن هنگام که   امامی  به اختیار خود و آ

)یعنی  ، سرگردان و گمراه شدند و خودشان را در سرگردانی انداختند و شیطان  را برگزیدند 
 .آراستکارهای بدشان را برایشان  (ظلمت و تاریکی نفس
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(7) 

 های قرآن اشکاالت داستان

یا  ،  نیستند عقلنی    های قرآنیاز داستان کنند بعضی  ادعا میکنندگان  برخی از تشکیک 
از مضامین   در  هایی  ناهماهنگی  گاهییا  ،  است مبهم )عدم وضوح(  و  گنگ    هاآن برخی 

زمینه  از جمله اشکاالتی که در این    . دارندتسلسل وقوع رخدادها  ترکیب اتفاقات داستان و  
   : کنندبیان می 

 اعراب به   قوم نوح یها انتقال بت  :36  اشکال

نوح در آن آیاتی که  آنان شکایت می از قومش و عبادت بت   هادر  آمده    کندها توسط 
َبُعوا َمْن َلْم َیِزْدُه َماُلُه َوَوَلُدُه ِإاَل  َخَساًرا   :است ُهْم َعَصْوِني َواَت  اَل ُنوٌح َرِب  ِإَن 

َ
َوَمَکُروا َمْکًرا *    ق

اًرا  ا وَ *    ُکَب  َتَذُرَن  َوًد  اُلوا اَل َتَذُرَن  آِلَهَتُکْم َواَل 
َ
وا  *    اَل ُسَواًعا َواَل َیُغوَث َوَیُعوَق َوَنْسًرا َوق َضُل 

َ
أ ْد 

َ
َوق

اِلِمیَن ِإاَل  َضَلاًل  َکِثیًرا  نافرمانی کردند و کسی  مرا  پروردگارا، آنان  :نوح گفت)  1َواَل َتِزِد الَظ 
به  را ترین مکر و حیله  و بزرگ*   .را پیروی نمودند که مال و فرزندش جز بر زیان وی نیفزود

« را واگذارید و نه »ُسواع«   :و گفتند *    . کار بردند زنهار، خدایان خود را رها مکنید، و نه »َود 
]بار خدایا،[ جز بر    .اندو بسیاری را گمراه کرده*    .و نه »َیُغوث« و نه »َیُعوق« و نه »َنْسر« را 

   .(ی گمراهی ستمکاران میفزا 

نوبرخی روایات، بت به  استناد    ا ب از  های قوم  ح »ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر« پیش 
   :استنقل شده عباس  از ابن  .ندشدمی العرب عبادت ةدر جزیر  خدا رسول بعثت  
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یا    ،الجندل بود کلب در دومةاز آِن    "ود "  :هایی که در قوم نوح، در عرب بودند»بت
  در جوف نزد سبأ غطیف بنیاز آِن  سپس    ومراد    از آِن   " یغوث"   ،هذیل بود  از آِن که   "سواع"

های  نامها  این  .الکلع بودخاندان ذیاز آِن  که    "نسر"  ، وهمدان بوداز آن    "یعوق"  بود،
در    وحی کردشیطان به قومشان    وقتی فوت کردند  ، ود نای از قوم نوح بود مردان شایسته

ر را  آنان این کا   . ندبنام  آن افراد  نامرا به  ها را نصب کنند و آنهایی  تمثال  مجالس خود
از میان رفت و این  تا این افراد فوت کردند و علم  شدند  عبادت نمیها  این  .انجام دادند

 1« . نمادها پرستیده شدند

 : گویدرازی می 

پس چگونه این    ؛ شد  ویراندنیا  در زمان طوفان،  زیرا  وجود دارد؛    ی»در این اشکال 
ها را در  آن  نوح  :گفت  تواننمی  .ندمنتقل شد اعراب  ماندند و چگونه به  باقی  ها  بت

آمده کردنشان  سرنگونو  ها  نفی آنبرای    وی  کهچراکرد؛  ها را حفظ  آنو  سوار  کشتی  
 2« ه است؟!نهاددر کشتی  را  هاآن شانبرای محافظتاو  توان گفتمیپس چگونه   .بود

برای  ی  دستاویز را اعراب های قوم نوح به انتقال بت  ۀ کنندگان، مسئلبرخی از تشکیک 
داستان به  گیری  ُخرده و  وارد قرآن  آن    شدههای  ـ ؛  اندبرشمرده در  آنان از  زیرا  طور  به   ـنظر 

و اینکه    ،داندزمانی طوالنی را محال می در طول این   هاماندن آنباقی  ۀعقل مسئلمعمول  
 . در امان مانده باشندبود ه  ها را در برگرفتآنکه مکان پرستش عظیمی از طوفان 

   :پاسخ

 اول:

نوح نیامده    ۀ در آیات سور زیرا  ارتباطی با قرآن ندارد؛  هیچ    کنندگاناشکال تشکیک این  
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از اسلم منتقل  به بت   پرستیدند می  قوم نوح که    یهایبت همان  است   پرستان عرِب پیش 
 .اولنکتۀ این   اند؛ بیانش کرده  هااست که برخی از روایت موضوعی و این  ،اندهشد

 :دوم

  های قوم نوح بت   خودِ دقیقًا  دارد که گفته شود  کردن  توجهارزش  فقط وقتی  اشکال آنان  
حال    ؛ شدهتراشیده های  خوِد آن پیکرهیعنی    ؛ ه باشدمنتقل شد  ( پرستانبت )جاهلی  اعراب  به  

ها  آنچه در برخی از آن بلکه نهایت    ؛ تصریحی وجود نداردچنین    های مذکوردر روایت آنکه  
پرستان عرب،  که بت   همینو    اند،به اعراب منتقل شده ها  بت این  ، این است که  ذکر شده

به بت نام این   را  به بت دادند،  نسبت میهایشان  ها  را  همان ویژگی  هایشانیا  نسبت  هایی 
بودند   نوحداده  قوم  بت   که  برای  دادندمی نسبت  هایشان  به  کفایت  ،  مطلب  این  تحقق 

بت ها  آن   ۀیعنی عقید  کند؛می به  هها،  نسبت  به  اعتقادات  مانند  درست  نسبت  نوح  قوم 
عد زمانی، پا در جای پای  وجود بُ   با،  به این ترتیب منحرفان بعدی   . بود  خودشان  هایبت 

شدن خصوصیت  گذاشته بودند؛ و همین برای محقق گذشتگان خود    سیره و روش باطِل 
 . کندکفایت میپرستانه و منحرف عتقادات بت انتقال ا 

رد  کتحمل  قومش  سوی  از    نوحآزار و اذیتی را که پیامبر خدا  ،  طبرسی در تفسیر خود 
 :کرده که در آن گفته استنقل و حدیثی از وهب بن منبه بیان کرده، 

ها  آن  .دست برداشتو دعوتشان  آنان  گفتن با  یوس شد، از سخنأوقتی از آنان م  ...»
ا َواَل ُسَواًعا  : ند و گفتنددایمان نیاور  َوًد  َتَذُرَن   آِلَهَتُکْم َواَل  َتَذُرَن   زنهار، خدایان  )...اَل 

تا    بود؛  شانانخدایمنظورشان    و  (...و  "ُسواع"را واگذارید و نه    "َود  "خود را رها مکنید، و نه  
 . نمود غرق  پرستیدندمیرا که خدایانی آنان و  اینکه خداوند

کشتی  از  نوح  خروج  از  بتمردم    ،پس  و  به  بازگشتند  به بتپرستی  را  نام  هایشان 
و مردم دومةالجندل،    ،گرفتند بر و یعوق را    ث مردم یمن، یغو  .های قوم نوح نامیدندبت

  ، یدند نام   "نسر "گرفتند و آن را  بر و حمیر، بتی را    .نامیدند   " ود"که آن را  انتخاب کردند  بتی را  
پرستیدند تا اینکه میها را  ها این بتآن  .نامیدند  "سواع"و آن را  برگزیدند  بتی را  نیز    و هذیل
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 1« .اسلم آمد

ه  های قوم نوح نامیدنام بت به   ندپرستید را که می  یهایعرب جاهلی، بت ا روشن است  
  :دای فرممی  امام صادق  .کردندمی رفتار و روش باطل آنان رفتار  طبق همان  و    ،دبودن 

یغوث، مقابل درب    . کردندمعطر می که ِگرد کعبه بود با مشک و عنبر  را  هایی  ، بت قریش»
  شدند زمانی که وارد میها  آن   .سمت چپ کعبه بود   و نسر،  ، کعبه   ت سمت راس  یعوق   ، بود

کردند و  سمت یعوق میسپس رو به   ؛تعظیم کنند  نه اینکهافتادند  برای یغوث به سجده می
نسر می به  رو  لبیک   .کردندسپس  لبیک ال  "  :گفتندمی   گویانسپس  لبیک،  الهم  لبیک، 

اِ  تو  هیچ  که  لبیک    ، لبیک  خدایا لبیک،  "  " ال شریک هو لک تملکه و ما لکشریک لک، 
نداری،   توستشریکی  مگر  هیچ شریکی  آِن  از  و  تو مالکش هستی  و  توست  از آن    ." که 

  ها مشک و عنبر و آن مگس تمام    که چهار بال داشتبرانگیخت  مگسی را    خداوند   :فرمود
ُض   :نازل فرمودو خداوند متعال  را خورد،   اُس  الَن  َها  ُی 

َ
أ َلهُ َیا  َفاْسَتِمُعوا  َمَثٌل  ِذیَن    ِرَب  اَل  ِإَن  

ِه َلْن َیْخُلُقوا ُذَباًبا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُه   َباُب   َیْسُلْبُهُم   َوِإْن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن الَل    َیْسَتْنِقُذوهُ   اَل   َشْیًئا   الُذ 
اِلُب   َضُعَف   ِمْنهُ  کسانی    : دهیدن گوش فرا ه آپس ب  . ای مردم، َمَثلی زده شد)  وُب َواْلَمْطلُ   الَط 

[ آن اجتماع  آفرینند، هرچند برای ]آفریدن [ مگسی نمیخوانید هرگز ]حتیخدا می  را که جز
طالب و مطلوب   .توانند آن را بازپس گیرندکنند، و اگر آن مگس چیزی از آنان برباید نمی

 2« .(ندا هر دو ناتوان

عقل و خیر و حق و ایمان    : اند ازعبارت  در عالم امتحانپیکار و کشمکش در دو طرف  
طرح  ای که  لحظه نخستین  از    .از سوی دیگرو باطل و کفر    ارتو جهل و شر از یک سو،  

همیشگی پیکاری    در   دنیای امتحان  دو در این   رسالت الهی با انسان در این زمین آغاز شد 
تا    ،ندا ه بود امتحان  آخرین  و  باقی خواهند ماندروز  پیکار  این  توحید و ح   . در  اکمیت  اصل 
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  ( خلفای خداوند)الهی  رویکرد  در وارثان  فراخواند، پیوسته به آن   خداوند که پدرمان آدم
به خداوند و حاکمیت مردم که در  اه  گ و خاستو اصل    ،شودمنتقل می پیروانشان  و   شرک 

  ، یا ابلیسخواست و هوای نفس، یا اطاعت از    ،شدهبت تراشیده ) گر شدها جلوه عبادت بت 
منتقل  پیروانشان  شیطانی و معتقدین و  این رویکرد  در وارثان  ( نیز پیوسته  ... یا    یا عاِلم گمراه

ـ استمرار وجود دو  و این یعنی    ؛شودمی حتمی    ـکه در عالم امتحان هستیم وقتی  تا  مسیر 
و چه یکسان باشند  یکسان  و نمادهای دو طرف  راه و روش  در    هاگذارینام ها و  است؛ چه نام

 . باشندن

 داستان اصحاب کهف  : 37  اشکال

الزم    قاعدتاً گوید و  سخن میکهف  اصحاب    ۀدربار   کهف  ۀکنندگان سور تشکیک به نظر  
ِباْلَحِق    : آیه با توجه به  ـ است   ُهْم 

َ
َنَبأ َعَلْیَك  َنُقُص   ب) 1َنْحُن  را  تو  به    درستی ه ما خبرشان 

ولی    . کنددار شود و بیان  عهده و تعداد و مدت ماندنشان را  شرح وضعیت    ـ( کنیم حکایت می
»پنج نفر    یااست«    شانسگ   هاآن   ینکه چهارم تن  جوانان را »سه  این  ، تعداد  سواز یک  قرآن  

صورت  به  است«  شانسگ   هاآن  ین »هفت نفر که هشتم  یااست«    شانسگ   هاآن  ین که ششم
 ! ن نکرده استآنان را بیاواقعی و تعداد کند، غیرقطعی بیان می 

واقعی  دیگر،  سوی  از   نکرده،  مدِت   ی هاسال تعداد  بیان  را  آنان  فرمود  ماندن  ه  بلکه 
و سیصد سال در غارشان درنگ  )  َوَلِبُثوا ِفي َکْهِفِهْم َثَلَث ِماَئٍة ِسِنیَن َواْزَداُدوا ِتْسًعا  :است

نُ  و  آن کردند  بر  ]نیز  سال  افزودنده  ِبَما    :دهدمیادامه  چنین  سپس    ؛ ([  ْعَلُم 
َ
أ ُه  الَل  ِل 

ُ
ق

»اگر    : اندگفته یهود  دلیل  به همین    . (...بگو خدا به آنچه درنگ کردند داناتر است)   ...َلِبُثوا 
  :برای این سخن خداوندوجود داشت  ماندنشان در غار  باقیمدت    ۀدربار   خدا سوی  خبری از  

 ْعَلُم ِبَما َلِبُثوا
َ
ُه أ ِل الَل 

ُ
ماندن آنان    نهایِت   خداوند  در حالی که  ماند،باقی نمی   وجهیهیچ    ق
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استآن  مقدار  و  آنجا  در  را   داده  خبر  َواْزَداُدوا   :را  ِسِنیَن  ِماَئٍة  َثَلَث  َکْهِفِهْم  ِفي  َوَلِبُثوا 
  »1ِتْسًعا

   :پاسخ

گاهی  هیچ  طوری کهبه  خداوند سبحانعلم مطلق برای عقلی و نقلی  یلدال  جهل و ناآ
خداوند تعداد اصحاب کهف و مدت ماندشان در    در نتیجه   ؛ راه ندارد ارائه شده است در آن  
در  ـ  نآنا تعداد  ۀدربار ـ  آیهشده در این  تردید وارد ولی   ؛داندمیصورت قطعی و یقینی به غار را 

است  کسانی  همچنین سخن    ؛اندافتاده اشتباه  آنان به    دربارۀاست که  کسانی  سخن    واقع
گاهی که بدون علم گاهو ها تردید آنو خداوند از   ،اندپرداختهآنان  به  و آ   تعداد از نبودنشان آ

داده شده باشد؛    به خداوند نسبتتردیدی نیست که  و این    ؛آیه خبر داده استاین  در    آنان
 . هایی استبسی برتر و باالتر از چنین نسبت خداوند 

اَعَة اَل َرْیَب    :فرماید می  تعالیحق َن  الَس 
َ
ِه َحٌق  َوأ َن  َوْعَد الَل 

َ
ْعَثْرَنا َعَلْیِهْم ِلَیْعَلُموا أ

َ
ِلَك أ َوَکَذٰ

ْمَرُهْم ِفیَها ِإْذ َیَتنَ 
َ
ْعَلُم ِبِهْم اْبُنوا َعَلْیِهْم ُبْنَیاًنا    َفَقاُلوا  اَزُعوَن َبْیَنُهْم أ

َ
ُهْم أ اَل   َرُب 

َ
ِذیَن   ق   َعَلٰی   ا َغَلُبو   اَل 

ْمِرِهْم 
َ
ِخَذَن    أ َمْسِجًدا َلَنَت  َعَلْیِهْم  َساِدُسُهْم  *      َخْمَسٌة  َوَیُقوُلوَن  َکْلُبُهْم  َراِبُعُهْم  َثَلَثٌة  َسَیُقوُلوَن 

ِتِهْم مَ َعٌة َوَثاِمُنُهْم َکْلُبُهْم  َوَیُقوُلوَن َسبْ ْلُبُهْم َرْجًما ِباْلَغْیِب کَ  ْعَلُم ِبِعَد 
َ
ي أ ْل َرِب 

ُ
ِلیٌل  ا یَ ق

َ
ْعَلُمُهْم ِإاَل  ق

َحًدا 
َ
ِلَك  *    َفَل ُتَماِر ِفیِهْم ِإاَل  ِمَراًء َظاِهًرا َواَل َتْسَتْفِت ِفیِهْم ِمْنُهْم أ ي َفاِعٌل َذٰ َواَل َتُقوَلَن  ِلَشْيٍء ِإِن 

ُه *  َغًدا  ْن َیَشاَء الَل 
َ
ْن َیهْ ِإاَل  أ

َ
ْل َعَسٰی أ

ُ
َك ِإَذا َنِسیَت َوق َذا َرَشًدا َواْذُکْر َرَب  َرَب ِمْن َهٰ

ْ
ق
َ
ي ِْل   ِدَیِن َرِب 

ِل ال*    َوَلِبُثوا ِفي َکْهِفِهْم َثَلَث ِماَئٍة ِسِنیَن َواْزَداُدوا ِتْسًعا*  
ُ
ْعَلُم ِبَما َلِبُثوا  ق

َ
ُه أ َماَواِت  َل  َلُه َغْیُب الَس 

ْرِض  
َ
ْبِصْر َواْْل

َ
ْسِمْع   ِبِه   أ

َ
َحًدا ُحْکِمِه   ِفي  ُیْشرُِك   َواَل   َوِلٍي    ِمْن   ُدوِنِه   ِمْن   َلُهْم   َما  َوأ

َ
و بدین گونه  ) 2 أ

گاه ساختیم تا بدانند وعد [  خدا راست است و ]در فرا رسیدن   ۀ]مردم آن دیار را[ بر حالشان آ
کردند، پس  هیچ شکی نیست، هنگامی که میان خود در کارشان با یکدیگر نزاع می ساعت  
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آن   :گفتند   ای[]عده  روی  ساخت »بر  ]حال ها  به  پروردگارشان  کنید،  بنا  داناتر  مانی  آنان   ]
  :زودی خواهند گفتبه « *  .»حتمًا بر ایشان معبدی بنا خواهیم کرد  :گفتند  « سرانجام.است

»پنج تن بودند ]و[ ششمین    :گویند « و می.ها سگشان بود»سه تن بودند ]و[ چهارمین آن
»هفت تن بودند و    : گویند[ می ایاندازند و ]عده در تاریکی می  ی « تیر .ها سگشان بودآن

گاه آن  تعداد»پروردگارم به    :« بگو .ها سگشان بودهشتمین آن تر است، جز اندکی ]کسی  ها آ
ها  آن   دربارۀصورت ظاهر جدال مکن و  ایشان جز به   ۀ« پس دربار .داندها را نمی آن [تعداد

*    .چیزی مگو که من این کار را فردا خواهم کرد  ۀز دربار و تو هرگ*    .کس جویا مشواز هیچ 
هشاءان»مگر آنکه بگویی   و چون فراموش کنی باز خدا را به یاد آر و    «اگر خدا بخواهد:  الل 

این قصه هدایت   از  برتر  بهتر و علومی  به حقایقی  امید است خدای من مرا  بگو  به خلق 
بگو خدا  *    .[ افزودندد و نه سال ]نیز بر آنو سیصد سال در غارشان درنگ کردن*   .فرماید

چه    که  وه  .ها و زمین به او اختصاص داردنهان آسمان   . به آنچه درنگ کردند داناتر است
و شنواست و هیچ   .بینا  نیست  او  یاوری جز  آنان  فرمانروایی خود شریبرای  در  را    ک کس 

 .(گیردی نم

روشن    شان بیان کرده استقرآن درباره را  خلفای خداوند، داستان اصحاب کهف و آنچه  
مسائلی  تا    ندبود که قریش سه نفر را به نجران فرستادآن  سوره،  نزول این  علت    .ندا ه ساخت

در    جوانمردانی  ۀدربار   تی که پرسیدندسؤاال از جمله    .بپرسند  از رسولو  بیاموزند  از آنان  را  
چقدر خواب بودند تا  اینکه بیرون رفتند و غایب شدند و خوابیدند و  که آغازین بود  های زمان

و داستان آنان چه  چیز دیگری همراهشان بود  چه و    ندبودچند نفر  اینکه بیدار شدند و اینکه  
را    آنان   خبر   پس از مدتیخداوند  و    ،کردند   سؤال   خدا از رسول    از بازگشتها پس  آن  . بود
 .کردحکایت  خودفرستادۀ به 

  ؛ اصحاب کهف و رقیم در زمان پادشاه ستمکار ظالمی بودند»  : فرمود  ]امام[ صادق
به    کردکس او را اجابت نمیهر   ، وکردها دعوت میش بت مملکت خود را به پرست   مردِم   و او

پادشاه    . پرستیدندی بودند که خداوند عزوجل را می مؤمنجماعت  ،  این عده  . رساندقتل می
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ها داد تا اینکه بت خروج نمی  ۀاجاز کس  و به هیچ مورانی گماشته بود  أم  شهر های  بر دروازه 
با    .سجده کنندرا   به  ترفند  این  آنان  به    مسیر خود آنان در    . روند خارج شدندمیشکار  که 

به    .پاسخ مثبت ندادآنان  او به  ولی    ؛ردند دعوت ک  خود  ۀ برخوردند و او را به عقیدچوپانی  
و  این چوپان همراه   بود  و    ، سگآن  ، سگی  ِاجابت کرد  را    ...همراهشان رهسپار شد آنان 

هنگام    .خارج شدند  از شهربرای فرار از دین و آیین پادشاه، با حیلۀ شکار،  اصحاب کهف  
غالب  آنان  ررا برتی ُچ خداوند  .با آنان بودنیز  سگ آن  در حالی کهغار شدند آن وارد  غروب

  َفَضَرْبَنا َعَلی آَذاِنِهْم ِفي اْلَکْهِف ِسِنیَن َعَدًدا   : فرمایدمی  تعالیحق که    طور  همانو    کرد،
  خوابیدند تا اینکه خداوند ها  آن   .(هایشان پرده زدیم پس در آن غار، سالیانی چند بر گوش)

دیگر و قوم  دوران  و  آن دوران سپری شد    .رساندپادشاه و مردم مملکتش را به هلکت  آن  
چقدر اینجا خوابیدیم؟ به خورشید    : سپس بیدار شدند و به یکدیگر گفتند ها  آن   . دیگری آمدند

گفتند و  بود  آمده  باال  که  کردند  یا نصف   :نگاه  روز  از    .یما هروز خوابیدیک  یکی  به  سپس 
غذایی   .تو را نشناسندتا وارد شهر شو  صورت ناشناس را بگیر و بهپول این  :خودشان گفتند

ما را وارد دین    یا رسانند  ما را به قتل می   اگر آنان ما را بشناسند و متوجه شوند  .برای ما بخر
مردمانی    .چیزی است که به یاد داشتندبرخلف    مرد آمد و دید شهرآن    .کنندخودشان می

  زباناو نیز  فهمیدند و  میرا ن   او  زبان  هاآن   .نبودندشناختند  کسانی که می دید که شبیه  را  
  .به آنان خبر دادو او ی؟ ا ههستی و از کجا آمدکسی چهتو  :به او گفتند .فهمیدمی را ن آنان

رفتند  شهر آن  پادشاه   بیرون  یارانش  مرد   ، با  این  همراه    و  جلو به  اینکه  تا  بود  غار  ی  آنان 
گاه شوند  هاآن  . ایستادند آ آن  از  تا  کردند  به غار  گفت  .رو  آنان  از  نفر  این   :ندبرخی  ها سه 

  ؛ سگشان است  یپنج نفر هستند و ششم  : گفتندای  عده   ،است   شانسگ   یو چهارم  ، هستند
با    خداوند عزوجل  .سگشان است  یآنان هفت نفر هستند و هشتم  :و برخی از آنان گفتند 

کدام از آنان وارد آن غار نشد مگر همان  هیچ   .داشتآنان را در پرده نگه  از ترس،  حجابی  
ترسند مبادا او از  که می  دید آنان را    وقتی یارشان به نزدشان آمد   . یک نفر که همراهشان بود

به آنان خبر داد که آنان    یارشانولی    ؛ استها شده  یاران دقیانوس بوده باشد که متوجه آن
ها  آن  .هستند ای برای مردم  نشانه ها آیه و  ه آن اینک و    ،خواب بودندرا در  این مدت طوالنی  
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به همان صورت  همان صورت خوابیده ـ آنان را به  خواستند  و از خداوند متعال  افتادند  گریه  به  
مسجدی بسازیم    شایسته است اینجا  :سپس پادشاه گفت  .ندگردا باز بسترهایشان  ـ به  قبلی 

 1« . . ..هستند مؤمن یت اعجم هااین زیرا   ؛و زیارتش کنیم 

افته  یکه به آنان دست    ه است از سوی قومی بودها  آن  در بیان تعداد یعنی تردید  این  و  
بیان    (سه و پنج و هفت ها )تردید آن   هب  اشکالی وجود ندارد که آیه عطف  در نتیجه  ؛دبودن 

گاه   آنان  خداوند به تعدادکند که   َکْلُبُهْم َوَیُقوُلوَن َخْمَسٌة  َسَیُقوُلوَن َثَلَثٌة َراِبُعُهْم    :تر استآ
ِتِهْم  ْعَلُم ِبِعَد 

َ
ي أ ْل َرِب 

ُ
زودی  به )  َساِدُسُهْم َکْلُبُهْم َرْجًما ِباْلَغْیِب َوَیُقوُلوَن َسْبَعٌة َوَثاِمُنُهْم َکْلُبُهْم ق

»پنج تن بودند    :گویند« و می.ها سگشان بود»سه تن بودند ]و[ چهارمین آن  :خواهند گفت
»هفت    :گویند[ می ایاندازند و ]عده در تاریکی می  ی « تیر .ها سگشان بود]و[ ششمین آن 

گاهآن  تعداد »پروردگارم به  : « بگو.ها سگشان بودتن بودند و هشتمین آن   . (تر است ها آ

 ه است: فرموداحمدالحسن  سید  بوده است.آنان هفت نفر واقعی اما تعداد 

اختصار، داستان هفت مرِد مؤمن  و به   ،معروف است  "اصحاب کهف"داستان  »
از دو جهت نمود  ]این کفر به طاغوت[  است که به طاغوت زمان خود کافر شدند، و  

 :دارد

 ؛ حاکم ظالم ستمگر کافر :اول

 . کردند فی را تحر  یاله عت یخدا و شر   ن یکه د نی گمراه د ی علما :دوم

خداوند    یجاکه به   ییست که خودش را در مقام خدا ا   ی ، طاغوتود  نیکدام از ا هر 
قرار داده    یحاکم ستمکار خود را در مقام خداوند   .قرار داده است  شودی عبادت م

  . شودیعبادت م  رشان، یو تدب   است ی بندگان و س  شتیو مع  ا یدنبه  که در امور مربوط  
که در امور  اند  منصوب کرده  یخداوندگار   قامخود را در م  زیگمراه ن   عملی ب  یعلما 
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جوانان، از عبادت طاغوت آزاد    نیا   ب، یترت   نیبه ا   شود؛می پرستش    عتیو شر   نید
  . است  تیگام هدا   نیکفر به طاغوت، نخست   نیا   . دندی شدند و به طاغوت کفر ورز 

برافراشتن    یآوردن به آن و تلش برا مان یها و ا راه خود به آن  دنی خداوند با شناسان
ِهْم َوِزْدَناُهْم    : فزودا   تشانیمتعال، بر هدا وسبحان   ی خدا   ۀکلم ُهْم ِفْتَیٌة آَمُنوا ِبَرِب  ِإَن 

بودند که به پروردگارشان ایمان آورده بودند و ما نیز بر    یها جوانمردانآن)  ُهًدی
وُ   ُدوَن َوِإِذ اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَما َیْعبُ     . (هدایتشان افزودیم 

ْ
وا ِإَلی اْلَکْهِف َینُشْر  ِإاَل  اللَه َفأ

ْرَفًقا ْمرُِکم ِم 
َ
ْن أ ْئ َلُکم ِم  ْحَمِتِه َوُیَهِی  ن َر  ُکم ِم  اید  اگر از قوم خود کناره جسته )  َلُکْم َرُب 

برید و خدا رحمت خویش  ب به غار پناه    پرستید، یرا نم  ی دیگر   ِی یکتا خدا   ی و جز خدا 
 1« . ...(16،  13)کهف  .(دارد و نعمتتان را در آن مهیا بدارد  ی بر شما ارزانرا 

آنان  اما   « سال  309»ـ  همان طور که خداوند سبحان خبر دادهـ در غار  مدت ماندن 
سال در غار خود    صدیها سو آن )  َوَلِبُثوا ِفي َکْهِفِهْم َثَلَث ِماَئٍة ِسِنیَن َواْزَداُدوا ِتْسًعا  :است

ِل ال  :تعالیحق گفتۀ    اما این   . دند(ه سال هم افزو نُ و  ،  درنگ کردند 
ُ
ْعَلُم ِبَما َلِبُثوا  ق

َ
أ ُه  َلُه  َل 

ْرِض 
َ
َماَواِت َواْْل ها و  بگو: خدا به آنچه درنگ کردند داناتر است. نهان آسمان )  َغْیُب الَس 

که در  جهل و نادانی کسانی  و    ،دادنخبر بر این    ی است تأکید   ( زمین به او اختصاص دارد
  رساند:تقریبًا چنین معنایی را می  یعنی  ؛کنند میداده است جدال  خداوند سبحان    ی کهخبر 

گاه  ، سال ماندند  309ها  آن   فرمایدخداوند می» برایم  زیرا همه چیز  ؛  متر و من از شما داناتر و آ
در  بنده  است که مطلبی این  « .قرار داردمن  تحت نظارت و  من و در علم  ،است آشکار شده 

 .ما ه متوجه شداحمدالحسن سید از  دو آیه این  معنای شرح 

  .نداردهیچ جایگاهی کنندگان، شود اشکال تشکیکروشن می   در نتیجه
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 فرعون سوی  به  و فرستادن او   ، یموس برگزیدن  داستان    : 38  اشکال

از    ؛ آمده است   قرآن ی چند جافرعون در  سوی به  برگزیدن موسی و فرستادنشماجرای  
خوانندۀ این ماجرا، اختلفاتی    کنندگانبه نظر تشکیک   .قصص و نمل ،  طه  ۀ سور در    جمله

 کند: مشاهده میزیر موضوعات  را در جزئیات 

 ؛شا سخن موسی به خانواده  -1
 است؛  ه گفته شد ش سخنی که هنگام رسیدن موسی به مکان برگزیدن -2
 . خداوندهنگام دیدن آیات  موسی  گیریموضع -3

  ، استداشته  های مختلفی عرضه  آن را به شکل   ولی قرآنحادثه یکی است،    : در نتیجه
 ؟!خوانی دارداین ماجرا همبودن چگونه با یکی و این 

   :پاسخ

ای که به مسئله شایسته است  ابتدا  داستان در این سه سوره،  پرداختن به این  پیش از  
شرط نیست    حقیقت یک  بیان  اثبات درستی  در    بپردازیم؛ اینکه  روشن و بدیهی است تقریبًا  

هایی که به آن حقیقت  طور تمام و کمال آن را تعریف کند و در تمام مناسبتاش به گوینده که  
موضوع را شامل  مثًل اگر این حقیقت، ده    ؛باشددر پیش گرفته  پردازد یک راه و روش را  می

  ؛کار صحیح است را ذکر کند، این  موضوع  یا سه  دو  فقط  شرح آن،  و او هنگام  بوده باشد  
 کار درستی کرده است. ان کرده باشدتمام ده موضوع را بی  گرا طور که   همان

علتی، آن را  بنا به    چه بسا  .شرح دهد را با چند روش  یک واقعیت    تواندمیاو  همچنین  
و    ،بیندازدپس  پیش یا  را    برخی از جزئیات  چه بسا و    ، بیان کند  ترخلصه صورت موجزتر و  به 

که آنچه بیان  تا زمانی  و    ، نداردآن واقعیت  ی در خود  تأثیر هیچ  که  هایی از این دست  شیوه 
  ، بر آن نبوده باشد اضافهچیزی حقیقت باشد و آن از جزئی اتفاق افتاده باشد و واقعًا  ،کرده
 . ستبوده ا  گوراست صادق و  گرفته استی که در پیش هایدر تمام راه اشه کنندبیان 

  با جملت و الفاظ مختلفیآن را  تواند  می   ، بیان حقیقت باشدگویندههمچنین اگر هدف  
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آن  به  را  کننده  دریافت وقتی که  البته تا    ؛ حتی با معانی مختلفو    ،کننده برساند به دریافت 
نزدیک  برساند  حقیقت   آن  شناخت  و  فهم  به  را  او  می  ؛کند یا  که  حکیمی   خواهدمثًل 
را با مثالی به  تفکر  این  و    ، « تشویق جایگاه خودشکننده را به »قراردادن چیزی در  دریافت 

  : « یا.شود»هوا در تور جمع نمی  :هایی کند چنین تصویرسازی تواند  ، می ذهنش نزدیک کند
الفاظ و معانی مختلف   و  « .زار ِکشت نکن»در زمین شوره مدار  ها در  این   ۀ ولی هم  ؛ دیگر 

 . بوده استکننده  دریافت  نظر به ذهِن د م کردن حقیقتنزدیک 

جای قرآن کریم  در سه  مورد بحث  داستان  بازخوانی  به    را دانستیم حال که این نکته  
 :گردیممی باز

َتاَك    : فرمایدمی  تعالیحق   ، طه  ۀ در سور   -1
َ
أ َفَقاَل  *    َحِدیُث ُموَسٰی َوَهْل  َناًرا  ٰی 

َ
َرأ ِإْذ 

اِر ُهًدی ِجُد َعَلی الَن 
َ
ْو أ

َ
ي آِتیُکْم ِمْنَها ِبَقَبٍس أ ي آَنْسُت َناًرا َلَعِل  ْهِلِه اْمُکُثوا ِإِن 

َ
َتاَها ُنوِدَي  *    ِْل

َ
ا أ َفَلَم 

َنْعَلْیَك  *  ی  َیا ُموَس  َفاْخَلْع  َك  َرُب  َنا 
َ
أ ي  َك ِإِن  ِس   ِباْلَوادِ   ِإَن  ِلَما  *  ُطًوی    اْلُمَقَد  َفاْسَتِمْع  اْخَتْرُتَك  َنا 

َ
َوأ

َلَة ِلِذْکِري *    ُیوَحٰی  ِقِم الَص 
َ
َنا َفاْعُبْدِني َوأ

َ
َه ِإاَل  أ ُه اَل ِإَلٰ َنا الَل 

َ
ِني أ ْخِفیَها  *    ِإَن 

ُ
َکاُد أ

َ
اَعَة آِتَیٌة أ ِإَن  الَس 

َبَع َهَواُه َفَتْرَدٰی *    ِلُتْجَزٰی ُکُل  َنْفٍس ِبَما َتْسَعٰی  َك َعْنَها َمْن اَل ُیْؤِمُن ِبَها َواَت  َن  َوَما ِتْلَك  *    َفَل َیُصَد 
ْخَرٰی *    ِبَیِمیِنَك َیا ُموَسٰی 

ُ
ُهُش  ِبَها َعَلٰی َغَنِمي َوِلَي ِفیَها َمآِرُب أ

َ
 َعَلْیَها َوأ

ُ
أ َتَوَک 

َ
اَل ِهَي َعَصاَي أ

َ
  ق

ْلِقَها َیا ُموَسٰی  *  
َ
اَل أ

َ
ٌة َتْسَعٰی    *ق ْلَقاَها َفِإَذا ِهَي َحَی 

َ
اَل ُخْذَها َواَل َتَخْف  *  َفأ

َ
َسُنِعیُدَها ِسیَرَتَها  ق

وَلٰی 
ُ
ْخَرٰی *    اْْل

ُ
أ ِإَلٰی َجَناِحَك َتْخُرْج َبْیَضاَء ِمْن َغْیِر ُسوٍء آَیًة  ِلُنِرَیَك ِمْن آَیاِتَنا  *    َواْضُمْم َیَدَك 

ُه َطَغٰی اْذَهْب ِإَلٰی ِفرْ * اْلُکْبَری  هنگامی که آتشی  *  و آیا خبر موسی به تو رسید؟) 1َعْوَن ِإَن 
را  ای از آن  امید که پاره  . خود گفت: »درنگ کنید، زیرا من آتشی دیدم  ۀدید، پس به خانواد

رسید، ندا داده شد که: »ای    ه آن پس چون ب *    .یابمهدایتی  برای شما بیاورم یا در پرتو آتش  
« بیرون آور که تو در وادی مقدس »ُطوی را  پوش خویش  این منم پروردگار تو، پا*    موسی،
منم، من، خدایی  *    .شود گوش فرا دهنچه وحی می ه آپس ب  ؛امو من تو را برگزیده *    .هستی
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آن    ر حقیقتد*    .که جز من خدایی نیست، پس مرا پرستش کن و به یاد من نماز برپا دار
کوشد [ آنچه می خواهم آن را پوشیده دارم، تا هرکس به ]موجبمیمن    سد،ر ساعت می 

پس هرگز نباید کسی که به آن ایمان ندارد و از هوس خویش پیروی کرده است،  *    .جزا یابد 
*    « و ای موسی، در دست راست تو چیست؟*    .خواهی شد   ک تو را از آن باز دارد که هل

تکانم،  دهم و با آن برای گوسفندانم برگ میآن تکیه می هب .ای من استگفت: »این عص 
پس  *    .« فرمود: »ای موسی، آن را بینداز*    .« آیدو کارهای دیگری هم برای من از آن برمی

به  که  شد  ماری  ناگاه  و  انداخت  را  می آن  مترس*    .خزیدسرعت  و  بگیر  را  »آن    . فرمود: 
ببر، سپید  گریبانت  و دست خود را به  *    ازخواهیم گردانید، زودی آن را به حال نخستینش ب به 

 .  (نمایانیمبزرگ خود را بآیات  تا به تو *    دیگر است،آیتی [ آید، ]این گزند برمی بی

سور ماجرا    -2 َناًرا    ِإذْ   :فرماید می  تعالیحق   .نمل  ۀ در  آَنْسُت  ي  ِإِن  ْهِلِه 
َ
ِْل ُموَسٰی  اَل 

َ
ق
ُکْم َتْصَطُلوَن  َبٍس َلَعَل 

َ
ْو آِتیُکْم ِبِشَهاٍب ق

َ
ا*  َسآِتیُکْم ِمْنَها ِبَخَبٍر أ ْن ُبوِرَك َمْن   َفَلَم 

َ
َجاَءَها ُنوِدَي أ

ِه َرِب  اْلَعاَلِمیَن  اِر َوَمْن َحْوَلَها َوُسْبَحاَن الَل  ُه اْلَعِزیُز اْلَحِکیُم َیا ُمو*    ِفي الَن  َنا الَل 
َ
ُه أ ْلِق  *    َسٰی ِإَن 

َ
َوأ

َها َجاٌن  َوَل  َعَصاَك   َن 
َ
ا َرآَها َتْهَتُز  َکأ ْب َفَلَم  ي   َتَخْف   اَل   ُموَسٰی   َیا   ٰی ُمْدِبًرا َوَلْم ُیَعِق    َلَدَي    َیَخاُف   اَل   ِإِن 

َل ُحْسًنا بَ *  اْلُمْرَسُلوَن   ي َغُفوٌر َرِحیٌم ِإاَل  َمْن َظَلَم ُثَم  َبَد  ْدِخْل َیَدَك ِفي َجْیِبَك  *    ْعَد ُسوٍء َفِإِن 
َ
َوأ

ْوِمِه    ْج َبْیَضاَء ِمْن َغْیِر ُسوءٍ َتْخُر 
َ
ُهْم ِفي ِتْسِع آَیاٍت ِإَلٰی ِفْرَعْوَن َوق ْوًما  َکاُنوا   ِإَن 

َ
  یاد]) 1یَن َفاِسقِ   ق

زودی برای  به   .خود گفت: »من آتشی به نظرم رسید  ۀ[ هنگامی را که موسی به خانوادکن
.«  باشد که خود را گرم کنید . آورمآتشی برای شما می ۀشما خبری از آن خواهم آورد، یا شعل

که  که در این آتش و آنگردید[ آن   ک رسید که: »خجسته ]و مبار   ندا چون نزد آن آمد،  *  
ای موسی، این منم خدای عزیز  . *  نو منزه است خدا، پروردگار جهانیا  ؛پیرامون آن است

*  حکیم بیفکن.؛  را  عصایت  می   «و  که  دید  ماری  را همچون  آن  چون  پشت  پس  جنبد، 
  .ترسند من نمیدر حضور  گردانید و به عقب بازنگشت. »ای موسی، مترس که فرستادگان  
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که من  نیکی را جایگزین گردانیده، ]بداند[    ـبعد از بدی ـ سپس    ، لیکن کسی که ستم کرده*  
بی *    .مهربانم   ۀآمرزند سپید  تا  کن  گریبانت  در  را  دستت  ]این و  آید.  بیرون  از  عیب  ها[ 
ُنه نشانه  به گانههای  باید[  ]که  است  ]بَبری ای  قومش  و  فرعون  مردمی    ؛[سوی  آنان  که 

   .(ندا نافرمان 

در سور   -3 ُموَسی    : فرمایدمی   تعالیحق  . قصص  ۀداستان  َضٰی 
َ
ق ا  َوَساَر  َفَلَم  َجَل 

َ
اْْل

ِبَخ  ي آِتیُکْم ِمْنَها  َلَعِل  َناًرا  ي آَنْسُت  ِإِن  اْمُکُثوا  ْهِلِه 
َ
اَل ِْل

َ
ق َناًرا  وِر  الُط  ْهِلِه آَنَس ِمْن َجاِنِب 

َ
ْو  ِبأ

َ
أ َبٍر 

ُکْم َتْصَطُلوَن  اِر َلَعَل  یْ *    َجْذَوٍة ِمَن الَن 
َ
َتاَها ُنوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اْْل

َ
ا أ َمِن ِفي اْلُبْقَعِة اْلُمَباَرَکِة  َفَلَم 

ُه َرُب  اْلَعاَلِمیَن  َنا الَل 
َ
ي أ ْن َیا ُموَسٰی ِإِن 

َ
َجَرِة أ ْلِق عَ *    ِمَن الَش 

َ
ْن أ

َ
ا  َصاَك َوأ َها  َتْهَتُز    َرآَها   َفَلَم  َن 

َ
  َجاٌن    َکأ

ٰی  ْب   َوَلْم   ُمْدِبًرا   َوَل  ِبْل َواَل َتَخْف    َیا  ُیَعِق 
ْ
ق
َ
َك ِمَن اْلِْمِنیَن ُموَسٰی أ اْسُلْك َیَدَك ِفي َجْیِبَك َتْخُرْج  *    ِإَن 

ْه  ِإَلْیَك َجَناَحَك ِمَن الَر  ِإَلٰی ِفْرَعْوَن  ِب  َبْیَضاَء ِمْن َغْیِر ُسوٍء َواْضُمْم  َك  ُبْرَهاَناِن ِمْن َرِب  َفَذاِنَك 
ُهْم َوَمَلِئِه   ْوًما   َکاُنوا   ِإَن 

َ
و چون موسی آن مدت را به پایان رسانید و همسرش را  )  1یَن َفاِسقِ   ق

از دور در کنار طور مشاهده کرد]همراه را  آتشی  برد،  خود گفت: »]اینجا[    ۀبه خانواد  .[ 
باشد که    . ای آتش برایتان بیاورمشاید خبری از آن یا شعله   .بمانید، که من آتشی از دور دیدم

[ رسید، از جانب راست وادی، در آن جایگاه  پس چون به آن ]آتش*    .«خود را گرم کنید
و تو  *    . ، از آن درخت ندا آمد که: »ای موسی، منم، من، خداوند، پروردگار جهانیانکمبار 

و دید گویی اژدهایی مهیب   ،آن نگریست هب [افکند ورا عصا ]بیفکن. چون را عصای خود 
ای موسی    [ در آن حال بدو خطاب شد]رو به فرار نهاد و واپس نگردید.  ،خیز است و سبک 

گزند  دست خود را به گریبانت ببر تا سپید بی *    .پیش آی و مترس که تو از ایمنان هستی
  ،[بچسبان. این دو ]نشانه   بازویت را به خویشتن   ،از این هراس  [بیرون بیاید، و ]برای رهایی

زیرا آنان    ؛[سوی فرعون و سران او ]ببری دو برهان از جانب پروردگار توست ]که باید[ به 
   .(«.ندا مان همواره قومی نافر
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ماجراهایی که و    موسی پیامبر خدا  ، جزئیات بسیاری از  روایاتشاندر    محمدآل
ترک  تا    ،فرعون   ۀ در خان  شتولد و تربیت  ابتدای از    ؛ندا هبیان کرداست    برایش اتفاق افتاده

که  ماجراهایی  سپس    و  وجویش افتاد، اینکه فرعون در جست پس از  ن  یَ ْد رفتن به مَ مصر و  
 .شعیب پیامبر خدا با دختر  او افتاد و ازدواجاتفاق در مدین برایش 

با    ؛ پسبازگردد بستگانش  وطن و  سوی  خواست به  موسی شدن مدتی،  سپری پس از  
را که  عصایی    شعیبآنکه پیامبر خدا  البته پس از    به راه افتاد،خانواده و گوسفندانش  

آن محافظت می عنوان  به  از  و  بوده  رسیده  او  به  پیشین  انبیای  از  دادکرد،  میراثی  او    ؛ به 
بود. سودمند  برایش  راه  در  گوسفندانش  راهبری  برای  که  در    عصایی  بیابان    راهوقتی  به 

راه    موسی مواجه شدند.باد و سرمای شدیدی با و   گرفتآنان را فرا  شب  ند خشکی رسید
به یکی  ش رفت تا  سویبه  . ه بود مشاهده کردآشکار شدکه  آتشی را    که ناگهان  را گم کرده بود 

 از دو مقصود برسد: 

-   ي ْهِلِه اْمُکُثوا ِإِن 
َ
ٰی َناًرا َفَقاَل ِْل

َ
ِجُد ِإْذ َرأ

َ
ْو أ

َ
ي آِتیُکْم ِمْنَها ِبَقَبٍس أ آَنْسُت َناًرا َلَعِل 

اِر ُهًدی  خود گفت: درنگ    ۀهنگامی که آتشی دید، پس به خانواد)  َعَلی الَن 
یا در پرتو    ، برای شما بیاورمرا  ای از آن  امید که پاره   ؛کنید، زیرا من آتشی دیدم

 (. یابم  راهنما و هدایتیآتش 

-  اَل ُموَسٰی
َ
َبٍس  ِإْذ ق

َ
ْو آِتیُکْم ِبِشَهاٍب ق

َ
ي آَنْسُت َناًرا َسآِتیُکْم ِمْنَها ِبَخَبٍر أ ْهِلِه ِإِن 

َ
 ِْل

َتْصَطُلوَن  ُکْم  به خانوادکن   یاد)])  َلَعَل  را که موسی  خود گفت:    ۀ[ هنگامی 
  ۀ زودی برای شما خبری از آن خواهم آورد، یا شعل به   .»من آتشی به نظرم رسید

 . (.«باشد که خود را گرم کنید .آورمآتشی برای شما می 
-   ي آِتیُکْم ِمْنَها ي آَنْسُت َناًرا َلَعلِّ ْهِلِه اْمُکُثوا ِإنِّ

َ
اَل ِْل

َ
وِر َناًرا ق آَنَس ِمْن َجاِنِب الطُّ

ُکْم َتْصَطُلوَن  اِر َلَعلَّ ْو َجْذَوٍة ِمَن النَّ
َ
هده  آتشی را از دور در کنار طور مشا)  ِبَخَبٍر أ

شاید  .  بمانید، که من آتشی از دور دیدم[  خود گفت: ]اینجا  ۀبه خانواد  .کرد
 . (باشد که خود را گرم کنید . ای آتش برایتان بیاورمیا شعله   ،خبری از آن
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ه« +  ل شع  :»قبس   :اول   ۀ در آیاز:    د مقصود عبارت بودنآیات، این دو  این  ظاهر  طبق  
 .آتش ای ازپاره   خبر+ :سوم  ۀو در آی   ؛خبر+ شعله  :دوم  ۀدر آی  ؛هدایت

، برای حرارت یا تابش  بر سر چوب یا مشعلای از آتش که  یعنی شعله   : »قبس من النار«
  در نتیجه  ؛آتش است ور  شعله   ۀ قطعمعنای  به   »جذوه« در لغت  .شودمیبرافروخته  مانند آن    یا

همان    خواست بیاورد که »خبری« که می  طور  همان  ؛»جذوة« استهمان    قطعاً »قبس«  
ـ   ؛ند شدمی هدایت  با آن به راه درست  »هدایتی« بود که     رفتن موسیـ  طبق ظاهر زیرا 

ُکْم  »  : یعنی سرمای زیاد  گرفتارش شده بود؛ بود که  علج وضعیتی  خاطر  آتش، به سوی  به  َلَعلَّ
 . شوند، با آن هدایت درست شناخت راهبرای راهی که گشودن همچنین  ؛«َتْصَطُلوَن 

برتر از  خودش را  که  است  کسی  همان    ـطور که در متون آمده است  همانـ  موسی
نمی هیچ  از مخلوقات  نکردبه  قطعًا    ؛ داندکدام  بود ذهنش خطور  الهی    ه  رسالت  برای  که 

انی برگزیده می  دست  ن ه آب  آتشسوی به  با رهسپار شدنشکه ـ شود و به این همه تکریم رب 
 . طور به او نشان داده شدجانب راست که از آتشی  همان ؛ خواهد رسید ـیافت 

فهمید    آتش، صدایی برایش آمد کهسوی  به   آتش رفت و حین رفتنسوی  به   وسیم
  ... العزیز الحکیم  أنا الله ... إنني أنا الله ال إله إال أنا  ... إني أنا ربك » : و وحی الهی استندا 

  ... نیستخدایی  من  جز  من خدایی هستم که    ... من پروردگار تو هستم»«  أنا الله رب العالمین
در این هنگام متوجه شد  و    .«ممن خدا، پروردگار جهانیان  ... هستمعزیز حکیم  من خدای  

  دقت کند این ندا  در  شده  گفته آیات  هرکس در    . قرار گرفته استو پاکی    ی در محضر قدس
برگزیدن اتفاق  واقعۀ  که در    بینداساسی می  یای از امور خلصهگ با  مضمون آن را هماهن

   : از اندافتاده است که عبارت 

اینکه  موسی -1 از  نشانسوی  به   پس  بودداده شد  شآتشی رفت که  مورد    ه 
 ؛ خطاب قرار گرفت 

 ؛ ، وحی الهی بودآن ندا  -2
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اختلف در اشاره    با وجود  ، بودن جهتی که او را خطاب قرار داده بودیکسان -3
و کسانی که اطرافش هستند،  است  آن جهت، و کسی که نزدیکش  به آن؛ زیرا  

  ؛اندتوصیف شده »مبارک«  و »وادی مقدس«های صورت نمادین با عبارت به 
همان طور  مبارک« از »درخت« یا »طور ایمن«    ۀ »وادی ایمن« در »بقعو نیز با  

ْبَناُه   :استآمده    تعالیحق که در سخن   َر 
َ
ْیَمِن َوق

َ
وِر اْْل َوَناَدْیَناُه ِمْن َجاِنِب الُط 

ا  را  ) 1َنِجًی  او  و  دادیم  ندا  راست کوه طور  از جانب  را  او  به خود    انی رازگوو 
برای  نمادهایی  ها و  ویژگیها  این شود  روشن میدر ادامه  و    ؛( نزدیک ساختیم

گاه از حقیقت که فرد  به آن صورتی  نه    ، استجهت بوده  یک    ؛ کندتصور می   ناآ
انتخاب   -4 و  مبعوث  ۀ فرستادعنوان  به  موسیبرگزیدن  و    شکردنالهی 

بزرگ  آیۀ با دو   اوحمایت البته پس از  ؛فاسقشفرعون طاغوت و قوم سوی به 
 «؛درخشاندست  ء: ید بیضا»و  «عصا» :خدا 

 باعث ترس موسیو      خزیدسرعت میکه به شد    تبدیل  یبه مار   «عصا» -5
  . استشده  ایمن   فرستادگاِن او  گفته شد  و    ،از او خواسته شد نترسد پس    ؛ شد

معنای آن  و   ؛ وجود داردتمام جاها  در نیز    و بردن آن به گریبان  « ید بیضاآیۀ »
 .توضیح داده خواهد شد 60در پاسخ اشکال 

در    اساسی داستان برگزیدن موسیموضوعات  بینیم  می تمام    روشنِی به ترتیب    به این
در   که  سوره تمام  قرآن،  آن  هایی  دارد  اندپرداخته به  هماهنگی  یکدیگر  جزئیات    ه، بل  .با 

  لیو   ،بیان شده یک جا  وجود دارد که در   وحی شد  صدا و آنچه به موسی  دربارۀدیگری  
عصایی    ۀو پرسش دربار   ،ساعت   ،نماز   ،عبادت خدا   :مثل  ؛دیگری بیان نشده است جای  در  
ٰی ُمْدِبًرا    :بیان حال موسی  مثل همچنین    . طه آمده است  ۀدر سور طور خاص  به که   َوَل 

ْب  ُیَعِق  به  پشت )  َوَلْم  به فرار گذاشت و  شکل طه به   ۀکه در سور   ( برنگشت  عقب کنان رو 
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شد بیان  تر گفته  پیش ولی    ؛ (ترس نو    ر یرا برگ)آن    ُخْذَها َواَل َتَخْف   :خلصه آمده است 
ی  تأثیر ، در راستی و حقانیت و یکپارچگی آن  با توضیحات بیشتر نسبت به جای دیگرحقیقت  

 . کندنمیاین جزئیات را رد  شدن حاصل  ،دیگرخصوص که جاهای به ندارد؛ 

بازگشت    شانسویبهحالی    آتشی بیاورد، در   اشکه رفت تا برای خانواده  موسی  : نتیجه
آنچه امید نداری، امیدوارتر    به»  : است  فرمود  امام صادق  . رسیده بودکه به تمام خیر  

ولی در   ، بیاورد یاش آتشرفت تا برای خانواده  موسیزیرا امید داری؛  به آن آنچه باش تا 
 1« .مرسل شده بودپیامبری بازگشت که  شانسویبه حالی 

فرستادگان خداوند  طریق  ای توسط خداوند، از  و فرستاده پیامبر  برگزیدن هر    ۀقطعًا مسئل
در نهایت    ،و صاحبش کننده  ابلغ به  امانت  این وظیفه و رساندن  انجام  شود که به  انجام می 

امانت  و  شدهداری،  دقت  مسئل   ؛اندتکلیف  موسی  ۀو  و  پیامبر  عنوان  به  برگزیدن 
برای  دلیل  به همین    .است( نیز به همین ترتیب  که محور این حادثه است)الهی    ایفرستاده 
از »آتش و    بخواهیم ما  اگر  وجود نخواهد داشت  ای  معنای عاقلنه هیچ  برگزیدن،  رخداد  

را    شانمعنای مادی و زمینیفقط  درخت و طور ایمن یا وادی ایمن« که در آن آمده است، 
این کلمات، اشاره  باشیم    توجه داشته بدون اینکه    ؛ متوجه بشویم  ـهستکه در ذهن همه  ـ

شناخت و   طوری کهبه  ؛ دارند اشاره  شانکه به حقایق الهی پنهاِن ماوراینمادهایی هستند و 
 .است برگزیدن موسی و توضیح واقعۀ  تفسیر  ضامن این حقایق،  معرفت

و  به  ان  مؤمن  ۀهم  نیزو  ـ ما   خداوند صداقت  از    ـراستی  خداوند سبحان  داریم  اعتقاد 
د به ت  جسمانی   گوید؛  سخن نمی  (حروف و صوت)ما  مثل زبان    یو با زبان  ، دور استو تجسُّ

این  ه و  خداوند سبحان،    حال آنکه  ؛ های موجود حادث استاز ویژگی ها،  زیرا تمامی  منز 
این به  تمامی  از  همین    هاست.دور  که  دلیل  به  است  آمده  دینی  متون  برای  در  خداوند 
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ی و ظهور کردهیکی از مخلوقاتش،  ، با  موسی را مخاطب    موسیوسیلۀ او  به و    ، تجل 
بیان میمخلوقاین  از آنجا که  و    ؛قرار داده است را    او همان   سخن  کند، منظور خداوند 

 . سخن خداوند است

احمد  به    الحسنسید  موسی  که  را  ایمن«  طور  ایمن،  وادی  »درخت،  معنای 
معنای سخن    ۀ از ایشان دربار   ؛ آنجا کهروشن کرده است،  خطاب قرار گرفته   ورداش مواسطه

ْن یا    :تعالیحق
َ
َجَرِة أ ْیَمِن ِفي اْلُبْقَعِة اْلُمباَرَکِة ِمَن الشَّ

َ
تاها ُنوِدَي ِمْن شاِطِئ اْلواِد اْْل

َ
ا أ َفَلمَّ

َنا اللُه َربُّ اْلعاَلمیَن   ُموسي
َ
ي أ [ رسید، از جانب راست وادی، در  ]آتش پس چون به آن  ) ِإنِّ

مبار  جایگاه  پروردگار  کآن  خداوند،  من،  منم،  موسی،  ای  که:  آمد  ندا  درخت  آن  از   ،
ا   :تعالیحق این سخن  و    (جهانیان ْبناُه َنِجًی  َر 

َ
ْیَمِن َو ق

َ
وِر اْْل و او را  )  َو ناَدْیناُه ِمْن جاِنِب الُط 

پرسیده شد و    ( به خود نزدیک ساختیم   ان یرازگورا    از جانب راست کوه طور ندا دادیم و او
   :ایشان پاسخ داد

 محمددرخت آل همان  که    "درخت مبارک در قرآن"درخت عبارت است از  »
َکِلَمًة    :هستند  ونی  ائمه و مهد  شیهاو شاخه است   َمَثًل  اللُه  َکْیَف َضَرَب  َتَر  َلْم 

َ
أ

َبٍة   َبًة َکَشَجَرٍة َطیِّ ماءِ َطیِّ ْصُلها ثاِبٌت َو َفْرُعها ِفي السَّ
َ
خداوند چگونه    یا آیا ندیده ) 1أ

اش( استوار  پاک است که اصلش )ریشه   ی پاک چون درخت ی زده است؟ سخن یَمَثل
 . (هایش( در آسمان استو فرعش )تنه و شاخه 

از    "منیاَ   یواد"و    " منیاَ   طور" است  مهد   ی)مهد   یمانیعبارت  از  (،  ونی  اول 
  ی )مهد   یمانی  یعن ی  منی ا   یطور وادسخن از    .است  نیامام حس  "مبارک  گاهیجا"

اول    ی مهد و    ،است  نی از حس  ی عنیمبارک    گاهیاز جا  منی طور ا   منیا   ی واداول(، و  
فرزندان حسیمانی) از  ز   نی (  ذر   را یاست؛  از  مه  ۀ یاو  جا   ، است  ید امام    گاهیو 
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از آن درخت      یاز محمد و عل  نی حسو  ،  یاز محمد و عل  یعنیمبارک 
  .ستا 

ْیَمِن منظور از  "  :شده است  ت یروا  صادق  [امام]  از
َ
اْْل اْلواِد  )از    شاِطِئ 

آورده، فرات است و    ان یبه م  ی اد ی( که خداوند در قرآن از آن یراست آن واد  ۀکنار 
 اْلُبْقَعِة اْلُمباَرَکِة  بارگاه مبارک(، کربل و( َِجَرة  1«".است)درخت( محمد  الشَّ

است از بهشت که اعمال بندگان    ی هم نهر   یمان یاست از بهشت و    ینهر   فرات،
آن   از    همان  ؛شودی م  فکندها در  که  که    تیوا ر   صادق  [امام]طور  است  شده 
است    ی شوند و در آن نهر می ست که از آن داخل بهشت  درب ما  ی مانی کن  ر "  : فرمود

 2«".شودی از بهشت که اعمال بندگان در آن افکنده م

ها آن  کهچرا ست؛  ا    یست، و درخت، محمد و علا   نیحسهمان    کربل 
اول    ی خن گفت، مهد س  یبا موس  م یطور مستق کس که به اند و آنپدران عترت

َو    : ( بودیمانی) ْیَمِن 
َ
اْْل وِر  الُط  ِمْن جاِنِب  ناَدْیناُه  اَو  َنِجًی  ْبناُه  َر 

َ
از جانب  )  ق را  او  و 

 . ( به خود نزدیک ساختیم انیرازگوراست کوه طور ندا دادیم و او را 

اب  ی عل  ،سخن ۀ  ندی گو  یشوا یپ َجَرِة«  »  طالبیبن    بود؛   (از درخت)ِمَن الشَّ
و اما اصل   ، او پدر عترت است کهچرا بود؛  طالبی بن اب ی عل ، درخت  ِی تمام  را یز 

 . است درخت، محمد

حضرت   یموس  با  گوسخن سخن گفت خداوند بود، و    یکه با موس  یکس  نی بنابرا 
 . ( بودیمانی اول ) یمهد  ، یموس با گوسخن ، و  بود یبود، او عل محمد

ظهورش   یهانام برده و نشانه  ی موس به  سخنگویندۀ خود را  نیالمؤمنر یام
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شوم کابوس بر همه    ۀ یو سا  دیکه ناقوس به صدا درآ  یهنگام»  : را برشمرده است
  نجایاست و در ا  جانی جاموس، جامد و ب)  دی سخن بگوکند و جاموس  ینی جا سنگ 

ب خواهد آمد و چه   دیپد  های شگفت  ،ی زمان  نی در چن  .(ستصدا ی منظور، ساکت و 
  ی در واد  یعثمان  یهارا روشن کند و پرچم   یشهر بصر که آتش    یوقت  !ییهایشگفت

  یگردند و هر قوم  روز یپ  گر ید  یبر بعض   یسودا ظاهر گردد، بصره آشوب شود و بعض 
از    یمیبن صالح تم   بیو شع   ندی خراسان به جنبش درآ  انیبتازد و لشکر   گریبر قوم د

ق با سع  کند   ام یمرکز طالقان  پرچم  عت یب  ی سوس  دی و در خوزستان  و    ی برا   یشود 
غالب شوند    هاکلوبیسو    هایها بر بلد ارمناستقلل کردها برافراشته گردد و عرب

  یآنگاه منتظر ظهور کس  . گردد  می تسل  ان یسف  ۀدر برابر فرماند  ه یو ِهرقل در قسطنطن
  را ینجف؛ ز   یعنیطور    ر و ب)  سخن گفت  یاز درخت با موس  نایکه در طور س   د یباش

(  السلم منتقل شده استی شده، طور به واد  تیوا ر    نیمعصوم  همان گونه که از
به  آشکار    ان ینما  یا گونهاو  توص   ننده یب   و   ،گرددیمو  را  سپس    .... کند  ف یاو 

گر   نیرالمؤمنیام باد  او  بر  و صلوات خداوند  فرمود  ست یکه سلم  بر    :و  افسوس 
ت  1«. ...هاام 

است  ییمعنا   ن یچن  و آمده  قرآن  جان اینکه    ؛در  م خداوند  را  و  یها  ستاند، 
 : لیلشکر عزرائ زیو ن  ل،یعزرائ  نیهمچن 

 َُمْوِتَها  الله ِحیَن  نُفَس 
َ
اْْل ی  جان) 2َیَتَوفَّ مردنشان  خدا  هنگام  به  را  ها 

 (.دگیر یم

 ُاُکْم  َوالله  (. اندمیر یخدا شما را بیافرید، سپس م) 3َخَلَقُکْم ُثمَّ َیَتَوفَّ
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 ْل
ُ
ُکْم ُتْرَجُعوَن   ق َل ِبُکْم ُثمَّ ِإَلی َربِّ ِذي ُوکِّ َلُك اْلَمْوِت الَّ اُکم مَّ   ۀ بگو فرشت) 1َیَتَوفَّ

ل بر شما   دهی پروردگارتان بازگردانسوی  به  سپس  ؛ میراندیشما را م  ست مرگ که موک 
 (. دیشویم

 َوا    َلْو َتري   و
ُ
ْدباَرُهْم َو ُذوق

َ
ذیَن َکَفُروا اْلَملِئَکُة َیْضِرُبوَن ُوُجوَهُهْم َو أ ي الَّ ِإْذ َیَتَوفَّ

  ستانند، یآن زمان را که فرشتگان جان کافران را م  یو اگر ببین) 2َعذاَب اْلَحریِق 
 (. عذاب سوزان را بچشید  گویندیو م  زنند ی و بر صورت و پشتشان م

فرشتگان  حالت   ن یا   ۀ هم  در  اگر  بستاند، ستانندالموت جانملک   ا یها  را    ۀها 
ندۀ  ی گوگونه است؛ اگرچه  ن یبه هم   تی وضع  زین   نجای در ا   .همان خداوند است  یقیحق

به است   یمهد   ا ی  یعل،  ی موس  سخن    ی خدا   ،یقیحق  یگو سخن   یول  ،اول 
   3« .بوده استسبحان  

برگزیدن موسی توسط خداوند، ارتباطی با   ۀروشن شد که حادث وضوح به برای ما  اکنون 
الهی داردسروران   الهی و رهبران سربازان  محمد )درود  منظورم محمد و آل   .فرستادگان 

است  خداوند ایشان(  شودکس  هر   .بر  متوجه  می  بخواهد  هر کند،  درک  نخواهد  و  کس 
را  درک کند باید آن ن کریم آدر قر را  منظور خداوند  خواهدکه میکم کسی دسِت   .پذیردنمی 

   . متوجه شود قرآن روشن کرده استگویندۀ  ترازِ هم همان چیزی که ِعدل و  بر اساس 

ای  وسیله نزد آن آمد، مبارک بود و    بفهمیم چرا آتشی که موسی  توانیممیاکنون  
  آتش مادی دانیم اگر  می  .بود  ویبرگزیدن    جامۀو    ،برای رساندن خیر و هدایت و نور 

افرادی    ، باشد و  هستند  آن  در  که  را  ِگردرا  افرادی  (  هستند   شنزدیک ) هستند    شکه 
نخواهد    شبرکتی برای او و افراد ِگرددر این صورت فرستادن و برانگیختن،  و    ،سوزاندمی
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 . بود

موسی   .رفت، آتش هدایت الهی بود شسویبه آتشی که موسیواقعیِت  روشن است
های  شناخت راه دنبال  ـ بههای زمینی باشد دنبال راهقبل از اینکه به ـ دنبال هدایت الهی و  به 

بود  موسی آسمان  که  نوری  و  آ  ؛  خودبه  برای  و  داشت  امید  خانواده  شن  آرزو  اش  و 
  یقینی ؛  بود  یقین ن  وردآدستحقیقت و به تحیر با  شناخت به خداوند و  شدن  افزونکرد،  می
 . نبوده استمخلوط  تردیدی وشک هیچ با  که

ْو آِتیُکْم    : فرمایدمی   تعالیحق
َ
ي آَنْسُت َناًرا َسآِتیُکْم ِمْنَها ِبَخَبٍر أ ْهِلِه ِإِن 

َ
اَل ُموَسٰی ِْل

َ
ِإْذ ق

ُکْم َتْصَطُلوَن  َبٍس َلَعَل 
َ
اِر َوَمْن َحْوَلَها َوُس *    ِبِشَهاٍب ق ْن ُبوِرَك َمْن ِفي الَن 

َ
ا َجاَءَها ُنوِدَي أ ْبَحاَن  َفَلَم 

ِه َرِب  اْلَعاَلِمیَن  خود گفت: »من آتشی به    ۀ[ هنگامی را که موسی به خانوادکن   یاد )]   الَل 
  .آورمآتشی برای شما می   ۀزودی برای شما خبری از آن خواهم آورد، یا شعلبه   .نظرم رسید

گردید[    کرسید که: »خجسته ]و مبار   ندا چون نزد آن آمد،  .« *  باشد که خود را گرم کنید
 (. و منزه است خدا، پروردگار جهانیان  ؛که پیرامون آن استکه در این آتش و آنآن

 : فرمایددر بیان معنای آن میاحمدالحسن  سید 

است که خداوند با آن،    یو او برکت  ، است  هیآ  ن یهمان آتِش در ا   محمد  ...»
اما آن کس که در آتش است    ؛ دهدی آن باشد برکت م  رامونیکه در آتش و پ   یکس  ه ب

حضرت  . است  یعل خطبه   یک یدر    آن  م    :د یفرمای م  شیهااز  َکل  َمن  »أنا 
 ... ( سخن گفت یبودم که با موس یمن همان کس) «یموس

  اند از ائمهـ هستند عبارت آتش  ی هاکناره  یعنیکه در اطراف آن ـ  یکسان اما
آتش  ن یتر ک ی نزدعنوان  به  به مرکز  از آن حلقه   . حلقه  که گرداگرد مرکز    ییهاپس 

  امبرانیپ   ز یهستند، و ن   گانه پس از قائمدوازده  ون ی  مهد  هان یو ا   ند یآیهستند م
  نی هاست و نه اندوهگ بر آن  یکه نه ترس  ییایخاص از اول  انی عیو فرستادگان و ش

 .هاآن   ریو نظا   یسلمان محمد   و   اصحاب قائم  زدهیو س   صدیمانند س  شوند،یم
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تا    اورد یاز آتش ب  یتیاش خبر و هدا خانواده  یبرا   خواستی م  یموس  نی بنابرا 
  ست یبا شک ن ختهیکه آم ینی قیبا آن بسوزند تا به آن  یعنیبا آتش گرم شوند؛   دیشا

ْهِلِه    :ابندیدست  
َ
َتاَك َحِدیُث ُموَسی * ِإْذ َرأی َنارًا َفَقاَل ِْل

َ
ي آَنْسُت  َوَهْل أ اْمُکُثوا ِإنِّ

اِر ُهدًی   َناراً  ِجُد َعَلی النَّ
َ
ْو أ

َ
ي آِتیُکْم ِمْنَها ِبَقَبٍس أ   و آیا خبر موسی به تو رسید؟)  َلَعلِّ

خود گفت: »درنگ کنید، زیرا من آتشی    ۀهنگامی که آتشی دید، پس به خانواد*  
 1« ...(یابم هدایتی برای شما بیاورم یا در پرتو آتش را ای از آن  امید که پاره  .دیدم

 . به حقیقت افزایش یابد شانیعنی شناخت و یقین   :با آن بسوزند 

  ه شد؛ که از آن سخن گفت  آمد درختی  سوی  به   ؛ آمددیده بود  آتشی که  سوی  به   موسی
ندا داده    که نزدیک شد هنگامی  و  ؛  آمد  (دومحمد و علی و خاندان این )نور الهی  سوی  به 

البته    ؛ آمددانست به سرعت  این را  وقتی  و    ؛ در محضر قدس و پاک الهی استاو  شد که  
را   خود  نعلین  شد  خواسته  او  از  اینکه  از  َنْعَلْیَك »:درآورد پس  نعلین،    ؛«َفاْخَلْع  سرعت  زیرا 

با    .ردکمی حرکت او را کم   همچنین وقتی در محضر قدس و پاکی است، شایسته نیست 
آنچه غیر  مثل ترس از هر   ؛را ببرد که با ساحت قدس الهی منافات دارد چیزهایی    خودش

 .خداست

َك َفاْخَلْع َنْعَلْیَك    : سخن خداوند متعالتوضیح  در  احمدالحسن  سید   َنا َرُب 
َ
ي أ َك ِإِن    ِباْلَوادِ   ِإَن 

ِس  بیرون آور که تو در وادی مقدس  را  این منم پروردگار تو، پاپوش خویش  )  ًویُط   اْلُمَقَد 
   : فرمود  (« هستی»ُطوی

حال از سرعت    ن یدر ع   یول  ، کندیانسان محافظت م  ی از پا  (ین نعل)کفش  »
نبود    یجفت کفش ماد  کی متعال فقط  ومنظور خداوند سبحان   .کاهدی م  زیاو ن  ریِس 

س سرعت  از  درخت  دنیرس  ی برا   او  ر یکه  و   یبه  با  آنجا  از  شد  ی که    صحبت 
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چیزی را که  خواست هر   یبلکه علوه بر آن، خداوند سبحان از موس  ؛کاستمی
خداوند سبحان    . از خودش دور کند  کاهدی به خداوند سبحان م  رش یِس   ت از سرع
خدا    ر یاز غ   ینهد و هر ترس  ی خدا را به کنار   ر یغ  یخواست حب و دوست   یاز موس

متعال نداشته باشد و  وجز خداوند سبحان   یترس و خوف  چیکند؛ ه   نرویرا از دلش ب
خداوند    ی حب و دوستخاطر  به   و خدا    ق ی فقط از طر   یبه هر انسان  اشی حب و دوست

 . متعال باشد وسبحان 

  ی کسانهمان است؛  عملی ب ی از صفات علما ـفرعون ثلمـ  ان یاز طاغوت ترس
همان گونه که خداوند سبحان    ایاست    انی ماالمال از ترس طاغوت  شانیهاکه قلب 

ِذیَن    :دی فرمای خداوند متعال م  .است  دهینام  "خران"ها را با نام  در قرآن آن َمَثُل الَّ
ْوَراَة ُثمَّ َلْم َیْحمِ  ُلوا التَّ ها  که تورات بر آن   یَمَثل کسان) 1....َکَمَثِل اْلِحَماِر    ُلوَهاُحمِّ

 ؛ ( ...است َمَثل آن خر کنند ی به آن عمل نم یول است  تکلیف شده

ْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِمیرِ   : دیفرمای مو نیز  
َ
نَکَر اْْل

َ
که بدترین آوازها، بانگ  ) 2ِإنَّ أ

 ؛(خران است

ْسَتنِفَرةٌ  : همچنین ُهْم ُحُمٌر مُّ نَّ
َ
 . (دانرمیده گویی گورخرانی  ) 3َکأ

نقل شده    ی به موس  یخطاب اله  نیا   ریدر خصوص تفس  صادق  [امام]  از
َنعلَ »  :است بود  ک؛یَفأخلع  پوست خر مرده  از    صادق  [امام]و منظور    « .چون 

ب  ی زیچ است؛    نیا   ان یجز  نبوده  از طاغوت یعنی  صفت  از  ترس  که  نْفس،  در  ها 
نبود که    ن یا   صادق   [ امام]و منظور    ؛استهمان خران    ا ی  عمل ی ب  ی صفات علما 

از فرعون در دل خود    یترس  یموس  ،یاله  یبعد از وارد شدنش به ساحت قدس 
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 !داشته است

  ی د یرس   یتو به ساحت قدس اله  : دیفرمایم  ی متعال به موسوسبحان   خداوند
یال َتخاَف َدرکًا َو ال َتخش  (  و بیم به دل راه مده  تو دست یابند  هبمترس که) ؛  

  ی تو اکنون در ساحت قدس اله  .خداوند است  کندی که از تو دفاع م  یکس  کهچرا 
طو   ی واد  ،یهست موس  ؛ یمقدس  ا   یو  از  اله  نکه یبعد  قدس  ساحت    د ی رس  ی به 

از    یمیدرس و تعل  یخطاب اله  نی در ا   .از طاغوت نداشت  یگونه خوف و ترسچ یه
که بخواهد وارد ساحت قدس  است    یهر انسان  یمتعال برا وخداوند سبحان   یسو 
  ی ستگ یشا  دی اول با  ۀ در وهلاینکه  وجود دارد؛    ( یالمقدس طو   یالواد)شود    یاله

مانند فرعون را از دل    ی انیترس طاغوت   ، ساحت مقدس را داشته باشد  ن یورود به ا 
ب ا   رونیخود  به  و  کس  ن یق ی  ن یکند  که  م   یبرسد  دفاع  او  از  خداوند    کند، یکه 

  ی قدرت  چ یکه ه   یتواناست، آن هم در برابر کسان   زیچمتعال است که بر همه وسبحان 
 . ندارند یز یچ  چیبر ه 

است که    نیا   خواسته شد ـ  بود شده    یکه وارد ساحت قدسـ   یاز موس  آنچه
از خودش دور کند و سپس    باشد  یکوچک   ۀذر   ۀانداز اگر به   یخدا را حت  ر یترس از غ

 . دینما ز یمتعال لبر وخداوند سبحانقلبش را فقط از ترِس 

ن َیْقُتُلوِن   یسخن موس  ن یا   دربارۀ   اما
َ
َخاُف أ

َ
و آنان  ) 1َوَلُهْم َعَليَّ َذنٌب َفأ

دارند گناهی  ]ادعای[  بکشندرو میازاین   ؛ بر من  مرا  رسالت    یموس   ( ترسم  از 
او ترس از آن داشت که    .شتنینه بر جان خو   ،داشت میب   اش بودکه بر عهده   یاله

ا    یول  ؛ کشته شود  برساند  انیبود به پا   اشعهده که بر  را    یرسالت اله  نکه یقبل از 
ندا   یهنگام شن وخدا   یکه  پاسخ  در  را  متعال  َمَعُکم    دیند  ا  ِإنَّ ِبآَیاِتَنا  َفاْذَهَبا  َکلَّ 
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ْسَتِمُعوَن  شما دو تن با معجزات ما بروید که ما با شماییم   . گفت: چنین نیست) 1مُّ
زبه   یموس  ( وگوهای شما[ هستیم]گفت   ۀو شنوند نزد طاغوت    مانش سرعت 

  ز، یچقادر بر همه   ابلغ کرد و به فضل خداوندِ   لی اسرائی رفت و رسالت را به او و بن
 2« .درسان انی رسالتش را به پا غیتبل 

مسیر  طی و پس از   ه ترسان بیرون رفت و  که از خانواده و قومش، تنها  یایموس همان 
  او را سرگردان کرده بود و دنیا   و غریب بود و گرسنگی و خستگی  ه به مدین رسید  طوالنی

بودبه  او روی گردانده  از  را  که قرآن،  آنجا  تا    ؛کلی  به دختران  سخن وی  از دادن آب  بعد 
ْنَزْلَت    : کندبرای ما حکایت میشعیب  

َ
أ ي ِلَما  ِإِن  ِل  َفَقاَل َرِب   ٰی ِإَلی الِظ  َفَسَقٰی َلُهَما ُثَم  َتَوَل 

سوی سایه برگشت  آنگاه به  ؛ ]گوسفندان را[ آب داد ،پس برای آن دو) 3ِإَلَي  ِمْن َخْیٍر َفِقیٌر 
  ینمؤمنامیرال.  (سویم بفرستی سخت نیازمندمبه هر خیری که  و گفت: پروردگارا، من به  

زمین  زیرا او گیاه  از خداوند فقط نانی درخواست کرد که بخورد؛    ، خدا سوگند به  »  : فرمایدمی
می الغر به و    ، خوردرا  بسیارش  خاطر  دیده  گیاهان  سبز  رنگ  بودن  شکمش  پوست  در 

در    ،و قومش بازگشتبستگان  سوی  به   چنین بود حال و روزش این ی که  ایموس 4«.شدمی
او    .شده بود و رسالت خداوند را به دوش داشتاحاطه  نور خدا  در  مردی بود که  حالی که  

شناخت خدا و اخلص برای خدا و  جامۀ  و    ،نان داشت میاطبه آن  از یقینی بود که  سرشار  
برای    در حالی که   ؛ بودداشته  پا    و دین خدا را با همت و عزم بر   ، توکل به او را پوشیده بود

خدا  خواسِت  رسالت  تحقق  رساندن  دینش    و  روی  و    ، ورزیدنمی  سستی هیچ  و  در  رو 
بود ایستاده  طاغوتیان  ا و    :ستمکارترین  َفْضُل  ِلَك  َیَشاُء  َذٰ َمْن  ُیْؤِتیِه  ِه  اْلَفْضِل لَل  ُذو  ُه  َوالَل 
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فضل    صاحب کند و خدا  را به هرکس بخواهد عطا می این فضل خداست که آن  ) 1اْلَعِظیِم 
 .  ( بزرگ است

نهایت  برگزیدن موسی  در  نتیجه رسیدیم که داستان  این  که در قرآن، در چند    به 
آمده و    ،سوره  است  پرداخته  آن  به مسائل  با  در خود  نابی  معانی  و  آیاتش  و  دارد، حقایق 

گاهشخص جاهل و  ولی    ؛د نیکدیگر هماهنگی دار    یعامل و سبب  ـخداوند نابودش کند ـ   ناآ
آیاتی شده است که  میان    گوییاختلف و تناقض   دربارۀ  کنندگانتشکیک برای وهم و خیال  

و اساسی  هیچ پایه  پنداری است که    اً ِصرف  ،اینو حال آنکه    ،ندنکرا حکایت میداستان  آن  
 . ندارد

صورت خلصه و مختصر فقط  ها این ماجرا را بهآنعلمای مسلمان،  در خصوص  اما  
   : مثالعنوان به   .ندا ه، حتی با ظاهر آن مخالفت کردگاهی چه بسا و  ، بیانآیات  ظاهر طبق 

اِر َوَمْن َحْوَلَها   :تعالیحق معنای سخن    ۀ دربار    کخجسته ]و مبار )  ُبوِرَك َمْن ِفي الَن 
   : از جمله ؛ بیان کردندچند نظر را   ( که پیرامون آن استکه در این آتش و آنگردید[ آن 

  ؛شده استوارد آن  که  کسی  نه  است،  مبارک  قرار دارد  نزدیک آتش    که  یکس -
 ت.نزدیک نشده اسبه آن که کسی آن است، یعنی پیرامون که و کسی 

یا فرشتگانی  است،  که در آتش    نور خدا مبارک است    ، منظور  : گفته شده است -
 .است، فرشتگان یا موسی هستندکه ِگرد آن کسی و  اند؛ آتش شده که موکل 

که ِگرد آن  کسی  و    ؛ سلطنت خداوند در آتشمبارک است    :گفته شده است  -
 . است، فرشتگان و موسی هستند

 .استآتش  و مکانی که ِگرد آن    ،آتشآن  مکان  مبارک است    :گفته شده است -
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 1.ندا ه و نظرات دیگری نیز مطرح کرد

تفسیر »آتش« در آیات مربوط به حادثۀ برگزیدن  ها در  همچنین همان طور که بیشتر آن
معنای    دربارۀهمین رویکرد در تفسیرهایشان    ، اندفقط به آتش مادی بسنده کرده  موسی

ایمن« وارد   ی»واد  ،»درخت« یا »طور  این آیات دیده میایمن«  برای  شده در  این  شود، و 
هیچ یادی از »ملئکه«  کسی که به سخنان آنان مراجعه کند روشن و بدیهی است؛ و اگر  

ها  از نظر آن   قطعًا واقعۀ برگزیدن موسی  ، در سخنان آنان در شرح این آیات نیامده بود
 !شدمادی و صد در صد زمینی می

 
/   7البیان:  و مجمع  700/    2طبرسی، جامع الجوامع:    ؛  77/    8  و  238/    6مراجعه کنید به: طوسی، تبیان:    - 1

؛ 116/  5القرآن: نحاس، معانی ؛ 164و  163/  19البیان: طبری، جامع ؛ 343/  15طباطبایی، المیزان:  ؛ 364
 و دیگران. ؛ 182/  24تفسیر رازی: 





(8) 

 یو انسان یشکاالت اخالق ا

به  در آیاتش    انسانیهای اخلقی و  وجود مخالفت نظر  قرآن، از  شده بر  وارد  تاشکاال 
و فراخوان برای تدبر و تلوت    ـ دعوت نظر آنانطبق  ـ   در نتیجهو    ،کنندگاننظر تشکیک 

عنوان به فقط   ـدر بهترین حالت ـ و این کتاب  نادرست است؛  یاشتباهاتچنین با وجود  قرآن
به آن  و  گیری است  بررسی و اشکالماند که قابل نقد و  میباقی  تلش بشری محض  یک  

 . کتاب الهی معصوم نیستیک  کنندداران ادعا میدین که  صورتی 

   :کنم، بنده عرض می هاآن اشکاالتگویی به پرداختن و پاسخ پیش از 

  بسیاری   که قرآن کریم، مضامین واالیتواند تردیدی داشته باشد در ایننمی فرد باانصاف  
یک    کنم فکر نمی مثال  عنوان  به   ؛ دن اخلقی و انسانی ارتباط دار   ۀ که به جنبخود دارد  را در  

ها  زیر به آن  یرا که آیات قرآن ایمتعالی و دستورات ها سفارشو  معانی زیباانسان متعادل، 
   : کندانکار د نکنمیاشاره 

 ضي
َ
اُه َو    َو ق ِإیَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ  الَّ 

َ
َک أ ْو  َربُّ

َ
أ َحُدُهما 

َ
أ ا َیْبُلَغنَّ ِعْنَدَک اْلِکَبَر  ِإمَّ ِباْلواِلَدْیِن ِإْحسانًا 

ْواًل َکریماً 
َ
ْل َلُهما ق

ُ
فٍّ َو ال َتْنَهْرُهما َو ق

ُ
لِّ  *    ِکلُهما َفل َتُقْل َلُهما أ َو اْخِفْض َلُهما َجناَح الذُّ

یان اْرَحْمُهما َکما َربَّ ْل َربِّ 
ُ
ْحَمِة َو ق الرَّ ْعَلُم ِبما في *    َصغیراً   ي ِمَن 

َ
أ ُکْم  َتُکوُنوا    َربُّ ِإْن  ُنُفوِسُکْم 

ابیَن َغُفوراً  وَّ
َ ْ
ُه کاَن ِلأل ْر    َو آِت َذا اْلُقْربي*    صاِلحیَن َفِإنَّ بیِل َو ال ُتَبذِّ ُه َو اْلِمْسکیَن َو اْبَن السَّ َحقَّ

یاطی*    َتْبذیراً  ریَن کاُنوا ِإْخواَن الشَّ ِه َکُفوراً ِإنَّ اْلُمَبذِّ ْیطاُن ِلَربِّ ا ُتْعِرَضنَّ َعْنُهُم  *    ِن َو کاَن الشَّ َو ِإمَّ
ْواًل َمْیُسوراً 

َ
َک َتْرُجوها َفُقْل َلُهْم ق ُعُنِقَک َو    َو ال َتْجَعْل َیَدَک َمْغُلوَلًة ِإلي*    اْبِتغاَء َرْحَمٍة ِمْن َربِّ

ُه کاَن  *    ْحُسوراً ال َتْبُسْطها ُکلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلومًا مَ  ْزَق ِلَمْن َیشاُء َو َیْقِدُر ِإنَّ َک َیْبُسُط الرِّ ِإنَّ َربَّ
ْتَلُهْم کاَن  *    ِبِعباِدِه َخبیرًا َبصیراً 

َ
اُکْم ِإنَّ ق ُهْم َو ِإیَّ

ُ
ْوالَدُکْم َخْشَیَة ِإْملٍق َنْحُن َنْرُزق

َ
َو ال َتْقُتُلوا أ
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 َکبیراً 
ً
ني َو ال  *    ِخْطأ ُه کاَن فاِحَشًة َو ساَء َسبیلً   َتْقَرُبوا الزِّ تي*    ِإنَّ ْفَس الَّ ُه   َو ال َتْقُتُلوا النَّ َم اللَّ َحرَّ

ُه کاَن مَ  ِه ُسْلطانًا َفل ُیْسِرْف ِفي اْلَقْتِل ِإنَّ ِتَل َمْظُلومًا َفَقْد َجَعْلنا ِلَوِلیِّ
ُ
*   ْنُصوراً ِإالَّ ِباْلَحقِّ َو َمْن ق

َتقْ  تي َو ال  ِبالَّ ِإالَّ  اْلَیتیِم  ماَل  اْلَعْهَد کاَن    َرُبوا  ِإنَّ  ِباْلَعْهِد  ْوُفوا 
َ
أ َو  ُه  ُشدَّ

َ
أ َیْبُلَغ  ي  َحتَّ ْحَسُن 

َ
أ ِهَي 

ویلً *  َمْسُؤالً 
ْ
ْحَسُن َتأ

َ
ْوُفوا اْلَکْیَل ِإذا ِکْلُتْم َو ِزُنوا ِباْلِقْسطاِس اْلُمْسَتقیِم ذِلَک َخْیٌر َو أ

َ
َو ال  *  َو أ

ولِئَک کاَن َعْنُه َمْسُؤالً تَ 
ُ
ْمَع َو اْلَبَصَر َو اْلُفؤاَد ُکلُّ أ َو ال َتْمِش  *    ْقُف ما َلْیَس َلَک ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ

ْرَض َو َلْن َتْبُلَغ اْلِجباَل ُطوالً 
َ
َک َلْن َتْخِرَق اْْل ْرِض َمَرحًا ِإنَّ

َ
ُئُه ِعْنَد    *  ِفي اْْل ُکلُّ ذِلَک کاَن َسیِّ

َک  ْوحي*     َمْکُروهاً َربِّ
َ
ا أ ِه ِإلهًا آَخَر َفُتْلقي  ذِلَک ِممَّ َک ِمَن اْلِحْکَمِة َو ال َتْجَعْل َمَع اللَّ  ِإَلْیَک َربُّ

َم َمُلومًا َمْدُحوراً   في پرستید و به پدر و مادر ]خود[  نو پروردگار تو مقرر کرد جز او را  ) 1َجَهنَّ
[  حتی]ها خوردگی رسیدند به آن دو، در کنار تو به سال کنید. اگر یکی از آن دو یا هر نیکی 

و از سر مهربانی، باِل  *    .وها سخنی شایسته بگ »اوف« مگو و به آنان َپرخاش مکن و با آن
را رحمت کن چنان دو  آن  »پروردگارا،  بگو:  و  بگستر  آنان  بر  ُخ فروتنی  در  مرا    سالی ردکه 

گاه پروردگار شما به آنچه در دل « *  پروردند باشید،  های خود دارید آ اگر شایسته  تر است. 
مانده را  راهو مستمند و در   ،و حق خویشاوند را به او بده*    .کنندگان است توبه   ۀقطعًا او آمرزند

هایند، و  چراکه اسرافکاران برادران شیطان*  .مکنبیش از حد و اسراف  ،[]دستگیری کن 
ب ناسپاس  پروردگارش  به  نسبت  همواره  استشیطان  از  *    .وده  که  رحمتی  امید  به  اگر  و 

و دستت  *  .گردانی، پس با آنان سخنی نرم بگوی پروردگارت جویای آنی، از ایشان روی می
به گردنت زنجیر مکن و بسیار ]هم  بر  شده و حسرت تا ملمتمکن  دستی  [ گشادهرا  زده 

گرداند. شاده یا تنگ می تو برای هرکه بخواهد، روزی را گ   گمان، پروردگارِ بی *    .جای مانی
به   او  حقیقت،  بیناست حال ]در  گاه  آ بندگانش  تنگ*    .[  بیم  از  را  و  خود  فرزندان  دستی 

بخشیم. آری، کشتن آنان همواره خطایی بزرگ  ها و شما روزی می کشید. ماییم که به آن ن
  .است  و هرگز به عمل زنا نزدیک نشوید، که کاری بسیار زشت و راهی بسیار ناپسند*    .است
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به حکم حق    ؛کشیدن  ،که خدا قتلش را حرام کردهرا  و هرگز نفس محترمی  *   آنکه  مگر 
مستحق قتل شود، و کسی که خونش به مظلومی و ناحق ریخته شود ما به ولی  او حکومت  

پس )در مقام انتقام( آن ولی در قتل و خونریزی اسراف نکند که    ؛و تسلط )بر قاتل( دادیم
شوید  ن  کنزدی   ـجز به بهترین وجهـ و به مال یتیم *  .د و منصور خواهد بوداو از جانب ما مؤی

و چون  *    .تا به رشد برسد، و به پیمان ]خود[ وفا کنید، زیراکه از پیمان پرسش خواهد شد 
تر  فرجامکنید، پیمانه را تمام دهید، و با ترازوی درست بسنجید که این بهتر و خوش پیمانه می 

علم نداری دنبال مکن، زیرا گوش و چشم و قلب، همه مورد  به آن  و چیزی را که  *    .است
چراکه هرگز زمین را    ؛ [ زمین به نخوت گام برمدارو در ]روی *    .پرسش واقع خواهند شد 

به کوهنمی  بلندی  در  و  نمی توانی شکافت،  رسید ها  نزد    ۀ هم*    .توانی  ]کارها[ بدش  این 
هایی است که پروردگارت به تو وحی  ها[ از حکمت این ]سفارش*    .پروردگار تو ناپسند است 

زده و مطرود در جهنم  کرده است، و با خدای یگانه معبودی دیگر قرار مده، وگرنه حسرت
 . (خواهی شدافکنده 

شکار  کمین  در  هر فرد التقاطی که  رویۀ معمول  مانند  هـکنندگان  تشکیک   طور کلیبه 
تا به هدف و  ترین رخنه و شکاف در دسترسش است  کوچکهر چیزی است، یعنی مترصد  

ترین  مهم ما  که  زمینه پیش بکشند  را در این    تی ند اشکاال ا هتلش کرد  ـدست یابد منظورش  
 . دهیمپاسخ می ها به آنکنیم و ها را مطرح می آن

 کندی م  ی و قانون  عیرا تشر  یدار قرآن، برده  : 39  اشکال

َفاْنِکُحوا َما  ..   :مثل  ؛کرده است»ملک یمین« را مطرح    ۀ مسئلقرآن در آیات بسیاری  
َساءِ   َمْثَنٰی َوُثَلَث َوُرَباَع    َطاَب َلُکْم ِمَن الِن 

َ
اَل  َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة أ

َ
ْیَماُنُکْم  َفِإْن ِخْفُتْم أ

َ
ْو َما َمَلَکْت أ

اَل  َتُعوُلوا 
َ
ْدَنٰی أ

َ
ِلَك أ هر چه از زنان ]دیگر[ که شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار  )... 1َذٰ

 
 . 3: ءنسا - 1
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]زن آزاد[ یا به آنچه   کگیرید. پس اگر بیم دارید به عدالت رفتار نکنید، به ی بچهار، به زنی 
  (تر است تا به ستم گرایید [ نزدیك کنید[. این ]خودداری بسنده  اید ]شده   ک [ مال]از کنیزان

مسلمانان و غیرمسلمانان اتفاق افتاد و  میان  یکی از نتایج جنگی که  وان  عنبه قانون  این  و  
مسلمان حق دارد یکی از زنان اسیر را در  زیرا    ؛ گذاری شدتشریع و قانون  زنانشان اسیر شدند

اینکه همسرش  نظر  و نه از  ـ است  تملکش  در  او  و از این جهت که    ، ملک خود قرار دهدت
آمیزش کند  ـاست او  و  که تشکیک ای  نکته   ؛با  نافِی  کنندگان  را  انسانیت  خداناباوران آن 

فرض بر  و    ؛ دهد»داعش« انجام می   دانند که امروز میهمان کاری  مشابه  آن را  و  برشمردند  
اخلقی رد  نظر  را که از  چنین مسائلی  این است که اگر قرآن واقعًا یک کتاب الهی است این 

 . تشریع نکنداند شده

   :پاسخ

  :اول

اسلم و    اب ذکری  هیچ ارتباط قابل  ـتروریستی   یهاو دیگر گروهـ داعش  گروه  کارهای  
هستند  هایی  آنان فقط گروه   . و اسلم از آنان و کارهای بدشان بیزار است  ، ندارداسلم  اهل  

حتی  باندهایی تروریستی هستند که  و    ،اندعقیدتی و فکری و حتی رفتاری منحرف نظر  از  که  
عملیات  دهد بیشتر قربانیان  واقعیت گواهی میو    نیستند، در امان  نیز از دستشان  مسلمانان  

اسلم حقیقی، با رفتا و کارهایی که از برخی    .اندبوده مسلمانان یکتاپرست    شانجنایتکارانه 
  از سوی خدا که    یهای بزرگشخصیتبلکه رهبران و    ؛ارتباطی ندارد  زندمی  سراز مدعیانش  

و    و اوصیای پاک  محمدخدا  فقط رسول  یعنی    ؛هستنداسلم    ۀنمایند  اندمنصوب شده 
 . کس دیگر، و نه هیچ مطهرش
  :دوم

ارتباط میان گسترش   پایهداری و اسلم  برده   ۀپدید ایجاد  اساس صحیح    از  ؛  نیست و 
منظور اهداف  دیگران بهگرفتن  بردگیبه ۀ  پدید  .هاستبیش از این این مسئله، بسیار    دمتقِ 
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با  یا  کشی رایگان  یک ترفند برای بهره عنوان  به ،  وی استفاده از  و سوء گرفتن  کاربه یا  جنسی،  
ـ  دیگر  شخصی  از  کمتر  اقتصادی  که  هزینۀ  طور  پژوهشهمان  و  برخی  های  گفته ها 

فقط  این  و    ، اشته است متمدن وجود د  انسان آغاز  سر از  ـ  داشته استنیز اشاره  شناسان  تاریخ 
این پدیده،  نبوده است  انسان   از  بقا عنوان  به که  آینده  و عبور به نسل   یک استراتژی  های 

می است، کاستفاده  دیگر  رده  حیوانات  قلمروهای  از  بسیاری  و    هامورچه مثل  ـ نیز    بلکه 
می   ـدیگران مبادرت  کاری  چنین  مور مثال  عنوان  به   ؛ اندورزیدهبه  انواع  از   هاچه برخی 
و سرپرستی از  تغذیه  د تا به  نگیر می به کار  برده  عنوان  به انواع دیگر را    (داربرده های  )مورچه 

تلش  ای که به بردگی گرفته شده  و مورچه   ؛دن ند و کارهایش را انجام دهنکاقدام  کودکانش  
و جنگ تا  درگیری حتی اگر شده با  و به آن دست پیدا کند خود را پس بگیرد  کند آزادی می
 1. خلص شوددار« برده  ۀبردگی »مورچقید  از 

برای    و شواهدی  به وجود دالیلتحقیقات  ،  حیات بشرطول  در  داری  برده ظهور    ۀدربار 
و  اشاره دارند،  تاریخی  تر از مکتوبات و مستندات  های بسیار پیش وجود این پدیده در دوره 

از   پدیده  برخی  این  عرصۀ  در  آفرینی آن  نقشبا ظهور کشاورزی و  همراه  را  این تحقیقات 
 . دانندمی  (Homo sapiens هوموساپینسخردمند )زندگی انسان 

 : گویدیم «ویل دورانت »آمریکایی نگار تاریخ 

منجر شد،    ی خصوص   تیمالک  ستمیبه س   تیو در نها  بود  تی د مدنکه مول    یکشاورز »
بر    شان صرفاً یکه زندگ  یی هاگروه  یکه برا  ی نظام   د؛ی گرد  یمنته   زین   یدار به نظام برده

 2« .شده نبودشناخته ،استوار بود یشکارگر 

ظهورش  توان برای  میزمانی که  تخمین  ترین  در نزدیک داری ـ برده و  استثمار    ۀاگر پدید

 
 در دسترس است: آدرس زیر و در  همنتشر شد bbc یتکه در سا یگزارش علم - 1

https://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2015/12/151225_vert_earth_ants_enslave_other_ants 
 . 36/  1، تاریخ تمدن: دورانت لیو آر  لیو - 2
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و  کهن بوده    ، دهد که این پدیدهنشان میاین  کشاورزی ارتباط دارد،  اقدام به  با    ـتخمین زد 
است  مشخص شده  شناسان  مورخین و باستان زیرا برای    ؛گردد می دوران پیش از تاریخ بازبه  

به  ،  خردمند از انسان  قبل   ،شکل محدودتجربی به   ظهور کشاورزِی های  شواهد و نشانه که  
نوسنگی  عصر  ابتدای  ای، در  ملحظه شکل قابل سپس به   گردد وسنگی بازمی دورۀ میان 

 . توسعه یافت

 :گویددکتر طه باقر می 

شامل  زندگی انسان را    %98به  نزدیک    که گفتیمسنگیـ پارینه  دوران»انسان در طول  
شکار  کردن غذا در زندگی خود به کرد و برای فراهممیصورت وحشی زندگی  به  ـشودمی

حیات پا گذاشت  جدیدی از  مرحلۀ به آن دوران  سپس در اواخر  .تکیه داشتآوری جمعو 
آن،  که   زندگیروش در  یادگیری  ـاش  های  غذایچگونگی  با  از    خود  تولید  استفاده  با 

انقلب اقتصادی  یک  این    .تغییر کرد  شکل اساسیبه  ـ کردن حیواناتکشاورزی و اهلی
 1« .شدگر نوسنگی جلوهدر عصر نتایج درخشان آن بود که 

بساحتی   برده   چه  انسان  ظهور  زندگی  در  تاریخی  داری  به  یا خردمند،  از  مدرن  پیش 
ماهیت  است که  بوده  استراتژی  یک  این   ـ که گفتیم   طور  همانزیرا ـ ؛  بازگرددکشف کشاورزی  

 خواند میفرا های آینده  به نسلها  انتقال ژنو  رار  تماسرا به بقا و  انسان  های خودخواه که  ژن
و حرکت  مدرن  ای است که به تاریخ خود انسان  پدیده داری،  یعنی برده و این    ؛گرداندالزم می
 .گرددمی در این زمین باز اشتکاملی

طبق قوانین    «بنده  =  برده»  ۀظهور  جهان  تمدن نخستین  در  سرزمین  )های  تمدن 
قوانین  در  «طبقاتزیرا »  قدیمی است؛ ،داریبرده دهد که پدیدۀ نیز نشان می (النهرین بین 

به سه طبقه  ـ  بعد از آن دو آمدکه  ـ   «قانون حمورابی»« و سپس  مقررات ایشتارشنونا« و »»اِ 
که آنان  آزادها، با قوانینی  مهِم    ۀ طبق  . برده«و  ،  م )مشکینوم(کینوس»آزاد، م  :اندتقسیم شده 

 
 . 215های باستان: ص طه باقر، درآمدی بر تاریخ تمدن - 1
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این طبقه    .شدند داد از طبقات دیگر متمایز میرا در جایگاهی نامساوی با دیگران قرار می 
کین،    ،هاصاحبان حرفه شامل     . چنینی بودافراد اینگران و  صنعت   ،ار ج  تُ   ،و کشاورزانمل 

خانواده و  تشکیل  حق  از  و    گرفتند،قرار میآزادها و بردگان    ۀمیاندر  «  مسکینودوم »  ۀطبق
و  جزء،    سپاهیاِن   ،شامل کارگراناین طبقه    .برخوردار بودند  شانمخصوص به خودمالکیت  
  داریه نظام بردو این یعنی    ؛جزو بردگان بودند تر  پیش برخی از آنان  و    شدمی   (غلمانموالی )

و این پدیده    ه وجود داشتخاورمیانه قدیم    طور کلی به و    ، النهرینتاریخ سرزمین بین سرآغاز  در  
ها  سومری  . بزرگ مشاهده کردتملیکات های کشاورزی و زمین برداری از بهره در  توان میرا 

  . « بودWardumوارُدم  »   ۀ اکدیکلممعادل    که   ،کردند« را به بردگان اطلق میErر  اِ نام »
شدن عامل برده و    از اهمیت خاصی برخوردار بود، در زندگی اجتماعی و اقتصادی    این طبقه

یا  از نظر   اثر  یا  برده از مادرش بود،  عنوان  به شدن شخص  متولد آن،  ایجاد  هایی  جنگ در 
نیز  و گاهی  شدند،  اسیر میر پیروز  ک به دست لش  از سربازانای  ها عده شدند که در آنمی

 1.شددچارش می تگی بود که فرد آزاد بدهکاری و ورشکسدلیل به 
 : گویدعبدالسلم ترمانینی می 

بردگان در آن»بازار  بودند که  و فروش میهایی  بازارها    . شدندها خرید  در شهر  این 
های  بردهترین بازارهای  قدیمی  .شدتشکیل میشدند  به آنجا برده می  ُاسراکه  کشور پیروز  

وجود    آشور و مصر   ،بابل   ،عیلم  ،سومر های  سرزمینشهرهای  شده در  گرفتهاسارتبه
و   ...تشکیل شدکار  سپس در آتن و اسپارت و کارتاژ و روم، بازارهایی برای این   داشتند؛ و

میانیدورهدر   تجارت  های  و غرب اسیرهای  برده،  در کشورهای شرق  و خارجی،  شده 
و    نیز  اسلمیهای  سرزمیندر    ؛ وشکوفا شد و مدینه و طائف و دمشق  بازارهای مکه 

توسعه یه و بغداد و بصره و کوفه و سمرقند و بخارا و دیگر شهرهای بزرگ  ر قاهره و اسکند

 
 :  قابل دسترس در ،ها«آغاز سلسله دورۀ عراق، در  یقانون یطبقات یم با عنوان »تنظ یعلم ۀمقال - 1
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 1« .یافت

  نداشته است؛ با سومر و اکد و آشور و بابل  باستان تفاوت چندانی  یونان  وضعیت  بنابراین  
  .برای سلمت جامعه واقعًا مهم است  داری نظام برده بقای    یونان  ۀبزرگان فلسفزیرا به نظر  

پیدا  که فقط به انسان یونانی ارتباط    ای تنگداری از زاویه برده به  اش،  افلطون و مدرسه 
میمی دو    یتبشر ها  نآ  .پرداختکرد  به  کردند دسته  را  و  های  یونانی   :تقسیم  خردمند، 
وحشیبربر  نباشد هر   .های  یونانی  یک  تواند  می و    ، است  «بربر»  کس  باشدبردۀ    . یونانی 

میان  طبیعی هستند و حد فاصل    ۀکه آزادی و بردگی، دو پدید  افلطون به این نتیجه رسید
  ایکه بردگی را پدیده بود  نظر استادش افلطون  همان  نظر ارسطو،    .است  «عقل»دو    این

بر همان مسیر    و دیگران  هایونانی میان  شدن  ل ئقاتمایز  در  دلیل  و به این    ،ستدانطبیعی می 
و  کردحرکت می او  ،  نظر  یونانی بوده  طبیعت  این  به  به  که  با  جسم   هااست  متفاوت  های 

 2« .بندگی مناسب هستنداطاعت و  برای داده است که فقط  ییبربرهاهای  جسم

اینکه  به  شود  علوه  اروپا  داریه برد  ۀپدیدرفتن  بین از آغاز  گفته  پانزدهم    در  قرن  در 
پایان  ها  سفیدپوست برای  فقط  داری  زیرا در این دوره، برده ندارد؛  واقعیت    بوده است  میلدی
عنوان به را  پوستان  سیاه کشیدن  بردگیباب به   ،با وجود نیاز شدید به نیروی کار و    ،پذیرفت

اروپای سفیدپوست در قرن شانزدهم میلدی، مراکز تجاری برای واردات    .نیروی کار گشود
ای این هدفمختلف    هایکشور در    بازارهای بسیاریجاد کرد و  برده    ؛ سیس شدندأت  برای 

از   پس  گم البته  خود  آنکه  آفریقای  شدۀ  در  کردزده  فلک را  بود؛پیدا  بعدها  که  چیزی    ه 
  همچنان  این تاریخ بدنام  را فراهم کرد، و  کارهای طمع موج استعماری اروپایی  یساز زمینه 

مانی، هگل  لفیلسوف آهمچون    یکه اندیشمندانگره خورده بود؛ اروپایی  به اروپای متمدن  
با خصوصیت نژادپرستانۀ متعصب  جمله کسانی است که از  که در آن حضور داشتند. هگل 

 
 . 85داری در گذشته و حال: ص السلم ترمانینی، برده عبد - 1
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را    ـهاها و آفریقایی چینی   ،پوستان سیاه مثل  ـ ها  غیر اروپایی او  که باعث شد    شودشناخته می 
برده  . ها توصیف کنندژگیبدترین ویبا   بود که نظام  افرادی  تاو جزو  را  بردگی  یید  أداری و 

  ( شدتر گفته  پیش که  )افلطون و ارسطو  کنیم تفکرات  به این ترتیب مشاهده می  !کردمی
های  ممکن در حمله   لبه بدترین شک   هااروپاییرا  یونانی از دیگران  در برتر دانستن خون  

 .پیاده کردنددر کشورهای غیراروپایی   داری خودشاناستعماری و برده 

از  واقعیتی   گفته که  که    شودمی روشن  شده  توضیحات  است  استراتژی  این  این 
پدیدـ حیوانی  خودخواهانۀ   برده   ۀمنظورم  و  است بردگی  انسان  وقت  هیچ  ـداری  مسیر  در 

  .شده باشدمحو  اش  مخیله از  طور کامل  رت نبوده که به به این صوو    ، شدنمتوقف    خردمند
ابزارهای اش و راهجامه   چه بسا بله،     های مختلف و شکل   هابه رنگ   اشسازی پیاده   ها و 

باشد؛  کرده  برده کشیدن  بندگیبه   کهچرا   تغییر  تا  و  داردهمین  داری  به    ؛ امروز وجود  البته 
و  در سطح    هابدترین شکل فقط    جامعه،کل  مردم  هم نه  آن  فردی؛  منظور  به   در سطح 

  ، و رهبری جهان هستندمدنیت  هایی که مدعی تمدن و  منافع اقتصادی حکومت برآوردن  
  خصوص، و حتی به   یهایفردِی احزاب و گروهمطامع  اهداف و  ساختن  منظور محقق یا به 
 . ی خاصافراد

  :سوم

داری، در  برده   ۀاز پدیدـ  از نظر اخلقی ـ   که انزجار انسانکند  آشکار می   گفته شدآنچه  
درست آن  بلکه    نبوده است؛همواره در یک سطح  طول خط مسیر بشریت در این زمین،  

ای که در حال حاضر قرار دارد  است که بگوییم هرگز اخلق انسانی از این پدیده تا این اندازه 
نبوده است  ـ   ،منزجر  نزدیک  تا دورۀ نسبتًا  تا حتی  به زمان حال حاضر؛  ریخی در مقیاس  ـ 

این نفرت    همچنین  است.    بعثت فرستادۀ خدا محمدقرآن کریم و  دوران نزول  منظورم  
های دین  تشریعات و قانون   تأثیرکنیم، اگر  احساس می  مان در درون اکنون  و انزجاری که  

 .داشتمی ، وجود ننداشتبه آن توجه اسلم الهی »اسلم« نبود و 

   :شودروشن می ملحظات زیر با دقت در   واقعیتاین 
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داری  دو نوع برده کدام از  هیچ   ـقرآن کریم خدا  و کتاب  ـ دین الهی  یک  عنوان  به اسلم    ـ1
نیاورده است بدنی را  در  شایع  ای  پدیده   داری«»برده   که دیدیم   طور   همان بلکه    ؛ جنسی و 

بود  ۀجامع اسلم هزاران سال  بشر  و    ، هبشری  از  اقدام میدر جنگ   پیش  آن  به   کرده ها 
مجازاتی  و  نیز وجود داشت  کریم  نزول قرآن  و    خدا محمدرسول  دورۀ بعثت  و در    ،است

هم که  شکست علیه    زمان  آندر  موجود  کشورهای    ۀ بود  در  طرف  عمال  اِ جنگ  خورده 
 .کردندمی

بک لش  ـ2 اسلمی  رسول    ه ر  نمی   خدا رهبری  دوران  آن  برده توانست  در  داری  از 
خدا  رهبری الهی که در رسول  زیرا این  ؛  نظر کندصرف  علیه طرف دیگرمجازاتی  عنوان  به 

،  نباشد  طرف دیگر آغازگر جنگ با  را کنترل کند و    شخود  توانستتصور کنید می بود  گر  جلوه
آمدن خسارت به مسلمانان  واردداری و  بردهمجازات  طرف دیگر را از اجرای    ستتوانولی نمی
های  ورزی توانست در برابر طمع تا کی می   اسلم با رهبری الهیسپاه    در نتیجه   ؛ منع کند

ببرند و  تا به او یورش  بودند    ی که منتظر کمترین فرصت  ییهاها و امپراتوری دولت سپاهیان  
خودشان  بدانند به همان روشی که  ها  آنوقتی  آن هم    ؛کارش را یکسره کنند ایستادگی کند

 . نخواهند شدمجازات  کنندمی مجازات مسلمانان را 

راه  ـ3 و ممکن  تنها  عاقلنه  رسول  ـحل  که  و محیطی  در    خدا در چنین شرایط  را 
کردن  نظام   ـبود برگرفته   قوانینی  طریق  از    داریبرده مند  و  به بود  تشریعات  با  که  و  تدریج 
کاستن  زمان،  گذشت   داشت  بردهکردن  محدود  ودر  نقش  مرحلۀ  تا  داری  به  نهایت  در 

برده متعفن و  شدن  انزجار  داری  بردهو  خاتمۀ  سپس  و  آن،  از  فرد  کامل  هر  برسد.  داری 
   :مثال عنوان به  .واقعی و حکیمانه است  حِل راه یک این کند که منصفی مشاهده می

  . سبحان تساوی قائل شده استخداوند  در پیشگاه  آزاد و برده  میان  اسلم،   -
  ؛ واجب استنیز  طور که نماز و روزه و حج بر آزاد واجب است، بر برده    همان

برده نیز واجب   میت مسلمان آزاد واجب است، غسل  طور که غسل  و همان
 .  ...و  است
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با کنیز ازدواج  تواند  می آزاد  شخص  طور که    همان   . یدر ارزش انسانمساوات   -
مند  طور که بر مرد عائله   و همان ؛با زن آزاد ازدواج کند تواند نیز میکند، برده 

  ۀهمسر آزاد و عیال خود را بدهد، بر مالک واجب است نفق  ۀواجب است نفق
 . وادار به این کار خواهد شد گرنهو   ،برده و کنیز خود را بدهد 

تخصیص داده شده  بردگان«   : »رقابنام به مصرف زکات  از همچنین سهمی  -
و در راه خداوند    ، زکات خریداریپول  با    به این معنا که بردگان و کنیزان  ؛است

 . شوندآزاد می
ای که در صورت ارتکاب محرمات حج و روزه مقرر  حتی اسلم برترین کفاره  -

 آزاد کردن یک بنده در راه رضای خداست.  ـمثال عنوان بهـ فرموده  
اخلق    کندبا بردگان و کنیزان مراجعه    در تعامل  خلفای خدا   ۀکه به سیر کسی   -

در    گر نهایت مهربانیکند که جلوه را مشاهده می هایی  توصیه انسانی واال و  
بر  خدا  محمد )درود  محمد و آل   ۀ این در سیر و    هاست، آنتعامل و برخورد با  

 .استگر بزرگی جلوهواقعًا شکل آنان( به  ۀهم

داری  برده   ۀپدیدحذف  بسیاری که هدف از آن،  های  سفارشها و قوانین و  و دیگر تشریع 
 .استبوده تعامل انسانی فرهنگ  »حیوانی« از 

هَ   :فرمایدمی  تعالیحق َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَساًنا َوِبِذي اْلُقْرَبٰی    َواَل ُتْشرُِکوا ِبِه َشْیًئا  َواْعُبُدوا الَل 
ِبیِل وَ  اِحِب ِباْلَجْنِب َواْبِن الَس  َما  َواْلَیَتاَمٰی َواْلَمَساِکیِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبٰی َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالَص 

ْیَماُنُکْم  
َ
هَ   ِإَن  َمَلَکْت أ و خدا را بپرستید، و چیزی را با  ) 1وًرا َفُخ   ُمْخَتااًل   َکاَن   َمْن   ُیِحُب    اَل   الَل 

خویشاوندان و یتیمان و مستمندان    ۀ؛ و به پدر و مادر احسان کنید؛ و دربار نسازید   ک او شری
مانده و بردگان خود ]نیکی کنید[، که  راهنشین و در بیگانه و هم   ۀو همسای نزدیک    ۀ و همسای

 
 . 36نساء:  - 1
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   .(دارددوست نمی خدا کسی را که متکبر و فخرفروش است 

آن پرسیده  دربارۀ    اسلم  گیریداری جنسی و موضع برده  ۀدربار   الحسنسید احمد از  
   :پاسخ داد ایشانشد و 

گاه شو   ن یدر ارتباط با ا   یمهم  ۀل ئالزم است از مس زی قبل از هرچ»   م؛ یموضوع آ
از    یک یکارگر،    یرو یاستفاده از نو سوء   یجنس  یکش و بهره   یدار برده   ۀ لئمس  نکهیا 

  ی بعد   یهانسلسوی  به  کردنکردن، بقا و عبور منتشر  ی تکامل برا   یهای استراتژ
تکامل تا به امروز   خ یتار طول  در  آن ماندنی باق ونکته از وجود  ن یا  .شودی شمرده م

ا   ن یبهتر   .واضح و روشن است  یوانیح  ۀ گون  ن یدر چند استفاده،  نوع سوء   ن یمثال 
تا تخم او و کودکانش    کندیم  یکشبهره   گریکوکو )فاخته( است که از پرندگان د  ۀپرند
دهند  را   آن پرورش  به  هو  کنند؛  خدمت  به    یامورچه   نیچن م ها  اقدام  که 

 .کندی ها ممورچه  گریحشرات و انواع د یگرفتن برخیبردگ

به  است(    یک یژنت  ۀاز ُمستعمر   ی »بدن« نماد  ک یعنوان  به )که    نسیِ هوموساپ
نوع   تار سوء این  طول  در  تقر کرده،  اقدام می خود    خ یاستفاده  هم  باً ی و  اواخر    نی تا 

آمر   یدار برده   یهاروش   ن یبدتر  م  کایدر  انجام  به  آن  .است   دهیرسی به  تنها  ها 
ها را شکنجه و حقوق  بلکه برده   ؛ کردندی ها بسنده نماستفاده از دسترنج بردهسوء 

 .کردندی م ز ین  مالیآنان را پا 

بوده است    ای مه  شان یهرگاه فرصت برا   نسی هوموساپ  ۀتا امروز افراد گون   وسته یپ
ه  بدون  قصاص  چ یتا  و  فرار   ی عقوبت  ا   یراه  به  باشند  اقدام    یکشبهره  ن یداشته 

پوفور  به که    یجنس  یکشبهره   اند؛کردهیم طر   وستهی و  تجاوز    ق یاز  و    ا یتصاحب 
 . است افتادهیاتفاق م یگر یبا هر ابزار د  ای  فتنیفر 

به    توانی که م  یشکل  ن یتر به زشت   ی دار که امروز برده  نم یبی من، بنده م  د ی د  از
دارد  آورد وجود  ا ؛  تصور  برده   ، یدار برده  نی اما  نوع  برا   ستین  یفرد   یدار از    ی که 
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  ی کشاستفاده از او به انجام برسد، بلکه بهره کار آن فرد و سوء  ی رو یآوردن ن دستبه 
  من یو    ه یسور   ،یب یدر لرا  آنچه    .و مردمان است  شورهاها و ککشاندن امتیبردگو به 

ها جنبه   ن یز ا ا   یک یدر    م؛ ی کن  ی بازخوان  یگر یشکل دبه   م یتوانی اتفاق افتاده است م
برخی کشورها انجام    یهاه یسرما قصد تصاحب  که به   د یبه انجام رس  یفیاقدامات کث

اقتصادش در    ی گر ید  یبه کشور عرب  هایشانسرمایه که    یی کشورها   شده بود؛  که 
ناک  ی لدیم  2008سال   بود    یام دچار  از    یبرا   ای  ؛بود  سرازیر شده شده  استفاده 
بود که    نیچنن یا   .انجام شده بود  گرید  یکردن اقتصاد آن کشورها به نفع کشور راکد

مردم سور  بس  یهمان کسانـ   منیو    هی اقتصاد  اصل  در  و    یار یکه  فقر  در  آنان  از 
  که نقش کفتارِ ثروتمند ـ  یکشور عرب  کیخاطر مصالح  به   ـبرند ی به سر م  یبدبخت

  ـ کندی م  یمجروح را باز   وانیح  ا یحمله به جسد    یها برا کننده از فرصت استفادهسوء 
دو هزار سال    ای هزار    یدار تر از برده بزرگ   ار یامروز بس  یدار پس برده   .شد  دهیدوش

ـ   .استقبل   زمانامروز  بدهد   یهر  فرصت دست  ملت که  کاملـ  به  شکِل    نی تر ها 
بردگ به  م  یممکن  و طبق    ن یا   . شوندی گرفته  آزاد هستند  افراد،  که  است  درست 

  ی که از تلش و کار فرد  ستین   یو کس  ستندیبرده ن  ،یدار برداشت متعارف از برده 
  ی در واقع کار و تلش شخص   یول  ؛استفاده کندسوء   ی و فرد  م یطور مستقآنان به 
  یاسیسـ ینظامـی اجدادشان با دخالت اقتصاد   ۀتلش پدران و هم   چه بساآنان و  

 . شودیم ده یسلطه کش ریاستفاده قرار گرفته، به ز مورد سوء 

بلکه بهره و    ؛است  دهی فای خود ب  یمی شکل قدبه   یدار است که امروز برده   روشن
سمت و سو  رود  انتظار می  یدار برده زمینۀ  پس که از    یا به بهره   می طور مستقسود به 

تول  یعنیگرفته است؛   بر  تسلط  و  توانا  داتیاقتصاد  و  که    یدر هر زمان  هایی و کار 
برخ به  کشورها    یفرصت  »کفتارها  ا یها  حکومت  ای از  دست  انسان  ی همان  نما« 

 . بدهد

از اسلم    شی پ  یدار برده   .است  اورده ی را ن  یدار برده  ـ ن ی د  کیعنوان  به اسلمـ   اما
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  یهادر جنگ   ـنس ی هوموساپ  یهاجامعه   ا یجهان ـ   ی کشورها  ۀ و هم  ، وجود داشته
م استفاده  آن  از  برا   اندکردهی خود  خدا   یو  رسول  زمان  در  اسلم    لشکر 

شدید    ان یز   ی معناگذاشتن آن به کنار   را یروش را به کنار بنهد؛ ز   ن ینبود ا  ریپذانامک 
العرب شروع به  رة یاسلم در جز   نکه یاز ا   ش یپ  یحت   ؛ بودو آنی    ی رفتن فور ن ی بو از

ها شما  که آن  یها را به همان روششما بفهمند شما آن   بان ی اگر رق  . دی گسترش نما
و عقب نخواهند    د یکرد از شما نخواهند ترس  یعقوبتشان نخواه  کنند ی را عقوبت م

سلمت   دیکش و  صلح  با  را  شما  کرد  یو  نخواهند  هم   .رها    تعالیحق   لیدل  ن یبه 
َخ   : دیفرمایم َلُهَو  َصَبْرُتْم  َوَلِئن  ِبِه  ُعوِقْبُتم  َما  ِبِمْثِل  َفَعاِقُبوْا  ْبُتْم 

َ
َعاق   ٌر یَوِإْن 

اِبر  لصَّ کرد و  ) 1َن یلِّ عقوبت  گرفته همان   دی اگر  قرار  عقوبت  مورد  که  به    دیا گونه 
اگر صبر کن  د؛ی برسان  بتعقو برای شک   د ی و  را    .(بهتر است   انی بای البته  رسول خدا 
کند و    هئارا   تیآزار و اذ  نیگز یجاعنوان  به صبر را    کندی که تلش م  م ین یبی م  نیچن

به    ن یو ا   رد؛یگی نم  یو آنان را به بردگ  دیفرمایبدر را آزاد م  رانیاس  لیدل  ن یبه هم 
طور معمول در حق  کامل در تضاد با آنچه در آن دوران به  ور طبه بود   یوضوح اقدام

انجام مامثال آن به  با شما خواهد    ی برخورد   نیچن   گریطرف د   ایآ  یول   .دیرسی ها 
حد  است تا چه    یـ منفکه در آن زمان اتفاق افتاد   طور  همان داشت؟ و اگر پاسخ ـ 

امکان  یبرا  ا   ر یپذشما  بر  بود  ع  یکن  حرکت  ر یمس  نی خواهد  در  و    نیو  بقا  حال 
 ! شود؟ نیتضم  ز یاستمرار شما ن 

از    شودی حل منجر مراه   کی تنها به    تیوضع  ن یا   قت یحق  در که عبارت است 
  ی سخت ِی وانیح طی و مح  طیآن شرا  ۀیاست و در سا  ریپذانجام آنچه انجامش امکان

 یحلاسلم راه   ی افکنده بود، برا   ه یدر آن زمان سا  نس یهوموساپ   ی هاقلکه بر ع
  زاریبرود و از آن ب  ن یگذشتن زمان از ب  باکه    یا گونه به   یدار مند کردن بردهجز نظام 

 
 . 126نحل:  - 1
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باق بود  ی شوند  پ  .نمانده  در  ارزش  شگاهیاسلم  در  و    یانسان  یهاخداوند سبحان 
کردن او را از  به برده و آزاد  یک ینمود، و احسان و ن  جاد ی ا   یآزاد و برده برابر   انیم

د ک ینزد   یابزارها  ن یبهتر  و  داد  قرار  به خداوند  واجبیتشر   گریشدن  از   یعات  که 
از سوء   نیا   ان شیهادستاوردجمله   با گذشت زمان    یجنس  ا ی  یبدن  ۀاستفادشد که 

  ی شک  .به شمار آورند رفتن یپذرقابل یمردود و غکاری شوند و دور گردند و آن را  زار یب
ب   یم اسلمااحک   ن یا   ستین پذ   افتی   شر گستها  ملت   نیکه در جهان و    رفتنیدر 

ـ  زمان   رو به مرو   یبه آرامو بازداشتن از آن ـ   یدار برده  می حر نسبت به ت   نسی هوموساپ
 .بوده است  شگامیپ  نیزم  ن یا  یبر رو 

اگر خدا   یداشت یبحث ای و اگر ملحظه  چ، یبود که ه یکاف تیپاسخ برا  نیا  اگر
توجه شما را به    .باشد در خدمت شما هستم   ح یتوض  ازمند یآنچه ن   ان یبخواهد در ب 

ـ را با قصد و  و نه »انسان«ـ   نس« یبنده عبارت »هوموساپ   : کنمینکته جلب م  کی
  ی تیاشاره داشته باشم؛ خصوص ی وانیحو  یک یژنت   ۀ تا به جنب کردم استفاده  ی منظور 

( سوق  یِکشو بهره  یاستفاده از هر دو نوع آن )جنسسوء   ای   یدار که او را به برده 
 1«.دهدیم

گذاری  داری جنسی را تشریع و قانون تنها برده روشن شد اسلم و قرآن، نه به این ترتیب 
کاهش  بلکه در    ـکنند متهم میاسلم را    ،کنندگانکه تشکیکبه آن صورتی  ـنکرده است  

شکل و به   ، بوده  گامپیش  ، ها و قوانینتشریع طریق از  مند کردن آن  نظام این پدیده و ارزش  
تا جایی که به حالت نفرت و    ؛ تاس  آن نقش داشتهنپذیرفتن  کردن و  ای در محدود گسترده

 . شاهدش هستیمدر زمان فعلی که  برسد،آن انزجار از 

 
  احمدالحسنهایی که توسط سید  ، پیک صفحه )برید الصفحة(؛ کتابی است که در آن، پیاماحمدالحسنسید    - 1

 گردآوری شده است. ،بوکش منتشر شدهدر صفحۀ رسمی فیس 
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 خواند ی م است که به خشونت و کشتار فرا  یقرآن، کتاب :40  اشکال

قرآن، کتابی  کنند  ادعا میکنندگان  تشکیک با توجه به مضمون بسیاری از آیات قرآن،  
هدایتی  کتاب  اینکه قرآن  با  ویژگی  و این    ؛کنددعوت می است که به خشونت و کشتار و ترور  

دین  اعتقادات  طبق  و  شده  داران  باشد  وحی  خدایی  سوی  مطلق  باشد  از  رحمت  به  که 
 منافات دارد.موصوف شده است 

کشند ـ پیش می شده از سبک و سیاقشانصورت جدا به ی از قرآن را ـ ، آیاتزمینه در این  و  
 .خواندمیبه کشتار و جهاد در راه خدا فرا  که مسلمانان را 

   :پاسخ

  :اول

  ؛ روشن است  دهندکنندگان انجام می که تشکیک   یروش تجزیه و تقطیع معنای  عمق  
به  نسبت  تراشی  مبتنی بر اشکالکه    ۀ خودشانو خواست  توجیه هدف در جهت  ـ آنان  اینکه  
از سبک و  کند  که به جنگ و پیکار دعوت می  به تقطیع آیاتی از قرآنـ  و اسلم استقرآن  
که اسلم،  تا در ذهن مخاطب چنین حک کنند  ؛  کنندمی  اقدام  شان،ضمنی   عمومِی   سیاِق 

و ما نیز خواهیم  کند ـ ملحظه میخواننده  و حال آنکه    ؛دین خشونت و ترور و جنگ است 
جهت  به و پیکار  دعوت به جنگ    خودشان،سیاق  چهارچوب سبک و  آیات در  ـ در این  دید 

ها پیکار کرده و حقوقشان  است که با آنآمده  پیکار با کسانی  آزار ستمکاران و  جلوگیری از  
 اند.را سلب کرده 

 : فرماید می احمدالحسن سید 

است  کپارچه یقرآن  » کامل  وهاب  ، و  آنچه  عقا  ی برا   های و  و    د یگسترش  باطل 
  ن یدر ا   گرانیو د  های حیو آنچه مس  ، دهندی کشتار مردم انجام م  دربارۀ  شانیفتواها

از    ی اتیآ   عی تقط  فرایند عبارت است از    دهند، یزدن به قرآن انجام مطعنه   ی روزها برا 
اجزا   ۀ یبق  ایدور از کل از آن را به  یبخش توانی و کامل است و نم کپارچه یکه  یکتاب
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کردن جزءو کامل است و جزء   کپارچه یکرده که قرآن،    ان یخداوند در قرآن ب   .برگرفت
  یشکلبه  خواهدی جزء کند، ُمغرض است مکه آن را جزء  یو کس  ستین   حیآن صح
کافر  تو    دیگویاله الله« م  اله »ال    ۀندیکه به گو  یمانند کس  ؛ طعنه بزند  هدفی کور و ب

  یاست که برا   یکس   ای  !ی»ال اله« گفت  کهچرا   ؛یکنیو وجود خدا را انکار م  یهست
  طور   همان را گسترش دهد؛    ی فاسد   ی فتوا   ای   دهی عق  خواهدی م  اش،یهدف نفسان

 1«.کنندی م ن یچن های که وهاب
  :دوم

و  قرآن کریم، محور  طبق   و  اساسی که  اصلی  به خدا    طور کلیبه راه و روش دعوت 
چرخد از  یک دین و رسالت اصلحی الهی برای تمام بشریت به دور آن میعنوان  به اسلم  

 شده است:  تألیف دو جزء  

اْدُع    : فرمایدمی   تعالیحق   . حسنه  ۀبا حکمت و موعظخدا  سوی  به   دعوت -1
ِباْلِحْکَمِة  َك  َرِب  َسِبیِل  اْلَحَسَنِة  ِإَلٰی  َواْلَمْوِعَظِة  ْحَسُن  َوَجاِدلْ  

َ
أ ِهَي  ِتي  ِباَل  ِإَن  ُهْم 

ْعَلُم 
َ
َك ُهَو أ ْعَلُم ِباْلُمْهَتِدیَن  ِبَمْن َضَل  َعْن َسِبیِلِه َرَب 

َ
با حکمت و اندرز  ) 2َوُهَو أ

]شیوه به  آنان  با  و  کن  دعوت  پروردگارت  راه  به  است  ای نیکو  نیکوتر  که   ]
تو به ]حال مجادله نمای پروردگار  او منحرف  . در حقیقت،  راه  از  [ کسی که 

 . ([داناتر استیافتگان ]نیز [ راهشده داناتر، و به ]حال 
ِإْکَراَه ِفي   :فرمایدمی  تعالیحق   .به ایمان و اعتقاد  دیگرانوادار نکردن   -2 اَل 

یِن  یک  ،  دیگریچیز  از هر قبل  دین،    کهچرا   ؛( در دین، اجباری نیست) 3الِد 

 
 سالم. ءعل نوشت دکتر ، پی6، پاسخ پرسش شمارۀ ین حواری، سیزدهماحمدالحسنسید  - 1
 . 125نحل:  - 2
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دین    باشدنشده  حاصل  و تا زمانی که با رضایت و انتخاب    ، اعتقاد قلبی است
 . تر استبه نفاق، نزدیک چنین ایمانی  بلکه  ؛ نخواهد بودحقیقی 

،  ثابت اولیهخروج از این محور اساسی و اصل  گونه  هر   را دانستیمحال که این مطلب  
شود که رهبری الهی  شمرده میبر ایطی برای شر  ی موقتو درمان   ، استثنایی و ثانوی  یحالت

 .کرده استآن به وادار را 
  :سوم

  انو برای همگ   ، است  یط مشخص وو دین استوارش، مشروط به شر   خدا سوی  به   دعوت
 : نیست فراهم و با هر کیفیتی، 

از    : به ایشان عرض کردمگوید:   :روایت شده است   ابوعبدالله عمرو زبیری، از    و از اب
ها آن است که فقط  ای  عدهبه من خبر بده که آیا برای    و جهاد در راهش  خدا سوی  به   دعوت

کس  یا هر کند؟  ها به جهاد اقدام نمی کس دیگری غیر از آنهیچ و  مجاز به انجامش هستند  
  ، تواند به آن اقدام کند می  ایمان دارد  اشفرستاده داند و به  که خداوند عزوجل را یکتا می 

خواند و  بدارد که به خداوند عزوجل و به اطاعت از او فرا این حق را    باشد  کسی که چنین و  
حلل  ها  جز برای آنقومی است که  فقط از آِن  این  »  :در راهش جهاد کند؟ ایشان فرمود

این افراد چه کسانی هستند؟    :عرض کردم  « کنند.اقدام  توانند به آن  اینان می و فقط  ت،  سنی
  ، کندمیبرآورده  در جنگ و جهاد با مجاهدین  را    ط خداوند عزوجلیکه شرا کسی  »  : فرمود

کسی  و    ؛ خداوند عزوجل اجازه داده شده استسوی  به   فقط به چنین شخصی برای دعوت
ه داده  اجاز به او  جهاد  برآورده نکند برای  ط خداوند عزوجل را  یکه در جهاد با مجاهدین، شرا 

را که  ط جهاد  یشرا آنکه تا  خدا ]را نیز اجازه ندارد[  سوی به  همین طور دعوتو  ،نشده است
 « .حاکم کندخودش خداوند بر او واجب ساخته است بر 

تعالی وخداوند تبارک »  : فرمود  . توضیح بدهیدبرایم    ،رحمتت کند   خداوند   :عرض کردم
سوی  به   کنندگانو دعوت او دعوت کند،  سوی  به   خبر داده است(  پیامبرش )به    خود  در کتاب
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تا یکدیگر را بشناسند و از  برای آنان درجاتی تعیین کرده است    .را توصیف کرده استخود  
کسی است  اولین  ـتعالیوتبارک ـ او خوِد خبر داده است که یکدیگر راهنمایی بجویند. چنین  

دعوت  از دستورش  پیروی  ودش و  اطاعت از خ سوی  به   و  ،خواندمیخودش فرا سوی  به   که
َلِم َوَیْهِدي َمْن َیَشاُء ِإَلٰی ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم   : فرمایدمی   .کندمی ُه َیْدُعو ِإَلٰی َداِر الَس  و  )  َوالَل 

سپس  .  (کندخواند، و هرکه را بخواهد به راه راست هدایت می میخدا به سرای سلمت فرا 
اْلَحَسَنِة    :فرمایدمیو  ستاید  میرا  اش  فرستاده  َواْلَمْوِعَظِة  ِباْلِحْکَمِة  َك  َرِب  َسِبیِل  ِإَلٰی  اْدُع 

ِتي  َوَجاِدْلُهْم  ْح   ِهَي   ِباَل 
َ
با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به  )  َسُن أ

که از راه  [ کسی [ که نیکوتر است مجادله نمای. در حقیقت، پروردگار تو به ]حال ای]شیوه 
که  و کسی  ؛یعنی با قرآن؛ ( یافتگان ]نیز [داناتر است[ راهاو منحرف شده داناتر، و به ]حال 

  در کتابش داده استاو  غیر از دستوری که  با چیزی  کند و  با دستور خداوند مخالفت می
دستور  و حال آنکه فقط    ؛ استدعوت نکرده    خدا سوی  به   [در واقعخواند ]خدا فرامیسوی  به 

َك    : فرماید می  خودش پیامبر    ۀ دربار   .که جز به او فراخوانده نشود   داده شده است  َوِإَن 
ُمْسَتِقیٍم  ِإَلٰی ِصَراٍط  راه  راستی  بهو  )  َلَتْهِدي    : فرمایدمی   ؛کنی(می  ت یهدا مستقیم  تو به 

تبارک  .یخوانمیفرا  خداوند  سوم    تعالیوسپس  بار  هم در  برای  باز  خود،  سوی  به   کتاب 
َوُم   :خواندخودش فرامی

ْ
ق
َ
ِتي ِهَي أ َذا اْلُقْرآَن َیْهِدي ِلَل  ُر اْلُمْؤِمِنیَن ـ  أی یدعوا ـ   ِإَن  َهٰ   َوُیَبِش 

و به آن    ـخواندیعنی فرامیـ   نماید [ که خود پایدارتر است راه می قطعًا این قرآن به ]آیینی )
که پس از خودش و  در کتاب خود، کسی را  سپس    .(کنند مؤمنانی که کارهای شایسته می 

از   را  سوی  به   فراخواندن  ۀاجاز اش  فرستاده پس    : فرمایدمی   ، ذکر کردهداده است  خودش 
 َْوَیْنَهو ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
َوَیأ اْلَخْیِر  ِإَلی  َیْدُعوَن  ٌة  َم 

ُ
أ ِمْنُکْم  اْلُمنْ َوْلَتُکْن  َعِن  ُهُم  َکِر  َن  ِئَك  وَلٰ

ُ
َوأ

و باید از میان شما، گروهی، ]مردم را[ به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته  ) اْلُمْفِلُحوَن 
این امت و اینکه   ۀسپس دربار  .(ندا و آنان همان رستگاران ؛و از زشتی بازدارند فرمان دهند 

از فرزندان ابراهیم و از فرزندان اسماعیل،  ها آنو اینکه  ،خبر داده است هستند کسانی چه 
را    ،از ساکنان حرم هستند افرادی هستند که غیر خدا  اینان  و    ،ندا ه نپرستیدهرگز  و جزو 

دعوت   که  استکسانی هستند  واجب شده  و    ؛برایشان  دعوت  ابراهیم  همان  و  فراخوان 
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شان خبر داده  درباره خود    در کتاب  کههمان کسانی    ؛بودند الحرام  اسماعیل که اهل مسجد 
ها  همان   ؛استو مطهر گردانده  پاک  طور کامل  به و آنان را  زدوده  که پلیدی را از آنان    ،است

که منظور و  همان کسانی    ؛کردیم   شانتوصیف  امت ابراهیمتوصیف  پیش از این، در که  
ِه    : هستند تعالی  وسخن خداوند تبارک این  مقصود   ْدُعو ِإَلی الَل 

َ
َبَعِنيأ َنا َوَمِن اَت 

َ
  َعَلٰی َبِصیَرٍة أ

؛  ( کنیمسوی خدا دعوت می با بینایی به   ،کرد  امپیروی   این است راه من، که من و هرکس)
از نزد خداوند عزوجل برای امتی که در  به آنچه  که با ایمان و تصدیق  نخستین کسی  یعنی 

از جمله کسانی بوده  و    ،کرداش  ل از دیگر خلیق پیروی قب ،  آورد   آن سوی  به   آن و از آن و 
  ـ که همان شرک است ـ   ستمجامۀ  ایمانش  بر  شرک نورزیده و    به خدا   وجههیچ به است که  

  را بیان کرده است که در کتاب   ی این امتپیروان  و    پیروان پیامبرشسپس    . نپوشانده است
سوی  به   کنندۀدعوت و آنان را    ، آنان را با امر به معروف و نهی از منکر توصیف کرده  خود

َیا    : ه استو فرمود  ،دادهرا  خودش  سوی  به   دعوت  ۀو به آنان اجاز معرفی کرده،  خودش  
َبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن  ُه َوَمِن اَت  ِبُي  َحْسُبَك الَل  َها الَن  ُی 

َ
کسانی از مؤمنان که  ای پیامبر، خدا و  )  أ

ه  و فرمود  ،کردهرا توصیف  ان  مؤمناز    پیروان پیامبرشسپس   . (پیرو تواند تو را بس است
ِه    :است الَل  َرُسوُل  ٌد  ُرَحَم ُمَحَم  اِر  اْلُکَف  َعَلی  اُء  ِشَد 

َ
أ َمَعُه  ِذیَن  َبْیَنُهْم  َواَل  ًدا  اُء  ُسَج  ًعا  ُرَک  َتَراُهْم 

ِه َوِرْضَواًنا َیْبَتُغوَن َفْض  ُجوِد ِسیَماُهْم ِفي ُوُجوًل ِمَن الَل  َثِر الُس 
َ
ِلَك ِهِهْم ِمْن أ ْوَراِة  َذٰ  َمَثُلُهْم ِفي الَت 

ْنِجیِل  سختگیر    بر کافران  محمد پیامبر خداست؛ و کسانی که با اویند )  ... َوَمَثُلُهْم ِفي اْْلِ
با   سجودا مهربان یکدیگر  ]و[  و  رکوع  در  را  آنان  را  می   ند.  خدا  خشنودی  و  فضل  بینی. 

ه  هایشان است. این صفت ایشان  [ آنان بر اثر سجود در چهره خواستارند. علمت ]مشخص 
 . ...( انجیلها در است در تورات، و مَثل آن

تبارک  به صاحبان شروطوسپس خداوند  به    زیر   تعالی خبر داده است که فقط  دستور 
ِذیَن ُیقَ   :فرمایدمیخداوند عزوجل    .پیکار داده است ِذَن ِلَل 

ُ
ُهْم ُظِلُموا أ َن 

َ
َه َعَلٰی   اَتُلوَن ِبأ َوِإَن  الَل 

َلَقِدیٌر  الَل  *    َنْصِرِهْم  َنا  َرُب  َیُقوُلوا  ْن 
َ
أ ِإاَل   ِبَغْیِر َحٍق   ِدَیاِرِهْم  ْخِرُجوا ِمْن 

ُ
أ ِذیَن  به کسانی که  )  ه اَل 

اند،  چراکه مورد ظلم قرار گرفته   ؛ رخصت ]جهاد[ داده شده استجنگ بر آنان تحمیل شده،  
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هایشان بیرون  ناحق از خانه ه همان کسانی که ب *    و البته خدا بر پیروزی آنان سخت تواناست
دلیل آن  به و این    ؛ (گفتند: پروردگار ما خداستگناهی نداشتند[ جز اینکه میو  رانده شدند. ]

انی  مؤمنو  اش  فرستاده خداوند عزوجل و  از آِن    زمین استآسمان و  میان  آنچه    ۀهمکه  است  
و    انمشرکاختیار  آنچه از دنیا در  پس    . را دارندصفات  این  و    کنندشان میکه پیروی   است

آن دو  و از اطاعت  مخالفت کردند    خدا است که با رسول    ی کافران و ستمکاران و فاجران
زدند باز  آنچه    ، سر  هر  ویژگیا مؤمنبه    استاختیارشان  در  در  این  که  دارند  هانی  ستم    را 

این حق آنان    .اندمسلط شده   فئ داده است،عنوان  به آنچه خداوند به رسولش  بر  و    ،ندا هکرد
  ۀ همیعنی   «فئپس » .و به آنان بازگردانده است، فئ به آنان دادهعنوان به است که خداوند 

بازگشت هرآنچه بر آن تسلط یافته یا در  و سپس  ت،  قرار گرفته اسن  امشرکدر اختیار  آنچه  
بوده است به  پس    ؛آن  یا کاری که    ... فئ است  بازگردانده شودجایگاه خودش  هر سخن 

ن است که  امؤمن فئ قرار داده است، حقوق  عنوان  به ن  امؤمنبرای    همچنین آنچه از کافران
ِذیَن    : این سخن خداوند است  .شودها بازگردانده می نبه آ  ستم کافرانو  ظلم  پس از   ِذَن ِلَل 

ُ
أ

ُهْم ُظِلُموا  َن 
َ
کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده، رخصت ]جهاد[ داده شده  به  )   ُیَقاَتُلوَن ِبأ

را که    یط ایمانینی که شرا ا مؤمنبه  و فقط    ند؛از آنان به آن سزاوارتر ان  مؤمنچه که  ؛ هر (ستا 
جنگ اجازه  برای  کسی  به  و این یعنی    ه است؛توصیف کردیم برآورده کنند اجازه داده شد

اینکه  داده نشده   اینکه  ستمدیده  مظلوم و  و  باشد،  ستمدیده  مگر  بود مگر    مؤمن نخواهد 
ن و مجاهدین  امؤمنرا که خداوند برای  یط ایمانیکه شرا نخواهد بود مگر این  مؤمنو باشد، 

  ، است  مؤمن   او   برایش کامل شود،ط خداوند عزوجل  یاگر شرا   . دبرآورده ساز   شرط کرده است 
  ؛جهاد اجازه داده شده استبرای و اگر ستمدیده باشد،   ،باشد، ستمدیده است  مؤمنو اگر 

ِذیَن ُیقَ  :سخن خداوند عزوجلدلیل این به  ِذَن ِلَل 
ُ
ُهْم ُظِلُموا أ َن 

َ
َه َعَلٰی َنْصِرِهْم   اَتُلوَن ِبأ َوِإَن  الَل 

چراکه    ؛ بر آنان تحمیل شده، رخصت ]جهاد[ داده شده استبه کسانی که جنگ ) َلَقِدیٌر 
ط ایمان  یاگر شرا . حال  ( اند، و البته خدا بر پیروزی آنان سخت تواناستمورد ظلم قرار گرفته 

  .توبه کندکرد تا  جهاد  کار است و باید با او  در این صورت او ظالمی معصیت  را نداشته باشد
خداوند عزوجل کاری کند؛  سوی  به  هاد و فراخواناو، اجازه ندارد در جشخصی همانند  و  
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اجازه داده شده  ها  به آنبرای جنگ    نیست که در قرآن  این ستمدیده امؤمنجزو    کهچرا 
ُهْم ُظِلُموا   : نازل شد  وقتی این آیه   .است َن 

َ
ِذیَن ُیَقاَتُلوَن ِبأ ِذَن ِلَل 

ُ
به کسانی که جنگ بر  )  أ

  که مردم مکه رینی نازل شد  دربارۀ مهاج  (داده شده استآنان تحمیل شده، رخصت ]جهاد[  
برایشان  ستمشان  ظلم و  خاطر  جهاد با آنان به   رانده بودند وآنان را از شهر و اموالشان بیرون  

 « داده شد.اجازۀ جنگ به آنان  و  ،حلل شد 

ه  نازل شد  که به آنانم دلیل ظلم مشرکان اهل به  مهاجرین  ۀاین آیه دربار  : عرض کردم
د؟  ن ن قبایل عرب دار اکسرا و قیصر و دیگر مشرکبا  چه ارتباطی با جنگ  ها  حال آن  است.
اجازه داده    هاکرده بودند به آنبه آنان ستم  که  مردم مکه  با  جنگ  برای  اگر فقط  »  : فرمود
کسرا و قیصر و قبایل عرب و غیر  های  جماعت راهی برای جنگ با  ها هیچ  آن،  بود شده  

ها فقط برای جنگ  اند؛ و آنآنان نبوده   که به آنان ستم کردندزیرا کسانی  اهل مکه نداشتند؛  
دلیل اخراجشان  به   ؛ها ستم کرده بودند اجازه داده شده بودندبا کسانی از اهل مکه که به آن

باشد که  بوده  مهاجرینی  فقط  اگر منظور از آیه  از سرزمینشان و غصب اموالشان به ناحق.  
از    کهچرا ؛  دشآیه از افراد بعدی برداشته می این  ، فرض  بودندمردم مکه به آنان ستم کرده  

از  این آیه  فرض  به این ترتیب  و  ماند،  کسی باقی نمی دیگر هیچ   ستمکاران و ستمدیدگان آن  
باقی  کسی    تمدیدگانسنه از  از ستمکاران و  نه    کهچرا شد ]میبرداشته  ها  بعد از آنمردم  

از دو    به مهاجرین اما    .نیستبرداشت کردی  و    کنیگمان میتو  طور که   این اما    ماند[؛نمی 
با  ها پس آن ،اموالشانغصب راندن آنان از شهرشان و مردم مکه با بیرون :جهت ستم شد 

ستم کسرا و قیصر و دیگر قبایل عرب  و نیز ظلم و    . با آنان جنگیدند  خداوند در این مورد اذن  
آن  آنان به  نسبت به  مونان    کهچرا   ؛ ه استبوداختیارشان  آنچه در  دلیل  نان به آبه  و عجم  

و با    ،آنان جنگیدند با    خداوند عزوجل  ۀاجاز اذن و  با  پس به همین دلیل    .هستندسزاوارتر  
نی  امؤمنبه  فقط    خداوند عزوجل  .جنگندن هر زمانی می ا مؤمنآیه،  همین  دلیل  حجت و  

این شرا اجازه داده است   برآورده  که خداوند عزوجل به آن توصیف کرده است  را  طی  یکه 
پس    . استکرده  شرط    در ایمان و جهاد ان  مؤمناند؛ همان شرایطی که خداوند برای  کرده
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جهاد به او  به این معنا، برای  و    ،و ستمدیده است  مؤمنرا برآورده کند  ط  یاین شرا هرکس  
  ، ستمکار است و جزو ستمدیدگان نیستباشد  که برخلف این  کسی  و    ؛اجازه داده شده است

او شایستۀ   کهچرا داده نشده است؛   ایبه او اجازه و در جنگ و نهی از منکر و امر به معروف
زیرا  ه نشده است؛  به او اجازه دادنیز  خداوند عزوجل  سوی  به   برای دعوتو    ، نیستها  این

  ی دستور به او  خداوند  سوی  به   دعوت برای  و  کند  خداوند به همراه چنین شخصی جهاد نمی 
جهاد  او از و  ؛اندان به جهادش اجازه داده مؤمن از جملۀ مجاهدانی نیست که و  ، استنداده 

ف و  همچون کسی که به توبه و حق و امر به معرو  .اندمنع کردهو او را  بازداشته شده است  
کسی که فرمان داده  خدا نیست؛ و  سوی  به   کنندۀ نهی از منکر فراخوانده شده است دعوت 

کند، و کسی که فرمان  امر به معروف نمی  ،فرمان داده شود ایمان بیاورد   شده است که به او
فرمان داده شود منع شودکه  داده شده است   او  نمی   ، به  از منکر  کس  هر پس    .کندنهی 

در او  ـ  اندتوصیف شده   هابه آن   شایستۀ پیامبرکه یاران  ـ ط خداوند عزوجل  یشرا همان  
درست    ، جهاد به او اجازه داده شده استبرای  باشد،  نیز  باشد و ستمدیده  طور کامل فراهم  به 

حکم خداوند عزوجل    کهچرا ؛  ها برای جهاد اجازه داده شده بود به آن که  به همان صورتی  
بر ،  خرین آو  اولین    دربارۀ  او  واجبات  مگر  یکسان    آنان همۀ    ای و  به  است؛  یا    ی علتبنا 
هستند و واجبات برای آنان  همسان  ،  حوادثدر بازداشتن  آخرین  و  اولین    اِن مؤمن  .ایحادثه 

اولین  ؛ استیکسان   از  فرائض  ادای  از  هرآنچه  می  ها پس  هم  آخرین از    شودپرسیده  ها 
  از ن امؤمناز کسی و  گیرند؛ها مورد حساب قرار میاولینها نیز همانند شود، آنپرسیده می 
اهل جهاد نیست و به او    " برخوردار نباشدداده استجهاد    ۀبه او اجاز خداوند  "که  این ویژگی  

مقرر فرموده است فراهم  را که خداوند عزوجل  شرطی  هنگامی که  تا    ،اجازه داده نشده است
او  ن و مجاهدین  امؤمنبرای    ط خداوند عزوجلیاگر شرا پس    .کند جزو  او  ،  شدکامل  در 

 1« ...کسانی است که به آنان برای جهاد اجازه داده شده است
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ما ارتباط دارد    ۀبا مسئلرا که  آنچه  ما  شود که  روشن مینکته  با دقت در این روایت، چند  
   :گیریم میبر

صحیح نیست که    در نتیجه  ؛جهاد در راه خداست  ،با کلمهخدا  سوی  به   دعوت -1
ـ و به جهاد در راه خداوند  آیدکه در متونش میـ ای هر کلمه خاطر بهاسلم را 

فقط    ، کنیممحاکمه    خواندمیفرا  هم  دلیل  به  آن  سلح  این  حمل  به  که 
 خوانده است.فرا 

و    ،دارد شرایطی وجود    ـهمچنین جهاد با کلمه خدا ـ در راه  در خصوص پیکار   -2
  . جنگ به او داده نشده است  ۀاجاز فراهم نباشد  ها در او  که این شرط کسی  

خداوند عزوجل را در جنگ    یطکه شرا   یکس»  :ه استفرمود  امام صادق
دعوت به    ی برا   یشخص   ینفقط به چن  کند، یبرآورده م  ینو جهاد با مجاهد

کس و  است؛  شده  داده  اجازه  عزوجل  مجاهد  یخداوند  با  جهاد  در    ین، که 
جهاد به او اجازه داده نشده است،    ی داوند عزوجل را برآورده نکند برا خ  یطشرا 

جهاد را    یطاجازه ندارد[ تا آنکه شرا   یز خدا ]را ن سوی  به   طور دعوت   ین و هم 
 « .بر خودش حاکم کندکه خداوند بر او واجب ساخته است 

و   -3 سبحانرویکرد  خداوند  سخن  با  خودش،  سوی  به   دعوتدر    روش  این 
َمْن    :گر شده استمتعال جلوه خداوند   َوَیْهِدي  َلِم  الَس  َداِر  ِإَلٰی  َیْدُعو  ُه  َوالَل 

خواند،  میخدا ]شما را[ به سرای سلمت فرا   و) 1َیَشاُء ِإَلٰی ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم 
این  در    اشفرستاده و روش    ( کندبخواهد به راه راست هدایت می و هرکه را  

متعال   خداوند  استجلوه سخن  شده  ِباْلِحْکَمِة    :گر  َك  َرِب  َسِبیِل  ِإَلٰی  اْدُع 
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اْلَحَسَنِة   ِتي  َوَجاِدْلُهْم َواْلَمْوِعَظِة  ْح   ِهَي   ِباَل 
َ
با حکمت و اندرز نیکو به  ) 1َسُن أ

   .(ا [ که نیکوتر است مجادله نمایراه پروردگارت دعوت کن و با آنان به ]شیوه 
تمام   -4 در  که  است  داده شده  اجازه  آنان  به  که  خداوند  سوی  به   سطوحامتی 

  ، در اوصیای محمدویو پس از    پیروانش،و    ، در محمدندندعوت ک
و  زدوده  که خداوند، پلیدی را از آنان  یعنی همان کسانی    ؛گر شده است جلوه

از  یعنی  این    ؛ایشاننیز پیروان  کرده است؛ و  و مطهر  پاک  طور کامل  به آنان را  
پیروی    ـبا سلحو چه چه با کلمه ـ ترین شروط جهاد در راه خداوند جمله مهم 

ـ  نین استچو واقعًا هم  ـ   در نتیجه   . از سوی خداوند استشده  تعیین از امام  
   .شودانجام می زیر پرچم الهی معصوم فقط  جهاد  

شرط  ـ خداوند  بر شرط قبلی علوه  ـ در راه خداوند  در خصوص پیکار  همچنین   -5
و جنگاور،  فرموده   و  است که مجاهد  این    ؛ باشدبوده  ستمدیده  باید مظلوم 

و  یعنی   اسلم،  پیکار  جهاد  نوع  در  برای  از  و  از  دفاعی  یا    ،آزارممانعت 
  ؛ همان طور که امام صادقآن استمانند  شده و  غصب  گرفتن حِق بازپس

اجاز چنین  این »  فرموده است: او داده نشده است  ۀاست که  به  مگر   جنگ 
 «  .ستمدیده باشدمظلوم و اینکه 

ِه   :فرمایدمی  تعالیحق دلیل  به همین   ِض    َفَقاِتْل ِفي َسِبیِل الَل  ُف ِإاَل  َنْفَسَك َوَحِر  اَل ُتَکَل 
ْن یَ   اْلُمْؤِمِنیَن 

َ
ُه أ ِذیَن  َعَسی الَل  َس اَل 

ْ
َشُد  َتْنِکیًل   َکَفُروا ُکَف  َبأ

َ
ًسا َوأ

ْ
َشُد  َبأ

َ
ُه أ پس در راه  ) 2َوالَل 

[ برانگیز.  [ مؤمنان را ]به مبارزه دار شخص خود نیستی. و]لیجز عهده تو  خدا پیکار کن؛  
اند بازدارد، و خداست که قدرتش بیشتر و  باشد که خداوند آسیب کسانی را که کفر ورزیده 

سخت  استکیفرش  راه  روش.  (تر  در  جنِگ  به  تشویق  و  فراخوان  علت  که  است  ،  خدا ن 
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 . ن استامؤمنبه  نا رنج و ستم کافر ممانعت از 
   :چهارم

فراخوان به خشونت  همان  ،  فراخوان به جنِگ در راه خدا کند  کننده فرض می تشکیک 
از   که  است  نداردنظر  و کشتاری  توجیهی  که    در   ؛ اخلقی    یفرضاین  ،  طور کلیبهحالی 

حقیقت و  آن  فرضی است که بیشتر به وهم و خیال نزدیک است تا به  بلکه    ؛ استنادرست  
 . ندنکمی ش ییدأ شرایع و قوانین ت ۀواقعیتی که هم

مشاهده    کنیم المللی دقت  بین   تعاملۀ  یوش و  الملل  ما در حقوق بیناگر    : مثالعنوان  به 
   :مثل 1؛ ها واجب کرده استحکومترا برای  وظایفی و کنیم حقوق می

 ش.تحت کنترلاقلیم و ساکنان در برابر  دولتوظیفۀ  -1

 .خصوصهای به وضعیت در مردم  دفاع از جان -2
 . های دیگرنکردن در مسائل داخلی دولتدخالت -3
 .المللیروابط بین در   زور و تهدیداز از استفاده ممانعت  -4
 . نیت تعهدات با ُحسناجرای و همسایۀ خوب بودن،  -5

های ماندگاری  باید راهناگزیر  بخواهد بنیان نهاده شود مستقلی که  نهاد  هر یعنی  این  و  
همین  بر    ؛خواهد بود نابودی و سرنگونی  قطعًا    شسرنوشت  گرنه و   ؛و بقایش نیز بررسی شود 

نیز  اسلم  و    ؛ را اعطا کرده استشده  گفته حقوق    کشورها  ۀالملل به هم بین قوانین  اساس  
در   ، از این عرف عمومی انسانی ـاست  ۀ کاملنیاگرا اصلح با توجه به اینکه یک چهارچوب ـ

اساسیمطالبۀ   حقوق  مستثنکه    این  دارند،  اقرار  آن  به  اینکه  به   نیست؛  ا همه  خصوص 
اسلم  طرح  انجام  های  و  اعتقادات  تصحیح  سطح  در  محدود  عبادی  های  آیینفقط 
آن،  بلکه    ؛شودنمی  از  دولتی  أتفراتر  و  سیس  اصول  که  و را  اساس   شارکان  مبادی    بر 
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 . شودباشد نیز شامل می  ش(در زمین  خداوند   ۀخلیف)رهبری الهی  زیر نظر  های الهی  شالوده

دعوت پیروانش اسلم و قرآن کریم در    گیریروشن شد، طبیعتًا موضع نکته  این  حال که  
توضیح  صورت زیر آن را به توانیممیما و خواهد شد، روشن نیز  به جنگ و جهاد در راه خدا 

   : دهیم

   :اول

وادار کردن  یا  ( غیرمسلمانان)به دیگران تعدی و تجاوز  خداوند سبحان، مسلمانان را از 
که با  در برابر کسانی    معنا نیست که مسلمانانبه آن  ولی این    ؛ جنگ بازداشته استآنان به  

یا  میها  آن میها  آنجنگند  آزار  تجاوز  را  آنان  به  و  حقوقمیدهند  و  سلب    شانکنند  را 
و بازداشتن    ، دفاع از جان  [ در واقع]  جنگ وضعیتی  در چنین    . دنباشگر  فقط نظاره کنند،  می
شرایع و قوانین زمینی    ۀاست که هم ای  نکته این    ؛ رفته استدستو بازگرداندن حقوق از   ،آزار

 ند. دار اند و  داشته اقرار ـ به آن چه در گذشته و چه حال متداول ـ 

ِذیَن یُ   :فرماید می  تعالیحق ِه اَل  اِتُلوا ِفي َسِبیِل الَل 
َ
هَ   ِإَن    َقاِتُلوَنُکْم َواَل َتْعَتُدوا َوق   ُیِحُب    اَل   الَل 

می ) 1یَن اْلُمْعَتدِ  شما  با  که  کسانی  با  خدا،  راه  در  کنیدجنگند،  و  اندازه  پیکار  از  ولی   ،
نمی   ؛ درنگذرید را دوست  تجاوزکاران  بیان می این    .(داردزیرا خداوند  دارد که خداوند،  آیه 

به جنگ تشویق میامؤمن را  و  ن  دیگران  مؤمندر عین حال  کند  به  تجاوز  و  از ستم  را  ان 
اند به آن  که در قرآن ذکر شده   جنگمربوط به  آیات    ۀمحکم است و همآیه،  این    .داردمی باز
 : های؛ مثل آیه دنگردمی باز

1-   َُه َوَرُسوُلُه و َم الَل  ُموَن َما َحَر  ِه َواَل ِباْلَیْوِم اْلِْخِر َواَل ُیَحِر  ِذیَن اَل ُیْؤِمُنوَن ِبالَل  اِتُلوا اَل 
َ
اَل  ق

اْلَحِق  ِمَن  َیٍد َوُهْم َصاِغُروَن َیِدیُنوَن ِدیَن  اْلِجْزَیَة َعْن  ُیْعُطوا  ٰی  اْلِکَتاَب َحَت  وُتوا 
ُ
أ ِذیَن  اَل   2 (  با
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اش آورند، و آنچه را خدا و فرستاده کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی 
در عین  تا    گردند، کارزار کنید،و متدین به دین حق نمی  ، دارنداند حرام نمیحرام گردانیده

   . (خواری به دست خود جزیه دهند مذلت و

 : فرمایدمی الحسنسید احمد 

  می نی تا ببرا نیز در نظر بگیریم    اشی بعد   ات یآما باید    توبه سورۀ    29آیۀ    دربارۀ اما  »
 . کندی م قی تشوپیکار مؤمنان را به   نجا یچرا خداوند در ا 

ذیَن ال    :توبه  َم اللُه َو  قاِتُلوا الَّ ُموَن ما َحرَّ ُیْؤِمُنوَن ِباللِه َو ال ِباْلَیْوِم اْلِْخِر َو ال ُیَحرِّ
ی ُیْعُطوا اْلِجْزَیَة َعْن َیٍد َو ُهْم   وُتوا اْلِکتاَب َحتَّ

ُ
ذیَن أ َرُسوُلُه َو ال َیدیُنوَن دیَن اْلَحقِّ ِمَن الَّ

صاری ُعَزْیٌر اْبُن اللهِ   َیُهودُ صاِغُروَن * َو قاَلِت الْ  ْوُلُهْم     َو قاَلِت النَّ
َ
اْلَمسیُح اْبُن اللِه ذِلَك ق

َخُذوا   اتَّ  * ُیْؤَفُکوَن  ی  نَّ
َ
أ اللُه  قاَتَلُهُم  ْبُل 

َ
ق ِمْن  َکَفُروا  ذیَن  الَّ ْوَل 

َ
ق ُیضاِهُؤَن  ْفواِهِهْم 

َ
ِبأ

ْربابًا ِمْن ُدوِن اللِه 
َ
ْحباَرُهْم َو ُرْهباَنُهْم أ

َ
ِمُروا ِإالَّ ِلَیْعُبُدوا ِإلهًا َو اْلَمسیَح اْبَن َمْرَیَم  أ

ُ
 َو ما أ

َبی  
ْ
ْفواِهِهْم َو َیأ

َ
ْن ُیْطِفُؤا ُنوَر اللِه ِبأ

َ
ا ُیْشرُِکوَن * ُیریُدوَن أ واِحدًا ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبحاَنُه َعمَّ

ْن ُیِتمَّ ُنوَرُه َو َلْو َکِرَه اْلکاِفُروَن 
َ
ْرَسَل َرُس   اللُه ِإالَّ أ

َ
ذي أ َو دیِن اْلَحقِّ    وَلُه ِباْلُهدی * ُهَو الَّ

ِه َو َلْو َکِرَه اْلُمْشرُِکوَن  یِن ُکلِّ از اهل کتاب که به خدا و    یبا کسان)  1ِلُیْظِهَرُه َعَلی الدِّ
و آنچه را خدا و پیامبرش حرام کرده است بر خود حرام   آورندی ایمان نمبازپسین  روز  

د   کنندی نم نم  ین و  را  به دست خود در عین    کاریپ   پذیرندی حق  آنگاه که  تا  کنید، 
  یگفتند عیس  ا ست، و نصار ُعَزیر پسر خدا   جزیه بدهند * یهود گفتند  یمذلت و خوار 

که پیش از    یکسانهمانند گفتار    رانندی است که بر زبان م  یاین سخن  .ستپسر خدا 
ها َاحبار و راهبان  * آن  شوند؟ ی م  دهی انخدا بکشدشان، چگونه بازگرد  . این کافر بودند

گرفتند و حال آنکه مأمور بودند تنها    یالله به خدای  یجاو مسیح پسر مریم را به   دخو
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خدای هیچ  که  را  خدا  نیست   ییک  او  شریکش    ؛ بپرستند  جز  آنچه  از  است  ه  منز 
جز   خدا که    ینور خدا را با دهان خود خاموش کنند، در حال  خواهندی* م  دارندیم

است   یهرچند کافران را خوش نیاید * او کس  ؛خواهدی نور خود، نم  دنی رسانکمالبه 
ها پیروز گرداند،  دین   ۀاش را با هدایت و دین حق فرستاد، تا او را بر هم که فرستاده 

 . (یدهرچند مشرکان را خوش نیا

با    نی بنابرا  به جنگ  بودند که    یآنها کسان   کهچرا   کند؛ی م  ق یتشوآنان  خداوند 
ْن ُیِتمَّ ُنوَرُه    : را آغاز نمودند  کار یپ

َ
َبی اللُه ِإالَّ أ

ْ
ْفواِهِهْم َو َیأ

َ
ْن ُیْطِفُؤا ُنوَر اللِه ِبأ

َ
ُیریُدوَن أ

که    یکنند، در حال  خاموش نور خدا را با دهان خود    خواهندیم)  اْلکاِفُروَن   َو َلْو َکِرهَ 
بنده  و    ( هرچند کافران را خوش نیاید  ؛خواهدی نور خود، نم  دنی رسانکمالخدا جز به 

د تحریک    کنم ینمتصور   کشتن  د  ی برا   یآمادگ  ا ی  گرانیبه    ا ی  گرانیکشتن 
برا آماده نفرات  د  یکردن  اراد  گران،یکشتار  معتقدم  و  نشود؛  محسوب   ۀ جنگ 

 . را دربردارد  شتری ب   ی و حت  ی موارد  ن یچن  شان،یهادهان   ا کردن نور خداوند بخاموش

آهر پاسخ گفته   ات یچند  و  گرفتن  مشده،  احتمال  را  ا   دهدی دادن  جزو    نکه یو 
ول  متشابهات  ب   ی روشن و محکم  ۀ یآ  یهستند،  دارد که  خداوند    کندی م  ان یوجود 

و مؤمنان را از    کند یم  ق ی تشو  جنگندی ها مکه با آن  ی ه جنگ با کسانمؤمنان را ب
 .شودیم دهیگردانو متشابه به محکم باز  دارد؛یمباز  گرانیتجاوز به د

ذیَن ُیقاِتُلوَنُکْم َو ال َتْعَتُدوا   َو قاِتُلوا في  :دیفرمای متعال م  خداوند َسبیِل اللِه الَّ
در راه خدا بجنگید    کنند، ی که با شما جنگ م  یبا کسان) 1اْلُمْعَتدین ِإنَّ اللَه ال ُیِحبُّ  

 2« .(مکنید؛ زیرا خدا تجاوزکاران را دوست ندارد ی و تعد  
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2-   ْر
َ
َماَواِت َواْْل ِه َیْوَم َخَلَق الَس  ِه اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِکَتاِب الَل  ُهوِر ِعْنَد الَل  َة الُش  َض ِإَن  ِعَد 

ُحُرٌم   ْرَبَعٌة 
َ
أ ُم  ِمْنَها  اْلَقِی  یُن  الِد  ِلَك  ْنُفَسُکْم  َتْظ   َفَل َذٰ

َ
أ ِفیِهَن   کَ ِلُموا  ًة  َکاَف  اْلُمْشرِِکیَن  اِتُلوا 

َ
َما  َوق

ًة   ِقیَن ُیَقاِتُلوَنُکْم َکاَف  َه َمَع اْلُمَت  َن  الَل 
َ
ها نزد خدا، از روزی  ماه  ۀدر حقیقت، شمار ) 1َواْعَلُموا أ

[،  [ خدا، دوازده ماه است؛ از این ]دوازده ماه ها و زمین را آفریده، در کتاب ]علم آسمان   که
این ]چهار ماه[  [ چهار ماه، ]ماهِ  آیین استوار، پس در  این است  بر خود ستم    حرام است. 

جنگند، و بدانید خدا  که آنان همگی با شما میمکنید، و همگی با مشرکان بجنگید، چنان 
   .(تران اسبا پرهیزگا

  که خداوند سبحان، مسلمانان را به جنگ با افرادی که با ایشان جنگیدند در اینآیه این 
 .، صراحت داردکنند آغاز  با دیگرانرا  نه اینکه جنگ  ، دهددستور می

ْوَمُهْم ُکَل  َما    : فرمایدمی  تعالیحق   -3
َ
َمُنوا ق

ْ
َمُنوُکْم َوَیأ

ْ
ْن َیأ

َ
َسَتِجُدوَن آَخِریَن ُیِریُدوَن أ

ِإَلی   وا  ِفیَها  ُرُد  ْرِکُسوا 
ُ
أ َفُخُذوُهْم  اْلِفْتَنِة  ْیِدَیُهْم 

َ
أ وا  َوَیُکُف  َلَم  الَس  ِإَلْیُکُم  َوُیْلُقوا  َیْعَتِزُلوُکْم  َلْم  َفِإْن 

ُتلُ 
ْ
ِئُکْم َجَعْلَنا َلُکْم َعَلْیِهْم ُسْلَطاًنا ُمِبیًناوُهْم َحْیُث َثِقْفُتُموُهْم  َواق وَلٰ

ُ
زودی، گروهی دیگر  به )  2َوأ

ها[  ]آنخاطر و از قوم خود ]نیز[ ایمن باشند. خواهند از شما آسوده را خواهید یافت که می 
گیری نکردند  د. پس اگر از شما کناره برنهر بار که به فتنه بازگردانده شوند، سر در آن فرو می 

و از شما دست برنداشتند، هرکجا آنان را یافتید به اسارت    دادندو به شما پیشنهاد صلح ن
   . (ایمند که ما برای شما علیه ایشان تسلطی آشکار قرار دادها بگیرید و بکشیدشان. آنان 

دعوت  بلکه    ؛ نیست  آغازگرش باشندی که  آیه، فراخوان به جنگ این  فراخوان به جنگ در  
به  دعوت    در نتیجه  ؛دارددست برنمی و اذیت مسلمانان    آزار از  است که  کسی  به جنگ با  

 . جنگ دفاعی است
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 : ه استآیه فرمودتوضیح این در احمدالحسن  سید 

  قیتشو   داردینم باز   ن ی که دست از آزار مؤمن  یبه جنگ با کافر محارب   ه یآاین  »
  یبودن صلح با کسز یجا ی است برا  ی انی از آن، ب شی پ  ۀ یدر آ نکه ی علوه ا به   ؛کندیم

:  دهدها را آزار  آن  خواهدی و نم  جنگندی و با مؤمنان نم  کندی که درخواست صلح م
 َِّإلی  ِإال ذیَن َیِصُلوَن  ْن    الَّ

َ
أ ْو جاُؤُکْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم 

َ
أ َبْیَنُهْم میثاٌق  َو  َبْیَنُکْم  ْوٍم 

َ
ق

َطُهْم َعَلْیُکْم َفَلقاَتُلوُکْم َفِإِن اْعَتَزُلوُکْم َفَلْم ُیق ْوَمُهْم َو َلْو شاَء اللُه َلَسلَّ
َ
ْو ُیقاِتُلوا ق

َ
  اِتُلوُکْم أ
َلَم َفما َجَعَل اللُه َلُکْم َعَلْیِهْم َسبیل وَ ُیقاِتُلوُکْم  ْلَقْوا ِإَلْیُکُم السَّ

َ
که به   یمگر کسان) 1أ

در    آیندی یا خود، نزد شما م  پیوندند،یم  است  یکه میان شما و ایشان پیمان  یقوم
که از جنگیدن با شما یا جنگیدن با قوم خود، ملول شده باشند، و اگر خدا    یحال

گاه  پس هر   . خاستندی و با شما به جنگ برم  ساختی بر شما پیروزشان م  خواستیم
  ی برا   ی، خدا هیچ راهدادند یشنهاد صلح  کناره گرفتند و با شما نجنگیدند و به شما پ

   2« .(شما بر ضد آنان نگشوده است

ْخِرُجوُهْم   :تعالیحق این فرمودۀ    -4
َ
ُتُلوُهْم َحْیُث َثِقْفُتُموُهْم َوأ

ْ
ْخَرُجوُکْم  َواق

َ
 ِمْن َحْیُث أ

اْلَقْتِل  َواْلفِ  ِمَن  َشُد  
َ
أ ِعْنَد  ْتَنُة  ُتَقاِتُلوُهْم  اْلَحَراِم َواَل  ِفیِه    اْلَمْسِجِد  ُیَقاِتُلوُکْم  ٰی  اَتُلوُکْم  َفِإْن َحَت 

َ
ق  

ُتُلوُهْم  
ْ
اْلَکاِفِریَن َفاق َجَزاُء  ِلَك  ِه    ...*    َکَذٰ ِلَل  یُن  الِد  َوَیُکوَن  ِفْتَنٌة  َتُکوَن  اَل  ٰی  َحَت  اِتُلوُهْم 

َ
  َفِإِن َوق

اِلمِ   َعَلی   ِإاَل    ُعْدَواَن   َفَل   اْنَتَهْوا  یافتید آنان را بکشید، و  ) 3یَن الَظ  و هرکجا بر ایشان دست 
با  ]   ؛ [ فتنه از قتل بدتر استآنان را بیرون برانید، ]چراکه  همان گونه که شما را بیرون راندند

  ؛، مگر آنکه با شما در آنجا به جنگ درآیند نجنگید الحرام با آنان  [ در کنار مسجد وجوداین  
با آنان بجنگید  * ...    .آنان را بکشید، که کیفر کافران چنین است  پس اگر با شما جنگیدند
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ای نباشد، و دین، مخصوص خدا شود. پس اگر دست برداشتند، تجاوز جز بر  تا دیگر فتنه 
   . (نیستستمکاران روا 

آیه    دو  به جنگ در ایندعوت    .استشدۀ قبلی  ه گفتاین دو آیه، همان مطالب  توضیح  
و بازگرداندن    ،دیگرانو اذیت  برای بازداشتن آزار  فقط  بلکه    ؛نیستجنگ  آغازگری  از نوع  

ْخَرُجوُکْم   :آنان استتوسط    شدهحقوق غصب 
َ
ْخِرُجوُهْم ِمْن َحْیُث أ

َ
و همان گونه که  )  َوأ

را  یا گروهی  حکومت  هیچ  واقعیت این است که ما    .(آنان را بیرون برانید  شما را بیرون راندند
برای دفاع از خود و بازگرداندن حق و حقوق  سلب حقوقش را داده باشد و    ۀیم که اجاز ا ه ندید

نظاره خودش   یک  باشد؛فقط  بوده  )  گر  جنگی  چنین  آیا  خشونتی  عنوان  به حال 
 !؟کندرا آشفته می خداناباوران کنندگان و تشکیک توجیه( این  غیرقابل 

َه َوَرُسوَلُه َوَیْسَعْوَن ِفي    :تعالیحق همین طور فرمودۀ    -5 ِذیَن ُیَحاِرُبوَن الَل  َما َجَزاُء اَل  ِإَن 
ُیْنَفْوا مِ  ْو 

َ
أ ْرُجُلُهْم ِمْن ِخَلٍف 

َ
َوأ ْیِدیِهْم 

َ
أ َع  ُتَقَط  ْو 

َ
أ ُبوا  ُیَصَل  ْو 

َ
أ ُلوا  ُیَقَت  ْن 

َ
أ َفَساًدا  ْرِض 

َ
 اْْل

َ
اْْل ْرِض  َن 

ِلَك  ْنَیا    َذٰ الُد  ِفي  ِخْزٌي  َعِظیٌم َلُهْم  َعَذاٌب  اْلِْخَرِة  ِفي  و  ) 1َوَلُهْم  خدا  با  که  کسانی  سزای 
یا بر دار آویخته    ،کوشند، جز این نیست که کشتهجنگند و در زمین به فساد میمی  ش پیامبر 

بعید گردند.  یا از آن سرزمین ت ،یا دست و پایشان در خلف جهت یکدیگر بریده شود شوند، 
   .(داشت و در آخرت عذابی بزرگ خواهند  ؛ آنان در دنیاست این، رسوایِی 

پیکار با  همچنین    گردانند؛اش را الزم میفرستاده و  محاربین  با  پیکار  و دیگر آیاتی که  
َها    :فرمایدمی  تعالیحق   .دارندنمی بر مسلمانان    و اذیت  آزاردست از  که    یمنافقین ُی 

َ
ِبُي   َیا أ الَن 

َعَلْیهِ  َواْغُلْظ  َواْلُمَناِفِقیَن  اَر  اْلُکَف  ُم  َجاِهِد  َجَهَن  َواُهْم 
ْ
َوَمأ اْلَمِصیُر ْم  با  ) 2َوِبْئَس  پیامبر،  ای 

جایگاه  و  بگیر،  سخت  آنان  بر  و  کن  جهاد  منافقان  و  بد    آنان   کافران  چه  و  است،  دوزخ 
اذیت و  ن برای بازداشتن آزار و  جنگ مسلمانان با آناپس روشن است که    .(استفرجامی  
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 . استآنان بوده دشمنی 

 : دوم

بردن باال تنها درصدد  خواند،  می فرا از سوی دیگر، برخی از آیات قرآن کریم که به جنگ  
در  و بیان اینکه جنگ دفاعی آنان از خودشان و  هستند،  جنگجویان مسلمان    معنوی ارزش  

از    د، موجب رسیدن به پاداش نکنتجاوز می د و به آنان  ندهکه آنان را آزار می برابر کسانی  
واجب و تکلیف  یک  مسئله فقط به انجام  این  و    ،در روز قیامت است  سوی خداوند سبحان 

  دکنالزم می را  آن  اسلمی  حکومت  که قانون جاری در    یک وظیفۀ ملی و میهنی( مثًل  )
 ـ تعلق ندارد. دهند انجام می رهای جهان ک لش  ۀ که داوطلبان در هم طور همان ـ

   : از جملهیم ملحظه کنیم؛ توانمی ت متعددی آیارا در  ییمعنا ما چنین 

-  ا َعَلْیُکُم  َلُکْم ُکِتَب  ُکْرٌه  َوُهَو  َتْکَرُهوا   ْلِقَتاُل  ْن 
َ
أ َلُکْم    َوَعَسٰی  َخْیٌر  َوُهَو  َشْیًئا 

َشْیئً  وا  ُتِحُب  ْن 
َ
أ َلُکْم  َوَعَسٰی  َشٌر   َوُهَو  َتْعَلُموَن ا  اَل  ْنُتْم 

َ
َوأ َیْعَلُم  ُه  شما  ) 1َوالَل  بر 

چیزی    چه بساکارزار واجب شده است، در حالی که برای شما ناگوار است. و  
برای شما خوب است، و  را خوش نمی  چیزی را دوست    چه بسادارید و آن 

 . (انیددشما نمی داند و دارید و آن برای شما بد است، و خدا می می
-  َعِلیٌم َسِمیٌع  َه  الَل  َن  

َ
أ َواْعَلُموا  ِه  الَل  َسِبیِل  ِفي  اِتُلوا 

َ
کارزار  ) 2َوق راه خدا  در  و 

   .(تو بدانید خداوند شنوای داناسکنید، 
-  اْلَح َیْشُروَن  ِذیَن  اَل  ِه  الَل  َسِبیِل  ِفي  ِباْلِْخَرِة  َفْلُیَقاِتْل  ْنَیا  الُد  ِفي  َیاَة  ُیَقاِتْل  َوَمْن 

ْجًرا َعِظیًما
َ
أ ْو َیْغِلْب َفَسْوَف ُنْؤِتیِه 

َ
أ ِه َفُیْقَتْل  پس، باید کسانی که  ) 3َسِبیِل الَل 
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کنند در راه خدا بجنگند؛ و هرکس در  میمعامله  آخرت  در برابر  زندگی دنیا را  
   . (دزودی پاداشی بزرگ به او خواهیم دا شود، به راه خدا بجنگد و کشته یا پیروز  

-   اْلِقَتاِل ِض اْلُمْؤِمِنیَن َعَلی  ِبُي  َحِر  َها الَن  ُی 
َ
أ ُروَن  َصابِ   ِعْشُروَن   ِمْنُکْم   َیُکْن   ِإْن َیا 

ِماَئَتْیِن   َکَفُروا  َیْغِلُبوا  ِذیَن  اَل  ِمَن  ْلًفا 
َ
أ َیْغِلُبوا  ِماَئٌة  ِمْنُکْم  َیُکْن  اَل  َوِإْن  ْوٌم 

َ
ق ُهْم  َن 

َ
ِبأ

[ شما بیست  ای پیامبر، مؤمنان را به جهاد برانگیز. اگر از ]میان ) 1َیْفَقُهوَن 
شوند، و اگر از شما یکصد تن باشند  شکیبا باشند بر دویست تن چیره می  تن

می پیروز  کافران  از  تن  هزار  قومی  ؛گردندبر  آنان  که  هستند    چراکه 
   . (فهمندنمی 

 :سوم

توضیح  اسلمی را    ۀ که حقوق رزمندهستند  صدد بیان قوانین نظامی  در   برخی از آیات
که با  کسی  نبرد علیه  میدان  و در    ، کاری برایش جایز است انجام دهدو اینکه چه دهند  می

 .دجایز نیست انجام ده را چه کاری   ، کندجنگد و به او ستم میاو می

 : فرماید می احمدالحسن سید 

  استیرا از س  ن ید  ، یاله  نینکته توجه داشت که اسلم و د  ن یبه ا   دیبا   نی همچن»
از    یار یبس  جهینتو در  است،    ن یاز د   یبخش  است،یبلکه حکومت و س  داند؛ی جدا نم

را که    ی که حقوق سرباز را در نبرد و کار   ینظام  ن ی اند از قواندر قرآن عبارت   اتیآ
مؤمن تا   . کنندیانجام دهد، مشخص م  جنگدیکه با او م ی مجاز است در برابر کس

تا اجر و    کندیم  کاریبا دستور خداوند پ  فقط و    جنگدی نشود نم  یکه با او جنگ   یزمان
  ینبرد، جنگ با کسان  دانیمؤمنان در م   ی جهت خداوند برا   ن یبه هم  رد؛ یپاداش بگ 

و    اکنونهم که    طور  همان فرموده است؛    ع یتشر   یقرآن   اتی در آ  جنگندی که با او مرا  
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و در آن حقوق   کنندی را وضع م ی نیقوان  انشانیلشکر  یها برا حکومت  ن، یاز ا  شیپ
ب   دانیسربازانشان را در م  را    .... و    ست ین   زی است و آنچه جا  زی و آنچه جا،  انینبرد 

 1« .کنندیم ح یتشر 

ِإَذا   :تعالیحق سخن  مثال این  عنوان  به  ٰی  اِب َحَت 
َ
ق ِذیَن َکَفُروا َفَضْرَب الِر  اَل  َفِإَذا َلِقیُتُم 

ٰی َتَض  ا ِفَداًء َحَت  ا َبْعُد َوِإَم  ا َمًن  وا اْلَوَثاَق َفِإَم  ْثَخْنُتُموُهْم َفُشُد 
َ
ْوَزاَرَها  أ

َ
ُه  َع اْلَحْرُب أ ِلَك َوَلْو َیَشاُء الَل  َذٰ

ْعَماَلُهْم َیْبُلَو َبْعَضُکْم ِبَبْعٍض  ِکْن لِ اَلْنَتَصَر ِمْنُهْم َولَٰ 
َ
ِه َفَلْن ُیِضَل  أ ِتُلوا ِفي َسِبیِل الَل 

ُ
ِذیَن ق  2َواَل 

تا چون آنان  .  [ را بزنیدها]یشاناند برخورد کنید، گردنپس چون با کسانی که کفر ورزیده)
[  ید؛ سپس یا ]بر آنان را ]در کشتار[ از پای درآوردید، پس ]اسیران را[ استوار در بند کش

تا در جنگ، اسلحه بر   از ایشان بگیرید[،  یا فدیه ]و عوض  ت نهید ]و آزادشان کنید[  من 
می  خدا  اگر  و  خدا[؛  ]دستور  است  این  شود.  گذاشته  انتقام  زمین  ایشان  از  خواست، 

و کسانی  برخی ]دیگر[ بیازماید،    ۀوسیلکشید، ولی ]فرمان پیکار داد[ تا برخی از شما را به می
   .(کندنمی اند، هرگز کارهایشان را ضایع که در راه خدا کشته شده 

 : فرمایدمی این آیه  در بیان معنای ، احمدالحسنسید 

  ان ینبرد ب  دانی از حقوق سربازان مؤمن را در جنگ در م  ی برخ  ه یآ  ن یا   :یمعن»
  بجنگند  جنگد،یها مکه با آن یاست که با کافر آن   شانیحقوق ا جمله از  .کندیم

ب حقوق    کندی م  انیو  جمله  اس  شان،ی ا از  م  ، هست  ز ین  رانیگرفتن  در    توانند یو 
آنان را    ایآزاد کنند    ا ر آنان    یبدون عوض  ایدهند    ی ها آزادبه آن  ران،یبرخورد با اس
 ...  و رند یبگ  یا ه یفد شانیبرا   ایمبادله کنند  

که فقط    یاله  ی قرآن عبارت است از قانون  می در کجاست؟ گفت  ه یآ  نیا   اشکال
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ندارد  هابه عبادت  اله  است،ی بلکه س  ؛ تعلق  بر    ،یحکومت  آنچه  و  حقوق مؤمنان 
  1« .کندیم ان یبنیز  را  ...واجب است و  شانیا 

 : چهارم

مجاور    ه یهودیانایشان ب  کندمیکند ملحظه  مراجعه    رسول اکرم  ۀبه سیر کس  هر 
نسبت به رسول  ها  که آن  هاییدشمنی   با وجود   ؛بودامنیت داده  در  منوره، اجازه زندگی    ۀ مدین

کردند میان  دادند و تلش  پناه  کردند و به منافقین  آشکار  و نفاقی که  خدا اظهار داشتند  
و دیگر کارهای    ...به قتل برسانندرا   پیامبرکردند  سعی  اوس و خزرج دشمنی بیندازند و 

انجام دادندای  خصمانه  تاریخ   2؛ که  قصدی  سوء  آن حضرتاست که  به ما نگفته  ولی 
ض به آنان    ۀ مسلمانان اجاز یکی از  یا به    ، نسبت به آنان داشته باشد یا به    ، داده باشد را  تعرُّ

آزارها  با آنجنگ   به  اذیتشان دستور    یا  تا زمانی که  و  البته  باشد؛  بندهای  به  ها  آنداده 
در حد و    این توافقاتهرچند    ؛بودند پایبند    آنان و ایشان منعقد شده بودمیان  که  توافقاتی  

و به آنچه  خود را زیر پا گذاشتند  پیمان  طور کامل عهد و  ها به آنولی    ؛ دنیا بوداین  حدود  
خودشان   رسول  میان  بود  خدا و  نکردند  شرط شده  را  پس    ؛ وفا  اسلم  برای  دشمنان 

ها کسانی شدند  به این ترتیب آن  ، ویاری دادند   منوره   ۀ در مدیننوپایش  اسلم و دولت    نابودی 
 . رهسپار شدندبا آنان پیکار  برای    و مسلمانان ؛ مسلمانان را آشکار کردندعلیه جنگ که 

 : فرماید می احمدالحسن سید 

که    هود ی   .واضح و روشن است  علوه، عملکرد رسول خدا حضرت محمدبه»
  ی بد   شانیو به ا   کردندیم  یزندگ  تیدر امن  ،نه یدر مد  شانیاهل کتاب هستند، با ا 

آن  که با  را    یو کمک به کسان  شانیها بودند که جنگ با ا آن  ن یا   نکهی تا ا   دیرسی نم
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 1« .بودند آغاز نمودند دهیجنگ  حضرت

َة    : فرمایدمی   تعالیحق ِئَم 
َ
ْیَماَنُهْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنوا ِفي ِدیِنُکْم َفَقاِتُلوا أ

َ
َوِإْن َنَکُثوا أ

ُهْم اْلُکْفِر   ْیَماَن   اَل   ِإَن 
َ
ُهْم   َلُهْم   أ وا ِبِإْخَراِج  *  َیْنَتُهوَن    َلَعَل  ْیَماَنُهْم َوَهُم 

َ
ْوًما َنَکُثوا أ

َ
اَل ُتَقاِتُلوَن ق

َ
ُسوِل أ الَر 

َل مَ  َو 
َ
ٍة  َوُهْم َبَدُءوُکْم أ َتْخَشْوَنُهْم  َر 

َ
هُ أ َحُق    َفالَل 

َ
ْن   أ

َ
ْبُهُم  *  ُمْؤِمِنیَن    ُکْنُتْم   ِإْن   َتْخَشْوهُ   أ اِتُلوُهْم ُیَعِذ 

َ
ق

ْوٍم ُمْؤِمِنیَن 
َ
ْیِدیُکْم َوُیْخِزِهْم َوَیْنُصْرُکْم َعَلْیِهْم َوَیْشِف ُصُدوَر ق

َ
ُه ِبأ گر سوگندهای خود  و ا )  2الَل 

  ؛ را پس از پیمان خویش شکستند و شما را در دینتان طعن زدند، پس با پیشوایاِن کفر بجنگید
چرا با گروهی که سوگندهای خود را  *    .چراکه آنان را هیچ پیمانی نیست، باشد که بازایستند

فرستاد که  آن شدند  بر  و  نخست  ۀشکستند  که  بودند  آنان  و  کنند،  بیرون  را  بار    ین]خدا[ 
ترسید؟ با اینکه اگر مؤمنید خدا  جنگید؟ آیا از آنان می ]جنگ را[ با شما آغاز کردند، نمی

و  دهد  می با آنان بجنگید؛ خدا آنان را به دست شما عذاب  *    .سزاوارتر است که از او بترسید
پیروزی می   ، کندرسوایشان می ایشان  را بر  تسلی  های گروه مؤمنان را  بخشد و دل و شما 

َذَف ِفي    فرماید: و می  (دهدمی
َ
ْهِل اْلِکَتاِب ِمْن َصَیاِصیِهْم َوق

َ
ِذیَن َظاَهُروُهْم ِمْن أ ْنَزَل اَل 

َ
َوأ

َفِریًقا ِسُروَن 
ْ
َوَتأ َتْقُتُلوَن  َفِریًقا  ْعَب  الُر  ُلوِبِهُم 

ُ
ْوَرَثُکْم  *    ق

َ
ْمَواَلهُ َوأ

َ
َوأ َوِدَیاَرُهْم  ْرَضُهْم 

َ
َلْم  أ ْرًضا 

َ
َوأ ْم 

ِدیًرا َتَطُئوَها  
َ
ق َشْيٍء  ُکِل   َعَلٰی  ُه  الَل  ]مشرکان) 3َوَکاَن  که  را  کتاب  اهل  از  کسانی  [  را   و 

  ای[ گونه؛ ]به هایشان هراس افکندکرده بودند، از دژهایشان به زیر آورد و در دل پشتیبانی  
می را  میگروهی  اسیر  را  گروهی  و  خانه *    .کردیدکشتید  و  زمینشان  و  و  اموالشان  و  ها 

 . (تواناست سرزمینی را که در آن پا ننهاده بودید به شما میراث داد، و خدا بر هرچیزی 

و دشمن    ، خواند که جنگ علیه اسلم را آشکار کردهفرامیکسی  به جنگ با    این آیات 
 .داده است اسلم را علیه آن یاری
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نتیجه زمان  دانستیم    در  از  آیات  و  ـ آغازش  سر اسلم،  جنگ    ۀاجاز   ـقرآنتمامی 
تا    ؛استنکرده  صادر  را  کسی  ستم به هیچ   ۀیا اجاز   ،نداده استکسی  به هیچ دستانه را  پیش 

ـ  ترتیب  این  ادعا می به آن صورتی که تشکیکبه  با  که  شمرده شود  دینی    ـکنندکنندگان 
به جنگ  هماستوار شده است؛ و ملحظه کردیم  شمشیر و جنگ و خشونت   آیاتی که  ۀ 

نیز برای  و    ،جنگدکه با اسلم میهستند  کسی  بیان جنگ با  فقط درصدد  د،  نخوانمیفرا 
 . نه بیشتربوده است،  دشمن  و اذیت  آزار بازداشتن و ممانعت 

 است  گرانیدراندن حاشیه بهخواستار  قرآن  :41  اشکال

ِه    : آمده استچنین مضمونی    در برخی از آیات قرآن کریم یَن ِعْنَد الَل  ْسَلُم  ِإَن  الِد  اْْلِ
َبْیَنُهْم   اْلِعْلُم َبْغًیا  َبْعِد َما َجاَءُهُم  ِإاَل  ِمْن  وُتوا اْلِکَتاَب 

ُ
أ ِذیَن  اَل  ِه   ِبآَیاِت   َیْکُفرْ   َوَمْن َوَما اْخَتَلَف    الَل 

هَ   َفِإَن   ر حقیقت، دین نزد خدا همان اسلم است. و کسانی که کتاب  )د 1اِب اْلِحَس   َسِریُع   الَل 
[ به آنان داده شده، با یکدیگر به اختلف نپرداختند مگر پس از آنکه علم برای  ]آسمانی 

حسدی که میان آنان وجود داشت. و هرکس به آیات    ۀ[ آمد، آن هم به سابقحاصل]آنان  
ْسَلِم ِدیًنا َفَلْن ُیْقَبَل    و  (اند[ خدا زودشمار استخدا کفر ورزد، پس ]بد َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْْلِ

جز اسلم، دینی ]دیگر[ جوید، هرگز از وی    سو هرک) 2ِمْنُه َوُهَو ِفي اْلِْخَرِة ِمَن اْلَخاِسِریَن 
کنندگان،  و دیگر آیاتی که به نظر تشکیک   ( پذیرفته نشود، و وی در آخرت از زیانکاران است

 گیرد.برای آنان در نظر نمی   هیچ حقوقیکند و می تأکیدراندن حاشیه رویکرد به بر 

   :پاسخ

دیگری  مطلب  بیان  دنبال  بلکه به   ؛نیستند دیگران  راندن  حاشیهبه صدد  در   این آیات کریم
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 . هستند

ه  ، فرموده از ایشان پرسیده شدخصوص  در پاسخ پرسشی که در این  احمدالحسن  سید  
   :است

ماواِت   :عمرانآل   : معنی  ...   :»اول ْسَلَم َمْن ِفي السَّ
َ
َفَغْیَر دیِن اللِه َیْبُغوَن َو َلُه أ

َ
أ

ْنِزَل َعلی 
ُ
ْنِزَل َعَلْینا َو ما أ

ُ
ا ِباللِه َو ما أ ْل آَمنَّ

ُ
ْرِض َطْوعًا َو َکْرهًا َو ِإَلْیِه ُیْرَجُعوَن * ق

َ
 َو اْْل

وِتَي ُموسی   وَب ِإْسماعیَل َو ِإْسحاَق َو َیْعقُ ِإْبراهیَم َو  
ُ
ْسباِط َو ما أ

َ
وَن    َو عیسی  َو اْْل ِبیُّ َو النَّ

ْسلِم دینًا   َحٍد ِمْنُهْم َو َنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن * َو َمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْْلِ
َ
ُق َبْیَن أ ِهْم ال ُنَفرِّ ِمْن َربِّ

  ! جویند؟یجز دین خدا م ی دین یاآ) 1ْلِْخَرِة ِمَن اْلخاِسرین َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو ِفي ا 
ها و زمین است خواه و ناخواه تسلیم فرمان او هستند و  حال آنکه آنچه در آسمان 

به خدا و آنچه بر ما و بر ابراهیم و اسماعیل و    :* بگو  گردانندیبه نزد او بازشان م
نیز آنچه بر موس او، و  از    یو عیس  یاسحاق و یعقوب و فرزندان  پیامبران دیگر  و 

  ی جانب پروردگارشان نازل شده است، ایمان آوردیم، میان هیچ یک از ایشان فرق
کند از او  جز اسلم اختیار  یاو هستیم * و هرکس دین ۀو همه تسلیم اراد نهیم ی نم

 . (استدیدگان پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیان 

  نکهی ا   کند؛یم   انیب  اتیاسلم را در آ  یمعنا  یروشن عمران بهآل   ۀاز سور   84  ۀیآ
به  م یاسلم همان تسل  است؛  در هر زمان    نی خداوند در زم  ۀ فیخداوند و خلشدن 

همان    ؛منصوب شده است  نشی قانون خلفت خداوند در زم  بر اساسکه  ای  خلیفه 
داشته است؛ او    جودو  نی زم  ن یانسان در ا   ن ینخست یروز برا   ن یکه از نخست  یقانون

در    نشیو جانش فهیخلعنوان  بهاو را    که خدا بوده    خدا حضرت آدم  امبری همان پ
 . ه استگماشت نش یزم
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بلکه فقط    ست؛ین  یکس ه یکردن علحکم  ا یبه در کردن  دانی از م یبرا   ات یآ نیا 
شدن م ی همان تسل  ی عنی  ؛ پردازندمیقبول از نظر خداوند  قابل   ماِن ی قانون ا   انیب به  

 . نشیدر زم  خدا جانشین و  ،در برابر خداوند 

  یبدان  یگرانی د  «به در کردن  دانی از م»را    مانی ا   ی برا   یشما وضع قانون  نکهیا   اما
نپذ را  ا   اند، رفته یکه آن  بر  از آنجا که  ـ   ان یاد  روانیپ   ۀ خواهد بود که هم  ا معن  ن یبه 

ا   اساس م  مانی قانون  منزو   ر یغ  ـکنندیعمل  را  خودشان  م  یاز  از  در    دانی و  به 
بر هر گروه  نی ا   یاند و حتکرده تفکر مشخص   یموضوع  به  ن   مانیا   یکه    ز یدارند 

 1« .شودیمنطبق م
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(9) 

 اشکاالت سیاسی

نکرده    خدارسول  جانشینی    ۀمسئلبه    قرآن   : 42  اشکال  توجه 
 است 

را متهم می  کنندگانتشکیک  به قرآن کریم  به مسئل و صریح   شکل روشنکنند که    ۀ، 
احساس نیاز  ترین مسائلی است که اینکه حکومت، یکی از مهم با   ؛حکومت نپرداخته است

به  آن  میبه  حس  مسلمان  شودشدت  برای  چه  چه  ؛  دیگرانو  همین    .برای  دلیل،  به 
پدید آمد    یمسلماناندر میان و اختلف  بندیجناح  وفات کرد خدا اینکه رسول محض به 

را   خود  یک  که  تعیین  شرعی  برای  رسول  که  حاکم  اضطرار    خدا جانشین  در  باشد 
این   دیدند؛ می یک  با    ، و  قرآن  سوی  وحی  کتاب  اینکه  رفع    خدا از  و  مردم  هدایت  برای 

ـ به ؛  تبوده باشد در تعارض اس  شاناختلف ـ طبق تعریفی که در خود قرآن آمده خصوص 
 !چیزی در قرآن وجود دارد بیان هر 

 : پاسخ

  :اول

پیش   ابتدا در   از  واردای  زمینه نباید  در  شبهه که  این  ذهن    شدن  کنندگان  تشکیک به 
و  خلفت    ۀ مسئل  ۀ دربار  سنتعلمای اهل   گیریموضع یعنی    است غفلت ورزید؛   هبودسهیم  

اساس  این    بر  سنتعلمای اهل  یت اکثر   ۀنیست که عقیدتردیدی    .خدا رسول  جانشینی  
اکرمبوده   یافت  حالی    در  است که رسول  از خود  کسی  که هیچ وفات  عنوان به را پس 

از نظر شیعیان، طبوق    طور کلیبه  ـ طبیعتاً ـ دیدگاه  در حالی که این    ه بود؛تعیین نکردجانشین  
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 . نیست پذیرفتنی ،  ی که دارند متون دینی متواتر 

 : گویداحمد امین می 

کرد که جانشین  خدا »رسول   وفات  نکرد  ش خودبرای    یدرحالی  بود،تعیین  و    ه 
ترین و مسلمانان، با سخت  در نتیجه  ؛باید باشدچگونه    این جانشین،  انتخابنفرموده بود  

روبهخطرناک  مسئله  شدندترین  در    ،رو  پیشو  شکست  پیروزی  رویشان،مسیر  در   شانیا 
 1« .وابسته بودمسئله به این سیاسی، عرصۀ 

 : گویدمی  «طه حسین»

بسا» راست  چه  جمله  قطعیاز  و  دالیل  ترین  میترین  ما  اینکه  قرآن،  گوییم  برای 
، این  تنظیم نکرده استگذاری و  سیاست  ـجزئیکلی و نه  شکل  نه بهـمسائل سیاسی را  

قرآن   که  و  باشد  و نیکی  نزدیکان دستور دادهبخشش  به عدالت  و کار   ،به  از فحشا    و 
،  ترسیم کرده است  شانبرایکلی را برایشان    حدودیو    ،ستم بازداشتهو  ظلم  ناشایست و  

و  دانند  صلح میبه همان صورتی که خودشان  کارهایشان را    یتو مدیر سپس تدبیر    و
نظام  هیچ  ،  پیامبر خود    . به خودشان واگذار کرد  از این حدود تجاوز نکند که  ای  گونهبه

هنگامی که بیماری  و    ،تعیین نکردبا سنت خود   ـ برای حکومت و نه سیاستنه  ـمشخصی  
عنوان بهصورت مکتوب یا غیرمکتوب  بهیک از یارانش را  هیچبر وی سنگین و سخت شد  

 2« . ...تعیین نکردجانشین خودش برای مسلمانان 

  :دوم

  نپرداخته است   خدا حکومت و خلفت رسول    ۀبه مسئل  قرآنگوید  میکه  نظر کسی  
نیست کامًل    ؛ صحیح  استبلکه  آن  کریم  کسی    .عکس  قرآن  بیند  می  خواندمی را  که 

آیات   هاسوره که    ی محور ترین  اصلی دارد بر    قرآن  و  تمرکز  خلفت و حاکمیت    ۀ مسئل  آن 
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  ات خون مردم است و تصمیممسلط بر  یعنی باالترین حاکمی که  ؛است شخداوند در زمین
  انتخاب از سوی خداوند    هک  استکسی    او  .اوست  ۀعهد  جنگ و صلح و مسائل مشابه آن بر

 . امامو چه  ، رسولچه   ،باشد بوده نبی   چه یک شده است؛

بعثت  از   روز  الهی  نخستین  ارسال  روی  و  آدمبر  سبحان،  خداوند  زمین،  را    این 
اَل    :فرماید می تعالیحق  . معین فرمود شدر زمین ۀ خودش خلیفجانشین و عنوان به 

َ
َوِإْذ ق

ْرِض َخِلیَفًة  
َ
ي َجاِعٌل ِفي اْْل َك ِلْلَمَلِئَکِة ِإِن  اُلوا َرُب 

َ
َتْجَعُل   ق

َ
َماَء  َوَیْس   ِفیَها   ُیْفِسُد   َمْن   ِفیَها   أ ِفُك الِد 

ُس َلَك   ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقِد  اَل َوَنْحُن ُنَسِب 
َ
ي  ق ْعَلُم   ِإِن 

َ
َم آَدَم  *  َتْعَلُموَن    اَل   َما  أ َها ُثَم   َوَعَل  ْسَماَء ُکَل 

َ
اْْل

ُؤاَلِء ِإْن ُکْنُتْم َصاِدِقیَن  ْسَماِء َهٰ
َ
ْنِبُئوِني ِبأ

َ
اُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم  *    َعَرَضُهْم َعَلی اْلَمَلِئَکِة َفَقاَل أ

َ
ق

ْمَتَنا   َك َلَنا ِإاَل  َما َعَل  ْنَت   ِإَن 
َ
ْنِبْئهُ *    اْلَحِکیُم   اْلَعِلیُم   أ

َ
اَل َیا آَدُم أ

َ
ْسَماِئِهْم  ق

َ
ا ْم ِبأ ُهْم   َفَلَم 

َ
ْنَبأ

َ
ْسَماِئِهْم    أ

َ
ِبأ
ْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُکْنُتْم َتْکُتُمو

َ
ْرِض َوأ

َ
َماَواِت َواْْل ْعَلُم َغْیَب الَس 

َ
ي أ ْل َلُکْم ِإِن 

ُ
ق
َ
َلْم أ

َ
اَل أ

َ
و  ) 1َن ق

تند »آیا کسی را  ، گفگمارم«می چون پروردگار تو به فرشتگان گفت »من در زمین جانشینی  
ها بریزد؟ و حال آنکه ما با ستایش تو، ]تو  گماری که در آن فساد انگیزد، و خوندر آن می

می تنزیه  می را[  تقدیست  به  و  می کنیم؛  چیزی  »من  فرمود  شما  پردازیم.«  که  دانم 
  عرضه نمود ملئکه  ها را بر  را به آدم آموخت؛ سپس آن ها  اسم   ۀ و ]خدا[ هم.« *  دانیدنمی 

  ! »منزهی تو  : گفتند.« *  ها به من خبر دهیداز اسامی این  گویید»اگر راست می  :و فرمود
فرمود:  .« *  ای، هیچ دانشی نیست؛ تویی دانای حکیمما را جز آنچه ]خود[ به ما آموخته

[ ایشان را از اسماءشان خبر داد،  »ای آدم، ایشان را از اسامی آنان خبر ده.« و چون ]آدم 
کنید،  دانم؛ و آنچه را آشکار می ها و زمین را می آسمان  ۀفرمود: »آیا به شما نگفتم من نهفت

 . («دانم؟داشتید می و آنچه را پنهان می 

تعیین  و او را    ،است که آدم را انتخابکسی  روشن است خداوند سبحان    ،آیاتدر این  
بوده    « علم»که  توضیح داده،  را    ین فدیگر مکل  میان  از    همچنین علت برگزیدن او  .فرمود

 
 .33تا  30بقره:  - 1



 دفاع از قرآن شناسی ـ  دینی و زبانمطالعات  عالی  سسۀ آموزش ؤم ................................. 312

جریان  نیز    بعدی آدم  و جانشینان   خلفا تمام  سنت خداوند در  و به همین صورت    ؛است
و از جهت دیگر، داناترین   اند،شده  خداوند منصوب و انتخاب توسط ، سوآنان از یک  . یافت

 . آفریدگان هستند

  ،آیات متعدد در   قرآن کریم  .ه استادامه داشتپیوسته  نیز پس از آدم    این تنصیب الهی
از سوی خداوند سبحان منصوب  ان و  جانشین از  تعدادی    ]داستان[ را که  الهی  و  خلفای 
   :مثالعنوان به   اند حکایت کرده است؛ معین شده 

و  معین    ،پادشاه عنوان  به را   است که ابراهیمهمان کسی    خداوند سبحان -
را     تعالیحق  .معرفی نموده است  شدر زمین  و جانشینش   خلیفهعنوان  بهاو 

اَل    :فرمایدمی
َ
ُه اْلُمْلَك ِإْذ ق ْن آَتاُه الَل 

َ
ِه أ ِذي َحاَج  ِإْبَراِهیَم ِفي َرِب  َلْم َتَر ِإَلی اَل 

َ
أ

ِمیُت  
ُ
َوأ ْحِیي 

ُ
أ َنا 

َ
أ اَل 

َ
ق َوُیِمیُت  ُیْحِیي  ِذي  اَل  َي  َرِب  اَل ِإْبَراِهیُم 

َ
هَ   َفِإَن    ِإْبَراِهیُم   ق   الَل 

ِتي 
ْ
ْمِس   َیأ ِت   اْلَمْشِرِق   ِمَن   ِبالَش 

ْ
ِذي   َفُبِهَت   اْلَمْغِرِب   ِمَن   ِبَها   َفأ هُ   َکَفرَ   اَل    اَل   َوالَل 

اِلِمیَن یَ  الَظ  اْلَقْوَم  با ابراهیم دربارۀ پروردگارش که  آیا از آن کس که  ) 1ْهِدي 
ه میپاشاهی را به او داده بود   گفت    اه که ابراهیمگ خبر نیافتی؟ آن  کردمحاج 

  گفت »من هم.«  میراندکند و می»پروردگار من همان کسی است که زنده می 
می میزنده  و  »خدا کنم  گفت:  ابراهیم  خاور  وند  میرانم.«  از  را  خورشید 

آورد، تو آن را از باختر برآور.« پس آن کس که کفر ورزیده بود مبهوت  برمی
 (. کندماند. و خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی 

کرده  منصوب    شدر زمینجانشینی  پادشاه و  عنوان  به د را  وخداوند سبحان، داو  -
ْرِض َفاْحُکْم    : فرمایدمی  تعالیحق   .است

َ
اْْل ا َجَعْلَناَك َخِلیَفًة ِفي  ِإَن  َیا َداُووُد 

َفیُ  اْلَهَوٰی  ِبِع  َتَت  ِباْلَحِق  َواَل  اِس  الَن  ِه  َبْیَن  الَل  َك َعْن َسِبیِل  اَل  ِضَل  وَن  ِإَن   َیِضُل  ِذیَن 
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ِه َلُهْم َعَذاٌب َشِدیٌد ِبَما َنُسوا َیْوَم اْلِحَساِب  داوود، ما تو را   ای) 1َعْن َسِبیِل الَل 
به   و جانشین در زمین خلیفه   حق داوری کن، و  گردانیدیم؛ پس میان مردم 

در کند. در حقیقت کسانی که  زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به 
اند عذابی  آنکه روز حساب را فراموش کرده  سزایروند، به در می از راه خدا به

 . (!شتسخت خواهند دا 
  در هر زمان  شدر زمین  و جانشین خودش  خلیفهتعیین  در    سنت خداوندچنین  و این

و هدایتگر الهی، که حجت خداوند    خدا   ۀ زمانی از وجود خلیفهیچ   طوری که به   ؛ جریان یافت
اینکه عکس  نه    ؛خالی نبوده، نیست و نخواهد بود شود  میاو اقامه    ۀواسطبر مردم به   سبحان

ِریَن َوُمْنِذِریَن ِلَئَل  َیُکوَن    : فرمایدمی   تعالیحق  ! این وضعیت درست بوده باشد ُرُسًل ُمَبِش 
الَل   َعَلی  اِس  ُسِل  ِللَن  الُر  َبْعَد  ٌة  ُحَج  َحِکیًما ِه  َعِزیًزا  ُه  الَل  و  رسوالنی  ) 2َوَکاَن  بشارتگر  که 

تی    در مقابل خدا بهانه ومردم  ،  این رسوالنهشداردهنده بودند، تا پس از   ،  نداشته باشندحج 
نْ فرماید:  و نیر می  ( و خدا توانا و حکیم است

ُ
ِذیَن َکَفُروا َلْواَل أ ِه  ِزَل َعَلْیِه آَیٌة ِمْن َرِب  َوَیُقوُل اَل 

ْنَت ُمْنِذٌر 
َ
َما أ ْوٍم َهادٍ   ِإَن 

َ
ای آشکار از  گویند: »چرا نشانه اند میو آنان که کافر شده ) 3َوِلُکِل  ق

ای، و برای هر  طرف پروردگارش بر او نازل نشده است؟« ]ای پیامبر،[ تو فقط هشداردهنده 
   . (استی هدایتگر قومی 

 : فرماید می احمدالحسن سید 

از    ش یدارد، چه در گذشته پ  ی تگر ی هدا   یهر قوم  نکه ی ا   : روشن است  ه یآ  نیا »
محمد خدا  آ  رسول  در  چه  او  ندهیو  از  احاد  .پس  اهل  ی ثیدر  در  که  سنت 

کرده  شان یهاکتاب خنقل  رسول  شخص   تگر یهدا   نیا   دا اند  به  از    ن یمع  یرا 

 
 . 26ص:  - 1
 . 165: ءنسا - 2
 .7رعد:  - 3
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فرموده    انیب  یآن را امام عل  قیاز مصاد  یک ی   زین   یتیو در روا   ریهاشم تفسی بن
 :است

عباس  ( با سند خود از ابن 142ص ،  13)ج   انیالبدر کتاب جامع   ی طبر   ر یجر ابن
ْوٍم َهادٍ که    یکرده است که هنگام  تیروا 

َ
ْنَت ُمْنِذٌر َوِلُکِل  ق

َ
َما أ جز این نیست  )  ِإنَّ

دستش    نازل شد، رسول خدا   (است  ی را رهبر   یو هر قوم   یهست  دهنده که تو بیم 
فرمود  ۀن یسروی  را   و  داد  قرار  ب»  :خود  همان  قوم  دهندهم ی من  هر  و    یهستم؛ 

  ، یعل یا » : شاره کرد و فرمودا  یعل ۀ سپس با دستش به شان« .دارد ی تگر یهدا 
 « .شوندیم  تی تو هدا  ۀلیوسپس از من به  افتگانیت یهدا  . یتو هست  تگریهدا 

از  سند حدیث  ( با  12152  ۀشمار ،  2225ص  ،  7)ج    خود  ر یدر تفس  حاتمی ابن اب
  یمرد   ،تگریهدا   . دارد  یتگر یهدا   یهر قوم»  :که فرمود  کندینقل م  یامام عل

  ی آن شخص همان عل  :گفت  د یجنابن   ،دیگویم حاتمی ابن اب  «.است  هاشمی از بن
 1«.استطالب ی بن اب

خداوند در هر زمان    ۀ قانونی که خلیفبر  شدت  قرآن کریم، به توجه است که  علوه قابل به 
شده که عبارت    تألیف بند  از سه    این قانون  . تمرکز نموده استو    تأکید   شودبا آن شناخته می 

از به حاکمیت خدا«  علم  +   »نص  :است  قانونی وسیلۀ هم به   .+ دعوت  و  ن  نوح  و  آدم   ،
سلم و صلوات  الهی )  و جانشینان  خلفا   ۀمحمد و همابراهیم و موسی و عیسی و محمد و آل

 2.یا فرستادگان یا امامان  ،باشند بوده چه انبیا  ؛ ( شناخته شدندخدا بر آنان

های مختلفی به آن اشاره  به شکل  قرآن کریم ـ  طور خاص به ـ   اوصیای محمد  ۀ دربار و  

 
 بحث استخلف، سنتی الهی است. ،، عقاید اسلماحمدالحسنسید  - 1
سه  - 2 بندهای  و  شناخت حجت  قانون  از  بیشتر  گاهی[  ]آ میگانهبرای  سید  اش،  اسلم،  عقاید  کتاب  به  توان 

 بحث قانون شناخت حجت مراجعه کنید. ،احمدالحسن
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 : داشته است

به این دلیل که    ،گیرندمی قرار  عنوان    آنتحت  کلی و عمومی که  عنوان  به با اشاره    -1
الهی»عنوان  ها مصادیق  آن که دانستیم، محور تمرکز قرآن    طور  همان )که    «استخلف 

بندهای  و    شوند؛( محسوب میاست قانون  گانهسه اینکه  که  آن شناخت  ای  از   هاحجت 
 : وجود دارد هادر آنبه بهترین شکل ممکن  شودتشکیل می 

اوصیا عنوان  به   توسط رسول خدا   ایشانتعیین  و انتخاب الهی، با  و تصریح  نص    •
را    تنصیب و انتخاب خداوندکه همان    ،گر استجلوه ها  آندر  که فقط    خودشجانشینان  و  

وصیت   . گویدسخن نمی و خواست خودش  از روی هوا  خدا  رسولکند؛ چراکه  آشکار می 
پس از خودش را با    که خلفای الهِی است  نص    ی برای مثال،  در شب وفاتش   خدا رسول  

 . دوازده امام و دوازده مهدی هستندها ؛ و اینکه آن نام و صفاتشان مشخص کرده است

تصریح  نکات زیر  سنت، روایات مستفیض و متواتری آمده است که به  اهل اما از طرف  
   :دنکنمی

 ت.سخدا علی همان هادی پس از رسول  -

 1. علی موالی اوست هستم  من موالی اوکس هر  -
 2.هارون نسبت به موسی هستیدر جایگاه من، نسبت به تو   -

 
از    ی،کند   یمعبدالرحبوعبدالملک، از ا ما گفت:  به    یرنمابن  ما گفت:پدرم به    ما گفت:مسند احمد: عبدالله به    - 1

  یر خمدر روز غد  انیکسکه چه  دادیکه مردم را سوگند مدر حالی  یدمشن ی: در رحبه از علما گفتزاذان بن عمر، به 
که   یدندشن  خدادادند از رسول    یمرد برخاستند و گواه  یزده. س ه فرمودچ  خدارسول  بودند که رسول  شاهد  

 ( 84/ 1: حمد)مسند ا «اوست. یموال یعل هستم  یشمن موال  کسهر » فرمود: 
محمد بن بشار به ما گفت: غندر به ما گفت: شعبه به ما گفت: از سعد، گفت: شنیدم ابراهیم بن سعد، از پدرش    - 2

  « باشی. موسی منزلۀ هارون نسبت بهشوی که تو نسبت به من، بهآیا خشنود نمی »به علی فرمود:  پیامبرگفت: 
 فضایل مهاجرین(، باب مناقب و 208/ 4)صحیح بخاری: 
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یابد،  نجات    سوارش شود کس  هر   .بیت شما، َمَثل کشتی نوح استَمَثل اهل -
 1. شده استاز آن سر باز بزند، غرق  کس و هر 

 2. دوازده نفر هستندها آنو اینکه  ، از قریش احادیث خلفا -

رسول  پس از    یاوصیا  الهِی و انتخاب    معرفی   بهاین احادیث و دیگر احادیث،  تمامی    -2
ُسوُل َفُخُذوُه    :زندقرآن فریاد می در حالی که    ؛ کنندمی اشاره    محمدخدا   َوَما آَتاُکُم الَر 

َه    َوَما ُقوا الَل  َه َشِدیُد اْلِعَقاِب َنَهاُکْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َواَت    آنچه را فرستاده ]او[ به شما داد   و) 3ِإَن  الَل 
کیفر  و از خدا پروا بدارید که خدا سخت   ؛بازایستید   آن را بگیرید و از آنچه شما را بازداشت

 . است محمدآل اوصیا از قرآن به   ۀهای اشار روش از  دومشیوۀ و این  ؛(است

  ۀو دربار   اندآنان را قصد کردهفقط  که  هستند  در آیات بسیاری  شیوۀ سوم اشاراتی    -3
عنوان  به از جمله،  اند؛  شدهذکر  مسلمانان    ۀهای همکتابو این آیات در  ،  نازل شده آنان  
   : مثال

 
گاه باشید! َمثل اهل بیت من در میان »:  از ابوذر، از رسول خدا  حدیث  مستدرک حاکم نیشابوری، با سند  - 1 آ

شما، َمثل کشتی نوح نسبت به قومش است. هرکس سوارش شود نجات یابد، و هرکس از آن سر باز بزند غرق شده  
 ( 150/ 3)مستدرک: « است.

از  به ما گفت:    یل(پسر اسماع)گفتند: حاتم    یثبه ما حدیبه  و ابوبکر بن ابوش  یدبن سع  یبةمسلم: قت   یحصح   - 2
به من از  که  نوشتم  به جابر بن سمره  توسط غلمم  :  گفتوقاص، به ما    یمهاجر بن مسمار، از عامر بن سعد بن اب

روز سنگسار در روز جمعه، عصر    اخداز رسول  نوشت:  به من    بده.خبر  یدی  شن  را که از رسول الله  یمطالب
بر شما، دوازده نفر باشند که   یا   ،ساعت برپا شود  ینکهپابرجاست تا اپیوسته    یند  ینا»فرمود:  می که    یدمشن   یاسلم

  یش قر   یانو خلفت در م   ،هستند  یشقر   یرو مردم، دنباله   :، باب4/  6:  مسلم   یح)صح «  هستند.  یشآنان از قر   ۀهم
 است( 

 . 7حشر:  - 3
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  : آورده است طالباز علی بن ابی  ، ، با سندالمستدرکحاکم نیشابوری در  -
  ُمْنِذٌر ْنَت 

َ
أ َما  َهادٍ ِإَن  ْوٍم 

َ
ق فرمود  َوِلُکِل   دهنده  انذار   خدا رسول  »  :علی 

 1«.من هدایتگرماست و 

ابوجعفر - از  زراره،  می   ،از  عزوجل  ۀدربار   : گویدکه  خداوند  َوَما    :سخن 
ْنُفَسُهْم َیْظِلُموَن 

َ
ِکْن َکاُنوا أ لکه بر  [ بر ما ستم نکردند، ب و]لی آنان )  َظَلُموَنا َوَلٰ

تر  باالتر و عزیزتر و بزرگ   خداوند متعال»  :فرمود  ( داشتندخویشتن ستم روا می
کرده  درآمیخته  ولی ما را با خودش    ؛ شود تم  س به او  است که    آن تر از  و بازدارنده 

و والیت ما    ، خودشردیف[ ظلم به  ]هم ستم به ما را  ظلم و    در نتیجه ؛  است
است داده  قرار  ُه    :فرمایدزیرا می   ؛ را والیت خودش  الَل  ُکُم  َوِلُی  َما  َوَرُسوُلُه  ِإَن 

ِذیَن آَمُنوا  هستند  کسانی  نیز  و    ،ستا اش  فرستاده لی  شما، تنها خدا و  و )  َواَل 
 2« .یعنی امامانی از ما ؛ (اندکه ایمان آورده 

َما    :سخن خداوند عزوجل  بارۀدر   ابوعبداللهاز محمد بن علی حلبی، از   - ِإَن 
ُه ِلُیْذِهَب َعْنُکُم   َرُکْم َتْطِهیًرا ُیِریُد الَل  ْهَل اْلَبْیِت َوُیَطِه 

َ
ْجَس أ خدا  راستی  به )   الِر 

طور کامل  به و شما را    ،بزدایدبیت ]پیامبر[  اهلخواهد آلودگی را از شما  می
امامان»فرمود:    (گرداند مطهر  و    کپا  والیت    یعنی  در  کس  هر   .هاآنو 

 3« .وارد شده است پیامبر ۀ در خان وارد شود والیت آنان 
ابی  - شامی  از  است،  ربیع  شده  سخن    ۀدربار   ابوعبداللهاز    :گویدمی نقل 

ِلَما    : خداوند عزوجل َدَعاُکْم  ِإَذا  ُسوِل  َوِللَر  ِه  ِلَل  اْسَتِجیُبوا  آَمُنوا  ِذیَن  اَل  َها  ُی 
َ
أ َیا 

، شما را به چیزی  رسولدا و  اید، چون خای کسانی که ایمان آورده )  ُیْحِییُکْم 

 
 . 130/ 3مستدرک علی الصحیحین:  - 1
 . 146/ 1کلینی، کافی:  - 2
 . 423/ 1 ی:کاف  ،ین یکل - 3
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  : ایشان فرمود  .پرسیدم  اجابت کنید(  بخشدخواندند که به شما حیات میفرا 
 1« .شدنازل  والیت علی  ۀدربار »

نفر هیچ  اما علم،    • داناترین مسلمانان    ندارند که علی  از مسلمانان اختلف   ی دو 
خودشان    از فرزندانش، داناترین مردم زمان  اوصیااینکه  و    ،استبوده    ـخدا پس از رسول  ـ

علمی که نزد  اینکه  و    اند؛بوده   اندداشته نیاز  ها  به آن که    ی در مسائل دینی و مسائل جدید 
، مدیون  خودشانبه اعتراف   ـسنی   مانند امامان مذاهب فقهی اسلمیـ است  بوده  دیگران  

 . هستند هاآن

در عین   ـ اند بوده علوه اینکه مدعی تنصیب الهی  ـ  محمد اماماِن آل   ۀهمچنین هم  •
 .خواندندمی فرا نیز در زمین  حال به حاکمیت خداوند

  در ایشانها و خلفایش،  شناخت حجت برای    قانون خدا به این ترتیب تمام بندهای  
 کند.طور کامل صدق می به 

 : فرماید می احمدالحسن سید 

همان طور  ـ  محمد  پس از رسول خدا   شنی خلفت خداوند در زم  :خلصه»
 .ادامه دارد ـکنند یکه عقل و نقل داللت م

  .فرموده است  حی نص و تصر  تیبو بر امامان اهل یعل ه ب خدا  رسول
خدا   ی خلفا وص  رسول  کردند  است  دربارۀ  ت یادعا  وص  ، آنان  نوشتار  ـ   تیو 

از گمراه تا    یرا کس  ـیبازدارنده  ادعا نکرده است  آنان  ترتیب[  جز  این    ی ادعا ]به 
؛ و همین  ابد یآنان تحقق   دربارۀ  ت یطور کامل انجام شود و غرض از وصبه  آنان

 .است ی کاف شانمخالفانبطلن و  شانیا  ت یاثبات حقان  یبرا 

 
 . 248 /8 ی:کاف  ،ین یکل - 1
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ن   : کنمی م  اضافه   ِی نید  لئهستند و آنچه در مسا  ازمند یعلم آنچه مردم به آن 
 . ها آشکار شده استاز آن دیآی ممردم به وجود 

 . دعوت کردند ن یخداوند در زم تی به حاکم هاآنکه  طور همان

عذر و    چیو ه  ،ها کامل شده اثبات خلفت آن   ی هااست که ستون   ن یچننیا 
رو   ی برا   یا بهانه  و  باق  گردانانی مخالفان  آنان  است  ی از  نادان  ، نمانده    ا ی  یمگر 

 « !رفتنراهه یبو به  یدشمن

اینکه  و    ، ندارد هیچ جایگاهی    کنندگاناشکال تشکیک این  برای ما روشن شد که    پس
که در چهارچوبی  بلکه اهمیتی  ؛ را رها نکرده خدا رسول و جانشینی  قرآن کریم، خلفت 

نیز   از مقدار کافی  بر منکران، حتی  اقامۀ حجت  حکیمانه برای آن قائل شده است برای 
 فراتر است. 





(10 ) 

 اشکاالت قانونی

به قرآن کریم  را نسبت  ای از اشکاالت  مجموعه   ـخداناباوراناز جمله  ـ کنندگان  تشکیک 
  برای هر زمان و هر مکان  داشتن قرآن به صلحیت اشکاالتی که از جمله    کشند؛ پیش می

  ، دنبر می   از ارث  مثل سهمی که  ، ردارتباط دا   انبه زنهمچنین مسائلی که    شود؛مربوط می 
به احکام حدود و  همچنین اشکاالت مربوط    ؛بر او  بودن حجابو واجبدادن،  و شهادت 

آن   ، قصاص مشابه  اشکاالت  بنده    .هاو  عنوان  را  این  با  فصلی  قانونی«  در  »اشکاالت 
خواهیم  پاسخ    هاو به آن کردم و در این فصل به این اشکاالت خواهیم پرداخت  آوری  جمع

 .داد

 مکان هر برای هر زمان و  قرآنصالحیت  : 43  اشکال

  د ن داشته باش  یکه اگر صلحیتدر خود دارد  متونی    کنندگان، قرآنبرخی تشکیک به نظر  
اجرا  زمان خودش  فقط صلحیت  انسان   ؛اندداشته را    اندر  اکتشافات جدید    لطفبه    ولی 

حمل   ، تصویربرداری ،جمعیل ارتباط ی وسا ،تکنولوژی دنیای  که در عظیمی علمی و جهش 
به بسیاری از مسائلی که  چندانی  نیاز    در نتیجهو    ،هپیدا کردروی داده، توسعه    ... و نقل و  

   :مثال عنوان به از جمله  ؛وجود ندارد  تصریح کرده استها به آن قرآن 

بر دهعُ  - که  مطلقه  ای ای  به   زن  که  است  مطمئن واجب  باردار  دلیل  از  شدن 
 ت. نبودنش بوده اس
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ها و هواپیماها انجام  که با استفاده از موشک   ی نبرد   های نماز خوف در میدان -
ندارد  شودمی چندانی  با  است  نمازی  این    ! کارکرد  جنگ  شرایط  برای  که 

 .بودمناسب های جنگی اولیه سلح 
زنان   محرم وجود    شرط - حج  برای  دیگر و سفرها  در مسافرت  هم  ،  ی  با  آن 

 . نقل امروزی وحمل وسایل 
به قطع  از  قبل    سارق کردن کلی  حسبی -   طوری که به   ،خاطر دزدی دستش 

 . نکنداصًل احساس درد  
زن ارزش   - مردبه   شهادت  شهادت  نصف  وضعیت  اندازۀ  در  و ،  معروف 

 . شدۀ زنان در گذشتهشناخته 
شاهد    شرطآیا   - چند  اخلقی وجود  و  مادی  ابزارهای    ،برای جرایم  وجود  با 

ـ  دوربین مدرن  انواع  تصویربرداری مثل  وسایل  و  قوت  ها  به  باید  همچنان  ـ 
 خودش باقی بماند؟ 

را    ی فعلی انسان  هایروایی، نیاز متن قرآنی و حتی  دارند  بیان می هایی که  و دیگر مثال 
 . کندبرآورده نمی قرار دارد   «در بیشتر سطوح جهش ایجاد»که تحت سایۀ چنین 

   :پاسخ

بسیاری در زندگی  نوظهور  نظر نداریم که مسائل  اختلف   بارهایندر   کنندگانبا تشکیک ما  
آمده انسان   وجود  دقتاند  به  جدید  نظر  که  مسائلی  می در  سطرا  در  سیاسیطلبد؛    ، ح 

دیگر    ،علمی   گذاری، قانون   ، اقتصادی  ، اجتماعی و  اینکه    ها؛زمینه پزشکی  وضع  و 
از ضروریات    انسان را برآورده کند   هایکه نیاز ای  گونهبه صحیح  درست و  های شرعی  حلراه

این  ؛  است زمان   قرآننداشتن  معنای صلحیتبه ولی  زمان  برای  از  و ـ نزولش  های پس 
مشخص  به  ما طور  نیست زمان  به   ؛ـ  »بلکه  وجود  ضرورت  کنندۀ  اصلح و  مبتکر  معنای 

  موجود نوظهور  مسائل جدید و    ۀ در سایآوردن قرآن کریم  زبان به توانایی  از  دینی« است که  
و به مقتضای   ؛ دهداین مسائل ارائه برای  های شرعی و الهیحلراهبتواند  و  برخوردار باشد 
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« هیچ  بیتماهل  کتاب خدا و عترتم مانان به آن اقرار دارند »حدیث متواتر ثقلین که همۀ مسل
 خالی نیست. و مصلحی  مبتکر از چنین  یزمان

  ۀدربار   از ایشان  :از جابر، از ابوجعفر  :روایت کرده است  خود   عیاشی در تفسیر
آیه پرسیدم این  َرُسوٌل   : تفسیر  ٍة  َم 

ُ
أ ِضَي    َوِلُکِل  

ُ
َرُسوُلُهْم ق َجاَء  َوُهْم اَل  َفِإَذا  ِباْلِقْسِط  َبْیَنُهْم 

را  )  ُیْظَلُموَن  امتی  هر  چون  های  فرستادهو  پس  به  شان  فرستاده ست.  میانشان  بیاید، 
نرود آنان ستم  بر  و  فرمود   . (عدالت داوری شود  باطنی»  : ایشان  این است که    اشتفسیر 

قرن امت، فرستاده  یبرای هر  این  آل از  از  که  ای  دارد  که  به  محمد وجود  ش  سویبه قرنی 
می  خروج  است  شده  اینان،    ؛ کندفرستاده  هستند و  فرستادگان  و  اولیا  سخن    .همان  اما 

ِضَي َبْیَنُهْم ِباْلِقْسِط  :خداوند
ُ
بیاید، میانشان  شان فرستادهپس چون  )  َفِإَذا َجاَء َرُسوُلُهْم ق

ـ   (عدالت داوری شود به   دالت  با ع  فرستادگانـ این  فرماید که خداوند می  طور   همانیعنی 
 1« .کنندکنند و ستم نمی حکم می

هر صد    رسید برای این امت در سر   خداوند »  :ندا هروایت کرد  خدا سنت از رسول  اهل
 2« .را برایش تجدید و نو کند خود  فرستد که دینرا می شخصی سال، 

قرآن و صلحیت همراهی همیشگی  دوام  ، ضامن  محمد در هر زماناز آل  یوجود امام
در نظر داشتن اینکه    با   ؛است نوظهور بشری    های برای پوشش نیاز   ـعقیده و شریعت ـ دین  

  ، است  یکی، همواره  عقیدهزیرا  نیست؛  و تبدیل  معنای تغییر  ، به اعتقادیکردن    تجدید و نو 
توان کردن را می  ولی تجدید و نو  ؛ ماندمییکسان  تکلیف    ۀ تا آخرین لحظنخستین روز  و از  

  ؛ تصور کردآن را درک کند، ای که دنبال قابل و پذیرنده به   ،در سطح دقت و عمق و جزئیات 
شرایط    کهچرا ؛  و تبدیل   حتی در سطح تغییر  ، است  پذیر امکانشدن شریعت،    ولی تجدید و نو 

 
 . 122/ 2تفسیر عیاشی:  - 1
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 .کند پیوسته در حال تغییر استدر آن زندگی میانسان  ی کهو محیط

ای را که با آسمان ارتباط  تجدیدکننده   الهِی   ۀ تجدید در هر دو سطح، وجود خلیفعلوه  به 
باشد الزم می او  زیرا  ؛  گرداندداشته  از شروط خلفت    ـکه قبًل دانستیم   طور  همانـ یکی 

  ۀ همباید از آن برخوردار باشد، علمی است که  و یکی از شروط علمی که او    ، »علم« است
 . را در بر بگیردو نوظهور مسائل جدید 

 : فرماید می احمدالحسن سید 

  د یشناخت هر آنچه از عقا  فراهم باشد   نش یدر زم  خدا   ۀفیدر خل  د یکه با  یعلم»
به او    دی با  جهیدر نت  .استوابسته  که نجات مردم در آخرت به آن    اتی استعیو تشر 

حق    عت ی( نزد او باشد و اعتقاد حق و شر ییالخطاب )سخن نها شود تا فصل   یوح
که    ستین   ی زیعلم، چ   .کند  انیب   دیآی به وجود م  عیکه در تشر را    ی د یجدمسائل  و  

خداوند از    ۀفیشناخت خلمثال  عنوان  به   ؛شودیاست که م  یز یبوده است، بلکه چ
  هان یا   ،گذشته را از حفظ باشد   اتعیتشر   ایآن کتاب  اینکه    ا ی  نی شیپ  ۀفیکتاب خل

باشد؛  برخوردار  ها  آن از    نشی در زم  خدا   ۀفیخل  دی که با  ستندین  یعلوم مهم و واجب
آوردن دست امکان به   ی گر یو هر انسان د   استمردم    اریامور در اخت  گونه نیا   کهچرا 
آنها  آن داشتن  و  دارد  فض را  نم  خدا   ۀ فیخل  ی برا   ی لتیها  بلکه    ؛شودی محسوب 

  ی ز یچ  نی و چن  دانند،ی را بداند که مردم نم  یزیاست که او چ  نی ا   یو برتر   لتیفض 
  ازمند ی علم ن  نیمردم به ا   ۀهم  .ستین   ریپذنروز امکادر هر لحظه از شبانه   یجز با وح

  ست؛ ین  ازمندیاز مردم زمانش ن  کیچ یکه او به ه  یدر حال  ابند،ی  ییهستند تا رها 
خودشان(    یهابه علم آدم )نام   نکه یفرشتگان با ا   .آدم و ملئکه   تی درست مثل وضع

گاه بودند  ازین   ی ر یادگیداشت و    یاو بر آنان برتر   ل یدل  ن یبه هم   . داشتند از علم او ناآ
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 1«.و اطاعت از او بر آنان واجب است 

در پاسخ  واقعیت  معنای این  توضیح  و  )  چیزی در قرآن هستما اعتقاد داریم تبیان هر  
به این    استچیزی  هر  تبیانی برای  اینکه قرآن،    :خلصه  طورخواهد آمد( و به   48اشکال  

آن   در  چیزی  هر  که  نیست  باشد به معنا  آمده  که    ؛ صراحت  معناست  این  به  قرآن  بلکه 
در ضمن  کننده بیان  که  دارد  قرار  جزئیاتی  آن  در  که  است  درج    یبیانای  و عمومی  کلی 
را به اصل  این جزئیات  که بتواند  است    یمتخصص   مند مسئله، نیازاین    در نتیجه   ؛ دنشومی

کسی به  ای از آِن چهو چنین وظیفه  ؛بازگرداند که در قرآن کریم موجود است  خودش  کلی
قرآن و    ترازهم طبق متون دینی، ِعدل و  که  همان کسانی  ؟ استمحمد  آل امامی از  غیر از  
 ش هستند. ترجمان

از   که  و  احمدالحسن خودشآنجا  از    سید  از  اوصیاست یکی  بسیاری  است  توانسته   ،
تحریفرا  مسائلی   دست  آن  که  است  هابه  خود  به    رسیده  های  کتاب   .بازگردانداصل 

به بسیاری    ه است در عین حال توانستهمچنین    ؛ مدعاستی بر این  شاهد و گواه  ایشان
 .ندا ه فرا رسیده است و اهلش حاضر شد  انپاسخ دهد که زمانشو نوظهوری  از مسائل جدید  

اشکال تشکیک مثال در خصوص   در  آمده است،  هایی که  به میکنندگان  شکل توانم 
بدهم  هخلص پاسخ هرکس    :توضیح  فقهی  به  شرح احمدالحسن  سید  های  و  و  ها 

قطع  و  ،شهادت زن ۀاما دربار  ؛خواهد یافت ها را حلبسیاری از راه   توضیحاتش مراجعه کند
 . به دو اشکال بعدی به این دو پرداخته خواهد شد، در پاسخ  دست سارق

 در قرآن   ارث زن :44  اشکال

کند و اینکه نصف  مشخص می  را شکی نیست که متن قرآنی، سهم زن مسلمان از ارث  
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است مرد  ْواَلِدُکْم  ُیوِصیکُ   :فرماید می   تعالیحق   . سهم 
َ
أ ِفي  ُه  الَل  َحِظ   ُم  ِمْثُل  َکِر  ِللَذ 

ْنَثَیْیِن 
ُ
کند: سهم پسر، چون سهم دو  فرزندانتان سفارش می   ۀ خداوند به شما دربار ) 1اْْل

که  خداناباورانی شده است  کنندگان و  تشکیک باعث تحریک احساسات  و این    ( دختر است
متهم  ظلم و ستم به زن،    در نتیجه و  مرد و زن  میان    نداشتنمساواتو  تبعیض  قرآن را به  

 .ندا هکرد

   :پاسخ

  :اول

با    دیگر   یو در مسائل  ،مساوی با مرد  زن در مسائلی    به اینکه  اعتراف کنیمابتدا باید  در  
انکار  و بدیهی،  روشن  است    ای نکته این    .مرد مساوی نیست از عناد و  و  آن چیزی بیش 

نیست ادراک  ، مثال عنوان  به   ؛ لجاجت  و  انسانی  ارزش  سطح  طرف    اتدر  دو  هر  عقلی، 
هستند که    ـمثال عنوان  به ـ ولی    ، مساوی  است  و  بدیهی  بنیه  سطح  در  مرد  با  قوای  زن 

وضعیت  روانی نیز  روحی و در سطح  سطح جسمانی بود، و   این در   . عضلنی مساوی نیست
از مسائلتعاملت  در سطح    .به همین صورت است به همین صورت    دینی در برخی  نیز 

جنگند  می ها  آنبا  که  کسانی را  با  پیکار  رد،  مَ   مسلماناِن برای  قرآن    ، مثالعنوان  به است.  
 واجب کرده در حالی که برای زن واجب نکرده است.

که عیالش هستند  را  کسانی    ۀ مالی، دین برای مرد، سرپرستی و نفق  ۀ جنبدر خصوص  
همچنین دادن مهریه را بر    .واجب نکرده است  را برای زنچیزی  چنین    لیو   ،واجب کرده

ای در حالی که زن چنین وظیفه واجب کرده است    خواهد با او ازدواج کند که می به کسی  مرد  
 ندارد. 

اینکه  علت    ۀدربار   الرضا وقتی محمد بن سنان، از امام علی بن موسی دلیل  به همین  

 
 . 11: ءنسا - 1
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  زن ازدواج کند زیرا وقتی  »  :پاسخ داد  ، ایشانگیردچرا به زن نصف ارث مرد تعلق می
مردان چنین چیزی برای  دلیل  به همین    ؛دهدمرد می  در حالی کهگیرد  میواقع چیزی[    ]در

است  شود، این  دو برابر زنان داده می  اینکه به مردان  ی برایعلت دیگر   .فراهم شده است
  زن  ۀو نفقرا رفع کند،  زن  نیاز  مرد است و بر مرد است که    ۀ زن جزو عائلها،  در نیازمندی که  
  شته باشدزن نیست که سرپرست مرد باشد و اگر نیاز دا بر عهدۀ    لیو   ؛مرد است عهدۀ  بر  

و این    ؛مرد است اختیار  در    دلیل ]دو برابر سهم ارث[به همین    ؛شوداش گرفته نمی نفقه
ُه َبْعَضُهْم َعَلی    :است   همان سخن خداوند متعال َل اللَّ َساِء ِبَما َفضَّ اُموَن َعَلی النِّ وَّ

َ
َجاُل ق الرِّ

ْمَواِلِهْم 
َ
ْنَفُقوا ِمْن أ

َ
دلیل آنکه خدا برخی از ایشان ند، به ا سرپرست زنان مردان،  )  َبْعٍض َوِبَما أ

 1« .(کننددلیل آنکه از اموالشان خرج میرا بر برخی برتری داده و ]نیز[ به 
  :دوم

به زن ستم  اند  تصریح کرده کند با تشریعی که قرآن کریم و اسلم  که فرض میکسی  
در   است،  ملک  ابتدا  شده  است  داوری الزم  معیار  را  و  کنداش  اینکه    . بیان  برای  و 

بر چه اساس و مبنایی حکم  و    ،ظلم از چه مبنایی استفاده کردهعدالت و  کردن  مشخص
 ـ صادر کرده است. از جمله ارث ضرورت مساوات میان زن و مرد را در همه چیز ـ 

 : فرماید می احمدالحسن سید 

شهادت، ستم شده    ا یخاص مانند ارث    یعیبه زن در تشر   د یگویکه م  یکس»
م  ی برا   دی با  ،است و  ملک  که    اشی قانون  زانیما  اساسرا  و    بر  عدل  ظلم  آن 

زن با مرد در    د یکه با   د ینما   ن یقیکند و    ان یب  جه یکند؛ در نت  انی ب  شود، ی مشخص م
  ی مساو   ی زیزن با مرد در هر چ  می نیبی ما م  ۀهم  نکهیباشد؛ با ا   یمساو   زیچهمه 

 
 . 570/ 2ع: ئالشراصدوق، علل - 1



 دفاع از قرآن شناسی ـ  دینی و زبانمطالعات  عالی  سسۀ آموزش ؤم ................................. 328

 1« .ستین
  :سوم

روشی است  زیرا این  صحیح نیست؛  کردن  جزءجزء با روش تقطیع و    تعامل با قرآن کریم 
است ستمکارانه  اوقات،  بیشتر  ـ   که  را    ـهمیشه و  کامل  به حقیقت  نمی طور    .دهدتوضیح 

تشریعی و قانونی  مجموعۀ  ضمن  در  است که تشریع و قانون قرآن برای ارث زن،  آن  صحیح  
ـ  طور یکسان به ـ حقوق و واجبات    ۀ دو جنبپس باید هر    ؛لم بررسی شوداس  دیدگاه از    کامل
به  زن  سهم  دادن  صورت مشاهده خواهیم کرد  در این    .زن و مرد بررسی شود   ۀدربار توأمًا  

ـ  یک  عنوان  به سطح این مجموعه  در    ی عادالنهتقسیمـ  در مجموعاندازۀ نصف سهم مرد 
بوده   مطالب  زیرا    ؛است کل  توجه  تشریع  ،  شدهگفتهبا  چهارچوِب این  بودن  تر  زیاد  در 
 . در مقایسه با زنان صورت پذیرفته است های مالی مردمسئولیت

   :فرماید می در تکمیل سخن پیشین خود احمدالحسن  سید 

 ی مشخص   عی تشر   ، یعیو تشر   ینظام قانون  کیدر    خواهدی که م  یکس  نی همچن»
بخش را    نیو ا   رد ینظام در نظر بگ  نیاز ا بخشی  را مانند    عیتشر   نی ا   دیرا نقد کند، با 

کم دسِت   .ُکل، برخورد نکند ک یعنوان به از نظام   یصورت جدا جدا نکند و با آن به 
فقط به حقوق توجه کند    نکه یتوجه کند؛ نه ا   یبه حقوق زن و واجباتش در قانون اله

به واجبات    چرا   . کمتر از مرد داده شده است  یبه زن، حقوق  یدر قانون اله دیو بگو
  نسبت به زن دارد؟   ی شتر یمرد واجبات ب   یدر قانون اله  دیگوی و نم  کندی توجه نم

را درعنوان  به  بگ   مثال دو شخص  بنا از آن  یک یکه    دیر ینظر  به ساختن  به    ییها 
عادالنه است    ای آ  . شده است  ف یده طبقه تکل   یبه بلند   ی گر یو د  پنج طبقه  یبلند 

اگر به صاحب    ! به هر دو داده شود؟  کسانیو مبلغ    کسانی  ی مقدار مواد ساختمان
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  د یو بگو  د یا یب یاست کس حیصح  ا یآ د،برابر صاحب پنج طبقه داده شوده طبقه، دو  
  یدر حال  یا نکرده  تی دو نفر مساوات را رعا  نیدو ا   نی ب  کهچرا   ؟دی شما ستمکار هست

 ! کنندیشما کار م یکه هر دو برا 

شده، گفتار و نظرش  ظلم    ع یتشر   ن یا   ۀواسطبه زن به  د ی که بگو  ینظر من کس  به
 1«.است  یعلم ق یدور از بحث دق خام و به 

 در قرآن   شهادت زن : 45  اشکال

او    یزکنندۀانسان و متما   ی اساس  ۀدهندقوامکه  ادراک )قوای  که زن از نظر    یست ن  شکی
  ین مشترک دارند( با مرد برابر است؛ بنابرا   یبا او زندگ  ینزم  ینکه در ا است    یموجودات  یۀاز بق

همان طور که قرآن فرض  ـ   مرد است  یکشهادت زن برابر با نصف شهادت    ینکهفرض ا 
 در حق اوست. یظلم بزرگ ،نند بییمطابق آنچه شکاکان م ـکندیم

 پاسخ: 

 تعالیحق   ؛داندیشهادت زن را نصف شهادت مرد م  یماست که قرآن کر   درستاین  
ْن  :  فرمایدمی ِممَّ َتاِن 

َ
َواْمَرأ َفَرُجٌل  َرُجَلْیِن  َیُکوَنا  َلْم  َفِإْن  ِرَجاِلُکْم  ِمْن  َشِهیَدْیِن  َواْسَتْشِهُدوا 

ْن  
َ
َهَداِء أ ْخَری َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ

ُ
َر ِإْحَداُهَما اْْل دو شاهد از مردانتان    و) 2َتِضلَّ ِإْحَداُهَما َفُتَذکِّ

به  ]، از میان گواهانی که  مرد و دو زن   یک را به شهادت طلبید، پس اگر دو مرد نبودند،  
تا  [گواه بگیرید]( رضایت دارید  [عدالت آنان ( فراموش کرد،  [زن]یکی از آن دو    [اگر]، 

  ین ملحظه، ا  ین علت ا   به بدون توجه   یست ن  یحاما صح ،وی را یادآوری کند(  ( دیگر،[زِن ]
 . یمرا ظلم به زنان بداندستور 
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 : یمرا بدان یرز نکات الزم است   ما روشن شود یموضوع برا  ین ا  ینکه ا  برای

  ی خاص  ِی و اگر قانون رفتاِر اجتماع  ، است  یحقوقاز مسائل  که شهادت،    یستن  یشک   -1
آن از   یککردن و تفک جدا در این صورت  کند،    یماست تنظ بوده  مدنظر به آن صورتی که  را  

نخواهد    یح آن شده است صح  شدنی و قانون یدایشکه منجر به پ یاجتماع یط و مح یطشرا 
ا   بود؛  با توجه به شرایط  وضع شود،    خواهدکه ب  ی هنگام  ـی هر قانونـ معنا که قانون    ینبه 
م  یطمح و مف  شودی خود وضع  واقع  ینا   یردر غ  ؛باشد   یدتا مؤثر  ارزش  نخواهد   یصورت 

 نظر دارند. دانان به آن اتفاق حقوق  ۀ هم یباً است که تقر ای نکته   ینداشت و ا 

  ، نظر داشته باشیم   در   اتمحاسب قانون را در    پیرامون  یط و شرا   یطمح باید  که    از آنجا  -2
بر  محیط    یط شرا   ید مرد و دو زن« با   یک: »خوانیمی زیر را میقرآن یمتن قانونما  وقتی    پس

  یط و مح  یط متن را با توجه به شرا که این    یست ن درست    وجهیچ هو به ،  هم بشناسیم را  زنان  
 . یمقضاوت کن است متفاوت  ی متن قرآن یعتشر  ایط با شر طور کامل به که  یگرید

در زمان نزول    یژهوگذشته و به   یهاکه به احوال زن در زمان   یهر محقق منصف  یقیناً 
م می   پردازد یقرآن  محشود  متوجه  به  توجه  در    نشینی صحرا   یط با  مناطق  بیشتر  که 

بود  یرۀجز شبه  حاکم  محکوم   ،خوردهشکست   ی موجود زن  ،  عربستان  و  ستم  شده تحت 
 توسط مردان بوده است. 

  یرأ ستُس   ی ها موجودکه آناین  ،شودی مبنا رفتار م  ین که در آن با زنان بر ا   ییفضا   در
  شوند یشده، اموالشان خورده شده، از ارث محروم م  ییعهستند که حقشان تض   ایارادهیو ب

م  یوانات ح  یا و همانند متعلقات   برده  طبق    ای یه شود در قض خواسته  اگر    شوند، یبه ارث 
ما    خواهد گرفت؛ و قرار  خود  شوهر    یا پدر، برادر    تأثیرتحت راحتی  او به شهادت او حکم شود،  

  یت بلکه منظور وضع  ؛ یستنخصوص  به زن  یک    مانمنظور  »زن«  گوییم یکه م  یهنگام
و حاکم    ی نزد قاض  یطیشرا   ین چن  ین بنابرا   . مانده استعقب  ی زمان  ۀزن در آن دور   یعموم

بوده    ( ... و    پدر، برادر، شوهر ) فشار مرد    تأثیر که شهادت او تحت   کندی م  یجاد ا   ی گمان معتبر 
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  یرد؛ قرار نگ   ی خاص  باشد و تحت فشار  یاریدادن اختکه الزم است شهادت  یحال  ر د  ؛است
را    یگریوجود شهادت د  یاط، بنا بر احت  یقرآنمتن  است که شارع و    یعی طب  یار بس  ین بنابرا 

به آن ضم  َتِضلَّ  آمده است:    یدر متن قرآن  یلدل   ینبه هم   ؛کند  یینشود تع  یمه که  ْن 
َ
أ

ْخَری 
ُ
َر ِإْحَداُهَما اْْل ( دیگر،  )زِن   ( فراموش کرد،)اگر( یکی از آن دو )زن)  ِإْحَداُهَما َفُتَذکِّ

 . (کندوی را یادآوری 

، در  همانند خودش  یگری دزن به زن یک  کردن شهادت اضافه   شودی روشن م بنابراین
ا بوده    یمانه حک   یار بس  ، زیستهی که زن ]در آن[ م  چنینی ین ا   یطشرا  معنای آن  به   ین است. 

که در آن، زنان از    یمخاص فرض کن  یانسان  ۀجامع  یکرا در    یگرید   یطکه اگر شرا نیست  
ا  بر  باشند و  ناساس رفتار شود که آن  ینحقوق کامل خود برخوردار    ، مانند مردانه  یز ها 

طبق    ، و فشار  تأثیر بدون    یار،او وجود دارد که آزادانه و با اخت   یامکان برا   ین انسان هستند و ا 
  یادراک هر دو، مانع  بودنیکسانبعد از    کنمی صورت گمان نم  ینحکم شود، در ا   ش شهادت

 انند شهادت مرد باشد. شهادت زن هم یتفاوت یچبدون هتا وجود داشته باشد 

  ی قرآن  یاطاحت  دانیمیم   یرا در تضاد است؛ ز   یبرداشت با متن محکم قرآن  ینگفت ا   نبایدو  
  ین . بله، فرض بر ا یگرد  یز است نه چبوده  از اوضاع و احوال زن در زمان نزول قرآن    یناش

پاسخ به اشکال  که در  ـ   یاله  کنندۀید تجدتغییری توسط    ینچن  ـطبق اعتقاد ما ـاست که  
 رخ خواهد داد.  ـیم صحبت کرد ش ا ه دربار   یقبل

 : فرماید ی احمدالحسن م سید

قرآن  » کلبه   یادر  اسلم،    ی طور  حقوقیک  در  به    یدنبخشنظم   یبرا   ینظام 
از آن را جدا از    یبخش  توانی نمو  کامل است    ینظام که  جامعه وجود دارد    یزندگ

به   نظام  ز کشیدنقد  کل  هستندقسمت   یرا ؛  ارتباط  در  یکدیگر  با  نظام  این    . های 
در  را    یمقررات  یا  ین قوان  ی،نظام حقوق  یک عنوان  به همچنین نظام حقوقی اسلم،  

  یط شرا   یا   یطاگر در مح  ین است؛ بنابرا بوده  آن    یطو شرا   یط متناسب با مح که    بر دارد 
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به د، آنوش  یجاد ا   یاساس  ییراطراف تغ را  ، اصلح  حیطم  یط شرا   ییرتغ  یاقتضاها 
است    یو قطع  یر ناپذ اجتناب   ی [ امر ییرن ]تغ یو ا   دهد یم  ییر ها را[ تغ ]آن   یا   کندیم

 1.«دهدیحجت در هر زمان قرار م  یازمنداست که مردم را ن  یلیدل یز ن  ینو ا 

 ی اشکال حدود شرع   :46  اشکال

تشکیک  از  از  برخی  برخی  که  جهت  این  از  قرآن،  کنندگان  و  آیات  تعزیرات  و  حدود 
ْهُر اْلَحَراُم   :سخن خداوند متعالمثل    گیرند؛به قرآن اشکال می   قصاص را در بردارد  الَش 

ْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص  ا َعَلْیِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدٰی َعَلْیُکْم  َفاْعَتُدو   َعَلْیُکْم  اْعَتَدٰی  َفَمِن ِبالَش 
ُقوا  هَ   َواَت  َن    َواْعَلُموا   الَل 

َ
هَ   أ قِ   َمَع   الَل  ]هت) 2یَن اْلُمَت  و  است،  حرام  ماه  برابر  در  حرام  [  ک ماه 

ی کرد، همان گونه که ب هها قصاص دارد. پس هرکس بحرمت ی کرده،   هشما تعد  شما تعد 
است  هب تقواپیشگان  با  خدا  بدانید  و  بدارید  پروا  خدا  از  و  کنید  ی  تعد  فرمایش  و    (او  این 

ْرَبَعِة    :تعالیحق
َ
ُتوا ِبأ

ْ
ِذیَن َیْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثَم  َلْم َیأ ُشَهَداَء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنیَن َجْلَدًة َواَل  َواَل 

َبًدا  َتْقبَ 
َ
أ َشَهاَدًة  َلُهْم  اْلَفاِسُقوَن ُلوا  ُهُم  ِئَك  وَلٰ

ُ
زنان شوهردار  ) 3َوأ به  زنا  که نسبت  و کسانی 

نمیمی بزنید، و هیچ دهند، سپس چهار گواه  آنان  به  تازیانه  از  آورند، هشتاد  گاه شهادتی 
ْیِدَیُهَما    :همچنین   ؛(ندا ند که خود فاسق ا و اینان   ها نپذیرید، آن

َ
َطُعوا أ

ْ
ُة َفاق

َ
اِرق اِرُق َوالَس  َوالَس 

ِه َجَزاًء ِبَما  ُه َعِزیٌز َحِکیٌم َکَسَبا َنَکااًل ِمَن الَل  دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ) 4َوالَل 
و آیات  ؛  ( این عقوبتی است که خدا مقرر کرده و خدا مقتدر و به مصالح خلق داناست  . بُبرید
 از این دست.  دیگرِ 
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،  این آیاتدانند و در  مخالف با عدالت می   چنین متونی را   کنندگان، تشکیک طور کلیبه 
با  کنند  را مشاهده می ستم بسیاری  ظلم و  و  دلی  سنگ  از  و    ی آسمانکتابقرآن  اینکه  که 

 . منافات داردباشد مهربان وحی شده  ی سوی پروردگار 

 پاسخ: 

 :اول

شدن  مستلزم متهم شود  در نظر گرفته می   یخاص  یتارتکاب جنابرای  که    یهر مجازات
«  خصوصبه و   ی،»جزئصرفًا  چه بسا یرا ز   یست؛ن رحمییظلم و ب  عدالتی،ی گذار به بقانون 
آن را    یستن   یح صح   یجهدر نت   گیرد؛ی قرار مفراگیر  عام و    ینظام حقوق  یکباشد که در  بوده  

  ۀجامع  یت آن حفظ امناز  هدف    در نهایتکه    یدکن نظامی جدا  درون  از    شخودجایگاه  از  
  یک   توانید ی عنوان مثال شما نمبه ؛  استبوده  آن    یصلح، سلمت و منافع عموم  ی،انسان

را در دست گرفته    یاو ابزار جراح  یدا ه یدکه د  یل دل  ین فقط به ا   ، یدپزشک را به ظلم متهم کن 
  یدن پس از دـ قضاوت شما    .کند  یاست جراح  یمرا که مبتل به تومور بدخ  یفرد  خواهدیو م
که پزشک  را    یو اهداف  هایه رو  یل،در مجموع دال   یدباشد، با   یدرست و منطق  ینکها   یبرا   ـاو

 در نظر گرفته شود.  دارند یمارنسبت به ب را   شاناو قصد انجام و اتخاذ یتخصص  یمو ت

شناخته    «یفریقانون ک»  یا   «قانون جزا »عنوان  از چیزی که تحت  جهان    ی کشورها  همۀ
برا   ؛هستندبرخوردار    شودیم محتوا   یکسانشدن  روشن   یو  با  آشنا   یکه  ندارند    ییآن 

قانونگویمی]م جرائم    ی[:  شامل  تخلفجرائم    ت، ایجنا)است  عواقب    (اتو  از    ها، آنو 
  یاری ابد و... تا برسد به مجازات اعدام که بس  طوالنی، ساده گرفته تا حبس، حبس    ایه یمجر 

 ! دانندیبه کشور م   یانتبزرگ و خ  یاتجهان آن را مجازات جنا ی از کشورها

  یکا آمر   ۀمتحد  یاالتا   یمنصفه در دادگاه عالیئت ، ه2021اکتبر13مثال: در    عنوانبه 
کرد    یرا بررس  2013به ماراتن بوستون در سال    ینخون  ۀعامل حمل  «یفجوهر سارنا»  ۀپروند
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 1ند. ناعدام صادر ک یا حبس ابد  حکم  او  یکه برا  رودیو انتظار م

چشم خود را به قرآن و اسلم    یزمانخداناباوران فقط  و    کنندگانیک : چرا تشک سؤال
  انیگر د  برابر و در    ،نداقدام ک  یاتتخلفات و جنا  یکه بخواهد در مقابل برخ  کنندیمعطوف م

اخت باش   کنند؟ی م  یارسکوت  ـ   یدانصاف داشته  را    ـبار   یک  یبرا   کمدسِت و  انتقادات خود 
کنند  وضع می   یمجازات افراد  ی برا   ییجزا   ین که قوان   ید کن  ایی کشوره  ۀ و هم  یکا متوجه آمر 

را    یی قانون جزا د  یبخواه  ها کشور تمام  و از    ،انددر قانون شده شده  گفته   ات که مرتکب تخلف
 کنندگان یک تشک  یشنهادپ  بر اساسباید  مردم  ۀو هم ؛کنار بگذارند کنندی که به آن عمل م

توست« عمل    ی ترازو   توبه روش »چشم    یا بکن«    خواهیی مهرچه  به روش »خداناباوران  و  
 ! کنند؟

 : دوم

نت  یاله  ین د یک    اسلم در  اقدام  یجه است؛  انجام دهد    یهر    یزندگ  ۀ دو جنبهر  که 
برخلف تمام    اش؛یاخرو هم زندگی  و    یویدن  یزندگهم    یعنی   گیرد؛ی انسان را در نظر م

  . یاستدن همین  محدود به  فقط    ش و اثر   کنندی خود را وضع م  یی که قانون جزا   یادن   ی هانظام
دـ متخلفان    یبرا   یقانون   یهامجازات   یینتع  ۀفلسف اسلمیاز  نظم،    ـدگاه  حفظ  به  فقط 

  یبآن نص اخروی  بلکه منفعت    ؛شودی جامعه محدود نم  ی سلمت و مصالح عموم  یت، امن
 .گرددجاری شده است نیز می حد وی که بر خود شخصی 

سؤال کردم که مجازاتش  یمرد ۀدربار  گفت: از ابوجعفرنقل شده است، حمران  از
بود،   موی    یاآکه  سنگسار  عذاب  آخرت  از  سخاوتمندتر  خداوند  » گفت:    شود؟ی در 
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 1« ست.هااین

  در کوفه   امیرالمؤمنین  : استنقل شده    ،ن بن حماد، از برخی از یارانش ااز عبدالرحم
: گناهی که  اندگناهان سه دسته » :سپس فرمود  .باالی منبر رفت و خدا را حمد و ثنا گفت

بیم و امید  در و گناهی که برای مرتکب آن،  ، شودگناهی که آمرزیده نمی  ،  شودآمرزیده می
اما آن گناهی  بله،  »ها را برای ما توضیح بده. فرمود:  ، آن امیرالمؤمنین گفت: ای  «  هستیم.

او را د بنده   شود ]گناه[ که آمرزیده می  رسانده  ر دنیا به کیفر گناهش  ای است که خداوند 
و اما گناهی    ؛بار کیفر دهد   اش را دوو بزرگوارتر از آن است که بنده   صبورتر ؛ زیرا خداوند  است

نمی  آمرزیده  استشودکه  یکدیگر  به  بندگان  ستم  تبارک،  خداوند  برای    یتعالو.  وقتی 
ز ظلم  آفریدگانش آشکار شد به خودش سوگند خورد و فرمود: سوگند به عزت و جللم، ا 

داری  زدن گوسفنِد شاخ یا شاخ   ،یا کشیدن دستی  ،هیچ ظالمی نگذرم گرچه زدن مشتی باشد 
کس به  گیرد تا جایی که هیچ شاخ. خداوند تقاص بندگان را از یکدیگر می به گوسفندی بی 

اما    .فرستدگاه ایشان را برای حسابرسی میآن  د.ای نداشته باشو مظلمه   یحق  گردن دیگری
  روزِی گناه سوم، گناهی است که خداوند آن را از بندگانش پوشیده داشته و توبه از آن را  

.  و به پروردگارش امیدوار گشته است  کاز گناه خویش بیمنا او  رو  ایناز   ؛گنهکار کرده است
این شخص ه  به  به خودما نسبت  او نسبت  داریم که  را  امید رحمت  دارد  شمان حالی  ؛ 

 2«ترسیم.برایش داریم و از عذابش می 
 سوم:

  ،داندی نمبرای همۀ مسلمانان بدون هیچ استثنایی مجاز  را    یشرع  ودحدی  اجرا   اسلم
،  ست خدا سوی  از  شده  تعیینخدا و حجت معصوم    یفۀخلهمان  و او    ؛نفر  یک  ی برا فقط  مگر  

تعیین    یفهوظ  ین انجام ا برای    ش خود  یممستق  نظر  یرخدا[ او را ز   یفۀکه ]خلاست    یکس  یا
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 جهت تضمین اینکه حدود در جایگاه صحیح خودشان اجرا شوند. به ؛ کرده باشد 

  باطل و هوا اندک و  ، شودی که هرگز از حق منحرف نم است یکس «معصوم» از آنجا که 
در نفس بزرگ او    ـمنحرف کند جایگاهش  که بتواند حق را از    یگرید  اتتأثیر   یاـ هوس    و

اجرا   یح شکل صحبه   ودحد کند که  تضمین می اسلم  با وجود چنین شخصی    ، نداردجای  
اقدام    یکقطعًا    ین نشود. ا ناحق ظلمی  کس به گرفته نشود یا به هیچ ناحق  به   ی د تا جاننشو

و    یشگیرانۀ پ است  باشد ـ مهم  که  شکل  هر  سا   ترن یما ـ  به  هم  یاقدامات  یر از  که    ۀ است 
 . دهندیم شانجهان بدون استثنا انجام یکشورها

 : وی  ،گردد بازمی به امام معصوم امور  ،حدود ۀاقام ۀ که در مسئل یمادام و

صلح مردم و  خدا و   یت رضا ، حد  یاجرا در اگر بداند  حد را اجرا کند،  چه بسا  -
 وجود دارد. گناهکار 

  ینکه محض ا به   ، عفو و گذشت از صفات معصوم است  یرا ز عفو کند؛    چه بساو   -
گاه شود  مجرم  ۀندامت و توباز   . احساس کندآن را  یا آ

بسا و   - کند  حد اینکه  بدون    چه  اجرا  حال  عنوان  به ،  را  اصلح  برای  ابزاری 
 . بدهدحد انجام   ۀ اقام یبرا  ی صور  یاقدامدیگران، فقط 

که مستلزم حد    یآمد و به گناه  یرالمؤمنیننزد ام  یکه زن  یهنگام  یل دل  ین هم  به
قنبر را مأمور کرد تا مردم را ندا دهد و چون جمع شدند، در مقابل    ایشانبود اعتراف کرد،  

شاءالله تا ان  رودی مپشت ]کوفه[  به  زن    ینمردم، امام شما با ا   یو فرمود: »ا   یستاد آنان ا 
نقاب به چهره    ینکهمگر ا   یدخارج نشو  گوید،ی ما مبه ش  یرالمؤمنینام  .را اجرا کند  حدبر او  

خواست که به   ی از شما تا زمان  یکیچ ه  . یاوریدرا همراه خود ب   یتان هاو سنگ   ید داشته باش
  یرون صبح که شد با آن زن ب  «.رویدی نم  یگریسراغ دبه   ید،خود برنگشت  ی هاخدا به خانه 

خود    ین در عبا و آست   در حالی که  ،پوشاندندخود را با عمامه و عبا    یهاصورت   مردم  آمد.
دستور داد و    .دن دم همراهش بودند به پشت کوفه رفتکه مر   ی]امام[ در حال  . داشتندسنگ  
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  یش . سپس بر قاطر خود سوار شد و پاها ندرا تا کمر دفن کردوی  آن ]زن[ حفر و    یبرا   یچاه
بلند ندا    یبا صدا و    فرو برد  یشهاخود را در گوش   ۀ برا در رکاب محکم کرد، انگشتان سبا

خداوند    ی ا »فرمود:  و    داد پ   تعالیوتبارک مردم،  حضرت    یه توص  یامبرشبه  و  کرد 
است که بر او حد    ینکه از جانب خداوند مستحق ا   یکرد، کس  یه آن را به من توص  محمد

پس هرکس که از جانب خداوند متعال    ؛اجرا کند یگری را بر شخص د یحد  یدشود نبا  را اج
مردم    ۀگفت: هم  .«زن حد را اجرا کند  ینبر ا   تواندیزن است باشد، نم  ینمستحق آنچه بر ا 
 .1امیرالمؤمنینمتفرق شدند جز 

که فرمود: »پس هرکس که از جانب خداوند متعال   یرالمؤمنین گفتار ام ین ا  توضیح 
  ین زن حد را اجرا کند«، مقصودشان ا  ین بر ا  تواندی زن است باشد، نم  ینمستحق آنچه بر ا 

زن در نظر گرفته شده، متفاوت    ی که برا   یداشته باشد، هرچند با حد   یاست که: او حد 
 . بوده باشد یبیمثًل مجازات تأد ه؛باشد، اگرچه ساد

عنوان  به   ـشود جاری  حد بر او  قرار است  که  ـ گناهکار  شخص  مردم از خود    چه بساحتی  
گذرد، او را به راستی در خیرخواهی دیگران حالتی که بر او میزیرا  استفاده کنند؛  اندرزی  
 کند. میتر نزدیک 

، خدا   روح   یآمد و به او گفت: ا   یمبن مر   یسینزد ع  یمرد»فرمود:    صادق  امام
  ی برا مردم ندا دهند    یاندستور داد تا م  یسی. حضرت عگردان  ه یزم؛ پس مرا پاک ا هزنا کرد

گفت:    رفت مرد در حفره قرار گآن  که جمع شدند و    یهنگام  . همه خارج شوند  ی فلن  یر تطه
با   یکس از جانب خداوند  نکند  یحد   یدکه  اجرا  بر من  را  اجرا شود، حد  او  مردم    ۀ هم.  بر 

گنهکار، مرا    یشد و به او گفت: ا   یک نزد   یحیی.  یسیو ع   یحیی منصرف شدند جز  
خواهد    اهچون تو را در گن  ، قرار ندهاش  خواستهنفست و    ینبه او گفت: خودت را ب  .دهب   ی پند 

 
 . 2/310 :محاسنال ی،البرق - 1



 دفاع از قرآن شناسی ـ  دینی و زبانمطالعات  عالی  سسۀ آموزش ؤم ................................. 338

سرزنش نکن.    ی]انجام[ گناه  یِل دلرا به   یمرا پند ده. گفت: گناهکار   یشترانداخت. گفت: ب
 1« گفت: بس است. .بگو. گفت: غضب مکن یشتر گفت ب

 چهارم:

احراز    یبرا   یاطیاحت  ی، اقدامبه معصومفقط    حد از نظر اسلم  یاجرا سپردن  :  گفتیم
حد  گرفته باشد    یمخواه معصوم تصم   ؛در حق مجرم است   یح انتخاب صح   یعدالت و اجرا 

 . بگیرد از آن یرغ  یگرید  یمهر تصم یا  ،، خواه آن را از او ساقط کند را بر او جاری کند

اقام  ییگر د  ـمهم   یاربسـ   یل: دلهمچنین دارد که  و    ۀوجود  به معصوم  را فقط  حدود 
  یمربوط به حدود شرع  احکاِم   یم، که دانستطور  : همان  اینکه   ؛کندی محدود مخلیفۀ خدا  

قوان  یزی چ دانست  ، یست ن  ییجزا   ین جز  که  آنجا  از  معروفـ   قانون   یم و  قول  محصول    ـبه 
و در    ی منطق  یار دست معصوم بسبه   یفه وظ  ین ا   یاجرا پس   ، است  ش خود  یرامون و پ  یط مح

به    ی ید تازه و جد هرچیز  است که   یاو تنها کس یرا است؛ ز  یق و دق  یح صح اییه حال رو ین ع
پ  یش ب  یی قانون جزا فلن    یدشا  .شودی م  یوحوی     یط و مح  یطدر شرا   یشاز هزار سال 
بود  شخود باشدمناسب  برا   لیو   ، ه  مناسب    ی اکنون  قانون  ید با  راین بناب  ؛ نباشداجرا    ی با 

  ی اله  ین و د   ، کنیم یم  یدر آن زندگما  باشد که  حال حاضر    یطشود که مناسب شرا   یگزین جا
 از معصوم واگذار نکرده است. یرغ یکسهیچ را مطلقًا به  یتیصلح ین چن

را    ی همان حد قانونحتی    ی ممکن است گاه  «یرمعصوماست که »غآن  علوه بر    این
  ی از حد شرع  ش که خود  ی در حال  تواندی پس چگونه م  ؛ شده است نداند  یینجرم تع  ی که برا 

را به    ی و اگر بر اساس فهم نادرست خود حد   ! کند؟جاری  بر مجرم  حد را    است   اطلعیب
عواقب چه  کند،  اجرا  از    یاشتباه  فاجعه  چنینرا  و  هولناک  داشته    یبار اشتباهات  انتظار 

  یده وفور دکه در روزگار ما به چنان  ؟!زدن به آنو تهمت   یاله  ینکردن دجز بدنام آیا    !؟یم باش
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 !شودی م یده و شن

کردم  آنچه  نتا  یک فقط    ـوجههیچ بهـ   ذکر  و  غ   یالی خ  یج فرض  زیرا    ؛ یستن   یرواقعیو 
است که عمًل  این کارهایی  زم ها  باعث شد  ،اجرا   ین در  استو  به چالش  به   ین د  ه  شدت 
 :کنمی که به ذکر دو نمونه بسنده م ، شود یدهکش

مذاهب، با توجه به درک خودشان از متن قرآن،    ۀ مسلمان از هم  ی علمابیشتر  :  1  مثال 
ْیِدَیُهَما َجَزاًء  ند:  ا ه کرد  یانب  ی سرقت حد   ی اجتهاد کرده و برا 

َ
َطُعوا أ

ْ
ُة َفاق

َ
اِرق اِرُق َوالسَّ َوالسَّ

ِه َوال ُه َعِزیٌز َحِکیٌم ِبَما َکَسَبا َنَکااًل ِمَن اللَّ   . دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان بُبرید) 1لَّ
ند: حد  ا ه گفتو  ؛  (این عقوبتی است که خدا مقرر کرده و خدا مقتدر و به مصالح خلق داناست

 است: حالت دو  ین از ا  یکیسرقت 

 د؛ دست دزد از مچ قطع شو یا -

 قطع شود.انتها  انگشتان دست او از  یا -

  یشتری رواج ب  یدارد؛ هرچند اول  کنندگانییید طرفداران و تأ  ی،فقه  یدگاهاز دو د   هریک
 .شودیاجرا م یاسلم یاز کشورها  یدارد و در برخ

نَّ  :  فرمایدمی  تعالیحق سجده از آِن خداست،    یاست که اعضا   ینا   یح نظر صح  اما
َ
َوأ

ِه   اللَّ َمَع  َتْدُعوا  َفَل  ِه  ِللَّ َحًدا اْلَمَساِجَد 
َ
)اعضا 2أ مساجد  ویژ  ی)و  پس    ۀسجده(  خداست، 

سجده از    حالکه نمازگزار در    هسجد  ۀگانهفت   یاعضا  یعنی  ؛کس را با خدا مخوانید(هیچ 
  ی دو زانو  ،دو کف دست  ،یشانی پ»اند از خداوند است که عبارت  یژۀو کندیها استفاده مآن
پا  ، پا حد سرقت، چه از مچ و چه از بند    ی اجرا قطِع دست در    در نتیجه   ؛ «انگشتان بزرگ 

 . یستن  یحانگشتان، صح
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»درست    رأی اجرا   «کردنقطع برای  دزدی    یدر  احراز  ـ مجازات  از  سارق  اینکه  بعد 
ا   ـاستبوده  مستحق مجازات   خداوند متعال:  فرمودۀ    ین خراش سرانگشتان است؛ پس 

  ْیِدَیُهَما
َ
أ َطُعوا 

ْ
َفاق ُة 

َ
اِرق َوالسَّ اِرُق  َحِکیٌم َوالسَّ َعِزیٌز  ُه  َواللَّ ِه  اللَّ ِمَن  َنَکااًل  َکَسَبا  ِبَما    َجَزاًء 

این عقوبتی است که خدا مقرر کرده و خدا   . دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان بُبرید)
  ی حال زنان دربارۀخداوند متعال فرمودۀ  ین همانند ا  یقاً دق  (مقتدر و به مصالح خلق داناست

بودندیدرا د  یوسفخدا    یامبرپاست که   ُتَراِوُد  :  ه  اْلَعِزیِز  ُة 
َ
اْمَرأ اْلَمِدیَنِة  ِفي  ِنْسَوٌة  اَل 

َ
َوق

ْرَسلَ 
َ
أ ِبَمْکِرِهنَّ  ا َسِمَعْت  َفَلمَّ ُمِبیٍن *  َلَنَراَها ِفي َضَلٍل  ا  ِإنَّ ا  ُحب  َشَغَفَها  ْد 

َ
ق َنْفِسِه  ْت  َفَتاَها َعْن 

ْیَنهُ ِإَلْیِهنَّ  
َ
ا َرأ اَلِت اْخُرْج َعَلْیِهنَّ َفَلمَّ

َ
یًنا َوق  َوآََتْت ُکلَّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ ِسکِّ

ً
َکأ ْعَتَدْت َلُهنَّ ُمتَّ

َ
ْکَبْرَنُه    َوأ

َ
أ

ِه َما َهَذا َبَشًرا ِإْن َهَذا ِإالَّ َمَلٌك َکِریٌم  ْلَن َحاَش ِللَّ
ُ
ْیِدَیُهنَّ َوق

َ
ْعَن أ طَّ

َ
ز[ زنان  ای ا )و ]دسته  1َوق

راستی  خاطرخواه او شده است؛ به   در شهر گفتند: زن عزیز از غلم خود کام خواسته و سخت 
  ]کسیبینیم * چون ]همسر عزیز[ از مکرشان اطلع یافت،  ما او را در گمراهی آشکاری می

از آنان ]میوه و[ کاردی داد   ک نزد آنان فرستاد و محفلی برایشان آماده ساخت و به هری[ را 
پس چون ]زنان[ او را دیدند وی را بس شگرف یافتند و    . ]به یوسف[ گفت بر آنان درآیو  

خدا. این بشر نیست، این    های خود را بریدند و گفتند: منزه است ]از شدت هیجان[ دست 
   . بزرگوار نیست(ای  جز فرشته 

 َّْیِدَیُهن
َ
ْعَن أ طَّ

َ
جمال    یدنممکن است زنان با د  یا : آهای خود را بریدند( )و دست   َوق

ممکن    یا   ! ؟باشند  یده بر انتها  انگشتان خود را از    یا خود را از مچ قطع کنند،    ی هادست   یوسف 
که استفاده    یی چاقوها  یلۀوسزده شده و نوک انگشتان خود را به او شگفت   یبایی است از ز 

استفاده    ین در ح  خراش است که   یمعنبه   یه آاین    ر د  یدنپس بر   ؛ باشند   یده خراش  کردندیم
به   یز حد سرقت ن یۀو در آ ؛کندی نوک انگشتان اثر م هب توجهیی و ب یرت از چاقو در حالت ح

 صورت است.   ین هم

 
 . 31و  30یوسف:  - 1
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ْیِدَیُهَماخداوند متعال:    ۀفرمود  ین : ا خلصه
َ
َطُعوا أ

ْ
خداوند متعال:    ۀفرمود  ین = ا   َفاق

 َّْیِدَیُهن
َ
ْعَن أ طَّ

َ
 1نوک انگشتان است.   یدنو آن خراش  ، دارند  ا معن  یک هر دو    یعنی؛  است  َوق

عمد  به که    یاجتهاد کرده و به لزوم قصاص کس  انمسلمان  ی علما  ین : همچن 2  مثال 
  یاز کشورها   یاری است که در بس  یزی چ  ین اند، و ا را کشته است فتوا داده  یگری شخص د

باشد  نفر را کشته    یکاز    یشقاتل، عمدًا ب  یماما اگر فرض کن   ؛شودیبه آن عمل م  یاسلم
،  یالعاده در علوم پزشک فوق   یشرفت اما پس از پ   ؛ نبوده است  یوانه و دبوده  که عاقل    ی در حال

که او را به انجام  داشته   ی او تومور مغز  یم متوجه شد  ، تجهیرات پیشرفتهاو با    ینۀ هنگام معا
شده  می  یت هدا   ی تومور مغز  که توسط آن  یطور ، به کردهمیمستمر خشونت و کشتن وادار  

برخورد شود    یاو همانند شخص   اشخص، ب   ینا   یتانصاف است با توجه به وضع  یا، آاست
 2!داده شود؟ شو حکم به قتل ،استبوده  نظر مختار و سالم  ین که از ا 

جرم، با توجه  انجام    هاییت در موقع  یو بررس  یق هنگام تحق   یاط احت ضرورت    یمعنبه   این
  ؛ هستند  گذارتأثیر و    یلامر دخاین  انسان است که در    یدر حال وقوع در ابعاد زندگ  به تحوالِت 

انسان مدرن    یکه برا   یدجد  ییاجرا   ین مجدد قوان  یمممکن است بر تنظ  هاین ا   ۀ هم  یجه در نت
 . بگذارند تأثیر باشد مناسب  

ترتیب   این  مبه  از جمله مسائل  ـ   یشرع   ی هاموضوع مجازات  دربارۀ   کنیم یملحظه 
پیش  از  طور مستقل  به بپردازد و    هاامکان ندارد به آن  یرمعصومغبرای    ـقصاص مربوط به  

و    هکه در دوران متأخر ما بر سِر اسلم نازل شد  ییو بلنماید؛  ها  آن  یاجرا اقدام به  خود  
است،  ( شده  شودی ناحق به آن نسبت داده ماحکام آن )که به   ی باعث نفرت مردم از برخ

خداوند  سوی  از  شده  تعیین  یِن است که فقط به معصومهایی  زمینه مداخله در    یجۀ تنها نت

 
 کرد. ی صحبت م یهدو آاین  یمعنا دربارۀ  ایشان یگرفتم، وقت  یاداحمدالحسن  یداز س یی است که معنا ینا - 1
 . داشتم مطرح کرده است ینهزم یندر ا یشانکه با ا یاحمدالحسن در بحث یدفرض را س ینا - 2
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 داده شده است. هاورود به آن  ۀاجاز 



(11 ) 

 محتواییاشکاالت منطقی و 

تناقض    ـکنندگان تشکیکبه نظر  ـ قرآن  این نظر که  مضامین قرآن، از  گیری از  اشکال
یک  عنوان  به بودن قرآن  که با معصومدر تعارض است  خارجی    های یت یا با واقعداخلی دارد،  
 . منافات داردکتاب الهی 

 : پاسخ

متهم  که  نیست  آیات    گوییتناقض   به   کردنشکی  توسط    قرآنمضامین 
طور کامل  مضامین را به ها این  آن که  ادعا را در خود دارد  این    در وهلۀ اولکنندگان  تشکیک 

صحیح و دقیق  بر فهم  فرع  ـ  اتهامیهر  وارد کردن اتهام ـ که  زیرا بدیهی است  ند؛  ا ه فهمید
مورد ادعا خواهیم    گوییتناقض این  برای  ها آن  های برخی از مثال به  ما  ولی  .  استموضوع  

به پرداخت   دید  روشنی  و  را  کنتشکیک خواهیم  قرآنی  مضامین  این  اساسًا  درک  ندگان 
به   نقیض هستند؛وو ضدوجود دارد، تناقض  هادر آن کنند ادعا می که اند؛ مضامینی نکرده

گاهی آن  گوییادعای تناقض این ترتیب روشن خواهد شد     ا هچیزی جز توهم و خیال و ناآ
 از منظور و مقصود قرآن نبوده است.

نمونه آن را  ها  این زمینه پیش کشیده های متعددی  به مهم   ؛ انددر  ما  ها  آن   تریِن ولی 
که   مطالبی  با  و  پرداخت،  کردخواهیم  خواهیم  آن  بیان  اشکاالت  بقیۀ  نیز  وضعیت  ها 

  روشنی مشخص خواهد شد. به 
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 دارد ای امتی، فرستاده هر  : 47  اشکال

  ، یرسول« )هر امت»لکل أمة  گوید  وقتی میقرآن    ند معتقدکنندگان  تشکیک از   بسیاری
َوِلُکلِّ :  ۀیقرار گرفته است. مثل آ  یتو مخالفت با واقع  گویی( در تناقض ای داردفرستاده 

ِضَي َبْیَنُهْم ِباْلِقْسِط َوُهْم اَل ُیْظ 
ُ
ٍة َرُسوٌل َفِإَذا َجاَء َرُسوُلُهْم ق مَّ

ُ
ای فرستاده   ، ی)و هر امت 1َلُموَن أ

شود و به    یبه عدالت داور  یانشاندر م  ید، آ  یشانسوبه شان  رستاده فکه    یپس هنگام دارد؛
ٍة َرُسواًل....:  ۀ یآ  و  ها ستم نخواهد شد(آن مَّ

ُ
  ی در هر امت  راستیبه )و   2َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُکلِّ أ

  ی برا ای  هیچ فرستاده خداوند    دهدیمگواهی    ،یتواقع  زیرا   ؛( ای مبعوث داشتیم...تاده سفر 
  ین اگر ا زیرا    ؛ استگسیل نداشته    یا و آس  یا و استرال  یکاو اروپا و آمر   یقادر آفر   موجود   یهاامت
ای  فرستاده توانستند  میهم  اعراب  صورت    یندر ا   ، داشتندفرستادگانی از خودشان    ،هاامت

 !دن باشداشته  از خودشان 

 پاسخ: 

  کشیدن   یر اصرار در به تصوبا  جو  بهانه افراد    طور کلی بهو  شده را خداناباوران  گفته  اشکاِل 
و  اند،  به قرآن وارد کرده   ، یانه در خاورم   هاو ظهور آن   یشدن فرستادگان الهارسال و مبعوث 

از  شواهدی    یچه  یشناسانسان های  واقعیت و    یخیاست که اسناد تار   ینها ا استدالل آن
  ین، و ا دهندرا نشان نمی   یناز اماکن زم  یاریاز اقوام در بس  یاریبس  یفرستادگان برا   رحضو

 منافات دارد.  ند نکی م یانب شده گفته  یات با آنچه آ ـهابه اعتقاد آن ـ  ی علمواقعیت 

رسوالن«    خودم  یقتحق   در بنده   ارسال  »علت  عنوان  ساشده  منتشر ـ با    ی رسم  یتدر 
زبان   ینید   آموزش عالی مطالعات  ۀمؤسس ا   ـشناسیو  را    ین به  پاسخ آن  و  پرداخته  شبهه 

 . کنمیموضوع ذکر ماین را در رابطه با  ینکات ینجاو در ا  ؛امداده  یحتوض  یلتفص به 

 
 . 47 :یونس - 1
 . 36 :نحل - 2
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 اول:

گاه  ، یمقرآن کر   یات برداشت نادرست از آبه  ملحدان در واقع    ۀ شبهاین     یو اساسًا ناآ
طور  به ـ حتی  که او از فرستادن رسوالن و    یکننده )الله( و هدفارسال   هاییژگینسبت به و

دارد    اهمیتها  آن  ی برا و تنها چیزی که    گردد؛بازمی   استداشته  از خلقت مخلوقات  ـ  کلی
 است.ممکن  ۀیلبه هر وس یاله ین به د زدنضربه 

 دوم:

خداناباوران هموار    یبرا   یاله  ین د   یطور کلزدن به قرآن و به ضربه عاملی که راه را برای  
استدکر  علما  یبرداشت  ه  که  آ   ی است  از  کردهفوق    یاتمسلمان  ٍة    :اندارائه  مَّ

ُ
أ َوِلُکلِّ 

ٍة َرُسواًل   و  ای دارد()هر امتی، فرستاده   َرُسوٌل  مَّ
ُ
راستی برای  )و به   َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُکلِّ أ

بوده    ین[ ا یات]آ   یناند منظور از ا کرده ها تصور  آن  یرا ز   ؛ ای مبوث داشتیم(هر امتی فرستاده 
  ییهانمونه   .[ فرستاده استی]رسول  ینزم   ینا روی  اقوام    ۀهم   یبرا ـ  و عملً   واقعاً ـ که خداوند  

 : هاآن یهااز پاسخ 

 : یستانیس  یدنظر س  یر ز   یدتیعق یقات پاسخ مرکز تحق 

مختلف    یهاامت  یسو به  یامبرانی پ   زمین،از مشرق  یرغدر  خداوند سبحان    کهینا»
که در قرآن    یدر حال  ؛ثابت نشده است  ـگویندیم ها  به آن صورتی که آنـنفرستاده است  

ٍة ِإالَّ َخل ِفیَها َنِذیرٌ :  سخن خداوند متعال وارد شده است که  یمکر  مَّ
ُ
  یچ )ه 1َوِإن ِمن أ

خداوند    ۀفرمود  ینهمچن  ؛گذاشته است(  ایدهندهیمآنان ب  یاندر م  کهنبوده مگر آن  یامت 
َرُسوالً متعال:   َنبَعَث  ی  َحتَّ ِبیَن  ُمَعذِّ ا  ُکنَّ ا 2َوَما  بدون  ما    یم، بفرست فرستادۀ    ینکه)و 

ِن اعُبُدوا   لِّ َوَلَقد َبَعثَنا ِفي کُ :  تعالیحق  ۀفرمودو نیز    ،(یمکننده نبود عذاب
َ
ٍة َرُسواًل أ مَّ

ُ
أ

 
 . 24 :فاطر - 1
 .15اسرا:  - 2
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اُغوَت  َه َواجَتِنُبوا الطَّ ]اعلم کند[    تا  یمفرستادای  فرستاده  ،ی در هر امتراستی  به)و   1اللَّ
 .  (یزید و از طاغوت بپره ید خدا را بپرست 

حضور انسان   هایینهوجود زم  یلدل به  یانهخاورم  ۀها در منطقگفت نبوت  توانیملی  و 
با وجود اسباب و  و  ،  و تمدن  ینیشهرنش طور انبوه و  بهگسترش انسان  منطقه و    یندر ا

در    شانِی رسالت  یفۀو انجام وظ  یامبرانپ میان  که    یعدم وجود موانع و  عوامل مورد نیاز،  
دیگر  نسبت به    یشتری ب  تأثیرنمود و    ،شود  حائل  اندشدهارسال    شانیسوکه به  یمناطق 

  ۀ فرمودو با توجه به گفته شد، که  یاتیبا توجه آ هاینا ۀبا هم لیو ؛ ]مناطق[ داشته است
دربار  متعال  آن  یفرستادگان   ۀخداوند  از  حالکه  در  است  نشده  داده  خبر  آن  یها  ها  که 

ها  امت ۀهم یبرارا  یامبرانبعثت پتوان میاند،  فرستاده شده یندر زم  ییهاامت یسو به
َقبُل  َوُرُسًل َقد َقَصصَناُهم َعَلیَك ِمن  :  فرمایدمی  تعالیحق؛ همان طور که  شدمتوجه  

  یش [ که سرگذشت آنان را پیمکرد ی]وحفرستادگانی  )و به   2َوُرُسًل َلم َنقُصصُهم َعَلیَك 
  یت تو حکا  ی[ که سرگذشتشان را براایمیخته]را برانگفرستادگانی  و    یم،گفت   تو   یبرا  یناز ا

   .(یمانکرده 

 3.« یدو در پناه خدا باش 

 مصر: ـ پاسخ االزهر  و

همان طور که   ؛ه استفرستاد  یاریرسوالن بس  ،خداوند سبحان است  »اما مشخص   
ْرَسْلَنا ُرُسًل ِمْن َقْبِلَك ِمْنُهْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْیَك َوِمْنُهْم َمْن  :  فرمایدمیتعالی  حق

َ
َوَلَقْد أ

مًا پیش از تو فرستادگانی را روانه کردیم. برخی از آنان  ) 4َلْم َنْقُصْص َعَلْیَك    ای را بر و مسل 
َوِإْن ِمْن  :  فرمایدمیو    (ایمتو حکایت نکرده  ایایم و برخی از ایشان را بر تو حکایت کرده
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َنِذیرٌ  ِفیَها  ِإاَل  َخَل  ٍة  َم 
ُ
ای گذشته  و هیچ امتی نبوده مگر اینکه در آن هشداردهنده) 1أ

ٍة  :  فرمایدمیو    (است َم 
ُ
أ ُکِل   ِفي  َبَعْثَنا  امتی  راستیبهو  ) 2َرُسواًل َوَلَقْد  هر  میان  در   ،

 . ( ای برانگیختیمفرستاده

میمتون    ین ا  از سبحان  شویم  متوجه  غفرستادگانی  تواند  میخداوند  به  از    یر را 
ابتدا    یتمدن بشر   اند متخصصان گفتهولی باید توجه داشت که   ؛فرستاده باشد  یانه خاورم

موجود    یهانعمت  یمعتدل آن و فراوان  یوهواآب  یلدل به  ینو ا  ،منطقه آغاز شد   یندر ا
شدن  که به جمع  یوجود عوامل  چنین؛ همه استبود  ...و  یاهانو گ   هاآبشامل  در آن  

  ین و غالبًا ا   ،کردیکم همکار و متحد کمک مدسِت   یا مستقر    ی واحدها  یلمردم و تشک
یابد  توسعه می  یه گاه [ کی]رفتار   ؛و رفتار داشت  یشهدر اند   ییبسزا  تأثیر  ،یروابط اجتماع 

ای  فرستاده  تادنمبرم به فرس  یاز ن   روینااز  ؛را شامل شود  یوحدت اجتماع تواند تمام  میو  
افراد پراکنده   یسو رسول به  یرا کند؛ ز   یت و رفتار را هدا  یدهگمراهان در عقوجود داشت تا  

برا  آید،ینم برابر  تا    آید،یم   یوستهپ  همبه  یواحدها  یبلکه  در  و    حجت  ،خداوند مردم 
ٌة َبْعَد  :  دن نداشته باشای  بهانه ِه ُحَج  اِس َعَلی الَل  ِریَن َوُمْنِذِریَن ِلَئَل  َیُکوَن ِللَن  ُرُسًل ُمَبِش 

ُه َعِزیًزا َحِکیًما ُسِل َوَکاَن الَل  که بشارتگر و هشداردهنده بودند، تا مردم،  فرستادگانی  ) 3الُر 
تی    خدا بهانه وبرابر  ، در  ]ارسال[ فرستادگانپس از   د، و خدا توانا و حکیم  ن باشنداشته  حج 

 4« .(است

متعال  یمعنا   شودیروشن مپس   َرُسواًل   :فرمودٔه خداوند  ٍة  مَّ
ُ
أ ُکلِّ  ِفي  َبَعْثَنا  )و   َوَلَقْد 

ِإاَل  َخَل ِفیَها َنِذیرٌ َوِإْن ِمْن  و    ای مبوث داشتیم(راستی برای هر امتی فرستادهبه ٍة  َم 
ُ
و هیچ  )  أ

خداوند    :شودمی  ـ ین د  یعلما   دیداز  ـ  (ای گذشته است امتی نبوده مگر اینکه در آن هشداردهنده
  ، فرستاده است  هازمان  ۀ ها و هممکان  ۀ بشر در همبنی  ۀ هم  یسو سبحان رسوالنش را به 
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  یدر بعض   یشناسو باستان   شناسی یخ تار وقتی  و    ؛ اندشدهنکته    ین ا متوجه  هم    ن ا و ملحد
  ی اله  ینبه قرآن و دخود را    ت اشکاال   ندکشف نکرد  هاترسالها و  بعثت این  از    یها اثر مکان

 . وارد کردند
 سوم:

ارسال  و هدف از  ها از غرض  آن  یفتعر   فوق به  یاتاز آ  یند   یکه فهم علما  یستن  یشک 
مسئله نزد  این    یابدیمکند در  یگیریها را پکه کلم آن  یو کس  ،خورده استگره  فرستادگان  

که به  تحقیق خود ـ در  بنده وجود دارد که متعددی در میانشان  و نظرات ، ها متشابه بوده آن
او، اطاعت از   ید عبادت خدا، توح»ام؛ از جمله: ها را برشمرده از آن یاری بسـ کردم اشاره  نآ

عدالت    ی مردم، بشارت و انذار، برقرار   یتبندگان، هدا   ها، رحمت بر با آن   یش رسوالن، آزما
پاک  بین  و  به ای  نکته   «؛ ...و  یغ، تبل   یم،تعل  ی، مردم. خلوص  مروشنی  که  این    دهدی نشان 
ِی  لۀ  ئیک مس ،لهئمس ها  آنسوی  از    نظرهاییاختلفچنین  وگرنه    ،استبوده   یاجتهاد طن 

 1.آمدی نم  یشپ

همواره برآورده شده و هیچ تناقضی در آن راه  از فرستادن که  صحیح  غرض  هدف و  اما   
حجت بر مردم و    ۀ اقام  ـثابت شده است   ، گسترده  اتشده و با مطالعاشاره   یق تحقبا و  ندارد ـ 

ِریَن َوُمْنِذِریَن ِلَئلَّ  :  فرمایدیخداوند متعال م 2. هاستآنو بهانۀ  عذر  بردن  بین از ُرُسًل ُمَبشِّ
ُحجَّ  ِه  اللَّ َعَلی  اِس  ِللنَّ َحِکیًما  ةٌ َیُکوَن  َعِزیًزا  ُه  اللَّ َوَکاَن  ُسِل  الرُّ که  )فرستادگانی   3َبْعَد 

تی در  برای مردم    ،  فرستادگاندهنده بودند، تا بعد از ]آمدن[ این  دهنده و بیم بشارت  حج 
 . (حکیم استبرابر خدا باقی نماند؛ و خداوند، توانا و 

 
 .، هدف از ارسال از نظر علما2/1: علت ارسال رسوالن،  مراجعه کنید به - 1
ارسال    یرناپذ و تخلف  یشگی علت هم  ید اسلم، ، عقااحمدالحسن»  زیو ن  ،فوق  یق: به تحقیشتر اطلع ب  ی برا  - 2

 ید.مراجعه کن «حجت است ۀرسول، اقام
 . 165: ءنسا - 3



 349 ................................................................................ یی و محتوا یاشکاالت منطق 

 چهارم:

  ۀ در منطق  یان بودن اد  محصور   مبنی بر خود    ۀ ملحدان در شبهاستدالل  در خصوص  
نبود  :  توان گفتمی،  شبههاین  در  شده  گفته در مناطق  رسوالن  ارسال  عدم  و    یانهخاورم

ها در  آن   یهاو دعوتفرستادگان  از هر آنچه به    یشناختو انسان   یخیتار و مدارک  شواهد  
مناطق   میآن  ـ مربوط  علمشود  نظر  درستی    ـی از  آاستسخن  است    یا.    یراثم عاقلنه 

  یسو به   ـعنوان مثال به ـ  یالهفرستادۀ    یک بعثت    یبه بزرگ  یدادی رو  ِی بشر   یو تمدن  یخیتار 
گرفته    یدهناد   یقا آفر   یهاپرست جنگل ساکنان بت   یا   ینکا، آزِتک و ا   هاییله پوستان و قب سرخ 

  شودیدر همان مناطق حفظ م  ییعاز وقا  و مدارکی  شواهداین رخداد،  زمان با  و هم شود،  
 !اندتر از آن بوده یت اهمکم  یاربس هک

الواح تمدن  محو شدن    یا رفتن  ین باز   یبرا   ،هزاران سالشدن  سپری که  ایم  علوه دیده به 
  ین به د   یانسومر   یمان ا   ه که بهایی  نوشته   ؛ نبوده است  یکاف  شانیگل  ی هاو نوشته   ، یسومر 

  یف اگر تحر   ی حت  کنند، می   تأکید  یمنوح و ابراهمثل    یامبرانشانپ   یم به برکت تعال  یاله
و   ـوجود داشته است ای چنین رویه  یاله رسولهمان طور که پس از بعثت هر ـ   دنشده باش 

هم همچنان  شناسان  باستان  جامع  ینتا  چن  یبشر   ۀاواخر،  با  نوشته لوح   ینرا  و    ی هاها 
به دست  سفالی   ـ می که  چه  حال    ؛کنند یمزده  شگفت  ـآیند به دست میهمچنان  و  آورند 

دست    یزیبه چند  ا هنتوانست  یشمال  یکایآمر   یا  یقاآفر   یهادر جنگل مرتبه    ینکه ا   شودیم
از نظر عمق    یستالزم ن   ید توجه داشته باش  !کند  یدی مشابه را تأ  ییهاکنند که وجود آموزه   یدا پ

یکدیگر    یزمان بلکه  باشند بوده  شبیه  اگر    یکاففقط  ،  حضرت  شده،  است  با  مصادف 
با تمدن سومر    یسه در مقا  یزمان  ین و چن   ،باشد بوده  قبل از آن حضرت    یاندک  یا  یسیع

 .آیدی به حساب م  یکنسبتًا نزدند  ا ه مبعوث شد  النهرین ینب   ینکه در سرزم   یامبرانیو اکد و پ

انسانعلوه  به  و  مورخان  در  اگر  از  صرف شناسان  چنثبت نظر  با    یشواهد   ینوضبط 
  شانیروانپ و    ین د   یاز سخنان علما   یبرخاز    ه ک  به آن صورتیـ باشند  خداناباوران تبانی کرده  

  ی طور ، به است  کرده   یها تبانبا آن   یز ن   یشناسو باستان   یعتو طب   ین زم  یاآ  ـشودبرداشت می 
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  ینه باال ـ   ین زم  هاییه و در ال   ـاده سمدرکی    یحتـ   یزیچهیچ  هب  یابیمناطق دست  ین که در ا 
اله  شدنیخته برانگ احتمال  که    ـآن در    یفرستادگان  امکانآن را  دهد  افزایش  پذیر  ها 

  وجود   ینبا ا ولی    ؛صفر است  یباً تقر   ـی از نظر علمـ آن    فتنیر که امکان پذای  نکته   !؟نباشد
هیچ    گویی   ؛ اندکرده  یپوشو پاسخ به آن چشم این نکته  از  طور کامل  به   ین د   ی علمابینیم  می

اعتقادی  موضوع    بارۀ صحبت در روی    ینکهضمن ا   ؛اندخود نداشته  هاییده به شنتوجهی  
 !کندی م یررا درگ ی آسمان ی هاو رسالت  یاله یند و ژرفای عمق است که  یمهم

است،    یتی تراکم جمع  یدارا   در نتیجهها و  مهد تمدن   یانه خاورم  ۀ منطق  ینکه : ا همچنین
ز تواند  میحالت،    ینآمده است، در بهتر   یند  یکه در پاسخ علما   یبه آن صورت   یادتعداد 

  ی مبن یوجود نداشتن شواهد علمبدیهی است که اما  ؛ کند یهتوجمنطقه   ایندر  را  یامبرانپ
  ینکها   ین. همچن کندینم  یهرا توج  ملحداندر اشکال  شده  گفته به مناطق  رسوالن  بر ارسال  
داللت  این نکته  بر    یفشر   یۀآکه  نکرده است، همان طور    یاداز رسوالن    یاز برخ  یمقرآن کر 

ْبُل َوُرُسًل َلْم  : کندیم
َ
َصْصَناُهْم َعَلْیَك ِمْن ق

َ
ْد ق

َ
  ین د   ی علماو    َنْقُصْصُهْم َعَلْیَك َوُرُسًل ق

  یامدهن  داستانشانکه  را    یارسال فرستادگانعدم    کنند،یآن استناد م   هب  خود  یهادر پاسخ 
  ین ا   ین ب اساسًا هیچ ملزمتی    یرا ز  کند؛ی اشکال ثابت نماین  شده در  گفته در مناطق  ،  است

  یافتن ،  اگر آثاری از بعثت در این مناطق وجود داشته باشد حال    ین در ع  ؛ ودو وجود ندارد 
 .کندی نم  یرا نفباشد  مناطق  ینها در ا آن بعثت از  یکه حاک یخیو شواهد تار  یآثار باستان

قرآناست  توهم   ین تر مهم که  )همچنین   متون  علما  ی(:  آن  یند  ی که  استناد  به  ها 
آن کرده و  همان  اند  با  را  اشکال   دانیده فهم برداشتی  ها  به  را  ملحدان  به  که  و  گرفتن 

ها  آن  ۀ محمد )درود خداوند بر همسوق داده است، محمد و آل   یاله  یند  یدنکشچالش
 اند.کرده  یانب   یقیطور کامل و همراه با غرض از ارسال حقبه  ، یگرد ی یانباد( با ب 

  :پنجم

   :برای منظور از آیات باال  بیان آل محمد
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َوِلُکِل     : این آیه پرسیدم  ۀدربار   از ایشان  :نقل شده است  باقراز جابر، از امام  
ٍة َرُسوٌل   َم 

ُ
ِضَي َبْیَنُهْم ِباْلِقْسِط َوُهْم اَل ُیْظَلُموَن أ

ُ
و برای هر امتی رسولی  )   َفِإَذا َجاَء َرُسوُلُهْم ق

نخواهد  کس ستم  ها حکم به عدل شود و بر هیچ ها آمد میان آناست که هرگاه رسول آن
باطن»  : فرمود   . (شد فرستاده   اش ی تفسیر  امت،  این  از  قرن  هر  برای  که  است  از  این  ای 
هستندکه  هست  محمد  آل آن  در  آنان  که  قرنی  می   به  و    .کندخروج  اولیا  همان  آنان 

 1« . ... فرستادگان هستند

امت امتی«  »هر  از  منظور  از  است  هایی  پس  هستند نظر  که  هم  سر  پشت    ، طولی، 
مقطع زمانی در زندگی  هیچ    طوری که به   ؛ دیگر قرن  و قرنی پس از  ای پس از دورۀ دیگر،  دوره 

عذر  ،  ویو با وجود    ،نیستمیانشان خالی    در یامتدر    الهی  ۀ انسان، از اصل وجود فرستاد
  ۀ بهانعذر و  همچنین    .روداز بین می  ه است میانشان مبعوث شددر  او  افرادی که    ۀ بهانو  

  ا، های آفریقمانند جنگل  ؛روداز بین می هستند نیز های دیگر مشابه آنان که در مکان افراد 
نظر  ها از  امت   ۀ منظور از »هر امتی« هم  . استرالیا و دیگر مناطق  ، چین  ، آمریکای شمالی

  ـاندبرداشت کرده  خدایان و علمای دین که بی به آن صورتی که ـ  این معنا به  ،عرضی نیست 
 . وجود داشته باشدای فرستاده   اندشده پراکنده بشری که در این زمین    ۀبرای هر مجموع

  ؛ د ناشاره دار به آن  های دیگر نیز  روایت   ؛ روشن کرده استت گذشته  یا ای که رو این نکته 
   : از جمله

را  دین  این » :ه استفرمود خدا رسول   :فرمود ،روایت شده است از امام صادقـ 
لوکنندگان و  غ گرایان و تحریف ویل باطل أتکه  ،کشنددر هر قرنی، افراد عادلی به دوش می 

از آن  جاهلن    ۀاستفادسوء  را برطرف    طور  همان   کند؛برطرف میرا  که کوره، زنگار آهن 

 
 . 123/ 2تفسیر عیاشی:  - 1
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 1«.کندمی

َنْدُعو ُکَل   َیْوَم    :عرض کردم  اللهبه ابوعبد   :نقل شده استاز یعقوب بن شعیب  ـ  
َناٍس ِبِإَماِمِهم

ُ
هر  »  :فرمود  (میخوانیم   شانیشوا یاز مردم را با پ  یکه ما هر گروه  ی روز )  أ

در قرن خودش    خدا رسول   : عرض کردم  «.خوانیممینی از این امت را با امامشان فرا قر 
در    آید و حسیندر قرن خودش می آید و حسندر قرن خودش می آید و علیمی

 2« ه.بل» :؟ فرموده استآید و هر امامی در قرنی است که بین آنان بودقرن خودش می 

 ،اشبرای خودش، پس از نبی  خداوند» :روایت شده است، فرمود  از امام علیـ 
به    آنان  ۀواسطو به   ، هرفیع گرداندرا    شانمقامو  برگزیده  نیکوکارانش، افراد خاصی را  میان  از  

است،  اشاره    خودش   جایگاه دعوت کرده  را  آنان  حق،و  به  و  خودش  سوی  به   کنندگاِن 
 3« .یزمانهر  و  ی قرنبرای هر   ه است؛ قرار دادخودش سوی به   راهنمایان به ارشاد

صادقـ   امام  است،    از  چه   ... »  : فرمودروایت شده  از  را  علمتان  این  کسی ببینید 
  گان که تحریف غلوکنند هست در هر نسلی، فرد عادلی   اهل بیت، در میان ما زیرا   ؛گیردمی

 4«.کندمی برطرف را جاهلن ویل أو ت یانگرا و سوءاستفاده باطل 

سخن    ۀدربار   ابوعبداللهاز    :، گفتاز فضیل  .استحدیث روایت کرده    کلینی با سندـ  
پرسیدم عزوجل  َهادٍ   : خداوند  ْوٍم 

َ
ق امامی، هدایتگر»  : فرمود  َوِلُکِل   قرنی  سوی  به   هر 

 « .است شاندر میانوی است که 

ْنَت ُمْنِذٌر    :سخن خداوند عزوجل  بارۀدر   از برید عجلی، از ابوجعفر  ...
َ
َما أ َوِلُکِل   ِإَن 

 
 . 151/ 27 الشیعه:حر عاملی، وسائل - 1
 .133/ 1برقی، محاسن:  - 2
 . 113/ 94مجلسی، بحاراالنوار:  - 3
 . 32/ 1کلینی، کافی:  - 4



 353 ................................................................................ یی و محتوا یاشکاالت منطق 

ْوٍم َهادٍ 
َ
نقل شده است که    (و برای هر قومی، هدایتگری است  ؛ ایانذاردهنده همانا تو  ) ق

که آنان    هستاز ما هدایتگری  و برای هر زمان،    ،انذاردهنده است  خدا رسول  »  : فرمود
، علی و  هدایتگران پس از او  .دکنهدایت می   آورده است  پیامبر خدا آنچه  سوی  به   را 

 1« .هستند  سپس اوصیا یکی پس از دیگری

ٍة ِإاَل  َخَل ِفیَها َنِذیٌر   :استآمده  در تفسیر قمی  ـ   َم 
ُ
نبوده جز    یامت  چیو ه)  َوِإْن ِمْن أ

 2« .هست یبرای هر زمانی، امام» : فرمود  .(است گذشته  ایدهنده انذار  انشان یآنکه در م

»هر قرنی«، »هر نسلی«، »هدایتگر قرن«، »برای هر زمانی، از ما«، »برای    :دقت کنید
نه اینکه برای هر مکانی، امام    ، «هست  ی «، »برای هر زمانی، امامهست  یهر قرنی، امام

عذر و    رفتنبین از )ارسال    این تعبیرها با هدِف روشن است که تمامی    ؛ وباشد  اییا فرستاده 
برای  جویان، همیشه و در هر زمان و  بهانه   ۀ بهانعذر و  رفتن  بین از   ، و داردخوانی  هم   ( بهانه

سوی  به   چه ارسال عملً   .شودهیچ استثنایی محقق می   نبدو  ،در این زمین   ین مکلف  ۀهم
 . شده باشد و چه نشده باشدآنان انجام 

 : شودنکات ذیل روشن می طریق  این مسئله، از و توضیح 

،  نابخردیو  ظلم  و  و جهل  است  متصف  ت و حکمت  خداوند سبحان، به علم و عدال   ـ1
 . از او منتفی استطور کامل به 

وزن  و هم   احاطه داردهر چیزی  داند و به  را میچیزی  علم، خداوند سبحان هر    ۀدربار  ـ 2
اَعُة    : فرمایدمی  تعالیحق  .از علمش پوشیده نیست  ایذره ِتیَنا الَس 

ْ
ِذیَن َکَفُروا اَل َتأ اَل اَل 

َ
َوق

ْل 
ُ
ي  َبَلٰی   ق ُکْم   َوَرِب  ِتَیَن 

ْ
ْرِض َواَل    اْلَغْیِب   َعاِلِم   َلَتأ

َ
َماَواِت َواَل ِفي اْْل ٍة ِفي الَس  اَل َیْعُزُب َعْنُه ِمْثَقاُل َذَر 
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ْکَبُر ِإاَل  ِفي ِکَتاٍب ُمِبیٍن 
َ
ِلَك َواَل أ ْصَغُر ِمْن َذٰ

َ
گفتند: »رستاخیز    و کسانی که کافر شدند) 1أ

آمد.   خواهد  شما  برای  حتمًا  که  پروردگارم  به  سوگند  »چرا،  بگو:  آمد.«  نخواهد  ما  برای 
ها و نه در زمین، از وی پوشیده  ای، نه در آسمان وزن ذره که هم [  ]ها[ دانای نهان ]همان 

نه کوچ نه بزرگ ک نیست، و  از آن و  از آنتر  اینکه در کتابی روشن ]درج شده   ،تر  [  مگر 
 . بود خواهدچگونه  داند که وقتی بشودمی  ،باشد که  ایناز  چیزی قبلاز او حتی  ؛«(.است

صدوق سند  شیخ  ابو  ...  از  حدیث   با  از  بشار،  بن  بن  حسین  علی  الحسن 
را که نبوده  چیزی  پرسیدم آیا خداوند  ایشاناز  : گوید ؛روایت کرده است  الرضاموسی

هستاینکه  و  داند  می  است بودچگونه    شود  اگر  نمی   ؟خواهد  باشد؟    داندیا  اینکه  مگر 
متعال»  :فرمود از  از    خداوند  پیش  دارد  دن باشآنکه  مسائل  گاهی  عزوجل    .آ خداوند 

ا َنْسَتْنِسُخ َما ُکْنُتْم َتْعَمُلوَن ا   : فرمایدمی ا ُکَن    ( داشتیمبرمی کردید، نسخه  آنچه میهر ما  )  َن 
آتش   اهل  به  َلَکاِذُبوَن   :فرماید میو  ُهْم  َوِإَن  َعْنُه  ُنُهوا  ِلَما  َلَعاُدوا  وا  ُرُد  هم  )  َوَلْو  اگر  و 

برمی  بودند  منع شده  از آن  آنچه  به  قطعًا  دروغبازگردانده شوند  آنان  و    . (هستند  گوگردند 
می عزوجل  بازگرداندخداوند  را  آنان  اگر  بازداشته  به  دوباره    داند  آن  از  اند  شده آنچه 

َتْجَعُل ِفیَها    :فرموده استچنین در پاسخ به فرشتگان که سخنی گفتند،  و    ؛گردندمی باز
َ
أ

ُح ِبَحْمِدَك وَ  َماَء َوَنْحُن ُنَسِب  ُس َلَك  َمْن ُیْفِسُد ِفیَها َوَیْسِفُك الِد  ْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن ُنَقِد 
َ
ي أ اَل ِإِن 

َ
  ق

ها بریزد؟ و حال آنکه ما با  گماری که در آن فساد انگیزد، و خون آن کسی را می آیا در  )»
دانم  فرمود: »من چیزی می .«  پردازیمکنیم؛ و به تقدیست می ستایش تو، ]تو را[ تنزیه می

گاهی  «(.دانیدکه شما نمی   ها، پیش از آن بوده است که آن از چیزهاخداوند عزوجل  . پس آ
از  قبل  را آفرید و  او اشیا    . بسی برتر و واالتر استپروردگار ما،  رک است  پس مبا  .را بیافریند

  پروردگار ما است که  چنین  این   .بود  ه که خواستبود  طور    همانها  علم او به آن د،  نآنکه باش 
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 1« .دانای شنوای بیناستهمواره 

انسانیـ انسان    ـ3 دنیا  ـهر  این  است  در  نشده  آفریده    : فرماید می  تعالیحق  .بیهوده 
 ُتْرَجُعوَن اَل  ِإَلْیَنا  ُکْم  َن 

َ
َوأ َعَبًثا  َخَلْقَناُکْم  َما  َن 

َ
أ َفَحِسْبُتْم 

َ
بیهوده  ) 2أ را  شما  پنداشتید  آیا 

آفریده شده است تا  انسان  بلکه    ؛ (شوید؟سوی ما بازگردانیده نمی ایم و اینکه شما به آفریده 
و   امتحان  از  بازگرددسوی  به   ، شدنشآزموده پس  ا    : فرمایدمی   تعالیحق  .پروردگارش  ِإَن 

َبِصیًرا  َسِمیًعا  َفَجَعْلَناُه  َنْبَتِلیِه  ْمَشاٍج 
َ
أ ُنْطَفٍة  ِمْن  ْنَساَن  اْْلِ نطفه  ) 3َخَلْقَنا  از  را  انسان  ما 

   .(! آزماییم؛ )بدین جهت( او را شنوا و بینا قرار دادیممی مختلطی آفریدیم، و او را 

امتحان و  نیست  کنیم، تنها جهانی  جهانی که در آن زندگی می  ـ4 انسان در آن،  که 
ها،  ۀ نفس همو  که پیش از این جهان بوده  هم هست  بلکه جهان دیگری    شود،می آزمایش  

َوِإْذ    : فرمایدمی  تعالیحق   . و به عالم ذر یا میثاق معروف است  ، شدند  ش وارد  استثنا   نبدو
ُکْم   َلْسُت ِبَرِب 

َ
ْنُفِسِهْم أ

َ
ْشَهَدُهْم َعَلٰی أ

َ
َتُهْم َوأ َی  َك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذِر  َخَذ َرُب 

َ
اُلوا أ

َ
  َبَلٰی   ق

ْن   َشِهْدَنا 
َ
ا  اْلِقَیاَمِة   َیْوَم   َتُقوُلوا   أ ا   ِإَن  َذا َغاِفِلیَن   ُکَن  و به یاد آر هنگامی که خدای تو از  ) 4َعْن َهٰ

ی   ها را بر خودشان گواه ساخت که آیا من پروردگار  ها را برگرفت و آنآن   ۀ پشت فرزندان آدم ذر 
در روز قیامت نگویید ما از این واقعه غافل    تا دهیم.  می، گواهی  هبل  :شما نیستم؟ همه گفتند

همان  و    ؛ (بودیم آل می  عالَ این  و  محمد  که  خداوند است  )درود  در    محمد  ایشان(  بر 
   اند؛ از جمله:از آن یاد کرده های بسیاری روایت

سخن    ۀدربار   ...   :گوید  ، روایت کرده است  از زراره، از ابوجعفر  ...   کلینی با سندش
پرسیدم ایشان  از  عزوجل  َتُهْم    :خداوند  َی  ُذِر  ُظُهوِرِهْم  ِمْن  آَدَم  َبِني  ِمْن  َك  َرُب  َخَذ 

َ
أ َوِإْذ 

 
 . 136صدوق، توحید: ص  - 1
 . 115منون: ؤم - 2
 . 2انسان:  - 3
 .172اعراف:  - 4



 دفاع از قرآن شناسی ـ  دینی و زبانمطالعات  عالی  سسۀ آموزش ؤم ................................. 356

ُکْم   َلْسُت ِبَرِب 
َ
ْنُفِسِهْم أ

َ
ْشَهَدُهْم َعَلٰی أ

َ
اُلوا َوأ

َ
و به یاد آر هنگامی که خدای تو از پشت  )  َبَلٰی   ق

ی   ها را بر خودشان گواه ساخت که آیا من پروردگار شما  برگرفت و آنها را آن  ۀ فرزندان آدم ذر 
اش را تا روز قیامت بیرون  از پشت آدم، ذریه »  : فرمود  تا آخر آیه؛   (بلی  :نیستم؟ همه گفتند

و اگر    ؛ و آنان را شناخت و خودش را به آنان شناساند  ، خارج شدند  ذرهها همچون  آن   .آورد
 1« . ... شناختپروردگارش را نمیکس هیچ  این نبود 

خداوند سبحان  پیدایش نخستین توسط  و  ذر  های انسانی در عالم  نفس   ۀ بنابراین هم
آنان گرفته شد   ،شدند امتحان   پیمان از  اینولی    ؛و میثاق و  امتحان دوم  برای  آنان  که  بر 

و از آنچه در عالم ذر و امتحان اول    ، فراموش کرد  به این جهان آمدانسان  وقتی  جاری شود  
 . غفلت ورزیدپیدایش نخستین بر وی گذشته است در  

  ؛ نیست  گرددکه به خداوند عزوجل باز علتی بنا به و امتحان، قطعًا  ت عوالم خلقتعدد   ـ5
سبحان،  خصوص  به  خداوند  دانستیم  اینکه  از  ـ پس  چیزی  هر  از  قبل  از  پس  و 
گاهی دارد ـآمدنشوجودبه   .به خود انسان بازگرددفقط باید علت پس   . آ

مهربانحکمت    اب  «هفرستند»  ـ6 میعدالت  و    یو  نتیجه   ؛شودتوصیف  بداند    در  اگر 
های مختلفی دارند،  اش را در زمان یا مکانهستند که آمادگی استقبال از فرستاده اقوامی  

حق و هدایت الهی به آنان،  رساندن ندای  و  تمامی این اقوام  سوی  به   فرستادن فرستادگانش 
کامل  به  حکمت  طور  استبا  از    ؛سازگار  هرگز  آنان،  از  برخی  باشد  داشته  یقین  اگر  ولی 

خواهد  گردانی از او و از حق و از هدایتی  روی   هاوضعیت آنکنند و  استقبال نمی اش  فرستاده 
نان در چنین حالتی، با حکمت و مهربانی و عدالت  آ سوی  به   آورده است، نفرستادناو  که  بود  

گاه بوده قبل، از  اینکه فرستنده، از  خصوص  به ندارد؛    یفرستنده منافات حتی  و    ،حال آنان آ
سوی  به   ارسال فرستاده بنابراین    ؛دریافت کرده است   امتحان پیشیندر  از قبل  را    آن  ۀنتیج
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 . و تکرار مکررات نخواهد بودتحصیل حاصل چیزی جز  آنان، 

از سوی  گفته شد( ارسال  های پیشین  پاسخ برخی از  در  مطالبی که  باتوجه به  علوه )به 
لی  لطف    ـطور کلی به ـ خداوند   به آن صورتی    ،از سوی خداوند سبحان استو تفض  که  نه 

  اساساً مردم  کهچرا است؛ بوده ند استحقاقی است که بر او الزم  ا ه برخی از علمای عقاید گفت 
از  البته اگر    ؛ برای شناخت خدا کافی استو فطرت آنان  اند،  سرشته شده بر شناخت خداوند  

با معصیتکرده،  آن محافظت   را  باشند؛  ها و کارهای ناشایست و آن  ولی خداوند    نیالوده 
  ؛ ، فرستاده استاز سوی خودش  ی رحمتلطف و  روی    فرستادگان را از  ـوجود با این  ـ سبحان  

به   ارسالو  باشد که  وضعیت    ندهمان ش  وضعیتکه  کسی  سوی  به   همین دلیل  در  کسانی 
از سوی فرستنده،    یلطف، در این صورت صرفًا  اندگردانده  از فرستادگان روی  مناطق دیگر

زدن    ، حجت بر آناناتمام دلیل  ؛ همچنین به خواهد بود استحقاقی از سوی آنان  هیچ  بدون  
سوی  به   اگر یعنی  که  شان خواهد بود  بردن عذر و بهانه بینمهر خاموشی بر دهانشان و از 

و روز همین  مانند حال  ه ـ بدون هیچ تفاوتی ـ شما  و روز  حال    فرستادممی ای  نیز فرستاده شما  
می فرمایش    .شدافراد  این    تعالیحق این  داردنکته  به  فِ   :اشاره  ُه  الَل  َعِلَم  َخْیًرا  َوَلْو  یِهْم 

ْسَمَعُهْم  
َ
ُمْعِرُضوَن َْل َوُهْم  ْوا  َلَتَوَل  ْسَمَعُهْم 

َ
أ می ) 1َوَلْو  خیری  آنان  در  خدا  اگر  قطعًا  و  یافت 

   . (تافتندبرمی حتمًا باز به حال اعراض، روی    کردساخت، و اگر آنان را شنوا می شنوایشان می 

از سرزمین رسالت کسی  این مسئله روشن شد،  حال که   در مناطق دور  زندگی  که  ها 
و در این دنیا    ـهای آفریقا یا آمریکای شمالی و جنوبی یا دیگر مناطق جنگل مثل  ه ـکردمی

 : انجام نشده استبرایشان در این دنیا و ارسال  ،شان ارسال نشده سویبهکسی 

سبحانکسانی  جزو   - خداوند  که  اوـ   است  اینکه  از  پیش  بیافریند   حتی   ـرا 
 ه است که عاقبتش چه خواهد شد. دانسترا به طور قطعی میوضعیتش 
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است  - افرادی  جزو  شده،   بلکه  امتحان  وارد  ذر،  عالم  در  و  وضعیتش  و    که 
 . ه استاش در آن دانسته شداستحقاق و نتیجه 

نتخاب  ا ش و  سویبه نشدن  ارسال دلیل  به   ایبهانه وی هیچ عذر و  همچنین   -
و    ،فطرتش شده است  شدنهباعث آلودزیرا او  ؛  جای هدایت، نداردگمراهی به

دلیل   این  به  اومی  که خداوند سبحاننیز  استپذیرفتنمی  دانسته  اگر    ،ه  و 
گوش  فرستاد و حق را به  ش میسویبه ای  حتمًا فرستاده   دیدخیری در او می

  ۀ رفتن عذر و بهانبین حجت و از اتمام دلیل  به وجود،  با این  ولی    رساند؛ میاو  
بودسوی  به   ،او او  شبیه  که  مکانـ ند  ا ه افرادی  دیگر در  ای ه فرستاد  ـهای 

  ؛ بود نگردانی و انتخاب گمراهی  روی چیزی جز  آنان،    گیری و موضع   فرستاد 
نخواهد    پذیرفتهها  آنای از سوی  هیچ عذر و بهانه در هر حالتی،    در نتیجه

 بود. 

برگرفته شده  احمدالحسن  وار از سخنان سید  صورت خلصهشده به گفته   نکات  :نکته
 است که متن آن در ادامه خواهد آمد.

  :ششم

  ۀ همسوی  به   نشدِن فرستاده ارسال شبهۀ  در پاسخ به    الحسنسید احمد متن سخن  
 اند(:هکردآفریقا زندگی می  ۀ ناشناختزمین یا مثًل در نقاط کنار  وگوشه که در )کسانی اقوام 

   : فرموده است ایشان

 وسف ی ۀاز آغاز سور  یروشنگر »

َکْوَکبًا    : دیفرمای م  تعالیحق َعَشَر  َحَد 
َ
أ ْیُت 

َ
َرأ ي  ِإنِّ َبِت 

َ
أ َیا  ِبیِه 

َ
َْل ُیوُسُف  اَل 

َ
ق ِإْذ 

َساِجِدیَن   ِلي  ْیُتُهْم 
َ
َرأ َواْلَقَمَر  ْمَس  ِإْخَوِتَك  *  َوالشَّ َعَلی  ُرْؤیاَك  َتْقُصْص  ُبَنيَّ ال  َیا  اَل 

َ
ق

ْیَطا ْنَساِن َعُدوٌّ    َن َفَیِکیُدوا َلَك َکْیدًا ِإنَّ الشَّ ُمَك  ِلَْلِ َك َوُیَعلِّ ُمِبیٌن * َوَکَذِلَك َیْجَتِبیَك َربُّ
ِمْن   َبَوْیَك 

َ
أ َعَلی  َها  َتمَّ

َ
أ َکَما  َیْعُقوَب  آِل  َوَعَلی  َعَلْیَك  ِنْعَمَتُه  َوُیِتمُّ  َحاِدیِث 

َ
اْْل ِویِل 

ْ
َتأ ِمْن 
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َك َعِلیٌم َح  ْبُل ِإْبَراِهیَم َوِإْسَحاَق ِإنَّ َربَّ
َ
  ی ا  : یوسف به پدرش گفتآنگاه که  ) 1ِکیٌم ق

*    . کنندیام مپدر، در خواب یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم، دیدم که سجده
رؤ  یا   :گفت برا   تی ایپسرکم،  حیله   یرا  را  تو  که  مکن،  حکایت    یا برادرانت 

  تو گونه پروردگارت  ن یو ا *    .آشکار است  یزیرا شیطان آدمیان را دشمن  اندیشند؛ یم
و همچنان که نعمت خود را پیش از   آموزدی ها را به تو متعبیر خوابو  گزیند ی را برم

این بر پدران تو ابراهیم و اسحاق تمام کرده بود، بر تو و خاندان یعقوب هم تمام  
 . (که پروردگارت دانا و حکیم است کند،یم

مسوی  به   وسفی  ر یمس  ات یآ  ن ی ا   در آغاز    ک ی  ات، یآ  ن یا   . شودیخداوند 
که در عاَلم    یقتیاز حق  وسفی یبرا  می حک   یخداوند دانا   یاست از سو   یادآور ی

که خداوند او   یوجود حجاب جسد از هنگام   لیدلو به   بود،  کرده  دا یذر  به آن ِارتقا پ 
 تعالیحق   . از آن غافل شد  آورد،)عالم اجسام( فرود    یعاَلم ظلمان  ن یو به ا   د یرا آفر 

ُروَن َوَلَقْد    : دیفرمایم َتَذکَّ َفَلْوال  وَلی 
ُ
اْْل َة 

َ
ْشأ النَّ از پ) 2َعِلْمُتُم  نخست    شیدا ی شما 

گاهید؛   و    د یشده بود   دهی شما در عالم ذر  آفر   ی عنی  ؛ (آورید؟ ی چرا به یادش نمپس  آ
امتحان   را  شما  ِمْن    .کردخداوند  َك  َربُّ َخَذ 

َ
أ َتُهْم    َبِنيَوِإْذ  یَّ ُذرِّ ُظُهوِرِهْم  ِمْن  آَدَم 

ا ُکنَّ  ْن َتُقوُلوا َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإنَّ
َ
اُلوا َبَلی َشِهْدَنا أ

َ
ُکْم ق َلْسُت ِبَربِّ

َ
ْنُفِسِهْم أ

َ
ْشَهَدُهْم َعَلی أ

َ
ا َعْن  َوأ

ْبُل َوُکنَّ *  َهَذا َغاِفِلیَن  
َ
ْشَرَك آَباُؤَنا ِمْن ق

َ
أ َما  ِإنَّ ْو َتُقوُلوا 

َ
َفُتْهِلُکَنا ِبَما  ذُ   ا أ

َ
أ ًة ِمْن َبْعِدِهْم  یَّ رِّ

آدم فرزندانشان را بیرون آورد  ی و آنگاه که پروردگار تو از پشت بن) 3َفَعَل اْلُمْبِطُلوَن 
آر  گفتند  نیستم؟  پروردگارتان  من  آیا  پرسید  و  گرفت  گواه  برخودشان  را  آنان    . یو 

یا نگویید پدران ما  * بودیم    خبری تا در روز قیامت نگویید ما از آن ب  دهیمیم  یگواه
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نسل ما  و  بودند  مشرک  این  از  آن  یپیش  از  پس  به   .هابودیم  کار آیا  که    یسبب 
 ( ؟یرسانی کرده بودند ما را به هلکت م پیشگانباطل 

ا  م  یبه کس است    یپاسخ  ،هیآ   نیدر  که  و    یگناه کس  دیگویاست  اسلم  که 
  ۀ ناشناخت  یهان یکه در سرزم   یاست، مانند کس  دهیبه او نرس  یآسمان  یهارسالت

از سرزم  ی نیدر سرزم   ا ی  نی زم  ی هاهکنار ودر گوشه   ا ی  قا یآفر   فرستادگان  ن ی دور 
 ست؟ یچ  کندیم یزندگ

ا  آ  نیپاسخ  که  م  ۀ یاست  ثابت  پا   ۀ هم  امتحاِن   کندیاول  به  و    دیرس   انیمردم 
دوم   ۀیآ  .و استحقاقش روشن شد تیخود را برگرفت و وضع گاهیها جاهرکدام از آن

  ینی در سرزم  نکهی ا   ای  ن،یزم  نی پدرانشان در ا   ِی از گمراه  یرو یها با پ آن   کندی م  انیب
آن را   یو کس  دهی و حق به آن نرس  شتهبر آن قدم نگذا  یامبر یکه پ  کردندیم  یزندگ

من شما را در    دی فرمای خداوند به آنان م  کهچرا   ؛نخواهند بوداست، معذور    دهی نرسان
ْشَرَك آَباُؤَنا    د ییپس نگو  . و استحقاق شما را دانستم  ت یعاَلم ذر  آزمودم و وضع

َ
َما أ ِإنَّ

َفتُ 
َ
ًة ِمْن َبْعِدِهْم أ یَّ ا ُذرِّ ْبُل َوُکنَّ

َ
پدران ما پیش از این  )  ِبَما َفَعَل اْلُمْبِطُلوَن   ْهِلُکَنا ِمْن ق

کرده    پیشگانکه باطل  ی سبب کار آیا به   .هابودیم پس از آن  یبودند و ما نسلمشرک  
من داناتر    د یفرمای خداوند به آنان م  گر یعبارت دبه   ( ؟یرسانیبودند ما را به هلکت م

پ اگر  که  او  امبرانی هستم،  فرستادگان   ایصو  مسوی  به   و  و    آمدندی شما 
و    د یآوردی نم  مانی باز هم ا   رساندند،ی آسمان را به شما م  ی هارسالت   کنندگان،غ یتبل 

َوُهْم    .دیکردی نم  ق یتصد ْوا  َلَتَولَّ ْسَمَعُهْم 
َ
أ َوَلْو  َْلْسَمَعُهْم  َخْیرًا  ِفیِهْم  اللُه  َعِلَم  َوَلْو 

اگر    ی و حت  ساختی شنوایشان م  یافت، یم  ناندر آ  یو اگر خدا خیر ) 1ُمْعِرُضوَن 
 ؛ ( ندشدیگردان مو روي  گشتندیشنوا ساخته بود باز هم برمها را هم آن
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ار   دنیرس  ۀچرا آنان در مقول  :دیگوی که م  یاما کس   ن یکه در سرزم  ی ابلغ، با کف 
 ستند؟ ین  یمساو  کردند، یم ی ها زندگرسالت

ا  تبل  نی پاسخش  که  کس  یلتیفض   آنان،به    غ یاست  به  فض   یاست  را    لت یکه 
پ   یدر حال  ؛ نیست و مستحقش    رد یپذی نم از  به   م ی دانستیم  ش یکه  و  او  طور قطع 

اما   . شدیحاصل م جه ی نت  ن یهم شد،ی ها عرضه مو اگر به آن رد یپذی آن را نم ن یقی
  ن یهمانند هم  زی ندیگران  شود    انیها عرضه شود تا ب از آن   یبرخ  هندارد که ب  یاشکال
ب  یگروه ن  شان یا   ه هستند که حق  قبولش  و  به    نیبنابرا   . ردندک عرضه شد  عرضه 

  د یگومیکه  نماند    یکس  یبرا   یعذر اینکه  حجت است و  جهت اتمام ها به از آن  یبرخ
 َبْعِدِهْم ِمْن  ًة  یَّ ُذرِّ ا  َوُکنَّ ْبُل 

َ
ق ِمْن  آَباُؤَنا  ْشَرَك 

َ
أ َما  این مشرک  )  ِإنَّ از  پیش  ما  پدران 

ها عرضه شد و  آن  یبر همانندها حق    کهچرا   ؛ (هابودیم پس از آن  ینسل  ا بودند و م
بر هدا   یآنان گمراه را  برگز   تی پدرانشان  ِمْن    . دندی فرستادگان  ْرَسْلَنا 

َ
أ َما  َوَکَذِلَك 

َعلَ  آَباَءَنا  َوَجْدَنا  ا  ِإنَّ ُمْتَرُفوَها  اَل 
َ
ق ِإالَّ  َنِذیٍر  ِمْن  ْرَیٍة 

َ
ق ِفي  ْبِلَك 

َ
ا  یق َوِإنَّ ٍة  مَّ

ُ
آَثاِرِهْم    أ َعَلی 

نفرستادیم مگر    یا دهنده بیم   یا پیش از تو به هیچ قریه   ب،یبه این ترت )  ُمْقَتُدوَن 
گفتند مانش  متنع  آیین  : آنکه  بر  را  پدرانمان  آن   م یافت ی  ی ما  اعمال  به  اقتدا  و  ها 

ا  دند یو حق د تیپدرانشان را هدا  یگمراه یو حت ( کنیمیم اُلوا ِإنَّ
َ
َوَجْدَنا آَباَءَنا  َبْل ق

ا َعَلی آَثاِرِهْم ُمْهَتُدوَن  ٍة َوِإنَّ مَّ
ُ
  م یافتی  یپدرانمان را بر آیین  :گویندی نه، بلکه م)  َعَلی أ

  1«. (میا افته یت یها هدا آن  یو ما از پِ 
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 هست  در قرآنتوضیح هر چیزی  : 48  اشکال

َما    :چیزی در آن هستکه بیان هر  دارد به اینتصریح    قرآن  ،کنندگانتشکیک به نظر  
ْطنَ  ِمْن َشْيٍء  َفَر  اْلِکَتاِب  ِفي  ُیْحَشُروَن ا  ِهْم  َرِب  ِإَلٰی  را در کتاب فروگذار  ما هیچ ) 1ُثَم   چیزی 

به ایم؛ سپس ]همه نکرده اْلِکَتاَب    و   شوند( می سوی پروردگارشان محشور  [  َعَلْیَك  ْلَنا  َوَنَز 
این کتاب را که روشنگر هرچیزی  و  ) 2 َوُهًدی َوَرْحَمًة َوُبْشَرٰی ِلْلُمْسِلِمیَن ِتْبَیاًنا ِلُکِل  َشْيءٍ 

نازل کردیم تو  بر  بشارتگری است،  و  برای مسلمانان رهنمود و رحمت  و  با    ؛( است  این  و 
  احکام شرعیکم قرآن تمام  دسِت   و   ؛ تناقض دارد  ـچیز را در بر ندارد که همه ـ   قرآن یتواقع

 !را در خود ندارد

   :پاسخ

»تبیان هر چیزی« )توضیح و روشنگری دربارۀ  معنای    ـاز یک سو ـ کنندگان  تشکیک 
« احصا»و میان تبیان و از سوی دیگر،  ،دانند نمی را که در قرآن کریم آمده است چیز( همه 

مصادیق(  )مشخص دقیق  نمی کردن  قائل  دو   . شوندتفاوتی  سید  را  ها  این   ی هر 
، پاسخ  پرسیده شده توسط قرآن  چیز  همه از  روشنگری    ۀدر پرسشی که دربار   احمدالحسن

 :ه استفرمود ایشان .داده است

است بحث    ی نیو د   ی و یدن  زی هرچ  انگریکه چطور بنیقرآن و ا   ۀکه دربار نی قبل از ا »
  ار یآن فروعات بس  ل یکه ذ  م یو کلن را مدنظر قرار ده   ی شرح قانون کل    د ی با  م، یکن

ا ،  استمندرج    یفراوان  یجزئ  ن یقوان  یحت  ای به   ن ی و  بقانون  و  آن    ان یمثابه شرح 
  : یمگوی ، منکته ن یا  ای بر  یمثالعنوان به  ؛رودیم  ار به شم  ی جزئ ن یقوان  ای فروعات 

  ی برا   نه ی بودن آن بعکه نجستو پاک است مگر آن  ی برا   ی ز ی»هر چ  یی بگو  اگر
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ا  شود«،  روشن  شرع  ک ی  ن یشما  قوان   ِی قانون  که  است  شامل    یاد یز   نیعام  را 
  ی الحال که رو الحاِل در راه، پاک است، ظرف مجهولاز جمله آب مجهول   شود؛یم

خانه افتاده،    اطی ح   ای ابانیالحال که در خمجهول  ری افتاده، پاک است و حص   ن یزم
  ی کل    ۀقاعد  ن یاز ا   ی اد یو فروعات ز   نی قوان  یتوانیشما م   ب یترت   ن یبه هم   .پاک است

  . ییاستخراج نما

دارد«    یواکنش  ،ی»هر کنش  ییهم اگر بگو  یجسمان   ۀشدعلوم شناخته   ۀنی زم  در
  شود؛یاز آن منشعب م  یاد یز   اریبس  نیاست که قوان  یک یز یف   یقانون عموم  کی  نیا 

  ن یاصطکاک گرفته، تا قوان  ن یها در قوان آن   یها و اجزا از برخورد اتم   یاز واکنش ناش
  ، ی»هر کنش  یعنیقانون کلن    ن یا   لیها ذآن  یکه همگ   ی ادی ز   اری بس  ن یپرواز و قوان

 . رندیگیدارد« قرار م یواکنش

کرده و    انیرا ب   زیچچطور قرآن همه   م یکنیم  انیو ب   میگردی به قرآن بازم  حال
 نموده است؟  نییرا تب زیچکجا قرآن همه 

  ، ینیدر بعد د   .یو یو ُبعد دن  ی نیُبعد د   :خواهد بود ُبعد  دو    ی دارا کم  دسِت ما    بحث
  ت یعطا فرموده است؛ که همان حاکم  شودیکه موجب نجات مرا    یا ده یقرآن عق

ها  زمان   ۀ در هم  نیزم  یکه مردماِن بر رو است  سبحان    ی خدا   نیخدا و وجود جانش
و استقرار    ی خدا گردآور   ۀ فیخل   در پناه   زمان، که در هر    ینی و د  شوند یآزموده موی  با  

َك    : ستاز او و عمل به دستورات او  ی رو یپ گرِو  است و نجات در    افتهی اَل َربُّ
َ
َوِإْذ ق

ْرِض َخِلیَفةً 
َ
ي َجاِعٌل ِفي اْل و چون پروردگارت به فرشتگان گفت من ) 1ِلْلَمَلِئَکِة ِإنِّ

  ان یعبادت را ب   ِی کل    نیقوان  ،صورت قرآن  نی به هم  .(دهمی قرار م  یا در زمین خلیفه 
نموده    انیو ب   ؛نموده است؛ پس نماز عبارت است از قرائت قرآن و رکوع و سجود
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  ن یقرآن قوان ترتیب    ن یبه هم   است؛ و است که روزه، ترک شهوات در ماه رمضان  
تب   یکل   آنچه در خصوص عبادات فوق   نیی را  و  باقنموده  آنچه    ماندیم  ی الذکر  از 
ت )اجرا( م نش، ی خداوند در زم ۀفیخل  .شودی برگرفته م کند،یسن 

قانون    ک ی مثال  عنوان  به قرآن    ز یاختصاص دارد ن   ی و یآنچه به امور دن   دربارۀ  اما
کل    یعموم ب  ی و  ا   انی را  است؛  جملگ نینموده  اجسام  عالم  قدرت  همان  به    یکه 
  :گرددی بازم  استشده و همواره به آن وابسته و قائم به آن    ده یکه از آن آفر   ی نی نخست
 ََماو ِذي َخَلَق السَّ ْوُلُه اْلَحقُّ َوَلُه    اِت َوُهَو الَّ

َ
ْرَض ِباْلَحقِّ َوَیْوَم َیُقوُل ُکن َفَیُکوُن ق

َ
َواْل

َهاَدِة َوُهَو اْلَحکِ  َوِر َعاِلُم اْلَغْیِب َوالشَّ  یو او کس) 1یُم اْلَخِبیُر اْلُمْلُك َیْوَم ُینَفُخ ِفي الصُّ
شو، پس موجود    د که بگوید موجو  ی ها و زمین را به حق بیافرید و روز است که آسمان

 . از آِن اوست  یروایگفتار او حق است و در آن روز که در صور بدمند فرمان   .شودیم
گاه استاست،  نهان و آشکار    ی دانا کرده است    انیقرآن ب   جه یدر نت   ؛ (و او حکیم و آ

جز    یز یهمان طور که ما ماده را چ  ؛گرددی بازم  ی انرژ   ا ی  رویبه ن   یجسمان  ۀکه ماد
موضوع    ن یاز هزار سال، ا   ش یاکنون پس از گذشت ب  . میکنی نم  ف ی تعر   یتراکم انرژ 

ماده    ل یو تبد  یشگاهیتجارب آزما   ۀواسطو به   ن ینشتیخاص ا   ت ینسب   ۀ ینظر   قی از طر 
است که بر    یقانون عام و کل    کی   نی ا پس  ؛  و برعکس، آشکار شده است  ی به انرژ 

جسمان قوانحکم   یعالم  و    ن یبنابرا ؛  هستندآن    ۀ رمجموعیز   یار یبس  نیفرماست 
  یعالم جسمان  ن ی ا   اِن یدر قرآن وجود دارد؛ چه ب  (ء یکل ش  انیتب)  ز« یهمه چ  انی»ب

 « .ینیامور د  ان یو چه ب ، باشدبوده و هر آنچه در آن است  

کرده    ،برخی از مسائلی که در قرآن نیامدهشروع به برشمردن  پرسشگر،  و از آنجا که  
چوب هاباکتری مثل  ـاست   ترکیبات  قطار،  را    ـ،  خود  صورت  پرسش  این  سید  متوجه  به 

چیزی در  که بیان هر    یقرآن کجای  در    چنین چیزهایی ایجاد  که    کرده است احمدالحسن  
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 ؟ استهست، آمده آن 

 : ه استبه او پاسخ داده و فرمود  احمدالحسنسید 

  ک یعنوان  به  یا اشاره نموده ها  به آن   خود  شما در پرسشکه    یماد   ی هامثال»
  رد؛ یگی م  یجا   ، یعالم ماد   ن یا   ی و عاِم قرآن برا   ی کل    انیب   ل یدر ذ   ات، یجزئ  یسر 

»شرح    دوارمیام  .راندی ها حکم مآن  ب یکه بر وجود، بقا و ترک   ی کل    یقانونیعنی تحت  
که شما    یآنچه از امور ماد  .خلط مبحث نشودست  نظر مادکه م  ان«ی»ب   با  «یلیتفص 

قرآن کتاب ذکر و    کهچرا   ؛ستیدر قرآن موجود ن ای  کردهها اشاره  در سؤالت به آن
)اشار  ن ی زئج  ۀاحصاء  ملکوت  و  عوالم ملک  در  إحصاء    ستی( موجودات  کتاب  و 

قرآن    دیگری   کتاب   ، (ی)سرشمار  م  .استجز  َنْحُن    : دیفرمای خداوند متعال  ا  ِإنَّ
ُموا َوآَثاَرُهْم َوُکلَّ َشْيٍء أْحَصْیَناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبیٍن  دَّ

َ
  اً ن یقی)  1ُنْحِیي اْلَمْوَتی َوَنْکُتُب َما ق

را که    یاثر   اند و هررا که پیش از این کرده   یو هر کار   کنیمیم  هما مردگان را زند
به تفاوت    .(ایمکرده ه  را در امام مبین شمار   ی و هر چیز  نویسیم یاند، مپدید آورده

آ  ه یآ  نیا  ما  یا ه یبا  مدنظر  کن که  توجه  ُکلِّ    : دیست  لِّ ِتْبَیاًنا  اْلِکَتاَب  َعَلْیَك  ْلَنا  َوَنزَّ
بیان   ماو  )  َشْيءٍ  که  را  چیز   ۀکنندقرآن  کرده  یهر  نازل  تو  بر    ن یب   .(ایماست 

  انیتب )   ز«ی همه چو روشنگری از    انی و »ب  ( ءیاحصاء کل ش)  ز« ی»برشمردن همه چ
  ان ی موجودات در قرآن، ضمن ب  انی ب  ن یبنابرا  ؛وجود دارد  یار یتفاوت بس   ( ءیکل ش

  ی قانون کل    نیا   ک مردم از در   یناتوانو  است،  ها مندرج  آن  قت یعوالم خلق و حق  یکل  
  نی از درک و فهم آن قوان  شان یا   ی بلکه از قصور و ناتوان  . ستیبر عدم وجود آن ن  لیدل

ها در ذات  آن  کهچرا   ؛ گرددیها بازمقصور هم به خود آن   ن ی ا   ۀشیر   . ردیگیت مئنش
 . د هستنبرخوردار  که در قرآن وجود دارد  انیب   نیو فطرت خود، از قدرت درک ا 
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کم  دسِت   شودی است که باعث م  یتردید وشکبا    ختهیها آمآن   مانی ا   قت یحق  در
ِر صادر  مثًل    .به منبع را داشته باشند  مانیا   یاگر ادعا  یشده دور بمانند؛ حت از تدب 

  زند یها بانگ مسخن خداوند متعال بر آن  نیاز هزار سال است با ا   شیقرآن ب  یوقت
َهِذِه  که   الَوَما  ْنَیا اْلَحَیاُة  َکاُنوا    دُّ َلْو  اْلَحَیَواُن  َلِهَي  اْلِخَرَة  اَر  الدَّ َوِإنَّ  َوَلِعٌب  َلْهٌو  ِإالَّ 

زندگان) 1َیْعَلُموَن  چیز  یو  دنیا  سرا   یاین  بدانند  اگر  و  نیست  لعب  و  لهو    ی جز 
که شما در    ند یگو ی م  شانیبه ا   ایو اوص  ا یو هرگاه انب  (است  ی زندگان  یآخرت، سرا 

پندار زندگ  ا یدن  نیا  و  به    ی اخرو   ات یح  قت، یو حق  د یکنیم   یدر وهم  است، مردم 
 . رندیگیرا به استهزا م شانیو ا  خندند یها مآن

آن   یکسان  ،یآر  زمان  در  گستاخکه  با  هستند،  استهزا    شانیا   یها  باد  به  را 
آن   کهچرا   ؛ گیرندمی ماصواًل  دروغ  را  کسان  شمارند یها  آن   یو  از  پس  که  ها  هم 

ا   اتشان یروا   ند، یآیم با  رد    ، رد یپذی ها را نمآن   ، بهانه که نامعقول است و عقل  ن ی را 
ندارند و    مانیا   بی ها به غ آن   را یز   ؛ رندیپذی را نم  بی مردم )اخبار( غ  ن یبنابرا   ؛ کنندیم

مردم آنچه را که از    ی نیبی لذا شما م  . و اعتقاد دارند  مان ی ا   ی اجسام ماد  ن یفقط به ا 
  ی،جسمان  ۀداِر گذر است و ماد  ایکه دن نی بر ا   یمبن  دیآیو قرآن آمده و م  ایو اوص  ایانب

  ؛ کنندی نم  قیو ثابت است تصد  داریپا   قِت یحق  ،و آخرت  ستین  شیب  یالیخواب و خ
اگر    یدر حال آزما  یتجرب  شگاهیآزما  کیکه  اعلم کند که    یشگاهیمثًل  اروپا  در 

است،  واحد    ییرویندارد و آنچه وجود دارد فقط ن   تی  و پندار است و موجودوهم    ،ماده
خبر را    ن یا   گردد، یبازم  ی انرژ   ک یبه  فقط  ست که در اصل  های و ماده، تراکم انرژ 

آغوش م  رند یپذی م  شادهگ  ی با  باور  خود    یحت  کنند، ی و  در ذهن  را  آن  نتوانند  اگر 
 کنند... . درک  ا ی یحلج

واقع  نیا   ، یآر  نفس   یتیهمان  که  مدعبسیاری    ی هاانسان   یهااست    ی که 
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  ی طور علنها به ندارد که آن  یتی من اهم  یبرا   .هستند بر آن سرشته شده است  مانیا 
  ، یدنیها به وجود خوراک و نوشآن  . ندی انکارش نما  ایموضوع اعتراف کنند    ن یبه ا 

هزار   یعالم جسمان نی وجود ا  بهو  ،دارند  مانیو به وجود بمب اتم ا  کایبه وجود آمر 
ا   شیبار ب ا وسبحان  یبه وجود خدا   مانشانیاز    ن یا   .دارند  نانیو اطم  مانیمتعال 
رو نشوند و خودشان آن  موضوع روبه   نی ها خودشان با ا اگر آن  .و َدرد است  تیواقع

  ی مار یب   ن یو هرگز از ا   افتیند نخواه  یی ندهند و آشکارش نسازند، دارو صی را تشخ
 1«.نخواهند کرد دا ی سخت و مزمن شفا پ

 دور است؟ از وصف به ا ی ؟است شدهفی توص  اخد  ایآ : 49  اشکال

تشکیک  یبعض  میاز  گمان  آیۀکنندگان  میان  ا    :کنند  َعمَّ ِة  اْلِعزَّ َربِّ  َك  َربِّ سْبَحاَن 
یُد    :و آیۀ  ( کنندپروردگار شکوهمند، از آنچه وصف میمنزه است پروردگار تو،  ) 2َیِصُفوَن 

ْیِدیِهْم 
َ
ِه َفْوَق أ تناقض وجود دارد؛ چراکه آیۀ   (های آنان است دست خدا باالی دست ) 3اللَّ

، در حالی که آیۀ دوم توصیف و حتی تشبیه به چیز  دانداول خداوند را از توصیف منزه می
 . کنددیگر را برای خدا اثبات می

 : خپاس

  ، ندارد  یبیخود کثرت و ترک  قِت یکه در حق  یطور است به   گانه«یخداوند سبحان »  نکهیا 
قْل ُهَو    : د یفرمایم  تعالیحق   .قرآن ثابت شده است  حی است که طبق متن صر   یا نکته 

َحٌد 
َ
ُه أ   ف یها توصکه خداوند را با آن   یتعدد صفات ذات  ماا   ؛ (هبگو اوست خدای یگان ) 4اللَّ
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در ذات    یتعدد واقع  ۀکنندمنعکس  ، یصفات ذات  گر یو د  ،یمثل علم، قدرت، زندگ  ،میکنیم
را الزم  اش به کمال آن  و نیازمندی مخلوق  نقص  است که    ی زی بلکه فقط چ  ؛ ستین  یاله

 .گرداَندیم

 : دیفرمایم الحسناحمد  دیس

است؛    یاسما در ذات اله  ن یا   ی بودِن تمامشناختِن شامل  : دیتوح  ۀ مرتب  نیاول»
  ن ی که رحمت، ذات اوست، )همچن  یدر حال  ، است  م ی ِن رحاالله، رحم  نکه ی ا   یعنی

اسما از    نیا   یتمام  نکهیو شناخت ا   .که قدرت ذات اوست  یالله( قادر است در حال
ب  م« یکه درونش »رح  یَدِر رحمت و    ؛منشعب شده است  ت، »رحمان« اس  رونش یو 

و   .اندذات   نیبلکه ع  ،اسما از ذات، جدا و منفک نبوده  نیا   یتمام  نکهیشناخت ا 
ا  ا   نکهی شناخت  به   ن یتمام  به آن   از ین   لیدلاسما و صفات  لذا وجود  خلق  و  هاست 

متعال؛  وداشتنشان به خداوند سبحان تعلق   یخلق است، نه از رو   ازیاز ن   یها ناشآن
سبحان    یخدا تا شناخته شود ـ   افت ی  یبر خلق تجلمتعال با ذات  وخداوند سبحان

با شناخت    متعالوسبحان ـ و شناخت او  تا شناخته شود   د یبود و خلق را آفر   یگنج
 1« . ... است سریالله م ایذات 

به    د،یمرتبه از توح  نی چراکه ا   ست؛ین   یقیحق  دِ یاست، و توح  دی قدم در توح  نینخست   نیا 
 . ستیاز شرک ن یخال ، ینوع

 : دیفرمای م احمدالحسن دیس

ا   قتیحق» به دو    ؛ستی شرک ن  یاز نوع  یخال  د، یمرتبه از توح   نیآن است که 
 : لیدل

از اسما را ملزم  ی  ادیز   ۀ طبق اوهام خودمان مجموع  م یتوانی ما نم  : اول  لیدل
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الله همان    .بوده باشد  یکثرت، اعتبار   نیاگر ا   یحت  م،یباال ببر   یو همراه با ذات اله
اگرچه کثرت ـ   نی است و ا   ...و  می حک   م،ی قادر، قاهر، جبار، متکبر، عل  م، یرحمان، رح 

کثرت    یبه هر حال کثرت است و معنا ـ ست یالله ن  ای  یاله  ذات  یگانگ ی  ۀکنندمختل 
دارد خود  بطن  در  مرتبه   ؛ را  در  ا   یا لذا  از  توح  ن، ی باالتر    . شودیم  د یمخلِّ 

د  ...  :د یفرمایم  نیرالمؤمنیام شناخت خداست، و کمال شناخت    ن،یسرآغاز 
تصد و  باورداشتن  شها  ق یخدا،  خدا،  باورداشتن  کمال  و    ی گانگ یبه    دتاوست؛ 

توح کمال  و  ب  د یاوست؛  شهادت  برا   یگانگ ی  ه و  اخلص  کمال    ی خدا  و  اوست؛ 
از موصوف    ریکه غ  دهدی نشان م  ی هر صفت  را یصفات از اوست؛ ز   یاخلص، نف

 .است

  ی ذات اله  یسو خود به   ی ازهایما در ن  نکهیا   .است  ت ی  از منظر الوه  :دوم  لیدل
م  م، یآور یم  یرو  خال  ۀرابط  دهدی نشان  حال  هر  به  حق،  حضرت  با  از    یما 

  ن یهم   ز ین  تیواقعو    ، ستیخاص ن   یبه سد و رفِع نقص از جهت  از یچشمداشت و ن
جهت طلب  لت، به حا نیهتر بلکه در ب  ؛ست یخالص ن ،یعبادت نیچن  نیبنابرا  ؛است

  یعنی  یقیاخلص حق  .از شرک است  یا خود مرتبه   ن یکمال و رفع نقص بوده، و ا 
  ن یا   ت؛ یو هو  تی  از انان  یخداوند سبحان است، حت  ی از هرچه ماسوا   دن یپوشچشم

و شا حت  تر، ستهیهمان مقصود سزاوارتر  اصل  یو    د یتوح   ن ایبنابر   .است   یمطلوب 
ذات    ی سپس فنا  ،یاسما و صفات در ذات اله  تمام  ی پس از شناخت فنا  ،یواقع
  .شودی سبحان، حاصل م  ی خدا   قتیدر حق  تی  الوه   یفنا   ی عنی  قت، یدر حق  یاله

انسان،    تیو شخص   تیو هو   ت ی  انان   ی مگر با فنا   شودی خود محقق نم  ۀ نوببه   ز ین   نیا 
به    ه نماند؛ و خداوند از آنچ  یباق  ی زیچ  متعالوسبحان  بی که جز شاهد غا  ییتا جا

ه است   ورزند ی او شرک م   یاگر قرار باشد لفظ  .«شرکونیعما    ی سبحانه و تعال»  منز 
است که »هاء« به    بی غا  ر یضم  یعنیلفظ »هو«    ن یبوده باشد تا بر او داللت کند، ا 

  ن یکه از ا ـ   یآوردنی توجه و رو   نی چن  . داللت دارد  بی غا  بت یاثبات ثابت و »واو« به غ 
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  آوردنی توجه و رو   را یاست؛ ز   ح یهمان توجه صح   ـدیآی عرفت و شناخت به دست مم
 1« . ...است نی و راست یقیحق دی همان توح ن یو ُکنه است؛ و ا  قت یبه حق

از    یار یکه بس  یخلل موجود در طرح اعتقاد  میتوانیم   می نکته را درک کن نیحال اگر ا 
  ه یخود در خصوص اثبات بازگرداندن صفات سلب  یهایها و بررسمسلمانان در بحث   یعلما 

م  هی)صفات جلل از خداوند سلب  را  ثبوتکنندی که نقص و کمبود  به صفات  )صفات    ه ی( 
چراکه    ف؛ ینه در توص   ، است  ه یو تنز   ح یدر تسب  ، یقیحق  دی توح  . میمتوجه شو دارند  (  یکمال
با آن بوده    ی کم برابر و مساو دسِت   ا ی  قت یمسلط به آن حق  د یبا   ت، یواقع  ک ی  ۀکنندف یتوص

به  بتواند  تا  توصباشد  را  آن  هو  کند؛ حال چگونه مخلوِق   فی دقت  که  و    تشی محدود  فقر 
برتر و واالتر    بسی  خداوند  !؟کند  ف یصرا تو  یمطلق نامتناه  قتیحق  تواندی است م  اجیاحت

  ی خداوند علم»  : فرموده است  امام صادق  ل یدل  ن یبه هم  !است  ییهانسبت   ن یاز چن 
ن   ی است که جهل آن  مرگ  اییزندگ  ست، یدر  که  ن  یاست  آن  نور   ست،ی در  که    یو  است 

 2« .ستیدر آن ن  یظلمت

ْیِدیِهْم   :تعالیحق سخن    ن یا   ی اما معنا
َ
ِه َفْوَق أ های  دست خدا باالی دست )   یُد اللَّ

را ثابت کند، به آن    یو دست  یفیخداوند توص  ی برا   ه یآ  نیکه ا   ست ینطور    ن یا   ؛ (آنان است
تشک   یصورت بعض   کنندگانک یکه  کسان  یو  نام  یاز  مسلمان  را  خودشان    اندده یکه 
وهاب  یکسان  اند؛ده یفهم  به   ی سلف  یهایمثل  خداوند  دارند  اعتقاد  حقکه  و    یقیصورت 
ب  جهی و در نت  ... دست دارد، چشم دارد، پا دارد، صورت دارد و    ،یواقع و به    ، خداوند را مرک 

  ن یچن   . خودش است  یبه اجزا   ازمند ین  یبی اند؛ چراکه هر ترکتصور کرده   ازمند ین   ب یترت  نیا 
وجود    یاست که مخلوقنمع  ن ی»دست خدا« به ا   . ستین   هی آ  ن ی منظور و مراد از ا   ،اییگمراه

مخلوق،    ن یخداوند سبحان در خلق است و ا   ل یصورت ممکن، تمث  ن ی تر دارد که به کامل 
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  لی دل نیبه هم  .خداوند است یسو مخلوقات به  ی خداوند به مخلوقات و راهنما ۀشناسانند
از خودش،    یچیاز او را سرپ  یچیخداوند سبحان اطاعت از او را اطاعت از خودش، سرپ 

  نان یمخلوقات، همان خلفا و جانش  ن یا   . برشمرده است  ...خواست او را خواست خودش، و
  خدا محمد  ۀهستند؛ و قطعًا فرستاد  قشیخداوند بر خل   یهاو حجت   نشیخداوند در زم 

روشن و واضح در    یا نکته  نی و سرور آنان است، و ا   دیو س  ن یتر ها و بلکه کامل از آن   یک ی
 : اتیروا  ن یاز ا  ییهانمونه  . بزرگان است  نیا  اتیروا 

بن صالح هرو ـ   عرض    الرضا  یبن موس   یبه عل  :کرده است  تیروا   ی عبدالسلم 
ا   ی ا   :کردم از  اهل حد   ث یحد   ن یپسر رسول خدا، منظور    ست؟یچ   کنند یم  تیروا   ث یکه 

  ی ا »  : فرمود  امام  .کنندیم  دار یخود پروردگارشان را د   یهامؤمنان در بهشت از منزل 
  امبران یاز پ   مخلوقاتش اعم  یرا بر تمام  خود محمد  امبریپ  ،تعالیوتبارک اباصلت، خداوند  

از خودش،    ی رو یاز او را پ  ی رو یداد، و اطاعت از او را اطاعت از خودش، پ   ی و فرشتگان برتر 
خداوند عزوجل فرموده    ل یدل  ن یبه هم  .و آخرت قرار داد  ا یخودش در دن  دار یاو را د   دار یو د

که    ی کسان»  :ز یرا اطاعت کرده است« و ن  دا خدا را اطاعت کند خ  ۀ که فرستاد  ی»کس  :است
  شانیهادست   یاند، دست خدا باالکرده   عتیکه با خدا ب  ستین  نیاند جز ا کرده   عتیبا تو ب 
پ.است از مرگم ز   ا ی  اتمیکه مرا در زمان ح   یکس  : فرموده است  امبری «  کند،    ارت یپس 
  یکس  .درجات است  نیبرتر در بهشت،    امبری پ  گاهیکرده است، و جا  ارت یمتعال را ز   یخدا 
 1« .کرده است  ارتیرا ز   تعالیوتبارک   ی کند، خدا   ارت یدر بهشت ز   گاهشیرا در جا   امبر یکه پ 

ا آَسُفوَنا    :سخن خداوند عزوجل  نیا   ۀدربار   عیحمزة بن بز ـ   و چون  )  اْنَتَقْمَنا ِمْنُهْم فَلَم 
  : کرده است که فرمود  تی روا   امام صادق  از   (از آنان انتقام گرفتیم  ما را به خشم درآوردند 

است که    دهی خودش آفر   یرا برا   ییایاول  یول  ؛دیآی ما به خشم نمهمانند  خداوند عزوجل  »
راض  نیخشمگ  حال  شوند، یم  ی و  ا   یدر    ن یبنابرا   . هستند  افته یپرورش  یمخلوقات  هان ی که 
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چراکه    مرده؛ ها را خشم خودش برشخودش، و خشم آن   ت یها را رضا آن   ت یخداوند، رضا
را دعوت آن راهنماها  و  داده است  یسو به   انی کنندگان    ن ی ا   لیدل  نی به هم  .خودش قرار 

از آِن مخلوقش    یگاهیجا   نیکه چن   ست ینطور  این کردند و    دا ی پ  یگاهیجا  نی مخلوقات چن
که به    ی»کس  : است که فرموده است  تعالیحق   ۀمعنا و منظوِر گفتهمان    ن ی ا   .بوده باشد 

« و فرموده  .و به مبارزه فراخوانده است  ده یمرا به مبارزه طلب  ، کند  انتمن اه  یا یاز اول  یک ی
پ   ی»کس  :است ن .از خدا اطاعت کرده است  ، اطاعت کند  امبر یکه از    : فرموده است  ز ی« و 

«  .است  شانیهادست   یاند، دست خدا باال کرده   عتیبا خدا ب  ،اندکرده   عتیکه با تو ب   ی»کسان
و مسائل    زها یو خشم و چ  ت یکه به تو گفتم، و رضا  یگر یو موضوعات مشابه د  هان یا   یتمام

وند  به خدا   توانستیم  یاگر اندوه و خشم و ناراحت   .دارند  یمفهوم  نیدست، چن  نیاز ا   یگر ید
  ۀ کرده است( قطعًا دربار   جادشان یو ا   ده یها را آفر است که آن  یکه او کس  ی)در حال ابدیراه  

  ی خواهد شد«؛ چراکه اگر خشم و ناراحت  نابود   ی روز   دگار یگفته شود »آفر   توانستی خداوند م
و اگر    ابد،یبه خداوند راه    تواندی م  ر«ییمعناست که »تغ   نی به ا  ابدیبه خداوند راه    توانستیم
راه    ر ییتغ خداوند  نابود  ابد ی به  ا   من ی ا   یاز  در  بود؛  ترک  ن ینخواهد  از    افتهیب یصورت 

برتر و    یکه بر او قدرت دارد بازشناخته نخواهد شد؛ خداوند بس  یو قادر از کس  کننده،ب یترک
و    از ین   چی بدون ه  زهاستیتمام چ  ۀنندیکه او آفر   یدر حال  !است  ییهاگفته   نیباالتر از چن 

در ساحت او محال    یو چگونگ   ت یدر کار نباشد، محدود  یو حاجت   از ین   چ یو اگر ه   ؛یاجیاحت
 1« .یشاءالله که متوجه شد ان  .خواهد بود

پشتش را به حرم    مفضل، قائم   ی ا »  :به مفضل بن عمر فرموده است  امام صادق
م   دهدی م  هیتک  دراز  را  دستش  حال  ؛کندیو  سف  یدر  ه  د،یکه  و    یضرر   چیبدون  است، 
 :خواندی را م  هیآ  نیسپس ا   .خداست و به امر خداست  یدست خداست، از سو   نیا   دیگویم
 ِذ ما    ُعوَنَک یِ بایُ   َن یِإنَّ الَّ    ُد یَ اللَه    ُعوَن یِ با یُ ِإنَّ

َ
ما    ِهْم ی دِ یْ اللِه َفْوَق أ   َنْفِسِه   یَعل  ْنُکُث یَ َفَمْن َنَکَث َفِإنَّ
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کنند؛ دست خدا  کنند، جز این نیست که با خدا بیعت میکسانی که با تو بیعت می  یراستبه )
دست  استباالی  آنان  پیمان  . های  هرکه  زیان  پس  به  تنها  کند،  پیمان    خود شکنی 

 1« .... تا آخر آیه (شکندمی

 : دی فرمایاست« م  شان یهادست   ی»دست خدا باال   یۀآ  حی در توض  احمدالحسن  دیس

پیوسته  ام  بنده»  :معنا آمده  نیبه ا   یقدس  ثیدست خداست و در حد  »محمد
«  ...دشویتا آنجا که دست من و چشم من م  شود،یم  ک یبا انجام واجبات به من نزد 

ت بر اهل زم   ی خلق اوست؛ و در دعا  انی در م  دا همان دست خدا و چشم خ   نی حج 
  ؛ «و به ظهور پرفروغت در کوه فاران»  «َجَبِل َفاَراَن   ی وُظُهورَِک فِ »  : سمات آمده است

 . »2محمد ۀلیوسظهور الله در مکه به  یعنی

 ر؟ یخ ا ی شودی م  دهیدر آخرت د  خدا ا یآ :50 اشکال

خداوند محروم    دنیاز د  ی قرآن، موس  ح یطبق متن صر   رندگانیگاز اشکال   یبه نظر بعض 
ِرِني    : شده است

َ
اَل َلن َتَراِنيقاَل َربِّ أ

َ
نُظْر ِإَلْیَك ق

َ
  من   به   را   خود   پروردگارا،  : کرد  عرض ) 3أ

  تأکید دانیم عبارت »لن«  و ما می  (دید  نخواهی  مرا   هرگز  :فرمود   «.بنگرم  تو  هب  تا  بنمای
اِضَرٌة    : اما آیۀ  ؛ رساندابدی را می  َها َناِظَرةٌ   * وُجوٌه َیْوَمِئٍذ نَّ هایی  در آن روز صورت )  4ِإَلی َربِّ

امکان دیدن خداوند را در آخرت برای    ( نگرندکه به پروردگارش می *  شاداب و مسرور هستند  
َمْحُجوُبوَن   :کند، در برابر آیۀهمگان مطرح می ِهْم َیْوَمِئٍذ لَّ بِّ ُهْم َعن رَّ زهی پندار،  ) 5کلَّ ِإنَّ
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روز آن  در  آنان  پروردگارشان سخت محجوب که  از  به   ( ندا ،  را  دیدن  منتفکه  کامل    یطور 
کلبه   .کندیم تشک   یطور  نظر  به   دنی ند  ن یب  ات،یآ  کنندگان، کی از  آخرت  در  طور  خداوند 

که به هر صورت    یاز موس  ری به غ  ، خداوند توسط همگان  دنید   پذیر بودنمطلق، و امکان
 . تناقض وجود دارد ند، ی خداوند را بب تواندی هرگز نم

 : پاسخ

  نکه یخداوند با چشم در آخرت، باطل است، چه برسد به ا   دنید  ربودنی پذامکان  ۀدیعق 
بودن  خدا، و مرکب  یبودن جسم برا مستلزم قائل   ، ی اعتقاد  ن یشود؛ چراکه چن   ده ید  ا ی در دن

ا  داشتن و تبعات  »جسم  را یباطل است؛ ز   یاز نظر عقل  نیو محدودکردن خداوند است، و 
  اج یخود، احت  ۀ نوبحوادث است، که به   ات یبودن« از جمله خصوصاز محدود و مرکب   یناش

نف به   ت یاولوه  ِی و  را  بسمطلق  خداوند  داشت؛  خواهد  چن  ی دنبال  از  باالتر  و    نی برتر 
 . است ییهانسبت 

ْبَصاُر    : دیفرمایم  تعالیحق   .باطل است  زین   یاز نظر نقل  یاعتقاد  نیچن
َ
اْْل ُتْدرُِکُه  ال 

ِطیُف اْلَخِبیرُ  ْبَصاَر َوُهَو اللَّ
َ
یابند و اوست که دیدگان را  ها او را درنمی چشم ) 1َوُهَو ُیْدِرُك اْْل

گاه استدرمی  . (یابد، و او لطیف آ

  به اباجعفر  :نقل کرده است  از امام جواد  یدر پرسش و پاسخ  یابوهاشم جعفر 
کردم درنمیچشم   : عرض  را  او  درمیها  را  دیدگان  که  اوست  و    ی ا »  :فرمود   !؟یابدیابند 

ند  خودت ِس   ال یست؛ چه بسا تو با وهم و خهاچشم   دنیاز د  ترق ی دق  ،ی اباهاشم، اوهام قلب
ها را  که با چشم خودت آن   یدر حال  ، یدرک کن  یا را که واردشان نشده   یی ند و کشورهاو ِه 

خ  . یباش  ده یند و  نمدل  االِت یاوهام  را  او  چشم   توانند ی ها  چگونه  پس  کنند،    هادرک 
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 1« !؟اندبتو 

خداوند    ۀدربار   از اباعبدالله جعفر بن محمد صادق  :بن فضل گفته است  لیاسماع
  یبس  متعالوسبحان داوند  خ»  : فرمود  شود؟یم  ده یدر آخرت د  ا یکه آ  دم یپرس  تعالیوتبارک 

  توانند ی را م  یی زهایها تنها چ فضل، چشم ابن   ی ا   !است  یی هانسبت   ن یبرتر و باالتر از چن 
ک  و  رنگ  که  کنند  حال  ی تیفیدرک  در  باشند،  آفر   ی داشته  خداوند  و  رنگ   ۀنندیکه  ها 

 2«.هاستت یفیک

اِضَرٌة    :تعالیحقسخن    ن ی ا   یاما در خصوص معن َها َناِظَرةٌ   * وُجوٌه َیْوَمِئٍذ نَّ در  )  ِإَلی َربِّ
  امام رضا  (نگرندکه به پروردگارشان می*  هایی شاداب و مسرور هستند  آن روز صورت 

 3« .نگرندی[ درخشان که به پاداش پروردگارشان مییها]صورت   یعنی» : فرموده است

ا » در  )پروردگار(  »ترب»پرورش   ی معنابه   ه یآ  ن ی رب«  و  ا   کننده« ت یدهنده«  و    ن یاست 
را    هیآ  نی ا   محمد  ی ایاوص  لیدل  ن یبه هم   .ستیمنحصر به خداوند سبحان ن   یتیخصوص
به آن حضرت در آخرت،    ستنیاند؛ چراکه نگر کرده   ری« تفسبه رسول خدا   ستن یبه »نگر 

 : مؤمنان است یبرا   یاله یهاداشاجر و پا  نیتر از جمله بزرگ 

 : دیفرمای م هی آ نیاز ا  ی در روشنگر احمدالحسن   دیس

پاک    یهاچهره  ن یا   ۀکنندت یو ترب   ی که او مرب  کنند ی نظر م  به محمد  یعن»ی
پدرم که    !هاشم  یا »  :فرمود   یداو ی به هاشم ص  صادق  [امام]  .و درخشان است

  ی از فقرا   ک یچی ه   : کرد که فرمود  تیروا   خدا   امبریبرتر از من است به من از پ
  امدی شوم، پ  تیفدا   :گفتم  . نباشد  ی( بر و ی )عقوبت  یامد یجز آنکه پ  ستیما ن   انیعیش
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چون روز    . هر ماه  در سه روز    ۀ رکعت نماز و روز  کیوبه خاطر پنجاه  : فرمود ست؟یچ
مانند ماه شب    شانیهاکه چهره   یدر حال  ند،یآ  رونیخود ب  یشود از قبرها   امتیق

بخواه که به تو عطا خواهد    یز یچ  :ها گفته شود از آن   یک یبه    .درخشدی چهارده م
م  :د یگو  ی و   .شد پروردگارم  چهر   خواهمیاز  خداوند    .بنگرم  محمد  ۀبه  پس 

  رسول خدا   یبرا   .کنند  ارتیرا ز   محمد  دیفرمامی   زهاجا  انیعزوجل به بهشت
  انی که هزار پله دارد که م  شودی نصب م  ی مخمل بهشت  ی هااز فرش   یک یبر    ی منبر 

پله مس دو  است  دن یدو  ک ی   ر یهر  فاصله  ام  محمد  . اسب  به    نیرالمؤمنی و 
به    رحمت دور آن جمع شوند و خداوند نظر    محمدآل   انیعیش   .روندمی   ی آنباال

اِضَرةٌ   یۀآ  ی معنااست    ن یو ا   . دینما  شانیا  َها َناِظَرةٌ   ُوُجوٌه َیْوَمِئذ َن  در آن روز  )  ِإَلی َرِب 
سو   ی هایچهره که  درخشان  و  زیبا  م   ی هست  نظر    : فرمود  . (کنندیپروردگارشان 

  توانند ی نم  ان یحور   گردند یبازم  ی تا آنجا که وقت  زدی ر ی قدر نور بر آنان فرو مسپس آن 
لِمْثِل َهَذا    !هاشم  ی ا   : فرمود   سپس امام صادق  . ها نظر افکنندبه آن   یراحتبه 

 1«.(تلش کنند   دی با  یپاداش ن یچن  یبرا اهل عمل )  َفْلَیْعَمْل اْلَعاِمُلوَن 

  ای پسر   :به ایشان عرض کردم  :گویدنقل کرده است؛    رضاامام  صلت هروی از  ااب
چه    به صورت خداست نگریستن  ند ثواب ال اله اال الله،  ا هکه روایت کرد  این خبر  !خدا سول  ر 

با  کسی    !ای اباصلت»  :فرمود  ؟ ایشانمعنایی دارد ها  صورتی از صورت که خداوند را 
انبیا و فرستادگان و حجت   صورت و وجهولی    .توصیف کند، کافر شده است هایش  الله، 

خداوند و دینش و شناخت  سوی  به   هستند کهکسانی  آنان    .بر ایشان  درود خداوند  ؛هستند
َك ُکلُّ َمْن َعَلْیَها َفاٍن َوَیْبَقی َوْج   :ه استخداوند عزوجل فرمود  .شونداو متوجه می   ُه َربِّ

فرمایدنیز میو    (ماند ی م  یباقپروردگارت  است و وجه    ی هرچه بر ]زمین[ است فان :    ُکُل
َوْجَههُ  ِإاَل   َهاِلٌك  چ)  َشْيٍء  نابود ه ب  یزی هر  الله  وجه  است(جز  و    .شدنی  انبیا  به  نگاه 
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ن در روز قیامت  امؤمندر درجاتشان، ثواب بزرگی برای  های خداوند فرستادگان و حجت 
 1«.است

ا  در خصوص  َتَراِني  :تعالیحق سخن    نی اما  َلن  اَل 
َ
ق ِإَلْیَك  نُظْر 

َ
أ ِرِني 

َ
أ َربِّ  اَل 

َ
  ... ق

بر تو بنگرم  :عرض کرد) تا  به من بنمای  را  هرگز مرا نخواهی    :فرمود  «.»پروردگارا، خود 
 .روشن کرده است که موسی، دیدن بصری را درخواست نکرده است  امام رضا  ( ...دید

بودند که  بنیاین  بلکه   با    کردند، وقتی فهمیدند خداوند مطرح    یدرخواستچنین  اسرائیل 
دانست خداوند با چشم دیده  می  ایشانگرنه  و   ؛ سخن گفت و با او مناجات کرد  موسی

 :شودنمی 

نی که خودش را به تو نشان دهد، تو را  اگر تو از خداوند درخواست ک  :گفتند   ...
می  می ِاجابت  خبر  ما  به  و  بشناسیماو  دهی  کند  را  او  حقیقتًا  تا  است    . چگونه 

قوم  : فرمود  موسی نمی   ! »ای  دیده  با چشم سر  و  خداوند  کیفیتی  هیچ  شود 
نشانه   .ندارد با  می یهابلکه  شناخته  نشانه   ،شودش  با  میو  دانسته    . شودهایش 

تو    !پروردگارا   :عرض کرد   موسی  .آوریم تا از او بپرسیبه تو ایمان نمی   :گفتند
گاهخود اسرائیل را شنیدی و سخن بنی  خداوند جل جلله به   . یتر به صلح آنان آ

،  دلیل نادانی آنانمن به و    آنان را از من مخواه،  درخواست  !ای موسی  :او وحی کرد
را  ت این هنگام موسی  .کنمنمی بازخواست  و  ْنُظْر  َرِب     :عرض کرد  در 

َ
أ ِرِني 

َ
أ

ِکِن اْنُظْر ِإَلی اْلَجَبِل َفِإِن اْسَتَقَر  َمَکاَنهُ ِإَلْیَك   اَل َلْن َتَراِني َوَلٰ
َ
روردگارا، خود را به  )پ  ق

بنگر؛ پس  فرمود: هرگز مرا نخواهی دید، لیکن به کوه    .من بنمای تا بر تو بنگرم
بر جای خود قرار گرفت َتَراِني    ـافتاد   و موسیـ   ( اگر  ُه  َفَسْوَف  َرُب  ٰی  َتَجَل  ا  َفَلَم 

یکی  با  ـ   (د نموزودی مرا خواهی دید. پس چون پروردگارش به کوه جلوه  به )  ِلْلَجَبل
ا َوَخَر  ُموَسٰی َصِعًقاَجَعَلُه    ـهایشنشانه از آیات و   َفا  َدًک 

َ
ا أ اَل ُسْبَحاَنَك ُتْبُت  َفَلَم 

َ
َق ق
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هوش بر زمین افتاد، و چون به خود  یب آن را ریز ریز ساخت، و موسی) ِإَلْیَك 
منزهی تو  گفت:  مؤمنانم   ! آمد،  نخستین  من  و  کردم  توبه  درگاهت  یعنی  (به  ؛ 

قومم    :گویدمی نادانی  و  جهل  بازگشتماز  تو  به  نسبت  شناختم  ُل    .به  َو 
َ
أ َنا 

َ
َوأ

 1«.شویدیده نمی تو به اینکه  اْلُمْؤِمِنیَن 

و شناخت تام و تمام خداوند را داشت؛    ،یقلب  تیاز خداوند درخواست رؤ  یموس  ،یآر 
او ناممکن است؛ چراکه مقام شناخت   یبرا  یدرخواست نی اجابت چن شودی اما پاسخ داده م

و مقام    گاهیاختصاص دارد که در نظر خداوند عزوجل از جا  ی و معرفت تام و تمام به کسان
 : برخوردارند ی نسبت به و   یباالتر 

 : دیفرمای م احمدالحسن دیس

او   . ینه بصر   ، را درخواست کرد  ی رتیو معرفت بص   یقلب  ت یرؤ  ی در ابتدا موس»
خداوند   معرفت  متعالوسبحان معرفت  حق  چنانکه  مقام    ش را  در  اَب  است، 

َ
ق

ْدَنی
َ
ْو أ

َ
ْوَسْیِن أ

َ
که از    یهنگام  . درخواست نمود  ( ترک ینزد   ا یتا به قدر دو کمان،  )   ق

  رت یخواست با بص   ست،یمقام ن   نی ا   ۀستیاو شا  افتیدر   متعالوسبحان   داوندجانب خ
نُظْر و با چشم   ندی بب

َ
ِرِني أ

َ
  ی عنیمقام    نیبه صاحب ا  (تا نظر کنم یبه من بنما) أ

همان معرفت خداوند است و نظر به   بنگرد که معرفت محمد حضرت محمد
به خداوند   نظر  او وجه خداوند سبحان استمتعالوسبحانآن حضرت    .؛ چراکه 

  ی را در آن مقام قدس  نور محمد  دنی پاسخ آمد که او طاقت د  یخطاب به موس
کرد و    ی و آن را متلش  یکه نور خداوند سبحان است بر کوه تجل    محمد  . ندارد
اْلُمْؤِمِنیَن   فتاد یب   هوشیب  یموس ُل  وَّ

َ
أ َنْا 

َ
َوأ ِإَلْیَك  ُتْبُت  ُسْبَحاَنَك  اَل 

َ
تو    :گفت)  ق

نخست   ،یمنزه من  و  بازگشتم  تو  وال   ی عنی  ؛ (مؤمنانم  نیبه  بن    یعل  ت یبه 
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را که صاحب    و محمد   شناسدی است که محمد را م  یو او تنها کس  طالبیاب
شهر علم هستم و    »من  :است  محمد  ۀاو درواز   نیبنابرا  ند؛یبیمقام است م  نیا 

 « ...باب آن یعل

  دن ید   را یرا درخواست کرد که از آن بازداشته شد؛ ز   نظر به محمد  ن یهمچن 
به او پاسخ داده    یول  ؛بود  ریپذاو امکان  یصورت مثال  ای   محمد  یصورت جسمان

؛ چراکه صاحب  برایش وجود ندارد صورت تمام و کمال  به   محمد  دنیامکان د  شد
اب  ی مقام عل  نیا  مرا    ی عل  ی ا   : دی فرمای م  حضرت محمد  .است  طالبی بن 

 . نشناخت جز خدا و تو یکس

َتَراِني  :سخن خداوند  ن یا   نی بنابرا  هرگز    یعنی  ( دی د  یهرگز مرا نخواه)  َلن 
 ی نخواه  ،یکنیکه درخواست م   یصورت تمام و کمال به آن صورترا به   محمد

 1« .دید

وجود ندارد؛ مگر    یتناقض   گفته،ش یپ  ِی قرآن  اِت یآ  انیم   م یکنیملحظه م  ب یترت  ن یبه ا 
  کنند یاشاره م  یمتعال  ین ی د  یهات ی به واقع  ات،ی آ  نیبلکه ا   کنندگان؛ ک یخام تشک   ۀلیدر مخ 

کرد ملحظه  که  طور  همان  ب  محمد  یا یاوص  میکه  بیان    ، واضح  و  روشن  ی انی با 
 .ندا ده فرمو

 از بهشت  سی شدن ابلرانده  :51 اشکال

از اشکال  از  از نظر بعضی  نپذیرفت  را  برای آدم  ابلیس هنگامی که سجده  گیرندگان، 
ِفیَها  قاَل    :فرماید می  تعالیحق   .بهشت اخراج شد َر  َتَتَکبَّ ْن 

َ
أ َلَك  َیُکوُن  َفَما  ِمْنَها  َفاْهِبْط 
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اِغِریَن  َك ِمَن الصَّ [  [ فرو شو، تو را نرسد که در آن ]جایگاهاز آن ]مقام   : فرمود) 1َفاْخُرْج ِإنَّ
ر نمایی در حالی که خداوند، آدم و همسرش را    ؛ (پس بیرون شو که تو از خوارشدگانی  . تکب 

َة َوُکَل ِمْنَها َرَغًدا َحْیُث    :در بهشت سکونت داده بود  ْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّ
َ
ْلَنا َیا آََدُم اْسُکْن أ

ُ
وق

اِلِمیَن  َجَرَة َفَتُکوَنا ِمَن الظَّ در  ای آدم، خود و همسرت    : و گفتیم) 2ِشْئُتَما َواَل َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ
[ به این درخت  این باغ سکونت گیرید؛ و از هر کجای آن که بخواهید فراوان بخورید؛ و]لی

بعد از طرد    سیابل   م یکنیناگهان مشاهده م   اما  ؛ (نشوید که از ستمکاران خواهید بود   ک نزدی
ْیَطاُن َعْنَها    :کندیو آدم را گمراه م  گرددیمشدن از بهشت، دوباره به آنجا باز  ُهَما الشَّ َزلَّ

َ
فأ

ْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمتَ 
َ
ْلَنا اْهِبُطوا َبْعُضُکْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُکْم ِفي اْْل

ُ
ا َکاَنا ِفیِه َوق ْخَرَجُهَما ِممَّ

َ
اٌع ِإَلی َفأ

و  درآورد؛  پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید؛ و از آنچه در آن بودند ایشان را به ) 3ِحیٍن 
فرود آیید، ]در حالی که[ شما دشمن همدیگرید؛ و برای شما در زمین قرارگاهی،    :فرمودیم

 !و آیا این جز تناقض است؟ ؛( و تا چندی برخورداری خواهد بود 

   :پاسخ

و مبهم    ده یچ یمسلمانان، پ   ی آدم، از نظر علما   نشیسرآغاز آفر   ۀ مسئل  می بدان  د یابتدا با
)باغ    حیها در توضکه آن  طور   همان است؛   ت«  و    ایعبارت »جن  آدم  بهشت( که خداوند، 

که بعدًا خداوند آن    ینظر دارند؛ همان بهشتاختلف   را ابتدا در آن ساکن کرده بود  حوا 
وسوس  دلیلبه   را دو   به  مثبت  کرد  ن یلع  سیابل   ۀپاسخ  طرد  آنجا  ابل از  به   یسی؛    دلیل که 
  ۀـ مسئلطور معمول به ها ـآن   .از آن از آنجا رانده شده بود  شیپ   سجده به آدم  رفتنینپذ 
ماجرا   نش یآفر  را  و حوا  دربار   کنند ی م  ر یتفس  ی نیزم   ییآدم  بودند    «ی»بهشت  ۀو  آن  در  که 

  ی بهشت  : از جمله  .بوده است  ا یدن  ن یا   ی هااز باغ  کی   : از جمله  اند؛ده یکش  ش یرا پ  ی احتماالت
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 1.آسمان بوده است ی هااز بهشت 

  ی هاکه آدم و حوا در آنجا ساکن بودند از جمله بهشت   ی اما درست آن است که آن بهشت
ز  است؛  نبوده  شد  یکس  را یجاودان  نخواهد  خارج  آن  از  شود  جاودان  بهشت  وارد    .که 

ُئُکْم ِبَخْیٍر ِمْن َذِلُکْم    : دیفرمای م  تعالیحق ُؤَنبِّ
َ
اٌت َتْجِري ِمْن  قْل أ ِهْم َجنَّ َقْوا ِعْنَد َربِّ ِذیَن اتَّ ِللَّ

ِباْلِعَبادِ  َبِصیٌر  ُه  َواللَّ ِه  اللَّ ِمَن  َوِرْضَواٌن  َرٌة  ُمَطهَّ ْزَواٌج 
َ
َوأ ِفیَها  َخاِلِدیَن  ْنَهاُر 

َ
اْْل آیا    : بگو) 2َتْحِتَها 

این  از  بهتر  به  را  پیشه کردهشما  تقوا  برای کسانی که  پروردگارشان  ها خبر دهم؟  نزد  اند، 
بمانند، و همسرانی پاکیزه و  ها نهرها روان است؛ در آن جاودانه  هایی است که از زیر آنباغ

  ز ین  نیزم   ن یا   ی بهشت رو   ن یا   . (خشنودی خدا ]را دارند[، و خداوند به بندگان بیناست  [ ]نیز
که    ی با قانون و نظام  ـوارد شده  یی و روا   ی نیکه در متون د ـ   آن   اتی خصوص  را ینبوده است؛ ز 

صفاتش    ۀدارد متفاوت است؛ مثًل دربار   طرهیس  میکنیم  یکه ما در آن زندگ  ییا یدن  نیبر ا 
 :آمده است

إنَّ   :یسوختگ و نه آفتاب  ، ینه تشنگ  ،یدر آنجاست، نه برهنگ   ینه گرسنگ  -
الَّ َتُجوَع ِفیَها َواَل َتْعَری َلَك  
َ
 ِفیَها َواَل َتْضَحی  أ

ُ
َك اَل َتْظَمأ نَّ

َ
که    یراستبه )  3َوأ

  مانی شوی و نه برهنه میبرای تو در آنجا این ]امتیاز[ است که نه گرسنه می
 .ه(زدو نه آفتاب  شویو در آنجا نه تشنه می 

َکَل ِمْنَها َفَبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا    :یچ یشدن بعد از ارتکاب سرپ برهنه  -
َ
فأ

ُه َفَغَوی  ِة َوَعَصی آَدُم َربَّ آنگاه از آن ]درخت  ) 4َیْخِصَفاِن َعَلْیِهَما ِمن َوَرِق اْلَجنَّ
به  ه ممنوع کردند  شروع  و  شد  نمایان  برایشان  آنان  برهنگی  و  خوردند   ]

 
: یقرطب  ؛  3/3:  یراز   ری تفس  ، یراز   ؛  1/168:  انیالبمجمع  ،یطبرس  ؛  1/156:  انیتب  ،یمراجعه شود به: طوس  - 1
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[ آدم به پروردگار خود عصیان  گونه و ]این   .های بهشت بر خودچسبانیدن برگ 
 . (ورزید و بیراهه رفت

  : آمدن( وجود دارداز نوع »هبوط« )فرود   یارتباط   ن، یآن بهشت و زم  انیم -
  َتِبَع ُهَداَي َفَل َخْوٌف ي ُهًدی َفَمن  نِّ ُکم مِّ ِتَینَّ

ْ
َیأ ا  قْلَنا اْهِبُطوْا ِمْنَها َجِمیعًا َفِإمَّ

پس اگر از جانب    .جملگی از آن فرود آیید  : گفتیم) 1َواَل ُهْم َیْحَزُنوَن َعَلْیِهْم  
بیمی   نه  ایشان  بر  کنند  پیروی  را  آنان که هدایتم  رسد،  را هدایتی  من شما 

 . (د هست و نه غمگین خواهند ش

  می کنیم  یکه در آن زندگ  ی نیزم  ن یو ا   ا یدن   ن یدر ا خصوصیاتی    نی روشن است امثال چن
  ینیزم   یهااند از نوع باغ در آن ساکن بوده   که آدم و حوا   یبهشت  ن یبنابرا   ؛ وجود ندارد

وجود داشته    یگر ید  هانیدر ک   ـی علم  نی طبق واژگان نوـ  ا یعالم نبوده است، و در عالم    نیا 
 .است

د  :گرید   ۀنکت چند  ، ینی متن  م  ن یوجود  ثابت  را  ا   کند،ی بهشت    یک یبهشت،    نکهیو 
دارددسِت   ست؛ ین وجود  بهشت  دو  میحق   . کم  ِه    :فرماید تعالی  َربِّ َمَقاَم  َخاَف  وِلَمْن 

َتاِن    :دو باغ )بهشت(   نیو ا   (و هرکس را که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ است) 2َجنَّ
  نی در واقع چند  یباغ ملکوت . هستند  «یو یدن  ی »نفسان  یو باغ ملکوت  « ی»روحان  یباغ ملکوت

م را شامل  ن   ک ی  ای باغ    ک ی و    شودی باغ  ْنَهاُر    : ستیبهشت 
َ
اْْل َتْحِتَها  ِمْن  َتْجِري  اٌت  جنَّ

وجود دارد؛    یها جاودانگ در آن   و  (ها نهرها روان استهایی که از زیر آنباغ )  َخاِلِدیَن ِفیَها
ها« قرار  »آسمان عالم نفس   یعنیآسمان اول    ۀنقط  نی( در دورتر یو ی)دن  «یاما »باغ ُملک 

روح در آن، درست    دنیبا دم  ، ینی است که گل آدم به آنجا رفع شد و طبق متن د  یدارد و باغ
ي َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن    :و استوار شد  َك ِلْلَمَلِئَکِة ِإنِّ اَل َربُّ

َ
َفِإَذا  *  وِإْذ ق

 
 . 38 :بقره - 1
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ْیُتُه  [ هنگامی را که پروردگار تو به  و ]یاد کن ) 1َوَنَفْخُت ِفیِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِدیَن َسوَّ
پس وقتی  *    . نمیآفر یمن بشری را از ِگلی خشک، از ِگلی سیاه و بدبو، م  : فرشتگان گفت

درست   را  استوار[  آن  برا ]و  دمیدم،  آن  در  خود  روح  از  و  درافتید   ی کردم  سجده  به    . (او 
بر    یعنی  کردندیگذر م  ملئکه بر آدم »  :شده است  تی روا   از امام صادق  نیهمچن 

چه    یبرا   :گفتندی شده از ِگل، در بهشت افتاده بود، و مکه ساخته  ی، در حالصورت آدم
  ی بر و   ملئکهکه    یبهشت قرار داده شده بود در حال  ۀبر درواز »   ای 2«!؟یا شده   ده یآفر   یکار 
 ۀدر درواز   ق ی طور دقو به   ، آسمان اول  ۀ نقط  ن ی در دورتر   یدر بهشت ُملک   یعنی  3« .نهادندیمپا  

  ش یبرا   ینی که درک متن د  یکس 4. قرار داده شده بود  «یهمان »بهشت ملکوت  ا ی  ، آسمان دوم
با    ی مواز   ی هاهانیصورت کرا به   یو آسمان ُملک   یملکوت  یهاآسمان   تواندی م  دشوار است

 . ها به شمار آَوَردجهان  نیاز ا   یک یها را  تصور کند و عالم نفس   می ما که در آن قرار دار   هانیک

احمدالحسن    دی آدم، س  نشی آفر   قی طور دقانسان و به   نشی اما در خصوص سرآغاز آفر 
  . فرموده است  ی اش روشنگر درباره   ی نید  قی بر متون و حقا  ه ی روشن و رسا و با تک   ی انی با ب

 : ر ییتغ  یاست با اندک شانیبرگرفته از کلم ا   ریمتون ز 

آفر ـ  1» اول    نشیخداوند  آسمان  در  را  نفس  ای آدم  »آسمان  کرد؛  همان  آغاز  ها« 
شدن به  و متصل  نیآمدن به زمفرود  یالزم برا  یو فرزندانش از آمادگ   یو   طوری کهبه

  ن یزم   ی رو   زیچهمه  انگریبردن گل »که نمااز رفع و باال  ن یبنابرا  .شوندبرخوردار  ها  بدن
  ن ی ا  .نبود  یزیاز آن نفس، گر   گریو مردمان د  آدماست« به آسمان اول و خلقت نفس  

  ل ی گل مرفوع تبد   نیشد و ا  دهیشده دم رفع  گِل   نیروح در ا  کهچرابود؛    یضرور   ۀمسئل  کی
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 . دو از دو جهان مختلف هستند نیکه ا  یدر حال د،ی به ابزار اتصال آن روح به بدن گرد

خواهد    دهیبود تا نفس او که در آسمان اول آفر   نی خلقت آدم از گل و آب زم  سرآغازـ  2
  ی و زندگ  دمثلیبتواند به تول   بی ترت  نیشد بتواند قوت و شهوت را در خود داشته باشد تا به ا

پس فرشتگان به امر خداوند    ؛مسلط شود  نیبپردازد و بتواند بر زم   نیتمام نقاط زم   یرو 
را برگرفتند و آن را به آسمان اول باال بردند و از آن،   ن یاز خاک و آب زم   یسبحان قسمت 

  ی عن یقرار دادند؛    یو یکردند و در بهشت دن  یزیر آدم را در آسمان اول قالب  فیجسم لط
  ن یاول  همان آسمان دوم، که  ای  یآسمان ملکوت  ۀدر درواز   یعنیآسمان اول؛    یدر انتها

 . کردندمی ذربود که ملئکه بر آن گ  یبهشت ملکوت

  مان یآماده شد، خداوند روح ا  ـخدا  نی جانشـ  آدم  رش یپذ  یبرا  نیکه زم   یهنگام  ـ3
نفس    نینخست   ب ی ترت  ن یو به ا  د،ی آدم که در آسمان اول وجود داشت دم  یرا در جسد مثال

او سجده کنند  .شکل گرفت  یانسان به  به ملئکه فرمان داد  که    یکس   .سپس خداوند 
ْیُتُه    :اخراج شدو    ورزیدتکبر    روخت،ف  یکه بزرگ   یسجده کرد و کس  رفت،یپذ َسوَّ فِإَذا 

وِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِدیَن  پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در  )  َوَنَفْخُت ِفیِه ِمن رُّ
یا   :حوا را از نفس آدم خلق فرمود  سپس نفس  .(او به سجده درافتید  یآن دمیدم، برا

ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما رِ  ن نَّ ِذي َخَلَقُکم مِّ ُکُم الَّ ُقوْا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ یُّ
َ
َجااًل  أ

ِذي َتَساءُلوَن ِبهِ  َه الَّ ُقوْا الل  َه َکاَن َعَلْیُکْم َرِقیباً َکِثیرًا َوِنَساء َواتَّ ْرَحاَم ِإنَّ الل 
َ
ای مردم،  ) 1 َواْل

نفس واحد« آفرید و جفتش را ]نیز[ از او آفرید، و از آن    کیاز پروردگارتان که شما را از »
[ او از همدیگر  دو، مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد، پروا دارید؛ و از خدایی که به ]نام

می شما  درخواست  بر  همواره  خدا  که  َمُبرید،  خویشاوندان  از  زنهار  و  نمایید؛  پروا  کنید 
امتحان را در عالم   نیها را خارج نمود و نخست خداوند، فرزندان آن  سپس  .(نگهبان است 

ل  ا امتحان تنها با یک سؤ  ن ینخست  ن یا  .ساخت   یها جار ها« بر آن»عالم نفس  یعن یذر  
شد نُفِسِهْم   :انجام 

َ
أ َعَلی  ْشَهَدُهْم 

َ
َوأ َتُهْم  یَّ ُذرِّ ُظُهوِرِهْم  ِمن  آَدَم  َبِني  ِمن  َك  َربُّ َخَذ 

َ
أ وِإْذ 
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ُکْم َقا َلْسُت ِبَربِّ
َ
ا َعْن َهَذا َغاِفِلیَن أ ا ُکنَّ ن َتُقوُلوْا َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإنَّ

َ
و هنگامی  ) 1ُلوْا َبَلی َشِهْدَنا أ

آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه   ۀرا که پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذری
تا مبادا روز قیامت   گواهی دادیم«  پروردگار شما نیستم، گفتند »چرا،  آیا من  ساخت که 

»و ایشان را بر خودشان    دی فرمایصراحت م به  هیآ  (.« .بگویید ما از این ]امر[ غافل بودیم
 .ها بوده استدر عالم نفس ی عنی  «گواه ساخت

پا  نیا   یوقت   ـ4 به  را که در    نی خواست خداوند چن  د،یرس   انیامتحان  آنچه  شد که 
 .کردنش در آنو امتحان  نیزم  نیآوردن آدم به افرود  یعن یش بود به انجام برساند؛  لمع

  طور   همان  انجام شد و آدم  «یو ی»بهشت دن   یعنی امتحان آدم در آسمان اول    ن یبنابرا
َکَل ِمْنَها َفَبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا َیْخِصَفاِن    :خورد  ستشک  ر شده بود در آنکه مقد  

َ
فأ

ُه َفَغَوی ِة َوَعَصی آَدُم َربَّ [ خوردند و  هآنگاه از آن ]درخت ممنوع)  َعَلْیِهَما ِمن َوَرِق اْلَجنَّ
و    .های بهشت بر خودبرایشان نمایان شد و شروع کردند به چسبانیدن برگبرهنگی آنان  

و حوا )صلوات خدا    شانیو ا  ([ آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفتگونه]این
 . فرو فرستاده شدند  نیزم   نیبر آنان( به ا

آدم و حوا ابتدا در بهشت موجود در آسمان اول   دی فرمایم   یروشن به  یمتن قرآن  ـ5
  ن ینه در ا   یبوده است؛ ول  ی و یبهشت دن  کی بهشت،    ن یکردند، و ا  ی خلق شدند و زندگ 

م  ینی زم آن  در  انسان  دچار    تواندیکه  شود،  تشنه  بماند،  برهنه  شود،  گرسنه 
و   دیورش خود تلش نکند خ یقوا یآور جمع یشود، و اگر کار نکند و برا یسوختگآفتاب

  ۀ در سور   نیشیپ   یۀشده در آمطالب گفته  نیهمچن  .کند   تیاو را اذ  تواندیم  یجو   طیشرا
از بدن   یقسمت   ،اگر لباس  . ندارند  یو اجسام موجود در آن تناسب   ن یزم  ن یا  تی طه با وضع

اگر آدم و    .نند یبیم آن را    گرانیو صاحبش و د  ماند یبرهنه م   ،انسان را نپوشاند   ی نی زم
  ن یبنابرا  .رفتینم   نیآن لباس از ب  تیبودند با انجام گناه و معص  دهی پوش  ین یحوا لباس زم 

که اگر    ینبوده است؛ در حال   ی نی زم  یماجرا  کی و ماجرا،    ، ین یاز نوع زم   ت،یوضع  نیا
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خواهد    یعیدر آسمان اول بوده باشند طب  یو یدر بهشت دن  یها هنگام انجام نافرمانآن
که   یشود؛ در حال  انی( از دو سو نما شانیهای)بد  شانیهاعورت ت یانجام معص که با بود

لباس تقواست، و    پوشاَندیکه در آنجا عورت را م   یلباس  راینبوده است؛ ز   ن یقبل از آن چن 
به  یلباس  نیا و    از  اطاعت  یعیطب  ۀجینت  کیعنوان  است که  با هوا  خداوند و مخالفت 

ش  و  م   طان، یهوس  را  نافرمانینفس  انجام  با  و  معص  ی پوشاَند،  کنده    نیا   تی و  لباس 
م  شودیم آشکار  پروردگارش  برابر  در  انسان  عورت  ُکُم   :شودیو  َیْفِتَننَّ اَل  آَدَم  َبِني  یا 

ِة َینِزُع عَ  َن اْلَجنَّ َبَوْیُکم مِّ
َ
أ ْخَرَج 

َ
أ ْیَطاُن َکَما  َیَراُکْم  الشَّ ُه  ِإنَّ ِلُیِرَیُهَما َسْوَءاِتِهَما  ِلَباَسُهَما  ْنُهَما 

ْوِلیَ 
َ
َیاِطیَن أ ا َجَعْلَنا الشَّ ِذیَن اَل ُیْؤِمُنوَن   اءُهَو َوَقِبیُلُه ِمْن َحْیُث اَل َتَرْوَنُهْم ِإنَّ ای فرزندان  ) 1ِللَّ

مادر شما را از بهشت بیرون  آدم، زنهار تا شیطان شما را به فتنه نیندازد؛ چنانکه پدر و  
در حقیقت، او    . هایشان را بر آنان نمایان کندراند، و لباسشان را از ایشان برکند، تا عورت

کسانی    دوستانما شیاطین را    .بینند بینید، میها را نمیکه آنجایی  اش، شما را از  و قبیله
نمی ایمان  که  دادیم  به  دیفرما یم  انیب  یروشنبه  هیآ  نی ا   .(آورندقرار  آدم  سبب  لباس 

َن    :کنده شد  شانیکه انجام داد از ا  یت یمعص َبَوْیُکم مِّ
َ
ْخَرَج أ

َ
ْیَطاُن َکَما أ ُکُم الشَّ اَل َیْفِتَننَّ

ِة َینِزُع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما ِلُیِرَیُهَما َسْوَءاِتِهَما زنهار تا شیطان شما را به فتنه نیندازد؛  )  اْلَجنَّ
لباس    نیا  و  (مادر شما را از بهشت بیرون راند، و لباسشان را از ایشان برکندکه پدر و  چنان

فَبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا َیْخِصَفاِن َعَلْیِهَما ِمن    : با استغفار و طلب بخشش بازگشت
ِة  های  و برهنگی آنان برایشان نمایان شد و شروع کردند به چسبانیدن برگ)  َوَرِق اْلَجنَّ

 . (هشت بر خودب

پذ  دیفرمایم  انیب  یروشن به  یمتن قرآن  ـ6 از بهشت صورت  و حوا  آدم    رفته یهبوط 
کهبهاست؛   بهشت    طوری  در  واقعًا  دو  آن  رو   ی باغ  ا یاگر  باشند   ن یزم  ن یا  ی بر    بوده 

ا    :اندهبوط شدهدچار  اش گفت  درباره  توان ینم ي  قْلَنا اْهِبُطوْا ِمْنَها َجِمیعًا َفِإمَّ نِّ ُکم مِّ ِتَینَّ
ْ
َیأ

  . جملگی از آن فرود آیید  گفتیم)  ُهًدی َفَمن َتِبَع ُهَداَي َفَل َخْوٌف َعَلْیِهْم َواَل ُهْم َیْحَزُنوَن 
پس اگر از جانب من شما را هدایتی رسد، آنان که هدایتم را پیروی کنند بر ایشان نه بیمی  
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و   یاز آسمان اول به آسمان جسمان   یهبوط  جهیدر نت  ؛(هست و نه غمگین خواهند شد
دق به زم  قیطور  پذ  ن یبه  صادق  . است  رفتهیصورت  که    امام  است  فرموده  روشن 

را اجابت    یو   زیکه در آن بود بازگردد و خداوند ن  یدرخواست کرد به همان بهشت  آدم
است که بعد از    یبهشت، همان بهشت  نیا  کندیم  انیب  ی روشنبه  نیو ا 1؛ فرموده است

ـ دوباره به آن وارد خواهد شد و مثل سابق به آن با مرگبدن ـ  نیشدن نفسش از ا  جدا
 . بازخواهد گشت

روح در آن   دن یشده به آسمان اول و دم باال برده از گِل  آدم نشی آفر  یماجرا نیا
  ی همه آسمان   ، پس ما  .موجود در آسمان اول خلق شد  یو یدر بهشت دن   پس آدم   .بود

  ن یشد تا امتحان ما در ا  دهیدر گِل مرفوع آفر   شدهدهی ما از روِح دم  یهاو نفس  میهست
  ن ی که آوردگاه امتحانش در ا ی نی ما بتوانند با اجسام زم  یهافسبه انجام برسد، و ن ن یزم

  2« .دناست مرتبط شو ی جسمان یجهان ماد

شد، منظور    دهی روح آفر   دنیو دم  ن یزم  ۀشدآدم از گل باال برده   مییگوی ما م  یوقت  :نکته
 : ما از رفع

  ن یبه ا   ؛است  شتر یب   ا یگام    کی   ۀبه انداز   یزی منبع چ  ای سمت مبدأ  »برگشت به 
اگر فرض کن ـ   م ی معنا که  دانسان  تجلمخلوقات   گر یهماننِد    یالهوت در عدم  ی ـ 

برخوردار خواهد    ینی مع ۀ صورت از مرتبه و درج نی وجود است، در ا  ۀ رندیکه پذ باشد 
  زان ی)به م  نیمع  ۀمرتب  نیا   م، یدورتر شو   یهرچه از منبع تجل  یبود که به لحاظ معرفت

عالم    م یفرض کن   . خواهد بود  تری نورتر و ظلمانکه در آن نفوذ کرده است( کم  یعدم
درصد ظلمت )عدم(  90و    نور درصد  10ما در آن قرار دارد، از    ی هاکه جسم   ی ماد

مطلق، فقدان   یستیسمت ظلمت مطلق )نکه نور به  یهر گامشده است و  لیتشک 
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صورت،    نی در ا   ؛ نشان داده شود  حی عدد صح  کی با    د، یما یپی معرفت و ادراک( م
برا   ک یشدن  رفع  ماد   ک ی  ی گام  گِ   یجسم  آدممانند  از    ل  است  عبارت 

درصد و نسبت ظلمت  11نور در آن    نسبتکه    یعالم مواز   ک یبه    یشدن و منتقل 
م بر عالم اول است یعالم ی عنیدرصد است؛ 89)عدم( آن    1«.که مقد 

قرار دارند    یا از مرتبه   ترن یی که پا   ی مراتب  یکه رفع شده است در تمام  یکس  یعنی  ن یو ا 
اشکال    ن یا   یبرا   گرینکته، د  نیشدن ا دارد، و با روشن   یبه آن رفع شده است وجود   یکه و 
ابل   ی بهشت  .ماندی نم  یباق   ی وجه  چ ی ه  کنندگانک یتشک  بهشت    س یکه  اخراج شد  آن  از 

ـ  حوا  ز یو ندر آسمان اول؛ اما در خصوص آدم ـ  ی و یبهشت دن  ب ی ترت  ن یبود و به هم  یملکوت
تمام در  آنجا که  پا  یمراتب  یاز  دن   ۀاز مرتب  ترن ییکه  و    یو یبهشت  بود  رفع شده  به آن  که 

داشته است، پس آدم در مراتب    ی )خدا لعنتش کند( در آن حاصل شد، وجود  س یابل   ۀوسوس
وجود نداشت تا گفته    یو ی در بهشت دن   و فقط آدم  ت،از آن مرتبه، موجود بوده اس  ترن یی پا

 . استشدنش دوباره وارد آن شده بعد از اخراج  س یشود چگونه ابل

 : د یفرمای ماحمدالحسن  دیس

  یبهشت ُملک   زی و ن  یالله( از آن رانده شد، بهشت ملکوت)لعنه   سیکه ابل  یبهشت»
ولیو ی)دن بود؛  ملک   آدم  ی(  عوالم  تمام  و  ی و ی)دن   یدر  بود  موجود  نتیجه(    در 

دن)لعنه   س یابل   ۀوسوس عوالم  در  پا  ی و یالله(  ملک   تر ن ییکه  بهشت  (  ی و ی)دن   یاز 
  2« .موجود بود مآد ی است، برا 
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 د نشوی نمآمرزیده  صاحبش   یکه برا  یگناهان  : 52 اشکال

ن ُیْشَرَك ِبِه َوَیْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك    : یۀ معتقدند آ  کنندگانک یاز تشک   یبرخ
َ
َه اَل َیْغِفُر أ إنَّ الل 

و غیر از آن را برای    ، بخشایدورزیده شود نمی   ککه به او شر را    مسلمًا خدا، این ) 1ِلَمن َیَشاء
قطعی نیست  از شرک،    ر ی گناهان غشدن  آمرزیده   دهدیم  نشان  ( بخشایدهرکه بخواهد می 

عدالتی، کفر،  وجود در قرآن بی  ن یشوند(، اما با ا برای صاحبش آمرزیده  ممکن است    یعنی)
قطعًا  باشد    ها شده کسی که مرتکب آن و اینکه  نفاق و قتل عمدی مؤمن ذکر شده است  

ُه ِلَیْغِفَر َلُهْم َواَل ِلَیْهِدَیُهْم َطِریقًا * ِإالَّ    :شودیده نمی بخش ِذیَن َکَفُروْا َوَظَلُموْا َلْم َیُکِن الل  إنَّ الَّ
َبًدا 

َ
َم َخاِلِدیَن ِفیَها أ کسانی که کفر ورزیدند و ستم کردند، خدا بر آن نیست  )  2َطِریَق َجَهنَّ

مگر به راه دوزخ، که در آن جاوید خواهند بود و  *  هدایت کند، که آنان را بیامرزد و به راهی 
ْسَفِل    و  (آسان است  [انتقام از ستمکاران]خدا این کار  برای  

َ
ْرِك اْل إنَّ اْلُمَناِفِقیَن ِفي الدَّ

َنِصیًرا  َلُهْم  َتِجَد  َوَلن  اِر  النَّ در فروترین درجات دوزخ   راستی)به  3ِمَن  ند، و هرگز  ا منافقان 
یافتبرا  نخواهی  یاوری  آنان  ِفیَها  و    ( ی  َخاِلًدا  ُم  َجَهنَّ َفَجَزآُؤُه  ًدا  َتَعمِّ مُّ ُمْؤِمًنا  َیْقُتْل  وَمن 

َعدَّ َلُه َعَذاًبا َعِظیًما
َ
ُه َعَلْیِه َوَلَعَنُه َوأ مؤمنی را بکشد، کیفرش   عمدبه و هرکس ) 4َوَغِضَب الل 

کند و عذابی  گیرد و لعنتش میدوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود؛ و خدا بر او خشم می 
 . تناقض است نیا  و  ؛ (بزرگ برایش آماده ساخته است 

   :پاسخ

روا   یمعنا و  قرآن  در  دا   تیشرک  معنا  ترعیوس  یا ره یدر  ِر    یاز  تصو  فرد شکاک  مورِد 
یگانه   را(  بتیک  مثًل )از خدا را  ریغ  ییاو ممکن است پرستش خدا  را یز   ؛استمطرح شده 
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چنین  از    ی تر و گسترده  ع یوس   ۀاما درست آن است که شرک دامن   ،شرک بداند برای    معنا
 . دارد یدرک

 1: کرده است  می را به سه نوع تقس ک شر احمدالحسن  دیس

ها، و پرستش  صریح در عقیده؛ مانند پرستش بت   کشامل شر   ،ی ظاهر   کشر  -1
 ه. گمرا  یعلما  از(  اطاعت )یعنی 

ست، در کنار  برآوردن نیازها  یو مراجعه به مردم برا   ایپنهان، که شامل ر   کشر  -2
 . مراجعه به خداوند متعال

  ن یتر داشته باشد و پنهان  دی با  یکه هر موجود   «تیمن »  یعنی  ؛ یانشرک نفس -3
و فنا    ن یمگر با فتح مب  شودی و انسان از شر آن خلص نم  ؛نوع شرک است

اله اقدس  ذات  ا   ،یدر  متعال  برابر  در    نکهی و  خداوند    ی وجودهیچ  وجود 
 د. نداشته باش

  کسی که خدا به اطاعت از او فرمان نداده است   از(   اطاعتیعنی  )پرستش    ن، یاز نظر د  
  یجاکسی است که به درست همانند  و حال و روز صاحب آن    ، خداوند شرک استاز نظر  

  : ه استفرمود  امام صادق  . را پرستش کند  هامانند آن   یا   وان یح  ا یجسم    ا یخداوند، بت  
که امامتش از    د ه دار  قر امامی  ، شریِک  نبوده خدا  سوی  را که امامتش از    شخصیکسی  »

 2«.استشده  ک به خدا مشر  بوده،   خدا سوی 

  : فرمایدمی   تعالیحق  . همراه اطاعت خداوند نیز شرک استنفس به از هوای  اطاعت  
 ْنَت َتُکوُن َعَلْیِه َوِکیًل

َ
َفأ

َ
َخَذ ِإَلَهُه َهَواُه أ ْیَت َمِن اتَّ

َ
[ خود  که هوای ]نفسرا  آیا آن کس  ) 3أَرأ

ممکن    چه بسابلکه  ؛  ([ ضامن او باشی؟توانیرا معبود خویش گرفته است دیدی؟ آیا ]می
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مردم،    ی ابی در ارز معیاری  گذارد و آن را  بو بدعت  بسازد    شاز خود دیدگاهی را    ، یاست شخص 
ُحب   دشمنی(  و  و  و  )دوستی  و  بغض  این  بداند،  حد   ب یترتبه    . باشدشده  مشرک    ی تا 

موجب که انسان به   یزیچ   نیتر در رابطه با کوچک   از امام صادق  :ه استالعباس گفتابو
ای را بدعت گذارد و  کسی که عقیده »  : فرمود  شانیا   دم؟ی سؤال پرس  شودی مشرک مآن  

 1«.آن حب  و بغض ورزد  ۀواسطبه 

 تعالی حق  را یشرک به خداست؛ ز نیز از جمله مصادیق   عمل«»بی اطاعت از عالم گمراه 
ِمْن    :فرمایدمی ْرَباًبا 

َ
أ َوُرْهَباَنُهْم  ْحَباَرُهْم 

َ
أ َخُذوا  ِه اَت  الَل  اینان دانشمندان و راهبان  )  ُدوِن 

ها  به خدا سوگند آناما،  »  : فرمایدمی   امام صادق  . (جای خدا به الوهیت گرفتندخود را به 
خود  مردم   پرستش  به  بودند    که نخواندند،  فرا را  خوانده  خود  پرستش  به  ها آن اگر 

مردم،  پس    ؛ایشان حرام کردند، و حللی را بر ایشان حلل ولی حرامی را بر   ؛پذیرفتند ی نم
 2« .کردندعبادت ها را ندانسته آن

کردن او صالح خدا و عبادت   ی ایاز اول  یک یپرستش    قی شرک به خدا از طر   یگاهحتی  
 . شودیانجام م مطلق است ی اعتقاد که او خدا  ن یبا ا 

دا   یشرکعلوه  به  از  را  مؤمن  که  دارد  نمی  ۀر یوجود  خارج    تعالیحق   .کندایمان 
ُمْشرُِکوَن   : فرمایدمی َوُهْم  ِإالَّ  ِه  ِباللَّ ْکَثُرُهْم 

َ
أ ُیْؤِمُن  ایمان  ) 3وَما  خدا  به  بیشترشان  و 

  تر شیکه پ   طور  هماناین نوع شرک ـ   و  ( گیرندمی   کآورند جز اینکه ]با او چیزی را[ شری نمی 
 . شرک پنهان است ـم یکرد  انیب

ا   یشرکانواع  از   بر  در رأس    گذاردیم  تأثیر   مان ی که  به    گیرد، میقرار  ها  شرک و  شرک 
از گناهان    یبرخانجام    ست.هاآن   یخدا و نف  نانی در حق جانش  یعدالتیخداوند، و انکار و ب
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 . گنجانده شده استاین جایگاه در  کندی م یکه آتش جهنم را ضرور نیز  رهیکب

بلکه  نه را  شخص گناهکار    ره،یاز گناهان کب   یبرخ ایمان،  از  خارج  نیز  از اسلم  تنها 
بوده  شود و ادعا کند حلل  ره یمرتکب گناه کبشخص، است که  ی در صورت ن یو ا  ند، نکیم

  رایعذاب مجازات خواهد شد؛ ز   ن یدتر ی با شدپس  در حد شرک به خداست؛    زین   ن یا   ؛ که است
روشن ـ و    ،هاستآن  بیو تکذ   (نش یدر زمخدا    نانیجانشاش )فرستاده شامل انکار خدا و  

 متصف خواهد شد. به مشرک الزامًا انجام دهد   یکار چنین که  یکسـ خواهد شد

ای انجام داده و  مردی گناه کبیره   :پرسیدم  از امام صادق  : بن سنان گفت  عبدالله
و اگر عذاب شود عذاب او، مانند عذاِب    ؟شده استآیا از اسلم خارج    ؛میردپس از آن می

دهد  کسی که ]گناه[ کبیره انجام می »  : فرمود  پذیر است؟یا پایان   ، مشرکان، همیشگی است
  ؛ شودمی دچار    شدیدترین عذاببه  و    خارج    ،کند کارش حلل است، از اسلم اگر گمان می 

  ۀایمان مرده است، ولی از دایر ولی اگر اعتراف کند گناهکار است، در صورتی که بمیرد، بی 
 1« .است تراول آسان نوع اسلم خارج نیست و عذابش از عذاب 

را تناقض  ها  آن  انیگراکه شک   یاکنون به چهار موضوع  مطلب روشن شد  نیا حال که  
 : میگوی و مپردازم، دانند می در قرآن می 

ُه ِلَیْغِفَر َلُهْم    : یۀدر آ  «یعدالتی کفر و ب»در خصوص   ِذیَن َکَفُروْا َوَظَلُموْا َلْم َیُکِن الل  إنَّ الَّ
َبًدا 

َ
أ َم َخاِلِدیَن ِفیَها  ِإالَّ َطِریَق َجَهنَّ ِلَیْهِدَیُهْم َطِریقًا *  رزیدند و ستم  کسانی که کفر و )  َواَل 

مگر به راه دوزخ، که در  *    کردند، خدا بر آن نیست که آنان را بیامرزد و به راهی هدایت کند،
  ست ین  درست   ( آسان است  [انتقام از ستمکاران]خدا این کار  برای  آن جاوید خواهند بود و  

آیات   پنداشته است به آن صورتی که تشکیکـ را  این  فرمایش    نی ا   یبرا   یمصداقـ  کننده 
َیَشاء  :می خداوند متعال قرار ده ِلَمن  َذِلَك  ُدوَن  َما  َوَیْغِفُر  ِبِه  ُیْشَرَك  ن 

َ
أ َیْغِفُر  اَل  َه  الل    إنَّ 
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و غیر از آن را برای هرکه بخواهد    ، بخشایدورزیده شود نمی   ک که به او شر را    مسلمًا خدا، این )
آیه    را یز   ؛ ( بخشایدمی پایین به خدا هستند    کدر حد شر این دو  از آن؛ نه    یعنی  کفرزیرا    تر 

او که از    ن یبه جانشکفر  چه کفر به خدا باشد و چه    «و پوشاندن آن  قتیحق  کردنیمخف»
  .«نکردنشق یحق او و تصد  کردنمال یانکار و پا   یعنی»ب شده است؛  ومنص سوی خداوند  

را در    ریناگز کار،    نیا  انکار    ی هااز حجت   یک ی  ایکه خدا    یکسدل خود دارد.  شرک  را  او 
و به آن  بیاورد    مانیا به آن    دی که با  یتینسبت به واقع  یمنفگیری  موضع با    کمدسِت   کندیم

خدا و    ی انکار خلفا   ن، یعلوه بر ا   .ه استخدا قرار داد  کی اعتقاد داشته باشد، خود را شر 
عدم بازگشت به  »  ا ی»نپذیرفتنشان«  کمتر از    یز یها چها و ظلم و ستم به آنانکار حق آن 

  یدر متن مذهباش  دهنده انجام   ـ آمد  خواهد آن    ح یهمان طور که توض که  ـ   ست ین  «هاآن
 .شده است فیعنوان مشرک توص به 

از اشکال آن با    یظلم در برخ  را یز   ؛ استصورت    ن یبه همنیز    ه یآاین  شده در  ظلِم ذکر
  .است  یظلم بزرگو حتی ظلم او،  ظالم است،    یهر مشرک  ن ی شرک به خدا همراه است؛ بنابرا 

ْرَك   : دیفرمای خداوند متعال م ِه ِإنَّ الشِّ اَل ُلْقَماُن اِلْبِنِه َوُهَو َیِعُظُه َیا ُبَنيَّ اَل ُتْشرِْك ِباللَّ
َ
وِإْذ ق

َعِظیٌم  اندرز  ) 1َلُظْلٌم  را  او  به پسر خویش در حالی که  لقمان  را که  ]یاد کن[ هنگامی  و 
 . (ستمی بزرگ است  ک، راستی شر که به نورز  ک من به خدا شر  ک ای پسر  :داد گفتمی

و ظلم است که صاحب خود    «انکار»  ،کفر مصادیق  از جمله    ـی نیمتن د طبق  ـ   نی بنابرا 
سطح  را   خدا در  به  م  مشرک  جانش   دهد؛یقرار  به  ظلم  و    امبرانی پ)   خدا   نانیهمانند 

  ه یآ   نیا   محمد  ی ایاوص  ل یدل  نی به هم  .هاآن   یو کتمان و انکار حق الهش(  فرستادگان
ِلَیْغِفَر  را   ُه  الل  َیُکِن  َلْم  َوَظَلُموْا  َکَفُروْا  ِذیَن  الَّ ستم  )  ... َلُهْم إنَّ  و  ورزیدند  کفر  که  کسانی 

تفسیر   نش یخدا در زم خلفای امامت انکار به  (... کردند، خدا بر آن نیست که آنان را بیامرزد
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 :هااز سخنان آنهایی نمونه  اند.کرده

َلْم    :تعالیحق فرمایش    ن یا   ۀدربار   امام صادق - َوَظَلُموْا  َکَفُروْا  ِذیَن  الَّ إنَّ 
َم َیُکِن   ُه ِلَیْغِفَر َلُهْم َواَل ِلَیْهِدَیُهْم َطِریقًا * ِإالَّ َطِریَق َجَهنَّ کسانی که کفر )  الل 

  ورزیدند و ستم کردند، خدا بر آن نیست آنان را بیامرزد و به راهی هدایت کند، 
  دند ی کفر ورز   یعل  تی که به وال   ینکسا»  :ه است فرمود  ( مگر به راه دوزخ*  
و ظلم  محمد  آل به  و   آن  کردند،  وال خداوند  به  را  ه]آل   ت یها    تی دا محمد[ 
]آلها  آن و    کندی نم پ   ر یکه مسرا  محمد[  جز دشمنان    ی رو یجهنم هستند 
 1« .کنندی نم

باقر - ا   هیآ  نیا   لیجبرئ  :فرمود  امام  فرمود  نی چنن یرا  إنَّ    :نازل 
ِذیَن ََظَلُموْا   ُه ِلَیْغِفَر َلُهْم َواَل ِلَیْهِدَیُهْم َطِریقًا ِإالَّ  »آل محمد حقهم«  الَّ َلْم َیُکِن الل 

َبًدا 
َ
َم َخاِلِدیَن ِفیَها أ »در  کسانی که  )  و کاَن ذِلَک َعلی الله َیسیراً   َطِریَق َجَهنَّ

به راهی    ستم کردند، خدا بر آن نیست که محمد«  حق آل  را بیامرزد و  آنان 
خدا این  برای  مگر به راه دوزخ، که در آن جاوید خواهند بود و    هدایت کند، 

از ستمکاران]کار   است  [انتقام  فرمود ؛  (آسان  راستی به   !مردم  ی ا   :سپس 
شما آورده است، به    یخدا برا سوی  را از  «  یعل  تیوال   یۀقض »  رسول خدا 

  د یکفر بورز   یعل  تیاما اگر به وال   ؛شما بهتر است  یکه برا   د یاور یب  مانیآن ا 
 2«.خداستاز آِن  ن یو زم هاان آسم د یبدان

ا  و    ن یبلکه  کافران»  ۀهم روز  حال   = به  ظلم و    «منکران  در    نانی جانشکنندگان  خدا 
 . است نی بر زم  یاله نیجانش  نی تا آخر  از زمان آدم نش یزم

به جانش به آن ظلم خدا و    نانیپس روشن شد کافران  ب  ، کفرهاکنندگان    ه و ظلمشان 
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ُه ِلَیْغِفَر َلُهْم   :شود ی منجر م  ریز  ۀجی ها به نتآن خدا آنان را نخواهد    گاهچی ه)  لْم َیُکِن الل 
ن ُیْشَرَك ِبِه   :سمتها را به ها به خدا، آنکه شرک آن  طور  همان   (دیآمرز 

َ
َه اَل َیْغِفُر أ   إنَّ الل 

  ی است که ظلم به خلفا  نیآن ا   لیدل  کشاند؛ ومی   (دیمحققًا خدا گناه شرک را نخواهد بخش)
و   «هاحکم آن   رفتنینپذ»اگر در حد    یها در حد شرک به خداست، حتخدا و انکار حق آن

 : باشد  «هاآننکردن به مراجعه»

از طرف    شدهن یی تع  ِی که حکم قاض  ی کسان  تی وضع  ح ی در توض  امام صادق -
[ به حکم ما قضاوت کند و از او  ی]قاضگر  ا »   : فرمود  کنند،ی را رد م  هاآن
، و  است  شده و ما را رد کرده   ییاعتنای نشود، در واقع به حکم خدا ب  رفته یپذ

 1«.ستو در حد شرک به خدا  ،که ما را رد کند خدا را رد کرده است یکس

به مردم امر شده ما را بشناسند و به ما رجوع  »  : ه استفرمود  شانیا   زی و ن -
و نماز بخوانند و    رندیو اگر روزه بگ »  :سپس فرمود  « .ما شوند  م یکنند و تسل 

ن  یمعبود   چ یشهادت دهند ه  باشند  اما    ست، یجز خدا  به ما  تصمیم داشته 
 2« .صورت مشرک هستند نی رجوع نکنند در ا 

منافق اساسًا    را یاست؛ ز   ن یچناین   ز ین  کندی از آن توبه نم  ش که صاحبداری  ریشه   «نفاِق »
ندارد؛   مانیا راستی برای آن رسالت مبعوث شده است به که  یالهفرستادۀ به رسالت خدا و 

  . داردیپنهان مرا    یالهرسول و رسالت  کفر به    در حالی که  کندی را آشکار م  مان یا و او فقط  
توص در  متعال  َلُهْم    :فرمایدمیها  آن   فیخداوند  ِقیَل  َوِإَلی َوِإَذا  ُه  اللَّ ْنَزَل 

َ
أ َما  ِإَلی  َتَعاَلْوا 

وَن َعْنَك ُصُدوًدا  ْیَت اْلُمَناِفِقیَن َیُصدُّ
َ
ُسوِل َرأ سوی آنچه  و چون به ایشان گفته شود به ) 3الرَّ

به  و  کرده  نازل  بیاییدفرستاده  سوی  خدا  می   ، ]او[  را  از  منافقان  که  روی    توبینی  سخت 
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  ب یاست که خدا را فر   نی ها به ا گمان آن  نیمنافق  یهایژگیاز و  یک ی  رو،ن یازا   ؛( تابندمیبر
 : دهندیم

فض   محمد  اب  : د یگو  ل یبن  کاظم  الحسنو به  خصوص    یامی پ  امام  در  تا  فرستادم 
ا   یمسائل کنم  شانیاز  اْلُمناِفقِ »  :نوشت   میبرا   شانی ا   .سؤال  ُهَو    خاِدُعوَن یُ   َن یِإنَّ  َو  اللَه 

ِإلَ  قاُموا  ِإذا  َو  ُکسال  یخاِدُعُهْم  قاُموا  لِة  ال  راُؤَن یُ   یالصَّ َو  اَس  لِ   ْذُکُروَن یَ   النَّ
َ
ق ِإالَّ  *    ًل ی اللَه 

ِإل  َن یْ بَ   َن یُمَذْبَذبِ  ال  ِإل  یذِلَک  ال  َو  َمْن    یهُؤالِء  َو  َسبِ   ْضِلِل یُ هُؤالِء  َلُه  َتِجَد  َفَلْن    ًل یاللُه 
]ب) می منافقان  خود[  گمان  در ه  دهند؛  فریب  را  خدا  آن  حالی  خواهند  او  فریب  که  را  ها 

کنند  خیزند و در برابر مردم ریا میبا کسالت برمی   خیزند میکه به نماز بر  دهد؛ و هنگامی می
ها هستند، و  هدفی هستند که نه سوی این ها افراد بی آن  *  کنند ی و خدا را جز اندکی یاد نم

آنان   .(برای ]نجات[ او نخواهی یافت هیو هرکس را خداوند گمراه کند، را  .هانه سوی آن 
  در حالی که ایمان دارند    کنند ی وانمود م  .ند و نه از مؤمنان و نه از مسلمانانا نه از کافران

 1« .کند شان ا لعنتخد .است ب یکفر و تکذ ر یراهشان در مس

کفر    هها بنآ  تیهستند و وضع  گردانیاز خدا و رسولش رو   ،منافقان حال که روشن شد  
  یز ینفاق چ نی بنابرا  ،ابدیی م انیها پا و انکار آن ( نشیدر زم نانشیجانش)به خدا و رسولش 

از   به آنرجوع»  ای  «هاکردن آنرد »کمتر  ـ   ست،ین  «هانکردن  ـ  همان طور که دانستیم که 
 شود.می  به خدا  شرک باعث 

  :فرماید می  تعالیحق  .، جزای آن در قرآن کریم روشن است«قتل عمدی مؤمن»اما  
 َُعدَّ َله

َ
ُه َعَلْیِه َوَلَعَنُه َوأ ُم َخاِلًدا ِفیَها َوَغِضَب الل  ًدا َفَجَزآُؤُه َجَهنَّ َتَعمِّ َیْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّ ًبا   َعَذا وَمن 

مؤمنی را بکشد، کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد    اً عمد)و هرکس   2َعِظیًما 
؛  کند و عذابی بزرگ برایش آماده ساخته است(گیرد و لعنتش می بود؛ و خدا بر او خشم می 
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م  امام صادق  لی دل  نیهم   بهو   در  را  پن  ترینبزرگ   انیآن    ه استدانست گانه  ج گناهان 
به خدا، خوردن مال   پاک   م،یت ی)شرک  زنان  به  تهمت  روز جنگ،  کشتن  و  دامن،  فرار در 

  ی مؤمن  اً عمدهرکس    مسلم استو   1؛ کندیرا وارد جهنم م  اشه دهندمؤمن( که انجام   یعمد 
 .شدی نم مستحق لعن و غضب خدا وگرنه  ؛نبوده استمؤمن  به قتل برساند را 

که  که  این  نیهمچن  است  در جهنم  شدن  جاودانهسزاوار    بکشد  اً را عمد  ی مؤمنکسی 
از    ، از سماعه  چنین حکمی دارد.   بکشد   ش نید خاطر  را به   یمؤمن هرکس    بلکه   ؛ مطلق نیست 
ا   شانیا از    :دی گو  ،است کرده    تیروا   امام صادق خداوند  فرمایش    ن یدر خصوص 

ُم  :متعال ًدا َفَجَزآُؤُه َجَهنَّ َتَعمِّ مؤمنی را   اً عمد)و هرکس  [َخاِلًدا ِفیَها ]وَمن َیْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّ
  :حضرت فرمود  .سؤال کردم  ([ که در آن ماندگار خواهد بود]بکشد، کیفرش دوزخ است  

است که خداوند    ی عمد که دارد بکشد، او همان قاتل به  ین ی موجب درا به   ی مؤمنکه    یکس»
عدَّ َلُه عَذابا عِظ   : دیفرمای عزوجل در کتاب خود م

َ
)و برایش عذاب بزرگی فراهم    ًمای َو أ

  ، افتدیاتفاق م  ی گر یاو و ددرگیری میان  است که  کسی  منظور،  آیا    :عرض کردم  «.است(
که خداوند  نیست    عمدی به همان قاتل    نیا   ، نه»  : فرمود  کشد؟یو م  زند یم  ر یو او را با شمش

 2«.فرموده استش چنین ا ه دربار عزوجل 

خواهد    ا معن  ن ی، به ا خاطر دینش« به قتل برساند به »  اً عمدرا    یمؤمنکسی که  م است  مسل  
کنندۀ  و رد   ،کندی را رد مخدا    یخدا و رسول اله  ن یاو د  یعنی   ؛ خدا مشکل دارد  ن یکه او با دبود  

 . ستدر حد شرک به خدا  ن یا ـ گفته شد ـ و  ،چیز استهمه 

د  نوجود دار   ی گناهان  نند کیکنندگان تصور متشکیکاینکه    :گیریممی  جه ینت   نی بنابرا 
در درج دارند    ترن یی پا   ۀ که  قرار  به خدا  از و عبارت )از شرک  نفاق، کشتن    :اند  کفر، ظلم، 

َوَیْغِفُر َما   : دن ر یقرار گو مغفرت استثنا و امکان بخشش  ۀر یدر دا توانند می و  (مؤمن  ی عمد 
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َیَشاءُ  ِلَمْن  ِلَك  َذٰ بخواهد می)  ُدوَن  برای هرکه  را  از آن  نتیجه و  ،  ( بخشایدغیر  طبق  ـ   در 
و خلود در جهنم را  جاودانگی    ، اعمال  ن یا   ۀ دهندانجام   ای قرآن بر ـ اینکه  ها آن  ی هاگفته

تصوری که    : میگوی م  .استبوده  اشتباه    ی شده، تصور   گوییدچار تناقض   و  واجب دانسته 
گاهنا   اند ناشی از جهل وداشتهها  آن   ۀ کنندروشن   ِی نیمتن د   قتیقرآن و حق  یاز معنا   یآ

تمام آنچه    .خدا صادر شده است  نانی جانشسوی    ز ا توضیحاتی است که  منظورم    ؛قرآن است
 ـم ی که مشاهده کرد  طور  همان ـ ها  از آن  یبعض و حتی    ،در حد شرک به خداست   ذکر شد

َه   :متعال یخدا فرمودۀ  نیا میان  ن،یبنابرا  ؛اندهشد فیعنوان شرک به خدا توص به  ِإنَّ الل 
ن ُیْشَرَك ِبِه َوَیْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن یَ 

َ
ورزیده    ککه به او شر را    مسلمًا خدا، این )  َشاء اَل َیْغِفُر أ

نمی  میشود  بخواهد  هرکه  برای  را  آن  از  غیر  و  آ  ( بخشایدبخشاید  ب  ی اتیو    ۀ کنندان یکه 
  ی مؤمن  اً مدع نفاق دارند و    کنند،یستم م  زند، ر و یکفر م»که    یکسان  یدر جهنم برا   یجاودانگ 

 .وجود نداردهیچ تعارضی  ـم یداد  حیکه توض یبه روشهستند ـ  «را بکشند

 ردیپذی از اسالم را نم ر یغ  ینید  خداوند  :53 اشکال

تشک  نظر  َهاُدوا :  تعالیحق فرمایش    ینا   کنندگانیک به  َوالِذیَن  آَمُنوا  الِذیَن  ِإَن  
ُهْم   َواَل  َعَلْیِهْم  َخْوٌف  َفَل  َصاِلحًا  َوَعِمَل  اْلِخِر  َوالَیْوِم  ِباللِه  آَمَن  َمْن  َصاَری  َوالَن  اِبُئوَن  َوالَص 

اند، هرکس به  و صابئی و مسیحی  ودی)کسانی که ایمان آورده و کسانی که یه 1َیْحَزُنون
خدا و روز بازپسین ایمان آورد و کار نیکو کند، پس نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین  

ُیْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي  َمْن َیْبَتِغ َغْیَر اِْلْسلِم ِدینًا َفَلْن  :  تعالیحق   یش فرما  ین و ا   خواهند شد(
الَخ  )و هرکس جز اسلم، دینی ]دیگر[ بجوید، هرگز از وی پذیرفته   2اِسِرین اْلِخَرِة ِمَن 

  یک چگونه ممکن است    یرا متناقض هستند؛ ز   نشود، و وی در آخرت از زیانکاران است(
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دارد، در  ن   یترس و اندوه  یچباشد که ه  یاز جمله کسان  یحیمس  یا   یصائب  یا   یهودی مؤمن  
 کاران یان ز   ۀ از جمل ید در آخرت با  ی دوم و   یۀکه طبق آ یدر صورت یست، که مسلمان ن  یحال

 ! باشد؟

 : پاسخ

متعدد    از نظر خداوند  « ینکه »د  گیردی تصور سرچشمه م  یناشکال از ا   ینروشن است ا 
که    یند  یکاسلم    یعنیاست؛   طور  همان  صائب   یحیان،مس  یهودیان،است،    یز ن   یانو 

  ـیان اد یرواناز پ یاریبس یزو نـ  یرندگانگکه اشکال  یتیدارند. اما واقع یمستقل ینهرکدام د
  یکی هم    ینشاست، د  یگانهاست که خداوند سبحان، از آنجا که    ینا   اندیده از آن غفلت ورز 

بلکه    یست؛ن  ینتعدد د   ی معنا  بعثتشان به   بودندرپی ی و پ  یاست؛ اما تعدد فرستادگان اله
خود و استعداد    یبا توجه به مقام اله  ی،تک رسوالن و فرستادگان الهمعناست که تک   ن یبه ا 

ارسال    یطیمح  یطشرا   یگرد  ۀعلو به  ،هاآنن از  یرفتپذ  یبرا   انقومش  یو آمادگ بعثت و 
اختلف در سخنانشان منجر    یعتاً فرستادگان و طب  یفاز وظا  یکه به اختلف در بعض   یاله

 . دندهیخداوند بشارت و انذار م یکتای  ینبه د  شود،یم

واضح و روشن در متون    یـ موضوعکه همان »اسلم« استـ   یاله  یند   بودنیکی  مسئلۀ
و فرستادگان را    یاانب  یاست که خداوند تمام  یاله  ین است؛ و »اسلم« همان د  یم قرآن کر 

 مبعوث داشته است.  یشبرا 

 : فرمایدی م احمدالحسن دسی

  ین است. آنان بهتر  یکی  یزن  یدشانهستند و عقا یکتا یامت ی»فرستادگان همگ 
تسل   یکسان که  د   یمهستند  و  شدند  سبحان  برابر    شدنیمتسل   ینشانخداوند  در 

 همان اسلم است:  یا خداوند 

الدِّ   ـ ذ  یَن ِإنَّ  الَّ اْخَتَلَف  َما  َو  اِْلْسلُم  اللِه  ما    یَن ِعْنَد  َبْعِد  ِمْن  ِإالَّ  اْلِکتاَب  وُتوا 
ُ
أ
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)هر آینه   1اْلِحساِب   یُع اللِه َفِإنَّ اللَه َسر   یاِت ِبآ  یْکُفْر َو َمْن    یَنُهْم بَ   یاً جاَءُهُم اْلِعْلُم َبغْ 
مگر از آن پس که    یمودند،دین در نزد خدا اسلم است و اهل کتاب راه خلف نپ

بود. آنان که به آیات خدا   ینشان که در ب  ی حسد  یلدل حاصل شد، و به  یشان علم برا 
 . سید(ها خواهد ر به حساب یزودکافر شوند بدانند او به 

ْوراَة ف ـ ْنَزْلَنا التَّ
َ
ا أ بِ   یْحُکُم َو ُنوٌر  ی ُهد  یهاِإنَّ ذ یوَن ِبَها النَّ ْسَلُموا للذ یَن الَّ

َ
هاُدوا   یَن أ

انِ  بَّ الرَّ َعلَ   یوَن َو  اللِه َو کاُنوا  اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِکتاِب  ِبَما  ْحباُر 
َ
اْْل ُشَهداَء َفل َتْخَشُوا    یِه َو 

اَس َو اْخَشْوِن َو ال تَ  ل  یاتیِبآ  ْشَتُروا النَّ
َ
ولِئَك    یْحُکْم َو َمْن َلْم    یلً َثَمنًا ق

ُ
ْنَزَل اللُه َفأ

َ
ِبما أ

است.    ی که در آن هدایت و نور   یم ما تورات را فرو فرستاد   یراست)به  2ُهُم اْلکاِفُروَن 
و نیز خداشناسان    کردندی یهود حکم م ی موجب آن برا که تسلیم بودند به  ی پیامبران

خدا به آنان سپرده شده بود و بر آن گواه بودند.  از کتاب  آنچه    سببه و احبار که ب 
فروشید، و هرکه بر  ناندک    یی ترسید، از من بترسید و آیات مرا به بهان پس، از مردم  

 . د(انخود کافران ینانکه خداوند نازل کرده است حکم نکند، ا  یوفق آیات

ْحَسُن د  ـ
َ
ْسَلَم َوْجَهُه للِه َو ُهَو مُ   یناً َو َمْن أ

َ
ْن أ َة ِإْبراهِممَّ َبَع ِملَّ   یفاً َحن   یَم ْحِسٌن َو اتَّ

ِإْبراه اللُه  َخَذ  اتَّ از دین کس  یکس)و دین چه  3یلً َخل   یَم َو  را    یبهتر  است که خود 
کرد؟ و    یحنیف ابراهیم پیرو   یین که نیکوکار است و از آ   یخدا کرد، در حال  یم تسل

 . ( خود برگزید یخدا ابراهیم را به دوست

بود؛    یشان ا   یم و تسل  کرد به آنان اقتدا    ید با   یر شدن نجات، ناگز محقق   ی برا  پس
همان حق آشکار است،    پروردگارشان آوردند   یکه آنان از سو   یدی و از آنجا که عقا

از نظر   ینفرستادگان و د یند ین بنابرا ؛ و باطل است یهوده[ بیداز آن ]عقا یر پس غ
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 : فرمایدیم تعالیحق است.  خداونددر برابر  شدنیم خداوند سبحان، تسل

ِة ِإْبراه  یْرَغُب َو َمْن    ـ نْ   یفِ   یناهُ ِإالَّ َمْن َسِفَه َنْفَسُه َو َلَقِد اْصَطفَ   یَم َعْن ِملَّ َو    یاالدُّ
ُه فِ  اِلح  یِإنَّ که جز آن   تابدیبرم   یابراهیم رو   ییناز آ  یکس)و چه 1یَن اْلِْخَرِة َلِمَن الصَّ

دنیا برگزیدیم و او در آخرت قطعًا از    ینساخته باشد؟ و ابراهیم را در ا  خردی خود را ب
 .  (شایستگان است

ْسَلْمُت ِلَربِّ اْلعاَلم ـ
َ
ْسِلْم قاَل أ

َ
ُه أ )آنگاه که پروردگارش به او   2یَن ِإْذ قاَل َلُه َربُّ

 . دم(پروردگار جهانیان ش  یمگفت تسل  ! گفت تسلیم شو

َفل َتُموُتنَّ    یَن َلُکُم الدِّ   یِإنَّ اللَه اْصَطف  ی َبنِ   یا   یْعُقوُب َو    یِه َبن   یُم ِبها ِإْبراه  یَو َوصَّ  ـ 
ْنُتْم ُمْسِلُموَن 

َ
أ )و ابراهیم به فرزندان خود به آن وصیت کرد ]در برابر خدا   3ِإالَّ َو 

شما این    یخدا برا   !فرزندان من  ی د گفت: ا تسلیم شوند[ و یعقوب به فرزندان خو
 . (!باشید شدگانیم از تسل آنکهی دین را برگزیده است، پس مبادا بمیرید ب

است:    خردی ی و ب  ی مغزاز آن، سبک   یر همان حق است و غ  یم ابراه  ین د   پس
  ِة ِإْبراه  یْرَغُب َو َمْن   ی ابراهیم رو   ییناز آ  یکس)و چه   ِإالَّ َمْن َسِفَه َنْفَسهُ   یَم َعْن ِملَّ

  شدنیم تسل   یم، ابراه  ین د و  ؛ ساخته باشد؟(  خردیکس که خود را ب جز آن  تابدیبرم
ْسَلْمُت  : یگرد  یز در برابر خدا، و همان اسلم است، نه چ

َ
ْسِلْم قاَل أ

َ
ُه أ ِإْذ قاَل َلُه َربُّ

پروردگار    یم گفت تسل  !)آنگاه که پروردگارش به او گفت: تسلیم شو  یَن ِلَربِّ اْلعاَلم
د  یمتسل هرکس    پس  .(جهانیان شدم  و  مسلمان،  باشد  اسلم    ینش خداوند شده 

ابراه زمان  در  خواه  ابراه  یماست؛  زمان    یرویپ   یماز  در  خواه  باشد،  کرده 
موس  یموس ع  یا   یاز  زمان  ع   یسیدر  باشد.    یرویپ   یسیاز  کرده 
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َفغَ : فرماید یم عالیتحق
َ
ْس  یْبُغوَن اللِه  یِن د یَر أ

َ
ْرِض   یَمْن فِ  َلَم َو َلُه أ

َ
ماواِت َو اْْل السَّ

ْنِزَل َعلَ   یْرَجُعوَن   یهِ َطْوعًا َو َکْرهًا َو ِإلَ 
ُ
ا ِباللِه َو ما أ ْل آَمنَّ

ُ
ْنِزَل َعل  ینا * ق

ُ
َو    یَم ِإْبراه  ی َو ما أ

َو    یَل ِإْسماع ِإْسحاَق  وتِ   یْعُقوَب َو 
ُ
أ َو ما  ْسباِط 

َ
اْْل بِ   یسیَو ع  ی ُموس  یَو  النَّ   ْن مِ   یوَن َو 

ُق بَ  ِهْم ال ُنَفرِّ َحٍد ِمْنُهْم َو َنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن * َو َمْن   یَن َربِّ
َ
ْسلِم د  یَر َغ  یْبَتِغ أ َفَلْن   یناً اْْلِ

حال    ! جویند؟ی جز دین خدا م  ی )آیا دین 1یَن خاِسر اْلِْخَرِة ِمَن الْ   ی ِمْنُه َو ُهَو فِ   یْقَبَل 
ناخواه تسلیم فرمان او هستند و به او    وها و زمین است خواه  آنکه آنچه در آسمان 

* بگو: به خدا و آنچه بر ما و بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و    شوندی م  یدهبازگردان
موس بر  آنچه  نیز  و  او،  فرزندان  و  عیس  ییعقوب  پیام  یو  جانب  و  از  دیگر  بران 
  نهیم ی نم  ییک از ایشان فرقمیان هیچ   .پروردگارشان نازل شده است، ایمان آوردیم

جز اسلم اختیار کند از او پذیرفته    ی او هستیم * و هرکس دین  ۀو همه تسلیم اراد
   2«.دیدگان خواهد بود( آخرت از زیان نخواهد شد و در 

م  یب ترت   ین ا   به موس  شود یروشن  زمان  در  ع  یا   یهرکس  زمان    یا   یسیزمان 
  یرو داشته، و پ  یمان ا   یامتفرستادگان خدا بوده، و به خدا و روز ق یگردر زمان د  یا  یحیی

او    یندر برابر خدا بوده، و د  شدهیم تسل   یجه، حجت خدا در زمان خودش بوده باشد در نت
زمان رسول خدا حضرت   که در یکس یتبوده است؛ درست مثل وضع اسلمو  شدنیم تسل

بوده است؛ همان    رسول خدا   یروداشته، و پ   یمانا   یامتبوده، و به خدا و روز ق محمد
معناست که او   یننکند به ا   یرویکه از فرستادگان خدا پ  یبه خدا و کس  یرمؤمنطور که غ 

اسلم نبوده است؛ در    ینشکه بوده باشد، د   یدر برابر خدا نبوده، و در هر زمان  شدهیم تسل
 وجود ندارد.  یه دو آ ین ا  یانم یتناقض و تضاد   یچاساسًا ه یجهنت
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اساس داوری    : 54  اشکال خداوند  بر  انج  آنچه  قرآن    لی در  و 
 فرستاده است 

ْنَزَل الَل    : ۀآی  کنندگاننظر برخی از تشکیک به  
َ
ْنِجیِل ِبَما أ ْهُل اْْلِ

َ
َوَمْن  ُه ِفیِه  َوْلَیْحُکْم أ

ِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن َلْم  وَلٰ
ُ
ُه َفأ ْنَزَل الَل 

َ
و اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن نازل  ) 1َیْحُکْم ِبَما أ

  ( ندا آنان خود، نافرمان   کرده داوری کنند، و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند
ْسَلِم ِدیًنا َفَلْن ُیْقبَ   :ۀ با آی و هرکه  ) 2َل ِمْنُه َوُهَو ِفي اْلِْخَرِة ِمَن اْلَخاِسِریَن َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْْلِ

  ( و وی در آخرت از زیانکاران است  جز اسلم، دینی ]دیگر[ جوید، هرگز از وی پذیرفته نشود
حکم  انجیل    بر اساسدهد  چگونه خداوند به اهل انجیل دستور می در تعارض است؛ زیرا  

و به آنچه در آن آمده  حکمیت را به قرآن بیاورند  دهد  دستور میولی در عین حال    ، کنند
 !است؟بوده ناسخ پیش از خود  قرآن حکم کنند و اینکه   است

   :پاسخ

آید  ملحظاتی که در ادامه میبا  واقعیت  این  وجود ندارد؛ و  این دو آیه، منافاتی  میان  
   شود: روشن می
  :اول

راه ندارد،  ، یکی است و تعددی در آن  از نظر خدا دین  گفتیم    (6در پاسخ اشکال  تر )پیش 
  ؛ است  «قرآن»که همان   ، طور که کتاب الهی، یکی است همان  ؛است   «اسلم»که همان  

( تفاوت در مقام و اخلص »پذیرنده«  زبان  طبیعتًا  که  ـ   وی   زبان  نیزو    ( الهی  ۀفرستاداما 
ِبِلَساِن    :ن مبعوث شده استاست که در میان آنا بوده  قومش   ِإاَل   ْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل 

َ
أ َوَما 
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َن َلُهْم  ْوِمِه ِلُیَبِی 
َ
را جز به زبان قومش نفرستادیم، تا ]حقایق را[  ای  فرستاده و ما هیچ  ) 1ق

قرآن، انجیل، تورات،  )باعث شده کتاب الهی  عواملی است که  از جمله   ـ ( برای آنان بیان کند 
های الهی که در  عمق آموزهنظر  از    نیز و  زبان،  نظر  از    (هاو دیگر کتاب   ...ابراهیمصحف  

 . شوندبا یکدیگر متفاوت   موجود است هاآن

 : فرماید می احمدالحسن سید 

است    یاز قرآنقسمتی    یقرآن است، ول  زیاز قرآن فرستاده شده ن   ش یآنچه پ  ...»
که    یقرآن  یقرآن هستند، ول  زین   لی تورات و انج  .فرستاده شده است  که بر محمد

محمد شامل  بر  شد،  کاملفرستاده  بزرگ تر،  جامع تر،  و  آنتر  از  به    .ستهاتر 
از آنچه را که در آن  قسمتی    ای  شناختندیرا م  لیانج  ای که تورات    یکسان  ل یدل  نیهم

است،    لیهمان تورات و انج  دندیفهمیقرآن م  دنیمحض شنبه   دانستند،یاست م
  : دیفرمایم  تعالیحق   .است  یک ینیز  و منبع آن با منبع آن دو    ، تراز آن دو بزرگ   یول
ذ الَّ ِإنَّ  ُتْؤِمُنوا  ال  ْو 

َ
أ ِبِه  آِمُنوا  ْل 

ُ
ِمْن    َن یق اْلِعْلَم  وُتوا 

ُ
ْبِلهِ أ

َ
وَن ی  ِهْم یَعلَ   یْتل یِإذا    ق   ِخرُّ

دًا   ْذقاِن ُسجَّ
َ ْ
نا َلَمْفُعواًل    ُقوُلوَن یَو    *ِلأل نا ِإْن کاَن َوْعُد َربِّ وَن ی َو    * ُسْبحاَن َربِّ ْذقاِن    ِخرُّ

َ ْ
ِلأل

بگو خواه به آن ایمان بیاورید یا ایمان نیاورید، آنان که  ) 2ُخُشوعاً  ُدُهْم یز یَو  ْبُکوَن ی
کنان  یشان تلوت شود سجده از پیش دانش به آنان داده شده است چون قرآن برا 

رو  ما  *  افتند ی درم  یبر  پروردگار  است  منزه  گویند  قطعًا    ۀ وعد  . و  ما  پروردگار 
 . (دیزا افیو بر خشوعشان م گریندی م افتند، یدرم  ی و به رو * است  شدنیانجام

  ۀ و هم  ،یسی ( بر علی از آن )انجبخشی  و    ،یاز قرآن )تورات( بر موس قسمتی  
تر  بزرگ  رنده،یپذ  کهچرا   ؛تر بر محمد فرستاده شد تر و کامل تمام شکل  به  یعنیقرآن  

تواناتر   دبه   .استبوده  و  م  گری عبارت  تمام   م ییبگو  م یتوانی ما  قرآِن  و  فرستادن  تر 
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متر مکعب آب    ک ی  ختن ی درست مثل ر   ؛ است  ممکننا  ر از محمدیتر بر غکامل
نازل شود    تواندی قرآن نم  ل یدل  ن ی به هم  . است  تریل   ک یآن    ش یکه گنجا  ی در ظرف

آماده بر شده  مگر در ظرف  توانا  انج  .آن  رفتنیپذ  ایو  و    ا یقرآن  همان    ل، یتورات 
اختلف دارند؛  قرآن  در محتوا و الفاظ با    نکهیا وجود  از آن هستند، با  هایی  قسمت 

تنها  واحد نه   قتی به حق   دن یرس .شوندی رهنمون م قت یکه به همان حق  ل یدل  ن ی ا به  
صورت    زیمختلف ن  ی با معان  تواندی بلکه م  ،با الفاظ مختلف انجام شود  ممکن است

 1« .آن یمعنا  ی حت ای است، نه لفظ  قتیحق نیخواسته هم  نی تر مهم  . ردیپذ

حکم به آنچه خداوند در انجیل فرستاده است، حکم دیگری به غیر از قرآن    در نتیجه
قرآن  ؛ نیست اینکه  پیشین    ولی  مطالب  ـ ناسخ  باشد  اشکال    طور   همانبوده  در  که 

نسبت به اصل ارتباطی  جهل و نادانی  و  ، سخنی اشتباه است ـکنندگان آمده استتشکیک 
کتاب را   در  استکه  حاکم  آسمانی  دارد    ه، بل  .رساندمی   های  پی امکان  ارسال   درپیدر 

دعوت  طول  که در    طور  همان   ، در برخی از احکام و مسائل اتفاق بیفتد   نسخ فرستادگان،  
اختلف شرایط یا آزمایش مردم یا  دلیل ؛ به چنین احتمالی وجود داردالهی نیز  ۀیک فرستاد

 2. عوامل دیگری از این دست
 :دوم

دستور داده  به آن  حقیقت حکم به آنچه خداوند فرستاده و آنچه خداوند در انجیل    در 
ُه ِفیِه   :ۀکه آی  طور  همان ـاست   ْنَزَل الَل 

َ
ْنِجیِل ِبَما أ ْهُل اْْلِ

َ
و اهل انجیل باید به  )  َوْلَیْحُکْم أ

با  نجام شود  درستی ا به واقعًا  اگر    ـرساند چنین می  ( آنچه خدا در آن نازل کرده داوری کنند
از سوی    ( انجیل و قرآن) محتوای این دو  زیرا  ؛  تفاوتی نخواهد داشت قرآن    بر اساس حکم  

برای    ،خداوند یکتای حق متعال فرستاده شده است این کار قطعًا عاملی  هدایت  و حتی 
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که آمده و قرآن را  الهی    ۀاسلم و قرآن و فرستادسوی  به  »شخصی که حکم کرده است«
  ۀدر مسئل   در پاسخ به اشکال خوارج  امام علیدلیل  به همین    .شودمی بیان کرده است  

را  دو  آنان    چرا من   پس   ، مردان بدی بودند  شما که دو َحَکم این گفتۀ  اما  »  : حکمین فرمود 
اینا ح کردم؟  می  کم  عدالت حکم  به  اگر  به    کردنددو  آن هستیمقطعًا  در  ما  وارد    آنچه 

که اگر اهل کتاب به آنچه خداوند دستور    طور   همان   ، رفتندشان بیرون می شدند و از بدی می
استداد و  از کفرشان    کردندحکم می  ه  دین خارج  ْهُل    شدند: وارد می  ما  به 

َ
أ َوْلَیْحُکْم 

ُه ِفیهِ  ْنَزَل الَل 
َ
ْنِجیِل ِبَما أ   «.(کرده داوری کنند   و اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن نازل)  اْْلِ

 1«.شناسیم همین طور استبا دالیلی که ما هم می   ؛راست گفتی» :گفتند

 مردم؟  یبرااست  یانیب ا ی ؟است  یعرب یقرآن، کتاب : 55 اشکال

ُکْم َتْعِقُلوَن   :ۀآی  کنندگاننظر برخی از تشکیک به   ا َلَعَل  ْرآًنا َعَرِبًی 
ُ
ا َجَعْلَناُه ق ما آن را ) 2ِإَن 

اِس    :ۀبا آی  نظیر آن،   رِ دیگ   آیاتو    (قرآنی عربی قرار دادیم، باشد که بیندیشید  َذا َبَیاٌن ِللَن  َهٰ
ِقیَن    ( برای پرهیزکاراناست  اندرزی  این بیانی است برای مردم، و  ) 3َوُهًدی َوَمْوِعَظٌة ِلْلُمَت 

  و به زبان قومش است   آشکار عربی  زبان  که به  تواند به اینقرآن میچگونه  زیرا    ؛ منافات دارد
متفاوتی    هایو زبان   هاقومیت باشد که  «  یبرای مردم  یتوصیف شود و در عین حال »بیان 

 !؟دارند

   :پاسخ

خداوند سوی  از  هدایتی  کتاب  هم  قرآن،  است  ۀ برای    : فرمایدمی  تعالیحق  .مردم 

 
 . 477طالب: ص مغازلی، مناقب علی بن ابیابن - 1
 .3زخرف:  - 2
 . 138عمران: آل - 3



 407 ................................................................................ یی و محتوا یاشکاالت منطق 

  ُهًدی اْلُقْرآُن  ِفیِه  ْنِزَل 
ُ
أ ِذي  اَل  َرَمَضاَن  اِن َشْهُر 

َ
َواْلُفْرق اْلُهَدٰی  ِمَن  َناٍت  َوَبِی  اِس  ماه  ) 1ِللَن 

مردم  که هدایتی برای  [ است که در آن، قرآن فرو فرستاده شده است،  ی رمضان ]همان ماه
قرآن،  .  ([ تشخیص حق از باطل] بینات و دالیل آشکاری است از هدایت و فرقان  ، و  است

ـ برای   شده  بندی  خصوصی قالب به اینکه به زبان    اما  ؛ هدایت است ـ  عرب و غیرعرب همۀ 
آن را الزم    اشکننده کننده و بیان ای است که زبان دریافت مسئله   ( عربی)یعنی زبان  است  

شده  با قرآن مواجه    ابتدا است که در  کسانی  و    محمدخدا  رسول    ،بنده  منظور   ؛کرده است
داشته  وجود    همقرآن  نزول  های آسمانی پیش از  کتاب وضعیتی برای همۀ  چنین    بودند؛ و

 .است

ُکْم َتْعِقُلوَن   :تعالیحق سخن  این  اما   ا َلَعَل  ْرآًنا َعَرِبًی 
ُ
ا َجَعْلَناُه ق ما آن را قرآنی عربی  )  ِإَن 

قومیت  به یک  معنا نیست که قرآن، کتابی است که  به این    (قرار دادیم، باشد که بیندیشید
معنا نیست که زبان  نیز به این  و    ،اختصاص داشته باشد  ی قوم دیگر هیچ  و نه  خصوص  به 

به آن صورتی که از  ـ و    گرداند،است که حقیقت قرآن را استوار می ای  لفهؤ همان معربی،  
معنایش را    غیرعربی ترجمه شودبه  درستی    ۀاگر با ترجم  ـشویم ای متوجه میهای عده گفته

چنین    .دنرا در بر بگیر   قرآن  تواند حقایق و معانینمی   های دیگریا زبان   ،دهداز دست می
  ۀ همنسبت به   با عدالت و حکمت و مهربانی خداوندو حتی    ،سخنانی اصًل صحیح نیست 

 . آفریدگانش منافات دارد

 : فرماید می احمدالحسن سید 

ـ در  است  یقرآن عرب   دنکنی م  انیو ب   د یکه اشاره کردـ   ات یآ  ن یا در خصوص  اما  »
ها[  ]زبان   گریدزبان نسبت به    ن یبرتر   ا یبرتر    ،یعرب ی وجود ندارد که  تأکید ها  این

است و شما  نازل شده  یقرآن به زبان عرب دنکنیم انیب  اتیآ  نیا  شتریب . باشدبوده 
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را  شما  عدتًا  اقپس    د؛ یهست   زبانعرب نیز   به    ، شویدسهولت متوجه میبه آن  چون 
 . زبان خودتان است

ُکْم َتْعِقُلوَن ـ   ا َلَعَل  ْرآًنا َعَرِبًی 
ُ
ْنَزْلَناُه ق

َ
ا أ ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم، باشد  ) 1ِإَن 

 . دیآن را بفهم  رودیم د یاست و ام خودتان به زبان  یعنی  ؛( که بیندیشید

  ؛ شما واضح است  ی برا   ی عنی  ؛ ( به زبان عربی روشن)  2ُمِبیٍن ِبِلَساٍن َعَرِبٍي   ـ  
با رسول    یکسان  نیآنان اول  را یز   د؛ یعرب هست شما  چون   و قرآن   خدا بودند که 

 . مواجه شدند

  باشد   یکتابش به چه زبانکند  نمی  ی خداوند تفاوت  یبرا   کندی م  انی ب  ه یآ  ن یو ا ـ  
این به تفاوت    و  مردم  هاانساندلیل  فقط  کتاببوده    یو  آن  با  که  مواجه   است 

ا َلَقالُ   :شوندیم ْعَجِمًی 
َ
ْرآًنا أ

ُ
ْعَجِمٌي  َوَعَرِبٌي   َوَلْو َجَعْلَناُه ق

َ
أ
َ
َلْت آَیاُتُه أ ْل ُهَو  وا َلْواَل ُفِص 

ُ
ق

ِذیَن اَل ُیْؤِمُنوَن ِفي آَذاِنِهْم وَ ِذیَن آَمُنوا ُهًدی َوِشَفاٌء  ِلَل   ٌر َوُهَو َعَلْیِهْم َعًمی  َواَل 
ْ
ِئَك  ق وَلٰ

ُ
أ

قطعًا    و اگر ]این کتاب را[ قرآنی غیرعربی گردانیده بودیم) 3ُیَناَدْوَن ِمْن َمَکاٍن َبِعیدٍ 
آیهمی »چرا  آنگفتند  ]مخاطب  و  غیرعربی  کتابی  نشده؟  بیان  روشن  آن  [  های 

بگو عرب آورده این ]کتاب »  زبان؟«  ایمان  برای کسانی که  اند رهنمود و درمانی  [ 
هایشان سنگینی است و قرآن برایشان  آورند در گوش است، و کسانی که ایمان نمی 

و   است،  می گویی ]نامفهوم  ندا  دور  جایی  از  را  آنان  زبان    یعن ی  ؛ ( !دهند[  به  اگر 
ترجمبود عرب   ی عرباز    ریغ   یگر ید را    ۀها  ]این  »  :کردندیمدرخواست  آن  اگر  و 

را[   بودیمکتاب  آیهقطعًا می   قرآنی غیرعربی گردانیده  های آن روشن  گفتند »چرا 
 « ؟بیان نشده
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َیْعَلُموَن ـ   ِلَقْوٍم  ا  َعَرِبًی  ْرآًنا 
ُ
ق آَیاُتُه  َلْت  ُفِص  آن،  ) 1ِکَتاٌب  آیات  که  است  کتابی 

بیان شده. قرآنی است به زبان عربی برای  به    ی عنی  ؛( دانندکه میگروهی  روشنی 
یعنی نخستین کسانی که با  اند )شدهمواجه  که عرب هستند و با آن    یکسان  یبرا 

حق  خواهان ها که [ هرکدام از آنی]برا   شدند و آن را دریافت کردند(؛رو روبهقرآن 
 . هستندو حقیقت 

ا ـ   برا   کند ی مشما روشن    ی برا   ه یآ   ن یو  تفاوت   ی که    کندی نم  یخداوند سبحان 
دلیل تفاوت در  فقط به تفاوت  این  نازل کند، و    یرا به چه زبان   شیهاکتاب   ای   کتاب

دریافتدریافت  نخستین  و  برخوردکنندگان  کنندگان  کننده    ی عنیاست؛  بوده  و 
زبان آنان است که    نی اند؛ پس ا مواجه شده آن فرستاده  که با    یو کسانفرستادۀ خدا  

شخص رسول،  ها و  آن را یز   ؛شود ها نازل بر آن یان به چه زب کتاب   کندیمشخص م
َوِمْن    :اندرو شدهاند که با کتاب روبه کننده و نخستین کسانی بوده نخستین دریافت 

َوَرْحَمًة   ِإَماًما  ُموَسٰی  ِکَتاُب  ْبِلِه 
َ
َذا ق ٌق   ِکَتاٌب   َوَهٰ ا   ِلَساًنا   ُمَصِد  ِذیَن   ِلُیْنِذَر   َعَرِبًی    َظَلُموا   اَل 

آنکه) 2ِلْلُمْحِسِنیَن   َوُبْشَرٰی  ]حال  ]مایو  و  راهبر  کتاب موسی،  آن،  از  پیش  [  ۀ [ 
[ است،  کننده ]آن[ کتابی است به زبان عربی که تصدیق قرآن ]رحمتی بود؛ و این  

را که ستم کرده نیکوکاران  تا کسانی  برای  کتاب    . (باشدبشارتی  اند هشدار دهد و 
و  خودش  و کتاب محمد به زبان    ، بودخودش  و زبان قوم  خودش  به زبان    یموس

و چه    یچه عربـ   خداوند وجود ندارد  یبرا   ی زبان برتر   چی ؛ پس هخودش زبان قوم  
  ی عالم جسمان  ن یا   یهااصًل زبان   یعالم جسمان  نی در عوالم باالتر از ا و    ـی رعربیغ

  یعالم جسمان  ن یکه در ا هستند    یملتکا  ۀجینت   اصل،   ها درزبان . این  وجود ندارد
 « .استپدید آمده 
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   :ه است ، فرمودترجمه قرآن ۀپرسشی دربار به  پاسخ در همچنین  

پس    شودیو اگر باطل نم   شود؟یبا ترجمه باطل م   میقرآن کر   ۀمعجز  ای آ  :۱۰»پرسش
غیرعربِی چرا   نماز    ای  االحرام رةیتکب  ترجمۀ  در  نمیقرائت  نظر    ؟ کندکفایت   یعلمابه 

شود این است که  شدن نماز در این حالت میعاملی که باعث باطلـ  طور کلیبهـمسلمان  
 . قرآن نخواهد بود گریو د کند اعجاز را باطل می ،ترجمه

قرآن   نکهیاست و متن از انادرست  اوقات    یترجمه گاه  یول  شود؛یباطل نم:  پاسخ
  شود یگفته م   یعرببه زبان  و نماز در صورت امکان،    االحرامرةیتکب  .شودیباشد خارج م
 1« .باشد  یکیمسلمانان در میان  تا زبان نماز 

 است؟ کسی چه نسل  در    نبوت و کتاب  :56  اشکال

است  میابراه  بارۀ در  َواْلِکَتاَب   : آمده  َة  ُبوَّ النُّ ِتِه  یَّ ُذرِّ ِفي  میان  ) 2...وَجَعْلَنا  در  و 
کند  داللت می   هیآاین  ،  کنندگان تشکیک نظر    از   .(کتاب را قرار دادیم فرزندانش پیامبری و  

همراه  به نوح را    یگر ید  یۀاما در آ  ابراهیم است؛نبوت و کتاب مخصوص فرزندان  به اینکه  
ِتِهَما    :استآورده  او   یَّ ُذرِّ ِفي  َوَجَعْلَنا  َوِإْبَراِهیَم  ُنوًحا  ْرَسْلَنا 

َ
أ َواْلِکَتاَب وَلَقْد  َة  ُبوَّ در  ) 3النُّ و 

  و   ؛( حقیقت نوح و ابراهیم را فرستادیم و در میان فرزندان آن دو نبوت و کتاب را قرار دادیم
نیز  از نسل نوح بوده  میاز فرزندان ابراه است که هرکس ن ی و اگر پاسخ ا  !تناقض است نیا 

از فرزندان   ی کههرکس  نکهی با توجه به ا   ؟آدم ذکر نشده  دربارۀقضیه    نیاست، پس چرا ا بوده  
 ! هم هستاست البته از فرزندان آدم   میابراه

 : پاسخ
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ها به هر  تا انتساب آن کنند یو مطلق فرزندان صحبت نم ینسب ۀ رابط بارۀدر  هیدو آ  این
  در نتیجه ها از نسل آن جد هستند و آن این توجیه که با  ؛باشد   حی صحباالتر از اجداد  یجد 
  ه یدو آ  نی ا زیرا    ؛ نادرست است  ی تصور   ن یچن  .شوند محسوب میفرزندان او  نهایت جزو    در

نبوت و کتاب    راثیکه م  «یمقام الهیعنی »  کنند یصحبت موراثت  از    ینوع خاص  ۀدربار 
ابراه  .است و  اولوا   م، ی نوح  بودهافرستادگان  الهی  امام و سرور  ها،  هر دوی آنو  اند،  لعزم 

 . هستند

استفرمود  صادق  امام نفرندسرو »   :ه  پنج  فرستادگان  و  پیامبران  رسوالن    .ر  آنان 
ت[ بر محور آن  ،العزم هستند ا اولو  نوح، ابراهیم، موسی،    :چرخدها میو سنگ آسیا]ی نبو 

د، درود و صلوات خدا بر او و خاندان او و بر هم   1« .پیامبران باد  ۀعیسی و محم 

پ  آدم امامت  از    ،بود   امبر یگرچه  تا همانند  مقام  نبود  او   یکسانبرخوردار  از  بعد  که 
با  گونه که   همان  ؛ باشدکه همراه آن است(  ی)و کتاب آسمانامامت وارث حجت خدا بودند 

، چه  درخواست نکرد  شخود   ی مقام را برا   ن یا   آدم  نیبنابرا   ؛ اتفاق افتاد  مینوح و ابراه
ا ب به  خود  یبرخ  ی برا   نکه یرسد  فرزندان  حال  بگذارد؛ ارث  به    ش از  چن  یدر  قرآن    ن ی که 

ُه  وِإِذ اْبَتَلی    : فرمایدمی  تعالیحق   .نقل کرده است  میرا از ابراه  یدرخواست ِإْبَراِهیَم َربُّ
َعْهِدي   َیَناُل  اَل  اَل 

َ
ق ِتي  یَّ ُذرِّ َوِمْن  اَل 

َ
ق ِإَماًما  اِس  ِللنَّ َجاِعُلَك  ي  ِإنِّ اَل 

َ
ق ُهنَّ  َتمَّ

َ
َفأ ِبَکِلَماٍت 

اِلِمیَن  انجام  ) 2الظَّ به  را  همه  آن  وی  و  بیازمود  کلماتی  با  پروردگارش  را  ابراهیم  چون  و 
از دودمانم  و    :]ابراهیم[ پرسید  .تو را پیشوای مردم قرار دادم  من  :رسانید ]خدا به او[ فرمود

 . (رسدی نمستمکاران پیمان من به  : فرمود هم؟

باقراز   است،    امام  شده  بندگ  می ابراه  وندخدا »  :فرمودروایت  به  ]ابتدا[    یرا 
از آنکه به    شیپ   رفت،یپذ  ی غمبر یو او را به پ  رد؛ یبپذ   یامبر یاز آنکه او را به پ   شیپ  رفت،یپذ
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،  گرداند  خودش   ل یو خل   ؛گرداند   خود   ل یاز آنکه خل  ش یو به رسالتش گرفت، پ  رد؛یرسالتش گ
امام پنج انگشت خود  ـ   فراهم نمود  شیمقامات را برا  ن یا و چون  . نمایداز آنکه امامش  ش یپ

اِس ِإماماً   ی ِإنِّ   :فرمود   میبه ابراه  ـرا جمع کرد  )من تو را امام مردم قرار    جاِعُلَک ِللنَّ
و از فرزندان    ،پروردگارا   :گفت   که  بزرگ آمد  میدر چشم ابراه  قام چنانم  ن یا   .دهم(می

 1«.رسدی من به ستمکاران نم مانی پ : [؟ خداوند فرمودیدهمی ار من هم ]امام قر 

رضا توض  امام  آن  خاندان محمد  گاهیجا  ح یضمن  تفاوت  بق و  با  در    یۀ ها  امت، 
ا   یی محضر علما با  پاک  د یدان ینم  ا یآ»  : کردند، فرمودمیمناظره    شان یکه  آِن    یوراثت و  از 

  ی ا   ،یا گرفته   یا جه ینت  نی»از کجا چن   :گفتند  «؟گرانی است نه د  شدهت یهدا   دگانیبرگز 
فرمود؟اباالحسن عزوجل»  : «  خداوند  کلم  وِإْبَراِه   : از  ُنوًحا  ْرَسلَنا 

َ
أ فِ   َم یولَقْد    ی وَجَعلَنا 

ْهَتٍد وَکثِ  ِتِهَما یَّ ُذرِّ  ُبوَة والِکَتاَب َفِمْنُهم مُّ ْنُهْم َفاِسُقوَن  ٌر ی النُّ و در حقیقت، نوح و ابراهیم را  ) مِّ
ب  یا[ راه ها ]برخی فرستادیم و در میان فرزندان آن دو، نبوت و کتاب را قرار دادیم: از آن 

ت و کتاب از آِن   ؛ ([ بسیاری از آنان بدکار بودند ]شد[ند، و]لی   شدگانت یهدا   پس وارث نبو 
فاسق نه  پروردگ  د یدانینم  ا یآ   .ن یاست  از  فرمود   ار نوح  و  کرد  درخواست   !پروردگارا   : متعال 

وعد و  است  من  خاندان  از  ]دربار   ۀپسرم  هم  ۀ تو  از  تو  و  است  حق  خاندانم[    ۀ نجات 
  ی او عمل  !ستیاو از اهل تو ن  ! نوح  ی »ا   :و خداوند عزوجل به او فرمود   ! یکنندگان برتر حکم

گاه ن   ا پس، آنچه ر   !است[  سته یناشا  یصالح است ]فرد نا من    !از من مخواه  ،یستیاز آن آ
 2«!یتا از جاهلن نباش  دهمیبه تو اندرز م

میراث نبوت و کتاب را در    ـکه وعده داده بود   طور   همانـ خداوند متعال  عمل نیز  در  
ها وارث  ؛ بنابراین آنها هستند نیز از جملۀ آن  محمدفرزندان نوح و ابراهیم قرار داد، و آل

شدند، و در واقع وارث نبوت و کتاب    و وارث نوح و ابراهیم  جدشان محمد مصطفی
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َظاِلٌم    :رماید فمی  تعالیحق   . شدند َفِمْنُهْم  ِعَباِدَنا  ِمْن  اْصَطَفْیَنا  ِذیَن  الَّ اْلِکَتاَب  ْوَرْثَنا 
َ
أ ثمَّ 

اْلَکِبیُر  اْلَفْضُل  َذِلَك ُهَو  ِه  اللَّ ِبِإْذِن  ِباْلَخْیَراِت  َوِمْنُهْم َساِبٌق  َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد  سپس  ) 1ِلَنْفِسِه 
پس برخی از    ؛]آنان را[ برگزیده بودیم به میراث دادیم این کتاب را به آن بندگان خود که  

به فرمان    کرو و برخی از آنان در کارهای نی آنان بر خود ستمکارند و برخی از ایشان میانه 
 . (و این خود توفیق بزرگ است ؛خدا پیشگام هستند 

 : ه استفرمود ه یآاین  یمعنا ان یدر ب احمدالحسن دیس

برگز   :اول» یعنی  انتخاب   دن یاصطفا  کس  کردن،و  ا   یو  در  انتخاب    نجای که 
  ز ین   دنیاز برگز   ر یغ  ی گر ید  ی در اصطفا معنا  .ومتعال استخدای سبحان  ،کندیم

  و  شودی م  دهیجمع، برگز   انیکه از م  یشخص   داشتنی و برتر   لتینهفته است؛ فض 
 . مصطفی بود  معروف حضرت محمد یهااز نام  یک ی رونیازا 

ها بندگان خدا  آن   ۀهم   نکهی شدگان وجود دارد؛ ا انتخاب   ی برا   یاین آیه شرح  در
بدون  که  فض   هستند  برا   ی لتیشک  مآن  ی بزرگ  محسوب  ملحظه    .شودی ها 

است    ن یا   ،شودی داده م  محمدخدا  رسول  که برای    اییبهترین گواه  دیکنیم
)بندکه می "عبدالله"  اسم رسول  ۀگویی  این  و  قرآن   ی عنی  خدا   خدا(  در  "عبد" 

نجم    ۀدر سور   در شأن حضرت محمد  م یبزرگ و عظ  یعنوان مدح و ستایشبه 
شده، کتاب را به ارث بردند و وارثان  ده ی برگز   بر آن، این بندگاِن   علوه   .آمده است

ن   یکتاب، کسان انبیا و اوصیا  اینجا و د؛ستنیجز  که    می نیبی را م  ییهای ژگیپس در 
  ی قیها بندگان حقکه آنایندیگر؛  یو نه بر کس شودیفقط بر نبی یا وصی اطلق م

هم که   یو کس  ، خوِد خداوند است  اند،ده یها برگز آن  نکهی و شاهد بر ا   ؛خدا هستند
ها که به آن   یکس  واند  ها کتاب را به ارث برده خداوند است؛ آن  ده، یها را برگز آن
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 . ارث داده، خداوند سبحان است

 :شوند ی م می به سه گروه تقس هاآن

 . ظالم به نفس خود -1

 .روانه یمقتصد یا م  -2

 . (هایک ی)ن  راتیگرفته در خ پیشی  -3

 د. محمد هستن فقط محمد و آل   ها،ی ک یدر ن گرفته پیشی -

شده از فرزندان فرستاده   ۀو ائم  امبرانی و پ  نوح و ابراهیم  مقتصد، -
 . هستند  ابراهیم

هم  هستند؛    و فرستادگان  امبرانیپ ر یبه نفس خود، سا کنندهظلم  -
پ  یکسان ابراه  ش یکه  و    میاز  که  بودند  کسانی  فرزندان هم  از 

   .اندبوده  شانیا 

م متعال  ي  َوِإِذ    :د یفرمای خداوند  ِإِن  اَل 
َ
ق ُهَن   َتَم 

َ
َفأ ِبَکِلَماٍت  ُه  َرُب  ِإْبَراِهیَم  اْبَتَلی 

اِلِمیَن  الَظ  َعْهِدي  َیَناُل  اَل  اَل 
َ
ق ِتي  َی  ُذِر  َوِمن  اَل 

َ
ق ِإَمامًا  اِس  ِللَن  چون  ) 1َجاِعُلَك  و 

د،  به انجام رسانی  یرا به تمام  هاآن   مبیازمود و ابراهیکلماتی  پروردگار ابراهیم او را به  
پیمان   :فرزندانم را هم؟ گفتو    :گفت  . مردم گردانیدم  ی خدا فرمود من تو را پیشوا 

 . د(نرسمن ستمکاران را 

بلکه    ست،ی گناه و معصیت ن  امبران،یو ظلم پ   ؛امبرانیپ   انیظالمان از م  یعنی
  .رسیدهامامتبه   امبراِن یبا پ   سهیدر مقا است    فیها در انجام وظاتقصیر و کوتاهی آن

انجام   اگر  یونس  ک ی پس  به  محمد  عمل  به  نحو  ف یتکل   و  انجام    ۀشود، 
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آن ه  ونسی   ۀفیوظ م  مانند  که  م  حمدگونه  بود  دهد یانجام    ن یا   . نخواهد 
انجام وظ به خودش محسوب م  یونس  ی از سو   فهیکوتاهی در  و    شود، یظلم 

قرار    میاز فرزندان ابراه  دهیرسامامتبه  امبراِن یپدر زمرۀ    شودی باعث م  نیهم
 1« .ردیقرار نگ  محمدمرتبۀ در  شودی باعث م ن یهمچن ؛ ردینگ 

 ؟ هامشرق  ا یدو مشرق  ، مشرقیک   :57 اشکال

تشکیک به   از  برخی  دارد:  تناقض  زیر    آیاتمیان    کنندگاننظر  اْلَمْشِرِق  وجود  َرُب  
مغرب( 2َواْلَمْغِرِب  و  مشرق  اْلَمْغِرَبْیِن َرُب     )پروردگار  َوَرُب   ْیِن 

َ
دو   3اْلَمْشِرق )پروردگار 

دو مغرب( پروردگار  و  َلَقاِدُروَن و    مشرق  ا  ِإَن  َواْلَمَغاِرِب  اْلَمَشاِرِق  ِبَرِب   ِسُم 
ْ
ق
ُ
أ هرگز  ) 4َفَل 

س نیست؛  مشرقچنین  پروردگار  به  مغربوگند  و  تواناییم ها  قطعًا  ما  که  یک  آیا  زیرا    ؛ (ها 
 !شود؟جمع می جا یک و چند مشرق،   ، دو مشرق ،مشرق

   :پاسخ

بر  و چه    ،تفسیر شود   ان ظاهرش  بر اساس چه  آیات وجود ندارد؛  میان این  تناقضی  هیچ  
 . شانباطن و حقیقت اساس

دارد  مغربی  این زمین، مشرق و  روی  شکی نیست هر مکانی    ات:ظاهر آی  بر اساساما  
از نظر علمی ثابت شده  ـُکروی است و  از آنجا که زمین  همچنین    ؛بیندآن را می  که انسان

النهار  نصف که در را کسی  ـمثال عنوان به ـ  ،چرخدخورشید می دور به خودش و دور ـ به است
شخصی    این صورت در    ،کنیم فرض می   aرا    و موقعیتش   گیریممی در نظر  قرار دارد  گرینویچ  

 
 .72پاسخ پرسش ، انههای روشنگر پاسخ - 1
 . 9مزمل:  - 2
 .17الرحمن:  - 3
 . 40معارج:  - 4



 دفاع از قرآن شناسی ـ  دینی و زبانمطالعات  عالی  سسۀ آموزش ؤم ................................. 416

  b)موقعیت وی را    در نقطۀ مقابل وی قرار دارددرجه قرار دارد    180النهار  که روی نصف 
محل غروب  شود  می«  aمحل طلوع )مشرق( خورشید برای »به این ترتیب    .(کنیمفرض می 

  محل طلوع )مشرق( خورشید شود  می «  aبرای »  « و محل غروب خورشیدbخورشید برای »
 .خواهد داشتمغرب دو خورشید، دو مشرق و  این ترتیب به   و ؛«bبرای »

و محور چرخش زمین    (ِگرد خودش و ِگرد خورشیدنوع چرخش دارد )دو    زمینعلوه  به 
است مایل  خورشید  به  همین    .نسبت  غروب  طلوع    ۀ زاویدلیل  به  روزها و  در  ی  خورشید 

است  مختلف،  در    :خلصهطور  به   . متفاوت  بهاری  اعتدال  زمان  در    مارس   20خورشید 
  محور چرخش و    کنداز مشرق حقیقی طلوع میطور کامل  به اولین روز سال شمسی[    ]تقریباً 

شمال  سمت  اندکی به طلوع خورشید    انه، سپس روز   ؛شمالی است  ۀ سمت ستار ، دقیقًا به آن
تا اینکه در انقلب تابستانی در  شرقی می به اوج خود  ]تقریبًا اول تابستان[  ژوئن    21رود 

  21اعتدال پاییزی در    درکند تا در نهایت  سمت شرق می شروع به حرکت بهسپس    ؛رسدمی
سمت  به اندک اندک سپس طلوع خورشید  ؛کندمی طلوع شرق از  دقیقاً ]اول پاییز[  سپتامبر

به اوج    تان[سزمستانی ]ابتدای زمدسامبر در انقلب    21رود تا اینکه در  می   جنوب شرقی
می بازگشت  سپس    ؛رسدخود  به  میبه شروع  مشرق  تکرار    کندسمت  ترتیب  همین  به  و 

  پدید زمستان« را    و  »بهار، تابستان، پاییز  ۀهای چهارگان ، فصلمستمر این حرکت  شود.  می
ثابت خورشید، چند مشرق و مغرب  دلیل  به همین    .آورندمی   دارد، و یک مشرق و مغرب 

 . ندارد

 : کرده است سؤال از امام علی این آیات  ۀدربار  «کوا ابن»

ایشان    .اممطالب ضد و نقیض یافته  در کتاب خدامن    ، امیرالمؤمنینای    :عرض کرد
ابن»  :فرمود بنشیند  !کواای  عزایت  به  خدا مطالب    .مادرت  را    کتاب  تصدیق  یکدیگر 

ای    :گفت  «.که به ذهنت رسیده بپرس را  چیزی    .دن کننمینقض  و یکدیگر را    ،د نکن می
و در آیه دیگری   َرِب  اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِرِب   : فرمایدکتاب خدا میشنیدم    !امیرالمؤمنین

اْلَمْغِرَبْیِن   : فرمایدمی َوَرُب   اْلَمْشِرَقْیِن  آی  َرُب   در  َرُب     :یدمافر مینیز  دیگری    ۀو 
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َواْلَمْغِرِب  این مشرق است و    !مادرت به عزایت بنشیند  ،کواای ابن»  :فرمود  اْلَمْشِرِق 
در جای   مشرق زمستان  َرُب  اْلَمْشِرَقْیِن َوَرُب  اْلَمْغِرَبْیِن  :سخن خداوند اما .این مغرب

نزدیکی و دوری    دلیلدانی این بهآیا نمی  . در جای دیگرو مشرق تابستان،  خودش است،  
 ؛داردبرج    360خورشید    ،َرِب  اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِرِب   :خورشید است؟ اما سخن خداوند

کهبه یک  هر    طوری  از  می  برجروز  غروب  دیگری  در  و  آن    ،کند طلوع  به  دیگر  و 
 1« گیرد.میگردد مگر در روزی که در نقطۀ مقابلش قرار  بازنمی

ْقِسُم   :سخن خداوند»این  
ُ
 ِبَرِب  اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِرِب   خورمیعنی سوگند می  َفَل أ

های مشرقزمستان و  های  مغربو    ؛تابستانهای  مغربزمستان و  های  مشرق  :فرمود
 2« .تابستان

  ؛ اشاره دارد ها و خلفای خدا در زمین  به حجت ها  مغربو  ها  مشرق ،  یباطناز نظر  اما  
آنان آغاز    .شودمینازل  منبع فیض الهی هستند که در این جهان، بر آفریدگان    هازیرا آن

فیض و خیری که از سوی خداوند به این جهان فرستاده  است که  با آنان    .و پایان هستند
در   ؛پذیرد کند و پایان میو با آنان است که غروب می  ،شودکند و آغاز می طلوع می  شودمی

در  شرح آن  »عالم جسمانی« است که    های زمیِن معنای مشارق و مغارب = کناره   نتیجه
 . مراجعه کنیدتوانید به آن می  گفته شد؛ 15پاسخ اشکال 

ِبَرِب  اْلَمَشاِرِق وَ   : سخن خداوند متعال  ۀدربار   از امام صادق ِسُم 
ْ
ق
ُ
أ   اْلَمَغاِرِب َفَل 

 3« .مشارق، انبیا هستند و مغارب، اوصیا هستند» : که فرمودروایت شده است 

پرسیدم   ۀ دربار   ابوعبداللهاز    : گویدابوبصیر   خداوند  َوَرُب     :سخن  ْیِن 
َ
اْلَمْشِرق َرُب  

و مغربین،    هستند،  امیرالمؤمنین و    خدا مشرقین، رسول  »  :ایشان فرمود.  اْلَمْغِرَبْیِن 
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 1« .دارددو جریان  و در امثال این  ؛حسن و حسین هستند 

سید    ، در جریان استها  آندر امثال  ـ این آیه طبق فرمایش امام صادقاز آنجا که ـ 
ْیِن َوَرُب  اْلَمْغِرَبْیِن   :در بیان معنای  احمدالحسن

َ
 : فرموده است  َرُب  اْلَمْشِرق

مشرق به خون    یسرخ  .مغرب است  یمشرق و سرخ  یدو، ُسرخ  نی منظور از ا »
  در خصوص ائمه  ن ی؛ ا نیبه خون حس  یمغرب   یشاره دارد و سرخا   یعل

خون    یسرخ   ون، یمهد   دربارۀ   اما   ؛ستا  به  مهد  یک یمشرق  نظ  ونی از  امام    ر یکه 
اشار ا   یعل   ر یکه نظ  ون یاز مهد  یک یبه خون    زی ن  ی مغرب  یو سرخ   ، دارد  ه ست 

ما   نیحس دو مغرب    ها،ن یا   پس.  کندیست داللت  و    ک ی  ؛هستند دو مشرق 
و   ائمه  در  مهد   ک یمشرق  در  و    ک ی  ون، یمشرق  ائمه  در  در    ک یمغرب  مغرب 

 2« .ونیمهد

ر ا   آی :58 اشکال  باز شد یا خیر؟  زبان موسی  ۀگ 

؛  کردگویند موسی چند خواسته از پروردگارش درخواست  کنندگان میبعضی از تشکیک 
َساِني  :گشایی از زبانشاز جمله گره ن لِّ و خداوند    (و از زبانم گره بگشای) 3واْحُلْل ُعْقَدًة مِّ

پاسخ می به  او  به  ُموَسی   :دهدطور مستقیم  َیا  ُسْؤَلَك  وِتیَت 
ُ
أ ای موسی،    : فرمود)  4قْد 

طور کامل گشوده شد؛ در حالی  زبان موسی به   ۀو این یعنی گر   ( ات به تو داده شدخواسته
ِذي    :گویدکنیم بعد از این ماجرا، فرعون به قومش می که مشاهده می ْن َهَذا الَّ َنا َخْیٌر مِّ

َ
أْم أ
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تواند  مقدار است و نمی ه خود بی کس ک[ من از این اینکه  آیا ]نه ) 1ُهَو َمِهیٌن َواَل َیَکاُد ُیِبیُن 
زبان وی باز نشده است؛ و آیا این    ۀکند که گر و این گفته آشکار می   (درست بیان کند بهترم؟ 

 ! جز تناقض است؟

 : پاسخ

که   یطور به ـ گفتیتند و نامفهوم سخن م  ایمبتل به لکنت زبان بود   یموس نکهیا  
  چ یبه ه  یا مسئله   نیشده است؛ اما چنثابت   ینیاز نظر د   ـگذاشتی م  تأثیر  انشی ب  یی وا یبر ش

برگز  بر  برا   ی موس  شدنده یعنوان  سبحان  خداوند  اله  ی توسط  هدا   یرسالت  خلق    ت یو 
  ق یخل   ی برا   یامام  یاز رسوالن اولوالعزم و حت  یک یتا آنجا که آن حضرت،    ؛ ندارد  ی تأثیر 

به  ـ   شانیها توسط خداوند و معرفحجت   دنیبرگز   ۀمسئل  کندی آشکار م  یروشنبه   ن یشد؛ و ا 
  فراینددر    کنند یم  یکه سع  مه یننصفه   افراد با سوادِ   یکه امروزه ما از طرف بعض   ی آن صورت

 . ندارد  انی ب  یی وا یبا زبان و ش  ی ارتباط  چ یه   ـم یشنوی کنند م  ی فضل  ر شناخت حجت خدا اظها

از او داشت که از   ییهابه درگاه پروردگارش دعا کرد و خواسته   یموس  ،یطور کلبه 
  ر یعنوان وز همراهش به برادرش هارون را به   نکهی ا   زیزبانش بود، و ن   ۀها گشودن گر آن  ۀجمل

اله  یبرا   اور یو   رسالت  کند  ی رساندن  گر   .ارسال  موس  ۀدر خصوص  خداوند  یزبان   ،
ـ به  که خداوند در نظر داشت   یحکمت  لیدلبهـ  یول  ؛ دینظر بهبود بخش  ن یآن را از ا   تیوضع

طور کامل برطرف نکرد؛  را به   اشی زبان  ۀگر   ، اندپنداشته   رنده یگکه افراد اشکال  ی آن صورت
فرعون حکا  ل یدل  نیبه هم  زبان  از  است  تیقرآن  ُیِبیُن   :کرده  َیَکاُد  نمی )  واَل  تواند  و 

ْفَصُح   :را حکایت کرده است  ، و نیز گفتۀ موسی( درست بیان کند
َ
أ ِخي َهاُروُن ُهَو 

َ
وأ

ُبوِن  ُیَکذِّ ن 
َ
أ َخاُف 

َ
أ ي  ِإنِّ ِني 

ُ
ق ُیَصدِّ ِرْدءًا  َمِعَي  ْرِسْلُه 

َ
َفأ ِلَسانًا  ي  من  ) 2ِمنِّ از  هارون  برادرم  و 

ترسم مرا آورتر است، پس او را با من به دستیاری گسیل دار تا مرا تصدیق کند؛ زیرا میزبان 
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با »فرستادن هارون به همراهش«   ی درخواست موس  یبرا   ی گر یاجابت د  ن یا   و   ( تکذیب کنند
مشکل    ۀماندی باق  یبرا نیز   یحلراه  ـرش یبا برادر و وز   یو  رساندنی ار یعلوه بر ـ   ی عنیبود؛  

 . بود یگفتار موس ییوا یش

سید   را    ۀدربار احمدالحسن  از  سبحان  خداوند  از  موسی  درخواست  که  آیاتی  تفسیر 
 : ایشان پاسخ دادند  .کنند پرسیده شدحکایت می

ْمِري    * قاَل َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري    : فرمایدخداوند می»
َ
ْر ِلي أ َواْحُلْل ُعْقَدًة    * َوَیسِّ

َساِني   ن لِّ ْوِلي    *مِّ
َ
ْهِلي  *َیْفَقُهوا ق

َ
ْن أ ي َوِزیرًا مِّ ای پروردگار من،    :گفت) 1َواْجَعل لِّ

و گره از زبان من بگشای  * و کار مرا، آسان ساز  *سینۀ مرا برای من گشاده گردان  
 . (دهو یاوری از خاندان من برای من قرار * تا گفتار مرا بفهمند * 

اِلِمیَن    :فرمایدو نیز می ِن اْئِت اْلَقْوَم الظَّ
َ
َك ُموَسی أ ْوَم ِفْرَعْوَن  *  وِإْذ َناَدی َربُّ

َ
ق

ُقوَن   ال َیتَّ
َ
ُبوِن  *  أ ْن ُیَکذِّ

َ
َخاُف أ

َ
ي أ اَل َربِّ ِإنِّ

َ
ْرِسْل  *  ق

َ
َوَیِضیُق َصْدِري َوال َیْنَطِلُق ِلَساِني َفأ

آن   یسو به  ،یموس  یا  : داد را ندا  یو آن هنگام که پروردگارت موس) 2ِإَلی َهاُروَن 
پروردگار    ی ا   :گفت*  پرهیزگار شوند؟    خواهندیآیا نم  . قوم فرعون*  مردم ستمکار برو  

هارون  پس    .تنگ گردد و زبانم گشاده نشودم  و دل*  گویم بخوانند  دروغ   ترسمیمن، م
 . ( را پیام بفرست

را از خدا درخواست کرده    ری ز های  خواسته   یروشنخود به   ی در دعا  یموس
 :است

-  اْشَرْح ِلي َصْدِري  (گشاده گردان میرا برا  امنه یس). 
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- ْمِري
َ
ْر ِلي أ  . (آسان ساز میو کارم را برا ) َوَیسِّ

- َساِني ن لِّ  . (ی و گره از زبانم بگشا) َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّ

- ْوِلي
َ
 . (تا گفتارم را بفهمند) َیْفَقُهوا ق

-  ْهِليَواْجَعل
َ
ْن أ ي َوِزیًرا مِّ  . (قرار بده  میاز خاندانم برا  یاور ی و  ) لِّ

شدن گره از زبانش«  »گشوده  ی عنیدرخواست خود    ل یدل  یموس  ات،یآ  ن یدر ا 
ها بفهمند و درک کنند؛  آن  د، یگوی تا آنچه را که م  د ی فرمایم  ان یصورت ب   ن ی را به ا 
  ی و   را یز   د؛ یفرمای م  انیب   ز یرا ن  اشنه یس  یگشادگ  ی علت درخواست برا   نیهمچن 

 . شوددلش تنگ گردد و زبانش گشوده ن دیترسیم

 گران یو رساندن اطلعات به د گفتار در  یمشکل یروشن است؛ موس جه ی نت
  یطور کلو به   یخود حضرت موس  یبرا   یطور جزئمشکل به   ن یداشته است، و ا 

  ام یاو که در رساندن پ   یبرا   یر یعنوان وز به  ، با بعثت هارونیدر رسالت موس
 .حل و برطرف شد کند، یم اشی ار ی

 خواست یم  یموس   . حکمت توسط خداوند اجابت شد  ِت یدر نها  یموس  ی دعا
  اور یو    ریعنوان وز و درخواست کرد هارون به   ابدیها بهبود  آن   غیتبل   یبرا   اشیی توانا

و با    د یبهبود بخش  یتا حدود  غ یتبل  یرا برا   یخداوند قدرت موس   .فرستاده شود
را در پاسخ به    خداوند هارون  ن یبنابرا   ؛ دی آن را به تمام و کمال رسان  هارون

مشکل  و  حکمت قرار داد؛    ِت یمبعوث فرمود و بعثت او را در نها   یدرخواست موس
وفصل شده بود حل   ل یها گسآن   یسو را که به   یفرعون و قوم   غ یدر تبل   یموس
وِتیَت ُسْؤَلَك َیا ُموَسی  :د نمو

ُ
ْد أ

َ
اَل ق

َ
به تو    یهرچه خواست  ، ی موس  ی ا   :گفت) 1ق
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 . (دداده ش

داشته    انیب   د، یفرمای م  ت یکه سخن فرعون را حکا  یو خداوند متعال هنگام
مقدار  ا   ی است  در سخن   ن یاز  و خلل  برطرف    ماندهیباق   یموس  ییگونقص  و 

ْن    : نشده بود ُیِبیُن أَنا َخْیٌر مِّ ِذي ُهَو َمِهیٌن َواَل َیَکاُد  الَّ آیا من از این مرد  ) 1َهَذا 
 ( ستم؟یگفتن نتواند بهتر ن سخن خواِر ذلیل که درست 

ُهَو    :فرمایدمی  یاز زبان موس  ی متعال در داستان  یخدا   و َهاُروُن  ِخي 
َ
وأ

ِرْدًءا   َمِعَي  ْرِسْلُه 
َ
َفأ ِلَساًنا  ي  ِمنِّ ْفَصُح 

َ
ُبوِن أ ُیَکذِّ ن 

َ
أ َخاُف 

َ
أ ي  ِإنِّ ِني 

ُ
ق برادرم  ) 2ُیَصدِّ و 

او را به مدد من بفرست تا مرا یاری کند؛ بیم    .تر استهارون در بیان، از من فصیح 
 . (ند گویم شمار آن دارم که دروغ 

موس  یمقدار   نی بنابرا  گفتار  در  ِخَلل  و  ا   ی باق  شیبرا   ینقص  و  بود،    ن ی مانده 
چون    یباطل  انیباشد تا مدع   ی دستاویزعامل و    صه،ینق   نیخواست خداوند بود که ا 

ه  و گمراه ساخت  ه گرفت  ی ها را به نابخرد که فرعون آن   یو کسان  انشیفرعون و لشکر 
بر باطل    ی اند و موسها بر حق آن  نکه یا و    ترند، ستهی شا   ی ها از موس، ادعا کنند آن بود

َلْیَس ِلي ُمْلُك    :ستین  نیاست؛ که هرگز چن 
َ
ْوِم أ

َ
اَل َیا ق

َ
ْوِمِه ق

َ
وَناَدی ِفْرَعْوُن ِفي ق
ُتْبِصُروَن   َفَل 

َ
أ َتْحِتي  َتْجِري ِمن  ْنَهاُر 

َ
اْْل َوَهِذِه  ُهَو    * ِمْصَر  ِذي  الَّ َهَذا  ْن  َخْیٌر مِّ َنا 

َ
أ ْم 

َ
أ

ْسِوَرٌة  َفَلْواَل   *َمِهیٌن َواَل َیَکاُد ُیِبیُن  
َ
ْلِقَي َعَلْیِه أ

ُ
ن أ ْو َجاء َمَعُه اْلَمَلِئَکُة ُمْقَتِرِنیَن    مِّ

َ
َذَهٍب أ

ْوًما َفاِسِقیَن *  
َ
ُهْم َکاُنوا ق ِإنَّ َطاُعوُه 

َ
ْوَمُه َفأ

َ
و فرعون در میان مردمش  ) 3َفاْسَتَخفَّ ق

داد پادشاه   ی ا   : ندا  آیا  این جو   یقوم من،  و  پا   های مصر  زیر  از    ی من جار   ی که 
از آِن من نیستند؟ آیا نم  یا این مرد خواِر ذلیل که  *    بینید؟یهستند  آیا من بهترم 
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نتواند؟  درست سخن  بر دست *  گفتن  نیست؟ و چرا چرا  هایش دستبندهای طل 
ها از  پس قوم خود را گمراه ساخت و آن *  اند؟  گروهی از فرشتگان همراهش نیامده

 1« . ...(ها مردمی تبهکار بودند ، که آن او اطاعت کردند

 . در قرآن وجود ندارد یتناقض  چ یه  زینظر ن  نی از ا  شودی روشن م ب یترت ن یا  به

 عصای موسی  :59 اشکال

تشکیک  نظر  و وصف  به  ویژگی  دو  با  توصیف شده    متفاوتکنندگان، عصای موسی 
ْلَقٰی َعَصاُه َفِإَذا ِهَي    :بود هایی بزرگ  گونه توصیف شده است که اژد بار این   یک  .است

َ
َفأ

آن    و بار دیگر   ( ناگاه اژدهایی آشکار شد ه [ عصایش را افکند و بپس ]موسی ) 2ُثْعَباٌن ُمِبیٌن 
«  گونه توصیف می را این  ا َرآَها َتْهَتُز  کَ   : استبوده  کند که ماری کوچک »جان  َها َجاٌن   َفَلَم  َن 

َ
أ

ْب  ُیَعِق  َوَلْم  ُمْدِبًرا  ٰی  دید  پ) 3َوَل  چون  می همچون  س  پشت ماری  گریخت  جنبد،  و  کنان 
 ! و این تناقض است ؛ (برنگشت

   :پاسخ

کننده پنداشته  که تشکیک زیرا به آن صورتی  ؛ با یکدیگر ندارندتناقضی  هیچ  این دو آیه  
در دو اتفاق  دو توصیف  بلکه    نبوده،وصف عصا در یک اتفاق و واقعه  ت این دو ویژگی،    ،است

 . استبوده مختلف 

 »   با پروردگارش و وحی خداوند مناجات موسی زمانبه  (مار )توصیف عصا به »جان 
این  و    شود، میمربوط    با فرعونمواجهه  برای  ارسال  برای  سازی الهی او  آماده و  ،  ویبه  
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را  نکته   داستان  که  آیاتی  است  اندکرده حکایت  از  اَل    :فرماید می  تعالیحق   . روشن 
َ
ق ِإْذ 

ُکْم َتْصَطُلوَن  َبٍس َلَعَل 
َ
ْو آِتیُکْم ِبِشَهاٍب ق

َ
ي آَنْسُت َناًرا َسآِتیُکْم ِمْنَها ِبَخَبٍر أ ْهِلِه ِإِن 

َ
ا *    ُموَسٰی ِْل   َفَلَم 

ْن ُبوِرَك َمْن ِفي الَن  
َ
ِه َرِب  اْلَعاَلِمیَن َجاَءَها ُنوِدَي أ َنا  *    اِر َوَمْن َحْوَلَها َوُسْبَحاَن الَل 

َ
ُه أ َیا ُموَسٰی ِإَن 

ُه اْلَعِزیُز اْلَحِکیُم  َها َجاٌن  َوَل  *    الَل  َن 
َ
ا َرآَها َتْهَتُز  َکأ ْلِق َعَصاَك َفَلَم 

َ
ْب َوأ   اَل  ُموَسٰی  َیا   ٰی ُمْدِبًرا َوَلْم ُیَعِق 

ي  َتَخْف  خود گفت    ۀ[ هنگامی را که موسی به خانوادکن   یاد)]  1اْلُمْرَسُلوَن   َلَدَي    اُف َیَخ   اَل   ِإِن 
آتشی برای    ۀ زودی برای شما خبری از آن خواهم آورد، یا شعلبه   . »من آتشی به نظرم رسید

رسید که »خجسته ]و    ندا چون نزد آن آمد،  .« *  باشد که خود را گرم کنید  .آورمشما می 
آن   کمبار  آنگردید[  و  آتش  این  در  استکه  آن  پیرامون  پروردگار    ؛که  است خدا،  منزه  و 

پس چون آن    «و عصایت را بیفکن.؛ *  ای موسی، این منم خدای عزیز حکیم . *  جهانیان
جنبد، پشت گردانید و به عقب بازنگشت. »ای موسی، مترس  را همچون ماری دید که می

 .«(. ترسندمن نمی در حضور دگان  که فرستا

  ؛ انجام شده است  و ارسال موسی بعثت  اما توصیف مار به »اژدهای بزرگ« پس از  
نکته  این    . تبدیل شدآشکاری  به اژدهای    موسی   فرعون و بزرگان، عصایبنابراین در برابر  
که   آیاتی  از  می را  آن  نیز  است  کنندبیان  ِمْن    :فرماید می  تعالیحق   .مشخص  َبَعْثَنا  ُثَم  

اَل  *  َفاْنُظْر َکْیَف َکاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدیَن   َوَمَلِئِه َفَظَلُموا ِبَها َبْعِدِهْم ُموَسٰی ِبآَیاِتَنا ِإَلٰی ِفْرَعْوَن 
َ
َوق

ي َرُسوٌل ِمْن َرِب  اْلَعاَلِمیَن  وَل    ُموَسٰی َیا ِفْرَعْوُن ِإِن 
ُ
ق
َ
ْن اَل أ

َ
ِه ِإاَل  اْلَحَق     َعَلی َحِقیٌق َعَلٰی أ ْد  الَل 

َ
ق

ْرِسْل َمِعَي َبِني ِإْسَراِئیَل 
َ
ُکْم َفأ َنٍة ِمْن َرِب  ِت ِبَها ِإْن ُکْنَت  * ِجْئُتُکْم ِبَبِی 

ْ
اَل ِإْن ُکْنَت ِجْئَت ِبآَیٍة َفأ

َ
ق

اِدِقیَن   ْلَقٰی َعَصاُه َفِإَذا ِهَي ُثْعَباٌن ُمِبیٌن  *  ِمَن الَص 
َ
اِظِریَن  َوَنَزَع َیَدُه فَ *  َفأ *  ِإَذا ِهَي َبْیَضاُء ِللَن 

َذا َلَساِحٌر َعِلیٌم  ْوِم ِفْرَعْوَن ِإَن  َهٰ
َ
 ِمْن ق

ُ َ
اَل اْلَمأل

َ
آنگاه بعد از آنان، موسی را با آیات خود  ) 2ق

[ کفر ورزیدند. پس ببین  ها به آن ]آیات به سوی فرعون و سران قومش فرستادیم. ولی آن
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از سوی  ای  فرستاده تردید، من  و موسی گفت: »ای فرعون، بی *    .فرجام مفسدان چگونه بود
بر خدا جز ]سخن *    . پروردگار جهانیانم [ حق نگویم. من در حقیقت دلیلی  شایسته است 

  « .پس فرزندان اسرائیل را همراه من بفرست  ؛امروشن از سوی پروردگارتان برای شما آورده 
خود  *   صدق  برای  دلیلی  اگر  داد  پاسخ  بیافرعون  راست  ، رو داری  از  پس  *    .گویانی اگر 

[ بیرون  و دست خود را ]از گریبان*    .ناگاه اژدهایی آشکار شد ه [ عصایش را افکند و ب]موسی
   .(د [ بوکشید و ناگهان برای تماشاگران سپید ]و درخشنده 

زمانی که دو ویژگی باشد  مختلف مد   ۀدر دو حادث  تا  نیست  نظر  با دو    عصاکه  مانعی 
متفاوت شود   ویژگی  می به   ؛ توصیف  اینکه  این  خصوص  نشانه یکی    ،عصادانیم  های  از 

صورتی  فرعون و بزرگانش، به  نظر  که در  وجود ندارد  اشکالی    در نتیجه و    ؛ استبوده  خداوند  
   . بودبا پروردگارش آشکار شده    هنگام مناجات  که برای موسی  آشکار شودصورتی  غیر از  

به   : 60  اشکال  را  را    ایبرد  گریبانش  دستش  خودش  به  بازویش 
 ؟ چسباند

اْسُلْك َیَدَك ِفي َجْیِبَك َتْخُرْج َبْیَضاَء ِمْن  :  یۀآمیان    کنندیکنندگان ادعا ماز شک   یبرخ
ْهِب  گزند  خود را به گریبانت ببر تا سپید بی)دست  1َغْیِر ُسوٍء َواْضُمْم ِإَلْیَك َجَناَحَك ِمَن الرَّ

َواْضُمْم  :  یۀو آ  بیرون بیاید و ]برای رهایی[ از این هراس بازویت را به خویشتن بچسبان(
ْخَری 

ُ
خود را به پهلویت ببر،  )و دست   2َیَدَك ِإَلی َجَناِحَك َتْخُرْج َبْیَضاَء ِمْن َغْیِر ُسوٍء آَیًة أ

اول بازو را    یۀآ  یرا وجود دارد؛ ز تعارض    ای دیگر است( ]این[ معجزهآید.  گزند برمیسپید بی 
با    ، برده است  ش یرا در پهلو  شدستگوید  می دوم    یۀ و آ  ،دهدنشان می   وسیبه مچسبیده  
 ! کنندیموضوع صحبت م یک ۀدربار  یهدو آ ین ا  ینکهتوجه به ا 
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 : پاسخ

معناصرف خصوص  در  مفسران  آنچه  از  آ  ینا   ی نظر  آیه  اند،  گفته   یه دو  دو    یچ هاین 
به عدالت کامل،    ید. دست سفکنندی م  ییدرا تأ  ا معنیک  هر دو  ندارند و  یکدیگر  با    ی تضاد

پاک و  بانسان    یصداقت  ا   عدالتیی از  و  دارد  ن  ا معن  یناشاره  زبان  دارد  یزدر  . گفته  وجود 
از او صادر    ی ظلم  یچ عادل است و ه  ی او مردیعنی    این و    «پاک استدست   ی فلن»  شودمی
 .شودی نم

دسِت    ییگو 1؛ )بال( دست است  « جناح»معانی  از    یکیفرهنگ لغت نیز آمده است:    در
انسان اشاره    ینۀبه س   یزن   «جناح و جوانح»پرنده است. کما اینکه    یانسان همانند بال برا 

از   2.دارد نیزیبَج »معانی  یکی  ِبُخُمِرِهنَّ    فرماید:می  تعالیحق است.    ینهس  «  َوْلَیْضِرْبَن 
پس جناح و   . (خویش ]فرو [اندازندو سینۀ و باید روسری خود را بر گردن ) 3َعَلی ُجُیوِبِهنَّ 

م  یک  یبَج  گفته  دارند.  الجیب»  ی فلن  شودی معنا  و    ی یعن  ؛ است   «ناصح  راست  مرد  او 
 4است. ین اماو  یعنی  ؛اش استه ینو منظور از آن قلب و س ، است یدرست

و نقِص    عیب ی و ب  یددست سف  ی معنابه   « َك ِإَلی َجَناِحَک ِالیاْضُمْم  » اول  یۀ آ بنابراین
ن  اهم  ؛ شود نمایان  روِح تو    یتا عدالت و پاکبچسبان    اتسینه  و ستم خود را به از ظلم    یخال

 اشاره دارد.  ا معن ین به همنیز   « َواْضُمْم َیَدَك ِإَلی َجَناِحَک » دوم  یۀآطور که 

 : ه استفرموداحمدالحسن  سید 

َجناِحَک َتْخُرْج َبْیضاَء ِمْن َغْیِر ُسوٍء    َو اْضُمْم َیَدَک ِإلي   : دی فرمایم  تعالیحق»
ْخر 

ُ
سفید بیرون آید، این    ،یعیب  هیچ ی ، بات بچسبانخود را به سینه دست  )  یآَیًة أ
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آیت ستم  یخال  یعنی  ؛ (دیگر  یهم  و  ظلم  هرگونه  م  .از  دست  با  و    ردیگیانسان 
سف  دهد،یم دست  خداوند    دیو  با  و  مردم  با  انسان  کمال  و  تمام  عدالت  به 

  یا خودش را از ظلم و ستم در مرتبه  یموس نی بنابرا  ؛ اشاره دارد متعالوسبحان 
 1«. ... پاک و طاهر نموده است ،یعال

 : فرماید می همچنین 

و   گرددیم  اهیو با ظلم، س  د یها با عدالت، سفدست انسان در ملکوت آسمان »
چ  نیا  خداوند    ی ز یهمان  که  ا   متعال وسبحاناست  جسمان  ن یدر  با    ای دن  ِی عالم 

 : ظاهر نمود یحضرت موس

َبْیَضاء  ـ - ِهَي  َفِإَذا  َیَدُه  اِظِریَن َوَنَزَع  آورد،  )  2ِللنَّ بیرون  را  دستش  و 
 . (سفید و درخشان بودبینندگان در نظر  ناگاه 

-  ْخَری
ُ
  3َواْضُمْم َیَدَك ِإَلی َجَناِحَک َتْخُرْج َبْیَضاء ِمْن َغْیِر ُسوٍء آَیًة أ

سفید بیرون آید، این    ،ی عیب هیچی، ب گریبان کن دست خویش در  )و  
 . (دیگر  یهم آیت

-   ْدِخْل َیَدَك ِفي َجْیِبَک َتْخُرْج َبْیَضاء ِمْن َغْیِر ُسوٍء ِفي
َ
آَیاٍت ِإَلی   ِتْسِع َوأ

ْوًما َفاِسِقیَن 
َ
ُهْم َکاُنوا ق ْوِمِه ِإنَّ

َ
دستت را در گریبانت ببر  )و   4ِفْرَعْوَن َوق

با ُنه نشانه نزد فرعون و قومش   .سفید بیرون آید  ،ی هیچ آسیب  ی تا ب
 . (فاسق و عصیانگرند یبرو که مردم
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-  َغ ِمْن  َبْیَضاء  َتْخُرْج  َجْیِبَک  ِفي  َیَدَك  ِإَلْیَک    ْیرِ اْسُلْک  َواْضُمْم  ُسوٍء 
ُهْم   َک ِإَلی ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه ِإنَّ بِّ ْهِب َفَذاِنَک ُبْرَهاَناِن ِمن رَّ َجَناَحَک ِمَن الرَّ

 
َ
ق َفاِسِقیَن َکاُنوا  ببر  ) 1ْوًما  گریبانت  در    هیچی ب  ،سفیدتا  دست خود 

آید  یآسیب خود    ، بیرون  دست  بچسبانرا  و  سینه  وحشت    بر  از  تا 
حجت   نای  .یبیارام پروردگارت  جانب  از  برا   یهادو  و   یتو  فرعون 

 . (ندا نافرمان ی، که آنان مردمستمهتران او

( که محل  است    نهی به س  ده یچسب (  بانی)گر   ب«یو »َج است،  (  سینه »جناح« 
به بدن   انسان  از عدالت و قدس او    ایگو   یعنی  ؛استانسان  اتصال روح  و    تیآنچه 

 2«.ها نشان دهدرا به آن  تشی تا وضع  کندیاست از روح خود خارج م یپاک

 ر؟ یخ  ایدر صحرا انداخته شد   ونسی :61 اشکال

مثل    ؛ است  آمده  انی سخن به م  یافکندن او به خشک   ۀ صراحت دربار به   ونس ی  ۀدر قص 
پس او را در حالی که ناخوش بود به زمین خشکی  )  فَنَبْذَناُه ِباْلَعَراء َوُهَو َسِقیٌم   :آیهاین  

ن    :استزیر    ۀ آیدر تعارض با    هی آ  نی ا   کنندگان،ک یکه به نظر تشک   یحال  در   (افکندیم 
َ
لْواَل أ

ن   ِه َلُنِبَذ ِباْلَعَراء َوُهَو َمْذُموٌم َتَداَرَکُه ِنْعَمٌة مِّ بِّ [  ]حال   کاگر لطفی از جانب پروردگارش تدار )  رَّ
 . (شدیمانداخته  کشده بر زمین خشکرد، قطعًا نکوهش او نمی 

 : پاسخ

  ه ی دو آ  ن یا   انیم  یتعارض  کرد  م یمشاهده خواه  ر، یز   ات یبا توجه به منظور و مقصود آ 
 : وجود ندارد
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َك َوال َتُکْن َکَصاِحِب اْلُحوِت ِإْذ َناَدی    :دیفرمای م  تعالیحق - فاْصِبْر ِلُحْکِم َربِّ
ِه َلُنِبَذ ِباْلَعَراِء َوُهَو َمْذُموٌم   * َوُهَو َمْکُظوٌم   َربِّ ْن َتَداَرَکُه ِنْعَمٌة ِمْن 

َ
أ پس  )  1َلْوال 

[ ]=یونس [ حکم پروردگارت شکیبایی ورز، و مانند همدم ماهی  در ]امتثال 
  کاگر لطفی از جانب پروردگارش تدار   *  زده ندا دردادمباش، آنگاه که اندوه 

 . (دشانداخته می ک شده بر زمین خشکرد، قطعًا نکوهش[ او نمی ]حال 
ُمِلیٌم    : فرماید می  تعالیحق - َوُهَو  اْلُحوُت  ِمَن  *  فاْلَتَقَمُه  َکاَن  ُه  نَّ

َ
أ َفَلْوال 

ِحیَن   ُیْبَعُثوَن  *  اْلُمَسبِّ َیْوِم  ِإَلی  َبْطِنِه  ِفي  َسِقیٌم  *  َلَلِبَث  َوُهَو  ِباْلَعَراِء  *  َفَنَبْذَناُه 
ْنَبْتَنا َعَلْیِه َشَجَرًة ِمْن َیْقِطیٍن  

َ
ْو َیِزیُدوَن *  َوأ

َ
ْلٍف أ

َ
ْرَسْلَناُه ِإَلی ِماَئِة أ

َ
و ماهی  ) 2َوأ

ر  بلعید او  بود  ؛ا  خویش  نکوهشگر  او  که  حالی  زمرۀ  *    !در  از  او  اگر  و 
نبود تسبیح  می   *  کنندگان  برانگیخته  که  روزی  تا  آن قطعًا  شکم  در  شوند، 
می ]ماهی خشکی  *    !ماند[  زمین  به  بود  ناخوش  که  حالی  در  را  او  پس 

سوی  به و او را  *    م یدی انیروساقه  بی  یو ]در آن صحرا[ بر او درخت*    ! افکندیم
 . (میکصدهزار یا بیشتر روانه کردی 

معنااحمدالحسن    دسی متشابهات  کتاب  ماجرا   اتیآ  نیا   ی در  برا اتفاق   یو    ی افتاده 
را که به    ی روشنگر   ن یاز ا   ی نکات  . طور مفصل روشن فرموده استرا به   ونسیخدا    امبر یپ

 : شد م یخواه ادآوری  شودیالذکر مربوط مبه اشکال فوق  ییگوپاسخ 

آن نظر    نیی جهنم و طبقات پا   یهایک یُمرد و روحش به تار   یدر شکم ماه  ونسی  -1
  َلَلِبَث ِفي َبْطِنِه ِإَلی َیْوِم ُیْبَعُثوَن   :است  تعالیحق سخن    ن یاو ا مردن    یبرا   لیدل  .افکند

روز ) تا آن  برانگ   ی قطعًا  روز    یکس  . (ماندیم   یباق  ی در شکم ماه  شوندیم  خته ی که  تا  که 
  طور  همان  ؛روشن خواهد شد شتر یدر ادامه ب و این نکته  ، مرده است  دمانَ ی م یقبا  ز یرستاخ
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ْو َیِزیُدوَن   تعالیحق سخن    ن یکه ا 
َ
ْلٍف أ

َ
ْرَسْلَناُه ِإَلی ِماَئِة أ

َ
هزار نفر    ست یدو یسو او را به )  أ

خداوند سبحان، ارسال و بعثت    .کندی مرا تأیید  مرگ آن حضرت    زین   ( می داشت  لیگس  شتر یب   ای
که    طور   همان   را یبرشمرده است؛ ز  دیجد   یارسال  ،یکردنش از شکم ماهرا بعد از خارج   یو 

  ی د یارسال جد   ، یو   یکه بعثت بعد از مردن برا   ل یدل  نیبه ا »  : دیفرمای ماحمدالحسن    دیس
  رساندنان یپاو به   بتیقطعًا بازگشت از غ  ،نمرده بود   شانیصورت اگر ا   نی ا   ریدر غ  ؛خواهد بود

 1«.شدی رسالتش محسوب م

  ابد یی است که با اعمال ظالمان توسعه م  ی جهنم  مشاهده کرد  ونسی که    یجهنم  -2
  همان   گردد؛یور مشعله  نی با اعمال ظالم  آن  و آتش  شودی کامل م  شیهاتا آنجا که شراره

 . ابدیی توسعه م  نیو فرستادگان و صالح ا یو اوص ای از انب  ن اکه بهشت با اعمال صالح طور

گاه   قتیکه از حق  یاز کسان  یبعض   ۀلیکه در مخ   یبه آن صورت -3 ندارند شکل گرفته    یآ
 : وجود ندارد ات یآ ن یا  انی م یتناقض  چ یهاست 

-   ِه ْن َتَداَرَکُه ِنْعَمٌة ِمْن َربِّ
َ
اگر لطفی از جانب  )  َلُنِبَذ ِباْلَعَراِء َوُهَو َمْذُموٌم َلْوال أ

تدار  نمی]حال   کپروردگارش  او  نکوهش [  قطعًا  خشکرد،  زمین  بر    ک شده 
 (. شدانداخته می

-  ِحیَن َلَلِبَث ِفي َبْطِنِه ِإَلی َیْوِم ُیْبَعُثوَن ُه َکاَن ِمَن اْلُمَسبِّ نَّ
َ
)و اگر او از    َفَلْوال أ

شوند، در شکم آن  کنندگان نبود، قطعًا تا روزی که برانگیخته میتسبیح   ۀزمر 
 . (!ماند[ می]ماهی

 : دیفرمای م احمدالحسن دیس

  یعقوبت  ی از دو کار را برا   یک ی  دی ومتعال الَجَرم باخداوند سبحان   کنمی م  تأکید »
  ان یعر  ابان، ی افتادن در ب ای  :رساند یبه انجام م وعده داده بود ونسیخدا  یکه به نب
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بماند؛    ی در شکم ماه  شدنخته یتا روز برانگ   نکهی ا   ای   ؛یحالشانیبا پر   سرپناه، ی و ب
غ  در  خداوند    ن یا   ر یکه  چراکه  داشت؛  خواهد  وجود  تناقض  قرآن  در  صورت 

حک سبحان  م  می ومتعال،  صادر  کمال  و  تمام  حکمت  او  از  و  ا   شودیاست    ن، ی و 
ندارد  ی که تعدد  گانهیاست    یحکمت راه  بدون علم    ، بخواهندای  عده اگر    .در آن 

  یا مسئله   نی کنند، ا   ر یو تفس  ل یرا تأو  ات یآ  ن یرفتن، ا   با کلنجار   محمد و آل محمد
جسد او    نکه یا   : کنمی را آشکار م  قتیرو خواهند شد؛ اما من حقاست که با آن روبه 

ب  ب  انی عر   ابانیدر  حال  ؛افتاد  سرپناهی و  روز    یدر  تا  جهنم  طبقات  در  روحش  که 
است در حال    یجهنم   ن یا کردم    ان یکه ب   طور   همان؛ و  ماند  یباق  شدن، خته یبرانگ 

  شتابد، یآن م  یسو سرعت به به   ا یکه دن  یشده؛ جهنمجهنم کامل   نهگسترش، و  
به   طور   همان ا   ی سو که  به  است؛  حرکت  در  م  ب یترت  ن یبهشت    شودی مشخص 
 1« .د نداردوجو اتیآ  نیدر ا  ی تناقض 

ماه  ونسی   ماندنی باق  -4 شکم  ماد  کیعنوان  به   یدر  روز    «ی»بدن  تا 
  لی کل موجودات و تبد  یفنا   شدن،خته یاز برانگ   شینادرست است؛ چراکه پ  شدنخته یبرانگ 

بود  ن یزم ِه    : خواهد  ِللَّ َوَبَرُزوا  َماَواُت  َوالسَّ ْرِض 
َ
اْْل َغْیَر  ْرُض 

َ
اْْل ُل  ُتَبدَّ اَیْوَم  اْلَقهَّ  2رِ اْلَواِحِد 

[ در برابر خدای یگانه  ها مبدل گردد، و ]مردمروزی که زمین به غیر این زمین، و آسمان)
بماند، پس    ینخورده باقدست  زیاگر بدن او بتواند تا روز رستاخ  جهیدر نت   ؛(قهار ظاهر شوند 

روز رستاخ  ز ین  یبدن ماه  د یبا باقبه   زی تا  تمام و کمال    ن ی که چن  یدر حال  ؛ بماند  ی صورت 
  ی ا حکمت و بهره   لیدلاست معجزه، تنها به  یهی و بد  ؛ مگر با معجزه  افتدی اتفاق نم  یتیوضع

 .وجود ندارد یا بهره ،یا معجزه  ن یدر چن  نکهیضمن ا  ؛ شودیحاصل م

  ت یفقط او را ترب   ؛ ترساندی و نم  کند ینم  د یرا تهد   ونسی  امبرش ی خداوند سبحان پ  -5
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به    ـگرداَند   ی اگر با خداوند مخالفت کند و از رسالتش رو که  ـ سرنوشتش را    ی و وقت  کندیم
داد نشان  نهاد  ،او  منت  او  روا   .بر  و  قرآن  ا   ات،یطبق  و    آدم  انیم  ی شباهت  نجا ی در 

آشکارشدن عورتش    یشد برا   یا له یسر زد وس  که از آدم  ی کار   را یز   ؛وجود دارد   ونسی
َکَل ِمْنَها َفَبَدْت َلُهَما َسْوآَُتُهَما َوَطِفَقا َیْخِصَفاِن َعَلْیِهَما ِمْن    :(ا از تقو   شدنان یعر   یعنی)

َ
َفأ
ُه َفَغَوی  ِة َوَعَصی آََدُم َربَّ برهنگی آنان برایشان نمایان شد    و آنگاه از آن خوردند  ) 1َوَرِق اْلَجنَّ

برگ به چسبانیدن  بر خودو شروع کردند  ]این   .های بهشت  پروردگار خود  گونه و  به  آدم   ]
  شد ی سبب ـ صورت  ن یبه همـ  ز ی سر زد ن ونسیکه از   ی کار  . (عصیان ورزید و بیراهه رفت 

پس او را در  )   ِباْلَعَراِء َوُهَو َسِقیٌم   هُ َفَنَبْذَنا :(ا از تقو   شدنان یشدن )عر افکنده   انیعر   یبرا 
  «ا از تقو   شدنان ی»عر   نی و ا   ؛(باز بدون پوشش افکندیم   کحالی که ناخوش بود به زمین خش 

گفت و طلب آمرزش    ح یخداوند را تسب  ونسیبود؛ اما    ی و   یشانیو پر   ی ناخوش  ی برا   ی سبب
ِمَن    :کرد َکاَن  ُه  نَّ

َ
أ ِحیَن َفَلْوال  تسب  اگر)  اْلُمَسبِّ از  که    طور   همان   ؛ ( نبود  کنندگانح ی او 

 .هاآن  یبازگشت لباس تقوا به هر دو   یبرا   ،شد  یسبب و عامل ن یاستغفار کرد؛ و ا  آدم

 : دیفرمای م احمدالحسن دسی

ا به   ...» تقاضا  ونس یاعتراف    ن یعلوه  و  حق  تسب   ی به  و    ح، یبخشش 
ْنَبْتنا َعَلْیِه    ن ی و د  ی همان سبز  ی عنیشد تا لباس تقوا به او بازگردد؛    یا له یوس

َ
أ َو 

َیْقطیٍن  ِمْن  او درخت  و)  َشَجَرًة  رو   ؛ (می د یان یروساقه[  ]بی   نی قطیاز    یبر  او    د،ییبر 
  ن یهمان لباس تقواست که ملزم و همراه متق  نیاز خود او بود، و ا   یا اره پ  ییگو

  ز یبرگ ن   نیشد و ا   دهیبا برگ درخت بهشت پوش  آدم   یاست؛ همان طور که زشت
تقواست  نی دیعنی  همان سبزبودن،   َبني   : و لباس  ِلباسًا    یا  َعَلْیُکْم  ْنَزْلنا 

َ
أ ْد 

َ
ق آَدَم 

ْقوي   اُس ُیواري َسْوآِتُکْم َو ریشًا َو ِلب ُروَن ذِلَک َخیْ   التَّ کَّ ُهْم َیذَّ  2ٌر ذِلَک ِمْن آیاِت اللِه َلَعلَّ
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  ی فرستادیم تا شرمگاهتان را بپوشاند و زینت  یا شما جامه  یبرا   !فرزندان آدم  یا )
از آیات    یاین یک   .بهتر است  یا از هر جامه   نیا   ؛ یپرهیزگار   ۀاست، و جام  تانیبرا 

 .( ندخداوند است، باشد که پند گیر 

 فَنَبذَناُه بْالَعَراِء َوُهَو َسقیٌم   ( ؛م یانداخت  سرپناهی و ب  انیعر   ،یپس او را به خشک  
پس    ،شدن لباس تقوا از اوزدوده  لیدلبه   ونسی یمار یب   :( بود ماریکه ب   یدر حال

رو  گر   یگردانی از  و   ختنش یو  بنده   ی بود؛  موال   یا مصداق  و  آقا  از  که    ش یبود 
 . زدیگر یم ا ی  کندیم ی چیسرپ

 1«.و تقواست نی درخت د یمعناز درختان بهشت است و به  نی قطی درخت

  . وجود ندارد  ه یدو آ  نی ا   انی م  یتناقض   چ یه   شودمی   روشن  شده، گفته   مطالب   دانستن   با 
خشک   ونسیافکندن   حال  یدر  در  سرپناه  ب  یبدون  َوُهَو  بود    ماری که  ِباْلَعَراِء  َفَنَبْذَناُه 

به زمین خش)   َسِقیٌم  بود  ناخوش  در حالی که  را  او  افکندیم  ک پس  پوشش    ، ( باز بدون 
به   یا واقعه که  تسب  لیدلبود  و  برا   حشیاستغفار  افتاد  شیواقعًا  ا   .اتفاق  سخن    نیاما 
ْن    :تعالیحق

َ
أ َمْذُموٌم َلْوال  َوُهَو  ِباْلَعَراِء  َلُنِبَذ  ِه  َربِّ ِمْن  ِنْعَمٌة  جانب  )  َتَداَرَکُه  از  لطفی  اگر 

  ، (شدانداخته می  کشده بر زمین خشکرد، قطعًا نکوهش [ او نمی]حال   کپروردگارش تدار 
رشده برا   کردمی که استغفار ن  یدر حالتیعنی     جان«ی »جسد ب  کیصورت  او به   یعقوبت مقد 

  . شدروشن  مانیکه برا  ی ، علوه بر عقوبت روحانبود
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مختلف وارد    هایاز در که    به پسرانش  عقوبیدستور    : 62  اشکال
 شوند 

دارای    ـحکایت کردهآن را    که قرآنـ کنندگان، سخن یعقوب به پسرانش  به نظر تشکیک 
َباٍب    : تناقض است ِمْن  َتْدُخُلوا  اَل  َبِنَي   َیا  اَل 

َ
َواْدُخُلوا َوق ٍة    َواِحٍد 

َ
ق ُمَتَفِر  ْبَواٍب 

َ
أ ْغِني  ِمْن 

ُ
أ َوَما 

ِه ِمْن َشْيٍء  َعنْ  ْلُت  ِإِن اْلُحْکُم ِإاَل  لِ ُکْم ِمَن الَل  ِه َعَلْیِه َتَوَک  ُلوَن  َل  ِل اْلُمَتَوِک  ا َدَخُلوا  *  َوَعَلْیِه َفْلَیَتَوَک  َوَلَم 
َحاَجًة   ِإاَل   ِمْن َشْيٍء  ِه  الَل  ِمَن  َعْنُهْم  ُیْغِني  َکاَن  َما  ُبوُهْم 

َ
أ َمَرُهْم 

َ
أ َحْیُث  َیْعُقوَب  ِمْن  َنْفِس  ِفي 

َضاَها  
َ
َیْعَلُموَن ق اَل  اِس  الَن  ْکَثَر 

َ
أ ِکَن   َوَلٰ ْمَناُه  َعَل  ِلَما  ِعْلٍم  َلُذو  ُه    ن پسران م  یا   :و گفت) 1َوِإَن 

به    ی سود   چ ی و من در برابر خدا ه  د ییمختلف درآ   ی بلکه از درها ؛ دی در وارد نشو ک یهمه از  
  ۀ هم  د یبر او توکل کردم و با  ست،یعالم جز خدا را ن  ییحال شما نخواهم داشت، که فرمانروا 

که پدر    یقیها به ملک مصر به طر چون آن * و    .هم بر او اعتماد کنند  کلصاحبان مقام تو 
در برابر خدا نداشت جز آنکه    شانیبرا   ی سود  چیکار ه   نی البته ا   .دستور داده بود وارد شدند

  م یما او را علم آموخت   را ی دانشمند بود، ز   ار یبود که ادا نمود، و او بس  یغرض  عقوب یدر دل  
است و جز  به دست خداوند  رغم اینکه تصریح کرده کارها به   زیرا   ،( دانندی اکثر مردم نم یلو 

ولی به آنان    ه است،و آن را دو مرتبه تکرار کرد  ، سودی نداردبرایشان  هیچ چیزی    خداوند
 خاطر حسادت نرسد. تا به فرزندانش آسیبی به  شوند، وارد  های مختلف دستور داد از در 

   :پاسخ

است اسباب  دستور داده شده    (عالمی که ما در آن هستیم)انسان در دنیای امتحان  به  
یقینًا  و  حاضر داشته باشد  بر او الزم است همیشه در قلبش    و در عین حال  کار گیرد، را به  

سبحان خداوند  که  باشد  داشته  ب »  اعتقاد  هر   «االسبابُمسب  و  در  است  بخواهد  گونه 
را  اش  فرمانروایی انجام نمی انجام می کاری  یا  نزد  دلیل  به همین  دهد.  دهد  وقتی مردی 
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آن  یا    ،شترم را باز بگذارم و به خدا توکل کنم  !خدا آمد و عرض کرد ای رسول    خدا رسول  
 1« .]پایش را[ ببند و توکل کن» :را ببندم و توکل کنم؟ فرمود 

به خدا  سو باید    کیاز    م؛یشویرو مروبه  یما با اشکال  : پرسیده شداحمدالحسن  سید  از  
از  کنیم،  توکل   بابا  گریدسوی  و  ا نهایی  سخن    !می کنتعامل  ها  سبب   ید  خصوص    نیدر 

   :ایشان پاسخ داد ست؟یچ

ب   نیب» وجود   یسباب است و تعامل با اسباب، تعارضاال توکل به خدا که مسب 
با   . ندارد ب   خداوندِ   د یمؤمن  همراه آن و بعد از آن  سباب را قبل از سبب، به اال مسب 

 .اال  بالله ةال حول و ال قو   کهچرا  ند؛ی بب

  ی به خدا توکل کردم و عمل  دی که بگو  یکس  .عالم اسباب است  یعالم، جملگ   نیا 
  : داده و فرموده استفرمان  کردن  خداوند به عمل   کهچرا گوست؛  انجام ندهد، دروغ 

  ْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا ِفي َمَناِکِبَها َوُکُلوا ِمْن
َ
ِذي َجَعَل َلُکُم اْْل   2ُشوُر ِرْزِقِه َوِإَلْیِه النُّ ُهَو الَّ

  ی آن ِسیر کنید و از روز  یهااست که زمین را رام شما گردانید؛ پس بر راه  یاو کس)
 . (اوستسوی به   خدا بخورید و بازگشت

که    یبا اسباب  ی عنی  د« ی کن  ر یس   شیها»بر راه   د یفرمای م  متعالوسبحان   خداوند
 3« .والحمد لله وحده .دی عمل کن  میا شما آماده کرده  یبرا 

محافظت از    ۀدر مسئلرسد  به »سببی« که به نظر مناسب می   یعقوب نبی  در نتیجه 
  و در عین حال ،  عمل داده شده است  که به وی    ی دستور به آن عمل کند، طبق    پسرانش

االسباب  خداوند، ُمسبب زیرا  به خداوند سبحان توکل کرده و کارش را به او سپرده است؛  
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مور به  أسببی که مبا استفاده از    کردشعملبا    ،به خداوند  او  توکلمیان  تناقضی  و هیچ  است  
 . روشن شداحمدالحسن سید که در سخن  طور همان ؛وجود ندارد  استبوده عمل به آن  

 حسد  ۀ دربار بحثی  

ولی اگر  ؛رفتن نعمتی از دیگران استبین آرزوی از  ـتعریف علمای مسلمانطبق  ـ حسد 
  ظاهری کار  هیچ  در عمل  او  شده و  صادر  سوی حسود  که از  بوده    «قلبیی  »آرزو این فقط یک  

خاطر پس چرا حسود باید به ،  برساند  حسادت   فرد موردو اذیتی به  آزار  نداده است تا  انجام  
 ! ؟شودحسادتش بازخواست 

به خودش  ها و آرزوهای بد قلبی نباشد که انسان  مانند برخی از اندیشه حسادت نیز هچرا  
تا  گوید  می کار هنگامی  و  به  نشود   یکه  نگیرد؟  مورد   تبدیل  قرار    خدا رسول    ! حساب 

برداشته  گویند  میخودشان  به  را  اشتباه و فراموشی و آنچه    خداوند از امتم»  :ه استفرمود
 1«.است

در دلش پنهان  انسان  نیست که  هایی  وضعیت دیگر بدی مانند  ه   حسادت وضعیت  چرا  
ْو ُتْخُفوُه    ۀکه آی  (66  در پاسخ اشکالخواهد آمد )و    !کند؟می

َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
َوِإْن ُتْبُدوا َما ِفي أ

  ۀ همه را خدا در محاسب   دی کن  ی مخف  ای آشکار    د یو اگر آنچه در دل دار )  هُیَحاِسْبُکْم ِبِه الَل  
ُه َنْفًسا ِإاَل  ُوْسَعَها  :اشبعدی   ۀ با آی  ( شما خواهد آورد ُف الَل    فیکس را تکل چ ی خدا ه)   اَل ُیَکِل 

یک    اً ِصرفـ  گویند ـ همان طور که علما می  «حسادت»اگر  و    اش(یی کند مگر به قدر توانامی ن
در    باشد که انسان  «بدی»یک  باشد، در این صورت بیش از این نخواهد بود که  آرزوی قلبی  

 . پنهان کرده است خود قلب

چیز  هیچ  کند علما مراجعه  انبه سخن موضوع این  بارۀکه در واقعیت این است که کسی 
قلبی و روانی  بعضی امور  و  خوبی تفاوت میان حسادت،  به که  آورد  ی به دست نمی توجهقابل 
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توضیح    گیردموردحساب قرار نمی  هانسبت به آن کند ولی  میپنهان  در خود    که انسانرا    یبد 
متون دینی، واقعًا    بر اساسباشد که    عقوبت حسدمانند  ها هکم عقوبت آن دسِت یا    بدهد، 

 .شدید است

ـ و    آفاتدیگر  خشم و    مثل   ،نفسانی  تیو رذیلاخلقی    یآفت  ـنظر علما طبق  حسادت 
 : گویدمی»حسادت«  حقیقت  توضیح  الدین عاملی »شهید ثانی« در  زین   .استرذائل اخلقی  

و کند  تمنای مال دیگران را می  ای است کهشهویه  ۀ»حقیقت حسد، برانگیختن قو
 ۀ الزمو    است؛  اناز دیگر ها  زوال آن  نیزو    ،استبرخوردار  آن  از  حالتی است که او  خواهان  

قوآن زیاد و جاریخشمگین،  شدن فرد  برافروختهو    هغضبی  ۀ، حرکت  و  او  شدن خشم 
 چیزی است که مورد حسادت قرار گرفته است...   تشدنش با توجه به زیادت حال

بزرگی برای نفس است،    تاینکه رذیلوجود  با    ،که حسادتاند  نظر داشتهاتفاققل  عُ 
جمله   بزاز  هستجهان  تخریب  برای    رگاسباب  حسود؛  نیز  شخص  جهت  ،  زیرا  در 
اموال    فضایلصاحبان  هلکت   و  شرف  اهل  زمینکسانی  و  آبادانی  آنان    که  وجود  به 

 1« .دهدانجام می ایگسترده، بسیار فعال است و حرکات  است وابسته

جملت  خورد« و  هیزم را می  که آتش   طور  همان خورد  حسنات را می،  تدااینکه »حس
تفاوت  توضیح  است، در  آمده  در متن دینی  برای حسود    یعقوبت عنوان  به که  دیگری نظیر آن  

از آفات اخلقی و آرزوها و  دیگر  برخی  با    ( روانی  آفت اخلقِی یک  عنوان  به ) حسادت  میان  
 .کندو عقوبت اخروی کفایت نمی ازخواست ۀ ب مسئلتوجیه قلبی دیگر، در تمناهای 

در    ـاندکردهتصور می که علمای مسلمان  به آن صورتی  »حسادت« ـ است که    درست آن
نیز هست  بیرونی    کردکار یک  بلکه    ؛ نیستنفسانی    ۀیک مسئل  اً ِصرفاش،  واقعیت وجودی 

به   منجر به رساندن ضرر و زیان  گاهی  چه بسا و  شود،  انجام میحسود  فرد  توسط  عملً که  
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  خداوند اگر  ؛ البته  شودمنجر به قتل او    ،وی   آزار   چه بسا حتی  و    شود بنیز مورد حسادت فرد  
  امام علیدلیل  به همین    . را که حسود انجام داده است جاری نمایدکاری    ۀو نتیج  تأثیر

انجام  ،  حسادت مورد  نسبت به فرد  توسط حسود  دانسته است که    ی«ستم»ظلم و  حسادت را  
که    ؛تر ندیدم مظلوم شبیه به  همچون شخص حسود  را  هیچ ظالمی  »  :فرمایدمی   ؛شودمی
 1« .دارد دلی سرگشته و اندوهی پیوسته  ، جانی خستهاو 

که در متون    «رفع»درباره معنای  احمدالحسن  سید  سوی  از  متن زیر توضیحی است  
  «حسادت»ایشان به  در این متن    .است  وگویی که با ایشان انجام شدهگفت در    ،دینی آمده

و اینکه چرا    ؛ یابیم حسادت میو شافی برای واقعیت  توضیح کافی    پرداخته است و در آن نیز  
را جزو   آن  گناهانمحرمات  دین،  است  و  دانسته  که به   ؛ کبیره  به خاطر    طوری  »حسود« 

   : فرمایدمی ایشان  .گیردقرار میها حسادتش مورد شدیدترین بازخواست

د   ، داشته است  ی مرفوع وجود   آدِم » ن مرفوع   گر یو  در    . دارند  ی وجود   ز یها 
  ا یآ  .شما روشن سازد  یموضوع را برا   ن یاز ا   یقسمت  د یهست که شا  یا نکته   نجایا 
آن به چه صورت است؟ و چرا حسد جزو    یاثرگذار   ۀو نحو  ست یحسادت چ  یدانیم

کب  م  ره یگناهان  شمار  حت  رودی به  حسود(  )شخص  صاحبش  حسادتش    اگر   ی و 
 شود؟یعمل نرسد، بابت آن محاسبه و مجازات م ۀبه مرحل ی طور جسمانبه 

با  در جسمان  د یابتدا  عالم  در  او  وجود  و  انسان  عالم    . مینداز ی ب  ینگاه  ی به 
  ن ی شتر یب  ن ی تراکم، ب  ل، یدل  ن ی است و به همانرژی    ا ی  رو یراکم ن در واقع ت  ، یجسمان

را در مواد    تیخاص  نیشما ا   کنم یگمان م  .مقدار در نوسان است  ن یمقدار و کمتر 
ا   ،یکنی م  هوضوح مشاهدبه   ،ی شناسی که م  یمختلف  ِی جسمان اجسام    ن یهرچند 

  ی شما قطعًا گاز   . وجود ندارد  ی اد یها تفاوت ز آن  نی سطح قرار دارند و ب   ک یدر    باً یتقر 
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زم کرده  ن یکه  احاطه  دسته   ،را  م  یمتفاوت  ی بند در  قرار  آب  به    .یدهی نسبت 
را   گریطور سنگ و دن یهم پ   ایشما هوا    . مواد  نم  نی زم  رامونیگاز   یول  ، ینیبی را 

 .ستی ن  ن یزم  نیوجود آن در ا  ۀکنندیتوسط شما، نف  آن نشدنهمشاهد

همان  که  آن )  ی نیی پا  هیالی منته  ا یاز آسمان اول    ـی هر انسانـوجود انسان    حال، 
چگال  به  تا  اوست(  چن یتر )متراکم  ن یتر نفس  ا   ز ی(  جسمان  نی در  امتداد    یعالم 

در    قت یدر حق  ؛ی رو هستروبه   هاییباطن جسم انسان با    ب یلذا شما در ترک   ابد؛ ییم
ماد   نجایا  با نفس، جسم  ماد  یمرئ  یما  دار   یرمرئیغ  یو جسم    ی برا   .میسروکار 
  قت یدر حق ولی  ؛یجسِم نامرئ ک ی م یگویشما آسان شود م ی مطلب برا درک که نیا 

تعداد آن  ی اد یز   ار یبس  ی و ظهورها  اد یز   ار یبس  ات ی  تجل به  دارد که  برا وجود    ی ها، 
  : متعال فرموده است  یاست که خدا   لی دل  نیبه هم  .شودی م  افتیانسان جسم  

  َتُعُد ُتْحُصوَها  واْ َوِإن  اَل  ِه  الل  بخواه) 1ِنْعَمَة  اگر  را شمارش    یهانعمت   دیو  خدا 
  ؛ تعداد )إحصاء(، ناممکن است  ن ییتع  یول  ؛ است  شمارش، ممکن   . (د یتوانینم  د یکن

افاضه شده،  ها  بر آن   یاله  یهاانسان که نعمت   یکه تعداد وجودها   ل یدل  ن یبه ا 
تقس انسان  وجود  امتداد  با  است  تجل 2؛ اشی تجل  بر  م یبرابر  که  آنجا  از    د ی با  یو 

انسان برقرار شود و    ی وجودها   نی حد ممکن باشد تا ارتباط و اتصال ب  ترینکوچک
  ن یتر ک ی نزد ،یو کامل باشد، لذا هر تجل   کپارچهی   ۀ مجموع  ک ی ی و   گر یعبارت دبه 
 . به صفر است زیچ

  ت ینهای ب  جه، ی نت  د؟یآی به دست م  یا جه ی هر عدد بر صفر، چه نت  م ی با تقس  حال
بلکه    .می صفر ندار   نجای و نه مقدار دارد؛ اما در ا   شودی نه شمرده م  تینها یاست، و ب

 
 .34ابراهیم:  - 1
تعداد    - 2 نعمت وجودیعنی  که  انسان  افاضه میهای  او  بر  برها  تقسیم  »امتداد وجودش  با  برابر است  که   شوند 

 اش«.تجلی
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عدد دار وسر   ی با  نزد   می کار  م  مقدار   نی تر کی که    ۀ جی نت  .شودیبه صفر محسوب 
نزد   میتقس بر  به ص  ن یتر ک یهر عدد  م  فرمقدار    ار ی بس  ی عدد  جه،ینت   شود؟ی چه 

مقدار )احصاء( ندارد و باالتر از    ، رودی بزرگ است که هرچند جزو اعداد به شمار م
 . حد شمارش است

عدد عبارت است    نیکنم، تصور کن ا   ک یکه مطلب را به ذهن شما نزدنیا   یبرا 
اگر    .دیصفر تا بتواند به شماره درآ   یسال نور   اردیل یم  کی   ۀبه انداز   ش یو جلو  ک یاز  

و اگر به    بودیم  یر یگشمارش و اندازه بود، قابل تا  هزار    ا یصد    ایده    یاله  یهانعمت 
که خدا به شما داده شماره کن، هرچقدر هم نعمت  را    ییهاتعداد نعمت   گفتمی شما م
  ی حت  شما  کنمیمن گمان نم   رسد؛ ینعمت نم  ونی لیم   کیها به تعداد آن  ،یبشمار 

بشمار   یبتوان را  نعمت  خدا   نیبنابرا   ؛یهزار  که  است  م  یچگونه    د یفرمایمتعال 
  ی زیچ   نیچن  یاصل   هو بر چ  د؟ییمقدار( نما  نیی)تع   یر یگها را اندازه آن  دیتوانی نم
،  مقدار( است  نیی )تع  یر یگها هرچند فراتر از اندازهنعمت   نیکه ا   یدر حال  د؛ یفرمایم

 ها( قرار دارند؟ شمارش معدودات )قابل  ۀدر زمر 

و    اتی تجل  یکه انسان دارا نی شما به ا   دیبا   لئمسا   نیرفع ابهام و تناقض ا   یبرا 
  نیچه ا که قبًل شرح دادم اگر   طور   همان   .د یکن  دا ی است شناخت پ   ی ادی ز   یوجودها

استقابل   ات ی تجل تع  ی ر یگاندازه  ، شمارش  )احصا  ن ییو  آنءمقدار  ناممکن  ها  ( 
  ک ی افاضه شده و لذا فقط    ات یتجل   نی ا   مامبر ت  ،یاله  ی هااز نعمت   یهر نعمت  .است

به  هم  غ   ی کاف  ییتنها نعمت  تا  نعمت شمارش رقابل یاست  خودمان  را  ها  بودن  بر 
است تا وجود    یکاف   ات یتجل   ا یاجسام    ن یجسم از ا   ک یتنها    ن یبنابرا   . میمتوجه شو 

  ی عالم جسمان  نی جسم در ا   ن یهم در کنار آن موجود باشد و همان طور که ا   یسوم
 . باشد گذار تأثیر   زیآن جسم سوم ن  گذارد،ی م تأثیر

بازم  اکنون حسادت  موضوع  شخص عنوان  به   :میگردیبه  آرزو   یمثال    ی در 
  خارج شودخودرو از دست آن فرد    ن یدارد ا   د یاست و ام  ی گر یفرد د  ی داشتن خودرو 
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و تصادف   شودیواژگون م  ریخودرو در حال حرکت، در مس ن یا  . خود او شود و از آِن 
ن   ی نوع  ن یا   ا یآ  .کندیم ا   چرا   ست؟ یاز حسادت  با  و چرا  است  که  نیحسادت حرام 

کارش عقوبت    ن یا   ای خودرو را واژگون نکرده، بر خودش  شخص حسود با دستان  
 ند؟ یبیم

عالم    ن ی که در ا   اشی نامرئ  ِی با وجود جسمان  ای فرد حسود با جسم سوم خود    یآر 
مراتب و    یدارا   اتیتجل   نیا   .است، خودرو را واژگون ساخته است  گذار تأثیر   یجسمان

آن اندازه از تراکم و غلظت    یول  ، است  یرمرئی کردم که غ  انیب   است و قبلً   یدرجات
  ؛ کند  تیو آنچه در آن است، کفا  یعالم جسمان  نی در ا   یاثرگذار   یتا برا   سترا دارا 
به   نی بنابرا  نامرئ  ای  یتجل  نیا   ۀ لیوسخداوند سبحان  بر    ی گذار تأثیر قدرت    ،ی جسم 

  شیامتحان و آزما   در معرض صورت او را    ن یبه ا   را در انسان قرار داده است و  گرانید
  . نپردازد ی د یقدرت، به شرارت و پل   ن ی خدا انسان را امر فرموده که با ا   .دهدی ر مقرا 

کار را به دست    نیاو ا   را یز   شود؛ میخذه  ؤا انجام دهد محاسبه و م  یاگر او کار بد 
  ک یحسد، صرفًا    کنند، ی خودش انجام داده است؛ لذا برخلف آنچه مردم گمان م

 . ستین  یعمل نفسان

  ن یاز هم یاو جسم  ی و وجودهاست و برا  اتی تجل ن یاز ا  ینوع ز یمرفوع ن وجود
 1«.وجود داردنوع 

خلصه  حسادت  واقعیت  توضیح  به  فقط  احمدالحسن  سید  توضیح    که دیدیم   طور   همان
  کندخطور می کنندگان  به ذهن برخی از تشکیک آیه  این    دربارۀکه  را  بلکه تناقضی    ؛شودنمی 
ِه اَل ُتْحُصوَها  :پاسخ داده استنیز   وا ِنْعَمَة الَل  برای ما توضیح داده است که  ؛ زیرا ِإْن َتُعُد 

توجیه  برای    انسان بخشیده است   هخداوند بکه  هایی  یکی از نعمت گرفتن  نظردر حتی فقط  
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 اَل ُتْحُصوَها   رغم  به   ؛های خداوندنعمت   ۀگرفتن همنظرچه برسد به در   ،کندکفایت می
 .گیرندقرار می   هاشدهدایره شمارشدر  هانعمت  ۀ اینکه هم

وقتی   قرآنمرتب  ما  که  کنیم  تکرار  را  دارد  الهی    ایکننده بیان به    این سخن  که  نیاز 
شرح و  چنین ترجمان الهی است که توانایی  مثل  شناسد، منظور ما وجود  حقایق آن را می 

مشتبه شده است  مردم    ۀ هم   ایبر کردن تمام چیزهایی را که  محکم و    توضیح کتاب خدا، 
 . که به اسرار دین و آفرینش خداوند احاطه داردهمچنین او کسی است  دارد؛

 ن یها و زمآسمان  یپهنا  بهبهشت،  فیتوص  :63 اشکال

تشک   یبرخ م  کنندگانیک از  َوْعَدُه    : ۀیآ  کنندیتصور  َنا 
َ
َصَدق ِذي  الَّ ِه  ِللَّ اْلَحْمُد  اُلوا 

َ
َوق

ِة َحْیُث َنَشاء  ِمَن اْلَجنَّ
ُ
أ ْرَض َنَتَبوَّ

َ
ْوَرَثَنا اْْل

َ
اش را بر ما  )و گویند سپاس خدایی را که وعده 1َوأ

سرزمین   و  گردانید  دادراست  میراث  ما  به  را  که    از  .]بهشت[  ]پهناور[  باغ  آن  جای  هر 
آمده    یگر د   یات ، اما در آکرده  یف توص  ینیزمصورت  به بهشت را    گزینیم( بخواهیم جای می

َکَعْرِض  :  یهآمثل    ؛است  ینآسمان و زم  یهمچون پهنا  است که بهشت َعْرُضَها  ٍة  َوَجنَّ
ْرِض  

َ
َواْْل َماء  ِللَّ السَّ ْت  ِعدَّ

ُ
پهنایش چون پهنای آسمان و زمین   2آَمُنوا   ِذیَن أ )و بهشتی که 

  ،است  ین ها و زمآسمان  یبه پهنا   یا  اند(است ]و[ برای کسانی آماده شده که ایمان آورده 
ا :  ۀ یآمثل   َعْرُضَها  ٍة  َوَجنَّ ُکْم  َربِّ ِمْن  َمْغِفَرٍة  ِإَلی  َمَواُت َوَساِرُعوا  ْت    لسَّ ِعدَّ

ُ
أ ْرُض 

َ
َواْْل

ِقیَن  برای   3ِلْلُمتَّ ]به   رسیدن )و  پهنایش  که  بهشتی  و  خود  پروردگار  از  آمرزشی  [  اندازۀبه 
  ی رو  چگونه بهشت  . ها و زمین است ]و[ برای پرهیزگاران آماده شده است بشتابید(آسمان

 است؟ ین ها و زم آسمان  یا آسمان  ی پهناپهنایش همچون  که   یاست در حال ین زم

 
 . 74زمر:  - 1
 .21حدید:  - 2
 . 133عمران: آل - 3
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 : پاسخ

  یا   ،ینآسمان و زم  یپهنا همچون    شیپهنا اینکه  و    ،یستمنظور از بهشت چ   یماگر بدان
  ی باق  کنندگانیک اشکال تشک   ی برا   ییجا   ، چه معنایی دارداست    ین ها و زمآسمان   ی پهنا 

 . نخواهد ماند

معنا   علمای به  تفس  یمسلمان  و  احتماالت  و  پرداخته  مطرح  را    ی متعدد   یرهای آن 
 1: از جمله ؛ندا هکرد

پهنا ه بهشت  پهنای   -1 زمهفت   یهاآسمان  یمانند  و  گانه  هفت  هایین گانه 
دلیل آمده    ینبه ا   « )پهنا(عرضکملۀ »، و به یکدیگر متصل شونداگر  ،است

 ت. اس»عرض« از  یشتر ب  «طول»کند اشاره که 

خواهد بود    ین آسمان و زمبهای  معادل    ،اگر فروخته شود  بهشت  ( یمتقبها )  -2
 اگر فروخته شود. 

 . یستاز آن عرض در مقابل طول نمنظور و  ،اشاره دارد گنجایش عرض به  -3
ا منظور   -4 در  عرض  است  ینجا از  آسمان   ؛ طول  عرض  زم پس  و    یعنی   ین ها 

 ها. مانند طول آنه

است که ما در    اییارهس   ین هم   ، ینزمها از  که منظور آنمشخص است  سخنان علما    از
زندگ پاسخها  آن  دانمی نمبنده  و    کنیم،یم  یآن  آن کسی  در جواب    یچه  از  که  ها  دارند 

ها  آسمان   ی مانند پهناه بهشت  ی پهناـ دهندها ارائه می طبق تصویری که آن ـ بپرسد: اگر  
  یچه باقدیگر  ُپر شود    یستممکن ن   ی که طبق متون دینیجهنم  ی باشد، پس برا   ین و زم

 !د؟مانیم
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  یزی هفت آسمان، چ  یمعنا   یح در توض  ـمسلمان است  یمنظورم علما ـ ها  آن   همچنین
طبقات    یشب نم  یااز  ذکر    روی   بر   یا و صفحه   ،طبقه روی  بر    ایطبقه   کنند؛ی صفحات 

  ینی که در متون دـ را    «یا »آسمان دن  ی ها معناآن   یشتردر واقع، بو حتی    ؛یگر د  یا صفحه
فقط    ی آسمان جسمانحال آنکه    ؛ کنندی محدود م  یبه آسمان جسمان  ـذکر شده است   یار بس

آسمان هست  از  بزرگی  و قسمت    ،یگر د  یزشده از آن است نه چ یده و دمشاهده  قابل   یقسمت
نم ما  را    توانیمی که  ترتیب  و    ، ینیمبب   ـش بودنی جسمانرغم  به ـ آن  این    یجسمان  آسمانبه 

 . یستن  یااز آسمان دن  ی جزئ یاجز قسمت  یزیچـ همان طور که روشن خواهد شد ـ

است که ما در آن    یاز جهان   یر غ  ی در جهان  مسلمانان معتقدند بهشت   ۀهم  همچنین
  ین و زم  ی آسمان جسمان  ی آن به پهنا  ی پهنا  یه پس مقصود از تشب  باشد   ین و اگر چن   ؛یم هست
  ی، جسمان   ینحال آنکه آسمان و زم  ؛ باشد( ی جسمان آسمان ، از آنمنظور )اگر  یستآن چ

به حساب    یزیچتقریبًا هیچ  شوند،    یسهمقا  هاعوالم بهشت  طور کلیبه   یا  اگر با عالم بهشت 
 . آیندی من

وارد  ،علما   ،علوهبه  از  متون  م  یهآ  ینا   دربارۀخدا    ینان جانششده    فهمند؟ ی را چگونه 
  ِذي ِه الَّ ِة َحْیُث َنَشاءاْلَحْمُد ِللَّ  ِمَن اْلَجنَّ

ُ
أ ْرَض َنَتَبوَّ

َ
ْوَرَثَنا اْْل

َ
َنا َوْعَدُه َوأ

َ
)سپاس خدایی    َصَدق

هر جای آن    از   . اش را بر ما راست گردانید و سرزمین ]بهشت[ را به ما میراث دادرا که وعده 
  ـ1ندا ه فرمود  باقرگونه که امام    همانزیرا ـ   ؛ گزینیم(باغ ]پهناور[ که بخواهیم جای می

«  بهشت  ین زم» منظور از    آیا.  است  « بهشت  ینزم»آن  منظور از  ند  ا هکرد  یان ب   یات از روا   یبرخ
مسلمان معتقدند    یواقعًا علما   یاو آ  ؟یماست که ما اکنون در آن هست  ینیزم همین    ون، در مت

و  (؟  اندکرده کنندگان چنین برداشت  تشکیک طور که    است )همان  ین زمهمین  در    بهشت
 ؟ داردکه طول و عرض است  یجسمان ینزمهمین  مانند ه ینیزم بهشت،  یاآ
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  ی به پهنا  بهشت  یهتشب »  یدانستن معنا   یزو ن«  و آسمان  ینمراد از »بهشت و زم  دانستن
ـ   یات در آ  «ینها و زمآسمان اشکال از  این  آن    بر اساساست که    یی مبنا  ـتردید ی بگذشته 
ا   ی سخنان علما در  که  کسی  اما    ؛ شودیمپاسخ داده  اساس  پایه و     ینه زم  ینمسلمان در 

تکیه  بتواند به آن    کنندگانیک اشکال تشک پاسخ به    ی برا نخواهد یافت تا    یزی چتحقیق کند  
 کند. 

های  مان آس  ی امعنجاهای متعدد  در    شیهادر کتاب از دیدگاه خود  احمدالحسن    سید
ی    ۀرابط و  ها،  آن   ینشو آفر گانه  هفت متوقف  داده است )منظورم    یحها را توضحاکم بر آنعل 

ها طور خلصه: آسمان به  ؛ و(است اشی یآسمان باال  ههر آسمان ب ینشآفر بودن و وابسته
قرار    لی مثا  گانۀهای شش سپس آسمان  . شودیشروع م  (آسمان عقل )  ی از آسمان هفتم کل

و ختم  آید  فرود می  (یا آسمان دن)تا به آسمان اول    شودیکه با آسمان ششم شروع مدارند  
 .یاول و آسمان جسمان : آسمانشودی م یمبه دو قسمت تقس « یاآسمان دن » .شودیم

 : ه استفرمود ایشان

آسمان   یعنیست؛ یاآسمان دن یی الزم است دقت شود که آسمان اول، حد  نها»
خاتمه    یروحان  یعالم ملکوت   ینو به نخست  شودیآغاز م  ی عالم جسمان  ین در ا   یا دن
پا  ۀآن حلق  یتنها   یعنی.  یابدیم و  اول    ۀ حلق  یاآن    یانوصل است  وصل، آسمان 

و آخرت و    یا خدا بر اهل دن  یهاجامعه آمده است: ».... و حجت   یارت. در ز است
ِإَلَه ِإالَّ ُهَو  « ... و در قرآن آمده است:  .  ...یاول وَلی  َوُهَو اللُه اَل 

ُ
َلُه اْلَحْمُد ِفي اْْل

ُتْرَجُعون َوِإَلْیِه  اْلُحْکُم  َوَلُه  خدا )او 1َواْلِْخَرِة  معبود  یی ست  نیست.    ی که  او  جز 
و فرمان فرمان اوست    ، چه در این جهان و چه در جهان دیگر  ست، ستایش خاص او

َة    َوَلَقْد :  فرمایدیم  تعالیحق   یزو ن   (شوید ی و همگان به او بازگردانده م
َ
ْشأ َعِلْمُتُم الَن 
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ُروَن  وَلی َفَلْواَل َتَذَک 
ُ
گاهید؛ چرا به یادش نم  یدایش)شما از پ 1اْْل  . (د؟آوری ی نخست آ

 همان ها قرار دارند.  و در آن نفس  ،دو عالم وجود دارد: ذر و رجعت  ی،اول  در
خداوند    خدا رسول  که    طور  است  هنگام  متعالوسبحان فرموده  عالم    یاز  که 

آفر  را  ننگر   یداجسام  پا  یسته به آن  از  انه  عالم    یاناست. منزلگاه کار و عمل مجد 
 آسمان اول است.همان    یان،پا   ین د، و ا شوی آغاز م  ستیاآسمان دن   یاناجسام که پا

اْلَخْلِق  :  فرمایدی م  تعالیحق َعِن  ا  ُکنَّ ما  َو  َطراِئَق  َسْبَع  ُکْم 
َ
َفْوق َخَلْقنا  َلَقْد  َو 

  . ایم(از این خلقت، غافل نبوده ما  )و بر فراز سرتان هفت راه بیافریدیم، و   2لیَن غافِ 
راه، آسمان  و آسمان  هفت   یهاهفت  تا آسمان هفتم،  اول  از آسمان  گانه است، 

ما قرار ندارد بلکه ما درون    یآسمان باال  ینا   کهچرا   یست؛ ها ن جزو آن  یا دن   جسمانی
َیْسَتْعِجُلوَنَك  ( احاطه دارد.  ینو از هر جهت زم  ما  ی ما و باال  یر و بر ما )ز   یمآن هست

ِباْلَکاِفِرین َلُمِحیَطٌة  َم  َجَهنَّ َوِإنَّ  به  3ِباْلَعَذاِب  تو  حال    طلبند، یم   عذابشتاب  )از 
  یه آ  ینخواهد شد چرا ا   یینشما تب  ی برا ادامه  در    .آنکه جهنم بر کافران احاطه دارد( 

 ام.آورده  ینجا را ا 

صورت، هشت تا خواهند بود و    یندر ا   یمبشمار   یلتفص   ینها را با ا آسمان  اگر
تا هفت  دن   !نه  نم  هاآنجزو    یجسمان  یایاصواًل  حساب  همراه  بهـ   یرا ز   ؛آید یبه 

آسمان   و  اول  دن   یجزئـ  جسمانی آسمان  آسمان    یا  «یاول»اگر    ینابرا بن  ؛ست یااز 
و تابع آن   یرواز آن و پ ی جزئ کهچرا  گیرد؛ی م ارنام برده شود، در ضمن آن قر   «یادن»

 است. 

  یرا ز   ؛« یابار »آسمان دن  یک و    رودیبه شمار م  « ینبار »زم   یک   ی جسمان  آسمان
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گانه  هفت   های ین تمام زم  ی و حت  ینزم  ی، آن است. در آسمان جسمان  یقسمت مرئ
»جهنم« قرار دارد. همان طور که بهشت در آسمان    ینزم  ینقرار دارد و در هفتم

که همان بهشت آدم    شودی م  یافت   « ینیاما در آسمان اول »بهشت زم   ؛ دوم است
ست  یااز آسمان دن  ی ـ بخشداشتم   یانب  تر یش که پ  طور   همان آسمان اول ـ   یرا است؛ ز 

 که ملکوت آن است. 

  یسر بن م  یناز حس   ،از احمد بن محمد بن ابونصر  ،از پدرش   ،یمهبن ابرا   یعل  از
اباعبدالله   یتروا  از  است:  آدم  ۀ دربار   شده  فرمود:    سؤال  بهشت  کردم، 

بهشت   یبهشت خورش   یا دن   یهااز  آن  در  م  یدکه  طلوع  ماه  از    کنندیو  اگر  که 
  1« .شدیاز آن خارج نم وجههیچ به آخرت بود،  یهابهشت 

اطلق    ی جسمان  ین زمهمین  به    ، ی آسمان جسماندر مقایسه با    « ینزم »  یم بداناگر  حال  
  ین در ا   شود، ی( گفته مین )زم  یز ن  یجسمان  با آسمان اول، به آسماندر مقایسه  و    ،شودیم

آن    یگانه باال شش  ی هابا آسمان   یسه در مقا  توانیآسمان اول را مشویم  متوجه می صورت  
در  ینا از   ؛ یدنام  «ینزم» بهشِت   ین چن   آدم  وصف بهشترو  بوده    ینی زم    نقل شده که 

چهارچوب  در  است،  شرح آن که در متون ذکر شده    یرا ز   یست؛ ن   ین زم   ین قطعًا در ا   لیو است،  
احمدالحسن    یدس   یطور که در کلم قبل  )همان  کندیما صدق نم  یجهان جسمان  ینقوان

بهشت  »بلکه    ؛ (شدارائه    51  کال در پاسخ اش  یل تفص به   یز آن ن   ات یحو توضملحظه کردیم،  
نسبت به آنچه    توانیرا م  یهر آسمان  یدفهم   توانیمنیز  و  قرار دارد؛  اول    در آسمان  «آدم
 . یدنام  « ینزم»آن است  ی باال

  ین ا   یردر تفس  «بهشت  ینزم»  دربارۀرا    امام باقرگفتۀ پیشین    یمعنا  یمتوانیاکنون م
ْوَرَثَنا...  :  یمبدان   یهآ

َ
ِة َحْیُث َنَشاء  َوأ  ِمَن اْلَجنَّ

ُ
أ ْرَض َنَتَبوَّ

َ
به  این آیه ـ در    ینمنظور از زم  . اْْل
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  «یآسمان»بلکه منظور    ؛ یست ن  ی جسمان  ین زم  ـندا ه یدفهمکنندگان  تشکیک که  آن صورتی  
  « ینزمکلمۀ »  آن است  ی آنچه باال زیرا در مقایسه با    ؛در آن واقع شده است  است که بهشت 

  ـکند یم  یح که قرآن تصر چنانـ بلکه    یست، ن   یکی   بهشت دانیم  می و  بر آن اطلق شده است؛  
 .یستن  یکی یز طور که آسمان ن هماندارند؛  وجود  ی متعدد یهابهشت 

  ی پهنا ینکهی ا ا و نیز معن  «بهشت»ی  ا برای اینکه این حقیقت بیشتر روشن شود و معن
  ید دانسته شود، پاسخ س   ها و زمین استیا پهنای آسمان  ، آسمان و زمین  ی مانند پهناهآن 

ا   یبه سؤالرا  احمدالحسن   ا   ینهزم   ینکه در    ،و با آن  کنمینقل م  یتانبرا   یدمپرس  یشاناز 
  کنندگانیک اشکال تشک و  کنند محکم اند مسلمان نتوانسته  یرا که علما  یمتشابهلۀ ئمس

 : شودی منیز پاسخ داده 

 رسش:پ»

ِذیَن    :فرماید می  تعالیحق ِللَّ ْت  ِعدَّ
ُ
أ ْرِض 

َ
َواْْل َماء  السَّ َکَعْرِض  َعْرُضَها  ٍة  َوَجنَّ

چون پهنای آسمان و زمین است ]و[ برای کسانی  ه و بهشتی که پهنایش  ) 1آَمُنوا 
آورده  ایمان  که  شده  ُکْم    و  (اندآماده  َربِّ ِمْن  َمْغِفَرٍة  ِإَلی  َعْرُضَها  َوَساِرُعوا  ٍة  َوَجنَّ

َمَواُت ا  ِقیَن   لسَّ ِلْلُمتَّ ْت  ِعدَّ
ُ
أ ْرُض 

َ
و   2َواْْل خود  پروردگار  از  آمرزشی  به  نیل  برای  )و 

ها و زمین است ]و[ برای پرهیزگاران آماده [ آسماناندازۀبهشتی که پهنایش ]به 
بشتابید( است  آ  رمنظو  .شده  دو  در  بهشت  به  یپهنااینکه  و    ؟یستچ   یهاز  اندازه  آن 

 ؟ است چه معنایی دارد  ینها( و زم آسمان یاآسمان ) یپهنا

 پاسخ: 

پهنا اول از  پهنا   ، ینآسمان و زم  ی: مقصود    یشترین ب  ین،ها و زمآسمان   یو 
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و زم  ؛ وسعت ممکن است و زمآسمان   یا   ین چراکه آسمان    یا   ت خلقهمان    ، ینها 
 . عالم مخلوق است

معنای  به را به کار ببریم،  »آسمان«  واژۀ    ،هاآسمان  ۀهم   ۀدربار توانیم  می  :دوم
 در برابر »زمین«.   »آسمان« ۀبا کلم هاجمع آن

مسوم باال   دربارۀ  یمتوانی :  آسمان  به  نسبت  آسمان  اصطلح    اش،ی یهر 
ببریم؛ آن  »زمیِن«   کار  به  را  جسمان»کل    دربارۀ همچنین    آسمان    «یآسمان 

 است.  «ینزم توانیم بگوییم »می

  ،یست ن  بهشت  ما قطعاً   یمشاهده برا در سطح محسوس و قابل   یجسمان  آسمان
  یجسمان  به آسمان  یا آسمان دن  یا  یا دادم دن  یح توض  ین همچن  ؛ بلکه آتش جهنم است

  و آسمانقرار دارد،    بهشت  ینو در آسمان اول، اول  ،شده است   یماول تقس  و آسمان
 . یدنام  ینزم توانی م آن ی باال یملکوت  یهااول را نسبت به آسمان 

  یجسمان  و جهنم از آسمان  ،آن است  یاول و آنچه باال  بهشت از آسمان  پس
است از نظر    یآسمان جسمان  یر البته آنچه در ز   ؛ شودی آن است آغاز م  یر و آنچه در ز 

ها را آن  یو چگال  هاچالهیاه س   مثلً   ؛است  یاز آسمان جسمان  یشترتراکم و ازدحام ب
  ینکه هستند با توجه به ا   یاز آسمان جسمانبا وجود اینکه    هاچالهیاهس  ید. تصور کن

اند،  شده  یلتشک   یجسمان  ۀها از تراکم مادآن  ینکهتوجه به ا   و با  بینیمیها را مما آن
سو  از  جسمانجرو  ها  آن  یگرد   یاما  قوان   یستند ن  ی آسمان  آسمان    یزیکف  ینو 

 . یستها حاکم نبر آن  یجسمان

 : نتیجه

که    یعوس   یقدر به   بهشت به توصیف  است  َماء    آن  السَّ َکَعْرِض  َعْرُضَها 
ْرِض 

َ
پهناهآن    ی )پهنا  َواْْل زم  ی مانند  و    ؛ است  یح کامًل صح   است(   ین آسمان 

تا به آسمان    شودیشروع م  ـهم هست   ین گفت زم  توانی که مـ اول    چراکه از آسمان 
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  ،است ممکن ناکردن آن   ر است که پُ  یع وس  ی قدر جهنم به  ین همچن  ؛ رسدمیهفتم 
آن انداخته شود،  ش با هر چیزی که در  شدننها ما را با جهنم و ُپر  چالهاه ی س  ید و شا

ماده و انرژی  و    ، بلعدیرا م  یاز ماده و انرژ   یمیعظ  یرمقاد  چالهیاه . سسازدیآشنا م
آن    ین قوان  توانیمیما نمگنجد و  در تصور ما نمی که    شودی متراکم محدی  به در آن  

که بر ما محیط    یجهان جسمان  اینخود در    یاطلعات جسمانهای  چهارچوب را با  
 1.« یمدرک کن است 

 شوند؟ ی وارد آتش م مردم  ۀ هم ا یآ :64 اشکال

ِإاَل  َواِرُدَها  َوإِ   : ۀپندارند آیکنندگان می برخی از تشکیک  َك َحْتًما  ْن ِمْنُکْم  َکاَن َعَلٰی َرِب 
ا . این ]امر[ همواره بر  شود[ در آن وارد می کس از شما نیست مگر ]اینکهو هیچ ) 2َمْقِضًی 

حالی    در   ؛ شوندوارد آتش می   مردم   ۀکه هم بر اینداللت دارد    ( پروردگارت حکمی قطعی است
ِئَك َعْنَها ُمْبَعُدوَن َن   اِ   : هایآیه که   وَلٰ

ُ
ا اْلُحْسَنٰی أ ِذیَن َسَبَقْت َلُهْم ِمَن  ِسیَسَها  اَل َیْسَمُعوَن َح *    اَل 

ْنُفُسُهْم َخاِلُدوَن 
َ
  ۀ از جانب ما به آنان وعد  گمان کسانی که قبلً بی ) 3َوُهْم ِفي َما اْشَتَهْت أ

شنوند، و آنان  صدای آن را نمی*    .[ دور داشته خواهند شد نیکو داده شده است از آن ]آتش 
از آتش    که برخی از مردم بر اینداللت دارد    (ندا هایشان بخواهد جاودان در میان آنچه دل 

 !تناقض است  و ایناند؛ شده  دور 

   :پاسخ

 . ی بین این دو آیه نیستتناقض   خواهد شد که هیچروشن 

شت، از آسمانی  بهکه    روشن شد اشکال پیشین برای ما    دربارۀاحمدالحسن  سید  پاسخ  از  
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 : ه استایشان فرمود .شودتر از آن آغاز میجسمانی و پایین 

از آسمان جسمانی    و جهنم  ،شودبهشت از آسمان اول و باالتر از آن آغاز می ...»
پایین  از آن آغاز مو  تراکم چگالی و    ،یاز آسمان جسمان  ترن ییپا  عتاً یطب   .شودی تر 

 « . ...دارد یآسمان جسمان نسبت به  یشتر یب

و عالم    ،شوندوارد عالم جسمانی می  امتحان دومگذراندن  مردم برای    ۀکه همو از آنجا  
این    ،جهنم نیستجز  چیزی    ـدر آخرت   شدن حقیقت برای انسانپس از مشخص ـ   جسمانی

آتش می  مردم   ۀ همیعنی   از مشخص ) شوند  وارد  پیش  وارد عالم  یعنی  آن،  شدن حقیقت 
َکاَن َعَلٰی  ِرُدَها  َوِإْن ِمْنُکْم ِإاَل  َوا   :فرمایدمی  تعالیحق دلیل  به همین    (؛شوندجسمانی می 

ا َمْقِضًی  َحْتًما  َك  ا *    َرِب  ِجِثًی  ِفیَها  اِلِمیَن  الَظ  َوَنَذُر  َقْوا  اَت  ِذیَن  اَل  ي  ُنَنِج  از شما  و هیچ ) 1ُثَم   کس 
  .. این ]امر[ همواره بر پروردگارت حکمی قطعی استشود[ در آن وارد مینیست مگر ]اینکه

[  رهانیم، و ستمگران را به زانو درافتاده در ]دوزخ اند میآنگاه کسانی را که پرهیزگار بوده*  
َیْسَتْعِجُلوَنَك ِباْلَعَذاِب   :است تعالیحق سخن این مشابه از این نظر دقیقًا   و ؛ (کنیم رها می

َم َلُمِحیَطٌة ِباْلَکاِفِریَن َوِإَن    خواهند، و حال آنکه جهنم  زده از تو عذاب میو شتاب )  2َجَهَن 
همین  ن را در برگرفته  ا کافر واقعیت این است که چیزی که    .(قطعًا بر کافران احاطه دارد

  ـ حقیقتش که از آن غفلت شده   ا توجه بهباین عالم ـ ولی  ، نه چیز دیگر؛  عالم جسمانی است
 . که جهنم، آنان را در برگرفته استنیست؛ اینکه آیه بیان داشته است   ی جهنمجز یزی چ

را بر آخرت ترجیح دهد و معصیت خدا را    شهایکه دنیا و شهوت دلیل کسی  به همین  
بیندازد او پیش  از  این عالم جسمانی)در آتش    ، بر اطاعت  از آن    شودرها می (  یعنی در  و 

ا . یابدنجات نمی  اِلِمیَن ِفیَها ِجِثًی  [ رها  و ستمگران را به زانو درافتاده در ]دوزخ ) َوَنَذُر الَظ 
هایشان  اعمال و شرارتشدن واقعیت  روشن از  پس    تا کنیم  یعنی آنان را رها می   ( کنیممی
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و    کسی که اطاعت از خدا عذاب شوند؛ اما    ندا ه انتخاب کردخود  آنچه  با هر   برای خودشان، 
برد و از  دهد و او را باال می بخشش خود نجات می فضل و  خداوند او را با    برگزیند آخرت را  

ِذیَن َسَبَقْت    : کندمی   ش دور   ( آتش، پس از کشف حقیقت)یعنی  این عالم جسمانی   ِإَن  اَل 
ِئَك َعْنَها ُمْبَعُدوَن  وَلٰ

ُ
ا اْلُحْسَنٰی أ   ۀانب ما به آنان وعداز ج گمان کسانی که قبلً بی )   َلُهْم ِمَن 

 . (شد[ دور داشته خواهند نیکو داده شده است از آن ]آتش

  ( آتش)یعنی  است که او را از این عالم جسمانی  همان عاملی  انسان،  شایستۀ  عمل  پس  
برای  سببی  و    ،گذارداست که او را در آتش باقی میعاملی  برد و عمل ناشایست،  باال می

 . در آن است او دادنعذاب

سپس با اعمالشان، از آن    ؛شوند وارد آتش می  مردمهمۀ  »  :ه استفرمود  خدا رسول  
 1« .شوندبازداشته می

از آتش نرهد»   :ه استفرمود  امام علیو   را  مگر آن   هرگز  کس که اعمال دوزخی 
 2« .گذاردوا 

 امت یپرسش در روز ق :65اشکال

تشک   یبعض  َیَتَساءُلوَن َفَل    یۀآ  گویند یم  کنندگانیک از  َواَل  َیْوَمِئٍذ  َبْیَنُهْم  نَساَب 
َ
 3أ

]حال  از  و  ندارد،  میانشان نسبت خویشاوندی وجود  نمی )]دیگر[  یکدیگر  آ  پرسند([    یۀ با 
 َیَتَساءُلوَن َبْعٍض  َعَلی  َبْعُضُهْم  َبَل 

ْ
ق
َ
بعضی    4َوأ می  روی )و  دیگر  بعضی  از  به  ]و[  آورند 

ا به   ؛در تعارض است  پرسند( یکدیگر می  ق   ینکهخصوص  اتفاق    یامت هر دو صحنه در روز 
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 !افتدیم

 : پاسخ

آ  ینا   یانم  یتعارض ز   یهدو  ندارد؛  خواه  یرا وجود  که  طور  »تساؤل«    یدد   یمهمان 
 دارد.  یمتفاوت  یمعان یهدو آ ین( در ا ی)پرسشگر 

)نم  اَل » آپرسند ی َیَتَساءُلوَن«  در    یا  یدردهم   ی،پرسشگر   ینف  یعنی  ،نخست   یۀ( 
نظر اصل   یان در م  یفخرفروش از  در آخرت  در آخرت    یت وضع  یرا ز   ؛ونسبمحشورشدگان 

  ی هاخاندان  یاعضا   دانندی م  یا دن  ین از مردم در ا   یاری . بسیستن  یادر دن  یتهمانند وضع
  ی خاص  یازاتنظر امت   ینو از ا   کنندی خود افتخار م  بونسمردم به اصل  یانشده در م شناخته 
از آنجا  در آخرت ـ  یتوضع کندی و روشن م کندی را رد م یر درک و تصو   ینچن یه آ ین دارند. ا 

  یسود   یچ نسب هواصل  ۀ ـ متفاوت است و مسئلحاکم و نافذ است ،  یعدالت الهفقط  که  
  یزان تقوا و اطاعتش از خداوند بستگ یبه عمل خود انسان و م  یشهو اصل و ر   رساند،ی نم

 دارد.

ابراه  علی َیْوَمِئٍذ َواَل  [  یهدر خصوص ]آ  یمبن  َبْیَنُهْم  ْنَساَب 
َ
أ َفَل  وِر  الُص  ُنِفَخ ِفي  َفِإَذا 

)پس آنگاه که در صور دمیده شود، ]دیگر[ میانشان نسبت خویشاوندی وجود    َیَتَساَءُلوَن 
که به    یاست به کسان  یپاسخ   یهآ  ینگفته است: ا   پرسند([ یکدیگر نمی ز ]حال ندارد، و ا 

 . ندنکی ونسب افتخار ماصل

مگر با توجه به    افتد ی نم  یشپ   یامت در روز ق  کسیچ ه »فرموده است:    صادق  امام
ا   یلکه انجام داده است، و دل  یاعمال ا   سخن رسول خدا   ین آن،    یاست که فرموده: 

که    یکس  است؛ پس   یگفتار عربی فقط یک زبان  و    یست،ن  ی پدر   ۀ بودن به رابطمردم، عرب 
و    ؛و آدم از خاک بود   ید،فرزندان آدم هست  ه هم  ماش  یدصحبت کند عرب است. بدان  یعرب

بند از سرور قر   یحبش  ۀبه خدا سوگند  بهتر  اطاعت کند،  را  را    یشیکه خدا  است که خدا 
سخن    ینآن، ا   یلشماست، و دل  یِن شما نزد خدا باتقواتر   تریِن یگرام  یدکند. بدان   ینافرمان
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ْنَساَب َبْیَنُهْم َیْوَمِئٍذ َواَل َیَتَساَءُلوَن است:    تعالیحق
َ
وِر َفَل أ )پس آنگاه    َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الُص 

یکدیگر  [  که در صور دمیده شود، ]دیگر[ میانشان نسبت خویشاوندی وجود ندارد، و از ]حال 
موازینه .  پرسند(نمی  ثقلت  با    باشد(   یناعمالش سنگ   ۀکفهرکس    )پس   فمن  فرمود: 

اند؛ و هرکس  رستگاران  ینان)ا   فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازینه اعمال حسنه  
فأولئك الذین خسروا أنفسهم في    یست فرمود: با اعمال ناشا  اعمالش سبک باشد(   ۀکف

  یان هستند که به خودشان در جهنم ز   ی کسان  ینان)ا   لنارجهنم خالدون تلفح وجوههم ا 
فرمود:    است(   ه از آتش گداخت  یشانهاکه[ صورت   یاند ]در حالاند، در آن جاودانه رسانده 

)و در آنجا بد منظر    وهم فیها کالحون  سوزاند ی و آنان را م  شود یور مشعله   یشانبرا   یعنی 
 1« .یرهت  یهاباز و چهره یهابا دهان   یعنی  ؛هستند( 

  یانگررا دوست داشته باشد عص   یانگرعص   یککه    یسک»فرموده است:    رضا  امام
 ی که ظالم یاست. کس  یع]امر خدا[ را دوست داشته باشد مط یعکه فرد مط یاست، و کس

  یان [ میدندهد ظالم است؛ و ]بدان   یاری را    یکه عادل  یو کس  ، کند ظالم است  یبانی را پشت
مگر    رسدی خدا نم  یت به وال   کسیچ ندارد، و ه   وجود  یکیقرابت و نزد   کسی،یچ ه   باخداوند  

  یمبه فرزندان عبدالمطلب فرموده است: اعمالتان را برا   . رسول خدا یبا اطاعت و فرمانبر 
را، که    یاورید ب َنَسبتان  و  ْنَساَب    : فرمایدی م  تعالیحق نه َحَسب 

َ
أ َفَل  وِر  الُص  ُنِفَخ ِفي  َفِإَذا 

ْت َمَواِزیُنُه   َبْیَنُهْم َیْوَمِئٍذ َواَل  ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن * َوَمْن َخَف  وَلٰ
ُ
َیَتَساَءُلوَن * َفَمْن َثُقَلْت َمَواِزیُنُه َفأ
َخاِلُدوَن  َم  َجَهَن  ِفي  ْنُفَسُهْم 

َ
أ َخِسُروا  ِذیَن  اَل  ِئَك  وَلٰ

ُ
شود،  )پس    َفأ دمیده  صور  در  که  آنگاه 

ندارد،   وجود  خویشاوندی  نسبت  میانشان  ]حال   و]دیگر[  نمی از  یکدیگر  پس  [   * پرسند 
  ۀ ند. * و کسانی که کفا [ آنان سنگین باشد، ایشان رستگارانمیزان ]اعمال  ۀکسانی که کف

]اعمال  سبمیزان  زیان    ک [شان  خویشتن  به  آنان  ج  اند دهکر باشد،  در  همیشه  هنم  ]و[ 
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   1« .مانند(می

با توجه    یه آ  ین در ا   ی پرسشگر   ی دوم، معن  یۀ ( در آ پرسندی در خصوص »َیَتَساءُلوَن« )م  اما
ِذیَن َظَلُموا  :  فرمایدی. مشودیو پس از آن دانسته م  یش پ  یات آ  یاق وسبه سبک  اْحُشُروا الَّ

ُهْم   ِإنَّ َوِقُفوُهْم  اْلَجِحیِم *  ِإَلی ِصَراِط  َفاْهُدوُهْم  ِه  اللَّ ُدوِن  ِمْن  َیْعُبُدوَن *  َکاُنوا  َوَما  ْزَواَجُهْم 
َ
َوأ

َبْعُضهُ  َبَل 
ْ
ق
َ
َوأ  * ُمْسَتْسِلُموَن  اْلَیْوَم  ُهُم  َبْل   * َتَناَصُروَن  اَل  َلُکْم  َما   * َبْعٍض  َمْسُئوُلوَن  َعَلی  ْم 

َتُکوُنوا ُمْؤِمِنیَن * َوَما کَ  َلْم  اُلوا َبْل 
َ
ق اْلَیِمیِن *  ُتوَنَنا َعِن 

ْ
َتأ ُکْم ُکْنُتْم  ِإنَّ اُلوا 

َ
ق َلَنا  َیَتَساَءُلوَن *  اَن 

ا َلَذا  َنا ِإنَّ ْوُل َربِّ
َ
ْوًما َطاِغیَن * َفَحقَّ َعَلْیَنا ق

َ
ا  َعَلْیُکْم ِمْن ُسْلَطاٍن َبْل ُکْنُتْم ق ْغَوْیَناُکْم ِإنَّ

َ
ِئُقوَن * َفأ

ا َکَذِلَك َنْفَعُل ِباْلُمْجِرِمیَن  ُهْم َیْوَمِئٍذ ِفي اْلَعَذاِب ُمْشَترُِکوَن * ِإنَّ ا َغاِویَن * َفِإنَّ )کسانی را   2ُکنَّ
سوی  اند * ِگرد آورید و به پرستیده ردیفانشان و آنچه غیر از خدا میاند، با هم که ستم کرده 

* شما را چه شده   !ندا ها مسئول* و بازداشتشان نمایید که آن  ! شان کنیدهبری ا نم ر راه جه
* و    !ندا [ بلکه امروز آنان از دِر تسلیم درآمدگان!* ]نه  !کنید؟است که همدیگر را یاری نمی 

می  دیگر  بعضی  به  روی  میبعضی  یکدیگر  از  ]و[  می  ! پرسندآورند  ]و[  »شما  *  گویند: 
[  [ * ]متهمان !نمودیدآمدید ]و خود را حق به جانب می راستی با ما درمی ]ظاهرًا[ از درِ 

بلکه خودتان با!گویند: »]نهمی نبود، بلکه  [  بر شما هیچ تسلطی  را  نبودید. * و ما  ایمان 
خودتان سرکش بودید. * پس فرمان پروردگارمان بر ما سزاوار آمد؛ ما واقعًا باید ]عذاب را[  

« * پس، در حقیقت، آنان در  .گمراه کردیم، زیرا خودمان گمراه بودیم  * و شما را   !بچشیم
 . (کنیمبا مجرمان چنین رفتار می * ]آری،[ ما   !یکدیگرند  ک آن روز در عذاب شری

که به جهنم    کندیم  یترا حکا  یاز محشورشدگان  یگروه  یت وضع  یاتآ  یناست ا   روشن
ا   شوند،یم  یتهدا  به  توجه  با  الف:  یاتآ  ینو  آن  یبعض :  وساز  و  سبب    یبرا   اییله ها 

وگو و سرزنش  گفت  یری گبه شکل   یت وضع  ین ب: و ا   ؛اندبوده  یگر د  یبعض   یو اغوا   یگمراه
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توب  به    یخ و  نسبت  طرف  م  یکدیگردو  نت  شود؛ یمنجر  قربان  یجهدر  را  خود  »ب«    ی گروه 
که گروه    یدر حال  کنند؛ یها را سرزنش م و آن   د ندانیگروه »الف« م  یو اغواگر   یگمراهگر 

ما    یدنبود  یرمؤمنی : اگر خود شما از اصل و اساس افراد سرکش و غ دهدی »الف« پاسخ م
کن   توانستیمی نم گمراه  را  نت  یم؛شما  همگ شوی م  ین ا   یجهو  که  شر   ید  عذاب    یک در 
 .گردندیم

آ  یپرسشگر   ی،کل  طوربه  ـ  یۀدر  کر دوم  که ملحظه  طور  از    ـیمدهمان  است  عبارت 
این  و    اند،یموده را پ  یرمس  یکگناهکار که هر دو    دو طرِف   یانجانبه مدو   یخ سرزنش و توب

کسب منفعت   یبرا  یدردبه هم   یدنرس  یا  یر َنَسباز نوع تفاُخ ـ اول  یۀآ برخلفـ  یپرسشگر 
 . یستن یاخرو 

 ر؟ یخ  ایشود پرسیده می مردم از  امت یدر روز ق ایآ : 66 اشکال

مردم  اند که  روشن کرده[  یم]قرآن کر   یات از آبعضی    کنندگانیک از تشک   یبرخبه نظر  
ق روز  م  یامت در  بازخواست  ِإَلْیِهْم  مانند:    شوند؛ یاز جانب خداوند  ْرِسَل 

ُ
أ ِذیَن  الَّ َلنَّ 

َ
َفَلَنْسأ

اْلُمْرَسِلیَن  َلنَّ 
َ
] 1َوَلَنْسأ از کسانی که  به فرستادگان)پس قطعًا  اند  فرستاده شده   شانی سو[ 

پرسید( خواهیم  ]نیز[  فرستادگان  ]خود[  از  قطعًا  و  پرسید  ُهم  و    خواهیم  ِإنَّ َوِقُفوُهْم 
ْسُئوُلوَن  ا  و    ند(ا ها مسئول)و بازداشتشان نمایید که آن 2مَّ ْجَمِعْیَن * َعمَّ

َ
ُهْم أ َلنَّ

َ
َك َلَنْسأ َفَوَربِّ

آنان خواهیم پرسید * از آنچه انجام    ۀ )پس سوگند به پروردگارت که از هم 3َیْعَمُلوَن   ُنوا َکا
:  مثل  شوند؛ی ها بازخواست نمآناند به اینکه  داشته اشاره    یات آاز    یگرد  یاما برخ  ؛(دادندیم
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 ٌُّل َعن َذنِبِه ِإنٌس َواَل َجان
َ
هیچ انس و جنی از گناهش پرسیده    روز )در آن   1َفَیْوَمِئٍذ الَّ ُیْسأ

اْلُمْجِرُموَن و    نشود(  ُذُنوِبِهُم  َعن  ُل 
َ
ُیْسأ پرسیده  2َواَل  به  ]نیازی[  را  از  )مجرمان  شدن 
 تناقض است.   ینو ا  ؛گناهانشان نیست( 

 :پاسخ

ق  یستن  یشک  در  هم  یامت که  از    ۀاز  الهـ مردم  رسوالن  م  ـی جمله  از  شودی سؤال   .
  یاعمالشان و آنچه از رسالت اله  ۀو از مردم دربار   ،تحقق و رساندن رسالت  ۀرسوالن دربار 

  ی متونبعضی از    .شودیم پرسیده  اند  ها ابلغ کرده اند و آنچه رسوالن خدا به آنحمل کرده 
 : شودتقدیم حضور می  اندکرده  یانرا ب موضوع  ینکه ا 

و آنجا دوستان خدا   ندآیی گرد هم م  یگرید  هاییگاه... سپس در جا»:  یعل  امامـ  
و در    گویند، ی . جز به اذن خداوند رحمان سخن نمشوندیآورده م او به سخن در   یدگان و برگز 

م   آن پا  به  را  فرستادگان  ا   دارندیهنگام  از  پ  ۀدربار   یشانو  برا   هایییام رساندن    ی که 
بردهیهاامت مشان  آن  ،پرسندی اند  مو  خبر  پ  دهندیها  امت   هایام که  به  خود    یهارا 

امترسانده  از  آنگاه  ماند.  م  پرسند یها  منکر  آنان  متعال    همچنان   شوند؛ ی و  خداوند  که 
ذِ فرمود:   الَّ ِإلَ   یَن َفَلَنْسَئَلنَّ  ْرِسَل 

ُ
اْلمْرَسلِ   ْیِهْم أ َلَنْسَئَلنَّ  که    یَن َو  کسانی  از  قطعًا  )پس 

رسید و قطعًا از ]خود[ فرستادگان ]نیز[  اند خواهیم پفرستاده شده  شانیسو[ به فرستادگان]
 3« . ... خواهیم پرسید(

ه  فرمود  «وقفوهم إنهم مسؤولون»خداوند متعال:  فرمایش    ین ا   یر در تفس  خدا رسول  ـ  
 اشی از جوان  ؛از او سؤال شود   یز چهار چ  ۀدربار   ینکهتا ا   داردینمبنده قدم از قدم بر »:  است

که    اشییاز دارا   ؛ صرف کرده  یرسانده؛ از عمرش که در چه راه  ی به فرتوت  یکه در چه راه
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 1« .یتبو از محبت ما اهل  ؛صرف کرده یراه هاز کجا آورده و در چ

از  »  :فرمود   ،استشده  نقل    «وقفوهم إنهم مسؤولونۀ » یآ   یاندر ب  یشاناز ا   یزن  وـ  
خداوند متعال    در حالی کهدر امر او چه کار کردند؟  که    شود،یها سؤال ماز آن  ی عل  یت وال 

 2« .استبوده  یفهبه آنان خبر داده که او پس از رسولش خل

از خداوند   !قرآنکنندگان  قرائت   یا »فرمود:    خدا رسول  :  ه استفرمود  باقر  امامـ  
بازخواست    یز که قطعًا من ن  ید بر دوش شما نهاده است بترس  خود   که در کتاب   یفی تکال  ۀ دربار 

و اما   شومی م  یدهپرس  یشد. من از رساندن رسالت اله  یدبازخواست خواه  یزو شما ن  شومیم
ت من بر دوش شما نهاده شده است  یفیتکال  صوصشما در خ   که از کتاب پروردگارم و از سن 

 3« .شویدی م یدهپرس

است    یعلم  یعنی  ؛و علم او مطلق است  ،خداوند سبحان داناست  یمما معتقد  علوهبه 
ندارد. در آن  جهالتی  که   ِبُکلِّ َشْيٍء  :  فرمایدمی  تعالیحق   راه  َه  اللَّ نَّ 

َ
أ َواْعَلُموا  َه  اللَّ ُقوا  َواتَّ

:  رمایدفمی   یز و ن  )و از خدا پروا داشته باشید و بدانید که خدا به هرچیزی داناست( 4َعِلیٌم 
 ِا َعَلْیُکْم ُشُهوًدا إ ْرآٍَن َواَل َتْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُکنَّ

ُ
ٍن َوَما َتْتُلو ِمْنُه ِمْن ق

ْ
ْذ  َوَما َتُکوُن ِفي َشأ

ْصَغَر مِ 
َ
َماِء َواَل أ ْرِض َواَل ِفي السَّ

َ
ٍة ِفي اْْل َك ِمْن ِمْثَقاِل َذرَّ ْن َذِلَك  ُتِفیُضوَن ِفیِه َوَما َیْعُزُب َعْن َربِّ

ْکَبَر ِإالَّ ِفي ِکَتاٍب ُمِبیٍن 
َ
ای[  و از سوی او ]=خدا[ هیچ ]آیه   ، دکاری نباشی )و در هیچ  5َواَل أ

ن  ه آکنید مگر اینکه ما بر شما گواه باشیم، آنگاه که بمی کاری نو هیچ   دخوانیمی ن را  از قرآن  
ان از پروردگار تو پنهان نیست و  ای نه در زمین و نه در آسم وزن ذره ورزید و هم مبادرت می 
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 .( چیزی نیست مگر اینکه در کتابی روشن ]درج شده[ است  ،تر از آنتر و نه بزرگ ک نه کوچ

دانستن  حال مردم و    شدن  یاجو   یشد برا تقدیم    تریشکه پ   یاتیدر آ»پرسیدن«    یجه،نت  در
اعمالشان از  گواه است و  خودش  و    شناسدی خداوند سبحان آنان را م  یرا ز   یست؛اعمال آنان ن

ن و  ن یاتشان)کارها  و  است  گاه  آ دل  یازی (  سؤال   ؛ندارد   یل به  آنبلکه  از  به کردن  سبب  ها 
از آنان  پرسش  پس    .مؤاخذه و وجوب حجت بر آنان با اقرار خودشان در برابر شهود است

 خداوند متعال است:    ۀفرمود  ین معادل ا 
َ
ُبوَن أ   1َلْم َتُکْن آََیاِتي ُتْتَلی َعَلْیُکْم َفُکْنُتْم ِبَها ُتَکذِّ

  ۀ فرمود  ین ا   یز و ن   ( کردیدی شد و ]همواره[ آن را تکذیب نم)آیا آیات من بر شما خوانده نمی 
ْن اَل َتْعُبُدوا    :است  حق تعالی 

َ
ْعَهْد ِإَلْیُکْم َیا َبِني آََدَم أ

َ
َلْم أ

َ
ُه َلُکْم َعُدوٌّ ُمِبیٌن أ ْیَطاَن ِإنَّ   2الشَّ

پرستید؛ زیرا وی دشمن آشکار  ن)ای فرزندان آدم، مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را  
 . (؟شماست

از مخلوقاتش    یکیاز  نیازمند بودن به پرسشگری  از  برتر و باالتر    یارمتعال بس   خداوند
است    یل دل  ین و به هم   ؛ شود  یااز مخلوقاتش جو  یکیاحوال  است تا  )انس و جن و فرشتگان(  

ُل َعن َذنِبِه ِإنٌس َواَل َجانٌّ :  فرمایدی گناهکار م  ۀ دربار   تعالیحق که  
َ
)در   3َفَیْوَمِئٍذ الَّ ُیْسأ

ُل َعن ُذُنوِبِهُم اْلُمْجِرُموَن و    هیچ انس و جنی از گناهش پرسیده نشود(  روزآن  
َ
 4َواَل ُیْسأ

وضعیت  پس خداوند سبحان از    . (شدن از گناهانشان نیست ]نیازی[ به پرسیده)مجرمان را  
گاه است و ن   یا گناهکارشان  نوعاِن  ندارد که احوال آنان را با پرسش از هم یازیگناهکاران آ

 شود.  یا از مخلوقاتش جو  یکیپرسش از  

توب   یدمؤ متون،    ینکها   خلصه اثبات مالزام  و  هستند    ییخسؤال  را  نه    د،نکنی حجت 
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را    یق تحق   ی برا پرسشگری    ند نکیم  ی که سؤال را نفمتونی  و    ؛ استفهامجهت  پرسشگری به 
 وجود ندارد.   یمنافات و تناقض  وجههیچ به  یاتآ میان این  ین بنابرا  . دنکنیم ینف

»آیا خداوند    :67  اشکال برای  را  بازخواست    «قلبی  خطوراتکسی 
 ؟کندمی 

ْو ُتْخُفوُه ُیَحاِسْبُکم    :کنندگان آیۀتشکیک به نظر بعضی از  
َ
نُفِسُکْم أ

َ
وِإن ُتْبُدوْا َما ِفي أ

هُ  یا پنهان کنید، خداوند شما را به  کنید  آشکار    های خود دارید و اگر آنچه در دل ) 1ِبِه الل 
به   ( کندآن محاسبه می انسان  اینکه  بر  دارد  افکار قلبی  دلیل وسوسه داللت  و  مؤاخذه  ها 

صراحت بیان  و این آیه با آیاتی که به   ؛در حالی که این از تاب و توان خارج است  ،شودمی
گیرد؛ مثل این  اندازۀ تاب و توانش تکلیف نشده، در تناقض قرار می دارند انسان جز به می
ُوْسَعَها  :آیه ِإالَّ  َنْفًسا  ُه  الل  ُف  ُیَکلِّ به   یخداوند هیچ نفس) 2اَل  تکل  ۀداز انرا جز    ف یتوانش 
 . (دکنی نم

 : پاسخ

ـ   با آیات دیگر منسوخ  اندروشن فرموده   همان طور که اوصیای محمدآیۀ مذکور  ـ 
ِفي    : فرمایدمی  تعالیحق   . شده است َما  ُتْبُدوا  َوِإْن  ْرِض 

َ
اْْل ِفي  َوَما  َماَواِت  السَّ ِفي  َما  ِه  للَّ

ُه َعَلی ُکلِّ  ُب َمْن َیَشاُء َواللَّ ُه َفَیْغِفُر ِلَمْن َیَشاُء َوُیَعذِّ ْو ُتْخُفوُه ُیَحاِسْبُکْم ِبِه اللَّ
َ
أ ْنُفِسُکْم 

َ
 َشْيٍء  أ

ِدیٌر 
َ
ْنِزَل ِإَلیْ  * ق

ُ
ُسوُل ِبَما أ ِه َوَمَلِئَکِتِه َوُکُتِبِه َوُرُسِلِه اَل  آََمَن الرَّ ِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُکلٌّ آََمَن ِباللَّ ِه ِمْن َربِّ

َنا َوِإَلْیَك اْلَمِصیُر   َطْعَنا ُغْفَراَنَك َربَّ
َ
اُلوا َسِمْعَنا َوأ

َ
َحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوق

َ
ُق َبْیَن أ ُه َنْفًسا  *  ُنَفرِّ ُف اللَّ اَل ُیَکلِّ

َنا َواَل تَ ِإالَّ ُوْسعَ  َنا َربَّ
ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
َنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسیَنا أ ْحِمْل  َها َلَها َما َکَسَبْت َوَعَلْیَها َما اْکَتَسَبْت َربَّ

َة َلَنا ِبِه وَ 
َ
ْلَنا َما اَل َطاق َنا َواَل ُتَحمِّ ْبِلَنا َربَّ

َ
ِذیَن ِمْن ق ا َواْغِفْر  َعَلْیَنا ِإْصًرا َکَما َحَمْلَتُه َعَلی الَّ اْعُف َعنَّ
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ْنَت َمْواَلَنا َفاْنُصْرَنا َعَلی اْلَقْوِم اْلَکاِفِرین
َ
ها و زمین است از آِن  آنچه در آسمان) 1َلَنا َواْرَحْمَنا أ

یا پنهان کنید، خداوند شما را به آن  کنید  آشکار  های خود دارید و اگر آنچه در دل  .خداست
می را  محاسبه  هرکه  آنگاه  میکند؛  می بخواهد  عذاب  بخواهد  را  هرکه  و  و  بخشد،  کند، 

او نازل شده ایمان    بر به آنچه از جانب پروردگارش  * رسول خدا    . خداوند بر هرچیزی تواناست
اند  ها و فرستادگانش ایمان آورده آورده است، و مؤمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتاب 

»شنیدیم و گردن    : « و گفتند.گذاریممی از فرستادگانش فرق ن   کی[ »میان هیچ :]و گفتند
را   کسچ خداوند هی*  «  .سوی توست [ و فرجام به نهادیم، پروردگارا، آمرزش تو را ]خواستاریم 

[ به دست آورده به سود او، و آنچه ]از  آنچه ]از خوبی  . کنداش تکلیف نمیقدر توانایی جز به 
یا به خطا رفتیم بر ما  پروردگارا، اگر    .[ به دست آورده به زیان اوستبدی  فراموش کردیم 

بر ]دوش   .مگیر بار گرانی  ما مگذار؛ آن پروردگارا، هیچ  بر ]دوش [    که [ کسانی  چنان که 
  ، پروردگارا، و آنچه تاب آن را نداریم بر ما تحمیل مکن و از ما درگذر   .پیش از ما بودند نهادی

پس ما را بر گروه کافران   ؛ یهست  ما   ی و ما را ببخشای و بر ما رحمت آور؛ ]تنها[ تو موال 
 . (انپیروز گرد

 : دیفرمای م احمدالحسن دیس

للِه ما   :است هی آ نیا  کندی به آن عمل م که قائم  یمنسوخ ات یجمله آ از»
ْو ُتْخُفوُه ُیَحاِسْبُکم ِبِه اللهُ 

َ
نُفِسُکْم أ

َ
ْرِض َوِإن ُتْبُدوْا َما ِفي أ

َ
َماواِت َوَما ِفي اْل   ِفي السَّ

آنچه را که در دل دارید،    .ها و زمین استاز آِن خداوند است هر آنچه در آسمان)
  .(اش دارید، خدا شما را به آن بازخواست خواهد کردخواه آشکارش سازید یا پوشیده 

همان    قائم  یول  ؛ منسوخ شده  ، بقره آمده  ۀکه پس از آن در سور   یاتیبا آ  ه یآ  نیا 
روا  در  که  از  وارد   اِت یطور  ا   تیباهلشده  به  است  عمل  نسخ   یۀآ  نیآمده  شده 
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 1« . ...کندیم

  :آمده است  رسول خدا محمد  لی در فضا  یهود یبا مرد    یامام عل  یوگو گفت  در
ا   ی هود ی به   یاست که بادها برا   مانی سل  نی ا   : گفت  شانیبه  او  ر شد؛ پس    ۀ لیوساو مسخ 

 ؟ ماه کی  ر یمس زی هنگام نو شب  مودیپیماه را م ک ی ر یهنگام مسبادها صبح 

ا   به محمدبود؛ اما    نی که چن  یراستبه »  :به او فرمود   یعل   :داده شد   ن یبرتر از 
  یماه را از مسجدالحرام به مسجداالقص   ک ی  ر یداده شد[ مس  ی که به و   ی ز یبا آن ]چ  شانیا 
ها عروج  آسمان در ملکوت  شب    ک یدر کمتر از ثلث  پنجاه هزار سال را    ر یو با آن، مس  مود، یپ

  خته یرنگ از بهشت آو سبز یا شد، سراپرده کی نزد یبه پرچم د،یتا به ساق عرش رس ،کرد
را پوشاند؛ پس با قلبش عظمت پروردگار عزوجل را مشاهده کرد، نه با   دگانشیشد، و نور، د

کمتر فاصله    ا یقاب دو کمان    ۀاو و عظمت پروردگارش به انداز   ان یکه م   ی در حال  ش، یهاچشم
آنچ   . بود بنده   ه پس خداوند  به  فرمود  اراده  چ   یاش وحرا  از جمله  آن    یی زهایکرد؛  به  که 

َماَواِت َوَما ِفي    : بقره آمده است  ۀ است که در سور   یا ه یکرد آ  یحضرت وح ِه َما ِفي السَّ للَّ
ْرِض َوِإْن ُتْبُدوا َما

َ
ُب َمْن َیَشاُء    اْْل ُه َفَیْغِفُر ِلَمْن َیَشاُء َوُیَعذِّ ْو ُتْخُفوُه ُیَحاِسْبُکْم ِبِه اللَّ

َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
ِفي أ
ِدیرٌ 

َ
ُه َعَلی ُکلِّ َشْيٍء ق و اگر آنچه    .ها و در زمین است از آِن خداستآنچه در آسمان)  َواللَّ

کند؛ آنگاه  خداوند شما را به آن محاسبه می یا پنهان کنید،  کنید  های خود داریدآشکار  در دل 
می  بخواهد  را  میهرکه  عذاب  بخواهد  را  هرکه  و  هرچیزی  بخشد،  بر  خداوند  و  کند، 

 . (تواناست

،  امبرانی بر پ  ، محمد را مبعوث فرمود  تعالیوتبارک که خداوند   ی تا وقت  از آدم  ه یآ  نیا 
  . سر باز زدند  رفتنش یها از پذامت  اشی نیجهت سنگ به   یول   ؛ها عرضه شده بودبر امت   نیزو  

را پذ را پذ  رفت یرسول خدا آن  خداوند    ی وقت  .رفتندیو به امتش عرضه داشت و امتش آن 
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تحمل کنند؛    توانندیرا نم  هیآ  نیها ا آن  ها را مشاهده کرد دانستآن   رفتنیپذ  تعالیوتبارک 
ها را درک کند؛ پس  آنسمت ساق عرش حرکت کرد سخنان را تکرار کرد تا  به   یپس وقت

پروردگارش به او    یبه آنچه از سو )فرستادۀ خدا    ( آمن الرسول بما أنزل إلیه من ربه)  :فرمود
والمؤمنون کل آمن  » :رسول خدا از طرف خودش و امتش پاسخ داد و ( آورد مانی نازل شد ا 

ا و ملئکه و  و تمام مؤمنان به خد»« بالله وملئکته وکتبه ورسله ال نفرق بین أحد من رسله
 .« میگذار ی فرستادگانش نم انی م یفرق  چی ه ؛ آوردند مان یها و فرستادگانش ا کتاب

ها انجام دادند  خاطر آنچه آن بلند است، بهشت و آمرزش را به   ادش یخداوند، که    پس
تو   شیپروردگارا بخشا   ،یکرد  نیکه تو با ما چن حال  :فرمود امبریپ .مقرر داشت شانیبرا 

خداوند عزوجل    :فرمود   .بازگشت در آخرت   یعنیتوست؛    یسو و بازگشت تنها به   می را خواستار 
را    هیآ نیتو ا  :سپس خداوند عزوجل فرمود .کردم نیتو و امت تو چن یبرا   :پاسخ داد نیچن

ام، و  ها عرضه داشته آن را بر امت  من   . یرفتیکه در آن است پذ  یو عظمت  های با تمام سخت
پس بر    .ها از اینکه آن را بپذیرند سر باز زدند، در حالی که امِت راستین تو آن را پذیرفتآن

ال یکلف الله نفسا إال وسعها لها ما  )  :من است ]سنگینی[ آن را از امت تو بردارم، و فرمود 
اش قدر توانایی کس را جز به اوند هیچ خد) ( ...ـمن شر ـ وعلیها ما اکتسبت   ـ من خیرـ کسبت 

[ به دست آورده  [ به دست آورده به سود او، و آنچه ]از بدی آنچه ]از خوبی  .کندتکلیف نمی 
 1« .(به زیان اوست

وجود ندارد، و »نسخ«    اتیآ  انی ، با وجود نسِخ آیۀ اول توسط آیۀ دوم، تعارضی مدر نتیجه
از    یدارد؛ بعض   ی و احکام متعدد  ل یو دال   افتد، یاتفاق م  ی اله  نی است که در د  یکارکرد

بعضی  ارتباط دارد، و    گرانیاز د  کوکار ین   ی جداساز و    گریغربالو    ، مردم  ش یها با آزما نسخ 
 .دارد  یبستگ  نی زم ن یا  ی رو  یانسان ۀامعج  یطیمح ط یبه شرا  گرید
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 : دیفرمای م احمدالحسن دیس

  ع یتشر   اِت یجزئ   ، یاله  نید   ریامکان وجود دارد که در طول مس  نیا   شهیهم»
شدن تنها  هنگام مبعوث   ای  ،باشند  یدرپی ها پکه فرستاده  یکند؛ چه در حالت  ر ییتغ
 ... فرستاده  کی

تغ به   ع یتشر   رییقرآن، موضوع  برخ  یروشنرا  است  انیب  اتیآ  یدر  از    .فرموده 
ْوَحینا    ِن یَلُکْم ِمَن الدِّ شَرَع    :تعالیحق سخن    ن یجمله ا 

َ
ذی أ ی ِبِه ُنوحًا َو الَّ ما َوصَّ

ینا ِبِه ِإْبراهیَم َو ُموسی وا فیِه َکُبَر    َو عیسی  ِإَلیَك َو ما َوصَّ
ُ
ق یَن َو ال َتَتَفرَّ قیُموا الدِّ

َ
ْن أ

َ
أ

 1یْهدی ِإَلیِه َمْن ینیُب ِإَلیِه َمْن یشاُء َو    َعَلی اْلُمْشرِکیَن ما َتْدُعوُهْم ِإَلیِه اللُه یْجَتبی 
برای شما دین و آیینی مقرر کرد، از آنچه به نوح وصیت کرده بود و از آنچه بر تو  )

ایم که دین را بر پای دارید  ایم و به ابراهیم و موسی و عیسی وصیت کردهوحی کرده
  . بر مشرکان دشوار است  کنید یتحمل آنچه به آن دعوت م  .فرقه مشویدو در آن فرقه 

و هرکه را به او بازگردد به خود راه    گزیند ی خود برم  سالتر   یخدا هرکه را بخواهد برا 
ها  باشد که از جمله اهداف آنداشته  وجود    ییهاعی امکان دارد تشر   یحت  .(نماید یم

  . کنندیباشد که حق را درخواست م  ی از کسان  خردانی مردم و جداکردن ب  ش یپاال 
  یسو رسول خدا و نماز آن حضرت به   ۀ َاحناف در مکه، کعبه بود، قبل  ۀ که قبل  یدر حال

  ۀ رفت و قبل  نهیکه آن حضرت به مد  یزمان  .بود  ـانی هودی   ۀقبل  یسو به ـ  المقدست یب
آن حضرت را کعبه    ۀ خداوند قبل  می نی بیبود، م  المقدست یب  یسو به   شان یو ا   هود ی

احناف    ی برا   آوردنمان ی ا   بود، ی آن حضرت در مکه، کعبه م  ۀ اگر قبل  .دهدی قرار م
  ی برا   ینیدر مکه موضوع سنگ   توسط محمد  هودی   ۀقطعًا برگرفتن قبل  .تر بودآسان

م محسوب  قبل  شد؛ یاحناف  بود  ۀ چراکه  کعبه  کعبه  کردن  تعیین   ن یهمچن  . آنان 
بود؛    هودینصارا و    یبرا   نی سنگ   ی موضوع  نهیدر مد  عنوان قبله توسط محمدبه 
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 ...بود المقدست یآنان ب ۀچراکه قبل

تغ  ت یقابل  یاله  عیتشر   نی بنابرا  تبد   ریینسخ،  علل    .دارد  را   شدنل یو  و  اسباب 
  ی انسان  ۀکه جامع  یطیمح   طی وجود دارد؛ از جمله شرا   ر یینسخ و تغ   ن یا   یبرا   یار یبس

 1«. در بر گرفته است ن یزم  نی را در ا 

 در آتش یجاودانگ   :68 اشکال

ذِ   :یۀ آ  کنندیادعا م   کنندگانک یاز تشک   یبعض  الَّ اَل 
َ
    َن یوق

َ
أ َفَنَتَبرَّ ًة  َلَنا َکرَّ نَّ 

َ
أ َلْو  َبُعوا  اتَّ

ا َکَذِلَك   ُءوا ِمنَّ ْعَماَلُهْم َحَسَراٍت َعلَ   ِهُم ی رِ یِمْنُهْم َکَما َتَبرَّ
َ
ُه أ ارِ   َن یَوَما ُهْم ِبَخاِرِج   ِهْم ی اللَّ  2ِمَن النَّ

[  »کاش برای ما بازگشتی بود تا همان گونه که ]آنان :ندی گوکردند می یرو یکه پ  یو کسان)
که ـ را    شان یخداوند، کارها  گونهن ی ا   «.میجستمی   زاری ی[ از آنان ب زیجستند ]ما ن   زاری یاز ما ب 

حسرت   ایشانبر  می  ـهاستمایۀ  ایشان  آتش  به  از  هرگز  را  اینان  که  حالی  در  نمایاند، 
نیستبیرون آتش داللت میبر جاودان  ( آمدنی  در  آیۀماندن دوزخیان    : کند؛ در حالی که 
 ْرُض

َ
َماَواُت َواْل ها و زمین برجاست، در آن ماندگار  تا آسمان )  3خاِلِدیَن ِفیَها َما َداَمِت السَّ

د به  ماندن آن د بر اینکه باقی کنداللت می   (خواهند بود  ها در آتش، سرآمدی دارد که مقی 
  : های زیر دائمی نیستنددر حالی که این دو طبق آیه   ؛ها و زمین استپابرجاماندن آسمان 

ا ْرُض َدک 
َ
ِت اْْل و    ( نه چنان است، آنگاه که زمین، سخت در هم کوبیده شود ) 4کلَّ ِإَذا ُدکَّ

ِجلِّ ِلْلُکُتِب یْوَم    :ۀآی َماء َکَطی السِّ روزی که آسمان را همچون درپیچیدن  ) 5َنْطِوی السَّ
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 !و این تناقض است ؛ (پیچیم طومارها درمی

 : پاسخ

(، و به دو صورت  بودنی شگ یو هم  ماندن یبقا و دوام )باق  ی عنی(  ی»خلود« )جاودانگ  
مطلق تنها در    ۀ صورت جاودانو عذاب با آتش به   د«؛ ی  »نامق  یعنیمطلق    ی بقا   : است؛ اول

و آسمان؛    ن یزم   شدنلی تمام موجودات و تبد  ی بعد از فنا یعنی  شود؛ یحاصل م  امت یروز ق 
ا  از ج  نیو  به آن اشاره م  یۀاست که آ  یشکل  ،یاودانگ شکل  ُهْم  وَ   :دیفرماینخست  َما 

ارِ   َن ی ِبَخاِرِج  النَّ حال  ِمَن  ا   ی)در  ب   نانیکه  آتش  از  ا   (ستین   آمدنیرونیرا هرگز  عده    نیو 
 1. هستند  روانشانیظلم و پ  انیشوا یپ  ـد یفرمای م همان گونه که امام باقرـ

آ  یاز جاودانگ   یاما صورت م  یۀکه  اشاره  به آن  َداَمِت    َهایفِ   َن یَخاِلدِ   :د یفرمایدوم  َما 
ْرُض 

َ
َماَواُت َواْل   ماندنی باق  ،(برجاست، در آن ماندگار خواهند بود   نیها و زمتا آسمان )  السَّ

به  آتش  مقدر  باق  د ی  صورت  به  مشروط  آسمان   یو  پابرجاماندن  زم و  و  ا   نیها  و    ن یاست، 
ق   ت،یوضع از روز  از فنا   امت یقطعًا قبل  قبل  بود؛    یتمام  یو    ن یا   یعنیموجودات خواهد 

از روز ق از مرگ و قبل  بعد  با آتش است که  با نام    شود،یحاصل م  امت یعذاب، عذاب  و 
  2ْبَعُثوَن ی  ْوِم ی َوِمْن َوَراِئِهْم َبْرَزٌخ ِإلی    : دیفرمای م  تعالیحق  .شودی »عذاب برزخ« شناخته م

 . (شوند  خته یآنان برزخی است تا روزی که برانگ  شیو پشاپ )

عل حس  یامام  است  نیبن  برا ساعت   ن یتر سخت »  :فرموده  سه    یها  آدم،  فرزند 
که در آن از قبر خود    یساعت  ند، یبی مرگ( را م  ۀ الموت )فرشتکه در آن ملک   ی ساعت  : ستتا

ساعت  زد، یخیبرم پ  یو  در  آن  در  تباک   شگاه یکه    یسو به   ا یکه    ستد، یا یم   یوتعالخداوند 
اگر هنگام مرگ نجات    ! فرزند آدم  ی ا   :سپس فرمود   .آتش  یسو به   ای   شودیبهشت رهسپار م
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که به    یاگر هنگام  !و ای فرزند آدم  .دییپس راحت و رها شدی وگرنه به هلکت رس  افتی،ی
وگرنه به هلکت    دییخلص شدی و به سعادت رس  افتی،ی شوی نجات  قبر خود گذاشته می 

راحت و خلص شدی    افتی،ینجات    رگذرند ها بر صراط دافتادی، و اگر هنگامی که انسان 
قرار    انیها در برابر پروردگار جهان و اگر در آن هنگام که انسان   دی، یوگرنه به هلکت رس

رس   افتی، ی نجات    رندیگمی سعادت  افتادی  ده یبه  هلکت  به  وگرنه  شدی  رها  َوِمْن    . و 
،  (شوند  خته یآنان برزخی است تا روزی که برانگ   ش یو پشاپ)  ْبَعُثوَن ی  ْوِم یَوَراِئِهْم َبْرَزٌخ ِإلی  

[ در  یاست که برای آنان ]اهل ضللت و گمراه  نیا   قتی همان قبر است و حق  نی ا   :فرمود
  ی باغ  ایقسم به خداوند که قبر،  .و فشار خواهند بود قهیو در مض  هستسختی  زندگیقبر،  
  یسپس امام به شخص   ؛ پست آتش  هایگاه یپستی از جا گاه یجا ا یبهشت است،  یهااز باغ 

فرمود  و  کرد  رو  است،  آن  : از حاضران  آسمان  از    یراستبه که ساکن  را  بهشت  که ساکن 
  ن یاز ا   کیهستی؟ و منزل تو کدام   نیشناسد؛ پس تو از کدامداده و می  زییساکن آتش تم 

 1«دو منزل است؟

در آتش تا    ماندنیفقط باق  شودیحاصل م  امتیآنچه بعد از مرگ و قبل از ق   یعنی  نیو ا 
تا زمان  ماندنی بلکه باق  ؛ست یپابرجا هستند ن  نیها و زمکه آسمان   یزمان که    یدر بهشت 

در برزخ    یعنی)   امتیهست؛ پس بعد از مرگ و قبل از ق   زی پابرجا هستند ن  نی ها و زمآسمان
آ  ا یدن   انیم وضعخرتو  و  حال  به  توجه  با  انسان  کش  ای بهشت    ی سو به   تش ی(    ده یآتش 
 .شودیم

که پاداش و عقوبت در    ی»اما در پاسخ کس  :شده که فرمود   ت یروا   نیرالمؤمنیاز ام
ِت اَل    : دیفرمایخداوند متعال م  کند،ی انکار م  امتیرا بعد از مرگ و قبل از ق  ا یدن

ْ
َیأ َیْوَم 

اِر َلُهْم ِفیَها َزِفیٌر  ُم َنْفٌس ِإاَل  ِبِإْذِنِه  َتَکَل   ِذیَن َشُقوا َفِفي الَن  ا اَل  َم 
َ
َوَشِهیٌق  َفِمْنُهْم َشِقٌي  َوَسِعیٌد َفأ

ْرُض 
َ
َماَواُت َواْْل کس جز به  رسد هیچ [ که چون فرا روزی ]است) َخاِلِدیَن ِفیَها َما َداَمِت الَس 
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و اما کسانی که    بخت ک[ نی ند و ]برخی ا بخت آنگاه بعضی از آنان تیره   . اذن وی سخن نگوید
ن برجاست، در آن ماندگار  ها و زمی تا آسمانای دارند  آتش، فریاد و ناله  در اند،  بخت شده تیره 

ْرُض ِإاَل  و    (خواهند بود 
َ
َماَواُت َواْْل ِة َخاِلِدیَن ِفیَها َما َداَمِت الَس  ِذیَن ُسِعُدوا َفِفي اْلَجَن  ا اَل  َم 

َ
َوأ

َك  ها و زمین برجاست، در بهشت  اند، تا آسمان شده  ت بخکو اما کسانی که نی ) َما َشاَء َرُب 
شروع    را یز   امت؛ یقبل از ق   ن یها و زم آسمان   ی عنی  ؛(روردگارت بخواهدند، مگر آنچه پا جاودان

تبد   امتیق زمآسمان   لیبا  و  ا   نی ها  آن،  مثل  و  َوِمْن    :است  تعالیحقسخن    نی است، 
، و  (شوند  خته یآنان برزخی است تا روزی که برانگ   شیو پشاپ)  ْبَعُثوَن ی  ْوِم ی َوَراِئِهْم َبْرَزٌخ ِإلی  

 تعالیحق سخن  نیو آخرت؛ و مثل آن ا  ایدن  نی دو امر است، ثواب و عقاب ب نی ب یامر  نیا 
اعة  :است ا َوَعِشًیا َوَیْوَم َتُقوُم الس  اُر ُیْعَرُضوَن َعَلْیَها ُغُدًو  هر صبح و شام بر آتش عرضه  )  الَن 

صبح  است  یو جاودانگ   ی ابد  ۀ که خان یامتی در ق  ؛(پا شود  ر شوند، و روزی که رستاخیز بمی
شام   دنو  در  تنها  و  ندارند،  م  تعالیحق   . ستایوجود  بهشت  اهل  خصوص    : دیفرمای در 
 ا ُهْم ِفیَها ُبْکَرًة َوَعِشًی 

ُ
صبح و    . ([ استشان صبح و شام در آنجا ]آمادهو روزی ) َوَلُهْم ِرْزق

اَل   : د یفرمای م تعالیحق . تعلق دارد امت یق قبل از  یزندگ هشِت ب شام تنها به شب و روز در 
َزْمَهِریًرا   ِفیَها َشْمًسا َواَل  ا   ( در آنجا نه آفتابی بینند و نه سرمایی)   َیَرْوَن    ن یو همانند آن، 

ْمَواًتا    :است  تعالیحق سخن  
َ
أ ِه  ِتُلوا ِفي َسِبیِل الَل 

ُ
ِذیَن ق اَل  ْحَیاءٌ   َبْل َواَل َتْحَسَبَن  

َ
ِهْم   ِعْنَد   أ   َرِب 

وَن یُ 
ُ
َفْضِلِه     ْرَزق ُه ِمْن  الَل  ِبَما آَتاُهُم  اند،  هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده)  َفِرِحیَن 

به آنچه خدا از فضل    .شوند اده میاند که نزد پروردگارشان روزی دبلکه زنده   ؛مرده مپندار 
 1« .هی تا آخر آ ( تندخود به آنان داده است شادمان هس

قرار ندارند، و    م یبر یکه ما در آن به سر م  یی ا یدن ن یدر هم ، یآتش برزخ ا یبهشت  : نکته
  ده ینام  ز ین  ا«یها( است که »آسمان دن آسمان اول )عالم نفس   ت، یروا   ن یدر ا   ا« ی»دن  یمعن
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هم  1؛ شودیم آدم  یبهشت  لیدل  ن یبه  زم  ازقبل    که  به  شد    نیهبوطش  خلق  آن  در 
وعده داده   یاست که خداوند به و  ی همان بهشت ن یشده است، و ا  دهی نام  «یو ی»بهشت دن 

 .گرددی است بعد از مرگ به آن بازم

 :فرموده است  احمدالحسن دیس

در    یو یو حوا از بهشت دن   هبوط آدم  .کامًل روشن است  ات یمفهوم آ  ...»
  ،بوده است   نیزم نی که در ا   یهبوط از بهشت  توانی را نم  ن یزم یسو آسمان اول به 

کرد  نیزم   نی هم  یسو به  ا    :محسوب  َفِإمَّ َجِمیًعا  ِمْنَها  اْهِبُطوا  ْلَنا 
ُ
کُ ق ِتَینَّ

ْ
ي    ْم َیأ ِمنِّ

همه از بهشت فرو    می گفت)  َفَمْن َتِبَع ُهَداَي َفَل َخْوٌف َعَلْیِهْم َواَل ُهْم َیْحَزُنوَن   یُهدً 
  ی رو یمن پ   ییها که از راهنماآمد، بر آن  تانیبرا   ییپس اگر از جانب من راهنما   ؛ دیشو

  ستهبوط، عبارت ا   نی پس ا   .(شوند ینخواهد بود و خود اندوهناک نم  یمیکنند ب 
  امام صادق  .نیزم سوی  به   ژهیوو به   یاز نزول از آسمان اول به آسمان جسمان

و خداوند    ، نمود   را که در آن بود   ی فرموده که آدم درخواست بازگشت به بهشت  ان یب
  ییاست که پس از جدا   یهمان بهشت  ن یا   کند یم  ان یوضوح ب به   نی و ا   ؛ اجابت فرمود

  طور  همان به آن وارد خواهد شد و  گر ید ارمرگ، ب  ۀلیوسنفس انسان از جسدش به 
 .که قبًل در آن بوده، به آن باز خواهد گشت

کعبه طواف کرد    ۀ سال به دور خان  صدک یحضرت آدم    :د یفرمای م  ابوعبدالله
به حوا نگاه نم از فراق بهشت آن   کرد،ی و  اثر که بر دو گونه   ستیدر گر قو   یاش 

»خدا تو را حفظ    :آمد و گفت  ینزد و   لیآنگاه جبرئ  . مانند دو نهر بزرگ نمودار شد
بر    ی « پس چون به او گفت »خدا تو را حفظ کند« اثر شادمان.کند و خندان گرداند

او گفت  چهره به  و چون  است،  او خشنود شده  از  دانست خدا  و  بست  نقش  اش 
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از پوست    ییهاکه لباس   یدر حال  ستاد،یکعبه ا   ۀبر در خان   .د ید« خند»خندان گردان
و مرا به    امرز ی»بارالها از لغزشم درگذر، و گناهم را ب  : شتر و گاو بر تن داشت و گفت

»از لغزشت درگذشتم، و    :« خداوند عزوجل فرمود .بازگردان  ،ی که از آن راند   ییجا
 1« .راندمت رونیبه آنجا که از آن ب  گردانمیتو را بازم  یزودو به  دمیگناهت را آمرز 

 اهل آتش یغذا :69 اشکال

  کنند ی اهل جهنم صحبت م  یکه در رابطه با غذا   یاتیآکنندگان  تشکیک از  به نظر برخی  
  ین مرتبه »زقوم« و سومدیگر  و بار    « ینمرتبه آن را به »غسل   یک .  تعارض دارند  یکدیگر با  

 : هستند یربه شرح ز   یاتآ این  . کنندیم یف »ضریع« و چهارم »آتش« توص

)پس امروز او را در اینجا   2َفَلْیَس َلُه اْلَیْوَم َهاُهَنا َحِمیٌم * َواَل َطَعاٌم ِإالَّ ِمْن ِغْسِلیٍن ـ  
 . چرکابه ندارد( حمایتگری نیست * و خوراکی جز

ِثیِم ـ 
َ
وِم * َطَعاُم اْْل

ُّ
ق  . پیشه است(گناه  ک)آری درخت زقوم * خورا  3ِإنَّ َشَجَرَة الزَّ

ْیَس َلُهْم َطَعاٌم ِإالَّ ِمن َضِریٍع ـ   .ندارند(  ک)خوراکی جز خار خش 4لَّ

ُه ِمَن  ـ   ْنَزَل اللَّ
َ
ِذیَن َیْکُتُموَن َما أ ُکُلوَن  ِإنَّ الَّ

ْ
وَلِئَك َما َیأ

ُ
ِلیًل أ

َ
اْلِکَتاِب َوَیْشَتُروَن ِبِه َثَمًنا ق

اَر ِفي ُبُطوِنِهْم ِإالَّ ال به  دارند و  )کسانی که آنچه را خداوند از کتاب نازل کرده پنهان می 5نَّ
 .  خویش فرونبرند(های آنان جز آتش در شکم  دهند، ی بهای ناچیزی مآن 
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 ! خورند؟یم چیزی چه  یقاً پس اهل جهنم دق 

 : پاسخ

؛  با یکدیگر ندارند  یتعارضهیچ    کنندی م  یفاهل جهنم را توص   ی و غذا   توضعیکه    یاتیآ
  ی بند ، طبقه جهنم شدگان در  عذاب با توجه به وضعیت    ـبریمیاز آن به خدا پناه مـ آتش    یرا ز 

  جهنمیان   یغذا وضعیت  ( در ذکر  ییو راو  ی )قرآن  ین شرعومت همان طور که    ؛ شده است
 نظر دارد. اتفاق ـشود یوصف متآن   لو امثا داغی بسیار و تعفن و قباحت  ه که بـ

اثر گرمااز خون و چرک و عرق    یزی : چ ینل ْس غِ   ـ از اهل جهنم بر    ید شد  ی است که 
وال طعام إال  چنین معنایی روایت شده است: »جهت    ینو به هم   ، شودیو تراوش م  یجار 

 1«.اردف عرق ک»: فرمود. من غسلین 

سبب  است که از اهل جهنم به   یزی چ  یز ناین    ندارد.  «ین»غسلتفاوت چندانی با  :  یعضر  ـ 
إال من ضریع»  . شودیم  ی شدت حرارت جار  لهم طعام  آتش  »:  فرمود  « لیس  اهل  عرق 

 2«.شودی و آنچه از فرج زناکاران خارج م ،است

و خون دوزخیان در شرق عالم ریخته    ک سطل از چر   ک اگر ی»فرمود:    خدا   رسول
 3«.آیداند به جوش می کسانی که در غرب عالم  ۀشود، بر اثر آن، جمجم

،  است  ذکر کرده  رسول خدا   ی برا   یل که جبرئ   یدر شرح وصف آتش  صادق  امام
  ی همه از بو   ، ریخته شود  یا در شراب اهل دن  یع تلخ ضر   ُبناز خار    یا ... اگر قطره»فرمود:  

ن آن م تنها    ،میرند یتعف  اگر  زنج  یکو  از  دن  یری حلقه  ذراع است در    یاکه طولش هفتاد 
آسمان    ینب  یاندوزخ  یهااز جامه   یا و اگر جامه   شودیذوب م  یاشود، از حرارتش دن   گذاشته
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  یلو جبرئ   یستگر   خدا رسول  .  میرندیم  یا اهل دن  ۀآن هم  ی ، از بو شود  یزانآو  ینو زم
به    ردگارتان : پرو یدآن دو فرستاد که به آن دو بگو  ی سو را به  یا . خداوند فرشته یستگر   یز ن

خاطرش مرتکب شوید که به گناهی  اینکه  از  را  شما    ی: هر دو گویدی و م  رساندی شما سلم م
  یل جبرئ  یگرد  ین بعد از ا   رسول خدا   فرمود:  امام صادق  «.امکنم ایمن کرده   تانعذاب

م و خندان ند  1« .یدرا متبس 

  یاطین ش  ی مانند سرهاهو تعفن    یظاهرش از نظر زشت  .در جهنم است  یزقوم درخت  ـ
 . است مانند مس گداخته یآتش اشیوه و م ،است

: مهل: مس  فرمود  «کالمهل»:  تعالیحق   ۀ... فرمود«ان شجرة الزقوم طعام اْلثیم»
همانند جوشش آب   گدازدها می)در شکم  « الحمیمیغلي في البطون کغلي » ؛ گداخته است

 2حرارت رسیده است.« ۀیعنی به جوش آمده و به باالترین درججوشان( 

  یانب   یل آن را به تفص طبقات  و  توصیف  آتش جهنم را  ی  طوالن  یثی در حد  باقر  امام
به    یا ضربه ... سپس  »فرمود:  و    ید،که درخت زقوم در آن قرار دارد رس ای  طبقه تا به    کرد

َشَجَرٌة    :رسدی تا به درخت زقوم م  کندی هزار سال سقوط م  و هفتاد  شودی سرش زده م
َیاِطیِن  الشَّ ُرُءوُس  ُه  نَّ

َ
َکأ َطْلُعَها  اْلَجِحیِم *  ْصِل 

َ
أ از قعر آتش    َتْخُرُج ِفي  )درختی است که 
* میوه سوزان می   ینآتش  ۀهزار شاخهفتاد   .های شیاطین است(سراش گویی چون  روید 

زشت و بدبوست   یطانچون سر ش اییوه ، هر مینآتش ۀیوو در هر شاخه هفتادهزار م ،دارد
سنگ و تا  ابتدای  ینلغزنده است، ب ایینه آ ییگو  کند،ینرم و صاف رشد م یا که بر صخره 

آن از آتش و   هاییوه و م نوشندی از آتش م یشهاخود سنگ هفتادهزار سال است و شاخه
او گفته م  .آتش است  یشهاشاخه ا شودی به  برو  ،بدبخت گمراه  ی:  باال    ؛باال  پس هرچه 

هزار سال در عذاب  همچنان هفتاد   ینبنابرا   رود؛یباال مبا لغزیدن  و    خوردی م  یزل  رودیم
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تر از آهن  تر از مردار و سخت تر از صبر و بدبو آن بخورد، آن را تلخ   ز ا   اییوهو اگر م  ماندیم
 1« ...جوشدیهمانند آب جوشان در شکمش مگیرد اگر در شکمش قرار  و یابد، یم

و    ین »غسل   کنندیادعا مکنندگان  تشکیک گونه که  آن  کنیم ی ملحظه مبه این ترتیب  
بلکه همه از    ؛ حاصل شده   ی ندارند که گفته شود تناقض ضد و نقیضی    ی معان  و زقوم«   یع ضر 

  یل دل  ین به هم   .شوندیآن عذاب داده مگناهکاران با  که    دن شویم  ی ناش  ی شدت آتش جهنم
:  شودی م  یفتوص  ینچن  کنندیاندک کتمان مدر برابر متاعی  را    یقتکه حق  یکسان  یتوضع
 اَر ُکُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم ِإالَّ النَّ

ْ
  ین و هم  های خویش فرو نبرند()آنان جز آتش در شکم   َما َیأ

غسلین،  بنابراین بر تمامی آنچه بیان داشتیم ) ؛ نقل شده است یز ن  یتیم معنا در خوردن مال  
م  ( زقوم  و   ضریع شد بودن  مذاب  رت،حرا شدت    یلدلبه   کند،ی آتش صدق  ؛  یدو جوشش 

 . یمملحظه کرد ینیرا در متون داش شدهگفته  توصیِف  یز آن و ن  ی همان گونه که معنا

 فرعون؟ نجات   ایشدن غرق  : 70  اشکال

تشک   یبعض  در خصوص مسئل   کنندیمادعا    کنندگانک یاز  کار فرعون    ۀقرآن  فرجام 
تناقض  در   کی  .است  ییگودچار  مغرق   بارۀجا  فرعون  َوُجُنوَدُه    :دیفرمایشدن  َخْذَناُه 

َ
فأ

اِلِمیَن  سپاهیانش را فرو گرفتیم و  تا او و  ) 2َفَنَبْذَناُهْم ِفي اْلَیمِّ َفاْنُظْر َکْیَف َکاَن َعاِقَبُة الظَّ
افکندیم دریا  در  را  بود  . آنان  چگونه  ستمکاران  کار  فرجام  که  دیگر    ( بنگر  جایی  در  و 

یَك ِبَبَدِنَك ِلَتُکوَن ِلَمْن َخْلَفَك    :صراحت دربارۀ نجات وی سخن گفته استبه  فاْلَیْوَم ُنَنجِّ
لَ  آََیاِتَنا  َعْن  اِس  النَّ ِمَن  َکِثیًرا  َوِإنَّ  بی ) 3َغاِفُلوَن آََیًة  بدن  با  را  تو  امروز  نجات  پس  جانت 

آیند عبرتی باشد،  افکنیم[ تا برای کسانی که از پی تو می می   دهیم ]و بر بلندای ساحل می
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و البته این با گفتۀ داوود نیز مخالف    ( ندا های ما غافل گمان، بسیاری از مردم از نشانه و بی
لزم افکند و فرعون و سپاهیانش را در در ) :است

ُ
 1(. یای ق

 : پاسخ

  تعالیحق   .شدن بودفرجام کار فرعون و سپاهیانش طبق تصریح قرآن کریم واقعًا غرق  
َخْذَناُه َوُجُنوَدُه َفَنَبْذَناُهْم ِفي اْلَیمِّ َوُهَو ُمِلیٌم   : فرمایدمی

َ
]تا[ او و سپاهیانش را گرفتیم  ) 2فأ

وِإْذ  و    ([ نکوهشگر ]خود[ بود او ]در آخرین لحظه و آنان را در دریا افکندیم در حالی که  
َتْنُظُروَن  ْنُتْم 

َ
َوأ ِفْرَعْوَن  آََل  َنا 

ْ
ْغَرق

َ
َوأ ْنَجْیَناُکْم 

َ
َفأ اْلَبْحَر  ِبُکُم  َنا 

ْ
را  ) 3َفَرق دریا  که  هنگامی 

مشاهده   شما  که  حالی  در  کردیم  غرق  را  فرعونیان  و  دادیم  نجات  را  شما  و  شکافتیم 
ِبُذُنوِبِهْم  و    (کردیدمی ْهَلْکَناُهْم 

َ
َفأ ِهْم  َربِّ َیاِت 

َ
ِبآ ُبوا  َکذَّ ْبِلِهْم 

َ
ق ِمْن  ِذیَن  َوالَّ ِفْرَعْوَن  آَِل  ِب 

ْ
کَدأ

َظاِلِمیَن  َکاُنوا  َوُکلٌّ  ِفْرَعْوَن  آََل  َنا 
ْ
ْغَرق

َ
آنان  ) 4َوأ از  پیش  فرعونیان و کسانی که  رفتار  چون 

،  ک [ گناهانشان هلرا تکذیب کردند؛ پس ما آنان را به ]سزای  بودند، که آیات پروردگارشان 
بودند  آنان ستمکار  و همۀ  را غرق کردیم  فرعونیان  ب  ؛ (و  نیز  روایات  نکته تصریح    ه و  این 

 . کنندمی

آ م  ونسی  ۀسور   ۹۲  یۀ اما  نجات  را  تو  بدن  معنا  م«، یدهی »امروز  آن  که    یی به 
کرده  رندگانیگاشکال غرق اینکه  ـ   اندبرداشت  از  نجات  فرعون  بلکه    ست؛ین  ـافت یشدن 

خصوص  بود؛ به   ا یدر در   ماندنی فرعون از باق  جانی بدن و جسد ب  افتن یمنظور فقط نجات 
زره  فرعون  برا   یمتعدد   یهاکه  که  آنجا  از  و  بود  کرده  تن  موس  کار یپ  ی به  و    یبا 

بود  لیاسرائی بن افتاده  راه  بود  نشی سنگ   یآهن  یهازره   دنیپوش   به    ل یدل  نیبه هم   . کرده 
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به شمار    ی پس از و   عبرت افرادِ   یۀ خدا و ما   ات یاز آ  یا را نشانه   ی کردن جسد و قرآن، خارج 
 .ماندی م یباق ا یچراکه قاعدتًا آهن در کف در  آورد؛یم

امام رضا  :گفته است  یبن محمد همدان  میابراه ابوالحسن  چرا    :عرض کردم  به 
او    ا ر یز »  :فرمود   ! ؟اقرار کرده بود  دی که به توح  یدر حال  خداوند عزوجل فرعون را غرق کرد

  . ستین  رفتهیعذاب، پذ   دن ی هنگام د  آوردنمان یکه ا   یآورد، در حال  مان یعذاب ا   دنی هنگام د
پ  نیا  در خصوص  هم  خداوند  پس  ان ین یش یحکم  هم  و    : دیفرمای م  تعالیحق   .انین یاست 
 ا ِبه ُمْشرِِکیَن ه َوْحَده وَکَفْرنا ِبما ُکنَّ ا ِباللَّ َسنا قاُلوا آَمنَّ

ْ
ْوا َبأ

َ
ا َرأ ا    فَلمَّ َفَلْم َیُك َیْنَفُعُهْم ِإیماُنُهْم َلمَّ
َسنا 

ْ
ْوا َبأ

َ
ایمان آوردیم و بدان  [ ما را دیدند گفتند »فقط به خدا پس چون سختی ]عذاب)  َرأ

[ هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند،  و]لی  ک «گردانیدیم کافریممی   ک چه با او شری
َك ال   :د یفرمایم ز ین و ؛ (شتها سودی ندا دیگر ایمانشان برای آن ِتي َبْعُض آیاِت َربِّ

ْ
یْوَم َیأ

ْو  
َ
أ ْبُل 

َ
ای از  روزی که پاره )  َکَسَبْت ِفي ِإیماِنها َخْیراً َیْنَفُع َنْفسًا ِإیماُنها َلْم َتُکْن آَمَنْت ِمْن ق

آوردن خود به دست  کسی که قبًل ایمان نیاورده یا خیری در ایمان  اید ی های پروردگارت بنشانه 
ی  :زیفرعون ن  و ؛ (بخشدنمی ی آوردنش سودنیاورده، ایمان  ْدَرَکه ِإذا  حتَّ

َ
  آَمْنُت  قاَل  اْلَغَرُق  أ

ه نَّ
َ
ِذي  ِإالَّ   ِإله  ال  أ َنا  ِإْسراِئیَل   َبُنوا   ِبه  آَمَنْت   الَّ

َ
شدن را درک  تا وقتی که غرق)  اْلُمْسِلِمیَن   ِمَن   وأ

جز آنکه    ست یایمان آوردم که هیچ معبودی ن  : شدن قرار گرفت[ گفتکرد ]و در ُشرف غرق 
آْلَن    : به او گفته شد  پس  ؛( شدگان هستماند، و من از تسلیم فرزندان اسرائیل به او گرویده

آَیةً  َخْلَفَك  ِلَمْن  ِلَتُکوَن  ِبَبَدِنَك  یَك  ُنَنجِّ َفاْلَیْوَم  اْلُمْفِسِدیَن  ِمَن  وُکْنَت  ْبُل 
َ
ق َعَصْیَت  ْد 

َ
  وق
دی و از تباهکاران بودی؟ پس امروز بدن  کر اکنون؟ در حالی که پیش از این نافرمانی می )

از فرق سر تا    فرعون .(آیند عبرتی باشدتو می  تا برای کسانی که از پِی  میدهی تو را نجات م
غرق شد، خداوند بدن او را بر    یوقت  . بود  پوش کردهزرهو بدنش را    ،ده ینوک پا از آهن پوش

ها او را با  باشد؛ و آن   یا و نشانه   ه یآ  ند یآی که بعد از او م  یکسان   ی افکند تا برا   ن یزم  یبلندا 
بلندا   ی آهن  یهازره   ینیسنگ  بر  داشت  تن  به  حال  دند، یدی م  نی زم  ی که  به   یدر  طور  که 
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 1« .شد یا و نشانه  هیاو آ ب یترت ن یو به ا  د، یآیو باال نم رودی در آب فرو م ینی معمول سنگ 

 : دی فرمایم ونس ی  ۀسور  ۹۲  یۀآ ر یدر تفساحمدالحسن   دیس

ن  تیوضع  د یبا  نی همچن» را  وقت   زیفرعون  سربازانش،  همانند  او    یکه  بر  آب 
شده بود در نظر گرفت؛ چراکه   ن یو سنگ  ، تن کرده  هکه ب ی آهن ۀ با زر  برد، یم ورش ی

  یتصور کرد او رو   توانی رهسپار شده بودند؛ پس نم  لیاسرائی جنگ با بن  یها برا آن
  د؛ ی بگو  ی ز یکه چ  دی ایب   ش یپ  شیفرصت برا   ن یشنا کرده باشد تا ا   ا یآب شناور شده  

شده    نی و از آنجا که او با آهن سنگ   دهد؛ی به او نم  یا اجازه   نی چن  یآهن  ۀچراکه زر 
خداوند است؛ چراکه    ی از سو   یا نشانه تش  از آب پس از هلک بدنش  شدن  خارج   بود 
ِلَتُکوَن    :داردی نگه م  ایطور معمول آهن او را در قعر در به  ِبَبَدِنَك  یَك  ُنَنجِّ فاْلَیْوَم 

َلَغاِفُلوَن  آَیاِتَنا  َعْن  اِس  النَّ ِمَن  َکِثیرًا  َوِإنَّ  آَیًة  َخْلَفَك  را نجات  )  ِلَمْن  تو  امروز، بدن 
ای باشی، و حال آنکه بسیاری از  نشانه   آیند آنان که پس از تو می   ی تا برا   م یدهیم

 2« .(اندمردم از آیات ما غافل 

 فرستادگان را؟  ا یکردند   بیرا تکذنوح نوح،  قوم   : 71  اشکال

تشکیک به   از  برخی  آینظر  ُبوِن   : ۀکنندگان  َکَذ  ْوِمي 
َ
ق ِإَن   َرِب   اَل 

َ
گفت) 3ق   : نوح 

که قوم نوح، فقط او را تکذیب  بر اینداللت دارد    (کردند   بی سخت تکذمرا  پروردگارا، قوم من  
آی  در  ،کردند که  اْلُمْرَسِلیَن   : ۀحالی  ُنوٍح  ْوُم 

َ
ق َبْت  نوح) 4َکَذ  تکذ فرستادگان  ،  قوم    ب یرا 

  نوح، اولیِن دانیم  میو    ؛ که قوم نوح، فرستادگان را تکذیب کردندبر اینداللت دارد    ( کردند
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 ! نبوده استو فرستادگانی پیش از او بوده، فرستادگان 

   :پاسخ

اصل    هیچ  گویند اش سخن میکنندگان درباره که تشکیکچیزی    مشخص است  کاملً 
، فرستادگان و  پیش از نوحهای الهی  انبیا و حجت   ۀهم   .ندارد  ن خدا و اساسی در دی

این معنا ـ   و نوح  ؛ندا ه مردم بودسوی  به   از سوی خداوند سبحان  شدگانیمبعوث اولین  ـ  به 
 . نبود شده و فرستاده از سوی خداوندمبعوث

امام باقر او در  ولی    ...»  : فرمود  نوحپیامبر خدا    ۀ که دربار روایت شده است    از 
به   ایشان  ییانبیا ها  آنقومش رسید که  حالی  بین  ند تکذیب کرده  بود  و آدم  را که 

استهمان  این  و    بودند؛  عزوجل  خداوند  اْلُمْرَسِلیَن   :سخن  ُنوٍح  ْوُم 
َ
ق َبْت  یعنی    َکَذ 

 1« . ...بودند  که بین ایشان و آدمپیامبرانی 

 چند فرد؟   ایبود نفر  ک یصالح،  ۀ ناقکنندۀ پ ی   :72  اشکال

پس رفیقشان  ) 2َفَناَدْوا َصاِحَبُهْم َفَتَعاَطٰی َفَعَقَر   :ۀآی  کنندگاننظر برخی از تشکیک به  
  ، بود نفر  یک  فقط  ناقه،    ۀ کنندکه ِپیبر اینداللت دارد    (ی کرد]شتر را[ پِ   را صدا کردند و او

آی ِمَن    :ۀولی  ُکْنَت  ِإْن  َتِعُدَنا  ِبَما  اْئِتَنا  َصاِلُح  َیا  اُلوا 
َ
َوق ِهْم  َرِب  ْمِر 

َ
أ َعْن  َوَعَتْوا  َة 

َ
اق الَن  َفَعَقُروا 

:  روردگار خود سرپیچیدند و گفتندشتر را پی کردند و از فرمان پپس آن ماده) 3اْلُمْرَسِلیَن 
ُبوُه    : ۀو آی   ، (دهی برای ما بیاور ، آنچه را به ما وعده می فرستادگانی از  تو  ای صالح، اگر   َفَکَذ 

اَها ُهْم ِبَذْنِبِهْم َفَسَو  شتر[  خواندند و آن ]ماده   گویش[ دروغو]لی) 4َفَعَقُروَها َفَدْمَدَم َعَلْیِهْم َرُب 
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  ک[ گناهشان بر سرشان عذاب آورد و آنان را با خا سزای] را پی کردند، و پروردگارشان به  
 ! بوده است، بیش از یک نفر  شتر آن ۀکنندکه ِپیکنند میداللت   (یکسان کرد

 : پاسخ

نفر  یک    شمستقیم  ۀدهندانجام «، حتی اگر  گناهزیرا »اختلفی بین این آیات نیست؛  
 . شودمحسوب می  شریک جرم اواو رضایت داشته باشد نیز  که به کار کسی ولی باشد، 

هرگاه در روی زمین گناهی صورت گیرد، کسی که شاهد آن  »  :فرمایدمی  خدا رسول  
کسی که    لیو   ؛ ند کسی است که شاهد آن نبوده استمانه گیرد،  بباشد و از آن کار خرده  

 1« مانند کسی است که شاهد آن بوده است.ه اما به آن کار راضی باشد  شاهدش نباشد

است  کسی  مانند  ه  خشنود باشدای  عده کار  از  که  کسی  »  : ه استفرمود  امام علی
انجام  دو گناه    داخل باطلی شده باشد هرکس    و   در آن کار همکاری کرده است؛ آنان  با  که  

 2« .و گناه رضایت به آن ،گناه عمل به آن :داده است

ْبِلي    :تعالیحق سخن    ۀدربار   امام صادقدلیل  به همین  
َ
ْد َجاَءُکْم ُرُسٌل ِمْن ق

َ
ْل ق

ُ
ق

َتْلُتُموُهْم ِإْن ُکْنُتْم َصاِدِقیَن 
َ
ْلُتْم َفِلَم ق

ُ
ِذي ق َناِت َوِباَل  بودند  رسوالنی  قطعًا پیش از من،  )   ِباْلَبِی 

آشکار که   را    گفتید که  را    ی دالیل  آنان  چرا  گویید، پس  می  راست  اگر  آوردند.  شما  برای 
که  کسانی  ولی خواستشان با    ، ندا ه نکشترا  آنان  اینان،  دانست که  می و  »  : فرمود  ( کشتید؟

از  زیرا  ؛ ه استنامیدقاتل را  ها  آنخداوند،  ه بودند موافق بود، و به همین دلیل  کشتها را  آن
 3« .رضایت داشتندکار، آن کردند و به پیروی هوای نفس خود 

  ، مستقیم  ۀدهنداشاره به انجام  َفَتَعاَطٰی َفَعَقَر   ۀروشن شد، پس آینکته  این حال که  
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ةَ  : ۀو آی
َ
اق اشاره دارد  کار  برای انجام آن   به رضایت آنان آیات دیگر نظیر آن،و    َفَعَقُروا الَن 

نتیجهو   اوها  آن   در  به همین    شریکان  و  همگی مستحق عذاب    دلیلدر جنایت هستند 
ْصَبُحوا ِفي َداِرِهْم َجاِثِمیَن   : هستند

َ
ْجَفُة َفأ َخَذْتُهُم الَر 

َ
لرزه آنان را فروگرفت  آنگاه زمین ) 1َفأ

خانه  در  درآمدند و  پا  از  ُهْم  و    ،(هایشان  َرُب  َعَلْیِهْم  اَهاَفَدْمَدَم  َفَسَو    پس ) 2ِبَذْنِبِهْم 
 . ( یکسان کرد ک [ گناهشان بر سرشان عذاب آورد و آنان را با خا پروردگارشان به ]سزای 

  که بر روی منبر کوفه بود   ینمؤمناز امیرال  نقل شده است، گویداز اصبغ بن نباته  
  ، ای مردم . من بینی هدایت و چشمانش هستم . ی ایمان هستممن بین» : شنیدم که فرمود
مردم  راستی  به   .وحشت نداشته باشیدپویندگان طریقش  بودن  اندک دلیل  در راه هدایت، به 

سفره سیریبر  که  شدند  جمع  گرسنگیای  و  اندک  استاش  بسیار    ، خداوند و    ؛اش 
استیاری  نیست که    .کننده  این  و خشمجز  را    ، خشنودی  یمردم    کند. میدیگر  ک شریک 

زیرا    ؛ نفر دست و پا برید، اما عذاب آن تمام قوم ثمود را گرفت  ک ثمود را ی  شترِ ماده چنانکه  
َفَناَدْوا َصاِحَبُهْم َفَتَعاَطٰی   است:  تعالیحق ؛ و نشانۀ آن، این سخن  همگی آن را پسندیدند 

خود را خواندند تا مجهز شد    سیصاحب و رئ   یآن قوم شق)   َفَکْیَف َکاَن َعَذاِبي َوُنُذرِ *  َفَعَقَر  
َفَعَقُروَها َفَدْمَدَم    : فرمایدمیو    ( من چگونه سخت بود  هیپس عذاب و تنب   *   کرد   یو ناقه را پ

اَها ُهْم ِبَذْنِبِهْم َفَسَو  کردند، خدا هم آنان را به    یناقه را پآن  و  )  َواَل َیَخاُف ُعْقَباَها  َعَلْیِهْم َرُب 
  چی ه  در حالی که   نمود   کسانیگناهشان هلک ساخت و شهرشان را با خاک    )ظلم و(   فریک

گاه باشید  . نداشت(ها  آن   تاز هلک  یباک ن پرسیده شود و او  ماگر از کسی دربارۀ قاتل    ، آ
 3«راستی خود آن شخص مرا کشته است.بوده است پس به   مؤمنگمان کند وی 
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 چند درجه؟   ا یدارند   یدرجه برتر  کی، مجاهدین  ایآ : 73  اشکال

تعارض وجود    ءنسا  ۀاز سور   ه یدو آ  ن یا   انی م  کنندیم  ال یخ  نکنندگاتشکیک از    یبعض 
ِه    :دارد اللَّ َسِبیِل  ِفي  َواْلُمَجاِهُدوَن  َرِر  الضَّ وِلي 

ُ
أ َغْیُر  اْلُمْؤِمِنیَن  ِمَن  اْلَقاِعُدوَن  َیْسَتِوي  ال 

ْنُفِسِهْم َعَلی اْلَقاِعِدیَن َدَرَجًة وَ 
َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
ُه اْلُمَجاِهِدیَن ِبأ َل اللَّ ْنُفِسِهْم َفضَّ

َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
ُکل  َوَعَد  ِبأ

هُ  ْجًرا َعِظیًما    اللَّ
َ
ُه اْلُمَجاِهِدیَن َعَلی اْلَقاِعِدیَن أ َل اللَّ َدَرَجاٍت ِمْنُه َوَمْغِفَرًة َوَرْحَمًة  *  اْلُحْسَنی َوَفضَّ

َرِحیًما َغُفوًرا  ُه  اللَّ با  نشین که زیان مؤمنان خانه ) 1َوَکاَن  با آن مجاهدانی که  دیده نیستند 
خداوند، کسانی را که با مال و    .کنند یکسان نیستند میمال و جان خود در راه خدا جهاد  

نشینان مزیت بخشیده، و هر دو را خدا وعدۀ  ای بر خانه کنند به درجه جان خود جهاد می
نشینان به پاداشی بزرگ، برتری بخشیده  [ مجاهدان را بر خانه [ نیکو داده، و]لی]پاداش 

 . (و خدا آمرزندۀ مهربان است  ست،ودرجات و آمرزش و رحمتی ]که[ از جانب ا *   است؛

   :پاسخ

 : اندمیان این دو آیه هیچ تعارضی وجود ندارد؛ زیرا بازماندگان از جهاد، دو دسته 

 .هان یا  ر یو نظا ی مار یمثل نقص و ب  یبازماندگان با عذر شرع :اول

 . یشرع هی بازماندگان بدون عذر و توج  :دوم

  نکه یدو دسته از بازماندگان از جهاد نازل شده و ا   نیا   تیوضع  انی ب  یدر اصل برا   هیآ  نیا 
 :اندنداشته   یعذر   چیه گرانیکه د  یاند، در حالها معذور بوده از آن یا عده

ثمال تفس  یابوحمزه  روا   ریدر  است  تیخود  از    ۀ دربار   ه یآ  ن ی»ا   :کرده  مالک  بن  کعب 
ها  آن   .نازل شد  واقفیاز بن   هیبن عوف، و هلل بن ام  عمرویاز بن  عیمرارة بن رب   سلمه،ی بن

  دگانیدان یکه خداوند عذر ز   یکردند، در حال  یدر روز تبوک از جهاد با رسول خدا شانه خال
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 1«.مکتومام  بن  عذر عبدالله  یعنی رد؛ یپذیرا م

وُکل  َوَعَد    :یتعالسخن حق  ن یا   . ورزدی م  تأکیدنکته    نی بر ا   ه یآ  ن یخود هم   ن یهمچن 
اْلُحْسَنی ُه  هم به    ، خداوند   کندیم  روشن   ( [ نیکو داده]پاداش   ۀو هر دو را خدا وعد)  اللَّ

بازماندگان، وعد به  ا   کو یپاداش ن  ۀمجاهدان و هم  بازماندگان    ن یا   ی عنی  نی داده است، و 
 . ها را از جهاد بازداشته استاند که آنداشته  یشرع ی عذر 

ا  که  دانست   ن یحال  را  عذر   م، ینکته  که  جهاد  از  هداشته   یبازماندگان    ی گناه  چ یاند 
شرط در    کهچرا   شوند؛ یبازخواست نم  خاطر بازماندنشان از جهاد اند و شرعًا به مرتکب نشده 

ُه    :د یفرمایم  یتعالحق   .است  ییداشتن قدرت و توانا  ،یشرع  فی تکال  یتمام ُف اللَّ ال ُیَکلِّ
اگر در    بلکه   ؛ (کنداش تکلیف نمی قدر توانایی کس را جز به خداوند هیچ ) 2َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها

ها را  بودن با آن   ی خودشان صادق بوده و کار با جهادگران را دوست داشته و آرزو   ی هات ین
نسبت به    ن یحال مجاهد  هر  به  یشوند؛ ول  ک یها شر در پاداش با آن  چه بسا داشته باشند  
 . باشدداشته   یاگر بازماندنشان عذر  ی برخوردارند، حت ی درجه برتر   کیبازماندگان از  

خاطر  اند که شرعًا به مرتکب شده   ی گناه  نان یا   ، ی عذر   چ یجهاد بدون ه اما بازماندگان از  
  ی و درجات  م ی عظ  یجهادگران با مال و جان با پاداش  نکهیعلوه بر ا  شوند؛ی آن بازخواست م

برتر  آنان  بر  هم  . دارند  ی متعدد  مثال به ـ   ل یدل  ن یبه  علعنوان  امام  موضع   یـ    یر یگاز 
که    یدر برابر کسان  ،دهدی م  یار یآن حضرت را با مال و جان در برابر دشمنش    یقتو  «ی»ط

ه  شرع  چ یبدون  همراه  یعذر  در  قدردان  یجهاد  گفتند  ترک  را  حضرت  آن  کرده،    ی با 
  ن یمجاهد   یبدارد، که خداوند با پاداش بزرگ  یارزان  کو یباشد که خداوند پاداش ن»  : دیفرمایم

 3« . ...است دهی بخش ی رتر را بر بازماندگان ب
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 پدید آورد از آب ای را زنده ی ز یهر چ : 74  اشکال

تشکیک   از  آیۀبعضی  خصوص  در  َماَواِت   :کنندگان  السَّ نَّ 
َ
أ َکَفُروا  ِذیَن  الَّ یَر  أَوَلْم 

ْرَض َکاَنَتا َرْتقًا َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء  
َ
َفَل یْؤِمُنوَن َواْْل

َ
آیا کسانی که  ) 1ُکلَّ َشیٍء َحی أ

هم پیوسته بودند، و ما آن دو را از یکدیگر    ها و زمین هر دو بهکفر ورزیدند ندانستند آسمان
متعجب    (آورند؟[ ایمان نمی ای را از آب پدید آوردیم؟ آیا ]باز هم جدا ساختیم، و هرچیز زنده 

از    هرچگونه خداوند    :گویند شده، می را  اینکه ملئکه و    « آب»چیزی  با وجود  زنده کرده 
بلکه    ؛که از آب خلق شده باشند   آیندجنیان زنده هستند، ولی جزو مخلوقاتی به شمار نمی 

ارٍ   : همان طور که در آیۀ زیر آمده از نور و آتش هستند  ن نَّ اِرٍج مِّ و  ) 2وَخَلَق اْلَجانَّ ِمن مَّ
 .(از آتش خلق کرد یجن را از تشعشع

 : پاسخ

آب و موجودات    انی نسبت م  ۀدربار   ی وقت  را یوجود ندارد؛ ز   ه یدو آ  ن یا   انیم   یتضاد   چ یه 
 :دو سطح وجود دارد م، ییگوی سخن م

و کائنات، که در    یآب و موجودات در سطح وجود کل  هست  انینسبِت م  :اول •
باال   نیا  »آب  منظور  آسمان   « ییصورت  به  که ییباال   یها]متعلق  است   ]

 د؛ انجمله مخلوقات از آن خلق شده از  د،وجو یتمام

  نجا یکه در ا  ؛ینی زم  یآب و موجودات زنده در سطح زندگ انی نسبِت م :و دوم •
 . از آن آغاز شد ینی زم یاست که زندگ  « ینی»آب زم منظور

  یَح   ءٍ یَوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُکلَّ َش   :یۀ منظور از »آب« در آ  ،ی نیزم  یاما در سطح زندگ
 شدهشناخته   یی ا یمی ش  ۀ همان ماد  ی عنی  ، ینیآِب زم   ( ای را از آب پدید آوردیمو هرچیز زنده )
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(H2O) آغاز شد ینی از آِب زم ینی زم ی زندگ :شودی م نی چن ه ی آ یمعنا  ن یبنابرا  ؛ است . 

 : دیفرمای م احمدالحسن دیس

ا  از کلم   هیآ  نی»در  و کائنات، همان آب    یآب در خصوص کل هست  ۀمنظور 
رو   ستین  (H2O) ۀشدشناخته  ما  ا   م،یشناسی م  نیزم   یکه  را    نیو من  موضوع 

آن    ه یآ  ی معنا   ،یجسمان   ی نیزم  یاما فقط در خصوص زندگ  .امداده   ح یتوض  ترش یپ
  نی آغاز شده است »َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء« و ا   ینی آب زم  زا   ن یزم  یرو   اتیاست که ح

آن   انگریب  هیآ .بوده است ینی از آب زم ینی زم اتیح  یابتدا  دهدیوضوح نشان مبه 
اول بذر  (  ییا یمیمواد ش  ای و ذرات خاک )  یآب  ستمیاکوس  کیاز    اتیح  یۀاست که 

البته    .استسازگار    ملتکا  یۀکامًل با نظر   نیموجود در آن به وجود آمده است؛ و ا 
  ، یآر   .نشده است  یآن ناش  اتیو محتو   یآب  طیمح  نیاز ا   ن، یزم   یرو   اتیح  ۀادام

نه صرفًا    یآب بوده است، ول  ۀواسطبه   ا یدر آب    ات،یح   ۀگفت استمرار و ادام  توانیم
  اتیکه از آب و خاک موجود در آن خارج شده، فقط همان ح   یاتیو ح  یزندگ  .از آب

 1« .بوده است هیاول

ا  ا »  :احمدالحسن   دیس   ۀفرمود  نیو  پ  نیو من  را  ،  «امداده  حیتوض   ترشی موضوع 
  ی عنی)  یآب را در سطح کل هست یخود معنا  ی هاکتاب  گر یدر د  شانیا  نکه یاشاره دارد به ا 

اند؛ از جمله ملئکه  از آن خلق شده  زهای که تمام چ  «یاند؛ همان »آبداده  ح ی( توضیی آِب باال 
  یَح   ءٍ ی َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُکلَّ َش   تعالیحق سخن    نیا   ۀ دربار   شانیآنجا که از ا   ان؛ ی  و جن

 : پاسخ دادند شانیشد، ا  دهیپرس  ( ای را از آب پدید آوردیمو هرچیز زنده )

  زی»هرچ  .ومتعال استاست؛ که او نور خداوند سبحان   حضرت محمد  آب،»
فرشتگان و ارواح    ن یقیطور قطع و  به   .شودی شامل م  ز ی زنده« فرشتگان و ارواح را ن
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برا   یآب  ن یاز هم از آن، آب ما شناخته شده است خلق نشده   ی که  بلکه مراد  اند؛ 
  ن ی ا   .دیـ از آن نوشدو جهان   ره  ۀزندـ  است که ِخضر  ات یح  ۀو سرچشم  اتیح

  یعل  ی عنیباب او    ق یاز طر   شدنشی است و جار   آب همان حضرت محمد
پس از آنکه بسته بودند،    ،یزندگ  یبرا   ن یها و زمشدن آسمانبوده است؛ و گشوده 

ْرَض َکانَ   : بودند  ات ی از ح  یخال  ی عنی
َ
َماَواِت َواْْل نَّ السَّ

َ
أ ِذیَن َکَفُروا  الَّ َیَر  َوَلْم 

َ
َرْتًقا  أ َتا 

ُیْؤِمُنوَن  َفَل 
َ
أ َحيٍّ  َشْيٍء  ُکلَّ  اْلَماء  ِمَن  َوَجَعْلَنا  نم  َفَفَتْقَناُهَما  کافران    دانند ی )آیا 

را از آب پدید    یاها را گشودیم و هرچیز زنده ها و زمین بسته بودند، ما آنآسمان
 « .(؟آورندیآوردیم؟ چرا ایمان نم

فرموده    ( و عرش او بر آب بود) 1َوَکاَن َعْرُشُه َعَلی اْلَماءِ   یۀ آ  ی در پاسخ به معنا  ز ی و ن
 :است

ومتعال است که در  نور خداوند سبحان   و آب، محمد  ، »عرش همان قرآن
  2« .دارد  انیهمان طور که آب در رودها جر   ؛دارد  انیو در خلق جر   نیها و زمآسمان

  ن یا   ۀ دربار   رسول خدا محمد  . شد  ده یآفر   «ییاز »آب باال   زیچکه همه   ست ین  ید یو ترد
  ( ای را از آب پدید آوردیمو هرچیز زنده ) یَح  ءٍ یَوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُکلَّ َش  تعالیحق سخن 

 3« .شد دهیاز آب آفر  زیچهمه » : فرموده است

ـ   و آن  از  سمنظور  سخن  از  که  گونه  شداحمدالحسن    د یهمان  حضرت    ـم ی متوجه 
، چنین پاسخ  کنداست، به همین دلیل وقتی جابر بن عبدالله از ایشان سؤال می محمد

نخستین چیزی که خداوند متعال آفرید چه بود؟   :عرض کردم  به رسول خدا شنود: می
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 1« .پیامبر تو ای جابر، خداوند آن را خلق کرد و سپس هر خیری را از آن آفریدنور » : فرمود

و پس از    حضرت محمد  شد   ده ی از آن آفر   ی زی چ  که هر  « ییمنظور از »آب باال   نکهیا 
  ی اله  یاز خلفا   یار یبس  اتیاست که روا   یا خاندان پاک و مطهرش هستند، نکته   شان،یا 
 : اند؛ مثلآن را روشن کرده  زین  ن یشیپ

سخن خداوند عزوجل    ن یدر خصوص ا   از اباعبدالله  :شده است  تیروا   یداوود رق  از
  «ند؟یگویها چه منآ»  : فرمود   (و عرش او بر آب بود )  وکاَن عْرُشه َعَلی اْلماءِ  :دمیپرس

  . ند یگویروغ مد»  :فرمود  .آن  یآب بود و پروردگار بر باال   یعرش رو   ندیگوی م  :عرض کردم
ا  ]همچون جسم  ذعانا   گونهنیهرکس  را  خداوند  م  یزیچروی  که    یکند،  [  ردیگیقرار 

سخن آن    ن یا   ۀ و الزم  ، نموده   ف یموجودات توص  اتیمحمول قرار داده، و او را با خصوص
  «.از خداوند باشد تا بتواند او را نگه دارد  تری قو   رد،یگی قرار م  ش یاست که آنچه خداوند بر رو

ا شوم  ت ی»فدا   : عرض کردم برا   ن ی،  را  خداوند عزوجل  »  :« فرمود.من روشن بفرما  یامر 
ماه    ای   د یآسمان، جن، انس، خورش  ن،یزم  نکهی و علمش را بر آب حمل نمود، قبل از ا   ن ید

خود    شگاهیها را در پ آن  ند، ی افر یکه اراده فرمود مخلوقات را ب  ی هنگام  . وجود داشته باشند
که سخن آغاز نمود، رسول    یکس  ن یاول  ست؟«ی»پروردگار شما ک   :پراکند و به آنان فرمود 

تو پروردگار ما    : و ائمه )صلوات خدا بر آنان( بودند که فرمودند  نیرالمؤمنیو ام  خدا 
 2« . ...قرار داد نی آنان را حاملن علم و د  ؛یهست

باش   داشته  د»  :دیتوجه  عزوجل  نمود  نیخداوند  حمل  آب  بر  را  علمش  را    ...و  آنان 
و   ؛(و خاندان آن دو )صلوات خدا بر آنان یمحمد و عل یعن ی  ،«قرار داد نی حاملن علم و د

اصل    رسول خدا   ناً یقیهستند و قطعًا و    «ی»آب زندگان  یعن ی  «،ییها »آِب باال آن   یعنی  نیا 
ر  س   خاندان«  نی»ا   ۀ شیو  آن   دیو  و  است  آنان  سرور  ا و  از  گرفته   شانیها    .اندسرچشمه 
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فرموده    انیخود ب  نیشی در سخن پ احمدالحسن  سید  همان طور که فرزندشان  ـ  شانیا 
 . ابدییم ان یها در مخلوقات جر آن ق یـ از طر است

 در کلمات خداوند تبدیل و دگرگونی   :75  اشکال

در کلمات خدا  ) 1ال َتْبِدیَل ِلَکِلَماِت اللِه   : ۀکنند آیکنندگان ادعا میاز تشکیک   یبرخ
نیست دگرگونی  آیه   ( هیچ  این  آَیًة    :با  ْلَنا  َبَد  آَیٍة وِإَذا  آیه ) 2َمَکاَن  که  هنگامی  را  و  ای 

در تضاد  ،  کند تغییر در کلم خدا حاصل شده استکه بیان می  ( کنیمدیگر می   ۀ جایگزین آی
 !است

 : پاسخ

از کلمات تغ ـ   ر یرناپذییمقصود    کنندـ ی تصور م  کنندگانتشکیک   به آن صورتی که خدا 
و از   کند،یبا خلقت خود صحبت موسیلۀ هر چیزی به خداوند سبحان،  .ستیالفاظ قرآن ن

حضرت  دلیل    ن یبه هم   . استیرؤ  ،یهاست، و از جمله وحاو به آن  یوح  ،خدا جمله سخنان  
در مجرای کلمی جریان دارد که خداوند نزد وی به   مؤمن یا یرؤ» :ه استفرمود یعل

 3«آن سخن گفته است.

 : دیفرمای م احمدالحسن دیس

طر   یراه  ای»رؤ از  خداوند  که  هم  قیاست  با  پ  ۀ آن،  با  و  و   امبرانیبندگانش 
م سخن  کافر  چه  و  مؤمن  چه  دشمنانش،  و  دوستان  با  و    .دیگوی فرستادگانش، 

بود  کافر  که  مصر  فرعون  به  حضرت    یوح  ییای رؤ  خداوند  که  با    وسفیکرد 

 
 . 46 :یونس - 1
 . 101 :نحل - 2
 . 210/ 58مجلسی، بحاراالنوار:  - 3



 487 ................................................................................ یی و محتوا یاشکاالت منطق 

ري  :نهاد  انیحکومت را بن   اقتصاداستفاده از آن،  
َ
ي أ َسْبَع َبَقراٍت   َو قاَل اْلَمِلُک ِإنِّ

ْفُتوني ِسماٍن  
َ
 أ

ُ َ
َها اْلَمأل یُّ

َ
َخَر یاِبساٍت یا أ

ُ
ُکُلُهنَّ َسْبٌع ِعجاٌف َو َسْبَع ُسْنُبلٍت ُخْضٍر َو أ

ْ
 َیأ

َتْعُبُروَن   في ْءیا  ِللرُّ ُکْنُتْم  ِإْن  گفت) 1ُرْءیاَي  را    ر د  : پادشاه  فربه  گاو  هفت  خواب 
  ۀ یدم و هفت خوشسبز د  ۀو هفت خوش خورندیها را مام که هفت گاو الغر آندیده 

   .(دانیدیخاصگان من، خواب مرا تعبیر کنید، اگر تعبیر خواب م یا  .گریخشک د

محمد حضرت  به  ا   یوح  ییایرؤ   خداوند  و  برا   شانیفرمود  آنچه  از    یرا 
ها بادـ بر امتش  که لعنت خدا بر آنـ   هیامی اتفاق خواهد افتاد و تسلط بن  تشیباهل

گاه ساخت َرْینَ   :آ
َ
أ ِتي  ْؤَیا الَّ اِس َوَما َجَعْلَنا الرُّ ِبالنَّ َحاَط 

َ
أ َك  ْلَنا َلَك ِإنَّ َربَّ

ُ
ِإالَّ    اَك َوِإْذ ق

ُفُهْم َفَما َیِزیُدُهْم إِ  َجَرَة اْلَمْلُعوَنَة ِفي اْلُقْرآِن َوُنَخوِّ اِس َوالشَّ لنَّ  2الَّ ُطْغَیاًنا َکِبیًرا ِفْتَنًة لِّ
مردم احاطه دارد و آنچه در خواب به تو    ۀو آنگاه که تو را گفتیم پروردگارت بر هم )

  .مردم نبود   یبرا   یاست جز آزمایش  دهنشان دادیم و آن درخت ملعون که در قرآن آم
 . (شودی افزوده م شانیتنها به کفر و سرکش  یول ترسانیم؛ی ما مردم را م

ت حضرت محمدمتعال خودش را به وخداوند سبحان    ی برا  عنوان شاهد نبو 
متعال جز از  وخداوند سبحان  . طلب کنند  یها از او گواهکفار عرضه نمود، اگر آن

ِذیَن    :د ی فرمایم  یتعالحق   !؟دهدیم  یکفار گواه   ی چگونه برا   ا یرؤ  ق یطر  َوَیُقوُل الَّ
ْل  

ُ
و  ) 3َکَفٰی ِباللِه َشِهیًدا َبْیِني َوَبْیَنُکْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِکَتاِب َکَفُروا َلْسَت ُمْرَسًل ق

کس که علم کتاب نزد اوست،  بگو خدا و آن  .ینیست فرستاده  تو    گویندیکافران م
  4« .(است یشهادت میان من و شما کاف  یبرا 
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»بشارت«    ن یب   را یاست؛ ز   ست«یدر کلم خدا ن   ی ر ییتغ  چی »هاز    یۀ همان مراد آ  ن یبلکه ا 
ْنَیا    :فرمایدمی  یتعالحق   .کرده است  جادیا   وندیو »کلم خدا« پ َلُهُم اْلُبْشَری ِفي اْلَحَیاِة الدُّ

ِه َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظیُم  مژده  در زندگی دنیا و در آخرت  )  َوِفي اْلَِْخَرِة اَل َتْبِدیَل ِلَکِلَماِت اللَّ
و مبشرات    ( خدا را تبدیلی نیست؛ این همان کامیابی بزرگ است  ی هابرای آنان است؛ وعده 

 . ذکر شده است ی طور کلمسلمانان به  ات یصادقه هستند که در روا  یا یها( همان رؤ)مژده

شد به اصحابش  صبح که می رسول خدا » :فرمودروایت شده است،   امام رضااز 
 1« .رؤیا بود  ،منظور آن حضرتو دارد؟  یا دهنده بشارت آیا کسی  :فرمودمی

 : د یفرمای ماحمدالحسن  دیس

حق  یکسان  نی»ا  مدرباره   یتعالکه  اْلَحَیاِة    : دیفرمایشان  ِفي  اْلُبْشَرٰی  َلُهُم 
ْنَیا ها  که آن  نند یبیم   ییا یرؤ  یعنی  ( ای دن  نی ا   یرا در زندگان  شان یبشارت است ا )   الدُّ

 یتعالحق   ن یشیپ   ات یدر آ  . دهدیعاقبتشان بشارت مو ُحسن   ده یبودن عق را به درست 
اولآن به  را  توص   ۀشیتقواپ  یایها  اللِه ال   :فرموده است  فیخداوند  ْوِلیاَء 

َ
أ ِإنَّ  ال 

َ
أ

ذیَن آَمُنوا َو   ُقوَن َخْوٌف َعَلْیِهْم َو ال ُهْم َیْحَزُنوَن الَّ گاه باشید که دوستان  )  کاُنوا َیتَّ آ
  یایمان آوردند و پرهیزگار   ه ک  یکسانهمان    ؛ شوندی نیست و غمگین نم  یبیمرا  خدا  

رات )بشارت  یکسان ی عنی ؛ (کردندیم   ی باتقوا   یایاول نند، یبی ها( را مدهنده که مبشِّ
 . خدا هستند

  نند یبیـ را که مؤمنان معاقبتشان به حسندهنده ـ بشارت   یاهایرؤ  نیا   یتعالحق
و    ست، یدر آن ن  یلیو تبد   رییاست که تغ  یحق    نی و ا   آوردی کلم خودش به شمار م

امور غ»  نیا  اول  ی«بی از جمله  گاه    یباتقوا   ی ایاست که خداوند  آ بر آن  را  خودش 
الل  سازدیم ِلَکِلماِت  َتْبدیَل  اْلَعظیُم   ِه ال  اْلَفْوُز  ُهَو  تبد)  ذِلَک  را    ی لیکلمات خدا 
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 1«. (بزرگ  ی این است کامیاب .ستین

ْلَنا آََیًة َمَکاَن آََیٍة   : خداوند متعالفرمایش    نی اما در خصوص ا  به    ه یآ  ن یا   ... َوِإَذا َبدَّ
با سخنان خداوند در    یارتباط   چ یو ه   افتدی اتفاق م  ات یاز آ  یبرخ  یاشاره دارد که برا   ینسخ

 . قبل ندارد ۀیآ

ُل قاُلوا    :ه یآ   نیا   بارۀدر   [م یبن ابراه  یعل] ْعَلُم ِبما ُیَنزِّ
َ
ْلنا آَیًة َمکاَن آَیٍة َو اللُه أ َو ِإذا َبدَّ

ْنَت ُمْفَترٍ 
َ
ما أ ل کن  گرید   ۀ یرا به آ  ایه یو هنگامی که آ)  ِإنَّ [ و  میی]و حکمی را نسخ نما  م یمبد 

بهتر   نازل کندمی خدا  را  افترا م  ه»تو ]ب  ند یگوها میآن   .داند چه حکمی    ( « .یبند ی خدا[ 
خداوند در پاسخ    .«یگو هست»تو دروغ   گفتندی م  امبریبه پ  شدی نسخ م  یا ه یآ  ی وقت  :گفت
َک    : ها بگو به آن   ،محمد   ی ا   : ها فرموده استبه آن  بِّ َلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمن رَّ   ِباْلَحقِّ َنزَّ

 .»2لی جبرئ  ی عنی ؛ (از پروردگارت نازل کرده است حقهالقدس آن را بروح )

، یا  است  شآن گونه كه حق پرواكردنپروا كنيد  از خدا    :76  اشکال
 گونه که در توانتان است؟ آن 

ُقوا    : ۀپندارند آیکنندگان میبرخی از تشکیک  ِذیَن آَمُنوا اَت  َها اَل  ُی 
َ
َه َحَق  ُتَقاِتِه َیا أ   ی ا ) 3الَل 

بسیار  داللت بر تشدید    (بودن است ترسخدا   ۀ ستیشا گونه که  آن  د یاز خدا بترس   مان، یاهل ا 
َه َما اْسَتَطْعُتْم   : ۀولی آی  ؛ داردالهی  تقوای  در   ُقوا الَل    زکار یترس و پرهخدا   دیپس تا بتوان ) 4َفاَت 
 !داردنکته داللت برخلف این   (ید باش

   :پاسخ
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 . بین این دو آیه نیستهیچ تضادی  خواهد شد روشن در ادامه که  طور همان

معناست که بنده  این  به    «حق تقوایش»و    ؛معنای اطاعت و ترس از اوستبه   تقوای خدا 
فراموش نکند و او را  از پروردگارش اطاعت کند و از او سرپیچی نکند و او را یاد کند و او را  

 . نکند ششکر کند و کفران

َه َحَق  ُتَقاِتِه   :سخن خداوند عزوجل  ۀدربار   از ابوعبدالله  :گویدابوبصیر می  ُقوا الَل    اَت 
از او اطاعت شود و سرپیچی نشود و یاد شود و فراموش نشود  » :فرمود ایشان .پرسیدم

 1« .و شکر شود و کفران نشود

، فطرتش  فطرت  ینتر گسترده مخلوقی است با    که انسان  جا از آن  گفته شدکه    طور   همان
را   هممیشایسته  او  که  نامکند  خدا ۀ  بشناسد  های  نتیجهو    ، را  اساس   در  و    بر  فطرت 

ولی واقعیت حال انسان    گونه که شایستۀ خداوند است از او پروا کند؛ آن  تواند استعدادش می
این  امتحان  عوالم  استدر  گروهچرا   ؛چنین  اندک که  مردم    ی  خدایی از  از    خود   فطرت 

کردند   همان  محافظت  عده،  این  هستندمیان    زا خدا  برگزیدگان  و  یعنی    ،آفریدگانش 
و از    نداست که فطرت خود را آلودچنین  این   بیشتر افرادوضعیت  اما    .های الهی«»حجت
شدند  ود خ  پروردگار  مشغول  دیگران  به  و  کردند  فراموش  را  او  و  شدند  خداوند    ؛ غافل  و 

،  هبرگزید  ذاکرِ بندگانش، از این افراد  بر  اش و بخشش خود  خاطر رحمت گسترده سبحان، به 
برگزید  را  مبعوث    ،فرستادگانی  را  آنان  غافل    یمردمدیگر  سوی  به   وداشت  و  که  فرستاد 

تا او را بپرستند    ،او هدایت کنند سوی  به   آنان را و    ،هستند تا پروردگارشان را به آنان یادآوری 
 . و او را بشناسند و تقوا پیشه کنند

پروردگارشان کوتاهی کردند و به  در حق  و    ،قطعًا این افراد غافل که فطرتشان را آلوده
»تقوی الله حق    ، ای از وجودشان را در بر بگیرد تاریکی و ظلمت اجازه دادند سطح گسترده 
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  . نباشددر توان بیشترشان    چه بسا و حتی    دانندبرای خودشان می   سختی کار بسیار  تقاته« را  
با    ؛ تقوای الهی پیشه کنند   خودشان  توانبا توجه به  خداوند از آنان درخواست کرد که  پس  

بر  گرنه  و افکندند،  شان را در این اشتباه  که خوداند  بوده آنان    این خودِ اینکه  داشتن    درنظر 
آنالهی استعداد  و    فطرت  اساس میشان  نیز  را  توانستند  ها  الهی  که  آنتقوای  گونه 

 . کنندپیشه است اش شایسته 

بهترین  ای، ماشین مجهزی با  فرض کنید فرد بخشنده   :ذهنکردن  ک نزدی مثالی برای  
کند در زمان  از شما درخواست میبعدًا    .استه  از شما دور شدسپس  به شما داده و  امکانات  
در  شما  . او بازگردیدسوی به  با آن ماشین  کیلومتر در ساعت  120مثًل با سرعت  ی،مشخص 

به همان صورتی که به شما بخشیده  از این ماشین    عملً اینکه    :گیریقرار میدو حالت  
قطعًا شما را با سرعت مطلوب و در موعد مشخص    در نتیجه محافظت کنی و  شده است،  

مند  بهره  « که منتظر توست ی»فرد کریمکامل آن  تکریم  از  و  خواهد رساند  به مکان ملقات  
که  شود به اینکه منجر می محافظت از این ماشین کوتاهی کنی  در  اینکه  و    خواهی شد؛

شود شما  باعث میو این    ، شود  از بین برود یا دچار استهلکتجهیزات آن  برخی از ابزارها و  
کیلومتر در ساعت« حرکت کنی و نهایت سرعتی که    120»شدۀ  خواسته با سرعت  نتوانی  

در چنین حالتی، شما    .خواهد بودکیلومتر    80کیلومتر یا    70مثًل    با آن حرکت کنی   توانیمی
شما  که  دلیل  به این  و حتی    ، نتوانستی در موعد مقرر برسیزیرا  تکریم نیستی؛    ۀ اصًل شایست

کریم است رسیدن شما به  او  از آنجا که  ولی    .محافظ کنیموهبت وی  از    یا ه اساسًا نتوانست 
ـ  در واقع ـ رغم اینکه به  ؛شمارد برمی ، علتی برای تکریم شما  ه باشیهر سرعتی را که توانست 

حتی  نبوده تکریم    ۀ شایست  شما و  و  به ای،  تقصیر  شایستدلیل  توبیخ    ۀ کوتاهی،  و  عتاب 
از آن  نیستی که  کسی    مانندِ شما هو    ؛حرکت ُکند شما و نرسیدن شماست   ۀ که نتیج  ،هستی

 .ه استمحافظت و نگهداری کرد  موهبت

مسئله »اتقوا الله حق تقاته« و »اتقوا الله ما استطعتم« را به    چه بسا این مثالی است که  
 . رساندرا می نسبت به بندگانش   و این بزرگی رحمت و َکرم خداوند ؛ کندمی ما نزدیک ذهن 
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سخن خداوند متعال    ۀدربار   طالباز علی بن ابی   نقل شده است، گوید خیر    از عبد
ِذیَن آَمُنوا اَت    :پرسیدم َها اَل  ُی 

َ
َه َحَق  ُتَقاِتهِ َیا أ گونه  آن   دیاز خدا بترس  مان، یاهل ا   یا )  ُقوا الَل 

بیت رسول خدا  کس جز اهلهیچ   ،سوگند به خدا  »  :فرمود  (بودن استترس خدا   ۀستیشاکه  
او را شکر کردیم و   . ما خدا را یاد کردیم و او را فراموش نکردیم .به این آیه عمل نکرده است

نکردیم.   نکردیمکفران  او سرپیچی  از  و  اطاعت کردیم  او  آیه فرستاده شد،    .از  این  وقتی 
کردند عرض  نداریمآن  طاقت  ما    : صحابه  فرمود  خداوند پس    .را  َما    :نازل  َه  الَل  ُقوا  َفاَت 

 2« .ید(باش  زکاریخداترس و پره  د یپس تا بتوان) 1اْسَتَطْعُتْم 

 ؟دهدوفات می را  هاانسان  یچه کس : 77  اشکال

اُهُم    : این آیات، تناقض استمیان  گویند  کنندگان میبرخی از تشکیک  ِذیَن َتَوَف  ِإَن  اَل 
ْنُفِسهِ 

َ
اند  ستم کردهکه به خود    یجانشان را در حال  آنان که فرشتگان) 3ماْلَمَلِئَکُة َظاِلِمي أ

ْل    و   (رندیگیم
ُ
اُکْم َمَلُك اْلَمْوِت ق کسی چه   . (گیردمیجان شما را    مرگ  ۀ بگو فرشت)   َیَتَوَف 

 الموت؟؟ فرشتگان یا ملک دهدمی وفات ها را انسان

 : پاسخ

این   کنندگان  از چیزی است که تشکیک تر  وسیع گرفتن جان،    ۀآیات در مسئلمفهوم 
به    و دیگر بار  ،الموتبه ملک  و بار دیگر  ،بار گرفتن جان، به خداوند سبحان  یک  .اندگفته

  « فرشتگان»نیست که منظور از فرستادگان در اینجا،  و تردیدی    ؛ منسوب استفرستادگان  
   :فرماید می تعالیحق  .هستند ( فرشتگان مرگ)

 
 .16تغابن:  - 1
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-  ْنُفَس ِحیَن َمْوِتَها
َ
ی اْْل ُه َیَتَوَف  را  ها جان ، که وقت مرگ کسی خداست ) 1الَل 

 . د( ستانمی
-  اُکْم َمَلُك اْلَمْوِت ْل َیَتَوَف 

ُ
 .(دگیر بازپس می مرگ، شما را   ۀبگو فرشت) 2ق

-  ْنُفِسِهْم
َ
أ َظاِلِمي  اْلَمَلِئَکُة  اُهُم  َتَتَوَف  ِذیَن  حالآن) 3اَل  در  فرشتگان  که    یها 

 .(دنا ه که به خود ستم کرد رندیگی جانشان را م
-   ِذیَن ِبیَن اَل  َطِی  اْلَمَلِئَکُة  اُهُم  پاک) 4َتَتَوَف  حال  در  که  فرشتگان  ی،  زگیآنان 

 (. قبض روحشان کنند
-  ُرُسُلَنا ْتُه  َتَوَف  اْلَمْوُت  َحَدُکُم 

َ
أ َجاَء  ِإَذا  ٰی  آن) 5َحَت  از شما    یک یگاه که مرگ  تا 

 .(د راننیمیرسد رسوالن ما او را مفرا 
-   ِإَذا ٰی  ْوَنُهْم َحَت  َیَتَوَف  ُرُسُلَنا  آنان   که فرستادگان ما  یتا هنگام) 6َجاَءْتُهْم    بر 

 .(ند قبض روح کنتا آنان را  رسند  فرا 

شرکت ساختمانی، اقدام  یک  اینکه  درست مثل    وجو ندارد؛آیات  میان این  تناقضی  هیچ  
ت را  خواستهو شما    کندهندسی میمسیسات  أبه ساخت  اقدام  این  اش  دهندهانجام به  ای 

به    مثلً   ، کنیمنتسب  شرکت  صاحب  به  مثال  عنوان  به آن را    توانیشما می  . دهیبنسبت  
یا    یاکشور   آنجا؛  بدهی  توانیمی حکومت  نسبت  ساختمانی  شرکت  خود  به  را  نیز  و    ،آن 

ها را  ها و طرح وساز نسبت دهی که نقشه آن را به گروه مهندسین طراح و ساخت   توانیمی
مراحل  بر  آن را به مهندس اجرایی نسبت دهی که ناظر    توانیهمچنین می  .کنندطراحی می

 
 . 42زمر:  - 1
 .11سجده:  - 2
 . 28نحل:  - 3
 . 32نحل:  - 4
 . 61انعام:  - 5
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های  زیرا تمام نسبت ؛  ایها درست عمل کرده دادننسبتشما در تمام این و    ؛ ساخت است
 .استوضعیت به همین صورت  ما نیز  ۀ مسئل بارۀ در   . شما درست و صحیح بوده است

 : فرماید می احمدالحسن سید 

ط بر تمام عوالم،    را یز   رد؛یگیها را مجان   متعالوسبحان خداوند  » او خالق مسل 
  را یز  ردیگی ها را مجان ز ین  «لیعزرائ »الموت و ملک ؛ است رانندهیکننده و مزنده 

فرماند است   ۀ او  مرگ  ن  ؛فرشتگان  فرشتگان  مجان   زی و  را  ها  آن   را یز   رندیگی ها 
ملک   ۀکننداجرا  خودهستند  الموت  دستور  سبحان    ی مجر   ، که  خداوند  دستور 

 1«.است

 ها و کوه ن یها و زمآسمان  هب  امانت ۀعرض : 78  اشکال

ْرِض    :ۀ آیدر    کنندگان به نظر برخی از تشکیک 
َ
َماَواِت َواْْل َماَنَة َعَلی الَس 

َ
اْْل ا َعَرْضَنا  ِإَن 

ْنَساُن   ْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اْْلِ
َ
ْن َیْحِمْلَنَها َوأ

َ
َبْیَن أ

َ
هُ َواْلِجَباِل َفأ ما امانت  ) 2واًل َجهُ   َظُلوًما  َکاَن   ِإَن 

از برداشتن آن سر باز زدند و از  ها  آن  ؛ ها عرضه کردیمها و زمین و کوه]الهی[ را بر آسمان
تناقض و   ([ انسان آن را برداشت؛ راستی او ستمگری نادان بودشدند، و]لی  کآن هراسنا 

های شرعی است  ن، امانت همان تکلیف ا نظر بیشتر مفسر طبق   عدم عقلنیت وجود دارد؛ 
را می  نزد مکلف  ادراکی  و  تمایز  و  آسمان  .طلبدکه وجود عقل  و  ولی  کوه ها  و  ها،  زمین 

 ؟ ه استبه آنان عرضه شد پس چگونه امانت ؛ جمادات هستند

 : پاسخ

فرشتگان  مثل    ؛استبوده    انبلکه به ساکنانشصورت نگرفته،  ها  عرضه به خود این این  

 
 . 106، متشابهات، پاسخ پرسش احمدالحسنسید  - 1
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 .و ارواح صالحه

امانت در    متون خلفای خداوندطبق   از  امامت و والیت خداستاین  منظور    این   . آیه، 
ها و زمین  ولی ساکنان آسمان   ؛به آفریدگان عرضه کرد  امانتی است که خداوندترین  بزرگ 

  : یعنی)  سر باز زدندصاحبانش از رقابت با ِکشیدن آن و دوشاز به  (فرشتگان و شایستگان)
و  ستمگر  ولی انسان    (؛مقام امامت دارند آنان  شده است که  تصریح  که به آنان    خلفای خدا 

ِکشینادان دوش  به  را  آن  حقیقی   ؛د ،  صاحب  از  را  آن  داشت،    اشیعنی  روی  دریغ  از  و 
 . برگماشت، خودش را  نادانیو  گری ستم

 حق نا به هرکس    والیت است که   ، امانت»  : ه استفرمود  آیه این  در تفسیر    امام رضا
 1«.کافر شده است آن را ادعا کند 

َه    : سخن خداوند عزوجل  ۀوقتی احمد بن عمر، از ایشان دربار دلیل  به همین   ِإَن  الَل 
ْهِلَها

َ
أ ِإَلٰی  َماَناِت 

َ
اْْل وا  ُتَؤُد  ْن 

َ
أ ُمُرُکْم 

ْ
م)  َیأ امر  شما  به  خدا  امانت   کندیهمانا  به  که  را  ها 

باز  از آل محمد»  : فرمود  ایشان  ،پرسید   (د یده صاحبانش  اماماِن  هستند که    آنان، 
به فرد بعد  را  امانت  او    ،دهدخود می  از  امام،  به غیر  منع  او  از    و نباید  ،ندارداختصاص  و 

 2«.شود

 : ه استفرموداحمدالحسن  سید 

امامت و وال » از  ِإنَّ    : دیفرمایم  تعالیحق   .خدا   ی  ول  ت یامانت، عبارت است 
وْا   ن ُتؤدُّ

َ
ُمُرُکْم أ

ْ
ن َتْحُکُموْا ِباْلَعْدِل  اللَه َیأ

َ
اِس أ ْهِلَها َوِإَذا َحَکْمُتم َبْیَن النَّ

َ
َماَناِت ِإَلی أ

َ
اْل

َسِمیعً  َکاَن  اللَه  ِإنَّ  ِبِه  َیِعُظُکم  ا  ِنِعمَّ اللَه  م  خدا )  َبِصیًرا   اِإنَّ  فرمان    دهدیبه شما 
نشینید به عدل    ی ها را به صاحبانشان بازگردانید و چون در میان مردم به داور امانت

 
 . 274/ 1الرضا: صدوق، عیون اخبار - 1
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  ی عنی؛  (بیناست   ی هر آینه او شنوا   .دهدی خدا شما را چه نیکو پند م  .کنید  ی داور 
 . دهدیامام به امام پس از خود م کی امامت، که 

  ی  ها از ولآن  یبردار و فرمان  ت یمردم، امانِت مردم عبارت است از وال  دربارۀ اما
با   نیبنابرا   ؛خدا    خدا  ی  خدا بدهند، و اگر ول  ی  را به ول  تیوال   ،در هر زمان  دیمردم 

پس    ی  ول  ت یبلکه بر مردم است که وال   ،شودی قطع نم  ت یخدا رجوع کند وال سوی  به 
ت خال  نی زم  . رندیاز او را بپذ اهلش    ن ی شود، زم  یکه اگر خال  شودی نم یخدا از حج 

 . بردیرا فرو م

از    نی بنابرا  است  :انسانمنظور  انسان  زم آسمان  اما  ...جنس  کوه   نی ها،  ها  و 
 1« .ها از فرشتگان و ارواح نیکوکارساکنان آن  یعنی

 احترام؟ انسان، خوار و زبون است یا مورد  : 79  اشکال

نَساِن    :پست  یچگونه آفرینش انسان از آبگویند:  می  کنندگانتشکیک   َخْلَق اْْلِ
َ
وَبَدأ

ِهیٍن ُثمَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمن  * ِمن ِطیٍن   اء مَّ ن مَّ   . و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد) 2ُسَلَلٍة مِّ
وَلَقْد    :داشتن او از سوی خداوندبا گرامی  ( آبی پست مقرر فرمود  ۀسپس نسل او را از چکید

َن   َناُهم مِّ
ْ
ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزق ْن  َکرَّ مَّ ْلَناُهْم َعَلی َکِثیٍر مِّ َباِت َوَفضَّ یِّ الطَّ

راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا ]بر  به   و) 3َخَلْقَنا َتْفِضیلً 
آنمرکب و  دادیم  روزی  ایشان  به  پاکیزه  چیزهای  از  و  برنشاندیم  از  ها[  بسیاری  بر  را  ها 
 ! تناسب دارد  (کار دادیمهای خود برتری آشآفریده 
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   :پاسخ

ثابت نکته   ، توسط خداوند  موجودات  ۀیبقبر  انسان    میتکر   ۀمسئل است  در  ای  و  شده، 
او و عظمت    یاز گستردگ  ؛توجه استقابل   ،هااز جنبه   یار یبس و    یروان  ،انی روحعد  بُ ذات 

که در   ،یذات اله عتیمتناسب با طب درک و دانش و اخلِق  یتا گستردگ  ،گرفته اشیذهن
در سطح وجود    ینی متن دحتی    . گذاشته شده است  عهیموجودات در او به وددیگر  با    سهیمقا

ا  در  م  ن یانسان  اثبات  انسانه ب  زیچهمه   کندیجهان  دلیل  به او  و خوِد  ،  لق شدهخ  خاطر 
چیز را برای  همه   بندۀ من، ای  »  : در حدیث قدسی آمده است  . شده است  ده یشناخت خدا آفر 

 1«.دمتو آفریدم و تو را برای خودم آفری

انسان در جهان    نکهیبر ا   یمبن  ـی و علم  ینید   یهاطبق دادهـ و با وجود اعتراف همه  
  ن یبا ا   افتد،یاسپرم مرد و تخمک زن اتفاق ممیان لقاح دارد که  فرایند در نطفه و  شه یر   ،ما

عنوان  به چیزی که  به    ـخداناباوراناز جمله  ـ   شناسانهان یاز ک  یمانع از توجه برخ  نی، ا وجود
جهان بدون انسان    کندی که فرض ماصلی    ؛ ده استششود نناخته میش  ی«اصل انسان»

  چی و ه  دهندی وجود او را هدف قرار م  ، یهانیک  ی ها؛ چراکه تمام ثابت نخواهد داشت  وجود
 . ستیجهان ن  ۀادر به رصد و مشاهدجز انسان قبه  یگر یموجود د

 :دیگوی م نگ یهاوک  ونیاست

از وجود    تی حما  یماهر برا  اطیخ   ک یآن توسط    نیجهان ما و قوان   رسدی»به نظر م
 2« .شده است یما طراح 

 : دیگویم ز ین و

ی  دقتها بهآن  کندیم  دیی تأ   یهان ی ک  ی هادر خصوص ثابتروشن و بدیهی    ت ی»واقع
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 1« .امکان حیات را فراهم کننداند تا شدهتنظیم  انگیزفتگش

 : دیگویم ن یهمچن 

  ی هاخیاز تار   یار یاست که بس   نیا  میکن ملحظه   میتوان یکه م  یاز نکات مهم  یکی»
  رند یگ یها و ستارگان شکل مکه در آن کهکشان  یدرپ یپ  یهارهیجهان از زنج  یاحتمال

کرد نخواهد  برا  ۀ ر یزنجمنظور،    ؛عبور  چن  .ماست   شیدایپ   یالزم  تکامل    بود  نیاگر 
  ن یاما ا   ،شد ی دیگر نیز ممکن میهاها و ستارهکهکشاندر    یگر یهوشمند د  وداتموج

از    میکه وجود دار   یعنوان موجوداتکه ما به  تیواقع  نیا  رو،نی ااز  ؛رسدیبه نظر م   دیبع
که   یخ یتار  یبراخواهد بود   یت یمحدود  «شکل است؟ نیچرا جهان به ا»  میپرس یخود م

است    ییها خیاز معدود تار   یکیجهان ما،    همعناست کبه آن    نیا  .میکن یم  یدر آن زندگ ما  
دارا است  یکه  ستاره  و  ا  ؛کهکشان  آنچه  مثالی    ن یو  از  انسان»است   ده ی نام  « یاصل 

اگر    رایز   ؛مین یب یهمان گونه باشد که ما م  باً یتقر   دیجهان با  دی گویم  یاصل انسان  .شود یم
 2« .ند ی که آن را ببنداشت وجود   یکس  متفاوت بود

اثبات وجود    ۀاز ادل  یک یآن را    احمدالحسن  د یاست که سای  نکته همان    قاً یدق   نیا 
 : دیفرمای م شانیا  .بیان کرده استخدا 

انسان و جهان بدون    ی هانی ثابت ک  انه،یگرا انسان   کردیرو  ا ی  ییگرا »طبق اصل 
همان طور که قبًل در  ـ ندارند    یارزش  چیه   کند،یآن نظارت م   هکه ب  یحضور انسان

بنابرا   ـم ی داد  حی توض  کوانتوم  کیمکان اهم  نی و  از  او  وجود  و    ی اد یز   ت یانسان 
جهان بدون حضور ناظر    یبرا  یو علم  یارزش شناخت  چی هزیرا    ؛ شوندی برخوردار م

ندارد  «انسان» جها   ؛ وجود  م  طور   همانـ ن  پس  انسان    ـم یدانیکه  بدون  اکنون 
و    ؛ است  ی هانیک  هدف   ن یمعناست که انسان اولبه آن    ن ینخواهد داشت و ا   یوجود
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خدا قرار    ک ی  ا یهدفمند    یقدرت عال  ک یسر آن  وجود دارد، پشِت   یکه هدف  یتا زمان
 1«.دارد

 : دیفرمایای از ِگل م در رابطه با خلقت انسان از سلله  احمدالحسن دیس

که   یگرانینسبت به د  تیو ارجح   زیتما  لیدلاست که به   یگروه  :(نسلُسلله )»
آن از    هااز  است،  شده  مآنمیان  گرفته  استخراج  و  انتخاب  ا   .شودی ها    ن یپس 

نَساَن ِمن  »  :تعالیحق فرمایش   معناست که    نیبه ا   «ِطیٍن   نُسَلَلٍة مِّ َوَلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ
آن    ۀ سلسلو  (  ُسللهشده است )  جاد یو برتر ا   ز یگروه متما  ک یاز    ی نیانسان زم   نیاول

ن ِطیٍن  :شودی به ِگل ختم منیز  نسل   2« .ُسَلَلٍة مِّ

ِذي ْحَسَن ُکَل  َشْيٍء َخَلَقهُ   اَل 
َ
   أ

َ
ْنَساِن   َخْلَق   َوَبَدأ همان کسی که هر چیزی  )  یٍن ِط   ِمْن   اْْلِ

 او آدم»  : فرمود  ؛(را که آفریده است نیکو آفریده، و آفرینش انسان را از ِگل آغاز کرد
از غذا و    زی چ  نی بهتر   ،و آن  ؛ سلله قرار داد  کی فرزندانش را از    یعنیسپس نسل او،   .است
 3« .است یمن ۀنطف : فرمودمن ماء مهین«  »است،  یدنینوش

در کتاب  احمدالحسن    دیمسئله را س   نی، ا آدم  ژهیوانسان و به در خصوص آغاز خلقت  
از سخنان    ی برخ  « 51اشکال  »و در پاسخ  داده است،    حی توض   ل یتفص به   یی«خدا ی توهم ب»
و آب آن بود؛ تا    نیآدم از ِگل زم  نشیآغاز آفر   : است  نیآن چن  ۀخلص  که   ؛نقل شد   شانیا 

  ۀاو را آمادو    ، قوت و شهوت را حمل  شود،ی م  ده یاول آفر   مان در آس  ی زودنفس او که به 
سپس    . مسلط شود  ن یو او را آماده کند تا بر زم   ، کند  ن یمناطق زم   ۀ در هم  یو زندگتکثیر  

را در    مان ی آماده شد، خداوند روح ا   ( خدا   ۀ فیو ِاستقبال از آدم )خل   یی را یپذ  ی برا   ن یزم  یوقت
به    ینفس انسان  نیاولبه این ترتیب    ؛ ود یدم  آدم که در آسمان اول قرار داشت  یجسد مثال
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کنندگان  از سجده که  کسی    .وجود آمد، خداوند به فرشتگان دستور داد به او سجده کنند
پس    .دی سپس نفس حوا را از نفس آدم آفر   .، تکبر نمود و رانده شدتکبرم سجده کرد و  بود  

را  از آن، فرز  َانُفس    ا یامتحان اول، در عالم ذر    در را    یآورد و همگ پدید  ندان آن دو  عالم 
  ن یخداوند خواست تا فروفرستادن آدم به زم  دیرس  انیامتحان به پا  ن یا  یوقت .امتحان نمود

پس امتحان آدم در آسمان اول    . رساندببه انجام    ـکه در علمش بود ـ   نی و امتحانش را در زم
شده بود، در امتحان شکست    ر یتقد  ش یگونه که برا   اتفاق افتاد و همان  ، یو یبهشت دن  ا ی

 . دو باد ن یدرود خداوند بر ا  . شدندداده هبوط  ن یو حوا، به زم وی  ؛ و خورد

  دهی که در آن دم  یی+ روح واال   نی گل زم»است از    یمخلوط   « نفس انساندانیم »می
طور کامل  به شده است    لیتشک   یو آسمان  ینیزم ترکیبی  که انسان از    تیواقع  نیو ا   «شده

  یی ای منظور من دن  .است  ش یامتحان و آزما  شتیاست که هو  ییا یمنطبق با وجود او در دن
داشتن    ی برا  ـ اندکرده  تأکید  ی نیهمان طور که متون دـ انسان    .م یدر آن هست  ناست که اکنو

ا   ی رو یپنج ن  وایی    ؛ شده است  جادیفعال در وجودش 
ُ
که او را به دو جهت متفاوت جذب  ق

 : کنندیم

عالِ   ۀدربار   ابوجعفراز    :گوید   جابر فرمودعلم  پرسیدم،  ج»  :م  در    ،ابر ای  همانا 
القدس، روح ایمان، روح زندگی )حرکت(، روح  روح   :پنج روح وجود دارد  پیغمبران و اوصیا

امور و مطالب زیر عرش را تا زیر    دسالقروح   ۀ وسیلای جابر، ایشان به   . قوت و روح شهوت
ولی    گردند، دستخوش وقایع میای جابر، این چهار روح اخیر    : سپس فرمود  . دانستند  کخا 

 1« .کندنمیبازی  کاری و  بیهوده القدس روح

روح  یبرا انسان   روح ی)انسان  یآسمان   یداشتن  که  ا (  و  روح  ،است  مانیالقدس    یو 
زندگیوانی)ح   ی نیزم آفر   ، ی( که روح  انسان در    ده یقدرت و شهوت است،  امتحان  و  شده 
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 .شودی خلصه م  روهایها و ن روح  ن یبا ا تعامل وی 

 : ه استفرموداحمدالحسن   دیس

«  ِمْنَها اْهِبُطوْا  ْلَنا 
ُ
َخْوٌف  ق َفَل  ُهَداَي  َتِبَع  ي ُهًدی َفَمن  نِّ ُکم مِّ ِتَینَّ

ْ
َیأ ا  َفِإمَّ َجِمیعًا 

پس اگر از جانب من شما   ؛ گی از آن فرود آییدگفتیم هم) َعَلْیِهْم َواَل ُهْم َیْحَزُنوَن 
غمگین   و  نیست  بیمی  ایشان  بر  کنند  پیروی  را  هدایتم  که  آنان  رسد  هدایتی  را 

شده است نازل    ده یآفر   شده به آسمان اولکه از گل رفع   ینفس  ی عنی . (نخواهند شد
ب  د،یگرد آن آماده شده متصل شود، و    رفتنیکه جهت پذ  یخاص  یوانیبدن ح   ه تا 

 ... ردیآن صورت گ ی نیواست امتحان زمهمان گونه که خداوند خ

وجود داشته باشد که از گل    یا وجود ندارد که موجود زنده   یاشکال  چی ه  نی بنابرا 
  : باشد  هیسه روح اول  یبرسد که دارا   یوانیح  یساختار بدن  کی و به    ابدیو آب ارتقا  

زندگ» شهوت  ، یروح  و  آدم  « قدرت  نفس  دم  سپس  آن  تحول    دهیدر  تا  شود 
  ،ی رسالت  ی امبر یپ   انسانیِت به    خصلت حیوانی،و    خویاز  موجود    نی ا   یبرا   یا گسترده

  ی زمان جهش تمدنامر هم  ن ید، و ا برس اشی اخلقمتعالی  یهافرهنگ و ارزش و 
فرهنگ  پ  یو  سال  هزاران  که  سرزم  شی را  شد  نی در  آغاز    ؛ کندیم  ریتفس  سومر 

 . قبولقابل  ی علماز نظر و  یمنطق یر یتفس

آدم وضعیت    ن یا   و از  ادامه    بعد  فرزندانش  ا   ن یبنابرا   افت؛ یدر  و    مانیروح 
 یا نه ی ها آنفس آن  نکه یدرست مثل ا   ؛افت ی   یها تجلآن   یهاقدس در نفس الروح

  ی فطرت  شانیهانفس   ن یچنن یا   کند،یقدس را منعکس مالروح و    مانی باشد که روح ا 
  ن ی از ا   ی درستانسان به   ر اگ  .کندی دعوت م  شرفتی ها را به پخواهد بود که آن  یاله
م  دیکل امتحان موفق  در  باالتر   شودیاستفاده کند،  به  روح    رسدی سطح م  نیو  و 

  ... زمین شودروی  القدس را دارا خواهد شد تا اینکه مظهر خدا بر  و سپس روح   مانیا 
ب  را  این کلید  انسانی  اگر  اف  هاما  ارواح حیوانی  زمین  به  و  این  بسنده  کند  کند، در 
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صورت ساقط شده و نصیب خود را از دست داده و به اصل و طبیعت و صفت حیوانی  
است بازگشته  َخاِسِئیَن   .خود  ِقَرَدًة  ُکوُنوْا  َلُهْم  گفتیم  )   فُقْلَنا  را  ایشان  پس 

 1« .(بوزینگانی طردشده باشید

گل و  )  نی به زم  شک  جسم بدونمنشأ  و    ؛ مرکب از جسم و روح است  ی انسان موجود
گاه شدیم  شخاستگاهاز  که   یموجود   نیو ا   گردد،ی بازم  (آب اراده  چنین  خداوند متعال    ، آ

زم   نی جانشفرمود   بر  جن   نش یخود  و  فرشتگان  نوع  از  نه  کند  انتخاب  آن  نوع  از   .هارا 
َخِلیَفةً   : فرمایدمی  تعالیحق ْرِض 

َ
اْْل ِفي  َجاِعٌل  ي  ِإنِّ ِلْلَمَلِئَکِة  َك  َربُّ اَل 

َ
ق چون  ) 2َوِإْذ  و 

گماشت خواهم  جانشینی  زمین  در  من  گفت  فرشتگان  به  تو  جانشینان،    و   (پروردگار  این 
 . هستند  ویسپس فرزندان خالص پس از  آدم

 : د یفرمای ماحمدالحسن  دیس

چ   نی»ا  ب   ی زیهمان  که  داشت  آدم  ن یاست  وجود  جن  و  ملئکه    را یز   ؛و 
  کند؛ یذاتًا آن را کسب م  که آدم  ستندین   یملئکه و جن قادر به کسب شناخت

 اطلع ی آن ب  ازاو قادر بود آنچه را    را یز   ؛بود   ر یناپذآدم اجتناب   بودنفه یخل   نی بنابرا 
که در او سپرده    ی و امکانات  هایی از توانابعضی  او به    چه بسا  . اموزدیها ب بودند به آن 

انسان وس  کیاو    را یز   ؛شد عمل کرد و  بزرگ  نی تر ع یانسان است،    رنده یپذ  نی تر و 
خدا    یهاسرشت او بر شناخت نام   یعنی  ؛شده است  ده یخدا آفر صورت  بر    را یز   ؛است

خلق در او سپرده شده    ی خدا برا   ی هاساختن نام آشکار   ییتوانا خلق شده است و  
 3«.( دیخود آفر صورت خداوند آدم را بر ) «الله خلق آدم علی صورته » :است

  ی روح انسان  شدندهی از آن برخوردار شد، بدون دم  ی«انسان »موجود    نیکه ا بزرگداشتی  
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  ۀ انسان در جنب  ی برا   یاله   یواقعتکریم و بزرگداشت    .نبود  ر یپذامکان  جانی ب  در آن گِل 
  دربارۀاما  فقط به او اختصاص داشت؛موجودات در میان او اتفاق افتاد که   یآسمان یانسان
که    یا موجودات زنده   یۀبا بقاین قوا  در    انسان  طیشرا   ،ینی انسان از سه قدرت زممندی  بهره 
ها از  آن   ۀهمو    ،تفاوت چندانی ندارد با او مشترک هستند یاز لحاظ زندگ  نیزم   ۀکر   نیدر ا 
خود مرتکب    هیکه انسان عل  یتیجنا   نیتر بزرگ   نی بنابرا   ؛برندی و قوت و شهوت بهره م  یزندگ

و به قدرت    فکندیب   نیزم  هخود را از دست خود ب  تیانسان  یدها یاست که کل   نیا   شودیم
تر  پست  وانات یحدیگر از و به این ترتیب کند،  دا یخود اجازه دهد بر وجودش تسلط پ  یوانیح
ند،  ا ه و تکامل داده شده بود نداشت  ارتقا  یرا که به ]انسان[ برا   یها فرصتچراکه آن  شود؛یم

 . اما او )انسان( با انتخاب بد خود آن را از دست داد

از آب پست    ای دن  نیدر ا را  که آغاز انسان  است    نیاز الطاف خداوند نسبت به انسان ا   یک ی
ظلم    و  تکبر   و  آورد و هرگاه نفسش او را به غرور   اد یخود را به    یمنشأ ماد   شهیتا هم  ؛قرار داد

بازگشت   یبرا   یلیدل  نیا   .مذموم فراخواند، آن را به خاطر آورد  یرفتارها  ریو سا  ،گرانیبه د
  ن ی همچن  شود؛ ی شدن به او پاک مبا منتسب   ی ز یخواهد بود که هرچ  یخداوند   یسو او به 

و    شودیآن پاک م  ۀلیوسکه نفسش به   شودیم  یبه مکارم اخلقشدن  آراسته   یبرا   یلیدل
 . یابدی ارتقا م شتر یب

  ی ا ار خدایا، ما را از ناتوانی آفریده ب»آمده است:    نیبن الحس  ی امام عل  ی از یدعادر  
  ی ما را هیچ جنبش  .یا صورت بسته   ارجی پست و ب یو از آب  یا نهاده   ی بر سسترا  و بنیان ما  

به    پس  .یکه تو رسان  ی نیست مگر به مدد  ی و نیروی  بداری،   یکه تو ارزان  ینیست مگر به توان
دل ما را از آنچه    ۀو دید ، فرما مانبخش و به راه راست خویش ارشاد یار یتوفیق خود ما را 

ما راه    ی از اعضا   کیرا در هیچ   ی و چنان کن که نافرمان  ،توست، کور گردان یوستخلف د
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 1« .نباشد

اندِک    ریحق  رِ یتو، فق  ی و من خدا   ی من هست  ۀ تو بند  ،یموس  یا » به  را خوار نکن، و 
ذکر من فروتن باش و هنگام تلوت آن )ذکر( به    ی ادآور یثروتمند غبطه نخور، و هنگام  

با صدا   ص ی رحمت من حر  و  فروتنانه    ن یغمگ   ییباش،  لذت ـ و  به سمع من    ـبه  را  تورات 
  کنند،یرا که با من آرامش حاصل م  یباش و کسان  تهبرسان، در هنگام ذکر من آرامش داش

مرا به دست    ی نکن و خشنود  کی را با من شر   ی زیرا بپرست و چ کن و م  یادآور یبه ذکر من  
  ن یاز زم یاز آب پست و از گل یا من تو را از نطفه  .و سرور بزرگ هستم دی آور؛ چراکه من س

  ، من مبارک چهرۀ    نیدرست کردم؛ بنابرا   یلقشد و از آن خ   ی پس بشر   دم، یو ناهموار آفر   لیذل
ساخته  هو  است،  مقدس  ن  زیچچ یام  من  زند   ستیمانند  من  ب  ۀو  از  و  هستم    ن ی دائم 

 2« .رومی نم

 ؟ ترسان ا یاست ، مطمئن  مؤمنقلب و دل   ایآ : 80  اشکال

ِذیَن آَمُنوا َوَتْطَمِئُن    :ۀآی  کنندگاننظر برخی از تشکیک به   ِه    اَل  ُلوُبُهْم ِبِذْکِر الَل 
ُ
اَل ِبِذْکِر  ق

َ
أ

ِه َتْطَمِئُن  اْلُقُلوُب    رد، یگیخدا آرام م  ادیشان به  یهاآورده و دل   مانیها که به خدا ا آن ) 3الَل 
گاه شو ُه    :ۀبا آی  (هاستبخش دل خدا آرام   ادیکه تنها    د یآ ِذیَن ِإَذا ُذِکَر الَل  َما اْلُمْؤِمُنوَن اَل  ِإَن 

ُلوُبُهْم َوِإَذا ُتِلَیْت َعَلْیِهْم آَیاُتُه َزاَدْتُهْم ِإیَماًنا َوَعَلٰی  
ُ
ُلوَن َوِجَلْت ق ِهْم َیَتَوَک    یقیمؤمنان حق) 4َرِب 

خدا را بر    ات یشان ترسان و لرزان شود و چون آیهااز خدا شود دل   یند که چون ذکر ا آنان
در    ( کنندی خود در هر کار توکل م  یو به خدا   د یفزا یب  مانشانی ها تلوت کنند بر مقام ا آن
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است دل    . تناقض  است،  خدا  کنندۀ  یاد   مؤمِن چگونه  حال  و  مطمئن  عین  نیز  ترسان  در 
 !؟هست

   :پاسخ

ترین  طور که به کریم  همان،  خداوند سبحانزیرا  ؛ وجود نداردتناقضی   دو آیهمیان این 
َوَرْحَمِتي    : فرمایدمیو    ،هر چیزی را در برگرفته است  کریمان موصوف است و رحمتش 

ْکُتُبَها َوِسَعْت ُکَل  َشْيٍء  
َ
ِذیَن   َفَسأ ُقوَن   ِلَل  َکاةَ   َوُیْؤُتوَن   َیَت  ِذیَن   الَز  و رحمتم  ) 1وَن ُیْؤِمنُ   ِبآَیاِتَنا   ُهْم   َواَل 

کنند و زکات  زودی آن را برای کسانی که پرهیزگاری میچیز را فرا گرفته است؛ و به همه 
ر میآیات ما ایمان میدهند و آنان که به  می و اینکه عادل و    ،به بزرگی  ،(دارمآورند، مقر 

ُه ُکَل  َنْفٍس َما    : فرماید می  تعالیحق   .شودتوصیف مینیز    الحساب استسریع  ِلَیْجِزَي الَل 
َه َسِریُع اْلِحَساِب َبْت  َکَس  تا خدا به هرکس هرچه به دست آورده است جزا دهد، که  )  2ِإَن  الَل 

 .(استالحساب سریع خدا 

نتیجه  می  انسان  در  خدا  یاد  کوتاهی وقتی  و  گناهانش  و  خودش  به  و  نگاه  کند  اش 
ُلوُبُهْم   :شودمیلبریز کند، دلش از ترس و لرزش می

ُ
ُه َوِجَلْت ق که  هنگامی و  ِإَذا ُذِکَر الَل 

ِه    :شودروانش آرام میروح و    کندپروردگار و رحمت و بخشش او نگاه می به   ِبِذْکِر الَل  اَل 
َ
أ

است    خودش   ، نگاه انسان به کوتاهی و بدیمنشأ ترس از خدا   در نتیجه؛  َتْطَمِئُن  اْلُقُلوُب 
حالی که منشأ آرامش   در  ؛کندبرایش حتمی می که مناسب عملش است  را  بدی  فرجام  که  

 . شکلی که امکان تصورش هم وجود نداردنگاه به پروردگار مهربان کریمش است؛ به انسان،  

که    خوانمیم  یتو را به زبان  ،م یآقا  یا »آمده است:    دعای امام علی بن حسین در  
تو را   . که جرمش او را هلک ساخته کنمی با تو مناجات م  یکرده و با دل ا یگناهش او را ناگو
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من هرگاه گناهانم را    یموال   .میو ب   دیو ام  اقیپروردگارم در حال هراس و اشت  یا   خوانمیم
پس اگر از من   .افتمیبه طمع م کنمی و هرگاه کرمت را مشاهده م شومی م تابی ب نم یبیم

عذاب  یا کننده رحم   ن یبهتر   ی درگذر  اگر  در    ایخدا   .یانکرده   ی ستم  یکن  م و  من  حجت 
دار   یگستاخ کراهت  آن  از  آنچه  ارتکاب  با  تو،  از  درخواست  توست  ،ی بر  کرم  و  و    ، جود 

توست  ،ای ح   ِی با کم  های در سخت  امرهیذخ رأفت و رحمت  ام  ؛همانا  بر آن است که    دمیو 
 1«.ینکن  دی را نوم می آرزو ۀر یو ذخ م حجت

است  :81اشکال عمومی  بشارت،  و  انذار  گروه  مختص  یا    ، آیا 
 است؟  انمؤمن

َقْوٍم ُیْؤِمُنوَن   :کنندگان آیۀبرخی از تشکیک به نظر   َنْا ِإالَّ َنِذیٌر َوَبِشیٌر لِّ
َ
من جز  ) 2إْن أ

وَما    :با این آیه در تضاد است  (نیستم  آورنددهنده و بشارتگر برای گروهی که ایمان میبیم 
َبِشیًرا   اِس  لنَّ لِّ ًة  ِإالَّ َکافَّ ْرَسْلَناَك 

َ
و ما تو را جز بشارتگر و هشداردهنده برای تمام  ) 3َوَنِذیًرا أ

مؤمن منحصر کرده، در حالی  جماعت  در  فقط  مژده و بیم را    ، آیۀ اولزیرا    ؛( نفرستادیم  مردم
 !استمعرفی کرده که آیۀ دوم آن را برای تمام مردم  

 : پاسخ

 اِس لنَّ ًة لِّ ْرَسْلَناَك ِإالَّ َکافَّ
َ
از    مقصود   : (نفرستادیم  را جز برای تمام مردم و ما تو  )   وَما أ
 4. ه استفرمود ان یب همان طور که امام صادق  ؛است ن یزم  ی که رو  ی استآن، هرکس

سبحان،   محمدفرستادۀ  خداوند  داشتمردم    ۀ همسوی  به   را   خود  بلکه    ؛ گسیل 
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ْرَسْلَناَك ِإالَّ    : فرمایدمی  . فرستاد  ان یجهان   ی برا   ی عنوان رحمترا به   وی  ی طور کلبه 
َ
َوَما أ

در   ه است کای نکته  نی و ا  ؛( می نفرستاد ان یجهان ی برا  یو تو را جز رحمت ) 1َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن 
 . خدا واضح و روشن است یخلفا  اِت یقرآن و روا 

و    ...»  :که در آن فرمودیادآور شد  را    امیرالمؤمنینجدش  از    یا خطبه   ،امام صادق
به  او را از میان آفریدگانش، که  ، اوست ۀو برگزیدفرستاده بنده و    محمد دهمیگواهی م

امین ساخت و برای    دبر راز خواو را  انتخابش فرمود و    دعلم خود برگزید و برای وحی خو 
های رسیدن  راهدستورات دینش و  روشنگری از  و  خود  پسندید، و برای امر بزرگ  مخلوقاتش  
او  به خودش   برای بابه را وسیلاختیارش فرمود، و  را    .رحمتش قرار داد  ای  دوران  در  او 

اختلف ملت   ، موشی علم و دانشاو خ  ، َفترت رسوالن از طریق حق  ، هاو    و   ، و گمراهی 
  سرای دیگر  ۀ)زندگانی پس از مرگ( و وعد  ت و انکار بعث  ، جهالت مردم نسبت به پروردگار 

  ، تمام جهانیان قرارش داد برای    یو رحمتگسیل داشت،  مردم    ۀسوی همرا به   او  .برانگیخت
و واضحش ساخت و عزیزش    و بیان کردداد  داد و شرح    یبرتر آن را  که    ، با کتابی ارجمند

پ  از  باطل  اینکه  از  و  پشت   روشی گردانید  از  داشت؛  سرو  محفوظش  یابد  راه  آن    به 
 2« . ...ستوده ۀخدای فرزانسوی از ای فروفرستاده 

و  در نظر گرفت  و امتحان    شیآزما   یسرایی برا را    ایدن  نیا   خداوند سبحاناز آنجا که  اما  
انسان  در آن پاسخ  را  سرنوشت خود    ۀ دربار   یر یگم ی انتخاب در تصم  ِی آزاد ،  به  عطا کرد، 
  آوردند   مانیا   آورانام یها به پ از آن اندکی  بود و تعداد    یمنف ،آورانام یمردم به دعوت پبیشتر  

در قرآن    روشنیاست که خداوند به ای  نکته   نی کردند، و ا   ی رو یها پ نو از آ  قیها را تصدو آن
 : فرمایدمی یتعالحق  .استبیان فرموده 
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-  ِلیٌل
َ
 (؛ اوردندین  مانیهمراه او ا  یو جز اندک) 1َوَما آََمَن َمَعُه ِإالَّ ق

-  ُکوُر ْن ِعَباِدَي الشَّ ِلیٌل مِّ
َ
 (؛ سپاسگزارند یو از بندگانم اندک) 2َوق

-  ُروَن ا َتَتَذکَّ ِلیًل مَّ
َ
ر م یاندک) 3ق  (؛ دیشویمتذک 

-  ًِلیل
َ
 (؛ فهمندی نم  یبلکه آنان جز اندک)  4َبْل َکاُنوا اَل َیْفَقُهوَن ِإالَّ ق

 ... و   -

توصیف  در  تعالیحق . را برگزیدند یمانیا ی در غفلت و بماندن که  ی افرادبیشتر در برابر  
 : فرمایدمیها آن

-  ْؤِمِنیَن ْکَثُرُهم مُّ
َ
 (؛نبودند آورنده مان یا  شترشان یب یول) 5َوَما َکاَن أ

-  َلَغاِفُلوَن آَیاِتَنا  َعْن  اِس  النَّ َن  مِّ َکِثیرًا  از    یار یبس  ناً یق یو  ) 6َوِإنَّ  مردم  از 
 اند(؛ ما غافل  یهانشانه 

-  َِّفاِسُقوَن  ْنُهْم َوَکِثیٌر م7 (؛ از آنان فاسق  یار یو بس)اند 
-  ْنُهْم َساء َما َیْعَمُلوَن  (؛ کنندیبد رفتار م  شانیاز ا  ی ار یو بس) 8َوَکِثیٌر مِّ
-  ْکَثَرُهْم َشاِکِریَن

َ
 (؛ افتی  ی سپاسگزار نخواههرگز  را    شترشانیب)  9َواَل َتِجُد أ

-  ْک
َ
 (؛ ورزندی و جهالت م ینادان شترشانیب )ولی  10َیْجَهُلوَن  َثَرُهْم َوَلِکنَّ أ
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 و ... -

که    محمدانذار رسول خدا  مؤمنان از بشارت و  اندک  شدن   مندبهره   ۀمسئل   نی بنابرا 
َقْوٍم ُیْؤِمُنوَن   :است  اول  یۀآنظر  دم َنْا ِإالَّ َنِذیٌر َوَبِشیٌر لِّ

َ
دهنده و بشارتگر  من جز بیم )  إْن أ

تنها با رسول خدا  و نه   ،است که حاصل شدهواقعیتی    ( نیستم  آورند برای گروهی که ایمان می 
  ی افراد رو   ی برا   ی خدا در امتداد خط ارسال الهفرستادگان  با تمام  همواره  ، بلکه  محمد

که خداوند سبحان، بشارت و انذار    ست یمعنا نبه آن    ن یاما ا   ؛ استحاصل شده    ن یزم  نیا 
  ، مؤمنانفقط به این معناست که  ، بلکه  باشدخود را فقط به مؤمنان محدود کرده    فرستادگان

با انتخاب بد و    گریو افراد د  شوند،یمند مبهره رسوالن  از دعوت  عمًل  هستند که    یکسان
خود  ۀ  بهر ،  بزرگوارشو رهبران    یاله  یهاعوت در برابر د و نافرمانی    انی اعلم انکار و عص 

خواست  شده بود که خداوند متعال  انی( بیاله ۀ)در مبحث ارادتر پیش  .اندرا از دست داده
ماهیت  ؛ زیرا خودش مغایرت داشته باشدامر یا نهی با حتی اگر  کند،یبنده را اجرا م ۀارادو 

 . امتحان و آزمایش استبریم به سر می دنیایی که در آن 

 است؟ منتفی وجود دارد یا  آیا شفاعت :82  اشکال

ْفٍس َشْیئًا    :آیۀ کنند  ادعا میکنندگان  برخی از تشکیک  ُقوْا َیْومًا الَّ َتْجِزي َنْفٌس َعن نَّ واتَّ
ُینَصُروَن  ُیْؤَخُذ ِمْنَها َعْدٌل َواَل ُهْم  ُیْقَبُل ِمْنَها َشَفاَعٌة َواَل  و از روزی پروا کنید که نه  ) 1َواَل 

پذیرند، و نه از کسی فدیه و  سی شفاعتی می کند، و نه از ککسی از کسی عذابی را دفع می
یاری میعوضی می  نه  و  در  و    است  طور کلی به انکار شفاعت  دهندۀ  نشان  ( شوندگیرند، 

ِذي َیْشَفُع    :مثل مغایرت دارد؛    کنندبا آیاتی که وجود شفاعت را تأیید می   نتیجه من َذا الَّ
واَل َیْشَفُعوَن    ،  (اذن او در پیشگاهش شفاعت کند که جز به  کیست آن) 2ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِه 
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َفاَعُة    و  (کنندو جز برای کسی که خدا بپسندد شفاعت نمی ) 1ِإالَّ ِلَمِن اْرَتَضی واَل َتنَفُع الشَّ
ِذَن َلهُ 

َ
أ شفاعت در پیشگاه خدا، جز برای کسانی که به آنان اذن دهد  )و 2ِعنَدُه ِإالَّ ِلَمْن 

 . (د سودی ندار 

   :پاسخ

و    ، د نکنصحبت میمختلف دو روز    بارۀآیات وجود ندارد؛ زیرا در میان این  هیچ تضادی  
روزی که در آن هیچ    !یک روز  بارۀدر ـ  اندکنندگان تصور کردهبه آن صورتی که تشکیک ـ نه  

باشد نداشته  ْفٍس    :شفاعتی وجود  نَّ َعن  َنْفٌس  َتْجِزي  الَّ  َیْومًا  ُقوْا  ِمْنَها  واتَّ ُیْقَبُل  َواَل  َشْیئًا 
ُینَصُروَن  ُهْم  َواَل  َعْدٌل  ِمْنَها  ُیْؤَخُذ  از کسی  )  َشَفاَعٌة َواَل  نه کسی  پروا کنید که  از روزی  و 

گیرند،  پذیرند، و نه از کسی فدیه و عوضی می کند، و نه از کسی شفاعتی میعذابی را دفع می 
  ؛ تنها روزی است که در آن شفاعت وجود ندارد   روز،. این  روز مرگ است  (شوند و نه یاری می

 . کنندها از قیامت صحبت می آن  کننداما در خصوص آیاتی که وجود شفاعت را ثابت می 

ْفٍس َشْیئاً   فرماید:می  تعالیحق» ُقوْا َیْومًا الَّ َتْجِزي َنْفٌس َعن نَّ و از روزی پروا کنید  )  واتَّ
تواند عذاب را از  کس نمی در هنگام مرگ، هیچ   (کندمیکه نه کسی از کسی عذابی را دفع  

و نه از کسی شفاعتی  )  َواَل ُیْقَبُل ِمْنَها َشَفاَعةٌ   . کنددور    که شایستۀ دریافت آن است   کسی
ُیْؤَخُذ ِمْنَها َعْدٌل   .شودتأخیرانداختن مرگ پذیرفته نمی شفاعتی برای به   (پذیرند می   َواَل 

بمیرد  تا او  شود  پذیرفته نمی آن  جای  ای به هیچ فدیه   ( گیرندعوضی می و نه از کسی فدیه و  )
شفاعت و  این روز، هیچ   در که    است، مرگ  منظور روز    :فرمود امام صادق  .یابد  ییو رها
او کمکی کندنمی ای  فدیه  به  اما در  تواند  های  ما و خاندانمان تمام گرفتاری   ، قیامت روز  ؛ 
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 1«.  ... کنیمشیعیانمان را برطرف می 

 : ه استفرموداحمدالحسن  سید 

« ًَیْوما ُقوْا  از روزی که)  َواتَّ بترسید  تنها روزی  این روز،  روز مرگ است؛ و    ( و 
شفاعت آن  در  که  ندارد  یاست  پیدا    .وجود  نجات  کسی  مرگ  هنگاِم  عذاِب  از 

مأل اعلی    مگر کسی که در دنیا با بدنش زندگی کرده، در حالی که دلش به   ،کندنمی 
ق داشته باشد و   هایی به دنیا مرتبط نبوده که  بستگیها و دل با ریسمان  در نتیجهتعل 

ـ به قطع  تگان از  یافنجات   . ـ نیاز داشته باشدکه مسبب عذاب استکردن و بریدن 
بان هستند ِبیَن    :فرمایدمی  تعالیحق  .عذاب مرگ، مقر  ا ِإن َکاَن ِمَن اْلُمَقرَّ مَّ

َ
*  َفأ

ُة َنِعیٍم  بان باشد ) 2َفَرْوٌح َوَرْیَحاٌن َوَجنَّ برای اوست آسایش و روزی    *   اما اگر از مقر 
بان عبارت  ؛یعنی وضعیت مرگش  ؛( و بهشت پر نعمت محمد و   : اند ازو سروران مقر 

 .»3محمدآل

 : فرمایدمیو نیز 

« ًُقوْا َیْوما و این روز، همان روز مرگ است؛ یعنی    ؛ (بترسید از روزی که)و    َواتَّ
با وجودی که شفاعِت کسی که دارای شفاعت است،    . ساعت مرگ یا لحظات مرگ

رساند، ولی در  در هر ساعت در دنیا و پس از مرگ در قبر و برزخ و قیامت سود می
لحظۀ مرگ برای کسی شفاعتی وجود نخواهد داشت، و حتی هنگام مرگ هیچ  

روست که مرگ عبارت است از  آناین از   . شودَبَدل و عمل صالحی نیز پذیرفته نمی
و این َنزع یا کندن یا گرفتن یا استیفا الزامًا باید همراه با قطع    ؛ ندن روح از جسدک

این وابستگی فراوانی  و  تراکم  میزان  اساس  بر  و  باشد  دنیا  این  از  روح  های 
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شود، و از همین رو بریدن  ها و روابط، تنیدگی روح با جسد نیز بیشتر می وابستگی
کنندگان  هایی همراه است و شفاعِت شفاعترنج ها حتمًا با دردها و  این وابستگی

رساند و حتی عمل انسان نیز برای  بردنش سودی نمی شدن از آن یا ازبین برای مانع 
 . بردن این دردها کارساز نیسترفع یا ازبین 

 اَل ُیْؤَخُذ ِمْنَها َعْدٌل  ( از کسی عوضی دریافت نشود   و) :  رو که وابستگِی ازآن
قات دنیوی( عبارت است از   انسان به دنیا )خانه، همسر، فرزندان، مال و دیگر تعل 

ها را گره زده است و بدون بریدن این  هایی که انسان با دسِت خودش آنریسمان 
نمی ریسمان  دنیا خارج  از  روح  قات،  تعل  و  نمیها  منفصل  از جسد  و  و  گردد  شود؛ 

یابد مگر کسی که با جسمش در دنیا بوده،  ی مرگ نجات نمی کس از دردهاهیچ 
هستند بان  مقر  همان  افراد  این  و  باشد،  داشته  ق  تعل  اعلی  مأل  به  روحش    . ولی 

انما کنُت جارًا لکم، جاورکم بدني  »  :سخنی با این مضمون دارد که  امیرالمؤمنین
کنار»  «ایاماً  در  بدنم  روزی  بودم، که چند  زیست  من فقط همسایۀ شما  و    .« شما 

ُة َنِعیٍم   :فرمایدخداوند متعال می ِبیَن َفَرْوٌح َوَرْیَحاٌن َوَجنَّ ا ِإن َکاَن ِمَن اْلُمَقرَّ مَّ
َ
  َفأ

بان باشد)  . (برای اوست آسایش و روزی و بهشت پر نعمت . اما اگر از مقر 

دهد و نه عمل صالح، مگر فقط با یک  نه شفاعت سود می  ،در لحظات مرگ
قطع   :شرط صورت  آن  در  که  تکوینی،  قانون  ریسمانخرِق  این  دردآور  کردن  ها 

بود  ابراهیم  ؛نخواهد  آتِش  به   ،غیرسوزان شد   همان طور که  دلیل مانعی که  یا 
ایشان  بود در  اراده کرده  اثری نداشت  خداوند  ق  .قرار بدهد،  انون  ما این خرق 

افتد که  بلکه فقط در حاالتی اتفاق می   ؛ بینیم تکوینی را جزو امور عادی و رایج نمی
ق به وجود خدای سبحان است یا به رابطۀ خداوند سبحان  متعال با شخصی  ومتعل 
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 1« . ...دنبال داردشود و تأیید او برای خرق این قانون تکوینی را به مربوط می 

رو  همه  : 83  اشکال  مگر اصحاب یمین  ، هستندعمل خود  در گ 

هر انسانی  ) 2کلُّ اْمِرٍئ ِبَما َکَسَب َرِهیٌن   : کنند آیۀکنندگان ادعا میبرخی از تشکیک 
در   ؛شخص در گرو عمل خویش است  هر اینکهبر دارد داللت   (در گرو اعمال خویش است

آیۀ  که  َرِهیَنٌة    :حالی  َکَسَبْت  ِبَما  َنْفٍس  اْلَیِمیِن *  کلُّ  ْصَحاَب 
َ
أ گرو    کس هر ) 3ِإالَّ  در 

دهد اصحاب یمین در گرو آنچه  نشان می   ( مگر اصحاب یمین  *   های خویش است دستاورد
 ! و این تناقض است ؛اند نیستند به دست آورده

   :پاسخ

  یاله  ع یتشر   ا ی  ن یدر قوانشدن  قائل و استثنا    ، وجود ندارد  ه یدو آاین    ن یب   ی تضاد   چ یه
  هراینکه    .افتدی ساخت اتفاق متشریعات انسان و    نیکه در قوان  طور  همان ندارد،    یمشکل

است؛   شدهثابت   یاله نی دارد، در د ت یآن مسئولبرابر در گرو عمل خود است و در   یشخص 
وارد    نی میاصحاب    دربارۀ  ینص قطعاما    ؛و حکمت خداوند است  لتعدا   ۀالزم  ،نیا و حتی  

است    ییهای اعمال و فداکار   ۀج ینت  درمطمئنًا    ن یو ا   .ها از حساب مستثنا هستندشده که آن
را از حساب  ها  آنکه خداوند سبحان، به لطف خود  کرده    یطیشرا چنین  ها را واجد  که آن

 . فرمایدمستثنا 

خداوند   گفتار  اْلَیِمیِن   : متعالدر  ْصَحاَب 
َ
أ باقر  ِإالَّ  قسم  ب»  : فرمود  امام  خدا  ه 

 4« .ما هستند انیعیها شآن
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 : فرماید می احمدالحسن  دیس

« ٌکلُّ َنْفٍس ِبَما َکَسَبْت َرِهیَنة  (  های خویش استدستاوردهرکس در گرو):  
ا  انسان روشن    ن یو  هر  که  عملکردش    یاست  به  توجه  مبا  ِإالَّ    شودی محاسبه 

ْصَحاَب اْلَیِمیِن 
َ
  ا مستثنبازخواست  که از حساب و    هان یو ا   ( نی میمگر اصحاب  )  أ

بان، که سهستند عبارت    یاصحاب امام مهد   ِی مانی   ار ی   زده یصدوسیاند از مقر 
 1« . ... شوندیوارد بهشت م حسابی که ب ، هستند

 است یا از فرشتگان؟   یانآیا ابلیس، از جن   :84اشکال

ْلَنا ِلْلَمَلِئَکِة اْسُجُدوْا ْلَدَم َفَسَجُدوْا    :کنندگان میان آیۀبه نظر بعضی از تشکیک 
ُ
وِإْذ ق

َبی َواْسَتْکَبَر 
َ
و چون فرشتگان را فرمودیم »برای آدم سجده کنید«، پس همه  ) 2ِإالَّ ِإْبِلیَس أ

إالَّ ِإْبِلیَس َکاَن    :و آیۀ  ( ابلیس که سر باز زد و کبر ورزید و از کافران شدجز  سجده کردند به 
هِ  َربِّ ْمِر 

َ
أ َعْن  َفَفَسَق  اْلِجنِّ  جنبه )  3ِمَن  از  که  ابلیس  پروردگارش    ان یجز  فرمان  از  و  بود 

که   یدر حال ، شماردیرا جزو ملئکه برم س یابل  یاول را یتناقض وجود دارد؛ ز   ( کرد ی چیسرپ
 !انی از جن   یدوم

   :پاسخ

آ  ن یا   انیم آ  یتناقض   ه ی دو  ندارد؛  ابل  یۀ وجود  مقام  س یاول  به  توجه  با  از    ی را  قبل  که 
  ی که دوم  یکرده است، در حال  ف یداشته توص   آدم  یماندنش در امتحان سجده برا ناکام 

 .کندی م فی را با توجه به اصل و نسبش توص سیابل
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امام صادق   ل یاز جم از  ا   :شده است؛ گفت  تیروا   بن دراج    سیابل   ۀدربار   شانیاز 
از ملئکه نبود،  »  :فرمود  دانست؟ی م  ی زی از امر آسمان چ  ا یاز ملئکه بود؟ و آ  ای که آ  دم یپرس

ن  آسمان  امر  از  جن  .دانستی نم  چ یه   زیو  از  ملئکه    ان یاو  و  بود  ملئکه  با  همراه  و  بود 
پس    ؛ ستیاو جزو ملئکه ن  دانستیکه خداوند م  یاز خودشان است؛ در حال  وا   پنداشتند یم

 1«.فرمان سجده را صادر کرد همان شد که از او سر زد یوقت

 : د یفرمای ماحمدالحسن  دیس

است،   (اللهه لعن)  سیابل» جن  از  وجودش  اصل  حسب    ۀ جینت   در  یول  بر 
مرحله   افتن یارتقا آن  سجده  یا به  فرمان  رس  یگزار که  فرشتگان  جزو    د،یبه 

به    شدیفرمان به فرشتگان او را هم شامل م  نیبنابرا   شد؛یفرشتگان محسوب م
ف آفر   ان،ی جن    . شماِر فرشتگان بوده است  در اعتبار که او در آن مرحله    نیا    دهیمکل 

جا شده به  کنند  اطاعت  را  خدا  اگر  م  گاهیاند؛  ارتقا  جمل  ابند یی فرشتگان  از    ۀ و 
انسان  .شوندیم  فرشتگان آن فطرت  از  برتر  ز ها  خداوند   را ی هاست؛  اگر 

 داللهیو    للها وجه  ،که انسان   کنندیم  دا ی را اطاعت کنند تا آنجا ارتقا پ  متعالوسبحان 
  .است  گونهن یا   نشیخداوند در زم   نانی خلفا و جانش  ت یهمان طور که وضع  ؛شودیم

را اطاعت کند، به مرتبه  اگر خدا  انسان  از مرتبۀ فرشتگانبای  پس  ارتقا    االتر 
  2« .یابدمی
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م  طلب  ن ا مؤمن  یبرا  فرشتگان   ایآ  : 85اشکال   ای  کنندی آمرزش 
 ر؟ یخ

نظر   مقتضاکنندگانتشکیک طبق  به  برا   ه،یآ  ن یا   ی،  رو   ۀهم  یفرشتگان    ی ]افراد[ 
م  اناز جمله کافر   ن، یزم َوَیْسَتْغِفُروَن   :طلبند یآمرزش  ِهْم  َربِّ ِبَحْمِد  ُحوَن  ُیَسبِّ َواْلَمَلِئَکُة 

ْرِض 
َ
  ح یتسب  ش یو فرشتگان، پروردگارشان را همواره همراه با سپاس و ستا) 1ِلَمْن ِفي اْْل

  ی گر ید  یۀ اما در آ   ( کنندی هستند، درخواست آمرزش م  ن یکه در زم   ی کسان  ی و برا   ند، یگویم
برا  م  یفقط  آمرزش  آَمُنوا   :طلبند ی مؤمنان  ِذیَن  ِللَّ برا ) 2َوَیْسَتْغِفُروَن  ا   یو    مانیاهل 

 !تناقض است ن یو ا  ؛ (طلبند یآمرزش م

   :پاسخ

از   استکسی  هر »منظور  زمین  در  ـ آیاین  در    «که  تشکیک ه  که  آن صورتی  کننده  به 
چنین  و امثال  ،  از جمله کافران به خدا، نیستزمین،    یافراد رو   ۀهم   ـبرداشت کرده است 

پروردگار    حیتسب   را ی؛ ز آوردمی دنبال  به را  تناقض  که    تسا   یهایبرداشت به حمد  فرشتگان 
سازگار    ندارند   مان ی که به او ا   ی کسان  ی ا ، چگونه با استغفار و طلب آمرزش بر شانه بخشند

 !است

است که به خدا ایمان دارد و    یکسفقط    ، آیهاین  در    «هرکه در زمین است»از    مقصود
 رسانند. هر دو یک معنا را می  ، این دو آیهـ روشن است ـ ین ترتیب ه ا ب

استگفت   یانصار   وبیا واب ع»  :فرمود یم  خدا رسول    دمی شن   : ه  اب  ی لبا  طالب ی بن 
و    ؛ بود  اوردهین   مانیا وی  قبل از  مردی    چ یکه های  دوره در  آن هم    ، سال نماز خواندمهفت  

ِذیَن َیْحِمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن    : ه استخداوند عزوجل است که فرمودفرمایش  همان  این   اَل 
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َوَیْسَتْغِفُروَن  ِبِه  َوُیْؤِمُنوَن  ِهْم  َرِب  ِبَحْمِد  ُحوَن  ُیَسِب  عر )  َحْوَلُه  که  حمل  کسانی  را  ]خدا[  ش 
گویند و به او ایمان  ند، به سپاس پروردگارشان تسبیح میا ها که پیرامون آنکنند، و آن می

و    یمن و عل  ی برا   نیو ا   ؛ هستند  ن یکه در زم  ی کسان  یبرا   (کنند دارند و طلب آمرزش می
 1« .آوردند مان یکه پس از آن ا  یکسان یسپس برا  ؛است لد یبنت خو  جه یخد

ابوبص   امام صادق پشت شخ»  :فرمود   ر یبه  از  و ملئکه  را    انیع یدا  گناهانشان  ما 
برگ   زند،یر یمفرو باد خزان  درخت مچنانچه  از  را  ا   ؛زدی ر یها  معنا   نی و    ه یآ   نیا   یهمان 

الَملِئَکُة    :است ُحوَن یُ َو  َو    َسبِّ ِهْم  َربِّ فِ   ْسَتْغِفُروَن یَ ِبَحْمِد     ی ِلَمْن 
َ
فرشتگان،  و  )  ْرِض اْْل

با سپاس و ستا برا   ند،یگویم  ح یتسب   ش یپروردگارشان را همواره همراه  که در    ی کسان  ی و 
م  نیزم آمرزش  درخواست  قسم .  (کنندیهستند،  خدا  آن  ،به  آمرزش  شما  طلب  به  ها 

 2«. این عالمدارد نه مردم اختصاص 

 یا خیر؟ دارد توبه   آیا مرتد :86  اشکال

از تشکیک  اْزَداُدوْا   :ۀ آیکنند  ادعا میکنندگان  برخی  ُثمَّ  ِإیَماِنِهْم  َبْعَد  َکَفُروْا  ِذیَن  الَّ إنَّ 
وَن  آلُّ الضَّ ُهُم  ْوَلـِئَك 

ُ
َوأ َتْوَبُتُهْم  ُتْقَبَل  ن  لَّ شدند  ) 3ُکْفًرا  کافر  خود  ایمان  از  پس  که  کسانی 

  ( ندا پذیرفته نخواهد شد و آنان خود گمراهانسپس بر کفر ]خود[ افزودند، هرگز توبۀ آنان  
ها  آندهد که نشان می دهد توبۀ مرتدان پذیرفته نخواهد شد، و با آیاِت قبل از آن نشان می 

دارد   کنندتوبه  توانند  می نَّ    :مغایرت 
َ
أ َوَشِهُدوا  ِإیَماِنِهْم  َبْعَد  َکَفُروا  ْوًما 

َ
ق ُه  اللَّ َیْهِدي  کْیَف 

ُسوَل َحقٌّ َوَجاَءُهُم  اِلِمیَن    الرَّ ُه اَل َیْهِدي اْلَقْوَم الظَّ َناُت َواللَّ نَّ َعَلْیِهْم َلْعَنَة  *  اْلَبیِّ
َ
وَلِئَك َجَزاُؤُهْم أ

ُ
أ

إِ  ُیْنَظُروَن  ُهْم  َواَل  اْلَعَذاُب  َعْنُهُم  ُف  ُیَخفَّ اَل  ِفیَها  َخاِلِدیَن  ْجَمِعیَن 
َ
أ اِس  َوالنَّ َواْلَمَلِئَکِة  ِه  الَّ اللَّ
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ِذیَن َتابُ  َه َغُفوٌر َرِحیٌم الَّ ْصَلُحوا َفِإنَّ اللَّ
َ
چگونه خداوند قومی را که بعد از  ) 1وا ِمْن َبْعِد َذِلَك َوأ

می  هدایت  شدند  کافر  دادند  ایمانشان  شهادت  آنکه  با  خدا  کند  و  فرستادۀ  است  حق  بر 
سزایشان این است  آنان  *    .کندبرایشان دالیل روشن آمد و خداوند قوم بیدادگر را هدایت نمی 

بمانند نه    جاودانه در آن ]لعنت[    . خدا و فرشتگان و مردم همگی برایشان است  که لعنت 
مگر کسانی که پس از آن توبه کردند و    . یابندمی  و نه مهلت   شودکم می عذاب از ایشان  

 . (که خداوند آمرزنده مهربان است ؛کاری ]پیشه[ نمودند درست

 : پاسخ

اسم  هر   که  آن  چیزی  بر  توبه شود    قاطل»توبه«  نزد خداوند مصداق  که  نیست    ای 
مثًل    .نشدهپذیرفته   ۀتوب هم  و    ، شده وجود داردپذیرفته  ۀتوبهم در دین الهی،    . باشدپذیرفته 

آخرت،   امر  دیدن  و  احتضار  هنگام  فرود   .نیست  پذیرفتهتوبه  توبه هنگام  آمدن همچنین 
این است که خداوند سبحان،    شعلتو    ؛نیست  پذیرفته،  قاهر   ۀافتادن معجزو اتفاق عذاب  

  در نتیجه و    ، امتحان و آزمایش مردم آفریده استجهت  قرار داریم بهرا که در آن  سرایی  این  
ندارد برای وجود قطعیت در آن وجود  ـ ؛  هیچ مجالی  امتحان    ـطور کلی به زیرا قطعیت  با 

و دیدن امر آخرت، با امتحان منافات دارد و    ۀ قاهر و شکی نیست که معجز  ، منافات دارد
آزمون   میرا  مادۀ  هیچ  کند،  قطعی  باقی  هیچ  و  ساحتی  و  غیب  به  ایمان  برای  فرصتی 

ایمانی    ؛گذاردنمی  سبحان  همان  خداوند  استکه  ِبالْ   : خواستارش  ُیْؤِمُنوَن  ِذیَن  َغْیِب  اَل 
ُیْنِفُقوَن  َناُهْم 

ْ
َرَزق ا  َوِمَم  َلَة  الَص  ند و نماز به پا  ور آ  مان یا   ب یکه به غ  ی آن کسان) 2َوُیِقیُموَن 

 . (کنند انفاق  میکرد شانی دارند و از هرچه روز 

امام صادق لَ   : یۀآ  ۀ دربار   از  ذِ   َسِت یْ َو  ِللَّ ْوَبُة  ِإَذا َحَضَر    ی َحتَّ   َئاِت یِّ السَّ   عَمُلوَن یَ   َن یالتَّ
ِإنِّ  اَل 

َ
َحَدُهُم اْلَمْوُت ق

َ
کنند، تا وقتی که مرگ یکی از  و کسانی که گناه می)  ُتْبُت اْلَن   ی أ
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  : فرمود  . شد  ده یپرس  (پذیرفته نیستشان  توبه گوید »اکنون توبه کردم«،  ایشان دررسد، می 
 1«.د نیبب   خود آخرت را با چشمان امر است که  ی زمان نیا »

را غرق کرد، در حال   پرسیده شد   امام رضا  از خدا  به  فرعون  که    یچرا خدا فرعون 
ت خدا    تیاو هنگام رؤ  را یز »  : ؟ فرموده بوداقرار کرد  شتی  و به وحدان  هآورد  مانیا  قدرت و شد 
  ان یکه در م  ت حکم خداوند متعال اس  نی ا   .ستین   رفته یپذ  ط یشرا   ن یدر ا   مان ی و ا   ، آورد  مانیا 

ا ِباللِه َوْحَدُه    : فرمایدمی  تعالیحق  .آمده استپسینیان  و  پیشینیان   اُلوا آَمنَّ
َ
َسَنا ق

ْ
ْوا َبأ

َ
ا َرأ َفَلمَّ

ا ِبِه ُمْشرِکِ  َسَنا  َماُنُهْم یإِ   نَفُعُهْم یَ   ُک یَ َفَلْم    *   َن یَوَکَفْرَنا ِبَما ُکنَّ
ْ
ْوا َبأ

َ
ا َرأ پس چون سختی  )  ...َلمَّ

گردانیدیم  می  ک دیدند گفتند »فقط به خدا ایمان آوردیم و بدانچه با او شری [ ما را  ]عذاب
ها سودی  دیگر ایمانشان برای آن  [ هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردندو]لی« *  کافریم

تِ یَ   ْوَم یَ   : فرمایدنیز می و    ( ...شتندا 
ْ
َک ال    اِت یَبْعُض آ  ی أ َلْم َتُکْن آَمَنْت    ماُنها یَنْفسًا إِ   ْنَفُع یَ َربِّ

ْو َکَسَبْت فِ 
َ
ْبُل أ

َ
های پروردگارت ]پدید[ آید  ای از نشانه روزی که پاره )  راً یْ َخ   ماِنها یإِ   ی ِمْن ق

ایمان  یا خیری در  نیاورده  ایمان  ایمکسی که قبًل  نیاورده  به دست    آوردنش ان آوردن خود 
 2«.  ...(بخشدسود نمی 

دل   ۀنوب به احمدالحسن    دیس آن  یدگیپوش  لیخود  از  هدف  و  معجزه  در  شبهه  و    ،و 
اند؛ از جمله  داده  حیتوض  یروشنبه   ،قاهر   ۀهنگام وقوع معجزرا  و توبه    مان یا نشدن  پذیرفته 
 :ندا ه فرمود

م...» سبحان  خداوند  و  است  مطلوب  غ  مانیا   خواهدی آنچه  و    بی به  است 
  مان ی ا   یبرا   یدانیباشد که م  یا گونهبه   دی با  فرستدیکه خداوند سبحان م  یا معجزه

در آن وجود    یدگیاز شبهه و پوش   ی روست که مقدار   ن یگذارد و از هم  ی باق ب یبه غ
  بوده است  ج یزمان فرستادنش را   در مواقع با آنچه  ی ار یدر بس لیدل  ن یدارد و به هم 

 
 .19/ 6مجلسی، بحاراالنوار:  - 1
 .59/ 1ع: ئالشراصدوق، علل - 2



 دفاع از قرآن شناسی ـ  دینی و زبانمطالعات  عالی  سسۀ آموزش ؤم ................................. 520

َجَعْلَناُه َرُجًل    .مشابهت دارد ا َیْلِبُسوَن َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلًکا َل  و اگر  ) 1َوَلَلَبْسَنا َعَلْیِهم َم 
را فرشته  را    م یآوردیم در  یصورت[ مرد را ]به   یحتمًا و   میدادیقرار م  یا او  امر  و 

که جز   یو کسان  انیگرا ی ماد   لیدل  نی هم  به  .(می ساختیهمچنان بر آنان مشتبه م
ه نم   :دهند یسقوطشان قرار م  یبرا   یا را که وجود دارد بهانه   ی تشابه  شناسند،ی ماد 
  ِبَما َیْکُفُروا  َوَلْم 

َ
أ وِتَي ُموَسی 

ُ
أ وِتَي ِمْثَل َما 

ُ
أ َلْواَل  اُلوا 

َ
اْلَحُق  ِمْن ِعنِدَنا ق ا َجاءُهُم  َفَلَم 

بْ 
َ
وِتَي ُموَسی ِمن ق

ُ
ا ِبُکٍل  َکافِ   ُل أ اُلوا ِإَن 

َ
اُلوا ِسْحَراِن َتَظاَهَرا َوق

َ
پس چون حق  ) 2ُروَن ق

از جانب ما برایشان آمد گفتند چرا نظیر آنچه به موسی داده شد به او داده نشده  
نورزیدند  .است کفر  داده شد  به موسی  قبًل  آنچه  به  با هم    ؟! آیا  گفتند دو ساحر 

تا   شدآنان    یبرا   یا بهانه   این مشابهت   پس   ؛ (منکریم   ا و گفتند ما همه ر   ؛اندساخته 
َتَظاَهَرا   :ند یبگو ِسْحَراِن  اُلوا 

َ
و  دو  این )  ق هستند  سحر  ِبُکٍل   و    (جادو  ا  ِإَن 

ه )  َکاِفُروَن  به  وصف    نی رالمؤمنیام  .(م یآور ی نم  مانیا   کیچ یما  از   یک یدر 
  ی برا   یشبهات را عذر   ...»  « جعل الشبهات عاذرًا لسقطاته...»  : د یفرمایمنافقان م

 « .«.سقوط خود قرار داد

نماند،    ی در آن باق  یا تشابه و شبهه   چی باشد و ه  رهیاما اگر معجزه، قاهر و چ
خواهد بود   ی مانیا  اشجه یو نت  ماندی نم ی باق  بیبه غ مانیا  ی برا  یمجال چ ی ه گرید

از اسلم در    یزی و چ  ستین  مانی ا   قت،یحق  که در  شودی که با زور و اجبار حاصل م
ندارد وجود  تسل   ؛ آن  ک  یشدن م یبلکه  ندارد  تی رضا  ه است  را  خداوند    ،خداوند  و 

چن نم  ستین   ی ز یچ  ن یخواهان  را  آن  اْلَبْحَر    : ردیپذی و  ِإْسَراِئیَل  ِبَبِني  َوَجاَوْزَنا 
ُه اَل ِإَلَه إِ  َن 

َ
اَل آَمْنُت أ

َ
ْدَرَکُه اْلَغَرُق ق

َ
ی ِإَذا أ ْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه َبْغًیا َوَعْدًوا َحَت 

َ
ِذي  َفأ اَل  اَل 
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َنا ِمَن اْلُمْسِلِمیَن 
َ
پس    . را از دریا گذراندیم  اسرائیلیبنو  ) 1آَمَنْت ِبِه َبُنو ِإْسَراِئیَل َوأ

را  شدن  که غرقاین فرعون و سپاهیانش از روی ستم و تجاوز آنان را دنبال کردند تا  
به    اسرائیلی که بنگفت ایمان آوردم که هیچ معبودی جز آن   ، طور کامل درک کردبه 

تسلیم   ، نیست  داناو گرویده از  ا   ؛ (شدگانمو من    ا ی و مسلمان    آوردی م  مانی فرعون 
پ  شود،ی م  م یتسلکم  دسِت  ول  ش ی)درست(  ا   یاز مرگش،  از    ی راض  مانیا   نیخدا 

ا   ست ین نم  مانی ا   ن یو  را  اسلم  خدا   رد یپذیو  ا   ی و  پاسخ    گونه ن ی سبحان  او  به 
اْلُمْفِسِدیَن   :دهدیم ِمَن  َوُکنَت  ْبُل 

َ
ق َعَصْیَت  ْد 

َ
َوق )ا   ایآ) 2آْلَْن    مان یاکنون 

  . (؟و از تباهکاران بودی  کردیی در حالی که پیش از این نافرمانی م  ! (؟یآور یم
  یقاهر به دست آمده است، و مجال  ایه معجز  واسطۀبه   مان یاست که ا   ن یآن ا   لیدل
  ا یکنند    لیتا آن را تأو  ماندی نم  یباق  شناسندیرا نم  یعالم ماد   نیآنان که جز ا   یبرا 

  مان یا   یبرا   یمجال  ب یترت  نیبه ا   ؛ شبهه وارد کنند  اندآورده   مانیآنان که به آن ا   هب
  ؛ماند ی نم  ی بر جا   خواهد،ی آن م  ق یآن و از طر   ۀواسطبه   را   مان یکه خداوند ا   ی بی به غ

قهر    ی از رو   یبردنپناه   مان،ینوع ا   ن یچراکه ا   شود؛ ی نم  رفته یپذ  ی مانی ا   ن یچن  نی بنابرا 
ا  و  است  اجبار  نم  یقیحق  مانیو  تِ   ْنُظُروَن یَ َهْل    :شودی محسوب 

ْ
َتأ ْن 

َ
أ   ُهُم یَ ِإالَّ 

ْو  
َ
أ تِ یَ اْلَملِئَکُة 

ْ
ْو    َی أ

َ
أ َک  تِ یَ َربُّ

ْ
َک    اِت یَبْعُض آ  َی أ تیَ   ْوَم یَ َربِّ

ْ
َک ال    اِت ی َبْعُض آ  ی أ   ْنَفُع یَ َربِّ

إ  ف  ماُنهایَنْفسًا  َکَسَبْت  ْو 
َ
أ ْبُل 

َ
ق ِمْن  آَمَنْت  َتُکْن  ا    راً یْ َخ   ماِنهایإ   ی َلْم  ِإنَّ اْنَتِظُروا  ِل 

ُ
ق

به ) 3ُمْنَتِظُروَن  دارند که فرشتگان  انتظار  این  بیا آیا جز  پروردگارت    یند سویشان  یا 
های  ای از نشانه ]اما[ روزی که پاره   .های پروردگارت بیایدای از نشانه بیاید؟ یا پاره 

آوردن خود به  پروردگارت ]پدید[ آید کسی که قبًل ایمان نیاورده یا خیری در ایمان
نیاورده  نمی ایمان   ، دست  سود  ]هم[    . بخشدآوردنش  ما  که  باشید  منتظر  بگو 
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ِذیَن َکَفُروا ِإیَماُنُهْم َواَل ُهْم   و  ( می منتظر  ْل َیْوَم اْلَفْتِح اَل َیْنَفُع اَل 
ُ
بگو در  ) 1ُیْنَظُروَن ق

 . (داده نشوند   ز یآوردن کافران سودشان ندهد و مهلت نایمان  ش، یروز فتح و گشا

رو   خواستمی   خداوند  اگر از  را  به   یناچار   یمردم  همراه به   اجبار مؤمن کندو 
نماند   ی باق یکس ی برا  ی تا مجال فرستاد یکننده ممعجزات قاهر و ناتوان امبرانش یپ

اُلوا ِسْحَراِن َتَظاَهَرا   د یکه بگو 
َ
  ند یبگو   ا ی  ( جادو هستند  سحر و   دو   گفتند: این )  ق

 ُلوَن َو 
َ
ْرِسَل اْْل

ُ
ِتَنا ِبآَیٍة َکَما أ

ْ
ْحَلٍم َبِل اْفَتَراُه َبْل ُهَو َشاِعٌر َفْلَیأ

َ
ْضَغاُث أ

َ
  ی هاخواب) 2أ

گونه  ما از آن   یپس برا   .است  ییا شاعر   بنددیاست که م  یپریشان است، یا دروغ
َوَلْو    : دیفرمایم  تعالیحق   . (بیاورد  یا که به پیامبران پیشین داده شده بود معجزه 

َیُکوُنوْا   ی  َحَت  اَس  الَن  ُتْکِرُه  نَت 
َ
َفأ

َ
أ َجِمیًعا  ُهْم  ُکُل  ْرِض 

َ
اْل ِفي  َمن  ْلَمَن  َك  َرُب  َشاء 

هم ) 3ُمْؤِمِنیَن  بخواهد،  تو  پروردگار  رو   یکسان  ۀاگر  در  ایمان  زمین   یکه  اند 
َوِإن   : دیفرمایم و نیز    (ایمان بیاورند؟   یدار یم  آیا تو مردم را به اجبار وا   آورند؛ یم

َماِء   ًما ِفي الَس  ْو ُسَل 
َ
ْرِض أ

َ
ن َتْبَتِغَي َنَفًقا ِفي اْْل

َ
َکاَن َکُبَر َعَلْیَك ِإْعَراُضُهْم َفِإِن اْسَتَطْعَت أ

ُه َلَجَمَعُهْم َعَلی اْلُهَدی َفَل َتُکوَنَن  ِمَن اْلَجاِهِلی ِتَیُهم ِبآَیٍة َوَلْو َشاَء الَل 
ْ
و اگر  ) 4َن َفَتأ

توانی نقبی در زمین یا نردبانی  آنان ]از قرآن[ بر تو گران است، اگر میگرداندن  روی
چنین کن[ و اگر خدا ای ]دیگر[ برایشان بیاوری ]پس  در آسمان بجویی تا معجزه 

 . (مباشپس زنهار از نادانان   . آوردخواست قطعًا آنان را بر هدایت گرد میمی

داد    ت یرضا  ب یغ   ق یاز طر   مان یتنها از آِن خداوند است که به ا   شیو ستا   سپاس
  تیبر اساس ماده رضا  مانیقرار داد و به ا  بی غطریق و از  بیرا همراه با غ  مانیو ا 
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  ی هاصاحبان قلب   لهیوس  نیتا به ا   ،ماده قرار نداد  قی نداد و آن را با ماده و از طر 
 1« .شوند ز یشده، متماُمهر زده  یهاو قلب  نا ی ناب  ی هاده یاز د نا یب  یهازنده و چشم 

ِذیَن َکَفُروْا َبْعَد   : یۀها در آآن   ۀکه توب  یپس کسان  روشن شد موضوع    نی ا حال که   ِإنَّ الَّ
وَن  آلُّ ْوَلـِئَك ُهُم الضَّ

ُ
َوأ َتْوَبُتُهْم  ُتْقَبَل  ن  اْزَداُدوْا ُکْفًرا لَّ کسانی که پس از ایمان  )  ِإیَماِنِهْم ُثمَّ 

خود کافر شدند، سپس بر کفر ]خود[ افزودند، هرگز توبه آنان پذیرفته نخواهد شد، و آنان  
ها آن   وسطو توبه ت  مانی ا   رشیپذ   ط یشرا طور قطع  به   نشده است  رفته یپذ  (ندا خود گمراهان
  فیتوص  «گمراه»ها را  آنزیرا  مشخص است؛    هیآ همین  از خود  نکته    نیو ا   ، محقق نشده

شده که    ر یتفس  یخدا در خصوص مردم  ی خلفا  اِت یدر روا   ه یآ  نی ا   لیدل  ن یبه هم  .کرده است
 .ندا ه ُمرد داشتنداصرار که بر تکذیب و انکار حق  یدر حالاند و بوده  یبر گمراه

ها توسط آن   شدهرفتهیپذ   ۀ توب  ط شرای  و   کردند   توبه   خود  گمراهی  و  کفر   از   که   کسانی  اما
َه َغُفوٌر َرِحیٌم   ه استمحقق شد ْصَلُحوا َفِإنَّ اللَّ

َ
ِذیَن َتاُبوا ِمْن َبْعِد َذِلَك َوأ مگر کسانی  )  ِإالَّ الَّ

توبه و    ( مهربان است  ۀکه خدا البته آمرزند  ؛آن توبه کرده و به صلح آمده باشند که بعد از  
  رش یپذ   طیها با شرا آن  ۀوب و ت  مانیکه ا   کندی روشن م  هیآ  نی همچن  .شودی م  رفتهیپذ  شانمانیا 

ها اشتباه خود  که آن  امعن  نی به ا   ؛کرده است  فیتوص  «أصلحوا »ها را  آن  را یز   ابد؛یی تحقق م
وجود    ه یدو آ  ن یا میان    یتضاد   چی ه  جه یدر نت   ؛ ندباقی نماند   یرا اصلح کردند و بر گمراه

 . ندارد

 و مودَّت مسلمانان، نسبت به یهود و نصارا دوستی  : 87  اشکال

َصاَرٰی    :ۀ آیگویند  می   کنندگانبرخی از تشکیک  ِخُذوا اْلَیُهوَد َوالَن  ِذیَن آَمُنوا اَل َتَت  َها اَل  ُی 
َ
َیا أ

ْوِلَیاَء 
َ
ْوِلَیاُء َبْعٍض أ

َ
ُهْم َبْعُضُهْم أ ُه ِمْنُهْم َوَمْن َیَتَوَل  اِلِمیَن  ِمْنُکْم َفِإَن  َه اَل َیْهِدي اْلَقْوَم الَظ    2ِإَن  الَل 

 
 شود؟ خداوند در زمین در هر زمان، چگونه شناخته می ۀجهاد درب بهشت است، بحث خلیف - 1
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آورده ) ایمان  که  کسانی  و  ای  یهود  ن  به را    ا نصار اید،  آنان   []که  ، گیریددوستی  از  بعضی 
ها را به دوستی گیرد، از آنان خواهد بود. آری،  دوستان بعضی دیگرند. و هرکس از شما آن 

یِن    : ۀبا آی  (نمایدخدا گروه ستمگران را راه نمی  ِذیَن َلْم ُیَقاِتُلوُکْم ِفي الِد  ُه َعِن اَل  اَل َیْنَهاُکُم الَل 
ْن َتَبُر  َوَلْم ُیْخرِ 

َ
َه ُیِحُب  اْلُمْقِسِطیَن وُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْیِهْم  ُجوُکْم ِمْن ِدَیارُِکْم أ خدا شما  ) 1ِإَن  الَل 

  ی ند نها ه ننمود  رونیب  ارتانینکرده و شما را از د  ی قتال و دشمن  ن یرا از آنان که با شما در د
که خدا مردم با عدل و داد    د،یی و به عدالت و انصاف رفتار نما   دیکن   یک یکه با آنان ن  کندی نم

مودت و  اول، مسلمانان را از    ۀ در عین حالی که آی  .تعارض دارد  (داردی دوست م  ار ی را بس
باز نصارا  و  یهود  با  آیمی دوستی  ا   دوم  ۀ دارد،  را  آنان  مسلمان  به  نسبت  عدالت  و  نیکی  ز 

 !داردنمیباز 

   :پاسخ

 . وجود ندارداین دو آیه میان تعارضی خواهد شد  روشن در ادامه 

کسی  که ولی امر تو،  یعنی  این    و  ؛ اقدام کردبه آن  یعنی مالک آن شد و    :الشئ«  َی »ولِ 
 . کندمیدر امورت دخالت است که مالک امر توست و 

انسان»والی   زمین،    «مطلق  این  جز  در  سبحان  کسی  مالک    اوزیرا  ؛  نیستخداوند 
کس بر  نداشتن هیچ والیت  ، مردم، اصل  ۀاما دربار   تمام محتویاتش است؛حقیقی زمین و  

آنان  پیروی  و  به والیتشان  بودن  پایبند  به    که خداونداما کسانی    ؛ دیگر است از  اطاعت  و 
در    خلفای خداوند جانشینان و  همان  و اینان،    شوند؛خارج میاز این اصل    دستور داده است

 . هستند ـانبیا و فرستادگان و امامان یعنیـ  ش زمین

 : ه استفرموداحمدالحسن  سید 
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  ای و استخلف    ،خداوند است فقط از آِن  است که    نی بر مردم ا   ت یاصل در وال »
ا   ، ینیجانش بر  است  نی فرع  بر وال   ، فهیخل   ِت یپس وال   ؛اصل  و    ، ستخدا   ِت یفرع 

ندارد وال   یکس به    تی حق  را  دل  یگر ید شخص  خدا  با    یقطع  ل یمنتقل کند مگر 
ا   پس  .یشرع که وال   نیاصل  برا   ت یاست  مردم  است  ی بر  ثابت  ه  ،خداوند    چ یو 
 1«.یقطع ل یندارد مگر با دل ت یوال  گریبر انسان د  یانسان

منع  را    (الهی  ۀفرستاد) به حق    ِن امؤمنخداوند سبحان،    روشن شدنکته  این  حال که  
ِخُذوا   : گیرندر ب  ی خود اولیاعنوان  به را    انمؤمنغیراست که  کرده   َتَت  ِذیَن آَمُنوا اَل  اَل  َها  ُی 

َ
أ َیا 

ْوِلَیاءَ 
َ
َصاَرٰی أ و  ، ک شوند لمارا  انمؤمن  امراینکه آنان ]یهود و نصارا[ به معنای   اْلَیُهوَد َوالَن 

آنان اهل حق و ایمان  زیرا قاعدتًا  کنند و آنان را یاری دهند؛ را پیروی  ان یهود و نصارا  مؤمن
والیت و دوستی حق و  علیه  و دوستی آنان،    در چنین حالتی، والیت   در نتیجه و    ، نیستند

 . داده استدستور  شاست که خداوند به والیت یصاحب حق

اساس تعامل  با    ، ایناما   »کسانی    بر  با  عدالت  و  مسلماننیکی  با  که  آنان  پیکار  ان  از 
نکته  به این    دوم  ۀکه آی  طور  همان   . ندارد  ی منافات  «ندا هآنان نشداخراج  و باعث    ،ندا هنکرد

ْن    : داللت دارد
َ
یِن َوَلْم ُیْخِرُجوُکْم ِمْن ِدَیارُِکْم أ ِذیَن َلْم ُیَقاِتُلوُکْم ِفي الِد  ُه َعِن اَل  اَل َیْنَهاُکُم الَل 

وُهْم   اْلُمْقِسِطیَن َتَبُر  ُیِحُب   َه  الَل  ِإَن   ِإَلْیِهْم    ن یخدا شما را از آنان که با شما در د )  َوُتْقِسُطوا 
  ی ک یکه با آنان ن  کندینم  یند نها ه ننمود  رونیب  ارتانینکرده و شما را از د  یقتال و دشمن

  ؛ (داردی دوست م  ار یکه خدا مردم با عدل و داد را بس  د،ییو به عدالت و انصاف رفتار نما  د یکن
   :یعنیاین و 

با یهود و نصارا   - معنای  به   (عدالت)و قسط    (احسان)نیکی    بر اساستعامل 
آنان نیستیدوستبه  نتیجه ؛  گرفتن  عنوان  به ها  آن گرفتن  بر از  میان منع    در 
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افرادی از آنان  خصوص  )به به برخی از آنان  نسبت  اجازه به نیکی  با    ،دوست
منافاتی    ،آنان   ا ب  ورزی و عدالت  ( دهدخاطر دینشان آزار نمیکه مسلمانان را به 

 د. وجود ندار 

خاطر دین  آنان با مسلمانان به جنگ و پیکار ،  کردن با آنان به نیکیمانع رفتار  -
َلْم    : کنندپیکار  خاطر دینشان  با مسلمانان، به ها  آن به معنای اینکه    ؛است

یِن  الِد  ِفي  دلیل  و  ؛  ُیَقاِتُلوُکْم  مثًل  یکی  اگر  به همین  مسلمانی،  با  آنان  از 
او    حادثهآیه نیست و این  این  شخصی درگیر شود، مصداق    ایخاطر مسئلهبه 

 .داردنمی ه او باز ب  ورزیبا نیکی و عدالترفتار را از 

حقیقت بیشتر    قطعاً ،  توجه کنیم   دوم آمده است   ۀ از آیای که پس  آیه به  همچنین اگر  
یِن َوَلْم    :فرمایدمی  تعالیحق   .شودروشن می ِذیَن َلْم ُیَقاِتُلوُکْم ِفي الدِّ ُه َعِن الَّ اَل َیْنَهاُکُم اللَّ

َه ُیِحبُّ  وُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْیِهْم ِإنَّ اللَّ ْن َتَبرُّ
َ
ُه  * اْلُمْقِسِطیَن  ُیْخِرُجوُکْم ِمْن ِدَیارُِکْم أ َما َیْنَهاُکُم اللَّ ِإنَّ

ْوُهْم   ْن َتَولَّ
َ
ْخَرُجوُکْم ِمْن ِدَیارُِکْم َوَظاَهُروا َعَلی ِإْخَراِجُکْم أ

َ
یِن َوأ اَتُلوُکْم ِفي الدِّ

َ
ِذیَن ق َوَمْن  َعِن الَّ

اِلُموَن  وَلِئَك ُهُم الظَّ
ُ
ُهْم َفأ نکرده   یقتال و دشمن نی شما در د خدا شما را از آنان که با ) َیَتَولَّ

و به عدالت و انصاف    دیکن   یک یکه با آنان ن  کندی نم  ی ند نها ه ننمود  رونیب   ارتانیو شما را از د 
فقط خدا شما را از دوستی    *   داردیدوست م  ار ی که خدا مردم با عدل و داد را بس  د، یی رفتار نما 

هایتان بیرون رانده  ه و شما را از خانه دارد که در ]کار[ دین با شما جنگ کردمی زبا کسانی با 
و هرکس آنان را به دوستی گیرد آنان همان    ؛اندکرده   کاریراندنتان با یکدیگر همو در بیرون

 . (ندا نستمگرا 

قرآنی   دو  می  تأکیدمتن  کتاب،  اهل  آزار  ای  عده  :هستندگروه  کند  را  مسلمانان  که 
به می و  آنان  دهند  با  دینشان  می خاطر  جهت یا    ، کنندمقابله  با    در  یا    مسلمانان مقابله 

را[  از سرزمینشان    شانراندنبیرون احسان    .دهندیاری می ]دشمنان  و  افراد  هبنیکی    این 
خاطر  با مسلمانان به   که  دیگرای  عده   .کنندمیپیکار  با حق محاربه و  زیرا  صحیح نیست؛  

نمی  مقابله  آنان  دینشان  با  مقابله  برای  و  را  کنند  برای  عاملی  یا    ، دهندنمییاری  کسی 
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 . نداردبا این افراد مانعی و عادالنه   نیک رفتار  . شوندراندن آنان از سرزمینشان نمیبیرون

ترتیب   این  قرآنی،  به  متن  شد  غیربرای  روشن  با  برخورد  اساس   نامؤمنچگونگی    بر 
البته تا زمانی که با   ؛داردخود  قانون اخلقی و انسانی باالیی در ،عدالت و احسان و رحمت

 رده باشند.حق و اهل آن مقابله نک 

  ـکه قبًل بیان کردم  طور  همان ـ والیت   ۀولی مسئل  بود؛با آنان  نظر رفتار و تعامل این از  
آِن  فقط   را  فقط  است که خداوند سبحان دستور داده است  کسی  خداوند سبحان و  از  او 

 . برگیریمولی  عنوان به 

 بدر ۀدر واقعنسبت به مشرکان  مسلمانان  دید : 88  اشکال

ْد َکاَن َلُکْم آیَ   : ۀآیکنند  ادعا می   کنندگانبرخی از تشکیک 
َ
ِفَئٌة ُتَقاِتُل  ٌة ِفي ِفَئَتْیِن اْلَتَقَتا  ق

َي اْلَعْیِن  
ْ
ْخَرٰی َکاِفَرٌة َیَرْوَنُهْم ِمْثَلْیِهْم َرأ

ُ
ِه َوأ هُ ِفي َسِبیِل الَل  ُد ِبَنْصرِ ُیؤَ   َوالَل  ِلَك   ِفي   ِإَن  ِه َمْن َیَشاُء  ِی    َذٰ

وِلي  َلِعْبَرةً 
ُ
ْبَصارِ   ِْل

َ
گروهی در  .  ای بودقطعًا در برخورد میان دو گروه، برای شما نشانه ) 1اْْل

دیدند؛  دیگر کافر بودند که آنان را به چشم، دو برابر خود می [ ]گروهجنگیدند، و راه خدا می
یقینًا در این ]ماجرا[ برای صاحبان بینش    .کندخود تأیید می و خدا هرکه را بخواهد به یاری 

است آی  (عبرتی  ْعُیِنِهْم    :ۀ با 
َ
أ ِفي  ُلُکْم  َوُیَقِل  ِلیًل 

َ
ق ْعُیِنُکْم 

َ
أ ِفي  اْلَتَقْیُتْم  ِإِذ  ُیِریُکُموُهْم  َوِإْذ 

ْمًرا َکاَن َمْفُعواًل  
َ
ُه أ ِه   َوِإَلیِلَیْقِضَي الَل  ُموُر   ُتْرَجُع   الَل 

ُ
و آنگاه که چون با هم برخورد کردید،  ) 2اْْل

جلوه داد و شما را ]نیز[ در دیدگان آنان کم نمودار ساخت تا    ک آنان را در دیدگان شما اند 
  (شودسوی خدا بازگردانده می شدنی بود تحقق بخشد، و کارها به خداوند کاری را که انجام 

برابر یا برعکس آن    ن را دوا مسلمانان، کافر که  بر این، داللت دارد  زیرا آیۀ اول  ؛ تعارض دارد
که هریک از دو  بر اینحالی که دومی داللت دارد    در  ؛ ( دیدنداختلف مفسرین)با توجه به  

 
 . 13عمران:آل - 1
 . 44انفال:  - 2



 دفاع از قرآن شناسی ـ  دینی و زبانمطالعات  عالی  سسۀ آموزش ؤم ................................. 528

 . و این تناقض است ؛بیند طرف، دیگری را اندک می 

 : پاسخ

دارد که  اشاره  ، به هدف و عبرتی  کدام از این آیات هر زیرا  تعارضی بین این دو آیه نیست؛  
ن به  امؤمن  ۀ و درسی باشد که همباشد،  داوند سبحان اراده کرده است که در اتفاق بدر  خ

همواره  حق و باطل  کشمکش میان    دنیایی که   ؛ خدا، در دنیای امتحان از آن استفاده کنند
 .در آن جریان دارد و تا ابد

دو برابر  تقریبًا    ـدر واقعـ های سیره و تاریخ، تعداد مسلمانان در روز بدر  کتاب   بر اساس
در حالی  مرد بود    313  هاآن تعداد  زیرا  بود؛    سوم مشرکان[]تقریبًا یک ن  امشرکاز تعداد    کمتر

  یتظاهر و واقع  بر اساسطبیعی است    در نتیجه  ؛بود نفر  نزدیک به هزار    تعداد مشرکین  که
را دویت َبصری،  ؤ خارجی و ر از    یعنی دو  ؛برابر ببینند   مسلمانان، دشمنانشان  برابر بیشتر 

 .خودشان

«... َْد َکاَن َلُکْم آی
َ
ِه ٌة ِفي ِفَئَتْیِن اْلَتَقَتا  ق قطعًا در برخورد میان  )  ِفَئٌة ُتَقاِتُل ِفي َسِبیِل الَل 

گروه مسلمانان و  یعنی    ( جنگیدندگروهی در راه خدا می.  ای بوددو گروه، برای شما نشانه 
َي اْلَعْیِن   گروه کفار

ْ
ْخَرٰی َکاِفَرٌة َیَرْوَنُهْم ِمْثَلْیِهْم َرأ

ُ
[ کافر بودند که آنان را  و دیگر ]گروه)  َوأ

برابر خود می  دو  بودند  (دیدند به چشم،  برابر مسلمانان  دو  َمْن    . یعنی  ِبَنْصِرِه  ُد  ُیَؤِی  ُه  َوالَل 
  در روز بدر   خدا یعنی رسول    ( کندهد به یاری خود تأیید می و خدا هرکه را بخوا )  َیَشاءُ 
 ِْبَصار

َ
اْْل وِلي 

ُ
ِْل َلِعْبَرًة  ِلَك  َذٰ ِفي  عبرتی  )  ِإَن   بینش  برای صاحبان  ]ماجرا[  این  در  یقینًا 

 1«.(است

کافر   ۀ آیطبق   دیدن  برابر  دو  مسلمانان ا اول،  توسط  شد انگیزه   ن  برابر  که    ای  در 
نی  امؤمنقطعًا    سر بدهند؛ خداوند کمک بجویند و شعار »ال قوة اال بالله« را  از    دشمنانشان
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یید  أتآنان را    خود   و به مضمون آن یقین داشتند، خداوند با یاری سر دادند  که این شعار را  
ُد ِبَنْصِرِه َمْن َیَشاءُ   کرد: ُه ُیَؤِی  پس    ؛ (کندمی و خدا هرکه را بخواهد به یاری خود تأیید  )  َوالَل 

ه )نفرات ؛ هرچند از  شوند پیروز می خدا  ۀواسطبه اینان  ه و ُعد  ادوات( در مقایسه با  و نظر ِعد 
درسی  دلیل  به همین    .اندک بوده باشند   دشمنان بسیاری که خداوند خوارشان کرده است 

این ت از  الهی  أکه  گاه  های  برای صاحبان بصیرت و دل شود فقط  گرفته مییید  سودمند  آ
ْبَصارِ   ، نه دیگران:ستا 

َ
وِلي اْْل

ُ
ِلَك َلِعْبَرًة ِْل یقینًا در این ]ماجرا[ برای صاحبان  )   ِإَن  ِفي َذٰ

 . (تبینش عبرتی اس

که    یمؤمنکه  بود  این  ن  امؤمنن در حساب  اشمردن مشرکاندک ، علت  دوم  ۀآی در  اما  
شود که  این عاملی می  ،کند به خداوند توکل میواقعًا  برد و شعار »ال قوة اال بالله« را باال می 

را  گردد  نیرومند    خداوند  ۀواسطبه  ابزار قدر  هر ـ و دشمنش  و  مثل    اشمادی   های که  ابزار 
با همین  و    ، اندک و ضعیف و خوار ببیند  ـبوده باشد بزرگ و زیاد    ...نفرات و    تعدادادوات،  
از نظر  است، در عین حال  پر تعداد   اً دشمن هرچند ظاهر پس  .شودرویارو می با آنان  دیدگاه  

بر همین اساس بود    .استضعیف  سست و    ند افرادی که به »ال قوة اال بالله« اعتقاد داشت
  هایترین و بدترین و ستمکارترین حکومت سخت   ۀکه فرستادگان خداوند توانستند در سای

 . برسانندانجام  به های الهی خود را طاغوتیان، دعوت 

یید از سوی خداوند سبحان  أ ن در بدر، با تامؤمن ن به نظر  ابودن مشرکهمچنین اندک 
ای برای  دیدن آنان، انگیزه بسیار بودند، اندک ها  آنقع  اینکه در وا   با زیرا  ن بود؛  امؤمنبرای  

یابند؛    یپیروز به  اقدام کنند و    تردید،شدن ترس و  مسلمانان شد که پس از برطرف  دست 
ی که از ابزار و نفرات بسیاری برخوردار است  با دشمنرویارویی  در    چه بساکه  ترس و تردیدی  

پیشین، این نشانه را بیان داشته است    ۀ آیدلیل  به همین    . دشو چیره  ای  عده روان  بر روح و  
ن را اندک و ضعیف  امشرک ـ و نه ظاهر ـ حقیقت  طبق  یای صادقه،  ؤدر ر  اشکه به فرستاده 

ابزار و ادوات  در ظاهر از    نی کهامشرک  ؛ نشان داد   ؛ از مسلمانان بودندبیش  ،  نفرات  ونظر 
را   آنان  نیز  همچنین  مسلمانان  چشم  داد؛  در  نشان  نشان  زیرا  اندک  بیشتر  را  آنان  اگر 
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عده   ۀنتیج  در دادند،  می اختلف ای  تردید  و  آنان  به  نظر  از  منجر  میانشان،  شکست  در 
ُه ِفي َمَناِمَك  ُیِریَکُهُم ا ِإْذ    : فرمایدمی  تعالیحق   .شدمیجنگ  مسلمانان و نابودی آنان در   لَل 

ِلیًل  
َ
َم  ق َه َسَل  ِکَن  الَل  ْمِر َوَلٰ

َ
َراَکُهْم َکِثیًرا َلَفِشْلُتْم َوَلَتَناَزْعُتْم ِفي اْْل

َ
هُ َوَلْو أ   ُدورِ الُص    ِبَذاِت   َعِلیٌم   ِإَن 

نشان    ک تو اند [ را در خوابت به  [ آنگاه را که خداوند آنان ]=سپاه دشمن ای پیامبر، یاد کن )]
شدید و حتمًا در کار ]جهاد[  داد قطعًا سست می داد؛ و اگر ایشان را به تو بسیار نشان می

   . (اناستها دولی خدا شما را به سلمت داشت، چرا که او به راز دل  ؛ کردیدمنازعه می 

اندک مشرکینامؤمنبودن  اما  نگاه  در  برای  أت نیز    ن  سبحان  خداوند  جانب  از  ییدی 
ترتیب  تا  بود  ن  امؤمن این  وعدبرساند  انجام  به  را  کارش  به  خودو  یاری    ۀ  با    ِن امؤمنرا 
  چندانی  کند و ارزش دشمنی که به دشمنش توجهی نمیزیرا    ؛ عملی سازد ،  کننده به اوتوکل

ِکشاند  می پیکار  برای  عدم آمادگی  و  سستی  او را به  دیدگاه  این    چه بسا برایش قائل نیست،  
در عمل،  بود که  ای  نتیجهاین    ؛ وشوددر میدان نبرد میدیدنش  سیب آو این علتی برای  

ْمًرا َکاَن َمْفُعواًل    :شد حاصل  برای مشرکین قریش  
َ
ُه أ ْعُیِنِهْم ِلَیْقِضَي الَل 

َ
ُلُکْم ِفي أ   َوِإَلی َوُیَقِل 

ِه  ُموُر   ُتْرَجُع   الَل 
ُ
ن)  اْْل را که در قضا   نموددر چشم دشمن کم    زیو شما را    ی تا خداوند آن 

  در نتیجه  ؛ (اوست بازگشت امورسوی  به   و  است به انجام برساند؛ خود مقدر نموده    یحتم
همراهش  را که در بدر    گروهیو اندک  خدا و رسول  کار خود را به انجام رساند،    خداوند

انتظارات، به پیروزی قریش و نابودی مسلمانان و    ۀالبته پس از اینکه هم  ؛یاری داد  بودند
 . اشاره داشتندرفتن اسلم بین از

آنجا  و   دنیا،  از  )سرای  که  ابلیس  است،  آزمایش  و  در  به (  اللهلعنه امتحان  کامل  طور 
مسلمانان    س در روز بدرابلی »  :فرمود   امام باقر  .کردیید الهی عمل میأاین ت جهت خلف  

اندک، کفار  چشمان  در  بسیار    را  مسلمانان  چشمان  در  را  کافران  می و  ولی   .دادجلوه 
به   ،ای جبرئیل  :گفتکرد و میمی فرار برابر او و ابلیس از  کشید،شمشیر  بر او جبرئیل
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 .هدف کار دشمن خدا، روشن و معلوم است 1«...من فرصت داده شده است

اینکه   آیههر  خلصه  ت  دو  بیان  رسول  أدر  به  نسبت  الهی  او  امؤمنو    خدا یید  به  ن 
 : دن هماهنگی دار 

و توکل    خدا سوی  به   آنان را به بازگشترا دو برابر دیدند  ن  ا کافر   ،انمؤمناینکه   -1
به این    ؛افزود»ال قوة اال بالله«  یقینشان بر  به    در نتیجه و  واقعی به او فراخواند  

قدر هم  در نگاه آنان اندک و ضعیف شد؛ هر بود  آنچه در ظاهر بسیار  ترتیب  
 د. به چشم بیای  آنان تعداد و ابزارهای که 

نگاه  ا کافر کردن  اندکحکمت   -2 در  روحیۀ  ن،  امؤمنن  اقدام ا مؤمنتقویت  و  ن 
ان  مؤمنوند برای  خدا سوی  ییدی از  أ ت،  و این  ،آنان بود پیروزی    در نتیجهآنان و  

اندک  همان  بود؛  حکمت  که  کافرین،  در  ن  امؤمن  کردنطور  زمینۀ  نظر 
  وند خدا سوی  ییدی از  أاین نیز ت  شکست کافران را فراهم کرد، کهکردن و  خوار

 . بودن امؤمن برای 

 مردم مکه دادن  عذاب  : 89  اشکال

ُه لِ   : ۀآیگویند  می  کنندگانبرخی از تشکیک  ْنَت ِفیِهْم َوَما َکاَن الَل 
َ
َبُهْم َوأ هُ   َکاَن   َوَما  ُیَعِذ    الَل 

َبُهْم    ز یو ننکند  آنان را عذاب  خدا    یها هستآن  انیتا تو در م   یول) 2َیْسَتْغِفُروَن   َوُهْم   ُمَعِذ 
ای که پس  با آیه   ( ها را عذاب نکندکه به درگاه خدا توبه و استغفار کنند باز خدا آن  یمادام

وَن َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم   : تعارض دارد  از آن آمده است  ُه َوُهْم َیُصُد  َبُهُم الَل  اَل  ُیَعِذ 
َ
  َوَما َلُهْم أ

بازمی ) از مسجدالحرام  آنان  اینکه  با  اول    . (دارندچرا خدا عذابشان نکند،  شدن  عذابآیۀ 
دومی ثابت    در حالی که   ، کندرد می   در میان آنان است خدا  که رسول    مردم مکه را مادام 
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 !دهدآنان را عذاب می خداوند کندمی

   :پاسخ

، این حقیقت روشن  زیر با دقت در مطالب    و   ، وجود ندارداین دو آیه  میان  تعارضی  هیچ  
   :شودمی

  :اول

  گویدمردم مکه سخن می  ۀفقط دربار   اول  ۀآیاند  برداشت کردهکنندگان  تشکیک اینکه  
آن استدالل    هب  خدا رسول  دلیل  کلی است و به همین  ای  آیه این آیه،    .صحیح نیست
و   است  بر به کرده  جایگاه خودش  و  مقام  توضیح  ـ ا جهت  آنان  آن  ی  زندۀ  چه  و  مرده  چه 

 .است فرموده بیان   آن را برای برخی از مسلمانان در مدینهـ حضرت

تعدادی  حالی که در میان    در   خدا سول  ر »  : فرمودروایت شده است،    از امام باقر
جابر    .برایتان خوب است  شما و جدایی من از شمادر میان  من  بودن   :فرمود  از یارانش بود

  مادر میان  شما  بودن  اما    !خدا ای رسول    : و عرض کردبرخاست  بن عبداالله انصاری  
؟  خواهد بود  ی چگونه برای ما خیر و خوب  جدایی شما از ما ولی    . استخیر و خوبی  برای ما  

ُه لِ   : فرمایدمی شما، خداوند  در میان  جایگاه من    ۀ اما دربار   : فرمود ْنَت  َوَما َکاَن الَل 
َ
َبُهْم َوأ ُیَعِذ 

هُ   َکاَن   َوَما   ِفیِهْم  َبُهْم   الَل  خدا آنان را    یها هستآن  انیتا تو در م  یول)  َیْسَتْغِفُروَن   َوُهْم   ُمَعِذ 
  ؛ ( ها را عذاب نکندکه به درگاه خدا توبه و استغفار کنند باز خدا آن ی مادام ز یو ننکند عذاب 
است؛  خیر و خوبی  برای شما    جدایی من از شما اینکه  اما    . ها با شمشیرکردن آنعذابیعنی  

خدا    که باشد  ایهر خوبی   .شوداعمال شما هر دوشنبه و هر پنجشنبه به من عرضه می زیرا  
 1«.کنمبرایتان طلب آمرزش می  از خدا  که باشد ایو هر بدی  ، کنمآن شکر میبرای را 
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  :دوم

اهل  امنیت    ۀ مای  ـهستندمقامش  که قائم ـ   یش و اوصیا  خدا نیست که رسول  تردیدی 
قطعًا    اگر حجت نبود »  : طور که در روایات خلفای خداوند آمده است  همان   ؛ زمین هستند

اهل فرورا    شزمین  خود  از    «.بردمیدر  حجتی  که  زمینی  از  را  عذاب  سبحان،  خداوند 
اهل زمین  بر    از زمین بروندها  آناگر    .داردمیبر  در آن اقامت دارد  های خداوندحجت

 .آیدفرود می است ناپسند برایشان که  چیزی  کنندکه حق را رد می 

عرض    محمد بن علی باقر  به ابوجعفر  نقل شده است، گوید از جابر بن یزید جعفی  
  ؛ بر صلح خویش معالَ ماندن  رای باقی ب» : و امام نیاز است؟ فرمود پیامبرچرا به  :دمکر 

خداوند    .داردمی عزوجل عذاب را از مردم زمین بر  خداوند زیرا اگر پیامبر یا امام در زمین باشد  
ْنَت ِفیِهْم   :ه استعزوجل فرمود

َ
َبُهْم َوأ ُه ِلُیَعِذ    ستارگان   :فرمود   پیامبرو    ؛َوَما َکاَن الَل 

برای    وقتی ستارگان بروند   . زمیناهل  امنیت    ۀ مای  بیتم هستند و اهلاهل آسمان  امنیت    ۀ مای
برای    بیتم بروند اهل  یوقت و    ، آیدرند پیش میدا که آن را ناپسند می اهل آسمان پیشامدی  

؛ همان  ا رسول خدبیت  اهل با  یعنی    آید؛ رند پیش میدا ناپسند میچیزی که  زمین  اهل  
ب  که خداوند عزوجل امامانی   را  آنان  از  از خودش  ا اطاعت  فرمود  اطاعت  و  ه  همراه کرده 

ْمِر ِمْنُکْم   :است
َ
وِلي اْْل

ُ
ُسوَل َوأ ِطیُعوا الَر 

َ
َه َوأ ِطیُعوا الَل 

َ
ِذیَن آَمُنوا أ َها اَل  ُی 

َ
ای کسانی که  )  َیا أ
؛  (و اولیای امر خود را ]نیز[ اطاعت کنیدرسول خدا  و    ،خدا را اطاعت کنید  ایدایمان آورده 

معصوم   کسانیندمطهر و  پاک  و  آنان  نمی   هستند  ؛  گناه  نمی   ، کنندکه    ،کنند سرپیچی 
تسدید  اند،  توفیق صاحب    ،هستندشده  یید أت یاری  و  که   ۀواسطبه  .شوندمی و  است  آنان 

  ۀ واسطآنان است که شهرشان آباد است و به   ۀواسطدهد و به به بندگانش روزی می   خداوند
آید  آنان است که برکات زمین فرود می   ۀواسطآید و به آنان است که باران از آسمان فرود می

آنان را عقوبت    سرعتبهشود و  آنان است که به اهل معصیت مهلت داده می  ۀواسطو به 
.  شونداز او جدا نمی نیز  و آنان شود  القدس از آنان جدا نمی روح   .ددهو عذاب نمی کند  نمی 
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 1« .باد شانه بر هم  درود خداوند .از آنان جدایی نداردنیز از قرآن جدایی ندارند و قرآن   آنان
  :سوم

هُ   :ۀآی َبُهُم الَل  اَل  ُیَعِذ 
َ
دربارۀ    طور کلیبه   (...)و چرا خدا آنان را عذاب نکند  ...َوَما َلُهْم أ

و مقابله و    ممانعتو  و سرکشی  طغیان    ۀکه در قلکسانی    ؛ گویدمیردکنندگان حق سخن  
خدا  با حجت  دارند  محاربه  قرار  اذیتش  و  آزار  به    ؛ و  کار  قتل  تا  به  تصمیم  که  رسید  آنجا 

الهی گرفتند؛ جنایتکاران    دربارۀ طور خاص  به   خدا رسول  در خصوص دوران    فرستادۀ 
نهایت به آن    دررا به قتل برسانند و    خدا گوید که تلش کردند رسول  قریش سخن می 

 . راندندایشان را از مکه بیرون منجر شد که 

وَن َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَما   :فرماید می  تعالیحق ُه َوُهْم َیُصُد  َبُهُم الَل  اَل  ُیَعِذ 
َ
َوَما َلُهْم أ

ْوِلَیاَءُه  
َ
ْوِلَیاُؤهُ   ِإْن َکاُنوا أ

َ
ُقوَن   ِإاَل    أ ِکَن    اْلُمَت  ْکَثَرُهْم   َوَلٰ

َ
َوَما َکاَن َصَلُتُهْم ِعْنَد اْلَبْیِت  *  َیْعَلُموَن    اَل   أ

وا َتْصِدَیًة  ِإاَل  ُمَکاًء وَ 
ُ
با وجود اینکه  چرا خدا عذابشان نکند،  ) 2َتْکُفُروَن   ُکْنُتْم   ِبَما  اْلَعَذاَب   َفُذوق

چراکه سرپرست    ؛دارند در حالی که ایشان سرپرست آن نباشند آنان از مسجدالحرام بازمی
نیستند  پرهیزگاران  جز  نمی   ؛ آن  بیشترشان  خان*    .دانندولی  در  نمازشان  جز    ۀ و  ]خدا[ 

 .  (این عذاب را بچشید  ورزیدیدسزای آنکه کفر میزدن نبود. پس به کشیدن و کف سوت

الندوة جمع  فرود آمد و به او خبر داد قریش در دار   خدا خدمت رسول    جبرئیل  ...»
َیْمُکُر ِبَك  َوِإْذ    :نازل کرد]این آیه را[  آن    دربارۀو    ، کنندریزی می ند و علیه تو برنامه ا هشد

ْو َیْقتُ 
َ
ِذیَن َکَفُروا ِلُیْثِبُتوَك أ ْو ُیْخِرُجوَك  اَل 

َ
ُه  َویَ ُلوَك أ ُه َخْیُر اْلَماِکِریَن ْمُکُروَن َوَیْمُکُر الَل  و ]یاد  )  َوالَل 

شند یا ]از  کردند تا تو را به بند کشند یا بکُ تو نیرنگ می  ۀ[ هنگامی را که کافران دربار کن
کنمکه اخراج  می [  نیرنگ  و  میند،  تدبیر  خدا  و  تدبیرکنندگان  زدند،  بهترین  خدا  و  کرد، 
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  که   ی، در حالکه شب بر تو وارد شوند و تو را به قتل برسانندنظر کردند  اتفاق و قریش  ؛  (است
  . کنندو ِگرد خانه ]کعبه[ طواف میند کشسوت می و زنند میروند و کف مسجد می سوی به 

آیه  پس   ]این  فرستاد خداوند  َوَتْصِدَیةً   :را[  ُمَکاًء  ِإاَل   اْلَبْیِت  ِعْنَد  َصَلُتُهْم  َکاَن  و  )  َوَما 
و    ،زدنمنظور از »مکاء« سوت ؛  ( زدن نبودکشیدن و کف نمازشان در خانه ]خدا[ جز سوت 

 .زدن استمنظور از »تصدیة« کف 

  : بیرون کردند، خداوند فرمودو او را از مکه  اقدام،    خدا به کشتن رسول  ها  آنوقتی    ...
 ُْوِلَیاَءه

َ
أ َکاُنوا  َوَما  اْلَحَراِم  اْلَمْسِجِد  َعِن  وَن  َیُصُد  َوُهْم  ُه  الَل  َبُهُم  ُیَعِذ  اَل  

َ
أ َلُهْم  چرا خدا  )  َوَما 

بازمی   عذابشان نکند  از مسجدالحرام  آنان  اینکه  ایشان سرپرست آن  با  دارند در حالی که 
ُقوَن   .مکه نیستند  ی ولیایعنی قریش که ا   ( نباشند ْوِلَیاُؤُه ِإاَل  اْلُمَت 

َ
چراکه سرپرست  )  ِإْن أ

با شمشیر و در    خداوندپس    . هستید  تو و یارانت  ، ای محمدیعنی    (آن جز پرهیزگاران نیستند 
 1« .کشته شدندآنان آنان را عذاب داد و  روز بدر

ه : 90  اشکال  توصیف اهل ُصف 

ِه اَل    یۀآ  کنندیگمان م  کنندگانیک از تشک   یبعض  ْحِصُروا ِفي َسِبیِل اللَّ
ُ
ِذیَن أ ِلْلُفَقَراِء الَّ

اَل   ِبِسیَماُهْم  َتْعِرُفُهْم  ِف  َعفُّ التَّ ِمَن  ْغِنَیاَء 
َ
أ اْلَجاِهُل  َیْحَسُبُهُم  ْرِض 

َ
اْْل ِفي  َضْرًبا  َیْسَتِطیُعوَن 

اَس ِإْلَحاًفا َوَما ُتْنِفُقو  ُلوَن النَّ
َ
َه ِبِه َعِلیٌم َیْسأ [ برای آن ]دسته  )]این صدقات  2ا ِمْن َخْیٍر َفِإنَّ اللَّ

[ در  توانند ]برای تأمین هزینه زندگی اند، و نمی از[ نیازمندانی است که در راه خدا فرومانده
ها را از  پندارد. آناطلع، آنان را توانگر میداری، فرد بی زمین سفر کنند. از شدت خویشتن

[ انفاق  خواهند. و هر مالی ]به آنان [ از مردم نمی شناسی. با اصرار، ]چیزی سیمایشان می
گاه است(  ه را به دو صورت متناقض توص  اهل  کنید، قطعًا خدا از آن آ کرده است؛    یفصف 
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  یدرخواست  وجهیچ هاز مردم به   طوری که به کرده    یف توص  «داریشتن ها را »خومرتبه آن  یک
  یزی کرده که با اصرار از مردم چ  یفصورت توص  ینها را به ا آن   یگرکه بار د  یلدر حا  ؛ندارند 

 ! خواهندی نم

 : پاسخ

که مفسران و    یبه آن صورتی ـ »الحاف« از نظر لغو   .امتناع از درخواست   یعنی »تعفف«  
در درخواست از مردم و    ی اصرار و پافشار   ی معناالزامًا به   ـاندبرداشت کرده   کنندگانیک تشک 

باشد. گفته    دنکر کنیشهو ر برکندن  از ُبن    یمعنابلکه چه بسا به   ؛ یستها ن التماس به آن
 ناخنش را از ته کند.  یعنی : «»الحف ظفره شودیم

  یادشده دوم مدنظر بوده است؛ چراکه افراد    ی معنا  یه،آ  ین در ا  «ینخصوص »متعفف  در
طور کامل  و به  خدا نذر کرده ین د  یبودند که خود را برا  یاز اشخاص  یا مجموعه  یه آ ین در ا 

از مردم درخواست نداشتند و به آنان التماس    وجهیچ هبه  ینان گردانده بودند. ا   ی رو   یا از دن 
  یه آ  ین داشته باشند. ا   یها درخواستاز آن   ی با اصرار و پافشار   ینکهبرسد به ا   هچ  کردند،ی نم

ب مقام  َروآن  یلت فض   یاندر  نکوهش  و  به   اییهها  که  و    یجد   یدۀپد  یکعنوان  است 
وجود    یزبوده است و همچنان ن   یعاز جوامع شا  یاریدر بس  ی، درخواست با اصرار و پافشار 

 دارد.

 : فرماید ی احمدالحسن م سید

را شامل    یدامنو پاک   یف نازل شد و افراد عف  در زمان رسول خدا   یهآ  ین»ا 
د   شودیم وقف  را  خودشان  ول  ینکه  بودند،  عام  یکرده  بودند  ۀاز  در    ؛مردم  اما 

با    یست؛ در درخواست ن  ی»الحاف« منظور از آن، اصرار و پافشار   ۀخصوص مسئل 
را در خود دارد.    یاز اصرار و پافشار   یحدود   ی،در واقع هر درخواست  ینکهتوجه به ا 

  یکسان  هایننداشتند. ا   کسیچ ی از ه  ییتقاضا   یچها ه بوده که آن  ینمقصود از آن ا 
در مسجد    کردند و در زمان رسول خدا   ین خود را وقف د  یهستند که اساسًا زندگ
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است    یمنطق  ینبنابرا   ؛ ودندگردانده ب  ی رو   یااز دن  یعنی  کردند؛ ی م  یو اطراف آن زندگ
 1«. درخواست نکنند  یاز کس چیزی یچ ها هرگز ه عنوان مثال آنکه به 

  ی تناقض   یه آ  ین اند در ا که افراد شکاک پنداشته   یبه آن صورت  شودی روشن م  یب ترت   ین ا   به 
 وجود ندارد. 

 خانواده و اقوامشبا به خدا،   مؤمنرابطۀ  : 91  اشکال

تشکیک  از  میبرخی  آیکنندگان  اْلِْخِر    : ۀپندارند  َواْلَیْوِم  ِه  ِبالَل  ُیْؤِمُنوَن  ْوًما 
َ
ق َتِجُد  اَل 

وَن َمْن   ْو َعِشیَرَتُهْم ُیَواُد 
َ
ْو ِإْخَواَنُهْم أ

َ
ْبَناَءُهْم أ

َ
ْو أ

َ
َه َوَرُسوَلُه َوَلْو َکاُنوا آَباَءُهْم أ قومی را  ) 2َحاَد  الَل 

ایمان داشته باشند ]و  به خدا و روز بازپسین  با خدا و رسولش  لینیابی که  [ کسانی را که 
دوست    ـباشند   شانانشان یا عشیرههرچند پدرانشان یا پسرانشان یا برادر ـ اند  مخالفت کرده

ْن ُتْشرَِك ِبي َما َلْیَس َلَك    : ۀبا آی  (بدارند 
َ
َوَصاِحْبُهَما  ِبِه ِعْلٌم َفَل ُتِطْعُهَما َوِإْن َجاَهَداَك َعَلٰی أ

ْنَیا َمْعُروًفا الُد  تا دربار ) 3ِفي  دانشی نیست به من  به آن  چیزی که تو را    ۀاگر تو را وادارند 
 ! تعارض دارد  (خوبی با آنان معاشرت کن[ در دنیا به ورزی، از آنان فرمان مبر، و]لی  کشر 

   :پاسخ

خداوند  جانشینان  ن و  آقر   طور کلیبه را    ش مؤمنبا خانواده و قوم غیر،  به حق   مؤمنارتباط  
روایات و سیره  دادهدر  توضیح  به می ما  و    ،اندشان  آنچه  طور  توانیم  این    هبرا که  خلصه، 
 : بیان کنیم زیر  شکل به  مسئله ارتباط دارد 
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  ؛ و در راه خداوند است  ـو دشمنی   و همچنین ُبغضـ مودت و دوستی حقیقی  -1
ه  فرمود  امام صادق   .فانی است و ارزشی ندارد  هر آنچه به غیر خداست

ریسماناز جمله محکم »  :است راه خدا  ترین  در  که  است  این  ایمان،  های 
و در راه خدا بدهی و در راه    ؛ داشته باشی دشمن  دوست ِبداری و در راه خدا  

 1«.بازداری  خدا 

والیت مطلق انسان در این  گفته شد   ( 87اشکال  گذشته )  تدر پاسخ اشکاال  -2
آِن  زمین، فقط   تمام  مالک حقیقی زمین و    او زیرا  خداوند سبحان است؛  از 
کس هیچ نداشتن والیت  مردم، اصل،    میان  ۀرابط  ۀاما دربار   .استمحتویاتش  

و اطاعت از او  پیروی  و  وی،    که خداوند به والیتولی کسی    ؛دیگری استبر  
  خداوند   و جانشینان  خلفا شود؛ یعنی  خارج میاز این اصل    دستور داده است 

 . هستند انبیا و فرستادگان و امامان ش، کهزمیندر  
دین الهی، برخی  ـ  همان طور که در مسائل فقهی مشخص است ـ همچنین  

از بلوغ  قبل    (پسر یا دختر) فرزندش  بر    (عادل  مؤمن )والیت را به پدر    ئونشاز  
 .استاعطا کرده  مشخصیتا حدود  ، و رشد

)و  خلفای   -3 ایشان  ان منؤهمچنین مخدا  رحمت    (به  از مظاهر  بزرگی  مظهر 
آفریدگانش    ۀنسبت به هم  طور که خداوند  و همان  ، خداوند سبحان هستند

خلفا است،  نیز  و    ی خدا مهربان  ما می  ؛مهربان هستند پیروانشان  توانیم  و 
  ۀ شان با همدیدن برخورد و سیره طریق  از  را    مهربانی خلفای خداوند رحمت و  

با  مردم   آنان  رفتار  جمله  از  کنیم؛  که  کسانی  و    شانمخالفینملحظه 
خود  و رنج فرستادۀ  درد    ،خداوند سبحان   .ندا ه های الهی آنان را نپذیرفتدعوت 
َفَل َتْذَهْب    : حکایت فرموده است  خود  با این سخن  قومشاز  را    محمد
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َحَسَراٍت  َعَلْیِهْم  به ) 1َنْفُسَك  مبادا  حسرت پس  ]از    هاسبب  جانت  آنان،  بر 
بود  که از آنان به ایشان رسیده    ها و اذیتی آزار تمام    با وجودولی    ؛ (برود   [کف

ها آن     زیرا   ؛ قومم را بیامرز  ،خدایا »  : فرمایدو می  طلبد؛ آمرزش می قومش  برای  
 2« .دانندنمی 

ْوًما    :آیه این آنچه در  دانستیم حال که این نکات را 
َ
ِه َواْلَیْوِم اْلِْخِر  اَل َتِجُد ق ُیْؤِمُنوَن ِبالَل 

ْو َعِشیَرَتُهْم 
َ
ْو ِإْخَواَنُهْم أ

َ
ْبَناَءُهْم أ

َ
ْو أ

َ
َه َوَرُسوَلُه َوَلْو َکاُنوا آَباَءُهْم أ وَن َمْن َحاَد  الَل  قومی را  )  ُیَواُد 

ایمان داشته باشند ]و  به خدا و روز بازپسین  با خدا و ر لینیابی که  سولش  [ کسانی را که 
دوست    ـباشند   شانهرچند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیرهـ اند  مخالفت کرده

است که از راه خداوند و رسولش منحرف شده  کسی  دوستی با    بازداشته شده است  (بدارند 
که به   ؛است آن    طوری  را  از  آنان  و  اگر  برگزیندخود    ی اولیاعنوان  به پیروی کند  از  ؛ حتی 

خانواده و فامیل؛  کلی    طوربه پدر و پسر و برادر و  مثل    ؛ دن باشبوده  او  افراد به  رین  تنزدیک 
خداوند، به اطاعت  گزیند؛ یعنی کسانی را که  برمی را  خدا    ی حقیقی، والیت اولیا  مؤمنزیرا  

مقدم  را به اطاعت از پروردگارش  چیزی را هرگز  و هیچ   ،و والیت از آنان دستور داده است
 .داردنمی 

به خانواده و قومش    مؤمن   دل انساِن   معنی تمایلداشتن، به منعی برای مودت و دوست 
را  عملکرد آنان    ـدر عین حال ـ توجه به اینکه    البته با   ؛ د نداردوجو  به حق   شان هدایتامید  به  

را  نیاوردن به حق توسط آنان  آنان و ایمانانحراف از حق  اینکه  یعنی  )  دوست نداشته باشد
 دوست نداشته باشد(. 

روایت کرده    الحسناز ابوجعفر و ابو   :کرده استنقل  نقل از جامع بزنطی  ادریس به ابن
«  نیست.  باشند بوده  کافر  ها  حتی اگر آن  ، که قومش را دوست ِبداردبر کسی  ملمتی  »  :است
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ْوًما ُیْؤِمُنوَن    ؟شود چه میسخن خداوند  این  پس    :به ایشان عرض کردم  :گویدمی
َ
اَل َتِجُد ق

َه َوَرُسوَلهُ  الَل  َحاَد   َمْن  وَن  ُیَواُد  اْلِْخِر  َواْلَیْوِم  ِه  به خدا و روز بازپسین  )   ِبالَل  نیابی که  قومی را 
  . (اند دوست بدارند[ کسانی را که با خدا و رسولش مخالفت کردهلیایمان داشته باشند ]و 

و او    ،ُبغض داردنسبت به او    در راه خدا  مؤمنکنی نیست؛  تو فکر میطور که  این»  :فرمود
 1«.دهدکس دیگری به وی غذا نمی هیچ و خورد با او غذا می  ]لی[و ،را دوست ندارد

مادرش غذا  نیز به  و    ، به پدرش  فرزند یعنی    : «دهدکس دیگری به وی غذا نمیو هیچ »
فرزند،  یعنی  و این    ؛ کند تا به آنان غذا بدهندرها نمی دیگر  مردم  امید  و آنان را به    ،دهدمی

حال  این کمترین وفای به آنان است؛ و  ؛کندمیرا رفع  شنیازهای والدین ـ تا آنجا که بتواند ـ
 .باشد خواهدمی که هرطور و روزشان 

فرمان  و  کند،  کی و احسان  نیبه والدین خود  داده است  خداوند سبحان، به فرزند دستور  
،  دهندنبه شرک به خدا و معصیت خداوند دستور  آنجا که  تا    ، را داده استآن دو  اطاعت از  به  

در نافرمانی از خدا،  »:  امیرالمؤمنین زیرا طبق فرمایش    که در این صورت اطاعتی ندارند؛
  خداوند دستور داده است که در دنیا   وجودولی با این   2«.هیچ اطاعتی از آِن مخلوق نیست 

 . مهربانی خداوند سبحان استرحمت و و این از  ؛ کندها معاشرت آن با و احسان با نیکی 

از پروردگارش    بندهخوب    یکی به والدین، از شناختن »  :ه استفرمود  امام صادق
نیکی به والدین مسلمان  نودی خداوند نسبت به  شاز رضایت و خ  ، هیچ عبادتیزیرا    ؛است

حق والدین، از حق خداوند  زیرا  ؛  رسدبه صاحبش نمی تر  سریع   ـوجه و رضای خدا خاطر  به ـ
به    و فرزند را از اطاعت خداوند   ، دآن دو بر طریق دین و سنت باشناگر    ،گرفته شده است بر 

  ، دنیاسوی  به   و از زهد برند،  نقین، به شک  از یاینکه او را  و    ،ندارند و نافرمانی خدا باز معصیت  
این  به خلف  را  او  ایناگر  ولی    نکشانند؛   هاو  از  ،  بودند چنین  والدین  معصیت و سرپیچی 
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است  اطاعت  معصیت   ،ایشان،  ایشان،  از  اطاعت  َوِإْن   :فرماید می  تعالیحق که    ؛و 
ْن ُتْشرَِك ِبي َما َلْیَس َلَك ِبِه  

َ
ْنَیا َمْعُروًفاَجاَهَداَك َعَلٰی أ ِبْع    ِعْلٌم َفَل ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي الُد  َواَت 

َناَب ِإَلَي  ُثَم  ِإَلَي  َمْرِجُعُکْم 
َ
دانشی  به آن  چیزی که تو را    ۀ اگر تو را وادارند تا دربار )  َسِبیَل َمْن أ

و    خوبی با آنان معاشرت کن [ در دنیا به ورزی، از آنان فرمان مبر، و]لی  ک نیست به من شر 
توبه  که  کن  پیروی  را  به راه کسی  بازمی کنان  من  و ]سرانجامسوی  بازگشت شما  گردد؛   ]

  یشانو اگر از ا کن،    یو مهربان، با آنان مدارا  ینبا والدرفتار   ۀر اب ا در و ام.  (سوی من استبه 
تحمل    تو   ناحیۀ از  بسیار  آزار    و   ات زحمات دوران کودکیدر زیرا    ، کن ل  تحم  به تو رسد  تییاذ

و  ارزانی داشته به تو  که خداوندهایی پوشیدنی و  خوراک  از «گیرمتنگ بر آنان و » ،اندکرده
  آنان باالتر مبر و صدایت را از صدای روی خود را از آنان برنتاب، و  ؛ استبر تو تنگ نگرفته 

»و  گفتار سخن بگو  بهترین  با    آنان و به    «،ستبزرگداشت دستور خدا از مصادیق  ،  »که این
 1«. کندتباه نمی پاداش نیکوکاران را   که خداوند  « مهربانی کنها آن به 

نتیجه آیه میان    در  دو  نداردتعارضی    این  والدین  تواند  می  خدا به    مؤمنزیرا  ؛  وجود  با 
و با    د، با آنان رفتار کنو احسان  با نیکی    و در دنیا  ، به حق« خود همراهی کند  مؤمن»غیر

ولی در عین    ؛ ...و    را تحمل کندو اذیتشان  و آزار    ،انفاق کند ها  آنبه    آنچه در توانش است هر 
ها را به سرپرستی خود  آندر سرپیچی از خداوند متعال، یعنی   ؛ها نباشد سرسپردۀ آن حال، 
  . نکند  شان را اطاعتو امر آنان پیروی نکند و از نگیرد 
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 هستند برای مردان پاک زنان پاک :92  اشکال

تشکیک  از  میکنندگان  برخی  این  به  کنند  ادعا  ِلْلَخِبیِثیَن    :آیهمقتضای  اْلَخِبیَثاُت 
ِلْلَخِبیَثاِت  وَ  َباِت اْلَخِبیُثوَن  ِی  ِللَط  ُبوَن  ِی  َوالَط  ِبیَن  ِی  ِللَط  َباُت  ِی  مردان  ) 1َوالَط  برای  پلید  زنان 

برای    کند، و مردان پا ا ک برای مردان پا   کپلیدند، و مردان پلید برای زنان پلید. و زنان پا 
  ی ناپاکو همسر هر مرد ناپاکی، زن  ی پاک،پاکی، زنمرد  الزم است همسر هر    (کزنان پا 

َت ُلوٍط    :ۀولی آی  ؛ باشد
َ
َت ُنوٍح َواْمَرأ

َ
ِذیَن َکَفُروا اْمَرأ ُه َمَثًل ِلَل    ِمْن   َعْبَدْیِن   َتْحَت   َکاَنَتا َضَرَب الَل 

  لوط را زن  نوح و  زن  اند،  خدا برای کسانی که کفر ورزیده )  2...اَفَخاَنَتاُهَم   َصاِلَحْیِن   ِعَباِدَنا
  ...( ها خیانت کردندما بودند و به آن  ۀهر دو در نکاح دو بنده از بندگان شایستکه  َمَثل آورده  

اند،  ـ خبیث و ناپاک بوده که هر دو پاک و طیب بودند کند همسران نوح و لوط ـ که ثابت می 
َت ِفْرَعْوَن   : آیهو  

َ
ِذیَن آَمُنوا اْمَرأ ُه َمَثًل ِلَل  اند،  و برای کسانی که ایمان آورده ) 3َوَضَرَب الَل 

ـ  قاعدتًا فردی خبیث و ناپاک بوده که  ـ که همسر فرعون    ( خدا همسر فرعون را مثل آورده
 در تعارض هستند. اول  ۀآخر، با آی  ۀاین دو آی در نتیجه  ؛استو طاهر بوده پاک  یزن

   :پاسخ

اْلَخِبیَثاُت    : صحیح آیه را متوجه شویماگر ما معنای  آیات وجود ندارد؛  میان  تعارضی  
َواْلَخِبیُثوَن   َباِت ِلْلَخِبیِثیَن  ِی  ِللَط  ُبوَن  ِی  َوالَط  ِبیَن  ِی  ِللَط  َباُت  ِی  َوالَط  برای  )   ِلْلَخِبیَثاِت  پلید  زنان 

  ک ند، و مردان پا ا ک برای مردان پا   ک مردان پلیدند، و مردان پلید برای زنان پلید. و زنان پا 
 . (کبرای زنان پا 

 :اول
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 1:آیه این  ۀ مسلمان دربار  و مفسران  علما های و گفته برخی از نظرات 

کنندگان  ند که تشکیکا ه آیه را با همان فهمی متوجه شداین  برخی از آنان،   -1
از  سرشتشان  و    ( هازوج )مردم  های  واقعیتبه اند )یعنی این آیه برداشت کرده

مصداق  ها  این معنا در برخی حالتاز آنجا که  و    (؛ دارد اشاره  پاکی و ناپاکی  نظر  
فقط به  بلکه    ؛ند که این آیه، کلی نیستا هاین افراد تصریح کرد  کندپیدا نمی 

و    ، آدم و حوا که هر دو پاک هستندمثل    خصوص اختصاص دارد؛حاالتی به 
و    (پاک)آسیه  مثل    ولی حالتی  ؛جمیل که هر دو ناپاک هستند ابولهب و ام

 د. شونمیامل  )پلید( را ش همسرش فرعون 

گفتن به چگونگی سخن آیه، فقط این دیگر، فهم پلیدی و پاکی را در ای عده -2
کرد پاکیعنی    ؛ندا همحصور  کلمات  مرد  برخی  کلمات    ،پاک  اناز  برخی  و 

مردم  وضعیت  ارتباطی با بیان  هیچ  و    ؛شودناپاک صادر می  اناز مرد  ناپاک
 .ندارد ان ارتباطی با زنو حتی اساسًا هیچ  ؛ نداردفرجامشان  و  (هازوج )

دیگر   -3 از    :اندگفته برخی  در  منظور  پاکی  و  بدی این  ناپاکی  و آیه،  ها 
و کارهای خوب از    ، ناپاک  انمعنای اینکه کارهای بد از مردبه   ؛ هاستخوبی

می  انمرد صادر  انجام  آیه  این  همچنین    ؛ شودپاک  به  خوب  فقط  کارهای 
 . اختصاص داردتوسط مردان 

)دیگر  ای  عده -4 ناپاک»خبیثات«  به  این  در  را    ( زنان  زناکار»آیه  تفسیر    «زنان 
ترتیب    ندا هکرد به همین  زناکاران هستندو  ناپاک، فقط  از مردان  و    ؛ منظور 

به نظر آنان این آیه، غیر    .نبودن است در مردان و زنان، زناکار  «معنای »پاک
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افراد  ـ   را زناکاران   جمله  و  بد از  دین اخلق  که  نیستند کسانی  شامل    ـدار 
 .شودنمی 

نظرات این  رد  نکته کفایت می ،  در  این  فقط  آندانستن  که  این کند  را    ها  به  فقط  آیه 
به کلمات یا  »خبیثات«  تفسیر  با توجه به  ؛  انداختصاص داده   «مردان»به  یا فقط    »گفتار«

اختصاص  زنان و مردان زناکار فقط به  اینکه به یا  ؛شودکه از مردان صادر می یکارهای بد 
ناپاکی و بدی  را  و دیگر مردان و زنانی  اند  داده شامل    هستند متصف    (غیر از زنا به )که به 
ـ  اندها از نظر پاکی و ناپاکی گذاشته با توجه به اینکه بنا را بر فرجام زوج ـ یا حتی    شود؛نمی 

در حاالت دیگر صدق    طوری که به   ،انداختصاص داده   هابه برخی از حالت را فقط  این آیه  
 کند.نمی 

 :دوم

دادن از حقیقت و خبر  ،ولی منظور از آن ؛آیه، عام و کلی استاین این است که درست 
از  ای  عده کنندگان و  تشکیکبه آن صورتی که  ـ کار مردم  و فرجام  و عاقبت    ،باطن مردم

استحباب آن    ۀدربار   شرعی  یمثابه حکمبلکه به ـ نیست؛  اند برداشت کرده  مسلمانعلمای  
قطعًا    . دانتخاب کنرا  تراز خود  ُکفو و هم هم ، همسر مناسب و  مؤمنزن    یااست که هر مرد  

مهم  جمله  باید  از  ازدواج  هنگام  که  مسائلی  شود، ترین  توجه  آن  و  داشتن  نظر در   به  دین 
در  ای که ما  آیه   اند، و داشتهتصریح  نکته  به این    متون دینی بسیاری و    ، استاخلق انسان  

دارد مستحب است  این آیه بیان می  . یکی از این متون استنیز    هستیم توضیحش  صدد  
با زن بد و ناپاک ازدواج  کراهت دارد  و  برگزیند،    یپاک را به همسر   مؤمنپاک، زن    مؤمن

 .استصورت وضعیت به همین هنگام ازدواج نیز   مؤمن زندربارۀ  .کند

اِني اَل َیْنِکُح ِإاَل     : است  تعالیحق سخن  این  درست همانند  بر این اساس، این آیه   الَز 
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اِنَیُة اَل َیْنِکُحهَ  ْو ُمْشرَِکًة َوالَز 
َ
ْو ُمْشرٌِك  َزاِنَیًة أ

َ
ِلَك َعَلی  ا ِإاَل  َزاٍن أ َم َذٰ مرد زناکار،  ) 1اْلُمْؤِمِنیَن َوُحِر 

را به زنی    ک را به همسری نگیرد، و زن زناکار، جز مرد زناکار یا مشر   کجز زن زناکار یا مشر 
ازدواج با زن  استحباب  حکم  نظر  از  که    ؛ (نگیرد، و بر مؤمنان این ]امر[ حرام گردیده است

که    ستدیگری غیر از اوزن  ازدواج با  داشتن  کراهت و    مدار،دین خلق و  خوش پاک    مؤمن
مستحب است مرد پاک صاحب  نیز  برای زن  به همین ترتیب    ها مجاز بوده باشد؛ازدواج با آن 

ـ افراد دیگری غیر از این کراهت دارد با  و برایش  برگزیند،  اخلق و دین را   واج با  داز   کهها 
 نماید. ازدواج  ـاست ها برایش جایز آن

  اْلَخِبیَثاُت ِلْلَخِبیِثیَن َواْلَخِبیُثوَن ِلْلَخِبیَثاِت   : ۀآی  ۀدربار   صادقامام  از امام باقر و  
اِني اَل َیْنِکُح    : است  تعالیحق سخن  این  مانند  هین آیه،  ا »  : فرمودند  روایت شده است که  الَز 
ُمْشرَِکةً  ْو 

َ
أ َزاِنَیًة  یا مشر )  ...ِإاَل   زناکار  به همسری نگیرد  کمرد زناکار، جز زن  که    ؛ (... را 

و   ،بازداشتکار آنان را از این  ولی خداوند ،ازدواج کنندها آن با   دگرفته بودنتصمیم ای عده
 2« .دانستآن را برایشان ناپسند 

داشتن اینکه انتخاب  با درنظر پیامبر ـ چرا   :اشکال بگیرد و بگوید کسی صحیح نیست و 
در    انتخاب نکرده استشکل    ینتر کامل به  همسرش را  ـ  همسر یک تکلیف شرعی است

 دهد؟ شکل انجام میو بهترین ترین را به کامل  خود  ، تکلیفمؤمندانیم حالی که می

  تکلیف   انبیا و فرستادگان خدا   :چنین پاسخی به دنبال خواهد داشتاین پرسش،  زیرا  
سرنوشت  ولی    ؛ کننددهند و عمل میظاهرشان انجام می   بر اساس مردم،    در برابر   خود را 

که  ها از جمله امور غیبی است  این ،  هایشانعواقب کارها و خواسته کارها و  فرجام  مردم و  
چیزی  غیب و مسائل آینده  از  هستند که    نیز بندگان خدا   و فرستادگان  ؛داندفقط خداوند می 

گاه  آن  از  را  ها  آن خداوند سبحان،  چیزهایی که  مگر    ،دانندنمی  و علم غیب    باشد، کرده  آ
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تکلیف خود  به  ،  پیامبرامکان دارد    در نتیجه   ؛ ماندباقی می خداوند  در انحصار  فقط  مطلق  
  بوده باشد، و با اخلق  شایسته  عمل کند و همسری انتخاب کند که ظاهرش، با ایمان و  

 . شودزمان مشخص گذشت   ، بااشواقعیت بد درونی ولی بعدًا 

 پرسیده شده، و پاسخ ایشان: احمدالحسن که در خصوص این آیه از سید پرسشی 

اْلَخِبیُثوَن ِلْلَخِبیَثاِت  اْلَخِبیَثاُت ِلْلَخِبیِثیَن وَ   :سخن خداوند متعال  :»پرسش 
ِبیَن وَ  ِی  َباُت ِللَط  ِی  َباِت  َوالَط  ِی  ُبوَن ِللَط  ِی  ِئَك مُ الَط  وَلٰ

ُ
ا َیُقوُلوَن  أ ُءوَن ِمَم  َلُهْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق  َبَر 

کار و  و مردان زشت   ،ندا وصف   نی بد  یمردان  ۀستیزنان بدکار و ناپاک شا ) 1َکِریٌم 
  ی مردان  قیال   کوی ن  ۀزیو )بالعکس( زنان پاک  ،ندا صفت  نیبد   یزنان  ستهیشا  زی ناپاک ن

از سخنان    زگانیپاک  ن یاند، و ا گونه   نی هم  یزنان  ق یال   کوین   ۀزیو مردان پاک   ، نیچن
دربار   یبهتان ناپاکان  گو  ۀکه  و  هست  منزه   ند یآنان  رزق    شانیا بر ند  و  آمرزش 

آیه را متوجه بشویم؛ در   توانیمچگونه میما    .(کوستین حالی که همسران    معنای این 
 بودند و همسران برخی از مردان ناپاک، زنان پاک بودند؟ برخی از انبیا، ناپاک 

ای  دادن از مسئله و تقریر و خبر   ،شرعی است  یمثابه حکمآیه، به این    :پاسخ
چرا  این اشکال وجود داشته باشد که  کردن  مطرح نیست که امکان    واقعی و ثابت

 اشکاالتی از این دست. یا بوده است، همسر نبی، بد 

مانند   آیه،  استاین  این  متعال  خداوند  ْو   :سخن 
َ
أ َزاِنَیًة  ِإاَل   َیْنِکُح  اَل  اِني  الَز 

اِنَیُة اَل َیْنِکُحهَ  ْو ُمْشرٌِك  ُمْشرَِکًة َوالَز 
َ
ِلَك َعَلی اْلُمْؤِمِنیَن ا ِإاَل  َزاٍن أ َم َذٰ مرد زناکار  ) 2َوُحِر 
و مشرک به    یرا هم جز مرد زان  هیو زن زان   ،کندیجز با زن زناکار و مشرک نکاح نم 

حکم  معنای  یعنی به   ؛( مردان مؤمن حرام است  ایکار بر   ن یو ا   ، نکاح نخواهد گرفت
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استحباب است و  برای کسی که    خدا که رسول    به همان معناست و    ؛ کراهت 
آلود تا دستت خاک   دار را انتخاب کن ن زن دی»  :ه استفرمودخواهد ازدواج کند  می

اخلق را  دار و خوشن دی  د»مر و برای زن نیز همین جمله را فرموده است:    «شود
 «.انتخاب کن 

؛  داندظاهر انتخاب کرده است و غیب را نمی   بر اساس   خدا رسول  خوِد  علوه  به 
غیب    خدا رسول  که  آن است  کند  ِجدال میدر این خصوص  که  کسی  برای  و دلیل  

بوده  سپس آشکار شود بد اخلق  و    همسری انتخاب کند احتمال دارد  و  داند  نمی 
ْمِلُك ِلَنْفِسي    : یا مشابه آن، سخن خداوند متعال است  ،است

َ
ْل اَل أ

ُ
ا  َنْفًعا َواَل َض ق ًر 

ُه   َنا ِإاَل   ِإاَل  َما َشاَء الَل 
َ
وُء ِإْن أ ِنَي الُس  ْعَلُم اْلَغْیَب اَلْسَتْکَثْرُت ِمَن اْلَخْیِر َوَما َمَس 

َ
َوَلْو ُکْنُت أ
مگر آنچه خدا    ،ستم ین   شیبگو من مالک نفع و ضرر خو) 1َنِذیٌر َوَبِشیٌر ِلَقْوٍم ُیْؤِمُنوَن 

گاه بودم بر خ  ب یو اگر من از غ   باشد؛   خواسته و    افزودمیم  شهی و نفع خود هم  ری آ
برای  دهنده  ترساننده، و بشارتای جز فرستاده من  ؛ ودم یدیو رنج نم انیز  گاهچ یه

 . نیستم( ندا مان یکه اهل ا  یگروه

این عبارت   ِمَن  و معنای  اَلْسَتْکَثْرُت  اْلَغْیَب  ْعَلُم 
َ
أ ُکْنُت  ِنَي  َوَلْو  َمَس  َوَما  اْلَخْیِر 

وءُ   . روشن است الُس 

گاه    ـغیب   ۀو نه همـ   ی غیبامور  را به برخی از    آن حضرتطبیعتًا خداوند،   آ
خداوند،   .را غیب  ۀ همنه ولی  ، بسیاری از غیب را بداند  ایشان چه بسا  ، و کندمی

گاه می مانند  ه،  نظراز این  نیز  قطعًا ایشان  و    ،کندفرستادگانش را به بسیاری از غیب آ
  آیندهمربوط به  جزئیات  تمام  تمام غیب و    ۀ سخن دربار روی  ولی    ؛ دیگران نیست

 .است
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   : فرمایدمی   تعالیحق
َ
ي أ ْم َیْجَعُل َلُه َربِّ

َ
ِریٌب َما ُتوَعُدوَن أ

َ
ق
َ
ْدِري أ

َ
ْل ِإْن أ

ُ
*  َمًدا  ق

َحًدا  
َ
ُه َیْسُلُك ِمْن َبْیِن  *  َعاِلُم اْلَغْیِب َفَل ُیْظِهُر َعَلی َغْیِبِه أ ِإالَّ َمِن اْرَتَضی ِمْن َرُسوٍل َفِإنَّ

ْحَصی *  َیَدْیِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا  
َ
َحاَط ِبَما َلَدْیِهْم َوأ

َ
ِهْم َوأ ْبَلُغوا ِرَسااَلِت َربِّ

َ
ْد أ

َ
ْن ق

َ
ِلَیْعَلَم أ

َعَدًدا  َشْيٍء  نمی ) 1ُکلَّ  داده شدهبگو  که وعده  را  آنچه  یا    ،است  کنزدی  ایددانم 
دانای نهان است، و کسی را بر غیب خود  *    پروردگارم برای آن زمانی نهاده است؟

گاه نمی  [ برای  را که از او خشنود باشد، که ]در این صورت ای  فرستاده جز  *    کند، آ
های  تا معلوم بدارد پیام *    سرش نگاهبانانی برخواهد گماشت،رو و از پشِت او از پیِش 

و هر چیزی    ؛ اند؛ و ]خدا[ بدانچه نزد ایشان است احاطه داردد را رسانیده پروردگار خو
 . (سترا به عدد شماره کرده ا 

گاه می    : طور که قبًل بیان کردم  و همان   ؛ کندیعنی فرستادگانش را به غیب آ
گاه می  ـ غیب  ۀ هماز  و نه  تا حدودی ـ آنان را   ِریٌب َما    : سازدآ

َ
ق
َ
ْدِري أ

َ
ْل ِإْن أ

ُ
ُتوَعُدوَن  ق

َمًدا 
َ
ي أ ْم َیْجَعُل َلُه َربِّ

َ
  ، است  ک اید نزدیدانم آنچه را که وعده داده شده بگو نمی )  أ

 .چه زمانی است دانمیعنی نمی ؛ (یا پروردگارم برای آن زمانی نهاده است؟

گاهی از غیب به  آسان یا    یکسی کار برای هر   ، و دقیقصورت درست  همچنین آ
اگ  ،یست نپذیر  امکان بورزد؛  حتی  اخلص  سبحان  خداوند  برای  این ر  ها،  زیرا 

امکان    در نتیجه و    ، دنآیفرود می )پایینی(  که به این عالم ُسفلی  اطلعاتی هستند  
دلیل  به همین    . دنمخلوط شو دیگر،  مشابه  شیاطین یا چیزهای  های  دارد با وسوسه 

آن، به  چیزهای دیگر شبیه  های شیطان و  وسوسه  غیب پاکی که امکان نداردآن  
یابند  آن   اختیار  فقط  راه  به  جهت  کهچرا فرستادگان است؛  در  از سوی    ،آناندهی 

پشتیبانی   و  حمایت  سبحان  َمِن    : فرمایدمی   تعالیحق   .است  شده خداوند  ِإالَّ 
ُه َیْسُلُك ِمْن َبْیِن َیَدْیِه َوِمْن  را که  ای فرستاده جز  ) َخْلِفِه َرَصًدا  اْرَتَضی ِمْن َرُسوٍل َفِإنَّ
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سرش نگاهبانانی  رو و از پشِت [ برای او از پیِش از او خشنود باشد، که ]در این صورت
 . (تبرخواهد گماش

 ُه َیْسُلُك ِمْن َبْیِن َیَدْیِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا سرش  رو و از پشِت برای او از پیِش )   َفِإنَّ
  غیبی که برای  یبانی  تو پشاز آنجا که حمایت  یعنی    : ( برخواهد گماشتنگاهبانانی  

یا باطل  شیاطین  سخن    ندارد با   امکان  ،وجود دارد  شودرسول فرستاده می سوی  به 
 « .و دقیق استدلیل درست به همین  ؛ ومخلوط شود

 یا خیر؟ پذیر است امکان  عدالت بین زنانآیا اجرای  : 93  اشکال

الَّ ُتْقِسُطوْا   تعالیحق سخن    ین ا   یانم  کنندگانیک از تشک   یبه گمان بعض 
َ
َوِإْن ِخْفُتْم أ

َتْعِدُلوْا  الَّ 
َ
أ ِخْفُتْم  َفِإْن  َوُرَباَع  َوُثَلَث  َمْثَنی  َساء  النِّ َن  مِّ َلُکم  َطاَب  َما  َفانِکُحوْا  اْلَیَتاَمی  ِفي 

هستید، هرچه از زنان که شما    کیتیم بیمنا   دختران)اگر در اجرای عدالت میان   1َفَواِحَدةً 
به عدالت رفتار  که  پس اگر بیم دارید    ؛ را پسند افتاد، دو تا، سه تا، چهار تا، به زنی بگیرید

ی  ا   (ید ]زن[ بسنده کن  ک نکنید، به  َبْیَن  :  تعالیحق سخن    ین و  َتْعِدُلوْا  ن 
َ
أ َتْسَتِطیُعوْا  َوَلن 

َساء َولَ  [  توانید میان زنان عدالت کنید، هرچند ]بر عدالتشما هرگز نمی   )و 2َحَرْصُتْم   وْ النِّ
  یان عدالت م  یاول برقرار   یۀطبق آ  رسدیتناقض وجود دارد؛ چراکه به نظر م  حریص باشید(

 . یستن  چنینین دوم ا   یۀطبق آ یاست، ول پذیرامکان

 : پاسخ

پنداشته منظور از عدالت در هر دو    یرندهگکه اشکال  شودی م  یاشکال از آنجا ناش  ینا 
از    یشب   خدا محمد  ۀفرستاد  یای و اوص  یست،ن  ینکه چن  یدر حال  ؛بوده است  یکی  یهآ

 
 . 3 :ءنسا - 1
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دان  یامروز برا   یول  ؛انداشکال پاسخ گفته   ینبه ا   یشهزار سال پ   کنند ی نم  یکه کار   یمقل 
 ! یم؟بکن  توانیم یچه م ،تردید وشکواردآوردن  و  یریگجز اشکال

العوجاء  یاست، که ابن اب  یمیاز جمله اشکاالت قد  یه،دو آ  ین شده به ا ل وارداشکا  این
تا وقت  ی آن پاسخ  ی برا   یهشام بن حکم مطرح کرده است، و و   یبرا  امام  که    ی نداشت 

  . امام صادقیدسؤال پرس  یشاناز ا   یهدو آ   ین را ملقات کرد و در خصوص ا   صادق
  ک اگر در اجرای عدالت میان دختران یتیم بیمنا )  تعالیحقسخن    یناما ا »  پاسخ داد:  یبه و 

  ؛ هستید، هرچه از زنان ]دیگر[ که شما را پسند افتاد، دو تا، سه تا، چهار تا، به زنی گیرید 
در خصوص نفقه    ( ید]زن[ بسنده کن  ک پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید، به ی

توانید میان زنان عدالت کنید، هرچند ]بر  نمی   رگزو شما ه):  تعالیحق سخن    یناما ا   ؛است
را سرگشته رها    یگری طرف یکسره تمایل نورزید تا آن د  ک[ حریص باشید! پس به ی عدالت

 1«داشتن.مودت و دوست  یعنی( کنید

همسران    یانم   یورز عدالت در محبت   ی که توان انجامش وجود ندارد برقرار   چیزیپس  
برا  انجامش  آنچه  و  شدن  یاست،  و  واجب  برقرار   یهمسر  م  یاست  در    یان عدالت  زنان 

 وجود ندارد.  یه دو آ ین ا  یانم یعنوان تعارض  یچپرداخت نفقه است؛ پس به ه
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