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پیشدرآمد...
مادر شما فقط آن کسی نیست که شما را به دنیا آورده است ،و این طور نیست که َرحم
ِ
او ،موطن اصلی و اولیۀ شما باشد؛ بلکه مادر و وطن حقیقی ،اصل و ریشۀ شماست که شما
را از انسانیت و پیشرفت و تکامل و اخلق لبریز کرده است و همیشه میکند؛ همان اخلقی
که با آن از دیگر آفریدگان متمایز شدهای.
عاقشدن نیز ـدر ژرفترین معانیاشـ فقط قرارگرفتن در مقابل خوبیهای والدینی
نیست که برای پرورش شما شبزندهداری کردهاند؛ هرچند این عاقشدن ،زشت و قبیح
است ،ولی زشتتر و قبیحتر آن است که شما با اصل و ریشۀ خودت بیگانه شوی ،و در تقابل
فضل و بخشش کسی قرار بگیری که انسانیتت را به تو بخشیده است ،و با بیاحترامی و
ناسپاسی ،به مقابله با تمام زیباییهای درونت برخیزی.
آموزههای آسمانی که در مسیر تکاملی انسان خردمند «هوموساپینس» در دهها هزار
سال اخیر دخالت داشته است ـهمان آموزههایی که بهتنهایی برای تفسیر راز جهش اخلقی
و فرهنگی ،و پیدایش نخستین تمدن مردم زمین ،با بهوجودآمدن «تمدن سومریها و
پیشینیانشان» کفایت میکندـ اگر اولیای شایستۀ خدا نبودند امکان وجود نمییافت؛ همان
اولیای شایستهای که در جوامع و امتهای خود در آن دوران ،ارزشهای ایثارگری و عدالت
و مهربانی و رحمت و بهطور کلی دیگر نشانههای پیشرفت و ترقی و یکپارچگی بشری را
گسترش دادند.
به همین دلیل از ناپسندترین شکلهای عاقشدن این است که فرزند اصل و َرحم و
وطن حقیقیاش را نافرمانی کند؛ و ای کاش فقط از او رویگردان میشد؛ اما او بسیار فراتر
رفت؛ تا آنجا که خوبیهایش را با بدی پاسخ داد ،بلکه تا آنجا که تبدیل به دشمن بسیار
سرسختی شده است؛ در حالی که هر گفتار ناهنجار و بیارزشی را ـبلکه هرچیزی را که
دست و زبان و اندیشۀ بیمارش به آن میرسدـ همچون تیری بهسویش پرتاب ،و درخشندگی
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لباس سفیدش را با غبار وهم و شک و افترا آلوده میکند .این دقیقا حال و روز برخی
انسانهاست که با رسالتهای آسمان و شخصیتهای برجستۀ بزرگوارش ،با اعتراض و
اشکالتراشی و تشکیک و بیاحترامی رویارو میشوند.
نکات کلی
نکتۀ  :1اسباب و عوامل بروز شک
روشن است ایجاد شکوتردید دربارۀ یک مسئله ،علتها و انگیزههای مختلفی دارد؛
از جمله:
-

جنبۀ علمی و تحقیقاتی؛ وقتی هدف از آن ،تحقیق دربارۀ حقیقت و رسیدن
به آن باشد؛
عوامل ناشی از شبهه و ناآگاهی؛
ضربه و صدمهای که به فرد شککننده رسیده ،و باعث تزلزل اعتماد به
اعتقادات و رفتار و بهطور کلی نظام فکریاش شده است؛
اثرات ناشی از بیماریها و عقدههای روانی ،که به درمان نیاز دارند.

و چه بسا اسباب و علتهای دیگری هم باشد که در اینجا بهدنبال شمارش آنها
نیستم؛ ولی مهم آن است که شکوتردید همیشه مذموم و نکوهیده نیست؛ زیرا روشن شده
است شکوتردید ،چه بسا پل ارتباطی محقق برای رسیدن به حقیقت مدنظرش بوده است؛
ولی شکوتردید ،مذموم و نکوهیده و حتی وسیلهای ویرانگر و خطرناک ـبرای خود انسان
قبل از هرچیز دیگریـ خواهد شد ،وقتی فرد شککننده ،در موضوعاتی که گامهایش بهدور
خود
از بیطرفی و عدم جانبداری ـکه جویای حقیقت باید به آن آراسته گرددـ بوده باشدِ ،
همان حقیقت ثابت را هدف قرار بدهد؛ این خصیصه هنگامی بهوضوح و بهروشنی آشکار
میشود که فرد شککننده در طرح شک خود ،رویکردی غیرعلمی همراه با روشهای
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عامدانۀ شیطنتآمیز و عدم انصاف و بیحرمتی و فحاشی در پیش بگیرد ،که بهروشنی
ً
فقدان آداب و اخلق الزم برای گفتوگو و تحقیق علمی را آشکار میکند؛ در نتیجه غالبا
ـکه همین طور هم هستـ به شناخت حقیقت نمیرسد ،و چه بسا وی از اصل و اساس هم
جویندۀ حقیقت نبوده است ،هرچند نقاب حقیقت را بر چهرۀ خود زده باشد.
نکتۀ  :2شک در اعتقادات
 -1حملت ناشی از تشکیک به اعتقادات که در زمان ما انجام میشود ،مسئلهای
بیسابقه و جدید نیست .تشکیک به وجود خداوند سبحان ،یا صفات یا کارهای او ،و نیز
تشکیک به کتابها و فرستادگانش ،و سخنان یا کارهایی که از آنها صادر میشده ،از
سرآغاز رسالتهای الهی در این زمین پیوسته برقرار بوده است ،و این اعتقادات هیچگاه از
حملت ناشی از تشکیک و اشکالتراشی در امان نماندهاند؛ ولی آنچه در این زمانۀ ما تفاوت
دارد حجم و شدت حملههای نظاممندی است که ـبهطور کلیـ متوجه دین الهی میشود،
خدایی علمی ـکه توسط مراکز عمدۀ تصمیمگیریهای سیاسی جهانی
و نظریهپردازان بی ِ
حمایت میشوندـ در راهبری این تهاجم تنها نیستند؛ بلکه در این کار ،بسیاری از افرادی که
بهظاهر پیروان دین الهی هستند نیز آنها را یاری میدهند!
 -2چرا در یک اعتقاد دینی ،شکوتردید رخ میدهد؟
بهجز فرد بیمار و کینهتوز که به هرچیز الهی و دینی عداوت میورزد ،آن هم نه به دلیل
خاصی ،بلکه فقط به این دلیل که او به دین و هر آنچه به خداوند سبحان ارتباط دارد
کینهتوزی میکند ،شکوتردید در اعتقادات دینی ـیعنی یک باور دینیـ به علتهایی
بازمیگردد که به نظر بنده مهمترین آنها دو علت اصلی هستند:
اول:

جهل و ناآگاهی .هیچ چیزی بدتر از جهل و ناآگاهی با «واقعیت» به مقابله برنخاسته
است .جهل و نادانی میتواند به شکلهای متعددی جلوهگر شود؛ از جمله:
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ـ ناآگاهی به حقیقت یک باور .مثل شما ملحظه میکنی به برخی از آیات قرآن و راز
معجزهبودن و عصمت فرستادگان و برخی از چیزهایی که از آنان سرمیزند ،شکوتردید روا
میدارد ،و هرچه در توان دارد بر اساس این شکها و اشکالتراشیهایش مرتب میکند؛
در حالی که وی از پایه و اساس ،نه معنای صحیح آیات را دانسته ،و نه راز اعجاز ،و نه
عصمت و حدودش را شناخته است .این نکتهای است که به روشنی تمام در بسیاری از
اشکاالتی که تشکیککنندگان به دین الهی وارد میکنند جاری و ساری است.
ـ رویکرد نادرست :هرچیزی ،اصول و مبادی و حدودی دارد ،و در نتیجه در سیر
تحقیقی و استداللی ،رویکرد تحقیقاتی مناسب آن باید در پیش گرفته شود .بهعنوان مثال،
متشابه به محکم بازگردانده میشود ،نه برعکس؛ و چیزی که با یقین ثابت شده است با
شکوتردید رد نمیشود ،بلکه فقط با یقینی همانند خودش رد میشود .وقتی «اصل»
بهشکل یقینی ثابت شود ،با فرعی که پنداشته میشود برخلف آن اصل بوده است
در بارهاش داوری نمیشود؛ بلکه ـطبق رویکرد علمی و منطقی صحیحـ باید فروع را طوری
تحلیل کنند که متناسب با اصل خود شود؛ البته وقتی که فرع از قابلیت هماهنگی برخوردار
بوده باشد؛ وگرنه محال است فرعی از آن اصل بوده باشد؛ به این معنا که [در این صورت]
باید ریشهکن و نابود شود؛ زیرا ـدر این حالتـ یک عنصر عارضی و بیگانه خواهد بود ،نه
یک فرع واقعی؛ و همین طور دیگر بندهای منطقی که میدانیم هیچ دو نفری که اندکی
از تعقل برخوردارند در مسئلۀ بحث و استدالل و داوری آرا و نظرات و دیدگاهها دربارهشان
اختلفی ندارند .در ادامه برخی از تطبیقات و کاربردهای بندهای فوقالذکر روشن خواهد
شد .اما با این وجود فرد محقق در اشکاالت تشکیککنندگان مشاهده میکند آنان ،فروع
و شاخهها را با اصول مخلوط کردهاند ،و قطعیتها را با شکیات ـو حتی با اوهام و پندارهاـ
در فرایند مخلوط کردنی که چه بسا در بیشتر اوقات عامدانه بوده باشد ،مورد داوری قرار
میدهند.
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اشتباه در تشخیص سخنگوی واقعی و رسمی دین .روشن است که داوری در بارۀ هر
حقیقتی ـچه یک رویکرد یا باور دینی بوده باشد ،یا یک نظریه ،یا فرضیه ،یا یک ایده یا تفکرـ
و بهدنبال آن شکلگرفتن موضعگیری سلبی و منفی ،و شکوتردید نسبت به آن ،فقط پس
از فهمیدن و شناختن آن از سوی گوینده و صاحب واقعیاش که آن را بیان کرده است
درست خواهد بود؛ و بههیچوجه مبتنی بر رویکرد علمی و منطقی نخواهد بود که آن واقعیت
با توجه به توضیحات و تفسیرهای افراد بیگانه و خودسر که بهدور از بیان منظور صحیح و
مقصود صاحبش هستند مورد داوری قرار بگیرد.
ِ
به نظر بنده چنین حقی فقط برای دین الهی ثابت نشده است؛ بلکه این یک حق بدیهی
ثابتشده برای تمامی انجمنها و جمعیتها و سازمانها و مؤسسات و حکومتها در جهان
امروز ماست؛ از سازمان ملل متحد گرفته ،تا سادهترین جمعیتی که از حقوق حیوان دفاع
میکند؛ بلکه بهطور کلی حقی ثابتشده برای تمام افراد جنس بشری نیز هست .شما وقتی
میخواهی موضعگیری و نظر رسمی یک مؤسسه ـو حتی یک فردـ را بدانی ،مقام مشخص
و مسئولی با مأموریت و اجازۀ رسمی وجود دارد که بهموجب آن فقط او ـو نه هیچکس
دیگریـ از اجازۀ ابراز موضعگیری رسمی آن مؤسسه و ارائۀ توضیحات مدنظر آن مؤسسه
برخوردار است؛ و هر تصریح و تفسیر دیگری که تحلیلگران سیاسی یا افراد دیگری که
تلش میکنند موضعگیری این مؤسسه را بفهمند ارائه دهند یا آن را از طریق گمانهزنیها
یا جمعآوری برخی قرائن ظنی از اینجا و آنجا تفسیر کنند ،هیچ ارتباطی با این مؤسسه ندارد.
در خصوص دین الهی ،فقط کسی که از ویژگی «خلفت :جانشینی» خداوند برخوردار
است و توسط خدا ـو نه هیچکس دیگریـ تعیین شده است ،سخنگوی رسمی ،و تنها کسی
است که از سوی صاحب دین مجوزی دارد که بهموجب آن حق دارد به اسم او سخن بگوید
و موضعگیری او را مشخص ،و متشابهات متون وی را تفسیر کند؛ همچنین دیدگاه دین
حقیقی را دربارۀ مسائل مختلف توضیح دهد؛ از جمله مسائل و قضایای مربوط به انسان و
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بهطور کلی حیات؛ و از نظر عقلی و نقلی ثابت شده است که هیچ زمانی از چنین
سخنگویی ،خالی نیست.
ً
بر این اساس دین الهی اساسا با تفسیرها و برداشتهای علمای ادیان و اشتباهات یا
تناقضات شناختی یا اخلقی یا علمی و دیگر مسائلی که به دنبال دارند هیچ
اشکاالت یا
ِ
ارتباطی ندارد؛ زیرا خداوند «صاحب دین» آنان را برای انجام این وظیفه ،معین و منصوب،
و انتخاب نکرده است ،و در نتیجه بهدلیل نتایج ناشی از سخنان و نظرات آنان« ،دین»
مؤاخذه نمیشود؛ و اصرار برای ُملزمکردن دین الهی به این سخنان و نظرات ،فاصلهگرفتن
واضح و معنادار از رویکرد خردمندانۀ علمی محکم است؛ علوه بر آنکه چیزی جز ظلم و
بیعدالتی و لجاجت نخواهد بود؛ بهعنوان مثال:
دین الهی یعنی «خلیفۀ خدا» نگفته است راز اعجاز قرآن ،در بلغت و زبان آن نهفته
است تا به این ترتیب گفته شود قرآن یک کتاب مربوط به نژادی خاص است ،و فقط اعراب
جنبۀ معجزهبودنش را درک میکنند!
دین الهی یعنی «خلیفۀ خدا» نگفته است دست سارق از مچ یا از انتهای انگشتان بریده
شود تا گفته شود اسلم ،دینی است که از رحمت و مهربانی بهدور است ،و در آن ،مجازاتها
شدیدتر از خود جرایم است!
دین الهی یعنی «خلیفۀ خدا» نگفته است عقل و دین زن ناقص است ،یا اجازه داده
شده است کتک زده شود ،یا از شأنش کاسته شود ،یا با زور و اجبار به او حجاب پوشانده
شود ،تا گفته شود اسلم به زن بیاحترامی کرده ،و از قدر و منزلتش کاسته ،و از وی در
برابر وظایفش سلب اراده کرده است!
َّ
دین الهی یعنی «خلیفۀ خدا» نگفته است زمین ،ساکن و مسطح است ،و نظریۀ تکامل
هدفمند انسان و بهطور کلی هستی را ـکه در نهایت ،وجود ِّ
مسبب اول یعنی «خدا» را آشکار
ُ
میکندـ رد نکرده است تا گفته شود زمین ،متحرک و کروی است ،و در حال چرخش از آن
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تصویربرداری شده است ،تا در نهایت گفته شود دین با واقعیتهای علمی که با دالیل قطعی
اثبات شدهاند ،مخالفت دارد!
و به همین ترتیب ...
نکتۀ  :3روش بررسی شکها و اشکاالت
هنگام بحث و مناقشه با فرد تشکیککننده ،نباید از پسزمینۀ وی غافل بود .بیشتر
افرادی که به اعتقادات و باورهای دینی شکوتردید وارد میکنند ،به یکی از گرایشهای
زیر تعلق دارند:
 خداناباور؛ که از اصل و اساس ،وجود خدا را انکار میکند. الأدری (ندانمگرا)؛ که وجود خدا را نه انکار میکند و نه اثبات. خداگرا؛ که فقط به وجود خدا اعتقاد دارد ،و هرچه را غیر اوست انکار میکند. دینمدار؛ یعنی پیرو یکی از ادیان الهی ـمثل مسیحیت یا اسلمـ است ،ولیبه برخی از اعتقادات ،شک دارد ،و چه بسا تردید او ،به انجیل و قرآن ،یا پیامبر
َ
خدا عیسی یا رسول اسلم محمد یا یکی از اوصیای پاکش هم
برسد.
ً
بحث و مناقشه با خداناباوران ،باید اساسا در توانایی هر یک از دو طرف (بیخدا و مؤمن)
در اثبات موضعگیری و اعتقاد خودش مبتنی بر دالیل قطعی ،محدود شود .آنان بهنوبۀ
خود ،به همین صورت عمل کردهاند .و چه بسا آشکارترین تلشها در این عرصه،
فرضیهای است که دانشمند فیزیکدان فقید بریتانیایی «استیون هاوکینگ» دربارۀ
بهتصویرکشیدن آغاز بدون حد و مرز هستی مطرح کرده است و در نتیجه ـطبق نظریۀ
هاوکینگـ هستی از وجود آفریننده بینیاز است؛ و بهدنبال آن جملۀ مشهور خود را بیان
کرده است« :جهانی از هیچ».
در اینجا بود که سید احمدالحسن ،برای پاسخ به بیشتر گفتههای خداناباوران که در
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انکار وجود خدا جرئت به خرج داده بودند وارد کارزار شد و میز بازی آنان را در کتاب خود
«توهم بیخدایی» به هم ریخت ،و بسیاری از نظریههای محکم علمی آنان را ـمثل نظریۀ
تکامل داروینی ،نظریۀ انفجار بزرگ ،تنظیم ثابتهای دقیق کیهانی ،و دادههای نظریۀ
شگفتانگیز کوانتومـ بهعنوان دالیل روشن عقلی برای اثبات وجود خدا به کار گرفت؛ از
جمله:
-1

-2

-3

-4

تکامل ـچه در سطح زندگی زمینی ،و چه در سطح کیهان بهطور کلیـ هدفمند
است ،و در ورای آن ،حقیقتی هدفگذار و دانا قرار دارد که این هدف را اراده
کرده است.
قانون علیت «اینکه هر معلولی ،علتی دارد»؛ که بر اساس نظریۀ انفجار
بزرگ ،به بعضی از کاربردهای این قانون در اثبات حدوث و سرآغاز این جهان
پرداخته است.
از طریق بررسی ثابت کیهانی «المبدا» و ثابتهای کیهانی دیگر ،نشان داد
کیهان با دقتی بسیار عالی ،قانونمند و طراحیشده است و در نتیجه در ورایش
قانونگذار و طراحی بزرگ قرار دارد.
این کیهان هدفی دارد و در ورای آن هدفگذاری است که این هستی و
ـبهطور خاصـ انسان را قصد کرده است.

نگارندۀ این کتاب «سید احمدالحسن» بهنوبۀ خود خداناباوران را به پاسخ آنچه مطرح
کرده فراخوانده ،و باب گفتوگو و بحث را باز کرده است؛ ولی بهرغم سپریشدن سالیانی از
1
انتشار این کتاب ،دعوت ایشان گوش شنوایی از طرف هیچیک از آنان نیافته است.
ً
طبیعتا مادۀ استدالل در اثبات وجود خدا برای خداناباوران باید اموری عقلی باشد که

 - 1آدرس کتاب «توهم بیخدایی» جهت اطلع بیشترhttps://almahdyoon.co/Tavahomelhad.pdf :
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بهشکل بدیهی ،یا با دالیل علمی ،عقلی یا تجربی ثابت شدهاند.
فرد ُملحد فقط در سطح انکار وجود خدا متوقف نمیشود ،بلکه آن را به سطوح وسیعی
گسترش میدهد؛ تا آنجا که سوءظنهای خود را ـهم در سطح اعتقادی و هم شریعتـ
متوجه قرآن و اسلم و رسول کریمش و بهطور کلی دین میکند ،و به باور بنده سوقدادن
بحث به پسزمینههای ذهنی او و مناقشه با او در مرزهای دور از «مسئلۀ اصلی» ـیعنی
ً
مسئلۀ اثبات وجود خداـ غالبا سودی به دنبال نخواهد داشت؛ بلکه باعث کاهش بسیار زیاد
فشار از او خواهد شد؛ و در نتیجه شایسته است او را به همان «اصلی» ارجاع دهیم که
برآوردهکردنش ،جزو نخستین گامهای بحث روشمند و خردمندانۀ علمی است.
در بحث با فرد خداگرا ،باید به ضرورت بعثت و ارسال الهی و مطرحکردن مباحث نبوت
و ارسال عام ،با دالیل عقلی قطعی پرداخته شود؛ زیرا از قبل میدانیم وی به وجود خدا
اعتقاد دارد .بنابراین اگر از بحث با او بهدنبال یک گفتوگوی جدی و نتیجهبخش باشیم
باید این نکته را یکی از اصولی در نظر بگیریم که بحث و گفتوگو فقط در محدودۀ آن انجام
شود.
ً
اما دربارۀ تشکیککنندگان دینمدار ـمثل مسلمانانـ چه بسا گاهی ناچار میشویم
مبادی اعتقاد اسلمی را برای آنان مطرح ،و این اصول و مبادی را به آنان یادآوری کنیم؛
و اگر تشکیک ،آنان را به حد طعنه وارد کردن به قرآن کریم یا رسول خدا محمد یا یکی
از اوصیای کریمش یا یکی از آموزههایشان رسانده باشد ،بحث با آنان از طریق عرضۀ
قانون شناخت حجتهای خدا ـکه از نظر عقلی و نقلی ثابت شده استـ و ضرورت
متصفبودن آنان به عصمت از نظر عقلی و نقلی انجام میشود .روشن است ادعای
اعتقاد وی به نبوت پیامبر اسلم و خلفت اوصیای کریمش و عصمت آنان ،با ادعای صدور
ظلم و ستم یا دروغ یا گناه یا سر زدن هر منکر دیگری از آنان ـکه هرگز چنین نیستـ
بههیچوجه همخوانی ندارد.
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اثبات دوبارۀ نبوت پیامبر اسلم محمد برای بسیاری از مسلمانان ـچه برسد به اثبات
امامت اوصیای گرانقدرشـ نقطهای است که متأسفانه ما امروز به آن رسیدهایم؛ گزافه
نخواهد بود اگر بگویم بسیاری از مسلمانان نمیدانند نبوت پیامبر گرامیشان را چگونه
بهدرستی اثبات کنند .بیشتر آنان بهمحض تولد ،خود را مسلمان دیدهاند و سختیها و
زحمتهای تحقیق و جستوجو را به جان نخریدهاند .سپس به خود آمدند در حالی که
مغزشان از سخنان علمایی پر شده بود که میگفتند نبی ،با معجزۀ مادی شناخته میشود،
و بزرگترین معجزه ـهم از نظر شأن و و جایگاه ،و هم داللتـ قرآن است ،و وقتی از
چگونگی داللت آن پرسیده میشود خود را ناتوان از پاسخ میبیند!
همان طور که همه میدانند ،قرآن کریم بهیکباره نازل نشد؛ بلکه نزول آن در
مدتزمان حدود  23سال کامل شد .حال آیا منظور علما این بوده است که پیامبر  23سال
از عمر دعوت الهی خود را در انتظار به سر برده است تا پس از آن ،دلیل نبوتش کامل شود؟
یا منظورشان این است که قسمتی از قرآن در محققشدن داللت نبوت ایشان کفایت
ً
میکند؟ و دقیقا این مقدار کافی ،چقدر بوده است؟
از سوی دیگر ،اگر به نظر آنان قسمتی از قرآن کفایت میکند ،و در عین حال به نظر
آنان وجه اعجازی و داللت قرآن بر نبوت پیامبر ،زبان و فصاحتی بوده که قرآن با آن نازل
شده است و فصیحان عرب ،هنگام تحدی از آوردنش ناتوان بودهاند ،و این ناتوانی آنان،
نبوت ایشان را اثبات میکند ـو این نکتهای است که هر محقق و پژوهشگری آن را در
کتابهایشان درمییابدـ در نتیجه از آنجا که ما از مهمترین مسائل اعتقادی سخن به میان
میآوریم ،بر آنان الزم است دو مسئله را بهشکل قطعی ثابت کنند:
اول :اثبات اینکه رسول خدا مقداری کافی از قرآن را به همراه داشته است تا برای
محققشدن ـطبق تصور آنانـ معجزۀ زبانی و تحدی با آن ،در اولین لحظهای که دعوت
الهیاش را در آن آغاز کرده است کفایت کند .این با وجود آن است که آنان در توضیح مقدار
الزم برای معجزهبودن قرآن اختلفنظر دارند؛ علوه بر آنکه در نخستین بخشی از قرآن
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که نازل شده نیز اختلفنظر دارند .طبق نظر عدهای از آنان کمترین مقدار برای
معجزهبودن یک «سوره» است ،در حالی که به نظر بیشتر آنان اولین چیزی که فرستاده
شد «آیاتی» از یک سوره بوده است نه یک سورۀ کامل؛ و این یعنی پیامبر ،دعوت خود را
آغاز کرد در حالی که دلیلی در دست نداشت تا صدق و راستی دعوتش را ثابت کند .آیا آنان
نتیجۀ چیزی را که بنیان نهادهاند میپذیرند؟!
دوم :اثبات اینکه آن حضرت اعراب را با آنچه از قرآن فرستاده شد ،به مبارزه طلبید
تا از نظر زبانی و بلغت همانندش را بیاورند .این مسئلهای است که بهطور قطعی ثابت
نشده است ،و شما هیچ مدرکی ،نه از قرآن و نه از سیرۀ نبی ،برای آن نمییابی.
نکتۀ دیگری که در تحقیقات ُعلما در خور توجه است ،این است که آنان اعجاز قرآن را
به دیگر معجزههای مادی انبیا تشبیه میکنند؛ معجزههایی مثل تبدیل عصای موسی

به ماری که سحرهای دروغین آنان را بهسرعت بلعید ،یا طبابت عیسی برای برخی از
بیماران زمان خودش و شفای آنان به دست ایشان ،و معجزات مشابه دیگر؛ و این کار در
واقع کاستن از قدر و منزلت قرآن است بدون اینکه این علما خود متوجه آن بوده باشند؛
زیرا معجزههای مادی انبیا ـکه بهطور معمول از آنها در متون دینی با عنوان «آیات:
نشانهها» تعبیر میشودـ بهطور کلی ،پایه و اساس شناخت خلفای خدا نیست؛ چراکه
ـبهسادگیـ چه بسا گاهی اتاق بیفتند و گاهی نیز اتفاق نیفتند ،و همواره با تمامی خلفای
َْ
الهی ،در طول مسیر رسالتیشان همراه نبوده است .حقتعالی میفرمایدَ  :و َما َم َن َع َنا أن
َ َ َْ ََ
ُ َ
َُْ َ
ات ِإال أن کذ َب ِب َها اْل َولون( 1و [چیزی] ما را از فرستادن معجزات بازنداشت
ن ْر ِسل ِباْلْی ِ
جز اینکه پیشینیان ،آنها را تکذیب کردند) .با این حال ،دلیل حقانیت فرستادگان ،همیشه
و همواره فراهم بوده است ،و نیاوردن آیات و نشانهها توسط آنها ،به صدق و راستی

 - 1اسراء.59 :
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دعوتهای الهیشان هیچ آسیبی نمیرساند.
همچنین :آوردن آیات (معجزههای مادی) منوط به اذن و اجازۀ خداوند سبحان است.
َ ُ َ َ ُْ َ َ
ٌ
ُ َ َ َ ََ
ُْ َ
حقتعالی میفرمایدَ  :وقالوا ل ْوال أن ِزل َعل ْی ِه َآیات ِم ْن َر ِب ِه قل ِإن َما اْل َْیات ِع ْند الل ِه َو ِإن َما أنا
َنذ ٌیر ُمب ٌ
ین( 1و گفتند« :چرا بر او از جانب پروردگارش نشانههایی [معجزهآسا] نازل نشده
ِ ِ
است؟» بگو« :آن نشانهها نزد خداست ،و من فقط هشداردهندهای آشکارم)».؛ و عاقلنه
گرو اذن و
نیست که دلیل راستی انبیای الهی ،چیزی باشد که در عمل وجود نداشته ،و در ِ
اجازۀ خداوند بوده باشد؛ وگرنه آنها با چهچیزی «انذاردهنده آشکاری» بودهاند؟
بهعلوه آیا کسی فقط دربارۀ یکی از انبیا شنیده است که قومش از او درخواست دلیل صدق
و راستیاش را کرده باشند و او از آنان خواسته باشد منتظر بمانند تا خداوند اجازۀ آوردن
دلیل را بدهد ،یا به آنان پاسخ داده باشد این خواستهای است که آوردنش فقط منوط به
اجازۀ خداوند است؟ آیا چنین چیزی برای هیچیک از آنان اتفاق افتاده است؟!
ً
واقعا جای بسی تأسف است که وضعیت در تعامل با قرآن کریم و رسول خدا به چنین
سطحی رسیده است؛ بهطوری که بیشتر علمای مسلمانان ـچه برسد به عموم مسلمانانـ
استدالل صحیح برای اثبات نبوت نبی کریم را نمیدانند ،و جایگاه قرآن کریم را در این
خصوص نمیتوانند توضیح بدهند ،و حتی وجه اعجاز در کتاب پروردگارشان را نیز نمیتوانند
بیان کنند .تمام چیزی که فرد مسلمان در روزگار ما میداند ،تقلید از کسانی است که در
حقیقت ،حال و روزشان بهتر از خودش نیست.
شکی نیست از چنین وضعیتی که ما امروز شاهدش هستیم جز این انتظار نمیرود که
به هجمههای شکوتردید نسبت به دین خدا ،و بزرگان و نمادهای شریف آن منجر شود؛
تا آنجا که برخی از مسلمانان احساس همدردی با آن میکنند یا دستکم اعتمادشان نسبت

 - 1عنکبوت.50 :
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به دین خدا و رهبران پربرکتش ،در درونشان کمرنگ میشود.
به همین دلیل بر ما ـبهعنوان افراد مؤمن به خدا و کتابهایش و خلفای گرانقدرشـ
الزم است از دین خدا و بزرگان خط رسالت استوارش دفاع کنیم ،و نقاب را از چهرۀ شکها
و تردیدها و اشکالتراشیهایی که عدهای مطرح میکنند بزداییم ،و سستی و باطلبودن و
مغالطهگریهایی را که در خود نهفته دارند آشکار سازیم.
نکته :کسی که میخواهد از روش صحیح اثبات خلفت رسول خدا محمد اطلع
1
حاصل کند میتواند به کتاب «عقاید اسلم» نوشتۀ سید احمدالحسن مراجعه نماید.
اشکاالت واردشده به قرآن کریم
سطح جدالهایی که به قرآن کریم وارد شده ،و حملت گستردهای از شکها و
اشکاالتی که چه در گذشته و چه حال به آن وارد شده است ،اندک نیست؛ و آنچه امروز
تفاوت دارد ،فقط در شدت و سازماندهیاش است .ما این جدالها را بهشکل زیر
دستهبندی کردهایم:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

اشکاالت زبانی (لغوی)؛
اشکاالت مربوط به جمعآوری قرآن ،و متعددبودن قرائتهایش؛
اشکاالت مربوط به انسانساختبودن قرآن؛
اشکاالت مربوط به مخالفت قرآن با علم؛
اشکاالت تاریخی؛
اشکاالتی که به تعلقداشتن ارادۀ خداوند به کارهای انسان بازمیگردند؛
اشکاالت مربوط به داستانهای قرآن؛

 - 1آدرس الکترونیکی کتاب «عقاید االسلم»:
https://almahdyoon.co/Aghayed.pdf
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 -8اشکاالت اخلقی و انسانی؛
 -9اشکاالت سیاسی؛
 -10اشکاالت قانونی؛
 -11اشکاالت منطقی و محتوایی.
ما تلش خواهیم کرد به نکات مهم این اشکاالت و پاسخ به آنها بپردازیم.

() 1
اشکاالت زبانی
اشکاالتی که تشکیککنندگان در زمینۀ نظم و زبان به قرآن کریم وارد میکنند بسیار
هستند ،و میتوان آنها را به سه سرفصل اصلی تقسیم کرد:
 -1اعجاز قرآن ،افسانه است و واقعیت ندارد؛
 -2مخالفت قرآن با قواعد نحو (قواعد دستوری)؛
 -3اشتباهات املیی در قرآن.
این جنبههای سهگانه از نظر تشکیککنندگان ،برای نفی این حقیقت که قرآن کریم
یک کتاب آسمانی فرستادهشده از سوی خداوند است کفایت میکند؛ و ما در ادامه ـبه
ترتیبـ به این اشکاالت و پاسخ به آنها خواهیم پرداخت.
اشکال  :1اعجاز قرآن ،افسانه است و واقعیت ندارد
تشکیککنندگان فرض میکنند اعجاز قرآن ،از نظر زبانی بوده است ،و
بهمبارزهطلبیدن مردم برای آوردن همانندش ،افسانه و خیالی بیش نیست و محققشدن
آن در عالم واقعیت بههیچوجه امکانپذیر نیست ،و کسی که تحدی متوجهش است به هر
صورتی که بوده باشد ،تلشهایش از قبل محکوم به شکست است .ا گر این شخص،
چیزی شبیه قرآن بیاورد به او گفته میشود :تو کاری انجام ندادهای جز اینکه از خود قرآن
تقلید کردهای؛ و اگر از نظم و اسلوب قرآن دور شود به او گفته میشود :تو هیچ چیزی
شبیه قرآن نیاوردهای و نتوانستی همانند آن را بیاوری .این علوه بر آن است که تا چه حد
امکان فراهمبودن شخصیتی بیطرف وجود داشته باشد که صلحیت داوری بین دو متن

................................... 26مؤسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و زبانشناسی ـ دفاع از قرآن

را داشته باشد.
بهعلوه ـاین نکتۀ اضافی از سوی آنان استـ بعضی از آیات تحدی فقط به تحدی در
حد یک آیه بسنده کردهاند ،و میدانیم سرآغاز برخی سورهها ،فقط حروف مقطعه است،
مانند «الم» .آیا کار سختی است که فردی که تحدی متوجهش است آنها را به سه حرف
دیگر تبدیل کند؟ بهخصوص که مسلمانان ،در بیان معانی حروف مقطعه ،تا به امروز
اتفاقنظر پیدا نکردهاند.
کنندگان امروز ـدربارۀ این اشکال خودـ گفتۀ فیلسوف ،ابنزکریا رازی
در نتیجه تشکیک
ِ
(ت311 :ق923 ،م) را دربارۀ قرآن تکرار میکنند که گفته است:
«شما ادعا میکنید این معجزه همواره وجود دارد ـکه همان قرآن استـ و میگویید
هرکس منکر آن است همانندش را بیاورد».

سپس میگوید:
«اگر منظور شما از "همانند آن" در وجوهی است که گفتار با آنها شیواتر و برتر
مطلب مانند آن را از سخنان افراد بلیغ و فصیح و شاعران
میشود ،ما میتوانیم هزاران
ِ
بیاوریم؛ سخنانی که الفاظشان از آن بهتر و در معنا خلصهتر هستند ،بیان رساتری دارند،
و موزونتر هستند .اگر شما با این راضی نمیشوید ما از شما همانی را مطالبه میکنیم
که شما از ما مطالبه میکنید».
پاسخ:

روشن است این اشکال ،بر اساس این ایده شکل گرفته است که اعجاز قرآن ،لغوی
است ،و تحدی قرآن بر اساس آن انجام شده است؛ در نتیجه فروپاشی اصل و اساس آن،
خود تحدی کافی است؛ به این معنا که ما به بیش از این نیاز نداریم
برای سرنگونی فروپاشی ِ
که ایدۀ اعجاز لغوی و تحدی با آن را باطل کنیم ،و ما این کار را در نکات پنجگانۀ زیر انجام
خواهیم داد؛ ولی پیش از آن ،از طوالنیشدن مطلب در این باب عذرخواهی میکنم؛ زیرا
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این نکات فقط به این اشکال پاسخ نمیدهند ،بلکه در پاسخ به اشکاالت دیگر نیز سهیماند.
اول:

در آغاز بد نیست بدانیم اصرار علمای مسلمان ـبا تفکرات و مکاتب مختلفشانـ در
فهمیدن اعجاز قرآن از منظر زبانی ،به مقدار زیادی در پیدایش اشکال فوقالذکر سهیم
بوده است .وقتی سخن اکثر آنان بر این نکته اتفاقنظر دارد که وجه اعجازی که قرآن با آن
تحدی کرده است فقط از دید لغوی و زبانی بوده است ،تشکیککنندگان این نکته را
بهعنوان یک اصل مسلم برای داوری دربارۀ قرآن در نظر گرفتند.
برای روشنشدن بیشتر عرض میکنم :کسی که به سخنان علما در این مسئله مراجعه
کند میبیند «معجزۀ زبانی» سهم بسیار بزرگی در شکلگیری این اشکال دارد.
فهرستهای خلصهای از مهمترین نظرات آنان به قرار زیر است:
 اعجاز قرآن در اختصاصداشتن آن به فصاحت زیاد و نظم همزمان است.این وجه را عدهای از علما برگزیدهاند؛ از جمله شیخ طوسی ،طبرسی و
1
مجلسی؛
 اعجاز قرآن فقط در بلغت یا فصاحت است .ایجی ،رازی و دیگران این نظر2
را برگزیدهاند؛
 اعجاز قرآن در «حسن نظم  +خبردادن از غیب» است .عدهای از مفسرانمثل واحدی و سمعانی و نسفی و اندلسی این نظر را برگزیدهاند؛

 - 1مراجعه کنید به :شیخ طوسی در اقتصاد :ص 173؛ طبرسی در تفسیر مجمعالبیان250 /5 :؛ مجلسی در
بحاراالنوار.104 /9 :
 - 2مراجعه کنید به :ایجی در المواقف381 / 3 :؛ رازی در تفسیر خود.203 / 17 :
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 اعجاز قرآن در مجموعهای شامل «حسن نظم و بلغت  +خبردادن از غیب +بازگوکردن داستانهای پیشینیان» است .قاضی باقلنی این نظر را برگزیده
1
است؛
 اعجاز قرآن در هفت وجه جدا از یکدیگر است که عبارتاند از« :بلغت واسلوب ،معارف ،نظام و تشریع ،استواری بیان ،تسلط بر معانی ،خبردادن از
2
غیب ،و اسرار آفرینش ».سید خویی این نظر را برگزیده است؛
4
 اعجاز قرآن در هفت وجه دیگری از نظر راوندی 3،یا ده وجه از نظر قرطبی،و حتی زرکشی آن را به شانزده وجه نیز رسانده است 5،و حتی طبق سخن
برخی از آنان ،وجوه اعجازی قرآن تمام وجوه برتری قابل تصور را شامل
6
میشود.
ً
و طبیعتا اعجاز لغوی ـدر تمام نظراتـ در باالی این فهرست قرار میگیرد.
در اینجا دو نکته را خاطرنشان میکنم:
اول :با وجود اختلف نظرات آنها در بیان وجوه اعجاز ،آنها ـطبق نظراتشانـ در هیچ
خود «اعجاز زبانی برای قرآن» با یکدیگر اتفاقنظر نداشتهاند؛
چیزی به اندازۀ وجود ِ
دوم :پژوهشگر هیچ دلیل قطعی محکمی ـچه قرآنی ،چه روایی ،یا حتی دلیل قطعی
عقلیـ در سخن علما و مشخصکردن وجوهی که برگزیدهاند مشاهده نمیکند؛ مگر

 - 1باقلنی ،اعجازالقرآن :ص  33به بعد.
 - 2خویی ،البیان :ص  45به بعد.
 - 3راوندی ،خرائج و الجرائح.981 /3 :
 - 4قرطبی ،تفسیر القرطبی.72 /1 :
 - 5زرکشی ،البرهان.94 /2 :
 - 6مراجعه کنید به :طباطبایی ،تفسیر المیزان.59 /1 :
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برداشتهای آنان از فهم ظنی آیات تحدی (که از نظر آنان متشابه است) .به همین دلیل
نظرات آنها دربارۀ مشخصکردن مقدار حد اعجاز قرآن نیز متفاوت شده است .برخی از
1
نظرات آنها:
-

کمترین چیزی که معجزه با آن حاصل میشود سه آیه است؛
معجزه ،هر سوره بهتنهایی است؛
معجزه ،سوره است؛ چه طوالنی باشد ،چه کوتاه .همچنین آیاتی که به اندازۀ
یک سورۀ کوتاه هستند؛
معجزه ،سوره یا سخنی به اندازۀ یک سوره است که در آن ،برتری قوای
خود کلم نیست؛
بلغت و مرتبهاش مشخص میشود ،و فقط ِ
خود قرآن است؛ چه اندک و چه بسیارش ،سورهاش و آیاتش؛
معجزهِ ،
قسمتی از یک آیه معجزه نیست ،در برابر کسی که قسمتی از آیه را نیز معجزه
میداند؛
معجزه ،سورههای طوالنی و کوتاه است؛ البته اگر مشتمل بر حکمتهای
آشکار باشد.

بسیار روشن است که مسئلۀ اعجاز قرآن و بیان مقدار الزم برای معجزهبودنش ،مبتنی
بر ظن و گمان آنان بوده است؛ به همین دلیل نظراتشان در این خصوص متعدد ،و بهشکل
گستردهای متنوع شده است.

 - 1میتوانید به نظرات مذکور و دیگر مطالب در کتابهای آنان مراجعه کنید .بهعنوان مثال :مراجعه کنید به:
طوسی ،المبسوط274 /4 :؛ باقلنی ،اعجازالقرآن :ص 286؛ زرکشی ،البرهان فی علوم القرآن107 /2 :؛
سیوطی ،اتقان فی علوم القرآن324 /2 :؛ بهوتی ،کشفالقناع408 /1 :؛ جعفر کاشفالغطاء ،کشفالغطاء/3 :
.450
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آیات تحدی تصریح نکردهاند که تحدی،
شایانذکر است در مسئلۀ اعجاز قرآن ،خود ِ
بهصورت لغوی بوده است ،و سیرۀ رسول اسلم نیز به آن گواهی نمیدهد.
اما آیات تحدی ،آیات زیر هستند:
َ ْ ُ ُ
َْ َُ ُ َ
ون ْاف َت َر ُاه ُق ْل َف ْأ ُتوا ب ُس َورة م ْثله َو ْاد ُعوا َمن ْاس َت َط ْع ُت ْم م ْن ُ
ون الل ِه ِإن ک ْنت ْم
د
ـ أم یقول
ِ
ِ ٍ ِ ِِ
ِ
ِ
َصادق َ
ین( 1یا میگویند :آن را به دروغ ساخته است؟ بگو :اگر راست میگویید ،سورهای
ِِ
مانند آن بیاورید ،و هرکه را جز خدا میتوانید فرابخوانید).
َ
َْ َُ ُ َ
ون ْاف َت َر ُاه ُق ْل َف ْأ ُتوا ب َع ْشر ُس َور م ْثله ُم ْف َت َر َیات َو ْاد ُعوا َمن ْاس َت َط ْع ُت ْم م ْن ُ
ون الل ِه
د
ـ أم یقول
ِ
ٍ
ِ ِ ٍ ِ ِِ
ِ
ِ
إ ْن ُک ْن ُت ْم َصادق َ
ین( 2یا میگویند :این [قرآن] را به دروغ ساخته است .بگو :اگر راست
ِِ
ِ
میگویید ،ده سورۀ برساختهشده همانند آن بیاورید ،و غیر از خدا هرکه را میتوانید
فرابخوانید).
ْ
ُْ َ
ْ ْ
َ
َ َ ْ ُْ ْ َ ْ ُ َ ُْ َ ْ َ َ َ
ـ قل ل ِئ ِن ْاجت َم َع ِت ِاْل ن ُس َوال ِج ُن َعل ٰی أن َیأتوا ِب ِمث ِل َٰهذا الق ْر ِآن ال َیأتون ِب ِمث ِل ِه َول ْو کان
َ
ُ
َب ْعض ُه ْم ِل َب ْع ٍض ظ ِه ًیرا( 3بگو :اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند ،مانند آن
را نخواهند آورد ،هرچند برخی از آنها پشتیبان برخی [دیگر] باشند).
اگر در این آیات تدبر کنیم آنها را در اصل تحدی صریح میبینیم؛ ولی هیچ اشارۀ
صریحی در آنها نمییابیم که تحدی مدنظر ،تحدی با پاسخ لغوی ،و مقابله با قرآن از نظر
فصاحت و بلغت بوده باشد .چرا این تحدی ـبهعنوان مثالـ به این صورت نباشد که همانند
قرآن یا یک سوره یا سورههایی از قرآن را از این نظر که نور و کتاب هدایت و استواری است

 - 1یونس.38 :
 - 2هود.13 :
 - 3اسراء.88 :
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بیاورید؟ یا همانند آن را از نظر معارف و حقایقی که در خود دارد بیاورید؟ یا از نظر تأثیرگذاری
قرآن در روح و روان افرادی که به آن گوش میدهند بوده باشد؟ چرا تحدی از این نظر
نباشد که قرآن ،کتاب پند و موعظه است ،همان طور که امام علی میفرماید« :خداوند
سبحان ،هیچکس را با چیزی مثل این قرآن پند نداده است؛ زیرا قرآن ،ریسمان محکم ،و
وسیلۀ ایمنیبخش خداوند است .بهار دلها و چشمههای علم در قرآن است ،و دل ،جلیی
غیر از آن ندارد ».و وجوه محتمل دیگر.
واقعیت این است که ما هیچ وجه علمی محکم و صحیحی (آیۀ صریح ،روایت قطعی،
یا دلیل عقلی محکم) نمییابیم که انتخاب تحدی لغوی ـو نه هیچ برداشت دیگریـ را برای
علما قطعی کرده باشد؛ با توجه به اینکه کسی که قائل به اعجاز لغوی قرآن است ،پیامبر را
چنین به تصویر میکشد که گویا قرآنی را که با خود داشته است به همراه میبرده و در
مجالس ادب و شعر آن روز در مکه بهدنبال فصیحترینشان میگشته ،و آنان را به مبارزه
مانند قرآن را بیاورند (و البته هرگز چنین نیست)؛ ولی به چه منظور؟
میطلبیده است تا ه ِ
برای اینکه نبوت خودش را ثابت کند؟!
شکی نیست چنین رفتاری را سیرۀ رسول خدا در آغاز دعوتش و حتی بعد از آن،
بهکلی رد کرده است .آنچه از نظر قرآنی و تاریخی ثابت شده است ـهمان طور که برای
هرکسی که به سیرۀ پیامبر مراجعه کند روشن استـ این بوده که آن حضرت قوم خود
را با حکمت و مکارم اخلق ،بهسوی خداوند دعوت ،و به شهادت و گواهی پروردگارش
ُْ ََ
ُ
َ َ ً
ِاستناد میکرده است :قل کف ٰی ِبالل ِه ش ِهیدا َب ْی ِني َو َب ْی َنک ْم( بگو خدا بهعنوان گواه میان
من و شما کافی است)؛ همان طور که قرآن در آیات متعدد به این نکته تصریح میفرماید.
آن حضرت آنچه را که از قرآن بر وی نازل شده بود برای آنان تلوت میکرد؛ پس کسی
که ایمان داشت ،ایمان میآورد و کسی که کافر بود ،کفر میورزید .همچنین ایشان با
علم الهی که خداوند ایشان را به آن مجهز کرده بود برایشان استدالل میکرد و به
پرسشهای آنان پاسخ میداد .در سیرۀ ایشان هیچ اشارهای ـحتی اشارهای اندک و پنهانیـ
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وجود ندارد که ایشان روزی فصیحان عرب را به مقابله با قرآن ،از نظر فصاحت و بلغت
دعوت کند تا ـآنگونه که علما اعتقاد دارندـ ناتوانی آنان دلیل بر نبوتش بوده باشد.
بلی ،چه بسا محققی که در بحثهای آنان به تحقیق و پژوهش میپردازد سخنی از
ولید بن مغیره یافته باشد که بین آنان بسیار متداول است و قرآن را با این سخن توصیف
میکند:
« ...به خدا سوگند ،این سخنی که او میگوید شیرینی خاصی دارد ،و زیبایی
مخصوصی از آن میدرخشد .درختی است که باالیش پرمیوه و پایینش پربرکت است.
1
سخنی است که از هر سخنی باالتر است ،و پایینتر از خودش را در هم میکوبد». ...

ولی کسی که اعجاز لغوی را از سخن ولید برداشت میکند اشتباه کرده است؛ زیرا
سخنی است که هیچ صراحت و حتی هیچ اشارهای در خود ندارد که قرآن ،معجزهای از
نظر فصاحت بوده است؛ بلکه درصدد نفی تشبیه قرآن با شعر و رجز و نثر و سخنان رایج در
میان اعراب بوده است ،و این را بهصراحت میگوید .قرآن از جنس شعر یا نثر یا چیز دیگری
خاص خود را دارد .بهعلوه ـکه البته این نکتهای مهم استـ از ِکی
نیست؛ بلکه اسلوب ِ
سخنان افرادی مثل ولید دربارۀ دین خدا و مسئلۀ اعتقادی خطیری مثل آنچه ما درصدد
بیانش هستیم ،حجت و دلیل بوده است تا به آن استدالل شود؟!
و مهمتر از تمامی اینها« :خود قرآن و آنچه از سیرۀ رسول خدا به ما رسیده است»
در برابر همه قرار دارد و همه میتوانند به آنها مراجعه و آنها را مطالعه کنند؛ و در این
صورت هیچ اثری از این «تحدی لغوی» که به ظن و گمان علما خطور کرده است نخواهند
یافت.

 - 1مراجعه کنید به :شعباالیمان.157 /1 :
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بههیچوجه نمیتوان اعجاز لغوی و لفظی قرآن را از طریق بلغت و فصاحتش (چه
خود زبانشناسان
بهتنهایی ،و چه با قراردادن در کنار وجوه دیگر) پذیرفت؛ زیرا به اعتراف ِ
و بهخصوص زبانشناسان فصیح و سخنور ،بلغت و فصاحت مسئلهای نسبی و ذوقی
است ،و برای متمایزکردن «کلمه یا سخن» فصیح از دیگر سخنان ـو نیز برای متمایزکردن
فصیح از فصیحتر ،چه برسد به متمایزکردن چیزی که فصاحت معجزهآسا دارد در برابر دیگر
سخنانـ هیچ ضابطه و معیار و استاندارد علمی عینی دقیقی وجود ندارد.
بهعنوان مثال :آنان برای فصاحت سخن ،چهار شرط بیان کردهاند:
-

سلمت از ناهماهنگیهای کلمات؛ یعنی اجتماع کلمات باعث سنگینی زبان
نشود.
سلمت از ضعف تألیف؛ یعنی جاریبودن بر اساس قواعد مشهور دستوری.
سلمت از پیچیدگی؛ یعنی ضعف معنا.
فصاحت هر کلمهای که در آن است.

ولی وقتی میبینند اولین چیزی که با این شرطها مخالفت کرده ،خود قرآن بوده است
بهسرعت از شرطهای خود کوتاه میآیند .بهعنوان مثال :آنگونه که نزد آنها معروف است
اجتماع دو حرف «حاء» و «هاء» یا «عین» و «هاء» در کلم باعث سنگینی میشود .مثل
ً
«سبحه ،اعهد»؛ و بهدلیل مخالفت با یکی از شرطهای فصاحت از نظر آنان قاعدتا آمدن
این ترکیبات در سخن ،باعث فصیحنبودنش میشود؛ ولی به این دلیل که چنین ترکیباتی
در قرآن آمده است ،بهرغم مخالفت با شرط مدنظر ،سخن قرآن همچنان بر فصاحت خود
باقی میماند!
مشهور دستوری که در
وضعیت شرط دوم نیز اینچنین است .قرآن به بسیاری از قواعد
ِ
آیات بسیاری آمدهاند هیچ توجهی نشان نداده است ،که در ادامه توضیحش خواهد آمد؛

................................... 34مؤسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و زبانشناسی ـ دفاع از قرآن

ولی این مسئله ،از نظر آنان هیچ تأثیری بر فصاحت قرآن نداشته است.
همچنین طبق شرط سوم ،سخن پیچیده نباید فصیح در نظر گرفته شود؛ ولی در عین
حال آنها با ابیات شعر «المتنبی» و دیگران شگفتزده میشوند و با وجود اعتراف به
1
مفرط آن ،نشان «فصاحت بالغه» را به آن الصاق میکنند!
پیچیدگی ِ
وضعیت شرط چهارم نیز تفاوت چندانی با شرطهای پیشین ندارد .این پیچیدگی که
خالیبودن سخن از آن را شرط فصاحت دانستهاند ،در قرآن در چندین جا آمده است .به
همین دلیل «مغربی» ناچار شده است «غریب و دور از ذهن» را به «مستکره و مستحسنه:
ناپسند و نیکو» تقسیم کند و بگوید:
«خللی که غرابت مستحسنه به فصاحت وارد میکند از نظر قومی که آن را پدید
َ
آوردهاند نسبی است [و آنها آن را ناقض فصاحت میدانند]؛ ولی اعراب خالص ،چنین
2
نظری ندارند».

ً
و این یعنی ـطبیعتا طبق نظر اوـ فصاحت قرآن ،فقط از نظر اعراب خالص معتبر بوده
است؛ یعنی همان کسانی که فرض میشود تمام داللتها و معانی الفاظ قرآن را میدانند؛
ولی واقعیت حال بسیاری از مسلمانان عرب ـهمچون ابوبکر و عمر و ابنعباس و دیگرانـ
برخلف این گفته گواهی میدهد؛ در نتیجه با توجه به نظر آنان و طبق شرطهای
بلغتدانها ،قرآن فصیح نبوده است؛ چراکه در روایاتی که وارد شده است آنان معنای «و
ً
ابا»« ،فاطر» و «غسلین» را در آیات نمیدانستهاند؛ مگر اینکه از نظر این بلغتدانها،
چنین افرادی و امثال آنان عرب خالص نبوده باشند ،و قرآن فقط برای امثال امرء القیس،
زهیر بن ابیسلمی ،نابغه ذبیانی و امثال آنها بوده باشد ،و بنده متوجه نمیشوم آیا این
ً
ً
افراد معانی تمامی کلمات قرآن و داللتهایشان را واقعا میدانستهاند؟! و طبیعتا چنین
 - 1مراجعه کنید به :جرجانی ،وساطة بین المتنبی و خصومه :ص .98
 - 2مغربی ،مواهبالفتاح.113 /1 :
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فرضی بسیار دور از ذهن خواهد بود.
ً
آنچه فعل برای بنده اهمیت دارد این است که بدانیم این شرطهای فصاحت برای کلمه
یا کلم ،با دلیل قطعی نزد آنان ثابت نشده است؛ همچنین در دستۀ شرطهایی که بر اساس
معیارهای علمی و عینی باشند ـکه در همۀ موارد و حاالت جاری و ساری بوده باشندـ قرار
ً
نمیگیرند؛ بلکه ِصرفا شرطهایی هستند که از اجتهادات ظنی و ذوقهای ضدونقیضی
ناشی شدهاند ،و از نظر یک شخص با شخص دیگر تفاوت دارند .به همین دلیل قرآن ـو
نیز شعر فصیحـ با کلیت شرطهای فصاحت مخالفت کردهاند؛ در نتیجه فصاحت ،از اینکه
ً
صرفا خصوصیتی نسبی بوده باشد فراتر نمیرود؛ خصوصیتی که تحت تأثیر شرایط
شنوندگان و محیطهای مختلفی که آنان در آن بزرگ شدهاند قرار دارد.
ابن ابیالحدید گفته است:
«بدان ،شناخت سخن فصیح و فصیحتر ،و متعادل و زیبا ،و متعادلتر ،چیزی است
1
که فقط بهصورت ذوقی درک میشود ،و نمیتوان هیچ دلیلی برایش اقامه کرد».

خطابی گفته است:
«نظر بیشتر علما این بوده است که وجه اعجاز در قرآن ،از نظر بلغت بوده است؛
ولی توضیح و تفصیل آن برای آنها دشوار است؛ و قاعدۀ ذوق را در این خصوص جاری
2
کردهاند».

همچنین ما در مسئلۀ اعجاز لفظی قرآن ،فقط از «فصاحت» سخن به میان نمیآوریم
تا گفته شود علما ،ملکهایی را برای متمایزکردن سخن فصیح از غیرفصیح وضع کردهاند؛
بلکه ـبهطور مشخصـ دربارۀ «فصاحت معجزهآسایی» سخن میگوییم که آن را بهعنوان

 - 1مراجعه کنید به :سیوطی ،اتقان فی علوم القرآن.478 /2 :
 - 2مراجعه کنید به :زرکشی ،البرهان فی علوم القرآن.101 /2 :
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وجهی برای اعجاز تلقی کردهاند؛ در نتیجه آنها فقط به اینکه ضابطه و قانونی برای
متمایزکردن سخن فصیح و فصیحتر ارائه بدهند نیازمند نیستند؛ بلکه علوه بر آن مجبورند
قانونی ارائه دهند که فراتررفتن سخن از مرحلۀ «فصیحتر» و رسیدن به مرحلۀ «اعجاز
فصاحتی» را توضیح دهد .بنابراین مراتب سخنوری ـاز این دیدـ چهار مرتبه خواهد بود:
-1
-2
-3
-4

سخن غیرفصیح.
سخن فصیح.
سخن فصیحتر.
سخنی که از نظر فصاحت ،معجزهآساست.

وقتی شرطهای فصاحت از نظر علما ـهمان طور که گفته شدـ هیچ ضابطۀ علمی
دقیقی برای متمایزکردن فصاحت در «مرتبۀ دوم» به ما نمیدهد ،چه برسد به مرتبۀ سوم
(که بدون شک خودش مراتب متعددی دارد؛ چراکه فصیحتر ـبهطور کلیـ یک سطح
نیست) و با توجه به اینکه فرایند تمییز ،نسبی است و ـهمان طور که دانستیمـ در هر دو
مرتبۀ دوم و سوم به ذوق و سلیقه بازمیگردد ،چگونه میتوانیم از «فصاحت معجزهآسا» در
سطح چهارم شناخت پیدا کنیم؟! و این ضوابط علمی که علما برای شناخت و مشخص و
متمایزکردن «فصاحت معجزهآسا» از کلم «فصیحتر» وضع کردهاند کدام هستند؟!
واقعیت این است که کسی که به سخنان علما دربارۀ این موضوع مراجعه میکند چیزی
نمییابد که بتواند به آن تکیه کند؛ مگر اینکه گفته شود :علت قرارگرفتن «اولی» ـیعنی
فصیح معجزهآساـ در دستۀ معجزات لفظی و قرارنگرفتن «دومی» ـیعنی فصیحترـ در این
ً
دسته ،آن است که «اولی» قرآن است؛ و این ـبدیهی است کهـ دقیقا مصادره به مطلوب
است؛ یعنی ما موضوع بحث را بیاوریم و آن را در جایگاه دلیل قرار دهیم؛ و توضیحی برای
یک ضابطۀ علمی که در مسئلۀ عقیدتی حساسی که ما درصدد آن هستیم بتوان به آن تکیه
کرد محسوب نمیشود.
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بههیچوجه نمیتوان مقولۀ «اعجاز لغوی» قرآن را پذیرفت .نهفقط بهدلیل مطالبی که
پیشتر تقدیم شد ،بلکه به این دلیل که قرآن کریم ،یک کتاب الهی فرستادهشده است و از
ً
عوالم باالیی وحی شده ،و وحی ـاساساـ هیچ ارتباطی با زبان زمینی ندارد؛ همان طور که
ً
اساسا هیچ زبان زمینی در عوالم باالیی که از آنها وحی میشود وجودی ندارد؛ چراکه
اینها ،عوالمی پیشرفتهتر و کاملتر هستند ،و در نتیجه ابزارهای آموزش و ارتباط در آنها
ً
نیز قطعا با پیشرفتهبودنشان متناسب است؛ اما زبان ،فقط به این عالم جسمانی ما
اختصاص دارد ،و ابزاری برای آموزش و ارتباط میان مردم در این عالم است ،و البته همیشه
[موجود] نبوده است .انشاءالله تحقیق بیشتر در خصوص این مسئله در مطالعات مستقلی
خواهد آمد.
آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد این است که بدانیم «زبان» یک محصول تکاملی
زمینی است؛ چه در سطح آمادهسازی قالب زبانی بیولوژی در وجود انسان ،و چه در سطح
واژگان .هر دوی اینها بههمراه انسان از سادگی به پیچیدگی حرکت میکنند ،درست مثل
زبان کودک ،در ابتدای پیدایش و سپس تکاملیافتنش .مسئلۀ تکامل زبان و پیشرفت
تدریجی آن ،مسئلهای است که مباحث و پژوهشهای علم زبانشناسی جدید دربارهاش
اتفاقنظر دارند و برخی تحقیقات قدیمی نیز آن را تأیید میکنند.
اینکه زبان یک محصول تکاملی است برای کشیدن خط بطلن بر این تفکر که «یک
زبان (عربی یا هر زبان دیگری) در درون خودش (در واژگانش) اعجازی زبانی دارد بهنحوی
ً
که هیچ زبان دیگری از آن برخوردار نیست» کفایت میکند .چنین گفتهای اساسا هیچ
معنایی ندارد؛ زیرا قالب و نظامی که انسان به آن مجهز شده است در تمام بشریت یکسان
است؛ اما ُپرکردن آن از واژگان و بهخدمتگرفتن آنها در زبان ،این مسئلهای است که با
خود انسان باز میگردد؛ با
توجه به محیط اطرافش و شرایطی که در آن زندگی میکند به ِ
درنظرداشتن این نکته که هدف از فراهمآوردن «قالب و بهدنبال آن زبان» با هر زبانی
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محقق میشود ،و میدانیم تفاهم و ارتباط و تحقق اهداف وابسته به این دو ،با همۀ زبانها
حاصل شده است.
بله ،امکان دارد میان زبانها تفاوت َ
«عرضی» به وجود بیاید ،ولی نه از نظر قالب و
نظام ،و نیز نه از نظر الفاظ و واژگانی که این زبانها در خود دارند؛ بلکه بهدلیل اضطراری
است که بیرون از این دو قرار دارد .بهعنوان مثال توجه و اهتمامی که امروز در خصوص
ً
زبان انگلیسی حاصل شده است درست مثل همان توجهی بوده که قبل نسبت به زبان
عربی وجود داشته است .وقتی در میان اعراب آن زمان دانشمندانی پا به عرصه نهادند که
در عرصههای مهم علمی و معرفتی قلمفرسایی میکردند ،ملتها و اقوامی که به زبانهای
دیگر سخن میگفتند خود را مجبور دیدند برای بهدستآوردن آگاهی و شناخت ،به زبان
عربی و ترجمۀ این کتابها ِاهتمام بورزند؛ درست مثل وضعیتی که امروز برای زبان جهانی
علم ـیعنی زبان انگلیسیـ حاصل شده است.
بهطور کلی ،هر پژوهشگر مباحث زبانشناسی میتواند به نتایج زیر دست یابد:
 زبان یک پدیدۀ اجتماعی است که هدف از آن ،تفاهم و ارتباط مردم بایکدیگر است؛
 هیچ دلیل علمی صحیحی وجود ندارد که توقیفیبودن 1زبان (اینکهاصل و خاستگاه آسمانی داشته باشد) را برساند؛ اینکه زبان ،یک هدیۀ
الهی باشد که بهیکباره و بهصورت دفعی ،با وحی یا الهام به انسان
عطا شده باشد .همچنین هیچ دلیل علمیای وجود ندارد که زبان ،با
«موافقت و قرارداد» ایجاد شده باشد؛ بهخصوص پس از مشاهدۀ

 - 1توقیف :هر حکم یا موضوعی که عقل بدان راه ندارد و منوط به بیان شارع مقدس است توقیفی نامیده میشود؛
مانند نماز ،روزه ،خمس ،زکات و حج از عبادات و نیز احکام تکلیفی :وجوب ،حرمت ،استحباب ،کراهت و اباحه.
همچنین احکام وضعی نظیر صحت و فساد و طهارت و نجاست( .مترجم ،منبع :سایت ویکیفقه)
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بهوجودآمدن زبان توسط تمام مردم ،به آسانی و بهراحتی و بهصورت
خودبهخودی؛ که به این ترتیب عاری از دیگر پیچیدگیهایی است که
«قرارداد و اصطلح» الزم میگرداند.
 نظر یۀ علمی غالبی که در حال حاضر در آکادمیهای علمی مطرحاست بیان میدارد زبان یک غریزه و فطرت [طبیعت و سرشت] است،
و این ،دستیابی آسان انسان به زبان را توضیح میدهد؛ هرچند از نظر
ظهور و تجلی ـبهعنوان یک نظام و قالب در وجود انسانـ به دو گرایش
تقسیم شده است ،که یک گرایش را زبانشناس معروف ،پروفسور نوآم
چامسکی با دیدگاه «ظهور ناگهانی زبان» رهبری میکند و در برابر
گرایش دوم قرار میگیرد که توسط دکتر استیون پینکر هدایت میشود
و معتقد است زبان تحت سیطرۀ اصل انتخاب طبیعی قرار میگیرد؛
ً
ولی هر دو طرف اتفاقنظر دارند که خود زبان بهعنوان واژگان ،قطعا در
معرض تکامل قرار دارد.
 طبق زبانشناسی جدید ،ساختار و قالبی که انسان (کودک) مهارتخود را در فراگیری زبان از آن میگیرد در واقع به زبان خاصی تعلق
ندارد؛ بنابراین «زبان مادری» او میتواند هر زبانی باشد .و این مسئلهای
است که بهسادگی میتوانیم دربارهاش تحقیق کنیم .در نتیجه یک
کودک بریتانیایی ،به آسانی و راحتی به زبان عربی سخن خواهد گفت
اگر در یک خانوادۀ عربی زندگی کند؛ و عکس آن نیز صحیح است.
 «زبان» ـهر زبانیـ ساختار و قالب پیچیدهای دارد (که در تمام بشریتمشترک است) و پس از ُپرشدن با واژگان ،هدف مدنظر از آن زبان را
برآورده میکند .میخواهد زبان عربی باشد ،یا فارسی یا عبری یا
انگلیسی یا آلمانی یا اسپانیایی یا چینی یا هر زبان دیگری که امروز در
جهان ما موجود است یا در آینده به وجود خواهد آمد ،و هر زبانی از این
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نظر ،با زبان دیگر تفاوت چندانی ندارد؛ در نتیجه وجود برتری میان
زبانها معنایی نخواهد داشت؛ درست مثل یک دستگاه رایانه که
سیستم عامل پیشرفتهای دارد و شما میتوانی با هر زبانی که بخواهی
آن را به کار بگیری.
تغییر اجتنابناپذیر قرار
 همۀ زبانها با گذشت زمان در معرض تکامل و ِدارند ،و این مسئلهای است که همه میبینند و حس میکنند؛ و
هیچکدام از زبانها از این قطعیت برکنار نیست .همین کافی است
بدانیم فرهنگهای لغت زبانهای جهان امروزه بهطور مرتب کلمات
ً
«سلفی» برای
جدیدی را به واژگان خود اضافه میکنند .مثل کلمه ِ
اولین بار در سال  2002توسط جوان استرالیایی در یکی از شبکههای
اجتماعی پا به عرصه نهاد و او زیر تصویر خودش که در آن به نظر زیبا
نمیرسید نوشت »it was a selfie« :و سپس بهشکل گسترده منتشر
شد .به این ترتیب فرهنگ آکسفورد ـکه مهمترین فرهنگ زبان
انگلیسی در سطح جهان استـ آن را به اصطلحات خودش افزود و
اینگونه آن را تعریف کرد« :تصویری که فرد از خودش میگیرد».
اینکه دربارۀ زبان عربی ادعا میشود برتر از دیگر زبانهاست و در نتیجه فقط این زبان
است که در میان تمام زبانها توانایی بهدوش ِکشیدن اعجاز لفظی قرآن را دارد ،سخنی
ً
کامل غیرعلمی است؛ زیرا ملک واقعی برای برتری میان زبانها چیست؟ و آیا زبانشناسی
قدیم یا جدید ،این را قطعی کرده است؟ آیا مراکز تحقیقاتی موجود در دانشگاههای برتر
دنیا ،در مطالعات و پژوهشهای مستدل هوشمندانه و مطئمن خود ،ملک برتری میان
زبانها را مشخص کردهاند؟!
در واقع هیچکدام از این اتفاقات به وقوع نپیوسته ،و همۀ آنچه موجود است ـدر بهترین
حالتـ گمانها و ِاستحساناتی نسبی بوده است .بهعنوان مثال زبان عربی که ـدر مقایسه با
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دیگر زبانهاـ ریشهها و کلمات هممعنی و صورتهای استعارهای بسیاری در خود دارد،
این خصوصیت را دیگران نوعی زیادهروی میدانند که هیچ سودی در ورایش وجود ندارد،
و دستکم اینها موضوعاتی هستند که برتری بر اساس آنها بهشکل ثابت و قطعی ثابت
نشده است؛ بلکه همان طور که اشاره کردیم طبق تحقیقات و پژوهشهای زبانشناسی
جدید از نظر علمی ثابت شده است که هیچ توجیه و هدفگذاری علمی واقعی وجود ندارد
که باعث برتری یک زبان بر دیگری شود؛ زیرا زبان ـهر زبان انسانیـ چیزی جز یک پدیدۀ
اجتماعی نیست که هدف از آن ،تفاهم و ارتباط در جامعۀ زبانی انسانی است؛ و همان طور
که دیدیم این هدفی است که با همۀ زبانها حاصل شده است.
علوه بر این ،مسئله «برتری زبانها نسبت به یکدیگر» مسئلهای نیست که فقط
تحقیقات و پژوهشهای زبانشناسی جدید آن را نفی کرده باشد؛ بلکه مطالعات
زبانشناسی قدیم نیز آن را نفی کرده است .بهعنوان مثال ابنحزم گفته است:
برترین زبانهاست؛ در حالی که این معنایی
«عدهای پنداشتهاند زبان خودشان،
ِ
ً
ندارد؛ چراکه وجوه برتری ،معروف و شناختهشده است ،و صرفا به عملکرد یا اختصاصات
بستگی دارد و هیچ برتری عملکردی دربارۀ زبان شمرده نمیشود ،و دربارۀ برتری یک
َ ْ
زبان نسبت به زبانی دیگر هیچ متنی وارد نشده است .حقتعالی میفرمایدَ  :و َما أ ْر َسل َنا
َ
ْ َُ َ
َ
ول ِإال ِب ِل َس ِان ق ْو ِم ِه ِل ُی َب ِی َن ل ُه ْم( و ما هیچ فرستادهای را نفرستادیم ،مگر به زبان
ِمن رس ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
قومش ،تا برای آنان بیان کند)؛ همچنین میفرماید :ف ِإنما یس ْرناه ِب ِلس ِانك لعله ْم
َََ َ
َیتذک ُرون( درحقیقت ما آن را بر زبان تو آسان نمودیم .امید که پند بگیرند) .بنابراین
حقتعالی خبر داده است که قرآن را فقط به این دلیل به زبان عرب فرستاده است که قوم
وی آن را درک کنند و بفهمند ،و نه به هیچ علت دیگری .جالینوس دراینباره اشتباه
کرده و گفته است :زبان یونانیها برترین زبانهاست؛ زیرا دیگر زبانها یا شبیه بانگ
سگان است یا غورغور قورباغهها .علی گفته است :این جهل و نادانی شدیدی است؛ زیرا
هرکس زبانی را میشنود که زبان خودش نیست و آن را متوجه نمیشود ،از نظر او در
محدودهای قرار میگیرد که جالینوس ذکر کرده است ،و هیچ تفاوتی ندارد .چه بسا
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عدهای گفته باشند :عربی برترین زبانهاست؛ زیرا سخن خداوند متعال با آن زبان گفته
شده است؛ و علی گفته است :این سخن نیز معنایی ندارد؛ زیرا خداوند عزوجل به ما خبر
داده که هیچ فرستادهای را نفرستاده است مگر به زبان قومش .حقتعالی میفرماید:
ً َ ََ
ً
ین( در آن صورت ،من قطعا در گمراهی آشکاری خواهم بود)
ِ إ ِني ِإذا ل ِفي ضل ٍل ُم ِب
ٍ
َ َُ َ ُُ ْ َ
اْل َول َ
ین( و آن ،در کتابهای پیشینیان آمده است) .کلم
و میفرماید :و ِإنه ل ِفي ز ب ِر ِ
خداوند متعال و وحی او به هر زبانی فرستاده شده است ،و تورات و انجیل و زبور نازل
شده ،و موسی به عبرانی صحبت میکرده ،و صحف بر ابراهیم به زبان سریانی
1
نازل شده است .زبانها از این نظر در سطح یکسانی قرار دارند».

اما آیات قرآنی که بیان کردهاند قرآن به «زبان عربی» بیان شده است ،درصدد
برتریدادن زبان عربی ـبهعنوان یک زبان گفتاریـ بر دیگر زبانها نیستند؛ بلکه برای بیان
این نکته بوده است که قرآن به زبان عرب ـیعنی همان کسانی که در ابتدا با آن مواجه
شدندـ فرستاده شد تا در آن تعقل کنند و بیندیشند .ما به پیشرفته و مترقیبودن زبان قرآن
کریم اعتراف داریم ،ولی اعتراف ما به پیشرفتهبودن و عظمت زبان قرآن یک چیز است ،و
اینکه گفته شود اعجاز قرآن ،لغوی بوده است ،بهطور کامل چیز دیگری است.
همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که زبان عربی از زمان پیدایش و
سخنگفتن با آن ،به یک شکل باقی نمانده است؛ بلکه با گذشت زمان ،دچار تغییر و
تحوالتی شده ،تا به مرحلۀ انفصال و جداشدن زبان جنوب عربستان از آن زبان اصلی
رسیده است .این زبان نیز از این نظر همانند دیگر زبانها دچار تغییر و تکامل میشده است
عربی زمان قریش را با عربی زمان خودمان
و همچنان میشود .بهطور قطع اگر ما زبان ِ
مقایسه کنیم همین وضعیت را مشاهده میکنیم .همین کفایت میکند که بدانیم امروزه ما
فقط هنگام نگارش یک مقالۀ علمی ،یا کتاب و چیزهای دیگر شبیه آن ،به [زبان] فصیح

َ
 - 1ابنحزمِ ،احکام فی اصول االحکام.32 /1 :
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بازمیگردیم .گویا «فصیح» فقط زبان علمی است؛ اما در کاربردهای دیگر با همان عربی و
لهجۀ خودمان که به آن عادت داشتهایم سخن میگوییم؛ زبانی که در بیشتر اوقات فقط
نام زبان مادری است .بنده فکر میکنم نپذیرفتن این واقعیت ،چیزی جز لجاجت و
هم ِ
ستیزهجویی نیست .حتی عربی فصیح در زمان ما (از نظر سبک و سیاق ،اسلوب،
انعطافپذیری و واژگان) با عربی فصیح در زمان «نص» و پس از آن متفاوت است .بهعنوان
نمونه شما میتوانید کتابی را که بیش از چند قرن پیش تألیف شده است با کتابی که در
زمان فعلی ما تألیف شده است مقایسه کنید ،و خودتان تفاوتهای بزرگی را که میان این
دو وجود دارد احساس کنید.
ً
در نتیجه اگر کوتاه بیاییم و میزان برتری میان زبانها را بپذیریم ـکه طبیعتا درست
ً
نیست؛ زیرا اساسا تشخیص برتری بهشکل صحیح علمی میسر نیست ،و بهعلوه دانستیم،
هم از دید زبانشناسی جدید و هم زبانشناسی قدیم مردود استـ با وجود ثابتنبودن زبان
در یک خط بیانی ،در بهترین حاالت فقط مسئلهای نسبی خواهد بود؛ و نتیجه خواهیم
گرفت اینکه گفته شود «اعجاز قرآن ،لغوی است» هیچ معنایی ندارد؛ آن هم به این دلیل
که فقط زبان عربی میتواند این اعجاز را به دوش ِبکشد و نه هیچ زبان دیگر!
به اعتقاد بنده همین مقدار به اندازهای که به موضوع ما ارتباط دارد کفایت میکند؛ و
انشاءالله مطالعات بیشتر دربارۀ قضیۀ برتری زبانها نسبت به یکدیگر در تحقیقات
مستقلی خواهد آمد.
پنجم:

مقولۀ اعجاز لغوی قرآن را بههیچوجه نمیتوان پذیرفت؛ زیرا در غیر این صورت به این
معنا خواهد بود که غیرعرب ـکه اکثریت قریببهاتفاق مردم هستندـ مشمول تحدی
ً
نمیشود و اصل مخاطب قرآن قرار نمیگیرند ،و الزمۀ پذیرفتن آن ـطبق آنچه علمای
مسلمان بنیان نهادهاندـ این خواهد بود که اسلم فقط دینی برای اعراب بوده است؛ چراکه
علما فرض میکنند ناتوانی از آوردن همانند قرآن ،دلیل اصلی و اساسی برای اثبات صدق
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ً
ً
دعوت فرستادۀ خدا محمد بوده است؛ در حالی که قطعا و یقینا این گفته باطل است و
ْ
ُْ َ
ْ ْ
َ َ ْ ُْ
َ
حتی خود آیات تحدی نیز آن را رد میکنند :قل ل ِئ ِن ْاجت َم َع ِت ِاْل ن ُس َوال ِج ُّن َعلی أن َیأتوا
َ
ْ َ ْ ُ َ ُْ َ ْ َ َ َ ُ
ِب ِمث ِل َهذا الق ْر ِآن ال َیأتون ِب ِمث ِل ِه َول ْو کان َب ْعض ُه ْم ِل َب ْع ٍض ظ ِه ًیرا( بگو اگر انس و جن گرد
آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند ،مانند آن را نخواهند آورد ،هرچند برخی از آنها پشتیبان
برخی [دیگر] باشند) .علوه بر الزمههای دیگری که این گفته را باطل میکنند؛ مثل طعنه
به عدالت و حکمت و رحمت خداوند سبحان .خداوند سبحان ،عادلتر و حکیمتر و
مهربانتر از آن است که «وجه اعجاز» در کتاب خود را در چیزی قرار دهد که فقط اعراب،
بلکه فقط اعراب خالص ،و بهخصوص فقط اعراب فصیح و سخنور آن را درک میکنند و
نه دیگر مردمان؛ با وجود اینکه همگی در دنیای امتحان ،مقصود و مخاطب قرآن هستند!
فکر میکنم مطالبی که در نکات پنجگانۀ پیشین گفته شد برای رد این تفکر که اعجاز
قرآن لفظی است ،و اینکه منظور از تحدی ،فصاحت الفاظ قرآن بوده است کفایت میکند؛
و با باطلشدن این ایده ،تمام اشکاال تی نیز که بر اساس آن بنا شدهاند ،از پایه و اساس
ویران میشوند .آنگونه که تشکیککنندگان میپندارند اعجاز قرآن و تحدیاش ،خیال و
ً
افسانهای نیست که محققشدنش امکانپذیر نباشد؛ چراکه این اعجاز ،اساسا لفظی نبوده
است ،و آنان نیز ـمثل علمای مسلمانانـ در این تصور ،دچار اشتباه شدهاند.
قرآن کریم اعراب و دیگران را در گذشته بهواقع به تحدی فراخوانده ،و این تحدی
همچنان تا بهامروز برای عرب و غیرعرب پابرجاست ،و تا واپسین روز انسانیت نیز باقی
ً
خواهد ماند .این واقعیتی است که طبیعتا بر ما الزم میگرداند سخن نهایی و درست را دربارۀ
ً
اعجاز قرآن بشناسیم ،و قطعا انتظار داریم این اعجاز ،به همان شکل و صورتی باشد که
خود قرآن ،و نیز سیرۀ رسول خدا هنگام آغاز دعوت الهیاش به آن گواهی میدهند.
وجه اعجازی که بهروشنی ،با عدالت و حکمت و رحمت خداوند در برابر همۀ بندگانش
همخوانی داشته باشد؛ بدون اینکه میان عرب و غیرعرب تمایزی قائل شده باشد.
این موضوعی است که شرح و بیان آن در مبحث «اعجاز قرآن» توضیح داده شده
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است؛ توضیحی که نظر سید احمدالحسن را ـکه یک تحقیق علمی است که در سایت
موسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و زبانشناسی منتشر شده است1ـ دربارۀ این مسئله
در خود دارد.
اشکال  :2مخالفت قرآن با قواعد نحو
هر قاری قرآن کریم میداند بسیاری از آیات قرآن ـبهوضوحـ به قواعد نحو ِی
شناختهشده توجهی نکردهاند؛ نکتهای که تشکیککنندگان آن را اشکالی وارد بر قرآن و
تشکیکی در آسمانیبودنش میدانند .به نظر آنان :چگونه یک کتاب الهی میتواند
اشتباهات و مغایرتهای روشنی با قواعد نحوی داشته باشد!
ً
این مغایرتها واقعا بسیارند؛ بهعنوان مثال:
َ ْ
َ
الصابئ َ
َ َ َ َُ َ َ َ َ ُ َ َ َ ٰ َ َ
ین َم ْن َآم َن ِبالل ِه َوال َی ْو ِم اْل ِْخ ِر َو َع ِمل
ِ إن ال ِذ َین آمنوا وال ِذین هادوا والنص َاری و ِ ِ
َ
َ َ ٌ َ
ََ
َ
ُ َ
َص ِال ًحا فل ُه ْم أ ْج ُر ُه ْم ِع ْند َر ِب ِه ْم َوال خ ْوف َعل ْی ِه ْم َوال ُه ْم َی ْح َزنون( 2در حقیقت ،کسانی که
ایمان آورده ،و کسانی که یهودی شدهاند ،و ترسایان و صابئان ،هرکدام به خدا و روز بازپسین
ایمان آورند و کار شایسته انجام دهند ،پس اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند داشت ،و
نه بیمی بر آنان است و نه اندوهناک خواهند شد).
َْ ُ َ َ
َ َ َ َُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ٰ َ َْ ُ َ َ
وس َوال ِذ َین أش َرکوا ِإن الل َه
ِ إن ال ِذین آمنوا وال ِذین هادوا والص ِاب ِئین والنصاری والمج
ْ
ْ ُ
َ َ َ ُ َ
َ ٌ
َیف ِصل َب ْی َن ُه ْم َی ْو َم ال ِق َی َام ِة ِإن الل َه َعل ٰی ک ِل ش ْي ٍء ش ِهید( 3کسانی که ایمان آوردند و کسانی
که یهودی شدند و صابئیها و مسیحیان و زرتشتیان و کسانی که شرک ورزیدند ،البته خدا

 - 1بحث اعجاز القرآن ،دکتر علء سالم .آدرس الکترونیکی این تحقیق جهت اطلع بیشتر:
https://ihelrs.com/1815
 - 2بقره.62 :
 - 3حج.17 :
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روز قیامت میانشان داوری خواهد کرد؛ زیرا خدا بر هر چیزی گواه است).
َ ْ
َ
َ َ َ َُ َ َ َ َ ُ َ َ َ
الص ِاب ُئون َو َالن َص َار ٰی َم ْن َآم َن ِبالل ِه َوال َی ْو ِم اْل ِْخ ِر َو َع ِمل
ِ إن ال ِذین آمنوا وال ِذین هادوا و
َ
ََ َ ٌ َ
ُ َ
َص ِال ًحا فل خ ْوف َعل ْی ِه ْم َوال ُه ْم َی ْح َزنون( 1کسانی که ایمان آوردند ،و کسانی که یهودی
و صابئی و مسیحیاند ،هرکدام به خدا و روز بازپسین ایمان آورند و کار نیکو کنند ،پس نه
بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین شوند).
َ َ
الص ِاب ُئون» در سورۀ مائده است؛ زیرا طبق قواعد نحوی ،اسم
محل اشکال ،کلمۀ «
َ
َ
َ
« ِإن» و چیزی که به آن عطف میشود منصوب است .اسم ِ«إن» در این آیه «ال ِذ َین» و
ً
َ َ
«الص ِاب ُئون» در سورۀ مائده نیز
محل منصوب است .در نتیجه بر اساس قاعدۀ نحوی باید
َ
منصوب باشد؛ زیرا به اسم ِ«إن» معطوف است؛ در نتیجه وضعیتش در سورۀ مائده باید
همانند سورۀ بقره و حج باشد.
ِ
پاسخ:

ً
اشکال مطرحشده وقتی درست خواهد بود که قواعد نحوی عربی ،واقعا صلحیت
ً
داشته باشند ملکی برای داوری دربارۀ قرآن شمرده شوند؛ اما اگر اینچنین نباشد اساسا
اشکال گرفتهشده سودی نخواهد داشت.
ِ
و پس از دقت در مطالب زیر ،میتوانیم به نتیجه برسیم:
اول:

بسیاری از دانشمندان مسلمان (زبانشناسان ،مفسرین و دیگران) برای ایجاد راهحلها
و توجیهاتی برای مخالفت آیات قرآن با قواعد نحوی که میشناسند و به آن اقرار دارند خود
را به سختی انداختهاند؛ تا آنجا که برای کسی که سخنان آنان را دنبال میکند چنین به نظر

 - 1مائده.69 :
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میرسد که قرآن ،گناه بزرگی مرتکب شده ،و در لباسش پلیدی و لکهای به وجود آمده است
که با پاکیاش منافات دارد ،و باید آن را از او دفع کنیم ،هرچند با تحمل سختیها و
تکلفهایی برای ارائۀ راه حلها و توجیحات غامض و پیچیده!
َ َ
«الص ِاب ُئون» بهشکل مرفوع
توجیه آمدن کلمۀ
بهعنوان مثال دربارۀ مطلب پیشین ،در
ِ
در سورۀ مائده ،وجوه بسیاری بیان کردهاند؛ از جمله:
َ
 در این آیه ،تقدم و تأخر وجود دارد؛ در نتیجه معنایش چنین میشودِ « :إنَ
ََ َ ٌ َ
َ
َ
ال ِذ َین َآم ُنوا َوال ِذ َین َه ُادوا َو َالن َص َار ٰی َم ْن َآم َن ...فل خ ْوف َعل ْی ِه ْم َوال ُه ْم
َ ْ َُ َ َ َ َ
الص ِاب ُئون کذلک» و به این ترتیب مبتدا و مرفوع میشود.
یحزنون ،و
َ َ
الص ِاب ُئون» و بعد از آن ،جملۀ استئنافیه است و در نتیجه مبتداست ،و
 «َ
َ َ
«الص ِاب ُئون»
« َالن َص َار ٰی» معطوف به آن است .جملۀ « َم ْن َآم َن ِبالله »...خبر
َ َ
َ
«الص ِاب ُئون» به آن داللت
است .اما خبر « ِإن» محذوف است ،و خبر مبتدا
میکند.
ً
َ
َ
َ َ
«الص ِاب ُئون» معطوف به محل اسم ِ«إن» است ،و قبل از ورود ِ«إن» محل
َ َ
«الص ِاب ُئون» مرفوع
مرفوع بوده است؛ زیرا مبتدا بوده است ،و به همین دلیل
شده است.
وجوه گفتهشده توسط خود علمای زبان در بوتۀ نقد و بررسی
و شگفت آنکه تمامی این ِ
ً
قرار گرفته ،و هرگاه کسی وجهی مطرح کرده ،دیگری آن را رد کرده است ،و تقریبا هیچکدام
از وجوه گفتهشده باقی نمانده که از تیغ نقد ،جان سالم به در برده باشد؛ بهعنوان مثال در
َ
وجه سوم ،که آمدن ِ«إن» با نیامدنش در کلم یکسان شده ،جرجانی (زبانشناس معروف)
1
آن را رد کرده است.

 - 1مراجعه کنید به :دالئلاالعجاز.315 /1 :
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دو نکته:

َ َ
«الص ِاب ُئون» در آیۀ سورۀ
اول :توجیهات پیشنهادی ـهمان طور که دیدیمـ همه به کلمۀ
مائده اختصاص دارند؛ ولی هیچ اشارهای ندارند که چرا همین کلمه در آیههای سورههای
بقره و حج با وجود سیاق یکسان ،منصوب است؛ بهخصوص دو آیه در سورههای بقره و
ً
مائده که تقریبا از یک ترکیب برخوردارند .اگر علت بیتوجهی به این مبحث در حالت
منصوب این بوده که این دو آیه با قاعدۀ مشهور نحوی آنان مطابقت دارد ،پرسشی مطرح
میشود :چرا آیۀ موجود در سورۀ مائده چنین وضعیتی ندارد؟ یعنی چرا این آیه نیز با قاعدۀ
مشهور مطابقت ندارد؟
دوم :بیشتر آنان ،به منظور ایجاد راه بیرونرفت از مخالفت قرآن با قواعد نحوی ،برخی
ً
از قواعد شاذ و نامتعارف را برای توجیه این مسئله به کار بردهاند ،و این نکته واقعا برای کسی
که به سخنان آنان مراجعه کند بسیار روشن و بدیهی است؛ با وجود اینکه آنها ـدر عین
مشهور نحو ـهمان طور که در نکتۀ سوم پاسخ اشکال
حالـ بیان میکنند مخالفت با قواعد
ِ
اول دیدیمـ سخن را از فصاحت ساقط میکند .واقعیت این است که بنده هیچ توجیهی
نمییابم که با آن بتوان گفتههایشان را دربارۀ اعجاز لغوی قرآن از نظر فصاحت ،با استفاده
ً
از قواعد شاذ و نامتعارف که از نظر آنان الزاما کلم را از فصاحت خارج میکند ،برای توجیه
مخالفت قرآن با نحو ،با یکدیگر جمع کرد!
به نظر بنده صاحب چنین تفکری در برخورد با قواعد نحوی ،دو بار دچار اشتباه شده
است :اول با تصویری که از قواعد نحوی ارائه کرده ،که گویی قانون آسمانی مقدسی است
که هیچکس حق ندارد با آن مخالفت کند و به آن پایبند نباشد ،یا یک نظریۀ علمی قطعی
است که نمیتوان از آن منحرف شد .بار دوم با اقدام به توجیه و وصلهکاری جاهایی که

برای اطلع بیشتر :مراجعه کنید به تحقیق «اثبات مخالفت قرآن با قواعد نحوی» دکتر بشار باقر ،از انتشارات
موسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و زبانشناسی.
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التزامنداشتن به این قواعد در متن قرآنی دیده میشود؛ بهشکلی که در تقویت تفکر داوری
قرآن با استفاده از قواعد نحوی و اشکالتراشی نسبت به قرآن ،سهیم بوده است .با وجود
اینکه ـهمان طور که اکنون روشن خواهد شدـ نه این درست است و نه آن.
دوم:

برای داوری دربارۀ چیزی ،و توصیف آن به درست یا نادرست ،باید معیار و ملک روشنی
ً
وجود داشته باشد که بر اساس آن داوری صورت پذیرد .مثل شما نمیتوانید نسبت به کاری
که از رانندۀ ماشینی سر میزند برای مخالفتداشتن یا مخالفتنداشتنش با قانون حکم
کنید ،مگر پس از آنکه معیار و آییننامهای وجود داشته باشد که کار راننده را با آن بسنجید؛
و پس از آن ،اگر با آن قانون مطابقت داشت حکم به صحتش دهید ،و اگر با قانون مخالفت
داشت ،حکم به نادرستبودنش دهید .در مسائل عقلی نیز شما عملیات جمع ریاضی
« »1+1=3را نادرست توصیف میکنید؛ زیرا با قانون بدیهی ریاضی که شما میشناسید و
میگوید »1+1=2« :مخالفت دارد.
در مسئلۀ ما :آیا قواعد نحوی ـدر عملـ صلحیت دارد که قانون و معیاری باشد که
بهواسطۀ آن کلم عربی بهطور کلی سنجیده شود تا اگر فردی به آن پایبند نبود ،به مخالف
و اینکه مرتکب اشتباه شده است توصیف شود؟ بهطوری که حقانیت سخنش منتفی گردد،
و هر خیری که در سخن او آمده است ،به ِصرف مخالفتداشتن ،پذیرفته نشود!
واقعیت آن است که چنین چیزی بهطور کلی ،نادرست است؛ بنا به دالیل بسیاری:
 -1در پاسخ به اشکال قبلی ،گفته شد زبان ،چیزی جز یک محصول زمینی نیست که
با گذشت زمان در معرض تغییر و تبدیل و تکامل قرار میگیرد؛ و هر چیزی که چنین
ُ
وضعیتی داشته باشد «یعنی :ثباتی در آن نباشد» درست نیست که بهعنوان معیار و میزانی
برای اثبات صحت و حقانیت یا اثبات نادرست و باطلبودن چیزی در نظر گرفته شود.
 -2در خصوص زبان عربی ،قواعد نحوی که در آن وجود دارد در زمان متأخر و چندین
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دهه پس از نزول قرآن تدوین شدهاند؛ چه برسد به زمان پیدایش زبان عربی و مراحلی که
در طول تغییر و تکامل تدریجی آن و استفاده بهعنوان زبانی برای تفاهم و ارتباط بین
مجموعهای از نوع بشر ـیعنی «اعراب»ـ در دورههای زمانی بعدی پشت سر گذاشته است.
ً
طبیعتا اعراب در تمامی این زمانها ،بر اساس سلیقه و روش خود در برقراری ارتباط و تفاهم
بین خودشان به زبان عربی خودشان سخن میگفتند ،بیآنکه چیزی به اسم «قواعد نحو»
وجود داشته باشد؛ و بدیهی است آنان در تعامل با واژگان ،از نظر دستوری یا صرفی ،پایبند
به یک روش بهخصوص نبودهاند .به همین دلیل نحویدانها اصطلح «لغات شاذ و
نامتعارف» را به وجود آوردهاند.
در نتیجه التزامنداشتن سخنان ادوار گذشتۀ عربی ـمثل قرآن کریمـ به قواعد نحوی
وضعشده در زمان متأخر بههیچوجه نقض و اشکالی برایش شمرده نمیشود ،و طعنه و
اشکال به خود این قواعد نحوی یا صرفی بازمیگردد؛ چراکه بهسادگی ،نادرستی این قوانین
و ناتوانی واضعانشان را در درک آنچه از سخنان عرب که شناخته و استفاده میشود آشکار
میکند.
سید خویی میگوید:
«قرآن هنگامی نازل شد که در آن هیچ اثری و هیچ نمودی از قواعد عربی وجود
نداشت؛ بلکه این قوانین ـدر زمانهای بعدیـ پس از آن ،از مقایسه و استقراء سخنان
اعراب بلیغ ،و بررسی ترکیباتشان برگرفته شد .اگر قرآن ـهمان طور که دشمن میپنداردـ
وحی الهی نباشد تردیدی وجود ندارد که گفتار عربی رسایی است؛ در نتیجه یکی از منابع
قواعد عربی خواهد بود ،و جایگاه قرآن ،کمتر از سخنان افراد بلیغ دیگر که معاصر پیامبر
اسلم بودهاند نیست؛ و معنایش این است که قواعد دستوری عربی جدید ،اگر با قرآن
مخالفت داشته باشند ،نقضی برای این قواعد خواهد بود ،نه نقدی برای ترکیباتی که قرآن
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به کار برده است».

1

و شهید سید محمد صدر میگوید:
«قواعد نحو (دستوری) ـبهطور کلیـ در زمان نزول قرآن کریم وجود نداشت ،چه
برسد به اینکه مردم [آن دوران] اهمیت و احترام آن را درک کرده باشند ،همان طور که
برای نسلهای بعدی بهدلیل تمرکز شدید بر دستور زبان عربی حاصل شده است .اعراب
تا آن زمان ،بر اساس خلقوخویشان ،سخنانی را که به زبانشان جاری میشد بیان
میکردند ،و به این ترتیب واژهها گسترش یافتند و بسیاری از مخالفتهای نحوی در
زبانشان جاری شد .پس از آن نحویدانها تا آنجا که امکانپذیر بود یا میتوانستند آنها
را بهعنوان استثناهای قواعد مطرح کنند شروع به توجیه آنها کردند و مدعی شدند متن
2
عربی ،اشتباه نمیکند».

اختلف در اسم اولین واضع قواعد نحوی ،برای محققانی که در این زمینه تحقیق
میکنند پنهان نیست؛ ولی اختلفی در این نکته وجود ندارد که مورخان و نحویدانها در
مدرسۀ بصری ،در وضع این قواعد پیشتاز بودهاند .در ادامه ،دیگر مدرسههای نحوی نیز به
آن پیوستند؛ مدرسههایی مثل کوفی ،بغدادی ،اندلسی و مصری .از جمله پیشگامان مدرسۀ
بصری ،عبدالله بن ابواسحاق حضرمی (ت117 :ق) ،ابوعمرو بن علء (ت154 :ق)،
خلیل بن احمد (ت170 :ق) ،سیبویه (ت180 :ق) ،اخفش (ت177 :ق) و مبرد (ت:
285ق) بودند؛ افرادی مثل کسائی (ت189 :ق) و فراء (ت 207ق) نیز از جمله پیشگامان
مدرسۀ کوفی ،و افرادی مثل زجاجی (ت340 :ق) و ابوعلی فارسی (ت377 :ق) و ابنجنی
(ت392 :ق) از جمله پیشگامان مدرسۀ بغدادی بودند .مدارس نحوی دیگر نیز پیشگامان
برجستهای داشتهاند.

 - 1خویی ،بیان :ص .82
 - 2محمد صدر ،ماوراءالفقه.296 /1 :
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طبق نظر رایج در میان نحویدانها ،حضرمی و همدورهایهایش از «بصریها» اولین
کسانی هستند که فرایند تأسیس و ریشهیابی قواعد را تا حدودی آغاز کردند .سپس فراهیدی
و سیبویه و دیگران ،مأموریت محکمسازی قواعد نحوی را تکمیل کردند ،و ـهمان طور که
ملحظه کردیمـ همگی آنان بیش از یک قرن از تاریخ نزول قرآن فاصله داشتهاند؛ بهعنوان
1
مثال سیبویه  150سال از زمان نزول قرآن فاصله دارد.
سوم:

تنظیمکنندگان قواعد نحوی در تنظیم این قواعد به مراجع و اصول اساسی سهگانهای
تکیه کردهاند که برای قواعدشان از آنها گواه میآورند؛ به این معنا که اینها همان مادهای
بودهاند که در جریان قاعدهسازی به آنها تکیه میکردهاند و یکی از آنها ،قرآن کریم بوده
2
است ،به اضافۀ دو مرجع دیگر:
 یکی از این دو منبع ،شعر فصیح است؛ خواه صاحب شعر ،از جاهلیت بودهباشد ،مثل امرؤ القیس ،و «مخضرم» ـکه مثل حسان بن ثابت هم جاهلیت
و هم اسلم را درک کرده استـ یا از افراد متقدم در صدر اسلم بوده باشد
محدثین «مولد» نیز ِاستشهاد
مثل فرزدق ،و جریر .برخی نحویون به دیگر
ِ
میکنند.
 منبع دوم گفتار برخی از قبیلهها ،مثل قیس و هذیل ،و برخی از کنانه ،و برخیاز طائیها بوده است.
بزرگان نحویون «بصری» این را که احادیث نبوی بهعنوان اصل و مرجع در ِاستشهاد
شمرده شود بعید دانستهاند؛ به این دلیل که گاهی ،نقل به مضمون میشوند .مدرسۀ کوفی
 - 1بهعنوان مثال مراجعه کنید به :مقالۀ منتشرشده در مجلۀ «جیل الدراسات االدبیة و الفکریة» ،شمارۀ ،63
صفحۀ  ،127دکتر محمد طیب بشیر ،دکتر سلیمان ابراهیم عبدالله ،دانشگاه خارطوم.
 - 2مراجعه کنید به :دکتر قطب مصطفی سانو ،قواعد النحویة فی میزان الشرع و العقل ،فصل پنجم.
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نیز از همین تفکر برخوردار است .دکتر قطب سانو ،انقلب جدیدی را تأیید کرده است که
1
دو مدرسۀ اندلسی و مصری علیه روش افراطی مدرسۀ بصری و کوفی ،پرچمدارش بودهاند.
تحقیق و بررسی سخن عرب ،هنگام فرایند وضع قواعد نحوی بهطور تمام و کمال انجام
نشد؛ و این یعنی این استقراء ،ظنی و ناقص بوده است ،و خود نحویون نیز به این نکته
َ
اعتراف دارند .به همین دلیل وقتی َسلف حضرمی «عیسی بن عمر» با یکی از اعراب
«االقحاح» مواجه شد دربارۀ کسی که این قواعد را پایهریزی کرد ،چنین گفت:
«دربارۀ این چیزی که وضع شده است به من خبر بده که آیا تمام کلم اعراب در آن
لحاظ شده است؟ عیسی گفت :خیر .آن عرب گفت :اگر کسی برخلف تو سخن بگوید
در حالی که از آنچه اعراب می گفتند پیروی کند ،آیا به نظر تو او اشتباه میکند؟ گفت:
2
خیر .آن عرب گفت :پس این کتاب تو به چه دردی میخورد؟»

نحویدانها زبان را از شهرنشینها اخذ نکردند ،و نیز از صحرانشینها و مرزنشینهایی
که ساکنانش با دیگران مجاورت داشتند ـبهدلیل اختلط و تأثیرپذیری از آنانـ برنگرفتند؛
در نتیجه زبان عرب آنان ـطبق نظر نحویونـ خالص نبوده است .بنابراین آنها از قبایل
مردم یمن و طائف و یمامه و شهرهای حجاز و ثقیف و ازد و غسان و قضاعه چیزی اخذ
نکردند ،و از قبیلههایی که در مجاورت مصر و شام و دیگر سرزمینها بودند نیز چیزی
نگرفتند؛ 3تا آنجا که ابنجنی در کتاب خود «الخصائص» فصلی را به اسم «باب برنگرفتن
َ
از اهل َمدر ،و برگرفتن از اهل َو َبر» نامیده است؛ یعنی جایزبودن برگرفتن از بادیهنشینان،
نه از شهرنشینان؛ و علت به نظر او ـمثل دیگرانـ آشفته و ناهنجاربودن زبان مردم شهری
بهدلیل ِاختلط با غیرعرب بوده است.

 - 1مراجعه کنید به :منبع قبل ،فصل ششم و هفتم.
 - 2مراجعه کنید به :سیرافی ،اخبار النحویین البصریین :ص .27
 - 3مراجعه کنید به :فارابی ،الفاظ و الحروف :ص 146و .147
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این با وجود آن است که همه میدانند بهطور کلی قریش و مکه ـکه نحویون ،لهجۀ
آنها را فصیحترین لهجههای عرب میدانندـ شهری آباد بوده است و مردمش شهرنشین
بودهاند ،نه صحرانشین .همچنین جابهجاییهای تجاری بسیار داشتند و اختلط با غیر
اعراب با شدت زیاد در میانشان رایج بود؛ در نتیجه عاملی که باعث شد آنان از برگرفتن از
بیشتر قبیلههای عربی منصرف شوند در آنها نیز وجود داشته است!
همچنین از نظر نحویون ،استدالل به اشعار محدثین «مولد» [شاعرانی که در دورۀ
اسلمی پا به عرصه گذاشتند نه جاهلیت] مجاز نیست؛ شاعرانی که طبقهشان با «بشار بن
برد» (ت167 :ق) آغاز میشود .ولی برخی از آنان ـمثل سیبویهـ استشهاد به اشعار او را
مجاز دانستهاند؛ و ابوعلی فارسی ِاستشهاد به شعر «ابو تمام» را جایز دانسته است؛ و حتی
نظر عدهای این بوده که ِاستشهاد به تمام محدثین معتمد ،جایز است؛ در حالی که دیگر
نحویدانها به بهانۀ وقوع «لحن» [اشتباهات گفتاری] در محدثین چنین اجازهای صادر
اجتهادی ظنی است و به تفاوت
نکردهاند .پس همان طور که ملحظه میکنید این مسئله،
ِ
باورهای نحویدانها بستگی داشته است.
هیچ شکوتردیدی در این نکته وجود ندارد که فرایند ترجیح برخی از زبانها (گویشها)
بر گویشهای دیگر در طول وضع قواعد توسط نحویدانها ،از دخالت ذوق و سلیقه و
نظرات شخصی خالی نبوده است؛ درست مثل وضعیت هر عملیات اجتهادی و استنباطی
دیگری که در علوم مختلف ایجاد شده است .طبق نظر دکتر محمد حسن عبدالعزیز،
نحویدانها وقتی خواستهها و ذوق و سلیقهشان را در تجلیل از زبان عربی کهن و
برتردانستن آن و کاستن جایگاه عربی جدید و انکار آن حاکم کردند ،جانب انصاف را رعایت
نکردند ،و بر آنان الزم بود معیارهای علمی واقعگرایانهای وضع میکردند تا با آن بهشکل
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مساوی ،بر عربی قدیم و جدید حکم کنند.

1

به علوه اختلف میان مدارس نحوی ـبهطور کلیـ گسترده است ،و در تمام مدارس
نحوی «بصره و کوفه» نیز وجود دارد .این اختلف از
حتی میان مشهورترین مدرسههای
ِ
مادهای که در تأسیس قواعد به آن ِاستشهاد میشود آغاز ،و به مسائل مربوط به روش و
رویکرد نیز ِکشیده میشود ،و آنچه در تحقیقات نحوی باید در نظر گرفته شود درنظرداشتن
دیدگاهها در برابر قرائتهای متعدد قرآن کریم و حدیث نبوی و شعر و دیگر مسائلی است
که در آنها به وجود آمده است؛ و به اعتراف نحویدانها و بسیاری از پژوهشهایی که در
این زمینه انجام شده است ،اختلفاتی بوده است که از گزند سیاستبازی و جغرافیا و تمایل
2
به اثبات خویشتن در امان نبوده است.
برخی از نویسندگان دیگر بر این باورند که بهدلیل مشخصکردن محدودیت زمانی
توسط نحویدانهای اولیه ،اجباری از سوی آنان به زبان عربی وارد شده است؛ یعنی تعیین
محدودۀ زمانی که در آن زبان از این شایستگی برخوردار بوده که بهعنوان شاهد و گواهی
برای قاعدۀ نحوی در نظر گرفته شود؛ تعیین محدودۀ زمانی که به غفلت از غنای لفظی و
3
کاربردهای نحوی منجر شد ،با این بهانه که استدالل به اینها فایدهای ندارد.
ما نیز میتوانیم همانند چنین تعصب و اجبار نحوی را حتی در بیان توجیهاتی که
نحویون برای ردکردن مخالفت آیات با قواعدشان ارائه میدهند ،مشاهده کنیم .آنان را
میبینیم که آمادۀ فرضگرفتن هر چیزی هستند ،حتی اگر برای اثبات سلمت قاعدۀ
نحوی ،تکلفآور و بهدور از ذهن باشد .حتی برخی از آنان اصرار دارند آیه را بر اساس قاعدۀ

 - 1مراجعه کنید به :محمد حسن عبدالعزیز ،قیاس فی اللغة العربیة :ص .120
 - 2مراجعه کنید به :عبدالنبی محمد مصطفی ،اختلف النحاة ثماره و آثاره فی الدرس النحوی ،پایاننامۀ کارشناسی
ارشد.
 - 3مراجعه کنید به :حلمی خلیل ،مقدمة لدراسة علم اللغة :ص .114
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نحوی بخوانند ،با اینکه قرائت مشهور ،با آن مخالفت دارد .این علوه بر آن است که آنها
بسیاری از قرائتهای قرآنی را نادرست و شاذ توصیف کردهاند ،و حتی آنها برای قواعد
نحوی ،اولویت باالتری نسبت به شعر فصیح قائل هستند و در این زمینه ،اعتراض حضرمی
را نسبت به فرزدق «شاعر معروف» در گفتۀ زیر ،بسیار مطرح میکنند:
ً
ُ
وعض َزمان َیا ْابن َم ْر َوان لم ی ْ
دع  ...من المال اال مسحتا او مجلف
(ای پسر مروان! سختی روزگار ،جز افرادی مستأصل و تهیدست باقی نگذارده است)
ُ
آنجا که به وی گفت :چرا «أو مجلف» را مرفوع کردی؟ فرزدق به او پاسخ داد« :بهدلیل
اینکه تو بدت میآید و تو را به سختی میاندازد .بر ماست که بگوییم ،و بر شماست که تأویل
1
کنید».
از جمله لطایف و سخنان مضحکی که فرایند جمعآوری موضوع قواعد نحوی را ـطبق
نظر برخی از محققینـ مخدوش کرده ،این بوده است که برخی از بادیهنشینها مبالغی را
شرط میکردند تا در برابر نحویون (جمعآوریکنندگان قواعد) کلماتی را بر زبان برانند ،و
حتی برخی از آنان در نقل سخن از آنان نیز امانتدار نبودند!
حین گفتن سخنان خودشان نیز قواعد
شایانذکر است بعضی از بزرگان نحو ،حتی در ِ
نحو را رعایت نمیکردند .روایت شده است «فراء» ـزعیم مدرسۀ کوفی در زمان خودشـ به
حضور هارون عباسی وارد شد و چندین مرتبه سخنانی گفت که اشتباهات گفتاری در خود
داشت .جعفر بن یحیی برمکی به هارون گفت :او اشتباه گفتاری دارد .هارون به فراء گفت:
آیا تو اشتباه صحبت میکنی؟ فراء گفت :ای امیرالمؤمنین! طبیعت مردم بیاباننشین،
ِاعرابدادن است ،و طبیعت مردم شهرنشین ،اشتباهکردن .وقتی دقت کنم اشتباه

 - 1مراجعه کنید به :خزانة اْلدب.145 /5 :
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نمیکنم .و وقتی به طبیعت خودم بازگردم اشتباه میکنم.

1

از این جهت ،به نظر انیس قریحه:
«بیشتر قواعد نحو و صرف در بسیاری از زبانها ،قواعدی نگارشی هستند نه قواعد
گفتاری و قواعدی برای فهمیدن و فهماندن؛ و زبان ،تغییر و تحول دارد ،و جمود و ساکن
نیست؛ و این نکتهای است که صرفدانهای قدیمی نتوانستند درکش کنند».

و وی «زبان عامیانه» را تکامل و پیشرفتی در زبان برمیشمرد.

2

چگونگی عملکرد اقوامی که امروزه به عربی سخن میگویند گفتۀ فریحه را تأیید
ً
میکند؛ بهعنوان مثال تقریبا هیچکدام از ما در عراق ـو نیز در دیگر سرزمینهای عربیـ
هیچیک از قواعد نحوی را در برقراری ارتباط و تفاهم با دیگران به کار نمیبریم؛ بلکه انتقال
مفاهیم فقط با استفاده از زبانی که هر سخنگو بهطور معمول در جامعه به کار میبرد انجام
میشود .و ـبهطور کلیـ منظور و مقصود خود را بدون رعایت قواعد نحوی بیان میکنیم ،و
ـبهعنوان مثالـ در صورتی که ابهام در سخن شخصی وجود داشته باشد از او دربارۀ
منظورش پرسیده میشود و او نیز منظور و مقصود خود را توضیح میدهد .انواع رسانههای
ارتباطجمعی در برابر همگان قرار دارند که میلیونها عرب از آنها استفاده ،و از طریق آنها
با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند .اگر «قواعد نحوی» عامل فهمیدن و فهماندن بوده باشد
پس چگونه ارتباط و تفاهم میان آنها برقرار میشود؟ با وجود اینکه نسبت کسانی که این
قواعد را در سخنان و نوشتههای خود رعایت میکنند در مقایسه به کسانی که این قواعد را
لحاظ نمیکنند بسیار بسیار اندک است!
خود کسی که سخن میگوید برای توضیح منظور خودش سزاوارتر است ،برای رد
اینکه ِ

 - 1مراجعه کنید به :ابوبکر اندلسی ،طبقات النحویین و اللغویین ،طبقۀ سوم :ص .131
 - 2انیس فریحه ،نحو عربیة میسرة :ص  79و .102
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کردن این ادعای نحویون که حفاظت از قرآن کریم ،همان هدف اصلی و اساسی بوده است
که آنان را به تدوین قواعد نحو فراخوانده است ،کفایت میکند .آنان این قواعد را وضع کردند
و افراد پس از آنان تا آنجا پیش رفتند که این قواعد را به حد تقدیس رساندند؛ ولی نتیجه این
شد که نهتنها این کار آنها باعثوبانی طعنه بر قرآن شد ،بلکه علتی برای تعدد نظرات و
تشتت در فهم قرآن و استنباط عقاید و احکام از قرآن و پیدایش مذاهب و فرقههای مختلف
گردید!
بهعنوان مثال :کسی که شستن پاها در وضو را واجب کرده ،و نیز کسی که مسح پاها
را واجب کرده است ،هر دوی آنها به قاعدۀ نحوی برای درک و فهم یک آیۀ مشخص
استناد میکنند؛ ولی اگر مسلمانان ،خود را ملزم میکردند فقط از سخنگو و ناطق قرآن
سؤال کنند تا منظور و مقصود واقعی از آیات مشخص شود ،اینگونه اختلفاتی پیش
نمیآمد؛ و منظور بنده ،رسول خدا و اوصیایش هستند که جانشین پیامبر شدند.
نه از نظر عقلی و نه نقلی نمیتوان پذیرفت رسول خدا بهسوی پروردگارش رحلت فرمود
در حالی که هیچکس را در میان مردم مشخص نفرمود تا برای بیان منظورش و تمام مسائل
جدیدی که در دین خدا پیش میآید جانشینش شود .به همین دلیل وصیت ایشان در میان
مسلمانان ـکه ثقلین یعنی کتاب خدا و عترتش را بعد از خود در میان باقی گذاشتـ متواتر
است .پس در هر زمانی ،مردی از آلمحمد وجود دارد که وظیفۀ بیان مقصود از قرآنی را
که رسول خدا محمد بر زبان رانده است بر عهده دارد.
نتیجهای که پس از این بیان مختصر به آن میرسیم:

ً
بشری ناقص بوده است؛ زیرا اساسا بر پایۀ داللت
قواعد نحوی ،در واقع یک تلش
ِ
گمانها و استقرای ناقص وضع شدهاند ،و بر اساس داللت برهانهای قطعی و یقینی
بنیانگذاری نشدهاند .به همین دلیل است که نظرات نحویون دربارۀ یک مسئله ،متفاوت
و متعدد شده است ،چه برسد به اختلف مدارس بزرگ نحوی که دیدیم .علوه بر آن:
تکامل حتمی و اجتنابناپذیری که بر تمام کیهان ـاز جمله انسان
قرارگرفتن زبان در سیطرۀ
ِ
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و زبانشـ حاکم است ،بهطور کامل وضع این قواعد نحوی را از طریق محصورکردن مرجع
اعراب برگزیده ،و اینکه آن را بهعنوان
زبانی آن به یک مقطع زمانی مشخص و اقلیتی از
ِ
ِ
یک مرجع زبانی در نظر بگیریم که زبانهای قبلی و بعدیاش را بر اساس آن قضاوت
کنیم ،کاری عبث و بیهوده میگرداند .به نظر بنده امثال چنین رفتاری ،بیشتر به پوچی
تلش علمی ستودهشده؛ چه برسد به اینکه «قواعد نحو» بهعنوان
نزدیکتر است تا به یک ِ
معیاری در نظر گرفته شود تا با آن دربارۀ کتابی الهی مثل قرآن کریم داوری شود!
اشکال  :3اشتباهات امالیی در قرآن
وجود اشتباهات املیی در قرآن کریم ـبه نظر تشکیککنندگانـ الهی و مقدسبودن
قرآن را نفی میکند.
پاسخ:

در ابتدا باید توجه داشته باشیم اینکه اصل محتوای ُمصحف ـکه به رسمالخط عثمانی
نوشته شده استـ با رسمالخط عربی «قیاسی» کلمات مخالفت دارد ،مسئلهای است که
در مصحفی که میخوانیم بسیار دیده میشود؛ مثل «رحمن ،صلوة ،حیوة ،سموات ،ابنت،
امرات و »...که رسمالخط قیاسی آن اینچنین است« :رحمان ،صلة ،حیاة ،سماوات ،ابنة،
امراة و »...؛ ولی آیا این مسئله در حقانیت قرآن و اینکه حقیقت و منبعش الهی بوده است
تأثیری دارد؟
ً
قطعا خیر؛ و این با دقتنظر در مطالب زیر روشن میشود:
اول:

َ َٰ َ
قرآن ،کتابی فرستاده و وحیشده از عوالم باالیی است .حقتعالی میفرمایدَ  :وکذ ِلك
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ً ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َٰ
ْ ُ َ
اب َوال ِاْل َیمان َول ِک ْن َج َعل َن ُاه ن ًورا ن ْه ِدي ِب ِه
أوحینا ِإلیك روحا ِمن أم ِرنا ما کنت تد ِري ما ال ِکت
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َ
ََ
َ
َ َ َ ََ
َم ْن نش ُاء ِم ْن ِع َب ِادنا َو ِإنك لت ْه ِدي ِإل ٰی ِص َر ٍاط ُم ْست ِق ٍیم( 1و اینچنین روحی از امر خودمان
بهسوی تو وحی کردیم .تو نمیدانستی کتاب چیست و نه ایمان؛ ولی آن را نوری گردانیدیم
که هرکه از بندگان خود را بخواهیم بهوسیلۀ آن راه مینماییم ،و بهراستی که تو به راه راست
هدایت میکنی) .در عوالم باالیی ـنه از نظر گفتاری و نه نوشتاریـ چیزی به اسم الفاظ و
حروف وجود ندارد« .لفظ» ابزاری برای فهمیدن و فهماندن در عالم جسمانی ماست که در
آن به سر میبریم ،و از ویژگیهای این عالم محسوب میشود؛ ولی عوالم باالیی ،از آنجا
ً
که برتر و کاملتر از این عالم ما هستند در نتیجه طبیعتا ابزار فهمیدن و فهماندن در آنها
ً
نیز قطعا متناسب با برتر و کاملبودنشان خواهد بود .مسئلۀ تعدد عوالم و کیهانها فقط یک
واقعیت دینی نیست ،بلکه یک نظریه علمی و مستند به دالیل است .فیزیک جدید ـو بهطور
مشخص دستاوردهای نظریۀ کوانتومـ با ایدۀ چندجهانی توانسته است بر بسیاری از
2
مشکلت و موانعی که فیزیکدانان کیهانشناس با آنها مواجه بودهاند غالب شود.
بهطور کلی این باور که حقیقت و حقانیت قرآن ـولو در پایینترین سطح تأثیرگذاریـ از
وجود اشتباهات املیی در نقل و نگارش آن تأثیر بپذیرد درست نیست ،و این نکتهای است
که هرکسی با وجدان خودش درک میکند؛ بهعنوان مثال آیا عاقلنه است یک نظریۀ علمی
ً
که با دلیل علمی قطعی ثابت شده است ِصرفا بهدلیل وجود اشتباهات املیی در حین
نگارش آن ،به صحیحنبودن ،یا نسبتنداشتن به صاحبش ،یا کاستن از شأن و جایگاهش
متهم شود؟!
دربارۀ قرآن کریم ،این امر وجدانی اشارهشده ،روشنتر است؛ زیرا رسول خدا محمد

ِ
خودش اقدام به نوشتن قرآن نکرده است .این نکتهای است که همه ،حتی
تشکیککنندگان نیز از آن آگاهاند .مسئلۀ «کاتب وحی» در سیرۀ ایشان معروف و

 - 1شوری.52 :
 - 2برای اطلع بیشتر :میتوانید به کتاب «توهم بیخدایی» فصل ششم از سید احمدالحسن مراجعه کنید.
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شناختهشده است؛ همان طور که استحکام رسمالخط قیاسی برای حروف عربی در قواعد
املیی ،در دورههای بعد از نزول قرآن حاصل شده است ،که بیان آن خواهد آمد؛ در نتیجه
حتی اگر فرض کنیم آن حضرت خودش قرآن را نگاشته باشد ـدر حالی که این ،فرضی
ً
غیرواقعی است؛ زیرا قطعا حاصل نشده استـ و گاهی در نگارش آن ،با رسمالخط قیاسی
مخالفت کرده باشد ،چنین فرضی نیز در حقیقت قرآن و حقانیت مطالبش هیچ تأثیری
نمیگذارد؛ چراکه گفته شد قرآن ،وحی از عوالم باالیی بوده است؛ علوه بر اینکه جایگاه
قرآن ـهمانند جایگاه هر حقیقت دیگریـ بر حروف مکتوب استوار نیست؛ و حتی این فرض
مذکور ،هیچ تأثیری بر حقانیت و عصمت رسول خدا نیز نمیگذارد؛ چراکه صدق و راستی
الهی ثابتشده از نظر عقلی و نقلی ،ثابت
ادعای ایشان با قانون شناخت حجت ِ
های ِ
شده است؛ و عصمت ایشان ـیعنی اعتصام به خدا از تمامی محارم خدا ،بهطوری که
ً
معصوم ،پیروانش را از هدایتی خارج نکند و آنان را به باطلی وارد نکندـ مشخصا با نص
الهی ثابت میشود ،و ـبهعنوان مثالـ عدم مخالفت رسمالخط یک کلمه ،بههیچوجه جزو
عصمت نیست؛ بهخصوص وقتی بدانیم:
 آن حضرت همۀ قرآن را به زبان آورد ،و با توجه به آنچه در زمانش برایشامکانپذیر بود حقایق آن را برای مردم بیان فرمود؛
 پس از خودش ،همتراز و همراهی برای قرآن معین فرمود؛ بهطوری که هرگزاز قرآن جدا نمیشود ـو منظور بنده ،امامی از آلمحمد استـ و پیروان خود
را به ملزمت و همراهی با این امام ُملزم فرمود.
در نتیجه حتی اگر کسی فرض کند اشتباه در رسمالخط چه بسا گاهی ـدر بدترین نتایج
تراز»
احتمالیاشـ به واضحنبودن منظور از کلمهای منجر شود ،با وجود ِ
«عدل» و «هم ِ
گفتهشده ،مثل چنین فرضی دربارۀ قرآن موضوعیتی نخواهد داشت؛ و کسی که سرگردان
و ُمردد است بیش از پرسیدن از امام راستین زمان خود وظیفهای ندارد ،تا آنچه را برایش
مشتبه شده است محکم کند.
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ُ
حتی اینکه پیامبر امی بوده باشد بهطوری که «نه بتواند بخواند و نه بنویسد» هیچ
تأثیری در صدق و راستی و عصمت آن حضرت ندارد؛ زیرا خواندن و نوشتن ،بهطور کلی
جزو علم واجبی نیست که خلفای الهی (انبیا و فرستادگان الهی) باید به آن متصف باشند.
برای دانستن چگونگی انطباق قانون شناخت حجتهای خدا بر رسول خدا و نیز
شناخت علمی که حجت الهی باید به آن متصف شود میتوانید به کتاب «عقاید اسلم»
نوشتۀ سید احمدالحسن مراجعه کنید.
دوم:

شکی نیست که فرایند تثبیت رسمالخط حروف عربی ـبهصورتی که ما اکنون
طوالنی ِسیر تکامل ِی نوع خاصی از نوشتار حاصل شده ،که
میشناسیمـ پس از یک زنجیرۀ
ِ
با اختراع «خط میخی» در سرزمین بینالنهرین آغاز شده است ،و سپس بهتدریج با پیشرفت
خود انسان ،خطها نیز بهشکل صعودی تنوع پیدا کردند و توسعه یافتند.
اما اصل و ریشهای که رسمالخط حروف زبان عربی ما از آن منشعب شده ،مسئلهای
است که علما و محققین دربارهاش اختلفنظر دارند ،و تفاوتی نمیکند اصل آن یمنی
ـیعنی «خط مسند – حمیری»ـ بوده باشد ،یا محصولی تکاملی از خط نبطی بوده باشد ،یا
ً
اصل آن چیز سومی بوده باشد؛ در تمامی حاالت قطعا بهطور ناگهانی به همان شکل و
صورتی که امروزه میشناسیم پا به عرصۀ ظهور نگذاشته است ،و مثل هر دستاورد زمینی
پشتسر گذاشتن مراحل و دورههای مختلفی آشکار شده است.
بشری ،پس از ِ
در خصوص قرآن کریم ،شکی نیست اولین کسی که آن را به زبان آورد رسول خدا
محمد بود و پس از آن ،فرستادهای الهی شد ،و قرآن ـدر اصلـ به او وحی شده است؛
و همان طور که از سیرۀ ایشان مشخص است هیچ حرفی از آن را با دستان خودش ننوشته
َ َ ُ ْ َ َُْ ْ َ ْ ْ َ َ
اب َوال
است ،و حتی قرآن نیز به این نکته گواهی میدهد :وما کنت تتلو ِمن قب ِل ِه ِمن ِکت ٍ
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َ ُ ُ ُ َ َ ً َ َْ َ ْ ُ َ
اب ال ُم ْب ِطلون ( 1و پیش از این [قرآن] ،تو هیچ نوشتهای را
تخطه ِبی ِم ِینك ِإذا الرت
نمیخواندی و آن را با دست خود نمینوشتی ،وگرنه باطلگرایان یاوهگو شکوتردید
میآوردند) .آن حضرت قرآن را میخواند و نویسندگانی از مسلمانان اقدام به تدوین آن
میکردند؛ و این وضعیت ،فقط به تدوین وحی الهی اختصاص نداشت ،بلکه نوشتن نامهها
و صلحنامهها و عهدنامهها و دیگر مکتوبات را نیز شامل میشد؛ البته بدون درنظرگرفتن
اختلف شرححالنویسان و تاریخنگاران در تعداد افرادی که وحی و دیگر مطالب را
2
مینوشتند.
ً
اما دربارۀ رسمالخط حروف قرآن به آن صورتی که بعدا در میان مسلمانان و تا زمان
فعلی ما متداول شد ،این رویدادی است که در زمان عثمان بن عفان در فرایند تدوین قرآن
و جمعآوری مصحفها و یکپارچهکردنشان در قالب یک نسخه در یک واقعۀ تاریخی معروف
اتفاق افتاده است ،و بهزودی برخی از جزئیات آن ،در اشکال بعدی (اشکال جمعآوری
قرآن) خواهد آمد .در نتیجه اگر اشتباه املیی در رسمالخط برخی از کلمات وجود داشته
باشد ،به حساب کسانی گذاشته میشود که این کار را انجام دادند یا برخی از تدوینکنندگانی
که پیش از آنها بودند و در مصحف عثمانی ،به رسمالخط موجود در نسخههای حروفی
تکیه کرده بودند ،و هیچ ارتباطی با قرآن ،بهعنوان حقیقتی که از عالم باال نازل شده ،و نیز
به قرآن بهعنوان الفاظی که رسول خدا در این جهان بر زبان رانده است ندارد.
بهعنوان مثال بیهقی حادثهای را نقل میکند که میان اعضای کمیتۀ جمعآوری قرآن
که عثمان آن را ترتیب داده بود روی داده است .او گفته است:
«ابنشهاب گفت :در آن زمان دربارۀ کلمۀ "التابوت" اختلفنظر داشتند .زید گفت

 - 1عنکبوت.48 :
 - 2مراجعه کنید به «سیرة الحلبیة» که تعداد نویسندگان را به  26نویسنده رسانده است؛ و برخی از آنان ،این افراد
را به بیشتر یا کمتر از آن نیز رساندهاند.
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"التابوة" و سعید بن عاص و ابنزبیر گفتند "التابوت" .اختلفشان را نزد عثمان بردند .او
1
گفت بنویسید "التابوت" ،چراکه به زبان آنان است».

ابنخطیب گفته است:
«عثمان ،کلمهبهکلمه و حرفبهحرف چیزی را که آنها مینگاشتند بررسی و آنچه را
ً
َ
که سهوا از آنان فوت میشد اصلح میکرد .روایت شده است این سخن حقتعالی( :لم
َ َ
َ
َیت َس َّن) به او عرضه شد ،و او بعد از آن" ،هاء" را اضافه کرد( :لم َیت َس َّنه) .همچنین دربارۀ
َ َ َ
لق الل ِه) [حرف] "الم" را حذف کرد و آن را چنین
لخ
سخن خداوند
(جل شأ َنه)( :ال تبدیل ِل ِ
َ َ
َ
َ
الکافرین) را
لق الل ِه) ،و نیز این
أمه ِل ِ
سخن خداوند عزوجل (ف ِ
مقرر کرد( :ال تبدیل ِلخ ِ
َ
ِّ
َ
َ
2
الکافرین)».
به او عرضه کردند و او آن را چنین اصلح کرد( :فمه ِل ِ

مسئله رسمالخط حروف قرآن ،به شکلی که امروزه میبینیم ،تنها مسئلهای نبود که
پس از نزول قرآن به وقوع پیوست؛ بلکه اعرابگذاری [قراردادن حرکتهای کلمات] و
نقطهگذاری قرآن نیز اینچنین بود .به نظر بیشتر محققان ،نقطهگذاری قرآن ـو نیز
تقسیمبندی قرآن به جزءها و حزبهاـ در زمان حاکم اموی ،عبدالملک بن مروان ،توسط
برخی از نحویدانها و قاریان ،و در عراق ،زیر نظر حجاج بن یوسف (ت95 :ق) انجام
شد .اما حرکتگذاری قرآن با علمتها و حرکات ،توسط نحویدان بصری ،خلیل بن احمد
(ت170 :ق) انجام شد .او برای فتحه «الف» کوچکی در نظر گرفت که روی حرف قرار
داده میشد ،و برای کسره« ،سر یاء» کوچکی زیر آن ،و برای ضمه «واو کوچکی» باالی
الف وصل
حرف ،و برای تنوین این حرف را تکرار کرد ،و برای همزه «سر عین» ،و برای ِ
«سر ص» را باالی حرف قرار داد ،و برای َمد «میم» کوچکی را که به بخشی از «دال»
متصل است در نظر گرفت .سپس مأموریت او را شاگردانش ادامه دادند تا در نهایت به

 - 1بیهقی ،دالئل النبوة.151 /7 :
 - 2ابنخطیب ،فرقان :ص .40
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شکلی که امروزه میبینیم رسیده است.

1

سیوطی گفته است:
«دربارۀ نقطهگذاری و اعرابگذاری مصحف ،اختلفنظر وجود دارد .گفته میشود
اولین کسی که به این کار اقدام کرد ابواْلسود دؤلی به دستور عبدالملک بن مروان بود؛
و گفته شده است حسن بصری ،و یحیی بن یعمر بودهاند؛ گفته شده نصر بن عاصم بوده
4
است .اولین کسی که همزه و تشدید و روم 2و ِاشمام 3را وضع کرد ،خلیل بود».

دکتر جواد علی میگوید:
«بیشتر روایتهای اهل اخبار بیان میدارد نخستین خط عربی ،نقطهدار نبود ،و
نقطهگذاری ،در اسلم به وجود آمد ،و به وجود آورندهاش ،ابو االسود دؤلی بود .او بهجای
حرکتها ،از نقطهها استفاده کرد .سپس خلیل بن احمد فراهیدی ،نقطهها را با نمادهای
5
دیگری جایگزین کرد».

به این ترتیب ملحظه میکنیم مسئلۀ تثبیت املی خط عربی و رسیدن به مرحلۀ
«قواعد قیاسی» که امروزه شاهدش هستیم ،پس از ِطی چندین مرحلۀ مختلف بهمدت
طوالنی پس از نزول قرآن صورت پذیرفته ،و قواعد آن در مراحل آغازین ،در برخی از
کتابهای نحو و لغت پراکنده بوده است؛ کتابهایی مثل «ادب الکاتب» ابنقتیبه (ت:
276ق) و ُ
«ج َمل» زجاجی (ت340 :ق)؛ و سپس در کتابهایی مثل «ادب الکتاب» ابوبکر

 - 1مراجعه کنید به :احمد قبش ،املءالعربی :ص .6
 - 2روم ،از اصطلحات بهکاررفته در تجوید ،و بهمعنای انداختن دوسوم از حرکت حرف و باقیگذاشتن یکسوم
دیگر است( .مترجم)
 - 3به تبدیل اعراب رفع به سکون ،و به حالت ضمه درآوردن لبها بدون صوت ،هنگام وقف ،وقف اشمام گفته
میشود( .مترجم)
 - 4اتقان فی علوم القرآن.171 /2 :
 - 5مفصل فی تاریخ العرب قبل االسلم.190 /8 :
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صولی (ت336 :ق) و «عمدة الکتاب» ابوجعفر نحاس (ت338 :ق) و دیگران که بهصورت
جداگانه به آن پرداخته شده است.
حال که وضعیت اینچنین است ،داوری دربارۀ قرآن با توجه به قواعد املیی که در
زمانی پس از نزول قرآن کامل شده است و بر اساس رسمالخط و نگارش و تشکیل و
نقطهگذاری خط عربی انجام میشود ،بیشتر به بازی نزدیکتر است تا به یک نقد علمی که
چنین داوریهایی باید به آن آراسته باشند؛ بهعلوه از یاد نبریم به این مسئله نیز اشارهای
داشته باشیم که یکی از اسباب و عواملی که در موضوع بحث ما باعث اشکالتراشی شده
و بیشتر ین سهم را داشته است ،ادعای برخی از علمای مسلمانان ـطبق پندار و خیالشانـ
ً
بوده که رسمالخط عثمانی ،اسراری الهی در خود داشته است؛ مثل زرقانی میگوید:
«و همان طور که نظم قرآن معجزه است ،کتابتش نیز معجزه است .چگونه عقلها
به راز زیادی "الف" در "مائة" و نه در "فئة" میرسد؟ و به زیادی "یاء" در "بأیید" و "بأییکم"
میرسد؟ یا چگونه به راز زیادی "الف" در "سعوا" در سورۀ «حج» و نبودن آن در "سعو" در
"سبأ" میرسد؟ و راز زیادی "الف" در "عتوا" هرجا که باشد ،و نبودن "الف" در "عتو" در
فرقان؟ و به راز زیادی "الف" در "آمنوا" و نبودن آن در "باؤ"" ،جاؤ"" ،تبوؤ" و "فاؤ" در بقره؟
و به راز زیادی آن در "یعفوا الذی" و نبودن آن در "یعفو عنهم" در نساء؟ یا چگونه عقلها
به دلیل حذف برخی حرفها از کلمات متشابه ،و نه دیگر کلمات میرسد؟ مثل حذف
"الف" از "قرءانا" در یوسف و زخرف ،و نگهداشتنش در دیگر مکانها؛ و قراردادن "الف"
پس از "واو" در "سموات" در سورۀ فصلت ،و حذف آن از غیر آن؛ و اثبات "الف" در "المیعاد"
ً
و حذف آن در جایی در انفال؛ و اثبات "الف" در "سراجا" هرجا که باشد و حذف آن از جایی
در فرقان؟ و چگونه به بازبودن برخی از "تاء"ها و گردبودن در جاهای دیگر میرسد؟ تمام
اینها ،رازهای الهی و اهداف نبوی بوده و بر مردم پنهان هستند؛ زیرا رازهای باطنی
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هستند که جز با فتح ربانی درک نمیشوند».

1

ً
شکی نیست که آنچه وی بیان کرده است صرفا ِاستحسانات و گمانهاییاند که هیچ
دلیلی ندارند؛ نه دلیل نقلی (منظورم قرآن و سنت رسول خدا و امامان پاک (صلوات الله
علیهم) است) و نه دلیل عقلی.

 - 1زرقانی ،مناهل العرفان.83 /1 :

() 2
اشکاالت جمعآوری و تعدد قرائتهای
قرآن
اشکاالتی را که تشکیککنندگان در این زمینه متوجه قرآن کریم کردهاند میتوان در
دو دسته اشکال اساسی جمع کرد؛ که عبارتاند از:
 -1اشکال روش جمعآوری قرآن.
 -2اشکال تعدد قرائتهای قرآن.
اشکال  :4روش جمعآوری قرآن
از نظر تشکیککنندگان ،روش و چگونگی جمعآوری قرآن ـطبق آنچه در کتابهای
مسلمانان آمده استـ با اعتقاد مسلمانان به اینکه قرآن ،یک کتاب مقدس الهی است
همخوانی ندارد.
پاسخ:

قبل از ارائۀ پاسخ ،و برای روشنشدن علتی که باعث شد آنها از این نظر اشکال وارد
کنند ،باید با توجه به آنچه در روایتهای مسلمانان و نظرات برخی از علما آمده است ـهرچند
بهشکل خلصهـ به برخی از مطالبی که به مسئلۀ «جمعآوری قرآن» ارتباط دارد بپردازیم.
برخی از ملحظات در این خصوص به شرح زیر است:
 -1اعتقاد رسمی اهلسنت بر این اساس استوار است که رسول خدا در حالی
بهسوی پروردگارش رحلت کرد که قرآن جمع نشده بود؛ بلکه روی تکههای پوست و کتفها
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ً
و چوب نخل و مانند آنها پراکنده بود .برخی از علما این ایده را پذیرفتهاند که عمل در زمان
پیامبر جمعآوری انجام شده باشد ،ولی آن را به محافظتشدن در سینۀ افراد تفسیر
1
کردند ،یا به این معنا که پیامبر ،آیات را به نویسندگان امل میکرد.
همچنین روایت کردهاند صحابهای هم بودهاند که در طول زندگی پیامبر اقدام به
جمعآوری قرآن میکردند .از جمله :ابی بن کعب ،ابوزید ،زید بن ثابت ،و عبدالله بن
2
مسعود.
در خور توجه است کسانی که جمعآوری قرآن را بهمعنای «حفظکردن» تفسیر کردهاند
هیچ دلیل روشنی برای گفتۀ خودشان ارائه نکردهاند؛ بهخصوص پس از اعتراف برخی از
جمعکنندگان به اینکه جمعآوری قرآن ،تألیفی بوده است ،نه حفظ قرآن .زید بن ثابت گفته
3
است« :نزد رسول الله بودیم و قرآن را روی تکههای پوست مینوشتیم».
اما چرا رسول خدا قرآن را به نظر آنان جمع نکرده است .آنگونه که میگویند بنا به
دالیل بسیار؛ 4از جمله:
 هیچ انگیزهای برای جمعآوری قرآن وجود نداشت؛َ
 آن حضرت به نزول وحی مشغول بود ،و احتمال وقوع نسخ در برخی آیاتوجود داشت .اگر قرآن را در یک مصحف جمع میکرد هر وقت نسخی اتفاق
ً
میافتد قطعا در معرض تغییر قرار میگرفت؛
 -قرآن ،بهیکباره نازل نشد .بلکه بهصورت پراکنده نازل شد.

 - 1مراجعه کنید به :زرکشی ،البرهان فی علوم القرآن234 /1 :؛ مقریزی ،امتاع االسماع.239 /4 :
 - 2مراجعه کنید به :صحیح بخاری 229 /4 :باب مناقب انصار.
 - 3مسند احمد بن حنبل185 /5 :؛ سنن ترمذی.390 /5 :
 - 4مراجعه کنید به :بیهقی ،دالئل النبوة154 /7 :؛ سیوطی ،اتقان فی علوم القرآن164 /1 :؛ زرقانی ،مناهل
العرفان248 /1 :؛ و دیگران.
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ً
اجتهادی ظنی ،و بهطور
و اینها ـهمان طور که ملحظه میکنیمـ صرفا اعتبارهای
ِ
کامل عاری از هرگونه دلیل قطعی هستند ،و میتوانند بهراحتی در معرض انتقاد قرار گیرند؛
بهعنوان مثال اینکه قرآن بهصورت پراکنده نازل شده است از جمعآوری هرقدر از قرآن که
امکانش فراهم باشد مانع نمیشود؛ و عقل میگوید :چیزی که همهاش درک نمیشود
همهاش رها نمیشود .دربارۀ توجیه دوم نیز ،ما میبینیم در آیات قرآن ،ناسخ و منسوخ
وجود دارد ،و ضرورتی ندارد ـآنگونه که آنها برداشت کردهاندـ منسوخ از قرآن کنار گذاشته
شود .اما نبودن انگیزه برای جمعآوری قرآن در زمان آن حضرت این نیز بیش از سخنی
گزافه ،و فراتر از انداختن سنگی در تاریکی نیست.
 -2آنها وقتی به این نقطه رسیدند که قرآن در زمان رسول خدا جمعآوری نشده
ً
است ،پس قطعا اعتقاد دارند پس از رحلت ایشان جمعآوری شده است .و در این زمینه
چند دیدگاه دارند:
 یک بار روایت کردهاند کسی که اقدام به جمعآوری قرآن کرده ،ابوبکر بودهاست 1،ولی دربارۀ معنای چگونگی جمعآوری وی اختلفنظر دارند؛ اینکه
آوری صحیفههای پراکندۀ نزد مسلمانان بوده ،یا جمعآوری صحیفههای
جمع ِ
موجود در خانۀ رسول خدا و کنار هم گذاشتن آنها یا بستنشان به یکدیگر
2
با نخ بوده است.
 بار دیگر میگویند کسی که اقدام به جمعآوری کرده ،عمر بن خطاب بودهاست ،و او اولین کسی بوده که مصحفی با املی سعید بن عاص ،و کتابت

 - 1مراجعه کنید به :صحیح بخاری 98 /6 :باب جمعآوری قرآن.
 - 2مراجعه کنید به :زرکشی ،البرهان فی علوم القرآن.238 /1 :
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زید بن ثابت جمعآوری کرده ،و چهار نسخه از آن را به کوفه و بصره و شام و
1
حجاز فرستاده است.
به همین دلیل عدهای از آنان تلش کردهاند سه نوع جمعآوری را برای قرآن بهشکل
زیر به تصویر بکشند :اول در زمان رسول خدا بهمعنای نوشتن روی استخوان و تکههای
پوست و مانند آنها .دوم در زمان ابوبکر بهمعنای جمعآوری این تکهها در صحیفهها .سوم
در زمان عثمان بهمعنای نسخهبرداری از صحیفههای مذکور در مصحف ،و آتشزدن
2
مصحفهای دیگر.
 -3فرایند جمعآوری قرآن ،با اتفاقات و حوادث بسیاری همراه بوده است؛ از جمله:
همان طور که بخاری در صحیح خودش روایت کرده است جمعآوری ابوبکر ،با بررسی
تکههای پوست و شاخههای نخل و مانند آنها ،توسط زید بن ثابت انجام شده است 3،و
همین طور بههمراه شهادت دو شاهد؛ 4و طبق بعضی از روایات شهادت دو شاهد ،روش
در پیش گرفتهشده برای جمعآوری قرآن توسط عمر بن خطاب نیز بوده است5و گفتۀ او را
دربارۀ دو آیۀ سورۀ برائت چنین روایت کردهاند« :اگر سه آیه بود آنها را بهتنهایی یک سوره
قرار میدادم[ .اما] یک سوره از قرآن را پیدا و آنها را به آن ضمیمه کنید .آنها آن را به
انتهای برائت ضمیمه کردند 6 ».همچنین آیاتی را از او و دیگران روایت کردهاند که در
مصحف امروزی وجود ندارد.

 - 1مراجعه کنید به :مقریزی ،امتاع االسماع288 /4 :؛ ابنشیبه ،المصنف184 /7 :؛ هندی ،کنز العمال/2 :
.578
 - 2مراجعه کنید به :مقریزی ،امتاع االسماع239 /4 :؛ زرقانی ،مناهل العرفان.238 /1 :
 - 3صحیح بخاری 98 /6 :کتاب فضایل قرآن.
 - 4مراجعه کنید به :هندی ،کنز العمال.574 /2 :
 - 5مراجعه کنید به :سیوطی ،در المنثور.296 /3 :
 - 6مراجعه کنید به :سیوطی ،در المنثور296 /3 :؛ تفسیر ابنکثیر.406 /2 :
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اما عثمان بن عفان ،هیئت بزرگی برای پیگیری فرایند جمعآوری قرآن تشکیل داد ،و
رویکرد او بر اساس جمعآوری از هرکسی بود که از رسول خدا شنیده بود و او خودش به
1
این نکته تصریح کرده است .از او وجود دو شاهد بهعنوان شرط نیز روایت شده است.
وی در جمعآوری قرآن ،به صحیفههایی که نزد حفصه بود نیز اعتماد میکرد .انس
روایت کرده است:
«حذیفة بن یمان ـکه در فتح ارمنیه و آذربایجان بههمراه شامیان و عراقیها در حال
جنگ بودـ به خدمت عثمان رسید .حذیفه از اختلف آنان در قرائت ترسید .حذیفه به
عثمان گفت :ای امیرالمؤمنین! پیش از اینکه این امت در قرائت کتاب دچار اختلف
شوند ـمثل یهود و نصارا که دچار اختلف شدهاندـ این امت را دریاب .عثمان شخصی را
بهسوی حفصه فرستاد و گفت صحیفههایی را که در مصحفها نسخهبرداری کردهایم
ً
برای ما بفرست ،و ما بعدا آن را به تو بازمیگردانیم .حفصه آنها را برای عثمان فرستاد.
عثمان به زید بن ثابت و عبدالله بن زبیر و سعید بن عاص و عبدالرحمان بن حرث بن
هشام دستور داد و آنها نیز صحیفهها را در مصحفها نسخهبرداری کردند .عثمان به
این گروه سهنفره از قریش گفت :اگر شما و زید بن ثابت در چیزی از قرآن اختلفنظر
پیدا کردید آن را به زبان قریش بنگارید؛ زیرا قرآن به زبان آنان نازل شده است .آنان نیز
انجام دادند و در نهایت ،آن صحیفهها را در مصحفهایی نسخهبرداری کردند .عثمان
آن صحیفهها را به حفصه بازگرداند .عثمان آن صحیفههایی را که نسخهبرداری کردند به
تمام سرزمینها فرستاد و دستور داد هر صحیفه یا مصحفی از قرآن به غیر از آن مصحف
2
را بسوزانند».

حفصه تنها کسی نبود که مصحفی داشت؛ بلکه عایشه و ابی و ابنمسعود و دیگران نیز

 - 1مراجعه کنید به :هندی ،کنز العمال585 /2 :؛ سیوطی ،در المنثور.296 /3 :
 - 2مراجعه کنید به :صحیح بخاری.99 /6 :
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هرکدام مصحفی داشتند.
جزئیات دیگری هم هست که بنده از بیانشان خودداری کردم؛ زیرا هدف بنده جلب
توجه خواننده به بیان علتی است که باعث شده تشکیککنندگان به اشکال «الهینبودن
قرآن از این جهت» برسند.
حال که مسئله روشن شد به پاسخ اشکال مطرحشده باز میگردم .میگویم:
اول:

حوادث رویداده بههمراه قضیۀ جمعآوری و چگونگی اجرا شدنشان هرچه بوده باشند
ـبه آن صورتی که تشکیککنندگان فرض میگیرندـ بر الهیبودن قرآن هیچ تأثیری ندارند؛
زیرا جمعآوری قرآن ،کاری بوده است که عدهای از مسلمانان انجام دادهاند ،و اگر اشتباه
یا سوءعملکرد یا کاستن از جایگاه قرآن در رفتاری بهخصوص از ناحیۀ آنان ایجاد شده باشد،
این نتیجهای است که به حساب کسانی گذاشته میشود که این کار را انجام دادهاند ،نه
خود قرآن و اینکه کتابی الهی بوده است یا خیر .به همین ترتیب مسئلۀ اختلف علمای
مسلمان و تعدد نظراتشان در جزئیات جمعآوری قرآن ـکه گوشههایی از آن را در مطالب
گفتهشده ملحظه کردیمـ اینها نظراتی است که به خود آنان بازمیگردد و آنان به تحمل
عواقب آن سزاوارترند ،و بههیچوجه جزو رویکرد علمی شمرده نمیشود تا بهطور کلی،
عواقب آن را متوجه قرآن و سخنگویش سازیم.
اینکه قرآن کریم ،کتابی الهی است ،با حقانیت و الهیبودن کسی که آن را آورده و در
این جهان به زبان رانده است ثابت میشود؛ یعنی رسول خدا محمد؛ و این یعنی کسی
که میخواهد در نسبتداشتن قرآن به خداوند سبحان شکوتردید وارد کند ،از نظر منطقی
بر او الزم است در صداقت و راستی خلفت الهی رسول خدا و فرستادهشدن ایشان
از سوی خداوند سبحان تحقیق کند ،و با اثبات صداقت و راستی دعوت ایشان ،حقانیت
قرآن و انتساب قرآن به خداوند سبحان ثابت میشود .هرکس خواهان اطلع از روش
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صحیح تحقیق اثبات ادعای رسول خدا است میتواند به کتاب «عقاید اسلم» سید
احمدالحسن ،مبحث خلفت محمد مراجعه کند.
دوم:

بدون شک ،خداوند سبحان ،قرآن را بهعنوان یک حقیقت الهی ،از عالم باال به قلب
رسول خدا بهطور کامل وحی کرده ،و رسول خدا نیز همۀ قرآن را در این جهان به
َ َ
َ َ َ َ
َ ُ ْ
زبان آورده است .حقتعالی میفرماید :ال ت َح ِرك ِب ِه ِل َسانك ِلت ْع َجل ِب ِه * ِإن َعل ْی َنا َج ْم َع ُه
ُ َ َ َ َ َْ َ َ ُ َ ُ َ َ
َ
َوق ْرآن ُه ) ف ِإذا ق َرأن ُاه فات ِب ْع ق ْرآن ُه * ث َم ِإن َعل ْی َنا َب َیان ُه( 1زبانت را بهخاطر عجله برای خواندن
آن [=قرآن] حرکت مده * ،چرا که جمعکردن و خواندن آن بر عهدۀ ماست! * پس هرگاه
آن را خواندیم ،از خواندن آن پیروی کن! * سپس بیان [و توضیح] آن [نیز] بر عهدۀ
ماست) .اما در خصوص جمعآوری قرآن توسط ایشان بهصورت نسخهای آشکار ،این
مسئلهای است که در ضمن حدود امکاناتی که برای ایشان در زمان خودش فراهم بود
اتفاق افتاده است؛ وگرنه چگونه برخی از صحابه ـمثل ابی بن کعب ،ابنمسعود و دیگرانـ
میتوانستند مصحفهای مخصوص به خودشان را بیاورند؟! و اصل صحیفههایی که
حفصه از آنها محافظت میکرد چه بود؛ همان صحیفههایی که عثمان در جمعآوری قرآن
به آنها تکیه کرد و پیشتر به آن اشاره شد .آیا آنها از مطالب همان قرآنی نبود که رسول
خدا برای مسلمانان تلوت ،و آنها را به کاتبانش امل میفرمود؟
قرآنی که رسول خدا تلوت فرمود ـبهطور کلیـ [به مسلمانان] رسید ،و چیزی که
پس از رحلت رسول خدا در دست مسلمانان بود قرآن بود؛ همان طور که آنچه امروزه در
اختیار ماست ،قرآن است؛ و حوادثی که در فرایند جمعآوری قرآن جریان یافت هیچ آسیبی
به آن نمیزند؛ نه به این دلیل که خارج از آن حقیقتی بوده است که رسول خدا آن را به
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بهترین و برترین حالتی که امکانپذیر بود برای مردم در این عالم آشکار کرد ،بلکه از این
جهت آسیبی نمیرساند که حجتهای الهی که رسول خدا آنان را در هر زمانی ،همتراز
و همراه قرآن معرفی فرموده است آن را کافی دانستهاند.
سوم:

به نظر تشکیککنندگان ـبا اشکالگیری از طریقۀ جمعآوری قرآن و ماجراهایشـ روش
جمعآوری قرآن ،با این مسئله که قرآن کتابی الهی باشد تناسبی ندارد؛ و این یعنی آنان
فرض میکنند روش و طریقی برای جمعآوری وجود دارد که فقط آن روش با کتاب الهی
بودن تناسب دارد؛ و آن راه چیست؟ این کدام روش جمعآوری کتاب الهی در این عالم است
که تشکیککننده ،آن را مناسب میداند؟ و دلیل قطعی او چیست؟
واقعیت آن است که آنها هیچ چیزی در این خصوص بیان نکردهاند ،بهجز اینکه فرض
میکنند «روش جمعآوری» که قطعی نبوده و امکان ازبینرفتن قسمتی از قرآن را فراهم
کرده است ،با الهیبودن کتاب منافات دارد .ما بهطور کلی به چنین فرضی ُملزم نیستیم؛
زیرا فرضی است که از نظر نقلی و عقلی ،باطل است:
 اما از نظر نقلی ،به این دلیل که خود قرآن کریم ،کتابها و صحیفههایآسمانی و الهی را بیان کرده است که پیش از قرآن فرستاده شدهاند ولی اکنون
وجود ندارد؛ و وجودنداشتن آنها بهمعنای الهینبودنشان نیست .یک کتاب
میتواند الهی باشد ،ولی با گذشت زمان ،بهطور کامل یا قسمتی از آن از بین
برود؛
 اما از نظر عقلی ،به این دلیل که نقض غرض ،با حکمت منافات دارد .هدفاز عالمی که در ما آن هستیم ـطبق اعتقادات دینی ماـ امتحان آفریدگان
است؛ در نتیجه هیچ معنایی برای قطعیت و حتمیت در این دنیا دربارۀ مسائل
دینی وجود ندارد؛ چراکه بهسادگی ،نقض غرض خواهد بود و امتحان را از
بین میبرد ،و چنین عملکردی از فرد حکیم صادر نمیشود.
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این توضیح آخری ـبهتنهاییـ صلحیت این را دارد که پاسخی برای پرسشی باشد که
چه بسا در ذهن یک فرد خطور میکند :اینکه چرا خداوند ،مسئلۀ قرآن کریم را قطعی ،و
برای مردم فقط یک نسخه به طریقهای فراهم نکرد که ـبههیچوجهـ امکان ورود شک و
احتمال در آن راه نداشته باشد؟
و پاسخ :چنین چیزی با امتحان مخالفت دارد؛ در حالی که حقتعالی فرموده است:
َ
ْ ُ ْ َ ْ َََ َ ُ َ ََ َْ َ ُ ْ َ َ
ْ َ ُ ُ َ َ َْ َْ َ ُ ْ ََ َْ
ات َوآت ْی َنا ِع َیسی
ِ تلك ُالرسل فضلنا َبعضهم عل ٰی بع ٍض ِمنهم من کلم الله و َرفع بعضهم د َرج ٍ
َ َ َ
َََْ َ
ْ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ََْ ُ ُ ُْ ُ
وح القد ِس َول ْو ش َاء الل ُه َما اقتتل ال ِذ َین ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم ِم ْن َب ْع ِد َما
ابن مریم الب ِین ِ
ات وأیدناه ِبر ِ
َ َْ ُ ُ َْ َ ُ
ات َو َٰلکن ْاخ َت َل ُفوا َفم ْن ُه ْم َم ْن َآم َن َوم ْن ُه ْم َم ْن َک َف َر َو َل ْو َش َاء َالل ُه َما ْاق َت َت ُلوا َو َٰلکنَ
ِ
ِ
ِ
جَ َاءت ْهمُ الب ِین ُ ِ ِ
الله َیف َعل َما ُی ِرید( 1آنها فرستادگانی هستند که برخی را بر برخی دیگر برتری بخشیدیم.
از آنان کسی بود که خدا با او سخن گفت ،و درجات بعضی از آنان را باال برد؛ و به عیسی
پسر مریم دالیل آشکار دادیم ،و او را بهوسیلۀ روحالقدس تأیید کردیم؛ و اگر خدا میخواست
کسانی که پس از آنان بودند ،بعد از آن [همه] دالیل روشن که برایشان آمد ،به کشتار
یکدیگر نمیپرداختند ،ولی آنها با هم اختلف پیدا کردند؛ پس ،بعضی از آنان کسانی بودند
که ایمان آوردند ،و بعضی از آنان کسانی بودند که کفر ورزیدند؛ و اگر خدا میخواست با
یکدیگر جنگ نمیکردند ،ولی خداوند آنچه را میخواهد انجام میدهد).
این دنیا ،دنیای امتحان است ،و هیچ معنایی برای قطعیت در آن وجود ندارد؛ چراکه
در این صورت امتحان ملغی خواهد شد.
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اشکال  :5تعدد قرائتهای قرآن
تشکیککنندگان ،وجود قرائتهای متعدد را برای قرآن کریم نشانۀ وجود اضطراب و
اختلف در متن قرآنی میدانند ،و اینکه چنین وضعیتی ،با اینکه قرآن کتابی الهی باشد
هماهنگی ندارد ،و به وجود دخالتهای بشری ،در بافت و درون آن تأکید میکنند.
پاسخ:

قبل از پرداختن به پاسخ ،خوب است بر برخی از نکات مهمی که به مسئلۀ قرائتها
ارتباط دارد درنگی داشته باشیم.
منظور از قرائتها در اینجا بهزبانآوردن و گفتن کلمات قرآن است .اختلف در قرائتها
تا به آنجا رسیده است که ابوعمرو دانی ،وجوه اختلفات را در آن به هجده وجه رسانده
است؛ از جمله اختلف در زیادت و نقصان ،تغییر یک لفظ به لفظی دیگر ،تثبیت و حذف،
1
تقدیم و تأخیر ،مفرد و جمع ،تشدید و تخفیف ،تغییر ِاعراب و حرکات ،صرف ،و وجوه دیگر.
حتی برخی از صحابه برای برخی از کلمات قرآن ،قرائتهای مخصوص به خود را داشتند؛
مثل عمر بن خطاب ،ابی بن کعب ،عبدالله بن مسعود ،ابنعساب ،عثمان و دیگران.
اختلف در قرائتها به وقوع نزاع و درگیری یا اختلف میان برخی از مسلمانان منجر
شد؛ مثل کشمکشی که میان عمر بن خطاب ،و ابی بن کعب روی داد ،و یکی ،دیگری را
به دروغگویی متهم کرد .در روایت آمده است که ابی به عمر گفت« :مرا قرآن به خود مشغول
2
کرده ،در حالی که تو را کفزدن در بازارها به خود مشغول کرده است».
قرائتها بسیارند ،ولی قرائتهای مشهور ،قرائتهای هفتگانهاند؛ و این قاریان
هفتگانه (القراء السبعة) عبارتاند از :عبد الله بن عامر دمشقی (ت118 :ق) ،عبدالله بن

 - 1مراجعه کنید به :دانی ،احرف السبعة :ص .33
 - 2مراجعه کنید به :ابنشبة ،تاریخ المدینة المنورة :ج  2ص  708و .773
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کثیر مکی (ت120 :ق) ،عاصم کوفی (ت127 :ق) ،ابوعمرو بصری (ت154 :ق) ،حمزه
کوفی (ت156 :ق) ،نافع مدنی (ت :ق) و کسائی (ت189 :ق).
اولین کسی که در بارۀ قرائتها شروع به تألیف کرد قاسم بن سلم (ت224 :ق) بود ،و
ابنمجاهد (ت324 :ق) راه او را ادامه داد و اولین کسی بود که فقط به هفت قرائت بسنده
کرد 1.بسیاری این نظر را به انتقاد کشیدند؛ از جمله شاگرد او «ابن ابیهاشم» بود که به
نظرش میرسید قرائت اعمش از قرائت ابنعامر ،پذیرفتنیتر است  2؛ و ابوحیان،
بسندهکردن به هفت قرائت را دلیلی بر کمبود در علم ابنمجاهد برمیشمرد .حتی برخی از
آنان ،تمسکجستن فقط به همین هفت قرائت ـو نه هیچ قرائت دیگریـ را عاری از هرگونه
3
شواهدی از آثار و سنت برشمردهاند.
اما علت تعدد قرائتها ـبه نظر علماـ به دو عامل بازمیگردد:
اول :وحی؛ و این عاملی است که ابوعمر دانی آن را ادعا کرده و گفته است:
«اصل اختلف قرائتها :دلیل این اختلف در قرآن این بوده که رسول خدا قرآن
را هر سال یک بار به جبرئیل (سلم و صلوات بر او) عرضه میداشت؛ ولی در سال
وفاتش آن را دو مرتبه به جبرئیل عرضه داشت؛ و جبرئیل (درود و سلم بر او) در هر
عرضه ،قرآن را به یک شکل و یک قرائت از این شکلها و قرائتهای مختلف ،برای
4
ایشان بیان میکرد».

زبان حال سخن او گویای این است که او این مطلب را از «روایات اخیر عرضه» برگرفته
است؛ ولی ـبا توجه به آنچه در کتابهای صحیح آنان آمده استـ مطلب اضافهای که دانی

 - 1مراجعه کنید به :ابنالجزری ،نشر فی القرائات العشر 33 /1 :و .34
 - 2مراجعه کنید به :ابوشامة ،مرشد الوجیز :ص .127
 - 3مراجعه کنید به :سیوطی ،االتقان 215 /1 :و .216
 - 4دانی ،احرف السبعة :ص .46
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بیان کرده است در آنها نیست .مثالی از این احادیث« :از عایشه ،از فاطمه نقل شده
است پیامبر به من فرمود که جبرئیل هر سال ،قرآن را به من عرضه میکرد ،و امسال
َ
1
دو مرتبه آن را به من عرضه کرد؛ و دلیل آن را جز این نمیبینم که اجلم فرا رسیده است».
ً
و نتیجهای که دانی به آن رسیدهِ ،صرفا اجتهاد و گمانی از طرف خودش بوده است.
دوم :اختلف اجتهاد قاریان .وقتی قرآن خالی از هرگونه نقطهگذاری و اعراب بود،
قاریان در قرائت آن اختلف پیدا کردند؛ و این نظریهای درست است .به همین دلیل است
که بسیاری از علما و راویان و پیشوایان مذاهب و قاریان ،نسبت به یکدیگر موضع سلبی
ً
دارند؛ مثل احمد بن حنبل ،دو قرائت از قرائتهای هفتگانه را ناپسند داشته است 2،و
ابوبکر بن عیاش ـکه راوی قرائت عاصم استـ قرائت حمزه را بدعت میدانست 3،و طبری
4
قرائت ابنعامر را قبیح میدانست و آن را به فصیحنبودن توصیف میکرد.
همچنین برخی از قرائتهای هفتگانه ،توسط بسیاری از زبانشناسان ،به
اشتباهداشتن ،غلطبودن ،توهمیبودن ،قبیحبودن ،و توصیفاتی از این دست توصیف
شدهاند .یکی از این زبانشناسان اخفش (ت215 :ق) است که در کتاب خود
«معانیالقرآن» بعضی از این قرائتها را بسیار به اجباری و نادرست و ناپسندبودن توصیف
ً
کرده است؛ مثل دربارۀ قرائت ُ«ر ُهن مقبوضة» ابوعمرو گفته است ناپسند است 5.همچنین
«فراء» 6و «المبرد» که برخی از آنها را به اشتباه و ناپسندبودن و اشتباهات گفتاری (لحن)

 - 1صحیح بخاری.101 /6 :
 - 2مراجعه کنید به :ابنقدامة ،المغنی.568 /1 :
 - 3مراجعه کنید به :ابنحجر ،تهذیبالتهذیب.25 /3 :
 - 4مراجعه کنید به :جامعالبیان.58 /8 :
 - 5مراجعه کنید به :اخفش ،معانیالقرآن 466 /2 :و  511و .547
 - 6مراجعه کنید به :معانیالفراء.75 /2 :
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و جایزنبودن توصیف کرده است؛ 1و مازنی و زمخشری و دیگران نیز نظراتی همانند آنان
داشتهاند.
بهعلوه ،به قرائتهای هفتگانه نیز اشکاالتی وارد شده است ،حتی توسط خود
ً
َ
ابنمجاهد .مثل قرائت ابنعامر «کن فیکون» را به خیالیبودن و غلط و اشتباه در عربی
توصیف کرده است ،و قرائت نافع «معائش» را به اشتباه توصیف کرده است و قرائت عاصم
ُ ً
2
به مکسورکردن «شین» «ش ُیوخا» را اشتباه توصیف کرده است.
این اطلعات بهروشنی نشان میدهد قرائتهای هفتگانه ـچه برسد به دیگر قرائتهاـ
ً
اجتهادی از سوی صاحبانشان بوده است ،و اگر وحی الهی بود ،قطعا دلیل قرآنی یا روایی
برایش میآوردند ،و دستکم در معرض چنین طعنههایی که مشاهده میکنیم قرار
نمیگرفتند.
بهعلوه ،برای اینکه حجیت یکی از قرائتها ثابت شود باید برای رسیدن آن به رسول
خدا یقین حاصل شود ،و رسیدن آن به شخصی معاصر با ایشان ـمثل ابی بن کعب ،یا
عثمانـ تا زمانی که خواندن تمام قرآن توسط رسول خدا برای او ثابت نشود ،تا او نیز
قرائت را برای افراد پس از خود روایت کند تا به قاری برسد ،کفایت نخواهد کرد .به همین
دلیل برخی از آنان ،تواتر را شرط دانستهاند؛ چراکه «خبر واحد» از نظر آنان یقینآور نیست؛
در حالی که هیچ اثری از چنین چیزی یافت نمیشود و حتی اثبات سند صحیح برای برخی
ً
ً
از قرائتها اساسا کاری دشوار است .مثل ابنحجر دربارۀ «البزی» که راوی قرائت ابنکثیر
است چنین گفته است« :عقیلی گفته است :از نظر حدیث ،ناشناخته است .ابوحاتم گفته
3
است :از نظر حدیث ،ضعیف است ،و از او حدیثی نقل نمیکنم».

 - 1مراجعه کنید به :کامل فی اللغة و االدب31 /3 :؛ مقتضب 132 ،18 /2 :و .195 ،125 /4
 - 2مراجعه کنید به :ابنمجاهد ،سبعة :ص  169و  179و  206و  278و .409
 - 3لسانالمیزان.283 /1 :
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اما دربارۀ متواتربودن آنها از رسول خدا ،مسئلهای است که دسترسی به آن بسیار
بعید است و طبق تعبیر شوکانی «نمیتوان دربارۀشان به علم و یقین رسید» 1و زرکشی
میگوید« :واقعیت این است که این قرائتها ،از سوی قاریان هفتگانه متواتر است؛ ولی
2
متواتربودن آنها از پیامبر محل اشکال است».
به همین دلیل «ابنجزری» مجبور به وضع قانونی برای پذیرش قرائت صحیحی شد
که رد آن جایز نباشد؛ این قانون ،عبارت است از «هر آنچه با عربی ـحتی به وجهیـ موافقت
داشته باشد  +موافقتداشتن آن ـحتی بهصورت احتمالیـ با یکی از مصحفهای عثمانی
 +صحیحبودن سندش» 3.و این فتوای بسیاری از علمای مسلمان شیعه و سنی در مسئلۀ
قرائت در نماز بوده است.
برخی از آنان تلش کردهاند با استفاده از «حروف هفتگانه» ـکه روایت شده است قرآن
با آنها نازل شده استـ توجیهاتی برای قرائتهای هفتگانه ارائه دهند ،ولی این توجیهی
نادرست است؛ زیرا این قرائتها ـکه البته بیش از هفت تا هم هستندـ از نظر زمانی ،پس از
نزول قرآن ایجاد شدهاند؛ بهعلوه آنها در بیان معنای حرفهای هفتگانه نیز اختلفنظر
دارند؛ نظر عدهای از آنها این است که برخی از مفردات قرآن ،به هممعنا یا نزدیک به آن
تبدیل میشود ،و برخی دیگر نظرشان این بوده که منظور ،لهجهها یا زبانها هستند ،و به
نظر برخی دیگر ،بابهای هفتگانۀ ایاز «زجر و امر و حلل و حرام و محکم و متشابه و
َ
امثال» هستند ،و نظر عدهای دیگر این بوده که وجوه اختلف در قرائت هستند و...؛ به
همین دلیل ابنجزری ،خلط بین این دو را جهالت و نادانی برشمرده و چنین سخنانی را از

 - 1مراجعه کنید به :ارشادالفحول :ص .63
 - 2البرهان.318 /1 :
 - 3مراجعه کنید به :نشر فی القرائات العشر.9 /1 :
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سوی کسانی میداند که از علم و آگاهی بیبهرهاند؛ 1و حتی به نظر زرکشی آنچه پس از
2
جمعآوری عثمان در دست مردم بود ،فقط یک حرف ،یعنی حرف زید بن ثابت بوده است.
واقعیت آن است که همان طور که ابوجعفر امام باقر فرموده است« :قرآن فقط بر
یک حرف ،از سوی [خدای] یگانه نازل شده ،ولی این اختلفات از سوی راویان آمده
3
است».
بهطور کلی اینها برخی از ملحظاتی بود که به مسئله قرائتهایی تعلق دارد که
تشکیککنندگان آن را طعنهای به قرآن کریم برشمرده و اختلفی دانستهاند که ویژگی
«کتاب الهی بودن» را از آن نفی میکند.
پاسخ به تشکیک آنان:
اول:

روش صحیحی که الهیبودن قرآن با آن ثابت میشود تقدیم شد ،و گفتیم :اثبات
انتساب قرآن به خداوند سبحان و اینکه کتاب الهی است ،با اثبات صدق و راستگویی
رسول خدا در دعوتش انجام میشود؛ به این ترتیب سخن ،به حقانیت رسول خدا
بازمیگردد که صدق و راستگوییاش با قانون شناخت حجتهای الهی (انبیا و فرستادگان
و امامان) ثابت شده است؛ قانونی که از نظر عقلی و نقلی ،برایش دلیل آورده شده ،و بهطور
4
کامل بر رسول خدا منطبق است.

 - 1مراجعه کنید به :منبع پیشین.33 /1 :
 - 2مراجعه کنید به :البرهان.222 /1 :
 - 3مراجعه کنید به :کلینی ،کافی.630 /2 :
 - 4برای اطلع بیشتر دربارۀ قانون شناخت حجت  +اثبات خلفت محمد مراجعه کنید به کتاب عقاید اسلم،
نوشتۀ سید احمدالحسن.
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دوم:

گفتن و بهزبانآوردن چیزی ،جزء استوارکنندۀ حقیقت آن چیز نیست .هر حقیقتی ـچه
قرآن ،و چه غیرقرآنـ به وجود واقعی و حقیقیاش استوار میشود؛ و این برای تمامی حقایق
بهصورت بدیهی ثابت شده است و فقط به قرآن اختصاص ندارد .در خصوص قرآن ،به این
ً
مسئله بیشتر تأکید میشود؛ زیرا قرآن ،اساسا کتابی آسمانی است که در این عالم ،از طریق
فهماندن مختص این عالم ـیعنی لفظـ بیان کرده،
رسول خدا ،که آن را از طریق ابزار
ِ
آشکار شده است ،و رسول خدا همۀ آن را بهگونهای بیان کرد که کاملبودن آنچه را خدا
میخواست ظاهر شود آشکار میکرد؛ اما اختلف از آنجا ناشی شد که مسلمانانی که پس
از ایشان آمدند دربارۀ گویش برخی از الفاظ قرآن ـکه رسول خدا آنها را آشکار کرده
خود آنها برمیگردد و نتایج ناشی
استـ دچار اختلف شدند .پس این مسئلهای است که به ِ
از اختلف آنان در قرائت قرآن بر عهدۀ خود آنان خواهد بود؛ و نظرات و گمانهزنیهای علما
نیز به همین صورت است.
ً
همچنین حقانیت چیزی ،از چگونگی گویش آن تأثیر نمیپذیرد .مثل ما به صدق و
راستی رسالت کلیمالله ،موسی بن عمران و مبعوثشدن ایشان از سوی خداوند سبحان
و اینکه او یکی از انبیای اولوالعزم است ایمان داریم ،ولی خود قرآن به وجود لکنت در گفتار
وی تصریح میکند؛ لکنتی که باعث مسخرهکردن و به ِاستهزاگرفتن او توسط فرعون شده
ین َوَال َی َک ُاد ُیب ُ
بودَ  :أ ْم َأ َنا َخ ْی ٌر م ْن َٰه َذا َالذي ُه َو َمه ٌ
ین( 1آیا من از این کس که خود
ِ
ِ
ِ
ِ
بیمقدار است و نمیتواند درست بیان کند بهتر نیستم؟) ولی با این وجود ،چگونگی
سخنگفتنش حتی اندک تأثیری در صداقت و حقانیت او در رسالتش نداشت .این فقط به
حقایقی که از مردان الهی صادر میشود اختصاص ندارد؛ بلکه دربارۀ دیگران نیز به همین
صورت است .بهعنوان مثال هیچکدام از دانشمندان ،در صحت برخی از نظریاتی که

 - 1زخرف.52 :
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فیزیکدان بریتانیایی ـاستیون هاوکینگـ به آنها رسیده است فقط به این دلیل که او از
توانایی گفتن و نوشتن برخوردار نبوده ،شکوتردیدی ابراز نداشته است .به این ترتیب روشن
میشود حق و حقیقت ،از چگونگی گفتن یا وجود اختلف در نوشتنشان هیچ تأثیری
نمیپذیرند.
سوم:

هر اختلفی در قرآن ،بر حقانیت آن تأثیرگذار نیست؛ بلکه باید منبع اختلف بررسی
شود .عاملی که در حقانیت قرآن و اینکه کتاب الهی باشد تأثیرگذار است ،اختلف و تعارض
بین مضامین آن است ،یا وجود اشتباه در آنهاست ،و نیز مسائلی از این دست که به فاعل
آن بازمیگردد؛ یعنی به «وحیکنندۀ قرآن ،و اظهارکنندهاش در این عالم»؛ یعنی به خداوند
و فرستادهاش و کسی که قائممقام اوست؛ و حال آنکه از ساحت مقدس آنان بسی بهدور
خود او بازمیگردد؛ چراکه
است؛ اما اگر اختلف ،ناشی از دریافتکننده باشد ،این به ِ
ً
باعثوبانی بروز آن اختلف شده است .این شکل دوم از اختلف قطعا در دنیای امتحان
ً
رخ میدهد که همان طور که قبل اشاره کردیم هیچ مجالی برای قطعی و حتمیکردنش
نیست.
چهارم:
از جمله برنامههای الهی برای چگونگی رفتار با قرآن کریم چیزی بود که رسول خدا

در هر مناسبتی که برایش فراهم میشد برای مسلمانان بیان میکرد؛ در حالی که پیوسته
در میانشان فریاد برمیآورد« :من در میان شما چیزی باقی میگذارم که اگر به آنها
تمسک جویید هرگز پس از من گمراه نمیشوید؛ کتاب خدا و عترتم ،اهلبیتم .این دو از
یکدیگر جدا نمیشوند تا در حوض بر من وارد شوند ».و اگر آنان به همان طرحی که آن
حضرت ترسیم کرده بود چنگ میزدند ،نهتنها در قرائت قرآن اختلف پیدا نمیکردند،
بلکه ـبا توجه به اینکه قرآن ،کتاب آسمانی رمزآلودی استـ در شرح و تفسیر و کشف رازها
و معارف و شرایع آن و محکمکردن مسائل متشابهش نیز دچار اختلف نمیشدند.
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این روش ـیعنی ضمیمهکردن ِعدل و همتراز تفسیرکنندۀ قرآن ،به قرآنـ هرگونه
اختلفی را که از جهت خود قرآن میتوان تصور کرد ـدر قرائت ،بیان ،محکمکردن ،تشریع
و دیگر مسائلـ منتفی میکند؛ در نتیجه خود وجود قرآن در هر زمانی ،ضرورتی فوری است
که وجود حجتی الهی را میطلبد که آن را توضیح دهد .اما اینکه روش محمد رها شود،
و آن حضرت و کتابی که آورده و بر زبان رانده است ،بر اساس روشهای دیگری داوری
شود که بهدور از روش او بودهاند ،بههیچوجه علمی نیست و از انصاف بهدور است.
از نظر ما پذیرفتن قرائتی که مسلمانان امروزه قرائت میکنند به این دلیل نبوده که
ً
خودیخود ،با دلیل قطعی ـمثل تواتر یا سند صحیحـ ثابت شده باشد؛ بلکه به این دلیل
به ِ
بوده که حجتهای الهی به ما دستور دادهاند قرآن را به آن صورت قرائت کنیم.
از سالم بن سلمه نقل شده است ،گفت :مردی برای ابوعبدالله[ قرآن] قرائت کرد
و من حروفی از قرآن را میشنیدم که طبق همان چیزی نبود که مردم میخواندند.
ابوعبدالله فرمود« :از این قرائت بازایست و همان طور که مردم میخوانند بخوان ،تا
قائم قیام کند .وقتی قائم قیام کرد کتاب خداوند عزوجل را طبق حد خودش
1
میخواند»...

 - 1کلینی ،کافی.633 /2 :

()3
اشکاالت مربوط به
ساختۀ دست بشربودن قرآن
به نظر تشکیککنندگان ،قرآن ،تلشی بشری بوده است ،و در نتیجه قابلنقد ،خطاپذیر
و قابلتصحیح است؛ و آنها این نظر خود را به چهار ِاشکال مستند میکنند:
-1
-2
-3
-4

تأثیرپذیرفتن قرآن از کتابها و ترکیبات لفظی قبل از خود؛
اسباب نزول ،و دخالتهای عمر بن خطاب؛
وجود ناسخ و منسوخ؛
ماجرای غرانیق.

خلصۀ نتیجهای که تشکیککنندگان قصد دارند از طریق مطرحکردن این اشکاالت
به آن برسند انسانساختبودن قرآن است ،و در نتیجه منزه و مقدسبودنی که دینداران
بهدلیل اینکه کتابی مقدس و آسمان است به آن افزودهاند ،از آن زدوده میشود.
اشکال  :6تأثیرپذیری قرآن ازکتابها و ترکیبات لفظی پیش از خود
به نظر تشکیککنندگان بسیاری از آیات و داستانهای قرآن از کتابهای پیش از
خودش ـکه باستانیتر از قرآن بودهاندـ تأثیر پذیرفتهاند؛ مثل داستان ابراهیم ،حکایت هفت
نفر اصحاب کهف و داستانهای دیگر؛ و این ـبه نظر آنانـ برای اثبات اینکه قرآن ،منابعی
داشته که از آن برمیگرفته (یا به تعبیر عدهای از آنان ،میدزدیده است) کفایت میکند ،و
قرآن وحی الهی نیست ،چه برسد به اینکه ـآنگونه که مسلمانان میگویندـ معجزه باشد.
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ً
طبیعتا پس از دادههای باستانشناسی بهدستآمده از کاوشهای باستانشناسی در
سرزمین بینالنهرین (عراق) در آغاز قرن بیستم و ماجراهای پس از آن ،این اشکال گسترده
شد .لوحهای سفالی از کهنترین تمدن انسانی یعنی «تمدن سومر» حقایق بسیاری را هویدا
کردند که باستانشناسان را حیران کرده است؛ از جمله مطالبی است که با دین الهی و
انبیای خدا ارتباط کاملی دارد ،و اتفاقات مهمی که در آن دوران برایشان افتاده است؛ مثل
داستان طوفان نوح ،و وقایع بسیار دیگر؛ و از آنجا که شباهت بسیار روشنی میان برخی
از مضامین این لوحها ،با آنچه نزد ادیان ابراهیمی سهگانۀ متأخر از زمان آنها آمده است
وجود دارد ،و با وجود این پیشداوری ـکه بسیاری ،از جمله علمای دین در آن اشتراک
ً
داشتهاندـ که دستاوردهای تمدن سومری را ِصرفا به افسانه و خرافات زمینیبودن توصیف
منطق کجی ،برشمردن تمامی آنچه در ادیان آسمانی آمده ـاز
میکنند ،نتیجۀ حتمی چنین
ِ
ً
جمله کتابهای مقدس و قرآن کریمـ بهعنوان صرفا دستاورد بشری زمینی بوده است .این
نتیجهای است که امروزه ،بیخدایان و تشکیککنندگان با شدت آن را ترویج میکنند.
پاسخ:

اول:

در پاسخ به اشکاالت گذشته ،چندین مرتبه ،بیان روش صحیح تعامل با قرآن برای
دعوت
اثبات اینکه کتابی آسمان است تقدیم شد؛ که عبارت است از اثبات صدق و راستی
ِ
آورندهاش و کسی که قرآن را به زبان آورده است؛ یعنی فرستادۀ خدا محمد .اگر این
مسئله ثابت شود ـکه از نظر عقلی و نقلی ثابت شده استـ بهدنبال آن ،بهطور قطعی و
یقینی ،الهیبودن قرآن نیز ثابت میشود.
پس از اینکه ثابت شد قرآن کتابی الهی است ،اینکه برخی از مضامین و داستانهایش
ً
ً
قبل در کتابهای آسمانی یا در اعتقادات پیروان ادیان گذشته آمده باشد یا اصل نیامده
باشد ،هیچ زیانی نخواهد رساند؛ و پس از اثبات اینکه قرآن کتابی الهی است حتی
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متهمکردن آن به افسانههایی که به رسول خدا محمد امل شده است نیز تأثیری نخواهد
َ
ُ َ
ْ ً َ ً
َ َ ُ َ َ ُ ْ ََ َ ْ َ َ َ
ین اکتت َب َها ف ِه َي ت ْمل ٰی َعل ْی ِه ُبک َرة َوأ ِصیل ( 1و گفتند
اطیر اْلو ِل
داشت :وقالوا أس ِ
افسانههای پیشینیان است که آنها را برای خود نوشته ،و صبح و شام بر او امل میشود).
تشکیککنندگان امروز بیش از این نیستند که سخنان مشابهان خودشان در دیروز را تکرار
میکنند.
دوم:

اینکه قرآن شامل داستانها و اتفاقات و مضمونهای عقیدتی گفتهشده در کتابهای
پیشین است ،یک راز و سر محسوب نمیشود؛ بلکه خود قرآن ،در آیات متعدد به این نکته
َ َٰ َ َ ُ
َْ
َ َ
َْ َ َْ
تصریح کرده است .حقتعالی میفرماید :کذ ِلك نق ُص َعل ْیك ِم ْن أن َب ِاء َما قد َس َبق َوقد
ً
ََُ ْ
َ َ
آت ْی َناك ِم ْن لدنا ِذک ًرا( 2اینگونه از اخبار پیشین بر تو حکایت میکنیم ،و مسلما به تو از
جانب خود ذکری دادهایم)؛ و فقط به این دلیل است که دین خداوند سبحان یکی است و
َ
منبع فرستادگان خدا یکی ،یعنی همان خداوند سبحان است .حقتعالی میفرمایدِ  :إنا
َ
َ
َ
َ
َأ ْو َح ْی َنا إ َل ْی َك َک َما َأ ْو َح ْی َنا إ َل ٰی ُنوح َو َالنبی َ
ین ِم ْن َب ْع ِد ِه َوأ ْو َح ْی َنا ِإل ٰی ِإ ْب َر ِاه َیم َو ِإ ْس َم ِاعیل َو ِإ ْس َحاق
ِ
ِ
ِِ
َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ٰ َ َُ ٍ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ ً َ ُ ُ ً َ ْ
اط و ِعیسی وأیوب ویونس وهارون وسلیمان وآتینا داوود زبورا * ورسل قد
ویعقوب واْلسب ِ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َق َص ْص َن ُاه ْم َع َل ْی َك م ْن ق ْبل َو ُر ُسل ل ْم نق ُص ْص ُه ْم َعل ْیك َوکل َم الل ُه ُم َ
وس ٰی تک ِل ًیما ( 3ما
ِ
همچنان که به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم ،به تو [نیز] وحی کردیم؛ و به ابراهیم
و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان [نیز]
ً
وحی نمودیم و به داوود ،زبور بخشیدیم؛ * و رسوالنی که [ماجرای] آنان را قبل بر تو حکایت
نمودهایم؛ و رسوالنی که [سرگذشت] ایشان را بر تو بازگو نکردهایم؛ و خدا با موسی آشکارا
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سخن گفت) .پس مرجعی که قرآن را به خدا وحی کرد ،همان مرجعی بوده که تورات و
انجیل و دیگر کتابها و صحیفههای الهی را به فرستادگان پیشین وحی کرده است.
ً
ََ َ ََْ َ ْ َ َ ْ
َ َْ َ َ َ
اب ِبال َح ِق ُم َص ِدقا ِل َما َب ْی َن َید ْی ِه َوأن َزل الت ْو َراة
حقتعالی میفرماید :نزل علیك ال ِکت
َ
َ
َ
ُ
َ
َ َُْ ََ ٌ َ ٌ
َ
َ
َو ْاْل ْنج َیل * م ْن َق ْب ُل ُه ًدی ل َلناس َو َأ ْن َز َل ْالف ْرقان إن الذ َین کف ُروا ب َ
ات الل ِه لهم عذاب ش ِدید
آی
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ َ ُ َِ ٌ ُ ْ َ
1
والله ع ِزیز ذو ان ِتق ٍام( این کتاب را در حالی که مؤید آنچه پیش از خود است ،بهحق بر تو
نازل کرد ،و تورات و انجیل را پیش از آن برای رهنمود مردم نازل کرد ،و فرقان را نازل کرد.
کسانی که به آیات خدا کفر ورزیدند بیتردید عذابی سخت خواهند داشت ،و خداوند
شکستناپذیر و صاحب انتقام است).
به همین دلیل ما ـبهعنوان مسلمانـ به ایمانداشتن به همۀ انبیای خدا و کتابهای
َ
ُْ َ َ
ُْ َ َ
ُ ُ
پیشین خداوند فرمان داده شدهایم :قولوا َآم َنا ِبالل ِه َو َما أن ِزل ِإل ْی َنا َو َما أن ِزل ِإل ٰی ِإ ْب َر ِاه َیم
ُ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ ََُْ َ َ ْ َ
َ
اْل ْس َباط َو َما ُأوت َي ُم َ
وس ٰی َو ِع َیس ٰی َو َما أو ِت َي َالن ِب ُیون ِم ْن َر ِب ِه ْم
و ِإسم ِاعیل و ِإسحاق ویعقوب و
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َُ ُ
َ
ُ
ال نف ِرق َب ْی َن أ َح ٍد ِم ْن ُه ْم َون ْح ُن له ُم ْس ِل ُمون ( 2بگویید ما به خدا ،و به آنچه بر ما نازل شده،
و به آنچه بر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل آمده ،و به آنچه به موسی و عیسی
داده شده ،و به آنچه به همۀ پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده ،ایمان آوردهایم؛ میان
هیچیک از ایشان فرق نمیگذاریم و در برابر او تسلیم هستیم).
ً
واقعا طبیعی است ـو به همین صورت هم هستـ که بین بسیاری از مضامین قرآن و
کتابهای الهی پیش از آن ،شباهت بیابیم؛ چه در مسائلی که بهطور کلی به اعتقادات
ارتباط دارند ،و چه دربارۀ آنچه به انبیای پیشین و داستانهایشان و اتفاقات مهمی که در
زمانشان افتاده است مربوط میشود؛ زیرا «عقیده» یکی است ،و از آدم و تا آخرین
حجت الهی بر روی این زمین تغییر نمیکند؛ در نتیجه ذکر یگانگی خدا و صفات خدا و
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خلفایش در زمینش (انبیا و فرستادگان و امامان) و برخی از قضایای مهمی که در امتهای
پیشین اتفاق افتاده ،و در قرآن آمده است ـبا وجود وحدت و یگانگی دین الهیـ مسئلهای
ضروری و قطعی خواهد بود؛ و دربارۀ خلفا و جانشینان خداوند ،آنان در حقیقت اصل و
اساس دین هستند؛ 1به همین دلیل تأکید ذکر آنان در قرآن ،نکتهای است که جایگاه آنان
در دین الهی آن را اقتضا میکند.
همچنین :حوادثی که برای آنان روی داده ،و کارهایی که اقوامشان با آنان انجام
دادهاند ،بهمانند تجارب عملی هستند که برای اقوام و امتهای بعدی و بهطور مشخص
برای کسی که بهدنبال هدایت و نجات باشد سودمند است؛ زیرا آنان میتوانند از این حوادث
و رویدادها عبرت بگیرند ،و از نکات مثبت این تجارب بهره ببرند و از تکرار نکات منفی آنها
دوری کنند؛ بهخصوص که قرآن ،کتاب هدایت و استقامت و ذکر و موعظه است.
بهعلوه ،به اعتقاد ما ،کتابها و صحیفههای الهی که پیش از قرآن فرستاده شدهاند
ـدر ُبعد حقیقی واالیشانـ چیزی جز قسمتی از قرآن نبودهاند .نزد خداوند سبحان،
کتابهای متعدد وجود ندارد ،بلکه فقط یک کتاب الهی است؛ ولی سبکوسیاق و واژگان
الهی دریافتکننده ،و جایگاه و مقام و
این کتاب در این جهان ،با توجه به وضعیت رسول ِ
اخلصش آشکار میشود.
سید احمدالحسن میفرماید:

 - 1امام صادق فرموده است« :بهراستی که دین و اصل دین ،یک مرد است؛ و این مرد ،همان یقین است و
همان ایمان است؛ و او امام امت و اهل زمانش است .هرکس او را بشناسد خدا را شناخته ،و هرکس او را انکار کند
خدا و دینش را انکار کرده .و هرکس او را نشناسد بدون این امام ،از خداوند و دینش و حدود و شرایعش شناختی
نداشته است .اینگونه جاری شده است که شناخت این مردان ،همان دین خداست ». ...صفار ،بصائرالدرجات:
ص .549برای آگاهی بیشتر میتوانید ،به کتاب «عقاید اسلم» سید احمدالحسن ،مبحث اصل دین  +مبحث
رسالت مراجعه کنید.
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«تورات و انجیلی که بر موسی و عیسی  فرستاده شدند ،چیزی غیر از قرآن
نیستند؛ بلکه آنها نیز تجلی و ظهور قرآن در این عالم جسمانی هستند .تفاوت بین
آنها ،مقام پذیرندهای است که قرآن را در این عالم آشکار کرده است؛ یعنی [دربارۀ]
محمد و عیسی و موسی  .ازآنرو که محمد از اخلص بیشتر و مقام باالتری
برخوردار است ،آنچه آشکار نموده ،از نظر شأن و مرتبه ،بزرگتر و باالتر و تمامتر و
کاملتر از چیزی است که موسی یا عیسی  آشکار کردهاند .به این ترتیب تورات
و انجیل عبارتاند از اجزایی از قرآن ،و قرآن بر آنها و محتوایشان احاطه دارد
ً َ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ِّ ُ َ ِّ ً َ َ َ َ ْ
تاب َو ُم َهی ِمنا َعلی ِه
ک
ال
است :و أنزلنا ِإلیك ال ِکتاب بالحق مصدقا ِلما بین یدی ِه ِمن ِ
َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ ِ َ َّ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ِّ ِ ُ ٍّ َ َ ْ ْ ُْ
فاحکم بینهم ِبما أنزل الله و ال تت ِبع أهواءهم عما جاءك ِمن الحق ِلکل جعلنا ِمنکم
ُ َ َ ُ
ْ َ ً َ ْ ً َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ ُ َّ ً َ ً
ُ ُ
واحدة َو ِلک ْن ِلی ْبل َوک ْم فی ما آتاک ْم ف ْاست ِبقوا
ِشرعة و ِمنهاجا و لو شاء الله لجعلکم أمة ِ
َ
ُ
ًَ ُ
ُ
ُ
ْ
َْ
َ
ُ
َ َ
الله َم ْر ِج ُعک ْم َجمیعا فی َن ِّب ُئک ْم ِبما ک ْنت ْم فی ِه تخت ِلفون( 1و ما این کتاب
رات ِإلی ِ
الخی ِ
را بهحق بر تو نازل کردیم ،تصدیقکنندۀ کتابهایی است که پیش از تو بودهاند و
حاکم بر آنهاست .پس بر وفق آنچه خدا نازل کرده است در میانشان داوری کن،
و [با دورشدن] از حقی که بهسوی تو آمده از خواستههایشان پیروی مکن .برای هر
ً
گروهی از شما شریعت و آیینی نهادیم و اگر خدا میخواست قطعا همۀ شما را یک
امت قرار میداد؛ ولی خواست در آنچه به شما ارزانی داشته است شما را بیازماید.
پس در خیرات از یکدیگر پیشی گیرید که بازگشتگاه همۀ شما بهسوی خداست تا از
آنچه در آن اختلف میکردید آگاهتان سازد) []...
 ...و تورات و انجیل ،همان قرآن یا بخشی از آن هستند ،با اینکه در محتوا و
الفاظ با آن اختلف دارند؛ به این دلیل که به همان حقیقت رهنمون میشوند.
رسیدن به حقیقت واحد نهتنها ممکن است با الفاظ مختلف انجام شود ،بلکه
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میتواند با معانی مختلف نیز صورت پذیرد .مهمترین خواسته ،همین حقیقت است،
1
نه لفظ آن یا حتی معنای آن».
در نتیجه وجود برخی از حقایق دینی اشارهشده در قرآن ،در کتابهای پیش از قرآن ـبه
آن صورتی که تشکیککنندگان برداشت کردهاندـ به این معنا نیست که کتابهای پیشین،
منبع قرآن بودهاند؛ و این به یگانگی دین الهی ،و یگانگی کتاب الهی ـبهشکلی که بیان
کردیمـ اشاره میکند.
سوم:

اما ادعای برخی از تشکیککنندگان که قرآن از ترکیبهای لفظی و عبارتهایی
استفاده کرده است که اصل آنها به شاعران جاهلی بازمیگردد؛ یعنی قرآن آنها را از آنان
ِاقتباس کرده و به آیاتش ضمیمه کرده است؛ مثل این سخن« :دنت الساعة و انشق القمر...
عن غزال صاد قلبی و نفر :آن ساعت نزدیک شد و ماه دو تکه شد ...به خاطر آهویی که
دلم را صید کرد و فرار کرد ».و گویندۀ آن ـبه نظر آنانـ امرئ القیس بوده است ،و آنها
َْ
اعتقاد دارند قرآن ،همین سخن را در این گفتۀ حقتعالی استفاده کرده است :اقت َر َب ِت
َّ ُ َ َّ ْ َ
الس َاعة َوانشق الق َم ُر( ساعت نزدیک شد و ماه دو تکه شد)؛ و این ـبه نظر آنانـ در حقانیت
و اعجاز قرآن تأثیر میگذارد.
در حقیقت طرح چنین مسئلهای ،هیچ ارتباطی به علم یا منطق سلیم ندارد؛ زیرا
بهشکل قطعی ثابت نشده است که این بیت ،از ِآن امرئ القیس بوده است و در دیوان
اشعارش موجود نیست؛ و بهفرض که چنین چیزی در عمل اثبات شود ،باز هم در حقانیت
و اعجاز قرآن هیچ تأثیری نمیگذارد؛ زیرا اعجاز قرآن ،در زبان قرآن نیست ،و به آن صورتی
که تشکیککنندگان و دیگران میپندارند ،بلغت آن نیز در الفاظ و نظمش نهفته نیست.

 - 1سید احمدالحسن ،عقاید اسلم ،بحث قرآن.
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برای دانستن سخن نهایی دربارۀ اعجاز قرآن کریم میتوانید به ضمیمۀ پاسخهای سید
1
احمدالحسن ،بحث «اعجاز قرآن» مراجعه کنید.
همچنین شکی نیست که «زبان» محصول تکامل زمینی است ،و استفاده از واژگان هر
ً
زبانی ،در انحصار هیچکسی نیست؛ در نتیجه بهفرض اینکه ـمثلـ امرئ القیس ،ترکیب
«دنت الساعة و انشق القمر» را در شعر خود ،در معنایی که مدنظرش بوده است استفاده
کرده باشد ،و سخنگویی دیگر  ،ترکیب لفظی مشابه آن را به معنا و قصد دیگری استفاده
کرده باشد ،این چه اشکالی خواهد داشت؟ آیا منطق علمی میگوید چنین کاری را سرقتی
ً
به حساب آوریم که از ارزش سخنگوی دوم میکاهد؟ بهخصوص اینکه وی عبارتی را دقیقا
کلمهبهکلمه ،به همان صورتی که سخنگوی اول استفاده کرده به کار نبرده ،و هدفش نیز
هدف سخنگوی اول نبوده است!
همان طور که رسول خدا و اوصیای ایشان بیان کردهاند قرآن کریم ،سخنی
ً
َّ ُ َ َّ
َْ
الس َاعة َوانشق
است که ظاهر و باطنی دارد؛ مثل تأویل سخن خداوند متعال :اقت َر َب ِت
َْ
2
الق َم ُر( ساعت نزدیک شد و ماه دو تکه شد) طبق برخی از روایتها «خروج قائم» است،
یا طبق روایتهای دیگر «قیامت» است؛ و هیچ شعری از امرئ القیس یا دیگر شاعران
دوران جاهلیت نبوده است که در آن ،ساعت یا ماه بهشکل مذکور تأویل شوند؛ بلکه روشن
است که منظور شاعر از «ساعت» ،دیدار با محبوب خودش بوده است« :به خاطر آهویی
که دلم را صید کرد و فرار کرد»؛ این کجا و آنچه قرآن کریم قصد کرده است کجا؟!
چهارم:

در خصوص مشابهت برخی از مضامین قرآن ـو بهطور کلی ادیان ابراهیمیـ با مطالبی

 - 1قابل دسترس در آدرس/1815 https://ihelrs.com/:
 - 2مراجعه کنید به :علی بن ابراهیم ،تفسیر قمی.340 /2 :
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که در متون سومریها آمده است ،این مسئلهای است که در بسیاری از قضایا ،قطعی و
ثابتشده است؛ مانند داستان آدم و حوا ،قابیل و هابیل ،طوفان نوح ،و گناه و بهشت
جاودان ،داستان ایوب نبی ،داستان منجی و رهاییبخش ،و موضوعات و قضایای دیگر؛
در نتیجه اصرار به انکار شباهت ـآنگونه که برخی از علما انجام میدهندـ سودی نخواهد
داشت و آسیب بزرگتری به دین میرساند؛ چراکه آنها با این اصرار خود ،در صف کسانی
ً
ایستادهاند که سومر را ِصرفا افسانهها و خرافات زمینی برمیشمارند .این علما ،مشابهت را
فقط به این دلیل انکار کردهاند تا از اینکه اصل دین ،به زمینیبودن و اساسش به اسطوره و
خرافهبودن متهم شود فرار کنند؛ ولی غافل از این نکتهاند که هر شخص محقق و مطلع از
متون ادیان الهی و متون سومریها ،میتواند در بسیاری از موضوعات این مشابهت را اثبات
کند ،نه در یک یا دو موضوع تا بتوان بهراحتی از آنها چشم پوشید .به همین دلیل نظر
برخی از محققان این بوده که آنچه سومریها داشتهاند همان اصل و اساسی بوده است که
تمام ادیان آسمانی بعدی به آن بازمیگردند.
ما میگوییم :غیر از این نمیتواند باشد؛ نه به این دلیل که منبع دین الهی ـو بهطور
مشخص قرآن کریمـ به آن صورتی که تشکیککنندگان به تصویر میکشند ،زمینی و
اسطورهای بوده است ـو هرگز چنین نیستـ بلکه به این دلیل که برخی از متون سومریها،
در حقیقت ،چیزی جز متون دینی و آموزههای الهی و ِاخبارهای غیبی ـکه برخی به آینده
تعلق دارندـ نیستند؛ اخباری که آدم و فرستادگان پس از او ـ مثل ادریس و نوح و
ابراهیمـ از آنها خبر دادند ،و این اخبار را در میان اقوام خود (سومریها و پیشینیانشان)
ً
ً
منتشر کردند ،و قطعا ما در آنها ،شباهتهایی با آنچه بعدا موسی و عیسی و محمد (درود
خداوند بر ایشان) آوردهاند خواهیم یافت؛ زیرا همۀ آنها ،پیامبران الهی بوده و از یک منبع
سرچشمه گرفتهاند .بله ،چه بسا دست تحریف ،به برخی از متون و اعتقادات سومریها
رسیده باشد ،و وضعیت این اعتقادات ،همانند وضعیت اعتقادات و متون همۀ ادیان بعدی
است؛ بلکه این مسئله بهطور خاص دربارۀ سومریها احتمال بیشتری دارد؛ زیرا آنها در
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بازۀ زمانی میان خودشان و پیشینیانشان ،این داستانها و آموزههایی را که فرستادگان روایت
کرده بودند بهصورت شفاهی به یکدیگر منتقل میکردند ،و کتابت و نگارش هنوز کشف
نشده بود؛ و وقتی نوشتن کشف شد ،پس از گذشت سالیان طوالنی ،این آموزهها مدون
شدند؛ ولی هرطور که بوده باشد ،میراث آنها عاری از حقیقت نبوده و دست تحریف ،همه
چیز را در برنگرفته است.
سید احمدالحسن در کتاب خود «توقفگاههای برگزیده ،از چشماندازهای سومر و اکد»
بازخوانی علمی جدید منصفانهای ،در سطح فرهنگی دینی و بهطور کلی انسانی ،از تمدن
سومر را مطرح کرده است ،و دربارۀ آن و ارزش معنایی و شناختیاش بحث کرده است ،و
بهجای اینکه فرصت اشکالتراشی نسبت به دین الهی را در اختیار تشکیککنندگان قرار
دهد ،میز بازی آنان را به هم ریخته و در پایان بحث خود ،چنین پرسشی مطرح کرده است:
« اکنون شایسته است بگوییم :هیچ عاقلی پیدا نمیشود که مدعی شود همۀ
این دستاوردهای شگرف که آشکارا هزاران سال پیش بر صفحۀ تاریخ نقش بسته،
از هیچ و عدم به وجود آمده یا از فرهنگی عقبمانده و بدوی تکامل پیدا کرده است؛
با وجود اینکه هیچ اثر و نشانی از این فرهنگ عقبماندۀ ادعاشده در دست نیست...
اکنون حق داریم بپرسیم آیا این دستاوردها نشان از آن ندارد موجودی که چنین
دستاوردهایی را تولید کرده یا آنها را به منصۀ ظهور درآورده ،از صفت منظمبودن
برخوردار بوده ،و در نتیجه عامل مؤثر آن نیز نظمدهنده و دانا بوده است؟ و این خود
1
ثابتکنندۀ وجود خداوند است». ...
برخی از بزرگان باستانشناس ،به تأثیرگذاری انبیای الهی در دستاوردهای سومری
توجه داشتهاند .دکتر کریمر میگوید:

 - 1احمدالحسن ،توهم بیخدایی ،فصل پنجم.
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ً
«واقعا میتواند چنین باشد که ابراهیم و پدرانش ،با تولیدات ادبی سومری ارتباط
داشتهاند؛ تولیدات و نتایجی که در مدرسۀ شهرشان ،نسخهبرداری شده ،یا به وجود آمده
است؛ و بههیچوجه محال نیست وی و افراد خانوادهاش ،برخی از آداب و رسوم و
1
دانشهای سومری را به فلسطین آورده باشند».

حال که این نکته روشن شد و با توجه به مطالب پیشین که دانستیم دین خدا یکی است
و کتابش هم یکی است ،دور از ذهن نخواهد بود ـو البته چنین هم هستـ که برخی از
متون سومری با آنچه نزد ادیان الهی سهگانۀ یهودی و مسیحیت و اسلم است ،مشابهت
و حتی چه بسا مطابقت داشته باشد.
در خصوص قرآن کریم در ضمن آنچه بیان کرده است ـبهعنوان مثالـ داستان نوح

و طوفان دیده میشود که در زمان نوح روی داده است ،و برای رسول خدا و قومش جزو
َ َ َ
َ َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ ََ َ
ات َعل ْیك َو َعل ٰی
خبرهای غیبی محسوب میشده استِ  :قیل یا ن
وح اه ِبط ِبسل ٍم َ ِمنا وب َرک ٍ
َُ َ ْ َ َ َ ََُ ٌ َ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ٌ َ ٌ ْ َ ْ َْ َْْ ُ َ َْ َ
وحیها ِإلیك
أم ٍم ِممن معك َوأمم سنم ِتعهم ثم یمسهم ِمنا عذاب أ ِلیم * ِتلك ِمن أنب ِاء الغی ِب ن ِ
َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َٰ َ َ ْ
اصب ْر إ َن ْال َعاق َب َة ل ْل ُم َتق َ
ین( 2گفته شد« :ای
ِ ِ ِ
ما کنت تعلمها أنت وال قومك ِمن قب ِل هذا ف ِ ِ
نوح ،با درودی از ما و برکتهایی بر تو و بر گروههایی که با تو هستند فرود آی .و گروههایی
هستند که بهزودی برخوردارشان میکنیم ،سپس از جانب ما عذابی دردناک به آنان
میرسد * ».این از خبرهای غیب است که آن را به تو وحی میکنیم .پیش از این نه تو آن را
میدانستی و نه قوم تو؛ پس شکیبا باش که فرجام [نیک] از ِآن تقواپیشگان است)؛
َٰ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ
َ َ
ُ َ ََ
ْ ُْ َ
وح ِیه ِإل ْیك َو َما ک ْنت لد ْی ِه ْم ِإذ ُیلقون
ن
َهمچنین َ داستان مریم :ذ ِلك ِمن أنبا ِء الغی ِب ِ
َْ
ُُْ
ُ َ ََ
ْ َْ
َ
أقل َم ُه ْم أ ُی ُه ْم َیکفل َم ْر َی َم َو َما ک ْنت لد ْی ِه ْم ِإذ َیخت ِص ُمون( 3این از اخبار غیب است که به

 - 1دکتر کریمر ،سومریها :ص .419
 - 2هود 48 :و .49
 - 3آلعمران.44 :
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تو وحی میکنیم ،و وقتی آنان قلمهای خود را [برای قرعهکشی به آب] میافکندند که
کدامیک سرپرستی مریم را به عهده گیرد ،تو نزد آنان نبودی؛ و [نیز] وقتی با یکدیگر
کشمکش میکردند تو نزدشان نبودی) .حال ما حق داریم بپرسیم:
رسول خدا کتابی الهی آورد و آن را بر زبان راند ،و از جمله مطالبی که به زبان آورد
حقایقی بود که بیش از هزاران سال قبل اتفاق افتاده بود؛ در حالی که برخی از آنها از نظر
ُ
علمی و باستانشناسی فقط همین چند دهۀ اخیر کشف شدهاند .حال چگونه یک مرد امی
که در یکی از کوههای مکه از دیگران بریده و متوجه پروردگارش است ،از آنها آگاه شده
ً
است؟ آن هم در سایۀ امکانات چاپ و نشری آن دوران که واقعا اولیه و ساده بودند .چگونه
متوجه داستانها و اتفاقاتی شد که برخی از آنها در گذشته به کلی محو شده بودند ،در
حالی که ایشان در زندگی خود ،نه چیزی خوانده ،و نه چیزی نوشته بود؛ و این
خصوصیتی است که در سیرۀ آن حضرت ،پیش و پس از مبعوثشدنش ثابت شده است.
زمینی مشخصی بوده است که این آموزهها را به او آموزش
کسی که میگوید وجود
ِ
میداده و او را از آنها مطلع میکرده و او را به این معلومات مجهز میکرده است ،باید دلیل
قطعی برای این ادعای خودش ارائه دهد؛ ولی بسندهکردن به اتهام و اهانت ،بههیچوجه
حقانیت رسول خدا و قرآن را نفی نمیکند ،و ذرهای در دلیل راستگویی و صداقت هر دو
خود فرد بدگو را ُمنتفی ،و انحطاط و فرومایگی وی را
تأثیر ندارد؛ بلکه فقط ادب و اخلق ِ
ثابت میکند ،نه چیز دیگر.
اشکال :7اسباب نزول ،و دخالتهای عمر بن خطاب
به نظر برخی از تشکیککنندگان ـبا توجه به روایات مسلمانانـ علت نزول بسیاری از
آیات قرآنی ،اتفاقات خاصی بوده است و برخی از آنها ،در نتیجۀ پیشنهاد و دخالت برخی
از صحابه نازل شده است؛ و این از نظر آنان ،دخالت دست بشری را در قرآن تأیید میکند،
و با این موضوع که قرآن ،کتابی آسمانی و قانونی باشد که به رسول وحی شده است ،تعارض
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دارد.
تشکیککنندگان مثالهای بسیاری را در این خصوص مطرح میکنند .دو نمونه از آن
را که در مثالها و اظهارنظرهایشان آمده است ،انتخاب میکنم:
اول:

ََ
«از انس نقل شده است ،گفت :عمر گفت :پروردگارم در سه جا با من موافقت کرده
است .عرض کردم :ای رسول خدا! ای کاش مقام ابراهیم را محل نماز انتخاب کنیم.
َ َّ ُ
ْ َ
قام ِإ ْبراهی َم ُم َصلی( مقام ابراهیم را
پس [این آیه] فرستاده شد :و ات ِخذوا ِمن م ِ
بهعنوان مکان نماز انتخاب کنید)؛ و آیۀ حجاب .عرض کردم :ای رسول خدا! ای کاش
به زنانت دستور میدادی حجاب داشته باشند؛ زیرا آنها ،هم با افراد نیکوکار و هم با
بدکردار سخن میگویند .پس آیۀ حجاب فرستاده شد؛ و [سوم اینکه] زنان پیامبر
ْ
نسبت به ایشان غیرتی میشدند و حسادت میورزیدند .به آنان گفتمَ  :ع َس ٰی َر ُب ُه ِإن
َ ََ ُ َ ْ َ َ
ُ
َ
طلقک َن أن ُی ْب ِدل ُه أ ْز َو ًاجا خ ْی ًرا ِم ْنک َن( امید است که اگر شما را طلق دهد ،همسرانی
1
بهتر از شما جایگزین شوند) .پس این آیه فرستاده شد».

دوم:
«واحدی ،از عطا ،از ابنعباس نقل کرده است ،گفت :وقتی به حدیبیه رسیدیم ،کعب
موذی سرش روی پیشانیاش ریخته بود ،گفت :ای رسول خدا!
بن عجزه ،که
ِ
حیوانات ِ
َ
این شپشها مرا خوردهاند .فرمود :سرت را از ته بتراش و فدیه بده .گفت :کعب ،سرش
َ
را از ته تراشید و گاوی ذبح کرد ،و خداوند عزوجل در این موضع ،این آیه را نازل فرمود:
ْ
ً َ ًَ
َ َ َ ُ
ف َم ْن کان ِم ْنک ْم َم ِریضا أ ْو ِب ِه أذی ِم ْن َرأ ِس ِه( ...و هرکس از شما بیمار باشد یا در سرش
2
ناراحتی داشته باشد».)...

 - 1صحیح بخاری 105 /1 :باب فضلیت رو به قبله بودن.
 - 2واحدی ،اسباب نزول اْلیات :ص .37
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برخی از تشکیککنندگان ـپس از مطرحکردن این حادثهـ بهشکلی زشت و وقیحانه
میپرسند :آیا وجود شپش در سر یکی از مسلمانان در یک حادثۀ خاص ،باعث نزول آیهای
از آسمان میشود؟ در حالی که قرآن ـطبق طرحی که دینداران ارائه میدهندـ قانونی برای
همۀ بشر و همۀ زمانهاست! و طبق فهم آنان ،نتیجه این میشود که نزول وحی قرآنی ـبا
ِاستناد به روایات اسباب و شأن نزولـ شبیه عملیات تدوین قانونی از سوی کمیتهای است
که به این دلیل تشکیل شده است؛ یک بخش ،پیشنویس را مینویسند ،و بخش دیگر
پیشنهاداتی برای ویرایش برخی از مواد قانونی مطرح میکنند ،و گروه سوم برخی از مواد را
میافزایند ،و دستۀ چهارم نیز حکم برخی از مواد را برای برخی گروهها استثنا قائل میشوند؛
ً
و این تأیید میکند که قرآن ،صرفا تلشی بشری بوده است ،نه چیز دیگر.
پاسخ:

اول:

تعامل با قرآن کریم بر این اساس که قرآن یک قانون است ـهمان طور که این مضمون
بر زبان تشکیککنندهها و حتی مسلمانان ،بسیار جاری میشودـ دقیق نیست؛ البته اگر
منظور از قانون ،همان معنای قانون دقیق و معمول امروز بوده باشد؛ یعنی عالیترین قانون
و سند عالی قانونی که ساختار دولت و نظام حکومت ،و از جمله وظایف دستگاههای حاکم،
و نیز چگونگی ارتباط میان آنها در آن مشخص میشود .قانون اساسی به این معنا ،فقط
ً
قوانین کلی را دربردارد ،ولی قوانین و مسائل جزئی ،معموال به نهاد قانونگذار سپرده
میشود که در حکومتهای دموکراسی همان پارلمانها و مجالس ملی هستند.
درست نیست که قرآن کریم ،قانونی به این معنا تلقی شود؛ زیرا قرآن از یک سو ،به
برخی از مسائل جزئی و تفصیلی پرداخته است ،و تا جایی که برخی مسائل جزئی و تفصیلی
به طرح و نقشۀ نجاتی که ارائه میدهد ارتباط دارد به این مسائل پرداخته است؛ و از سوی
دیگر بهطور خلصه به آنچه در سطح عقیدتی و تشریعی و اخلقی به هدایت انسان و رهایی
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و نجات و تربیت او ارتباط دارد ،چه در جنبههای علمی و چه جنبههای عملی ،پرداخته
است؛ یعنی ُبعدی که قوانین اساسی دولتهای جهان ،از ورود به جزئیات آن سر باز زدهاند.
به همین دلیل قرآن بهتنهایی ،آن هدف مورد انتظار از آن را «بهعنوان یک طرح و برنامۀ
رهایی و نجات مردم» محقق نمیسازد ،اگر بخواهیم فقط به آن عمل کنیم و به نقش ثقل
دیگر و مترجم توضیحدهنده و اجراکنندۀ بندها و قوانین و تشریعاتش توجهی نداشته باشیم.
سید احمدالحسن میفرماید:
«قرآن یک قانون تفصیلی ـبهمعنای متعارف امروزـ نیست؛ بلکه قرآن و آنچه
رسول خدا و امامان از سوی خداوند آوردهاند ،یعنی کتاب خدا و سنت رسول
خدا و امامان ،حد و حدودی کلی را شامل میشود که نظام حکومتی عادالنه و
1
نتیجهبخش را ترسیم میکند ،و بیتوجهی به آن یا مخالفت با آن صحیح نیست».
حال که این نکته روشن شد ،بهطور کلی دیگر معنایی برای اشکال مطرحشده باقی
نمیماند؛ زیرا قرآن و شخصیتی که آن را آورده است ،آن را بهعنوان کتاب هدایت و موعظه
و استقامت شناساندهاند؛ در نتیجه اشکالی در این نیست که برخی از آیاتش ،اسباب نزول
خاصی داشته باشند ،یا در برخی از آیاتش ،به نام یا ویژگیهای افرادی مشخص و مانند
اینها اشاره شده باشد ،زیرا این اسباب ،امور و وقایعی هستند که با طرح و نقشۀ مدنظر
برای هدایت انسان هماهنگی دارند ،و خود را از پایه و اساس بهعنوان دستوری ـبهمعنی
کلم حقوقیـ مطرح نکردهاند تا در پرتو آنها دربارهاش داوری شود .به این ترتیب روشن
ً
شد این اشکال بر اساس فرضی بنا شده که اساسا اشتباه بوده است.
دوم:

وجود اسباب نزول خاص برای برخی از آیات بههیچوجه به این معنا نیست که معنای

 - 1گفتوگوی مستقیم با ایشان.
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آن آیه فقط به سبب نزولش محدود شده است تا بتوان گفت اگر قرآن ،کتاب هدایت
جهانیان است ،پس چگونه چنین مسئلۀ جزئی و خاصی در آن گنجانده شده است؛ بلکه
معنای آن آیه ،در تمام موضوعات مشابه آن اصلی که سبب نزول آیه است ،ساری و جاری
است.
ً
مثل فرض کنید موضعگیری خصمانۀ ابولهب و همسرش «امجمیل» با رسول خدا
علت نزول آیات سورۀ مسد بوده است؛ ولی این به آن معنا نخواهد بود که توبیخ و عاقبت
گفتهشده در این آیات ،فقط به این دو اختصاص داشته باشد؛ بلکه این عاقبت حتمی برای
هرکسی است که در برابر فرستادگان و خلفای خداوند ـهنگامی که بهسوی اقوامشان
مبعوث میشوندـ موضعگیری خصمانهای اتخاذ میکند ،چه مرد بوده باشند و چه زن؛ در
نتیجه این آیه یا این آیات ،موعظه و عبرتی برای همه ،در طول خط رسالتهای الهی است.
ُ
َ َْ َ
از ابوبصیر نقل شده است ،گفت :به ابوعبدالله عرض کردمِ  :إن َما أنت ُم ْن ِذ ٌر َو ِلک ِل
َ
ق ْو ٍم َه ٍاد( تو فقط انذاردهنده هستی و هر قومی ،هدایتگری دارد) .فرمود« :رسول
خدا انذاردهنده ،و علی ،هدایتگر است .ای ابومحمد ،آیا امروز هدایتگری هست؟»
عرض کردم :بله ،فدایتان شوم؛ همیشه هدایتگری پس از هدایتگری بوده است تا اینکه به
شما تحویل داده شد .فرمود« :ای ابومحمد ،خداوند تو را رحمت کند .اگر آیهای فقط برای
یک مرد فرستاده میشد و با وفات این مرد آن آیه نیز میمرد و از بین میرفت ،کتاب خدا
نیز میمرد؛ ولی کتاب خدا زندهای است که همچنان جاری است ،همان طور که در گذشته
1
جاری بوده است».
سوم:

اینکه اتفاقی بهخصوص ،عاملی برای وحی قرآنی و نزول آیه یا آیاتی از قرآن بوده باشد
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یک چیز است ،و اینکه این مسئله بهعنوان دخالت بشری در قرآن شمرده شود چیزی دیگر؛
و بههیچوجه بین این دو ،ملزمتی وجود ندارد.
قرآن ،یک کتاب آسمانی است که بر اساس حقیقت واالیش بنا شده است ،و الفاظی
که در آن قرار دارند چیزی نیست جز ظهور این حقایق واال و متعالی ،با توجه به وضعیت
آشکارکنندهاش (یعنی رسول خدا )و چیزی که با عالم جسمانی ما مناسبت دارد 1و
اسباب نزول ،در وجود آن بهعنوان یک حقیقت واالی نوری و کلی ،هیچ دخالتی ندارند.
بله ،فرودآوردن این حقایق و ظهور آنها در این عالم جسمانی ،به اسبابی نیاز دارد؛ با
درنظرداشتن این نکته که اینها ،اسبابی برای ایجاد آن حقایق نیستند ،بلکه اسبابی برای
برانگیختن آن حقایق قرآنی ،و فعالکردن ظهور آنها در این عالم ،از طریق الفاظی بوده
است که آنها را توضیح میدهد.
مثالی برای تقریب ذهن :فرض کنیم یکی از دانشجویان مهندسی برق ،از استاد خود
ً
سؤالی میپرسد و استاد او را به کتاب «تراژا  2»Therajaارجاع میدهد .حال ِصرفا اینکه این
دانشجو علتی برای مراجعه به این کتاب شده است به این معنا نیست که در انتشار و نگارش
آن دخالتی داشته است؛ بلکه این کتاب ،همچنان از ِآن مؤلف دانشمند هندی معروف خود
باقی میماند .بله ،پرسش دانشجو ،عاملی برای مراجعه به آن و فعالکردن ظهور مادهای
کلی توزیعشده در آن کتاب بوده است .وضعیت مسئلۀ ما نیز به همین صورت است.
از ِ
مواد ِ
ً
مثل دربارۀ اتفاق شپش ـکه غریزۀ تشکیککننده را برانگیخته ،و عاملی برای
مسخرهکردن او شده استـ بیش از این نیست که عاملی برای فعالسازی مادۀ تشریعی
مندرج در قرآن بوده است؛ یعنی مسئلۀ « ِاحصار» که در حج اتفاق میافتد؛ همچنین مسئلۀ
بیماری که سر فرد ُمحرم دچارش میشود و یکی از محرمات احرام است .بهشکل خلصه:
 - 1برای توضیح بیشتر این مسئله ،به کتاب «عقاید اسلم» سید احمدالحسن ،مبحث «قرآن» مراجعه کنید.
 - 2کتاب تکنولوژی برق ،اثر ب .ال .تراژا ،منبع اصلی برای دانشجویان مهندسی برق.

................................. 104مؤسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و زبانشناسی ـ دفاع از قرآن

« ِاحصار» بهمعنای بیماریای است که ُمحرم را از کاملکردن حج و عمرهاش بازمیدارد.
َ
ْ ْ َ
ْ
ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ
َ
حقتعالی میفرمایدَ  :وأ ِت ُموا ال َح َج َوال ُع ْم َرة ِلل ِه ف ِإن أ ْح ِص ْرت ْم ف َما ْاست ْی َس َر ِم َن ال َهد ِي َوال
ً َ ًَ
ْ َ ْ ٌ
َ َ َ َ ُ
َْ ُ ُُ َ ُ َ َُ ْ ْ
وسک ْم َحت ٰی َی ْبلغ ال َهد ُي َم ِحل ُه ف َم ْن کان ِم ْنک ْم َم ِریضا أ ْو ِب ِه أذی ِم ْن َرأ ِس ِه ف ِفد َیة
تح ِلقوا رء
َ َ ََ َ
ُ
ِم ْن ِص َی ٍام أ ْو صدق ٍة أ ْو ن ُس ٍك( 1برای خدا حج و عمره را به پایان رسانید ،و اگر [بهعلت
ُ
موانعی] بازداشته شدید آنچه از قربانی میسر است [قربانی کنید]؛ و تا قربانی به قربانگاه
نرسیده سر خود را متراشید؛ و هرکس از شما بیمار باشد یا در سرش ناراحتی داشته باشد [و
ناچار شود در احرام سر بتراشد] به کفاره [آن ،باید] روزهای بدارد ،یا صدقهای دهد ،یا قربانی
کند).
خلصۀ حکم فرد « ُمحصر» (که بیماریاش او را از بهپایانرساندن حج یا عمره
بازمیدارد) این است که وی با فرستادن قربانی به محل قربانی ،از احرام خارج میشود.
اگر در حال انجام حج بوده است صبر میکند تا در روز نحر و در منا آن را ذبح کند ،و اگر
در حال عمره بوده است منتظر میماند تا در مکه ذبح کند .وقتی ذبح انجام شود ،تقصیر
میکند و از احرامش خارج میشود ،و همه آنچه با احرام برایش حرام شده بود برایش حلل
میشود ،به غیر از زنان .ولی اگر کسی بیماری یا آسیبی در سرش باشد میتواند در طول
احرام ،حلق کند و سرش را بتراشد .البته با کفارهدادن با روزه یا صدقه (غذادادن به افراد
مسکین) یا «نسک» (قربانیکردن یک گوسفند).
بهعلوه این دو حکمی که ایندو آیه به آنها اشاره کردهاند کلی ،و شامل همۀ مسلمانان
تا روز قیامت میشود ،و فقط به کعب بن عجزه اختصاص ندارد؛ با اینکه او علتی برای نزول
تشریعی کلی
این آیه بوده است .بله ،این شخص فقط عامل و سببی برای فعالسازی مادۀ
ِ
بوده است که به آن اشاره شد ،نه کمتر و نه بیشتر.
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اما دربارۀ اصطلح «دخالتهای عمر» و پیشنهادات او ،این مسئلهای است که فقط
در روایتهای اهلسنت آمده است و در نتیجه اشکالی به ما وارد نمیشود؛ زیرا از اوصیای
رسول خدا محمد به ما روایت نشده است .حتی با فرض ثابتشدن آن نیز ـدر حالی که
همان طور که بیان کردیم ثابت نشده استـ به این معنا نخواهد بود که قرآن ،یک دستاورد
ً
بشری بوده است؛ بلکه این پیشنهادات گفتهشده ـهمان طور که گفته شدـ صرفا علتی
باالیی قرآن موجود
خواهند بود برای فعالسازی برخی از مواد قرآن که در عمل در عالم
ِ
بودهاند و در این عالم جسمانی آشکار شدهاند؛ و این یعنی این پیشنهادات ـهرطور که بوده
باشند و به هر شکلی که تصور شوند و از هر فردی که صادر شوندـ همان طور که توضیح
دادیم بههیچوجه نه در معنای دور و نه در معنای نزدیک ،بر اینکه قرآن کتابی الهی بوده
باشد که از سوی خداوند سبحان وحی شده است تأثیری نمیگذارند.
اشکال  :8ناسخ و منسوخ
طبق نظر برخی از تشکیککنندگان ،اینکه در قرآن ،ناسخ و منسوخ وجود دارد از
مهمترین دالیل بشریبودن قرآن شمرده میشود؛ وگرنه ـبه نظر آنانـ منطقی نیست که
خداوند نظر دیروزش را تغییر دهد و آن را به حکم جدیدی در امروز تبدیل کند ،مگر اینکه
نسبت جهل و نادانی را به خداوند بپذیریم.
بهعنوان مثال :مسئلۀ قبله :در ابتدا توجه و رویکردن به هر سمتی بود که مسلمان
َ َ َ
َ ْ ْ ُ ْ ْ ََ ُ ُ ََ
میخواستَ  :و ِلل ِه ال َمش ِرق َوال َمغ ِر ُب فأ ْی َن َما ت َولوا فث َم َو ْج ُه الل ِه ِإن الل َه َو ِاس ٌع َع ِل ٌیم( 1و
مشرق و مغرب از ِآن خداست؛ پس به هر سو روی کنید آنجا روی خداست .آری ،خدا
گشایشگر داناست) و سپس با رویکردن بهسوی بیتالمقدس ،و در ادامه با متوجهشدن
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ََ
َ ًَ َ َ
بهسمت مسجدالحرام نسخ شدَ  :ق ْد َن َر ٰی َت َق ُل َب َو ْجه َك في َ
الس َم ِاء فل ُن َو ِل َی َنك ِق ْبلة ت ْرض َاها
ِ ِ
ْ
َ َ ْ ْ
َ
َ َ ْ ُ َ ُ ُْ ْ ََُ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ 1
ف َو ِل َو ْج َهك شط َر ال َم ْس ِج ِد ال َح َر ِام وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره( ما [به هر سو]
گردانیدن رویت را در آسمان نیک میبینیم .پس ما تو را به قبلهای که به آن خشنود شوی
ِ
برگردانیم .پس روی خود را بهسوی مسجدالحرام کن؛ و هرجا بودید ،روی خود را بهسوی
آن بگردانید) .در اینجا این پرسش مطرح میشود :چرا خداوند از همان ابتدا کعبه را
بهعنوان قبلۀ مسلمانان معین نکرد؟ آیا این نشان از نقص و کمبود در علم و قدرت خداوند
نیست؟
پاسخ:

اول:

نسخ بهمعنای تغییر حکم است ،و در دین ،در سطح اعتقادات که تمثیل اصل و اساس
دین است ـمثل توحید و حاکمیت خداـ اتفاق نمیافتد .عقیدۀ الهی ،از زمان نخستین خلیفۀ
الهی ـآدمـ و تا برپایی ساعت ،بدون تغییر و تبدیل بوده ،هست و خواهد ماند.
سید احمدالحسن میفرماید:
«امکان ندارد عقاید الهی تغییر کند یا تبدیل شود؛ چراکه دین خدا یکی است و
از سوی واحد سبحان نازل شده است؛ اما میتواند برخی مصداقها تغییر کنند ،یا
بیان عقیده و توضیح آنها بیشتر و عمیقتر شود ،و شناختی که بر یک عقیده بنا
نهاده شده است و عمل بر مبنای آن بهدنبال وجود پذیرندۀ آن شناخت بزرگتر
َّ
خود عقیده ،تغییر نمیکند و تبدیل نمیشود .حقتعالی میفرمایدِ  :إن
شود؛ اما ِ
ُ َّ ُ ُ ْ ُ َّ ً َ ً َ َ َ َ ُّ ُ ْ َ ْ ُ ُ
2
ون( این است امت (آیین) شما؛ امتی
ِ
هذ ِه أمتکم أمة ِ
واحدة و أنا ربکم فاعبد ِ
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(آیینی) یگانه ،و من پروردگار شما هستم ،پس مرا بندگی کنید) .و میفرماید :یا
َ َُْ
َ َ ُّ ُ ُ ُ ُ
َ َّ
ً ِّ
َ ُ َ
صالحا ِإنی ِبما ت ْع َملون َعلی ٌم ( 1ای
وا
ل
م
اع
و
بات
ی
الط
ن
م
وا
ل
أیها الرسل ک ِ
ِ
ِ
فرستادگان! از چیزهای پاکیزه بخورید و کار شایسته کنید که من به آنچه انجام
ُ َّ ُ ُ ْ ُ َّ ً َ ً َ َ َ َ ُّ ُ ْ َ َّ ُ
َ َّ
ون( 2و این است
ق
میدهید آگاهم) .و و ِإن ِ
هذ ِه أمتکم أمة ِ
واحدة و أنا ربکم فات ِ
امت (آیین) شما؛ امتی (آیینی) یگانه ،و من پروردگار شما هستم؛ پس مرا بندگی
3
کنید) .فرستادگان همگی امتی یگانه هستند و عقایدشان نیز یکی است»...
بله ،نسخ میتواند در جزئیات تشریع ـچه در سطح ارسال پیاپی فرستادگان ،و چه در
طول مسیر و بعثت فقط یک فرستادۀ الهیـ اتفاق بیفتد.
سید احمدالحسن میفرماید:
ات تشریع
«همیشه این احتمال وجود دارد که در طول مسیر دین الهی ،جزئی ِ
تغییر کند؛ چه در حالتی که فرستادهها پیدرپی باشند ،یا هنگام مبعوثشدن تنها
رسالت رسول خدا محمد
یک فرستاده ،مثل حضرت محمد .در طول مسیر
ِ
برای احکامی که ایشان در آغاز بعثت تأیید فرموده بود ،نسخ به وجود آمد؛ مانند
4
ُعدۀ زنی که همسرش از دنیا رفته است؛ همان طور که در قرآن آمده است»...
دوم:

الزمۀ وقوع نسخ در تشریع ،نسبتدادن جهل و نادانی به خدا یا رسولش نیست؛ بلکه
هدف نهایی از آن ،به وجود انسان در این جهان گره خورده است .شکی نیست که این عالم
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جسمانی که ما در آن به سر میبریم ـاز دیدگاه دینیـ برای مخلوقات و بهخصوص انسان،
عالم امتحان و آزمون است ،و نمیتوان این هدف را نادیده گرفت؛ بهعلوه ما دربارۀ نسخ
در تشریع سخن میگوییم.
بهعنوان مثال دربارۀ تغییر قبله و تشریعاتی همانند آن که نسخ در آنها اتفاق افتاده
است ،میتوان گفت:
«برخی از اهداف این نسخها بهدلیل پاالیش مردم و جداکردن افراد بیخرد از
َ
کسانی است که حق را درخواست میکنند .در حالی که قبلۀ احناف در مکه کعبه
بود ،قبلۀ رسول خدا و نماز آن حضرت بهسوی بیتالمقدس ـبهسوی قبلۀ یهودـ
بود .زمانی که آن حضرت به مدینه رفت و قبلۀ یهود و قبلۀ ایشان بهسوی بیت
المقدس بود ،میبینیم خداوند قبلۀ آن حضرت را کعبه قرار میدهد .اگر قبلۀ آن
ً
حضرت در مکه ،کعبه بود ،ایمانآوردن برای احناف آسانتر میشد .قطعا برگرفتن
قبلۀ یهود توسط محمد در مکه رخدادی سنگین برای احناف محسوب میشد؛
چراکه قبلۀ آنان کعبه بود .همچنین قراردادن کعبه بهعنوان قبله توسط محمد
در مدینه نیز رخدادی سنگین برای نصارا و یهود بود؛ چراکه قبلۀ آنان بیتالمقدس
1
بود».
همچنین اینکه این دنیایی که ما در آن به سر میبریم جهان متغیرات و برخوردها و
ً
ناسازگاریهاست ،ویژگی و شاخصۀ دنیای ماست؛ در نتیجه کامل طبیعی خواهد بود شرایط
محیط بر جامعۀ انسانی در این زمین ،در مسئلۀ تغییر تشریع الهی دخالت داشته باشد.
وقوع نسخ در تشریع ،تنها مسئلهای نبوده است که با ماهیت جهانی که در آن به سر
میبریم هماهنگی و انسجام داشته باشد؛ بلکه به حل یکی از هیجانانگیزترین بحثهای
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فلسفی نیز کمک کرده است؛ یعنی میزان ارتباط ثابت با متغیر .اگر شریعت با تمام جزئیاتش
ثابت باشد در حالی که انسان و محیطش در تبدیل و تغییر همیشگی باشند ،چگونه دین
خواهد توانست با او همراهی ،و مشکلتش را حل کند؟! و اکنون برای ما روشن شده است
«نسخ» میتواند یکی از راهحلهای موفق برای غلبه بر این مشکل باشد.
سید احمدالحسن میفرماید:
«بنابراین تشریع الهی قابلیت نسخ ،تغییر و تبدیلشدن دارد .اسباب و علل
بسیاری هستند که در نسخ و تغییر دخالت داشتهاند؛ از جمله شرایط محیطی که
1
جامعۀ انسانی را در این زمین در بر گرفته است».
خلصهای از آنچه تقدیم شد :وقوع نسخ در تشریع ،به علم و حکمت خداوند اشکالی
وارد نمیکند؛ و فقط همین نیست ،بلکه بهطور کامل با علم و حکمت مطلقی که خداوند
سبحان به آن متصف است ،سازگاری و همخوانی دارد؛ زیرا علت آن ،عاملی است که به
ماهیت و طبیعت عالم جسمانی ما بازمیگردد؛ عالمی که از یک سو ،برای سنجش و
امتحان مهیا شده ،و از سوی دیگر ،به این دلیل است که ماهیت آن ،تغییر و تبدیل
خود پذیرنده آن را
همیشگی و مستمرش است؛ در نتیجه نسخ ،مسئلهای است که ماهیت ِ
میطلبد ،و به عاملی که به فاعلش بستگی داشته باشد بازنمیگردد؛ خداوند سبحانومتعال
بسی برتر و باالتر از پندارهایی است که تشکیککنندگان به ساحت مقدسش وارد میکنند.
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اشکال  :9ماجرای غرانیق
َ َ َ َ َ َ ْ ََ
َ
در بارۀ این سخن حقتعالیَ  :و َما أ ْر َس ْل َنا م ْن َق ْبل َك م ْن َر ُ
ول َوال ن ِبي ِإال ِإذا ت َمن ٰی ألقی
س
َ َِ ُ ِ ِ َ ٍ
َ َ ُ ُ
َ ٍُ
ْ
َ ُ َ
ُ
َ
َ
َ
ٌ 1
ٌ
َ
الش ْیطان ِفي أ ْم ِن َی ِت ِه ف َی ْن َسخ الل ُه َما ُیل ِقي الش ْیطان ث َم ُی ْح ِک ُم الل ُه آیا ِت ِه والله ع ِلیم ح ِکیم( و
پیش از تو [نیز] هیچ رسول یا پیامبری را نفرستادیم جز اینکه هرگاه تمنا داشت و به آن امید
القای [شبهه] میکرد .پس خدا آنچه را شیطان القا میکرد
داشت ،شیطان در تمنایش ِ
محو میگردانید ،سپس خدا آیات خود را استوار میساخت ،و خدا دانای حکیم است) روایت
زیر ،بهشکل مرسل در کتابهای اهلسنت آمده است:
ََ َ ُ
«از ابنعباس نقل شده است که رسول خدا سورۀ نجم را خواند .وقتی به أف َرأ ْیت ُم
َ َ ْ
َ َ َ َ ْ ُْ
اللت َوال ُع َز ٰی * َو َم َناة الث ِالثة اْلخ َر ٰی( به من خبر دهید از الت و عزی * و منات آن
سومین دیگر) رسید ،شیطان بر ز بانش «تلک الغرانیق العلی و شفاعتهم ترتجی :این
غرانیق زیباروی واال که به شفاعتشان امید است» را القا کرد .وقتی به آخر آن رسید ایشان
سجده کرد و مسلمانان و مشرکین نیز سجده کردند .پس خداوند عزوجل چنین نازل
َْ َ
َ َ َ َ َ
َ َ ُ
فرمودَ  :و َما َأ ْر َس ْل َنا م ْن َق ْبل َك م ْن َر ُ
ول َوال ن ِبي ِإال ِإذا ت َم َن ٰی ألقی الش ْیطان ـإلی قولهـ
س
ِ ِ ِ
ٍ
ٍ
َع ٰذ ُ
اب َی ْو ٍم َع ِق ٍیم( و پیش از تو [نیز] هیچ رسول یا پیامبری را نفرستادیم جز اینکه هرگاه
القای [شبهه] میکرد ـ تا این سخن
تمنا داشت و به آن امید داشت ،شیطان در تمنایش ِ
ْ
2
حقتعالیـ عذاب روز عقیم) روز َبدر».

بخاری روایت کرده است:

َْ َ
َ َ
َ َ ُ
ابنعباس دربارۀ آیهِ  :إذا ت َم َن ٰی ألقی الش ْیطان في أمنیته( جز اینکه هرگاه تمنا
القای [شبهه] میکرد) گفته است :وقتی
داشت و به آن امید داشت ،شیطان در تمنایش ِ
چنین شود شیطان در حدیثش القا میکند؛ و خداوند آنچه را شیطان القا کرده است
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باطل ،و آیاتش را محکم میکند؛ و گفته شده است :منظور از تمنایش ،خواندن آن
1
است.

تشکیککنندگان در قرآن ،وقوع این ماجرا را قطعی میدانند ،و اینکه رسول خدا بهعمد
خدایان مشرکین را ستایش کرده ـکه هرگز چنین نیستـ و اینکه این جمله را به دلیل
نرمکردن دلهایشان در قرآن وارد کرده است .به نظر آنان این واقعه تأکید میکند که قرآن،
ساختۀ دست بشر است ،و کتاب وحیشده و نازلشده از آسمان نیست.
پاسخ:

اول:

َ
این اتفاق ،از پایه و اساس صحت ندارد ،و هیچ اثری از آن در روایات اوصیای رسول
خدا محمد (درود خداوند بر ایشان) وجود ندارد؛ بلکه فقط فریبی بوده است که کینهتوزان
و ُمبغضین به رسول خدا برای طعنه به وی بیان کردهاند؛ در حالی که هرگز چنین نبوده
است.
ما بهعنوان شیعۀ آلمحمد ،تنها کسانی نیستیم که چنین میگوییم؛ بلکه بسیاری از
علمای اهلسنت نیز اعتراف داشتهاند که روایتهای این اتفاق ،مرسل و غیرصحیح
هستند؛ بهعنوان مثال:
ابنکثیر پس از ذکر این داستان با سندهای مختلف گفته است:
«میگویم :محمد بن اسحاق آن را در "سیره" به چنین شکلی بیان کرده است و همۀ
2
آنها مرسل و منقطع هستند؛ و خدا داناتر است».
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ابوبکر بیهقی گفته است:
«نقل این داستان ثابت نشده است».

1

رازی گفته است:
«اما اهل تحقیق گفتهاند :این روایت ،باطل و جعلی است؛ و با قرآن و سنت و
معقوالت علیه آن استدالل کردهاند ...اما سنت ،روایتی است که از محمد بن اسحاق بن
خزیمه روایت شده است :دربارۀ این داستان از او پرسیده شد .او گفت :این جعلی از سوی
2
زندیقهاست ،و کتابی دربارهاش تألیف شده است».

در نتیجه استناد تشکیککنندگان به این حادثۀ دروغین و جعلی برای توجیه
گفتههایشان ،چیزی جز حیلهگری فردی بدبخت و بیچاره نیست ،نه کمتر و نه بیشتر.
دوم:

اینکه ما دروغین و جعلیبودن این اتفاق را مطرح میکنیم ،بهتر و برتر از آن است که
آرا و نظراتی ظنی را مطرح کنیم و بهدنبال توجیهاتی منطقی بگردیم و این واقعه را
ممکنالوقوع جلوه دهیم .علما چند سخن و نظر را دربارۀ آن بیان کرده و به بحث و
ً
بررسیاش پرداختهاند 3که بنده هیچ سودی در پرداختن به آنها نمیبینم؛ زیرا اینها ِصرفا
فریبکاریها و اوهامی است که کمترین چیزی که میتوان دربارۀشان گفت اشکال وارد
کردن به عصمت رسول است که از نظر عقلی و نقلی ثابت شده است؛ البته اگر نگوییم
راهی برای اشکال وارد کردن به کتاب کریم و نیز به رسول کریم را برای تشکیککنندگان
هموار کردهاند.
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سوم:

َ َ َ َْ َ

َ َ ُ

ُ

اما آیهِ  :إذا ت َمن ٰی ألقی الش ْیطان ِفي أ ْم ِن َی ِت ِه( جز اینکه هرگاه تمنا داشت و به آن امید

القای [شبهه] میکرد)؛ علمای مسلمان (محدثین و مفسرین) به
داشت ،شیطان در تمنایش ِ
بیان معنای این پرداخته ،و نظراتی را دربارهاش ارائه دادهاند که مشهورترین آنها این بوده
که «تمناکردن :آرزو کردن» در این آیه ،بهمعنای تلوت است؛ و نیز بهمعنای وسوسه و
ْ
حدیث نفس است؛ 1بهمعنای اینکه پیامبر ،خودش تلوت میکرد و میخواند ،و شیطان،
وسوسههایش را برای شنوندگان بیان میکرد.
برخی از مفسرین ،به مسئلۀ القای شیطان در تلوت تأکید کردهاند.

2

برخی از آنان ،نزول این آیه را تسلی خاطر رسول خدا میدانند .طوسی گفته است:
«معنای این آیه ،تسلی خاطر پیامبر است؛ و اینکه خداوند ،پیامبر یا فرستادهای
را مبعوث نکرده است مگر اینکه وقتی او آرزو کرد ـیعنی تلوت کردـ شیطان در جهت
مخدوشکردن تلوت وی تلش کرد القا کند؛ ولی خداوند با آیات محکم خود آنچه را او
3
القا کرده بود از بین برد».

عدهای هم گفتهاند این آیه به آرزوی قلب اشاره دارد ،و منظور ،برنامهریزی انسان برای
وجود چیزی است که دوستش دارد و خواستارش است؛ به این معنا که پیامبر یا فرستادۀ
الهی ،دوست دارد دین خدا را بیان کند و مردم به او رو کنند و ایمان بیاورند؛ ولی شیطان،
وسوسهاش را به مردم القا میکند تا ستمکاران را تحریک کند و مفسدان را فریب دهد تا
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این کار را برای این فرستاده یا پیامبر تباه کند.

1

برخی از آنان «تمنا» را بهمعنای سخن و بهزبانآوردن آن تمنا و آرزو تفسیر کردهاند.
2
پیامبر سخن میگوید ،و شیطان در سخن و کلم او القا میکند.
اینها نمونههایی از نظرات علمای مسلمان دربارۀ بیان معنای آیه بود؛ ولی معنای
صحیح آیه ،با دقت در نکات زیر روشن میشود:
-1

-2

-3

-4

«تمنا :آرزو و خواست» نبی یا رسول ،بهمعنای «امیدواری» است؛ یعنی
«امیدواری به یک خیر و خوبی»؛ و این امیدواری او ،نه به آن صورتی که برخی
از علما بیان کردهاند به این دلیل بوده که وی آن را دوست دارد و محبوبش و
ْ
هوای نفسش است؛ بلکه از دستور خداوند سبحان آمده است.
پس از آنکه نبی یا رسول ،شروع به آشکارکردن امیدواریاش به مردمی کرد
که از او پیروی میکنند ،شیطان به القای باطل در سینۀ برخی از آنان اقدام
میکند.
برای منسوخکردن و از بینبردن القای شیطان ،خداوند فرشتگانی را بهسوی
برخی از این مردم گسیل میدارد تا در سینههایشان ،آن حقی را القا کنند که
باطلبودن القای شیطان را روشن کند؛ به این صورت که خداوند با رحمت
خود آیاتش را با القای طمأنینه و آرامش در دلهای مؤمنان محکم نموده و
یقین آنان را افزون کرده است که حق ،همانی است که رسول خدا ،آنان را به
آن فراخوانده ،نه باطلی که شیطان القا کرده است.
القای شیطان ،با وسوسه و نمایشهای خبیثانه در خواب یا بیداری انجام
میشود؛ اما فرشتگانی که حق و یقین را در دل مؤمنان القا میکنند این کار
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را از طریق دمیدن آن در دلها ،یا از طریق رؤیاهای صادقه در خواب و
بیداری انجام میدهند.
 -5القای شیطان ،فتنه است؛ در نتیجه هرکسی از آن پیروی کند ،اصل نفاق و
ایماننداشتنش به رسول خدا آشکار میشود.
َ ْ
َ َ
از سید احمدالحسن دربارۀ سخن حقتعالی پرسیده شدَ  :و َما أ ْر َسل َنا ِم ْن ق ْب ِلك ِم ْن
َْ َ َ َ ُ ُ
ْ
َ ُ َ
َ َ ُ ُ
َ َ َ َ َ
ول َوال ن ِبي ِإال ِإذا ت َم َن ٰی ألقی الش ْیطان ِفي أ ْم ِن َی ِت ِه ف َی ْن َسخ الل ُه َما ُیل ِقي الش ْیطان ث َم ُی ْح ِک ُم
َر ُس
ٍ
ٍَ
ُُ
َّ َ ُ ْ ً َّ
َ ْ
َ
ٌ َْ
الل ُه َآیا ِت ِه َوالل ُه َع ِل ٌیم َح ِک ٌیم * ِل َی ْج َعل َما ُیل ِقي الش ْیطان ِفت َنة ِلل ِذ َین ِفي قل ِوب ِه ْم َم َرض َوالق ِاس َی ِة
ُُ
َ َ
َّ َّ
َ
ین ل ِفي ِشق ٍاق َب ِع ٍید( 1و پیش از تو [نیز] هیچ رسول یا پیامبری را
قل ُوب ُه ْم َو ِإن الظ ِال ِم
القای
نفرستادیم جز اینکه هرگاه تمنا داشت و به آن امید داشت ،شیطان در تمنایش ِ
[شبهه] میکرد .پس خدا آنچه را شیطان القا میکرد محو میگردانید ،سپس خدا آیات خود
را استوار میساخت ،و خدا دانای حکیم است * تا آنچه را که شیطان القا میکند ،برای
کسانی که در دلهایشان بیماری است و [نیز] برای سنگدالن آزمایشی بگرداند ،و
ستمگران در ستیزهای بس دور و درازند) که معنای القای شیطان در آرزوی پیامبر چیست؟
«پاسخ:
هیچ فرستادهای یا هیچ پیامبری ـو از اهلبیت روایت شده است "و ال
محدث :و هیچ محدثی" در حالی که خودشان محدث بودندـ آرزو و تمنایی نداشت
ـیعنی امید برای حاصلشدن خیری از امور خیر که خداوند حاصلش میکند ،حتی
اگر پارهای اوقات بهصورت اجمالی باشد؛ بهعبارت دیگر آرزوی آنها محققشدن
امر خداوند سبحان است نه آن گونه که برخی مردم پنداشتهاند میل و هوا و هوس
َ ْ َ َّ َ ُ ُ
خودشانـ مگر ألقی الش ْیطان ِفي أ ْم ِن َّی ِت ِه( شیطان در آرزویش چیزی القا نمود)؛
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یعنی پس از آنکه فرستاده (چه فرستاده باشد چه پیامبر و چه محدث) شروع کرد به
آشکارکردن میل و آرزویش برای پیروانش ،شیطان اقدام به القای باطل در سینۀ
برخی از این مردم ـدربارۀ این آرزویی که برای آنان یا برای برخی از آنها آشکار
نموده استـ میکند.
ََ َ ُ ُ ْ
َّ َ ُ
الله َما ُیل ِقي الش ْیطان( خدا آنچه را که شیطان افکنده بود محو و
فینسخ
نابود میکند) :با فرستادن ملئکهای که در سینۀ برخی از این مؤمنان حق را القا
میکردند؛ حقی که با القای شیطان در سینههای برخی ،باطل پنداشته میشد.
الله َآیاته َو ُ
ُ ث َّم ُی ْحک ُم ُ
الله َع ِل ٌیم َح ِک ٌیم( سپس خدا آیات خود را استوار
ِِ
ِ
میساخت ،و خدا دانای حکیم است) :خداوند آیاتش را با افکندن طمأنینه و آرامش
و وقار و یقین در قلبهای مؤمنان محکم میفرماید ،پس از اینکه در قلبهایشان
از سوی خودش ـسبحانومتعالـ این علم را القا نمود که آنچه شیطان در سینۀ
برخی القا کرده است ،حق نبوده ،بلکه حق آن چیزی است که فرستاده بهسویش
فرامیخواند .القای شیطان با وسوسه در قلب یا با نشاندادن چیزی خبیث در
ْ
بیداری یا خواب صورت میپذیرد .شیطان به دوستان خود که نفسهایشان و ُحب
منیت و اظهارکردن و سروری و ریاست باطل و پیروی از هوای نفس بر ایشان مسلط
ُ َ َ َّ ُ َ ُ ِّ َ َّ
َ ْ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َّ
اك
َشده است القا میکندَ .هل أنبئکم علی من تنزل الش ِ
یاطین * تنزل علی کل أف ٍ
َ
ُ ْ ُ َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ ْ
کاذ ُبون ( 1آیا شما را آ گاه کنم که شیاطین بر
أ ِث ٍیم * یلقون السمع و أ کث ُرهم ِ
چهکسی نازل میشوند؟ * بر هر بسیار دروغگوی گنهکار نازل میشوند * القا
میکنند در حالی که بیشترشان دروغگویاناند).
نسخ و محو و نابودکردن آنچه شیطان القا میکند توسط خداوند ،با ارسال
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ملئکهای انجام میشود که حق را به اولیای الهی القا میکنند ،و در قلبهای
مؤمنان سخن میگویند و حق را به آنها میشناسانند و آنچه را که آنها را به صراط
مستقیم هدایت میکند ،در خواب یا بیداری به آنها نشان میدهند .پیروی از
فرستاده ،همان حق آشکار از جانب خداوند سبحانومتعال است ،و کسانی که از
القائات شیطان پیروی میکنند ـکه آزمایشی برایشان استـ در گذشته هم مؤمن
نبودهاند؛ بلکه منافقانی بودهاند که در قلبهایشان مرضی بوده و قلبهایشان
سخت و تاریک بوده است و در شکوتردید گرفتار بودهاند.
َ َ
َّ َّ
َ
َ
َ َّ ُ ُ ْ ْ َ َّ ْ ُّ
ین ل ِفي ِشق ٍاق َب ِع ٍید * َو ِل َی ْعل َم ال ِذ َین أوتوا ال ِعل َم أن ُه ال َحق ِمن َّر ِّبك
َ و ِإن الظ ِال ِم
َ ُ
َ
َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َّ
َ ْ
َ
الله ل َه ِاد ال ِذ َین َآم ُنوا ِإلی ِص َر ٍاط ُّم ْست ِق ٍیم * َوال َی َزال
ف ُیؤ ِم ُنوا ِب ِه فتخ ِبت له قلوبهم و ِإن
ْ ْ ُ
الس َاع ُة َب ْغ َت ًة َأ ْو َی ْأت َی ُه ْم َع َذ ُ
َّالذ َین َک َف ُروا في م ْر َیة ِّم ْن ُه َح َّتی َت ْأت َی ُه ُم َّ
اب َی ْو ٍم َع ِق ٍیم * ال ُملك
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ُ
َّ
َّ
ِّ
َ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َْ َ
ُ َْ ْ
َ َ
ات الن ِع ِیم ( 1و
ات ِفي جن ِ
یوم ِئ ٍذ لل ِه یحکم بینهم فال ِذین آمنوا وع ِملوا الص ِالح ِ
ستمکاران در اختلفی بزرگ گرفتارند * و تا آنان که به ایشان علمی داده شده است
بدانند قرآن حقی از جانب پروردگار توست و به آن ایمان بیاورند و دلهایشان با آن
آرام گیرد و خدا کسانی را که ایمان آوردهاند به راه راست هدایت میکند * همواره
کافران در آن شک میکنند تا آنگاه که ناگهان آن ساعت فرا رسد یا به عذاب روز
بیشادمانی گرفتار آیند * فرمانروایی در آن روز از ِآن خداوند است .میانشان حکم
میکند .پس کسانی که ایمان آوردهاند و کارهای شایسته کردهاند در بهشتهای پر
نعمتاند).
َّ َ ْ
منافقان و کفار تا آخرین لحظه در رسالت شک خواهند داشت َ حتی تأ ِت َی ُه ُم
َ
َّ ُ ْ َ ً
الس َاعة َبغتة( تا آنگاه که ناگهان آن ساعت فرا رسد) یعنی تا قیام قائم أ ْو
َی ْأت َی ُه ْم َع َذ ُ
اب َی ْو ٍم َع ِق ٍیم( یا به عذاب روز بیشادمانی گرفتار آیند) یعنی نظیر و
ِ
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مانندی ندارد ،و هیچ سالی از سالهای پیشین چون آن ،متولد نشده است ،و آن،
پادشاه حاکم
روز قیام قائم است .در این روز سلطنت از ِآن خداوند است؛ چراکه
ِ
1
در این روز ،امام مهدی است».
والحمد لله وحده.

 - 1سید احمدالحسن ،متشابهات ،پاسخ پرسش .42

() 4
اشکاالت مربوط به مخالفت قرآن با علم
واردکردن اشکال به قرآن از نظر مخالفت برخی از آیات قرآن با دادهها و واقعیتهای
ثابتشدۀ علمی ،یکی از راههای تشکیککنندگان برای اشکالگرفتن به قرآن کریم بوده
است .برخی از آیات ـبه نظر آنانـ اشتباهات علمی در خود دارند ،و این ،با اینکه قرآن ،یک
کتاب الهی معصوم از اشتباه بوده باشد منافات دارد؛ همچنین نشان میدهد قرآن فقط یک
تلش بشری محض بوده است که میتواند اشتباه داشته باشد.
پاسخ:

اول:

در ابتدا باید توجه داشته باشیم که ما در برابر دو گرایش قرار داریم :گرایشی که
پیشگامانش تلش میکنند به اثبات چیزی بپردازند که آن را «اعجاز علمی قرآن» نامیدهاند
و آنان را میبینیم که به هر دستاویزی چنگ میزنند تا اثبات کنند قرآن ،با یک نظریۀ علمی
مطابقت دارد .در برابر آن ،گرایش تشکیککنندگانی قرار دارد که چنین تلشهایی را بهطور
کلی رد میکنند و حتی به سخره میگیرند.
کسی که مکتوبات هر دو طرف «تأییدکننده و انکارکننده» را مطالعه کند تصور میکند
در برابر کتابی قرار است که بخش بزرگی از آن شامل دایرةالمعارف علمی طبیعی است؛
مثل پزشکی ،زیستشناسی ،زمینشناسی ،فیزیک و علوم طبیعی دیگر؛ و تشکیککننده
میخواهد بر اساس آن ،قرآن را محکوم کند.
درحقیقت منظور از قرآن ،نه این بوده است و نه آن .قرآن ـهمان طور که خودش را
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معرفی کرده استـ کتاب هدایت و یادآوری و درستکاری و صداقت است .حقتعالی
میفرماید:
ُ
َ ٌ ْ َ َ َ ََ ُ
ْ ْ ْ
ْ َ َ ٌ ْ ُ ُْ
َ 1
اب أنزل ِإل ْیك فل َیک ْن ِفي َصدرك ح َر ج ِمنه ِلتن ِذ َر ِب ِه َو ِذک َر ٰی ِلل ُمؤ ِم ِنین
 ِ کتِ
ِ
(این کتابی است که بهسوی تو نازل شده است؛ پس نباید در سینهات از ناحیۀ
آن تنگی و فشار باشد ،تا بهوسیلۀ آن مردم را بیم دهی ،و برای مؤمنان تذکر
و پند باشد).
َ
َ ََْ ُ ََُ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َْ َ ُ َ
َ َٰ َ ْ ُ ْ َ
ْ
َ
 ِ إن هذا القرآن یه ِدي ِلل ِتي ِهي أقوم ویب ِشر المؤ ِم ِنین ال ِذین یعملونً
َ َ ََ َ َ َ
ات أن ل ُه ْم أ ْج ًرا ک ِب ًیرا( 2قطعا این قرآن به [آیینی] که خود پایدارتر
الص ِالح ِ
است راه مینماید ،و به آن مؤمنانی که کارهای شایسته میکنند مژده میدهد
که پاداشی بزرگ برایشان خواهد بود).
روشن است قرآن کریم ،کتاب هدایت و انذار است ،و کتابی نیست که منظور از آن،
جمعآوری نظریات فیزیک و شیمی و زیستشناسی و زمینشناسی و مانند آنها باشد؛ ولی
این به آن معنا نیست که بههیچوجه در برخی از آیاتش ـبهطور ضمنیـ به برخی از حقایق
هستی یا طبیعی نپرداخته است .مثل اشاره به اینکه هستی ،آغازی دارد ،و در گسترشی
َ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ ُ
وس ُعون( 3و آسمان را با دستانی برافراشتیم،
همیشگی است :والسماء بنیناها ِبأی ٍد و ِإنا لم ِ
و بیگمان ،ما گسترندهایم)؛ یا اشاره به این واقعیت که انسان ،نتیجۀ فرایند رویشی بوده که
َ َْ َ ُ
َْ َ ً
در این زمین به وجود آمده استَ  :والل ُه أن َبتک ْم ِم َن اْل ْر ِض ن َباتا( 4و خدا شما را همچون
گیاهی از زمین رویانید)؛ و اشارههایی اینچنینی که با هدف اصلی هدایت خلیق بهسوی
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خداوند سبحان هماهنگی دارند .حتی خداوند سبحان کسی است که مردم را به تأمل و
َُ
آیات گستردهشده در انفس و آفاق فراخوانده است تا با آنها هدایت شوند و
اندیشه در ِ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
بشناسند که خدای سبحان حق استَ  :سن ِر ِیه ْم َآیا ِتنا ِفي اْلْف ِاق َو ِفي أنف ِس ِه ْم حت ٰی َیت َب َی َن
َ ََ َ ُ َ
َ ََ ْ ُ َ َ ْ
َ ٌ
ل ُه ْم أن ُه ال َحق أ َول ْم َیک ِف ِب َر ِبك أن ُه َعل ٰی ک ِل ش ْي ٍء ش ِهید( 1بهزودی نشانههای خود را در
افقها[ی گوناگون] و در درونشان به ایشان نشان خواهیم داد ،تا برایشان روشن گردد که
او حق است .آیا کافی نیست پروردگارت خود شاهد هر چیزی است؟).
بله ،اشکالی در این وجود ندارد که قرآن ،پیشیگیرندۀ کشف یک حقیقت کیهانی بوده
ً
باشد ،و سپس بعدا فیزیکدانان یا زیستشناسان تکاملی کشف کنند که آن ،یک واقعیت
ً
علمی ثابتشدۀ صحیح بوده است .این کشف هرچند طبیعتا در بزرگی صداقت گویندۀ قرآن
سهمی دارد ،ولی ـدر هر حالـ قرآن را در جایگاه کتابی که برای مطرحکردن نظریات علمی
آمده باشد قرار نمیدهد و چنین تصویری از قرآن ارائه نمیدهد که قرآن از این نظر که «یک
کتاب علمی طبیعی است» در صدد اثبات حقانیت و الهیبودن خود ،یا حقانیت کسی باشد
که آن را آورده ،و در دعوت خود آن را به زبان آورده است؛ حال آنکه برخی از جزئیات این
واقعیتهای علمی ،جز با گذشت هزار سال از بعثت رسول خدا روشن نشده است.
اگر دو طرف درگیر ،دربارۀ راز اعجاز قرآن جستوجو میکنند ـکه تحدی ،بهواسطۀ آن
اتفاق افتاده استـ متوجه میشدند طبق آنچه سید احمدالحسن روشن کرده است ،این
اعجاز در تأثیر روانی و روحی برای تدبرکننده پنهان است .چه این فرد ،قاری قرآن باشد و
2
چه شنونده.

 - 1فصلت.53 :
 - 2مراجعه کنید به :دکتر علء سالم ،بحث اعجاز قرآن ،ضمیمۀ پاسخهای سید احمدالحسن در موضوع اعجاز.
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دوم:

قرآن ،کتاب آسمانی است ،و حقیقتی ُعلوی دارد که از سوی خداوند عزوجل به فرستادۀ
خاص خود را دارد که
کریمش در این جهان ،وحی شده است؛ در نتیجه زبان و رمزهای ِ
پنهان ماورای الفاظش پرده برمیدارد .از آنجا که حقایق از عالم باالست ،نقش
از آن حقایق ِ
الفاظ چنین خواهد بود که با توجه به ماهیتشان بهطور مناسب به آن حقایق اشاره داشته
باشد؛ و جایگاه آن در این خصوص ،مثل جایگاه هر سخنگویی است که برای رساندن
حقیقت ،زبان مخصوص به خود و روش خاص خودش را دارد .به همین دلیل رسول خدا
ـیعنی ظاهرکنندۀ قرآن و سخنگویش در این عالمـ راه و روش کاملی را برای تعامل با قرآن
و بیان و تفسیر و کشف حقایق آن ،از طریق ضمیمهکردن ِعدل و همتراز و ترجمان الهی
یعنی «حجت خدا» وضع نمود تا پس از وی قرآن هدف خود را برای هدایت آفریدگان محقق
کند .همچنین روشن فرموده است که در قرآن ،ظاهری و باطنی ،و محکمی و متشابهی
وجود دارد ،و در عین حال از تفسیر و روشنگری از قرآن طبق نظرات شخصی ،بازمیدارد؛
همچنین اینکه قبل از محکمکردن متشابه قرآن توسط ایشان در زندگیاش یا پس از
رحلتش بهسوی خداوند ،توسط یکی از اوصیایش ،به آن متشابه تکیه و اعتماد شود.
پژوهشگر قرآنی ـبدون درنظرگرفتن قصد و غرضی که داردـ اگر میخواهد در تحقیقات
خود منصف و واقعگرا باشد ،نباید به این مسئله بیتوجهی کند .دستکم خود قرآن از وجود
َ ٌ
ٌ
متشابه در آیاتش پرده برداشته استُ  :ه َو َالذي َأ ْن َز َل َع َل ْی َك ْالک َت َ
اب ِم ْن ُه َآیات ُم ْحک َمات
ِ
ِ
ُ َ ُُ ْ َ ََُ ُ ُ َ َ َ ٌ َََ َ
ُُ ْ ٌَْ َََ ُ َ
ون َما َت َش َاب َه م ْن ُه ْابت َغ َاء ْالف ْتنةَ
َ
اب وأخر متش ِابهات فأما ال ِذین ِفي قل ِوب ِهم زیغ فیت ِبع
ِ ِ
ِ ِ
هن أم ال ِکت ِ
ْ ْ َُ ُ َ
َ ْ َ َ َْ َ َ ََْ ُ َْ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ
ون َآم َنا به ُک ٌل م ْن ع ْند َرب َنا َوماَ
واب ِتغاء تأ ِو ِیل ِه وما یعلم تأ ِویله ِإال الله والر ِاسخون ِفي ال ِعل ِم یقول
ِِ
ِ ِ ِ ِ
ََ َ َ ُ ُ ْ َ
اْل ْل َ
اب( 1اوست کسی که این کتاب را بر تو فروفرستاد .پارهای از آن ،آیات
ب
یذک ُر ِإال أولو
ِ
محکم هستند .آنها اساس کتاباند؛ و [پارهای] دیگر متشابهاتاند .اما کسانی که در

 - 1آل عمران.7 :
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دلهایشان انحراف است برای فتنهجویی و طلب تأویل آن [به دلخواه خود] از متشابهش
پیروی میکنند ،با آنکه تأویلش را جز خدا و ریشهداران در دانش کسی نمیداند .همانان که
میگویند «ما به آ ن ایمان آوردیم ،همه از جانب پروردگار ماست» و جز خردمندان کسی
متذکر نمیشود).
در نتیجه منطقی نیست که خوانندۀ قرآن ،دربارۀ یکی از آیات قرآن به ِصرف اینکه
نتوانسته است آن را درک کند یا چگونگی جمعبستن آن آیه را به آیۀ دیگر نمیداند ،یا اینکه
ظاهر آن آیه مخالف آموزهای باشد که از نظرش ثابت است یا  ...اشکال وارد کند ،و فرض
ً
بر این است که ـاگر او واقعا یک محقق واقعگراستـ باید بهدنبال کسی بگردد که شایستگی
توضیح قرآن را داشته باشد؛ یعنی «امامی از آلمحمد = همتراز قرآن»؛ و قبل از
اشکالگیری و تشکیک در بارۀ آن ،از او دربارۀ مسائل متشابهی که برایش پیش آمده است
سؤال کند ،نه اینکه اشکال و شکوتردید خود را دلیلی برای الهینبودن قرآن بداند!
ما کسی را که از یک نظریۀ علمی پیچیدهای اشکالی میگیرد ،چگونه توصیف کنیم؟
ً ً
آن هم مثل صرفا به این دلیل که آن را نفهمیده است ،و قبل از اینکه به دانشمندی مراجعه
کند که شایستگی توضیح درست آن نظریه را داشته باشد اظهار نظر نماید! آیا جز این است
که او تحقیقات علمی محکم را به بازی و بیهودگی گرفته؟!
سوم:

برای تکمیل فایده ،در ادامه به نمونههایی از طعنهها و اشکاالت آنها نسبت به قرآن
ـطبق نظر آنهاـ از نظر مخالفتداشتن با دادههای علمی میپردازیم ،و ارزش علمی و
میران تأثیرگذاری آنها را بر اینکه «قرآن کریم ،یک کتاب الهی فرستادهشده باشد» خواهیم
دید.
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اشکال :10طوفان نوح
علمای ادیان ،بهدلیل تحریف برخی از متون دینی ،یا فهم اشتباه آنها ،حادثۀ طوفان
را بهشکلی مطرح کردهاند که شرارت خداناباوران و تشکیککنندگان را برانگیخته است ،و
آنها این حادثه را دستمایهای کافی دانستهاند که با استفاده از آن به دین الهی اشکال
وارد کنند.
خلصۀ داستان دینی طوفان نوح :طوفان ،همۀ کره زمین را با آب پوشاند؛ ولی نوح و
کسانی که به او ایمان آوردند و پس از ساخت کشتی بههمراهش سوار کشتی شدند ،توانستند
نجات پیدا کنند .آن کشتی آنها را به همراه یک جفت از هر حیوانی که روی زمین زندگی
ً
میکرد با خود حمل کرد ،و او و کسانی که با وی بودند ،بهعلوۀ همۀ حیوانات ،تقریبا
بهمدت یک سال در آن کشتی ماندند!
اشکاالتی که به این طرح وارد میشود عبارتاند از:
-1

-2

-3

-4

این مقدار آبی که طوفانی را به وجود آورد که همۀ زمین را پوشانده بود از کجا
آمده است؟! در حالی که تمام آبی که در زمین موجود است برای پوشاندن
همۀ زمین کافی نیست!
نوح این مقدار غذای کافی برای غذادادن به حیواناتی را که با خودش سوار
کرده بود از کجا آورده است؟ بهخصوص با درنظرداشتن این نکته که وی یک
جفت از هر حیوانی را سوار کرده است!
چگونه حیوانات جزیرهها و قارههای دوردست ـمثل استرالیاـ به نوح رسیدند تا
َ
بههمراه وی در کشتی سوار شوند ،بدون اینکه در این رفتوآمد خود اثری
باقی گذاشته باشند؟
هیچ آثاری از سیلی که همۀ کره زمین را فراگرفته باشد وجود ندارد!

بنابراین این داستان ،در برابر نقد علمی تابوتوان ایستادگی ندارد؛ و از آنجا که

اشکاالت مربوط به مخالفت قرآن با علم 125 ................................. ................................

کتابهای مقدس دینی این داستان را بیان کردهاند ،این داستان ،اشتباهبودن این کتابها
را آشکار میکند و این کتابها به آن صورتی که پیروانشان ادعا میکنند آسمانی نیستند.
پاسخ:

اول:

شکل گفتهشده ،از تورات است .در ِسفر پیدایش
تردیدی نیست که اصل داستان به این ِ
1
آمده است:
 کشتی یک جفت از هر حیوان را با خود حمل کرد) :و جفتجفت از هرذیجسدی که روح حیات دارد نزد نوح به کشتی درآمدند .و آنهایی که آمدند
نر و ماده از هر ذیجسد آمدند ،چنانکه خدا وی را امر فرموده بود .و خداوند
2
در را پشت سر او بست).
 همچنین در این سفر آمده است که آب ،همۀ زمین را فراگرفت( :و آب برزمین بسیار زیاد غلبه یافت ،تا آنکه همۀ کوههای بلند که زیر تمامی آسمان
3
بود پوشیده شد .آبها پانزده ِذراع از کوهها باالتر رفتند و آنها را پوشاندند).
 همچنین در این سفر آمده است که طوفان اتفاق افتاد ،در حالی که عمر نوح600سال بود ،و در 601سالگی عمر نوح به پایان رسید( :و در سال ششصد
از زندگانی نوح ،در روز هفدهم از ماه دوم ،در همان روز جمیع چشمههای
ُ
لجۀ عظیم شکافته ،و روزنههای آسمان گشوده شد ...در همان روز نوح و
پسرانش ،سام و حام و یافث ،و زوجۀ نوح و سه زوجۀ پسرانش ،با ایشان داخل

 - 1مراجعه کنید به :عهدالقدیم /سفر تکوین (پیدایش) :اصحاح  7و .8
 - 2سفر پیدایش ،اصحاح  ،7آیات  15و ( .16مترجم)
 - 3سفر پیدایش ،اصحاح  ،7آیات  19و ( .20مترجم)
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کشتی شدند)( 1.و در سال ششصدویک ،در ماه اول ،در اول ماه ،آب از زمین
2
خشک شد).
بیشتر علمای مسلمان از این طرح تأثیر پذیرفتند .نمونههایی از سخنان آنان:
ابنکثیر گفته است:
«جماعتی از مفسران گفتهاند :آب از ارتفاع کوههای روی زمین پانزده ذراع باالتر
رفت .این همان نظر اهل کتاب است؛ و گفته شده است :هشتاد ذراع؛ و همۀ زمین را
فراگرفته است؛ تمام طول و عرض زمین ،و پستی و بلندیهای آن ،و کوه و زمینهای
بایر و شنی آن را؛ و هیچ جنبندۀ زندهای در هیچ جای زمین باقی نماند ،چه کوچک و چه
3
بزرگ».

شیرازی در تفسیر خود گفته است:
« -13آیا طوفان نوح همۀ جهان را فراگرفت؟! از ظاهر آیات برای ما روشن میشود
که طوفان ،فقط به یک منطقه از زمین اختصاص نداشته ،بلکه همۀ سطح زمین را
4
پوشانده است».

سؤال زیر از مرکز پژوهشهای اعتقادی ،زیر نظر مرجعیت سید سیستانی پرسیده شده
است و به نظرمیرسد او از پاسخ آنها به این مطلب رضایت داشته است:
«پرسش از میرزا /عمان:
آیا طوفانی که عقوبتی برای قوم پیامبر خدا نوح بود همۀ سطح زمین را فرا گرفت،

 - 1سفر پیدایش ،اصحاح  ،7آیات  11و ( .13مترجم)
 - 2سفر پیدایش ،اصحاح  ،8آیۀ ( .13مترجم)
 - 3ابنکثیر ،بدایة و النهایة.127 /1 :
 - 4ناصر مکارم شیرازی ،االمثل.540 /6 :
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یا فقط به منطقۀ خاصی اختصاص داشت؟
پاسخ:
برادر محترم ،میرزا!
سلم علیکم و رحمة الله و برکاته
ْ
َ َ َ َ ْ
ْ ُ
حقتعالی میفرمایدِ  :إنا ل َما طغی ال َم ُاء َح َمل َناک ْم ِفي ال َج ِار َی ِة( 1چون آب طغیان
کرد بهراستی که ما شما را بر کشتی سوار نمودیم).
َ َ ْ
«طغی ال َم ُاء» :یعنی از حد معمول خود تجاوز کرد .از علی روایت شده است:
«هر قطرهای از آب که فرو افتاد با پیمانهای به دست فرشتهای فرود آمد ،مگر در روز
طوفان؛ چراکه فقط به او ـو نه دیگر نگهبانانـ اجازۀ این کار داده شده است؛ و این سخن
ْ
َ َ َ
خداوند استِ ( :إنا ل َما ط َغی ال َم ُاء) ...تا آخر حدیث» و از این حدیث دانسته میشود آب،
همۀ خشکی را پوشاند.
و آنچه علمه طباطبایی در تفسیر المیزان بیان کرده است این مطلب را تأیید
میکند :به نوح دستور داده شد از هرکدام از انواع حیوانات ،یک جفت با خود حمل
کند .این نکته تصریح دارد بر اینکه طوفان ،همۀ مکانهای خشکی زمین یا بیشتر آن را
ـ که بهمنزلۀ همۀ زمین استـ فراگرفت .در حقیقت ظاهر قرآن کریم ـکه ظهوری
انکارنشدنی داردـ بیان میکند طوفان ،همۀ زمین را فراگرفته است ،و تمام بشری که
روی آن بودهاند همگی غرق شدند ،و تا این زمان هیچ دلیل قطعی وجود نداشته است
که از چنین ظهور و فهمی ،رویگردانده شود ».تفسیر المیزان :ج ،10ص.266
در پناه خدا باشید».

2

 - 1حاقه.11 :
 - 2قابل دسترس در آدرس3001 https://www.aqaed.com/faq/:
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برخی از آنان به تردیدهایی دربارۀ این مسئله اعتراف کردهاند .شیخ جواد مغنیه میگوید:
«و چه بسا طوفان نوح ،کلی بوده باشد ،یا چه بسا فقط به قسمتی از زمین اختصاص
داشته باشد؛ و هیچ متنی در کتاب خدا نیست که به یکی از این دو صراحت داشته
1
باشد».

و حتی عدهای از آنان گفتهاند نوح علوه بر همۀ حیوانات ،تمام درختان را نیز با
خودش برده است:
« -2758پیامبر خدا نوح ،هنگام طوفان با خودش در کشتی از همۀ درختان برد».

2

َ
حال اگر به اشکاالت پیشگفته توجه کنیم ـمثل مسئلۀ وجودنداشتن اثری از طوفانی
َ
که همۀ زمین را فراگرفته باشد ،و نیز نبود هیچ اثری از حیوانات جزیرههای دورافتادهـ
روایت «تورات که بیشتر فقهای مسلمان نیز
نتیجهای که خواهیم گرفت این خواهد بود که ِ
آن را تأیید میکنند در برابر نقد علمی رنگ میبازد و بههیچوجه نمیتوان توجیه علمی برای
آن ارائه کرد .یا ما باید علم را رد کنیم و به جهل راضی شویم ،یا بگوییم طوفان نوح محدود
3
بوده و منطقۀ مشخصی از زمین را در بر گرفته است».
مگر اینکه گفته شود این آثار با معجزۀ الهی پنهان شده است!
«البته در این صورت ،ماجرا یک قصهپردازی تخیلی خواهد بود .هرجا که
موضوع ،بغرنج و گیجکننده میشود و مشخص میگردد قضیه با حقایق اثباتشدۀ
علمی ناسازگار ،و فاقد شواهد تاریخی است ،دلیل آن را معجزه میدانند و حال آنکه
ارائۀ معجزه از سوی خداوند باید از روی حکمت و دلیل حکیمانه باشد ،نه کاری

 - 1محمد جواد مغنیه ،تفسیر الکاشف.433 /7 :
 - 2مناوی ،فیضالقدیر.526 /3 :
 - 3احمدالحسن ،توهم بیخدایی ،فصل پنجم ،بحثی دربارۀ طوفان نوح.
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عبث ،یا برای گمراهکردن انسان و پوشیدهساختن وقایع و رویدادهایی همچون
طوفان نوح .باید به این نکتۀ مهم نیز توجه داشت که ماجرای طوفان ،یک
داستان تاریخی است؛ از همین رو موضوعات مربوط به آن را میتوان به لحاظ
علمی بررسی و تأیید کرد .بر این اساس امروزه بهواسطۀ علم میتوان هر چیز
نادرست را در این داستان بهآسانی کشف و شناسایی کرد .به این ترتیب فقط داستان
درست و واقعی بر جای میماند؛ داستانی که با حقایق علمی که زمینشناسی
1
تاریخی و نتایج کاوشهای دقیق علمی به دست میدهد ،تناقضی ندارد».
دوم:

طرح واقعی و صحیح طوفان که در آن ،متن دینی با واقعیتهای علمی و تاریخی
پنجم کتاب «توهم بیخدایی»
هماهنگی دارد ،طرحی است که سید احمدالحسن در فصل ِ
تحت عنوان «بحثی دربارۀ طوفان نوح» بیان کرده و در آن بهطور مفصل سخن گفته ،و
داللت علمی و تاریخی و دینی را برای طرح خود توضیح داده است .همه میتوانند به این
کتاب مراجعه کنند و از آن مطلع شوند.
بهطور کلی ،مطالب زیر برخی از نکاتی است که ایشان در بحث خود به آنها اشاره کرده
است:
 -1بیان برخی از اشکاالت علمی نسبت به تصویر سنتی دینی از طوفان نوح ،و نیز
خلصۀ اشکاالت بیخدایان به این داستان.
 -2پرداختن به داستان طوفان در متون سومری و بابلی ،و اینکه ـطبق این متونـ آغاز
آن پس از کاملشدن آفرینش انسان خردمند (هوموساپینس) بود که سیاهپوست بودند و از
علمی
آفریقا به درۀ حاصلخیز هجرت کرده بودند .این نکته ـعلوه بر اینکه یک مسئلۀ
ِ
 - 1احمدالحسن ،توهم بیخدایی ،فصل پنجم ،بحثی دربارۀ طوفان نوح.
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ثابتشده است1ـ عبارتی را که در متون سومری بسیار تکرار شده است توضیح میدهد:
«قوم سیاه َسرها»؛ معمایی که برای باستانشناسان حلنشدنی باقی مانده بود ،و اکنون
پیشینیان سومریها از آفریقا آمده بودند طبیعی است
علت آن روشن شده است .از آنجا که
ِ
که رنگ سرشان سیاه بوده باشد .سپس گام بعدی از راه رسید ،یعنی ِاستخلف و جانشینی
الهی ـیا طبق تعبیر سومریها :نزول پادشاهی از آسمانـ برای نخستین خلیفۀ انسانی،
«آدم» در زمین.
 -3متون تاریخی که در الواح سومری و بابلی آمدهاند ،و نیز متن قرآنی ،بر این نکته
اتفاقنظر دارند که طوفانی در زمان نوح (زیوسودرا = اوتناپیشتیم = آتراهاسیس) بهعنوان
عقوبتی الهی اتفاق افتاد؛ و اینکه او از طریق وحی و رویا ،آن را دانست؛ و بر اساس
بعضی از متون سومری و نیز بابلی ،وظیفۀ نوح ساخت یک کشتی بود که از تعدادی از
خصوص بشر ،گیاهان و حیواناتی خاص محافظت کند؛ و این یعنی نوح همۀ
فرزندان به
ِ
ِ
حیوانات را با خود نبرد ،چه برسد به همۀ گیاهان.
سید احمدالحسن در توضیح یکی از متون 2میفرماید:

 - 1تحت عنوان« :کشف موطن اولیۀ تمام بشریت در آفریقا» که روزنامۀ «ایندیپندنت عربی  »Independentدر
سال  2019میلدی منتشر کرد .مقالهای علمی که پژوهشهایی را در برداشت که دانشمندان حوزۀ ژنتیک،
زمینشناسی و فیزیک آبوهوا انجام داده بودند تا موطن اصلی بشریت را مشخص کنند .در این مقاله آمده است:
«دانشمندان مشخص کردهاند که موطن همۀ اجداد بشر ،در درۀ حاصلخیز رودخانهای در شمال بوتسوانا ،در
آفریقای جنوبی واقع شده است .پژوهشهای جدید آشکار کردهاند که انسان مدرن (انسان خردمند) از 200هزار
سال پیش در تاالبهای وسیع واقع در جنوب رودخانۀ «زامبزی» که مهد همۀ بشریت بوده است پا به عرصه
گذاشت ...در بازۀ زمانی میان  110تا 130هزار سال پیش ،آب و هوا شروع به تغییر کرد ،و مسیرهای حاصلخیز در
این دره به وجود آمد ،و برای اولین بار این ساکنان شروع به پراکندهشدن کردند و راه را برای مهاجرت انسان مدرن
به بیرون از آفریقا و در نهایت ،به همۀ اطراف و اکناف جهان آماده کرد ».این مقاله در آدرس زیر در دسترس است:
https://bit.ly/3bk1LC7
 - 2مراجعه کنید به :دکتر کریمر ،از الواح سومر :ص  253و .258
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« ...بنابراین ممکن است مقصود از این متن ،این باشد که انتقالیافتگان به
کشتی ،گروهی از مؤمنان بودهاند که به دستور نوح عمل کردند و نیز بذر گیاهان
زراعی منتقلشده از نظر اقتصادی نیز برای انسان حائز اهمیت بوده است .بر این
اساس میتوانیم نتیجه بگیریم که حیوانات واردشده به کشتی ،اهلی و برای انسان
مفید بودهاند .در پایان زیوسودرا (نوح) وظیفهاش را با موفقیت به انجام رساند و
پاداش گرفت؛ زیرا وی سخن خدا و وحی الهی را پذیرفت و پس از پایان فرایند انتقال
و نجات کشتی ،به ملکوت آسمانها صعود کرد و زیوسودرا در زمین دلمون ـیا
1
آنگونه که در متن سومری آمده ،زمین "عبور"ـ سکنا گزید».
 -4در متون سومری و بابلی مربوط به ماجرای طوفان ـو بهخصوص متن حماسۀ
گیلگمش2ـ اشارههایی هست که در مشخصکردن منطقهای که طوفان در آن اتفاق افتاده
است سهیم هستند؛ که عبارتاند از:
 نوح در منطقهای نزدیک به آب زندگی میکرد ،و خانه و کشتی او از ِنی ساخته3
شده بود؛
4
 علت سیل ،ویرانشدن یک یا چند سد بود؛5
 -مسیر حرکت آبهای این سیل ،از جنوب به شمال بود؛

 - 1احمدالحسن ،توهم بیخدایی ،فصل پنجم ،بحثی دربارۀ طوفان نوح.
 - 2مراجعه کنید به :طه باقر ،حماسۀ گیلگمش.
ُ
 - 3در حماسۀ گیلگمش آمده است« :این کلم آنها را به خانۀ ِنیین (از جنس ِنی) برد ،ای دیوار ،آه دیوار!
بشنو ای خانۀ ِنیین و بفهم ای دیوار ... ،خانهات را از هم بگسل و قایقی بنا کن».
 - 4در حماسۀ گیلگمش آمده است« :سپس بهدنبال او" ،نین اورتا :خداوندگار جنگ" سدها را در هم شکست».
 - 5در حماسۀ گیلگمش آمده است« :یک روز تمام بادهای سهمگین جنوبی وزیدن گرفت و شدت یافت تا کوهها
را نیز پوشاند».
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 -طوفان در منطقهای اتفاق افتاد که کوههایی در آن قرار داشت.

1

سید احمدالحسن میفرماید:
«حال اگر بخواهیم بهدنبال منطقهای در عراق یا اطراف آن بگردیم که این
صفات ذکرشده برای طوفان در آن مصداق داشته باشد ،مکانی بهغیر از درۀ
حاصلخیز پیش از آنکه آبها آن را بپوشاند و به خلیج امروزی تبدیل شود نمییابیم.
با ویرانشدن سد تنگۀ هرمز کنونی ،آبهای سیلآسا ،از دریا بهسمت دره ـیعنی
برای کسی که در دره قرار داشته ،از سمت جنوبـ جریان یافته است .ارتفاع این
مکان کمتر از سطح دریاست و در آن مناطق بلندی همچون کوهها وجود دارد که
محیط اطراف آن را تشکیل میدهند ،و جزیرههایی که در خلیج امروزی میتوان
آنها را یافت ـمانند بحرین فعلیـ نیز از ارتفاعات آن بودهاند .این منطقه قبل از آنکه
درگیر طوفان شود ،درهای آکنده از دریاچههای آبهای گوارا بوده ،زیرا آبهای
شیرینی که از شمال میآمده ،در آن میریخته است .پس طبیعی است که در آن
نی فراوان بروید ،و در نتیجه خانه و کشتی نوح از نی باشد .در متن بعدی به این
2
موضوع آشکارا اشاره شده است».
حال اگر ما در این اطلعات اخیر (طوفانی که در منطقهای واقع شد که کوههایی در
آن بوده است) دقت کنیم ملحظه میکنیم با سخن خداوند متعال در قرآن هماهنگی
َ َ َ
ْ
َ َْ َ َ َ َ
َ َ َ
َ ٰ َ َ َْ ُ
اص َم ال َی ْو َم ِم ْن أ ْم ِر الل ِه ِإال َم ْن َر ِح َم
دارد :قال س ِآوي ِإلی جب ٍل یع ِصم ِني ِمن الم ِاء قال ال ع ِ
َو َح َال َب ْی َن ُه َما ْال َم ْو ُج َف َک َان م َن ْال ُم ْغ َرق َ
ین( 3گفت« :بهزودی به کوهی پناه میجویم که مرا
ِ
ِ
از آب در امان نگاه میدارد ».گفت« :امروز در برابر فرمان خدا هیچ نگاهدارندهای نیست،

 - 1همان طور که در متن پیشین این حماسه دیدیم.
 - 2احمدالحسن ،توهم بیخدایی ،فصل پنجم ،بحثی دربارۀ طوفان نوح.
 - 3هود.43 :
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مگر کسی که [خدا بر او] رحم کند ».و موج میان آن دو حایل شد و [پسر] از غرقشدگان
گردید).
آنچه از شرح تاریخی برای منطقۀ طوفان از سوی سومری و بابلیها تأکید شده ،این
نکته بوده که طوفان در جنوب عراق اتفاق افتاده است (چراکه تاریخ دینی و باستانشناسی
تأکید میکند که نوح ،در آنجا زندگی میکرده است ،و الواح گلی کشفشده به این نکته
اشاره دارند) و میدانیم این منطقه با عنوان «دشت آبرفتی» توصیف میشود؛ پس این
کوهها از کجا آمدهاند؟
سید احمدالحسن میفرماید:
«بنابراین ما باید بهدنبال مکانی چسبیده به بینالنهرین یا در واقع جایی که ادامۀ
این منطقه باشد و در آن کوههایی وجود دارد بگردیم .درۀ حاصلخیز پیش از آنکه
آب آنجا را بپوشاند و به خلیج امروزی تبدیل شود ،تنها جایی است که از همۀ این
ویژگیها برخوردار است و ما پیشتر به این موضوع اشاره کردهایم ،و این منطقه
ً
دقیقا در جنوب عراق واقع شده است.
همچنین ،در داستان قرآنی ،موضوع دیگری نیز رخ مینماید؛ اینکه قرآن موج
َ ْ
َ
سیل را به کوه تشبیه کرده استَ  :و ِه َي ت ْج ِري ِب ِه ْم ِفي َم ْو ٍج کال ِج َب ِال( کشتی،
آنان را در میان امواجی چون کوه می ُبرد) .این توصیف برای سیلی که توسط باران
پدید میآید درست نیست؛ چراکه به هر حال سیلی چنین سهمگین ،آن هم در
منطقهای باز و در یک دشت ،نمیتواند موجهایی کوهمانند به وجود آورد .چنین
توصیف قرآنی ،برای سیلی که توسط یک سونامی بزرگ یا از طریق شکستهشدن
سدی طبیعی که منطقۀ پست را از دریا جدا میکند و پشت آن مقادیر بسیار زیادی
آب جمع شده باشد ،ممکن است روی دهد؛ چراکه در این حالت ،منطقۀ پست
بهسرعت از آب پر میشود و همین میتواند جهش هیدرولیکی عظیمی به وجود
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ً
آورده ،بهدنبال آن موجی مانند کوه پدیدار شود .این مطلب کامل با منهدمشدن سد
ُ
1
تنگۀ هرمز کنونی و ُپرشدن دره از آب و تبدیل آن به خلیج فعلی ،مطابقت دارد».
 -5سید احمدالحسن فقط به مشخصکردن مکان رویدادن این طوفان بسنده نکرده
َ
است؛ بلکه زمان و مکان لنگرانداختن کشتی پس از فروکشکردن آبهای سیل را نیز
مشخص کرده است .میتوانید به این بحث مراجعه کنید و از آن و دالیل علمی و دینی که
برایش آورده شده است اطلع حاصل کنید.
آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد این نکته است که بدانیم طرحی که سید
احمدالحسن برای حادثۀ طوفان و پرسشهایی که به آن ارتباط دارد مطرح کرده ،به همۀ
اشکاالتی که بیخدایان و تشکیککنندگان مطرح کردهاند پاسخ داده است ،و هیچ دلیلی
برایشان باقی نگذاشته است که با آن عذر و بهانه بیاورند؛ و این همان نتیجۀ مطلوب است.
بله ،فقط اشکاالت مطرحشده برای طرحی که علمای غیرمعصوم ادیان به آن باور دارند،
باقی مانده است؛ ولی آنان به تحمل نظرات خودشان سزاوارترند ،و این به دین الهی هیچ
ارتباطی ندارد.
اشکال  :11طول عمر نوح
طبق برخی از متون روایی دینی ،مجموع زندگی پیامبر خدا نوح 2300 سال بوده
است؛ 2اما متن قرآنی ،مدت حضور وی در میان قومش را  950سال مشخص کرده است.
حقتعالی میفرمایدَ  :و َل َق ْد َأ ْر َس ْل َنا ُن ً
وحا إ َل ٰی َق ْومه َف َلب َث فیه ْم َأ ْل َف َس َنة إ َال َخ ْمس َ
ین َع ًاما
ٍِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

 - 1احمدالحسن ،توهم بیخدایی ،فصل پنجم ،بحثی دربارۀ طوفان نوح.
 - 2تخمینهای دیگری نیز برای عمر ایشان وجود دارد؛ از جمله  1400 ،1650 ،1700و  1050سال و دیگر
اعدادی که مفسرین و مورخین و صاحبان سیره بیان کردهاند .بهعنوان مثال مراجعه کنید به :تاریخ و تفسیر طبری،
و درالمنثور سیوطی ،و دیگران.
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َََ َ
َ
َ
ُ َ ُ
فأخذ ُه ُم الطوفان َو ُه ْم ظ ِال ُمون( 1و بهراستی ،نوح را بهسوی قومش فرستادیم؛ پس در
میان آنان  950سال درنگ کرد ،تا طوفان آنها را در حالی که ستمکار بودند فراگرفت).
تشکیککنندگان و خداناباوران با دستمایه قراردادن این موضوع سعی کردهاند به دین
الهی و کتابهای مقدسش ،شکوتردید و اشکال وارد کنند؛ با این توجیه که زندگی بدن
انسان ،از نظر ژنتیکی شناختهشده و مشخص است .پس چگونه جسم نوح در این زندگی
مادی ،تمام طول این مدتی را که قرآن یا متن دینی بیان کرده زندگی کرده است؟!
پاسخ:

اول:

باید در ابتدا بدانیم به نظر علمای دین ،مانعی وجود ندارد که انسان (نوح و قومش در
موضوع بحث ما) هزار سال یا بیشتر زندگی کرده باشد ،البته تا زمانی که ظاهر متون دینی
چنین قضیهای را تأیید کنند؛ حتی اگر ظاهر متن دینی ،با دالیل علمی قطعی مخالفت
ً
داشته باشد! و آنها اصل در حسابهای خود منظور نکردهاند که شاید متون دینی که
چنین مدتهایی را تعیین کردهاند چه بسا منظور دیگری به غیر از چیزی داشته باشند که
به ذهن آنان خطور کرده است؛ بهخصوص قرآن کریم که کتابی است وحیشده از عوالم
باالیی ،و زبان و نمادها و اشارات مخصوص به خودش را دارد.
نمونهای از پاسخهای علمای دین در این خصوص:
پاسخ مرکز پژوهشهای اعتقادی ،زیر نظر سید سیستانی دربارۀ پرسشی که دربارۀ
معقولنبودن طول عمر نوح واردشده در متن دینی ،مطرح شده است:
«پاسخ

 - 1عنکبوت.14 :
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برادر محترم ،محمد!
سلم علیکم و رحمة الله و برکاته
چنین استنتاجاتی مبتنی بر تصوراتی هستند که اختلف دورههای تاریخی و شرایط
زندگی و محیط و امکانات دادهشده از سوی خداوند متعال به نسلهای گذشتۀ بشر را در
نظر نگرفتهاند .قرآن کریم برای ما از امتهایی سخن میگوید که خداوند متعال،
ُ
تواناییهای بهخصوصی ـمثل جثۀ بزرگ در قوم عادـ به آنها بخشیده بودَ  :و َز َادک ْم ِفي
َْْ
َ ً
الخل ِق َب ْسطة( 1و در خلقت ،بر قوت شما افزود) و نیروی ُبنیۀ جسمانی در قوم ثمود:
َ ُ َ ْ َ ً
َ وت ْن ِحتون ال ِج َبال ُب ُیوتا( 2و از کوهها خانههایی میتراشیدید)  ...و اینچنین خداوند
متعال ،نوح و قومش را صاحب عمرهای طوالنی گرداند  ...پس آنچه شما عاقلنه
نمیدانی و آن را به وهم و خیال نسبت میدهی ،چه بسا از ایماننداشتن شما به توانایی
خداوند متعال یا تشکیک به راستی و درستی نبوت محمد سرچشمه میگیرد؛ به این
دلیل که به آیات قرآن کریم ،وهم و خیال را نسبت میدهی ،و چه بسا به نظر کوتاه و
قاصر خودت ،آن را کتاب افسانهها میدانی؛ و این ،تنها به این دلیل است که شما امور
را با استانداردهای عصر حاضر مقایسه میکنی ،و اختلفات دورههای تاریخی و
تفاوتهای شرایط زندگی در آنها را به حساب نمیآوری ،و [نیز] تواناییها و عناصر بقایی
را که خداوند متعال ،انسان را به آن مجهز کرده است بهحساب نمیآوری؛ که اگر اینطور
ً
نبود ،همانطور که بسیاری از انواع موجودات زنده منقرض شدند ،قطعا بشر نیز منقرض
میشد...
بنده متوجه نمیشوم اشکال اینکه خداوند متعال ،عمر نوح و فرزندانش را چند
برابر عمر انسان فعلی گردانده باشد چیست؟! آیا این عاملی نیست که باعث شده شما
چنین عملیات محاسباتی را اجرا کنی تا به این نتیجه برسی که عمرهایی که بیش از

 - 1اعراف.69 :
 - 2اعراف.74 :
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500سال هستند وهم و خیالی بیش نیست؟! سخن نهایی را به شما میگوییم :بزرگی و
عظمت خداوند متعال را با اندازۀ عقل خودت مقایسه نکن ،و از اختلف امکانات زندگی
و شرایط زیستی در دورههایی در صدها یا دهها هزارسال پیش غافل مشو.
در پناه خدا باشید».

1

توضیح:

 -1روشن است این پاسخ فرض میکند عمر جسم انسان و طول مدتی که سلولهای
ً
آن زندگی میکند در دورههای مختلف ،متفاوت بوده است؛ ولی این ِصرفا ادعایی است که
با واقعیت علمی همخوانی ندارد .علم ژنتیک بهطور کامل اینکه سلولهای انسان بتوانند
چنین مدتزمانی را زندگی کنند رد میکند؛ بهعلوه علم امروز میتواند طول عمر
سلولهای انسان را در محدودههای زمانی پیشین مشخص کند ،و هیچ دورهای در این
زمین نبوده است که سلولهای انسان از این امکان زندگی بهمدت هزار سال یا حتی عددی
نزدیک به آن برخوردار بوده باشند.
 -2این مسئله ارتباطی با قدرت خدا ندارد تا گفته شود «معقولنبودن اینکه سلولهای
انسان بتوانند هزار سال زندگی کنند ،محدودکردن قدرت خداست»؛ زیرا ـروشن استـ
قصور و کوتاهی در پذیرنده است ،نه در فاعل؛ به این معنا که سلولهای انسان ،از این
قابلیت برخوردار نیستند که مدت مذکور را زنده بمانند؛ البته تا وقتی که اصلح ژنتیکی
بهخصوصی به وجود نیامده باشد .به همین دلیل دانشمندان تلش میکنند تا چنین جهش
ژنی را که عمر سلولها را افزایش میدهد ایجاد کنند تا انسان بتواند مدت طوالنیتری
زندگی کند؛ و این از دید نظری ،امکانپذیر است.
سید احمدالحسن میفرماید:

 - 1قابل دسترس در آدرس7891 https://www.aqaed.com/faq/:
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«اما عمر انسان در گذشته از نظر علمی و بهدقت شناخته شده است .از آنجا که
امروزه ژنوم انسانی بهدقت شناخته شده است ،دانشمندان علتهای ژنتیکی را
بهخوبی میشناسند و میفهمند چرا و در چه زمانی سلولها پیر میشوند و بدن
انسان از هم فرومیپاشد .آنها تحقیقاتی را در دست بررسی دارند تا با استفاده از
جهشهای ژنتیکی ،عمر انسان را طوالنیتر کنند و این هدفی است که میتواند
روزی به دست آید .در نتیجه دانشمندان بهصورت قطعی میدانند انسان در زمان
نوح و پیش از آن ،عمر هزار ساله یا حتی نزدیک به آن نداشته است؛ درست همان
1
گونه که ما طول خطکشی را که در دست داریم ،به دقت میدانیم».
«برای دفاع از دیدگاه علمای دین» فقط میماند که گفته شود :طول عمر نوح و قومش،
اعجاز بوده و حالت طبیعی نبوده است؛ ولی واقعیت این است که اعجاز ـاگر خداوند اجازه
دهد و اتفاق بیفتدـ در برخی حالتهای نادر بنا به حکمتی که خداوند سبحان خواسته است
اتفاق میافتد .در مسئلۀ ما نیز میتواند برای نوح حاصل شود تا عاملی برای هدایت
مردم باشد ،ولی معنایی ندارد که برای همۀ قومش ـکه تعداد زیادی از مردم بودهاندـ نیز
اتفاق بیفتد.
ً
ً
بهعلوه اگر چنین چیزی واقعا اتفاق افتاده باشد ،قطعا یک حادثۀ انسانی منحصربهفرد
و در خور توجه بوده است ،و باید نسلاندرنسل برای ما نقل شده باشد ،و باید هم متون دینی
و هم متون تاریخی ،آن را برای ما نقل میکردند ،و تأثیر عملی آن را با ایمانآوردن قومش
دستکم عدۀ بسیاری از آنانـ لمس میکردیم؛ پس چرا بیشتر قوم وی به کفر به نوح
ـیا ِ
و ایماننیاوردن به او اصرار داشتند ،در حالی که آنها شاهد اعجازی قهری بودهاند که
ـطبق این فرضـ به برکت این مردی که آنان را به خدا فرامیخواند صدها سال در برابر

 - 1سید احمدالحسن ،عقاید اسلم ،اشکاالتی که بیخدایان بیان میکنند.
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دیدگانشان بوده است؟!
اما واقعیت میگوید :هیچیک از این قبیل رویدادها اتفاق نیفتاده ،و روشن است که قوم
نوح ،از این نظر (طول عمر) هیچ اعجاز نامتعارفی از نظر خودشان ملحظه نکردهاند؛ همان
طور که این نکته از مطالعۀ آیات و روایاتی که جدال آنها را با او و اصرارشان به کفر به
رسالت وی بیان میکنند روشن و بدیهی است .حتی متون اتفاقنظر دارند به اینکه تعداد
کسانی که ایمان آوردند بسیار اندک بودهاند ،و کسانی که ـهنگام آمدن طوفان بهعنوان
عقوبت الهی برایشانـ سوار کشتی شدند در مقایسه با ردکنندگان دعوتش بسیار بسیار اندک
بودند.
َ
َ َ َ ُْ
ْ
َ َ
ُ
حقتعالی میفرمایدَ  :حت ٰی ِإذا َج َاء أ ْم ُرنا َوف َار الت ُن ُور قل َنا ْاح ِمل ِف َیها ِم ْن ک ٍل َز ْو َج ْی ِن
َ َ َ َ
َ َ َْ ُ
َ َ ٌ
ْ
اث َن ْی ِن َوأ ْهلك ِإال َم ْن َس َبق َعل ْی ِه الق ْول َو َم ْن َآم َن َو َما َآم َن َم َع ُه ِإال ق ِلیل( 1تا آنگاه که فرمان
ما دررسید و تنور فوران کرد .فرمودیم« :در آن [کشتی] از هر حیوانی یک جفت ،با کسانت
ً
ـمگر کسی که قبل دربارۀ او سخن رفته استـ و کسانی که ایمان آوردهاند ،حمل کن ».و
با او جز اندکی ایمان نیاورده بودند).
دوم:

پاسخ صحیح به اشکال طول عمر نوح همانی است که سید احمدالحسن در
کتاب خود «عقاید اسلم» مطرح کرده است؛ آنجا که تعدادی از اشکاالتی را مطرح کرده
که خداناباوران برای بهچالشکشیدن وجود خداوند و بهطور کلی دین الهی پیش میکشند؛
طول عمر نوح نیز یکی از این اشکاالت است.
کسی که به پاسخ ایشان دقت میکند میبیند دو وجه را شامل میشود:
اول :اینکه طول عمر نوح با اعجاز فردی اتفاق افتاده باشد که فقط به خود وی
 - 1هود.40 :
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اختصاص داشته است؛ زیرا مانعی وجود ندارد که خداوند معجزهای جاری سازد که توسط
آن ،سلولهای بدن نوح در همان مدتزمان معمولی که بدنهای عموم نوع انسانی از بین
میروند ،پیر نشود و از بین نرود؛ بهطوری که بدن او ،از ویژگی خاصی برخوردار بوده که آن
را متفاوت با دیگر بدنها کرده باشد؛ بنا به علتی که به هدایت مردم بهسوی خداوند
بازمیگردد.
دوم :اینکه عدد مذکور برای عمر نوح و مدت زندگیاش در میان قومش ،بر اساس
اندازهگیریهای ناظر خارجی برای این کیهان (ناظر بیرونی کیهان) برگرفته شده است ،نه
بر اساس اندازهگیریهای ناظر داخلی؛ یعنی ناظری که درون کیهانی ما که در آن زندگی
میکنیم بوده باشد .این نکتهای است که شایسته است در آن دقت شود؛ بهخصوص اینکه
قرآن ،از عوالم باالیی فرستاده شده است که زبان مخصوص به خود و اشارههایی دارد که
کسی که به این عوالم اتصال داشته باشد آنها را متوجه میشود.
سید احمدالحسن میفرماید:
«اما مسئلۀ عمر نوح ـو دیگر مسائلی که با واقعیتهای علمی موجود انطباق
نداردـ نمیتواند آنچه را ما در اثبات وجود خدا مطرح کردیم دچار اشکال کند؛ زیرا
ما میتوانیم بهصورت خیلی مختصر بگوییم :هیچ اشکالی ندارد که خداوند
معجزاتی را انجام دهد؛ گرچه برخی از آنها مخالف واقعیتهای علمی موجود بوده
باشند؛ زیرا این معجزات حالتهایی استثنایی هستند که هدف از آنها قراردادن
انسانیت انسان در ابتدای راه در مسیر ایمان به خدای خالق هستی بوده است .این
ً
علوه بر آن است که برخی از این امور اساسا معجزه نبودهاند ،بلکه قضیههایی
هستند که فهم آنها برای کسانی که زبان متکلم را نمیدانند دشوار است؛ زیرا
کسانی که عوالم باالیی را ـکه قرآن از آنجا نازل شده است نمیشناسندـ زبان قرآن
را نیز نمیدانند.
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برای توضیح علمی مسئله بهاختصار میگویم :آنچه یک ناظر خارجی از یک
ً
سیستم فیزیکی میبیند با آنچه یک ناظر داخلی میبیند متفاوت است؛ مثل هنگام
انبساط یا انقباض در یک سیستم فیزیکی ،اندازهگیریهای ناظر واقع در داخل
سیستم بهطور کامل با اندازهگیریهای ناظر خارجی متفاوت خواهد بود؛ چراکه
ناظر داخلی خودش جزئی از سیستم ،و در نتیجه مشمول انبساط و انقباض سیستم
است؛ پس اسباب و عوامل اندازهگیری او نیز مشمول همین انبساط و انقباض
سیستم هستند .این فرایند باعث میشود او از شناخت یا اندازهگیری هر تغییری که
شامل همۀ سیستم باشد ناتوان گردد.
خود ماـ یک زندگی نفسانی داشته باشد ،مانعی
البته اگر خود آن موجود ـمانند ِ
جهانی وی تغییر ،یا افزایش سرعت
سیستم
ندارد که از نظر نفسانی احساس کند در
ِ
ِ
یا کاهش سرعتی اتفاق افتاده است؛ همچنان که امروز بسیاری از مردم احساس
میکنند زمان شتاب گرفته است؛ با اینکه آنها وقتی زمان را اندازهگیری میکنند،
نشانهای از تغییر پیدا نمیکنند.
برای توضیح این مطلب مثالی ذکر میکنم :فرض میکنیم انسانی در یک اتاق
زندگی میکند و وسیلهای مانند یک خطکش برای سنجش طول در اختیار دارد .از
او میخواهیم طول یک میز واقع در این اتاق را با استفاده از این خطکش
اندازهگیری کند و قد خودش را با طول و ارتفاع میز مقایسه نماید .فرض میکنیم
پس از این اندازهگیری ،اتاق و آنچه در آن است بهصورت همگون در همۀ ابعاد به
یک نسبت منبسط شود .حال اگر از آن شخص بخواهیم دوباره طول آن میز را
اندازهگیری و آن را با مقدار حاصل از اندازهگیری قبلی مقایسه کند ،خواهیم دید
اندازهگیری وی هیچ تغییری را در طول میز نشان نمیدهد و اگر از او بخواهیم قد
خودش را با طول و ارتفاع آن مقایسه کند ،باز هم هیچ تغییری دیده نمیشود؛ چراکه
خودش و خطکش به همان نسبت طول میز کشیده شدهاند.
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حال که این مطلب روشن شد میتوان فهمید اندازهگیریهای هر ناظری که
میتواند از خارج از سیستم کیهانی که در آن زندگی میکنیم ،این کیهان را مشاهده
ً
خود ما که درون این سیستم زندگی میکنیم متفاوت
کند ،قطعا با اندازهگیریهای ِ
و مختلف خواهد بود .پس اگر رفتار جهان مادی بهطور کلی تغییر کند ،مثل اینکه
زمان (بهعنوان ُبعد چهارم جهان) منبسط یا منقبض ـیا به بیان سادهتر کندتر یا
تندترـ شود ،ما که درون این جهان زندگی میکنیم نمیتوانیم این تغییر را بسنجیم
یا آن را تشخیص دهیم؛ اما ناظری که از بیرون سیستم جهانی که در آن زندگی
میکنیم ،جهان را مشاهده میکند ،میتواند این تغییر را اندازهگیری نماید و هنگام
صحبت با ما ارقامی متفاوت با آنچه ما خودمان سنجیدهایم به ما ارائه دهد.
ً
این مطلب بهاختصار برای ما روشن میکند اگر از ناظر خارجی (مثل خداوند
سبحانومتعال یا فرشتگان) دربارۀ عمر نوح و قومش سؤال کنید یا خودشان سخن
بگویند ،به شما عددی میدهند که با آنچه شما در داخل این سیستم اندازهگیری
کردهاید متفاوت خواهد بود؛ همچنین هنگامی که از آن ناظر خارجی بخواهید عمر
انسان امروزی را با عمر انسان پانزده هزار سال پیش مقایسه کند ،به شما اعداد
مختلفی خواهد داد؛ با وجود اینکه شما هیچ اختلف ملموسی را که قابل سنجش
1
باشد در این چهارچوب مادی که در آن زندگی میکنید نمیبینید».

 - 1سید احمدالحسن ،عقاید اسلم ،اشکاالتی که خداناباوران پیش میکشند.
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اشکال« :12مغز» عضوی است که میاندیشد ،نه قلب
ْ ْ َ
ْ
َ
َ َ ْ َ َْ
برخی تشکیککنندگان دربارۀ آیۀ َ ولقد ذ َرأنا ِل َج َه َن َم ک ِث ًیرا ِم َن ال ِج ِن َو ِاْل ن ِس ل ُه ْم
َ َ ٌ َ
َ َ َ
ُ َٰ َ َ ْ َ ْ
َ
َ
ُُ ٌ َ َْ َ
وب ال َیفق ُهون ِب َها َول ُه ْم أ ْع ُی ٌن ال ُی ْب ِص ُرون ِب َها َول ُه ْم آذان ال َی ْس َم ُعون ِب َها أول ِئك کاْل ن َع ِام
قل
ُ
َ
ُ
ْ
ٰ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ َ
َبل ُه ْم أضل أول ِئك ُه ُم الغ ِافلون( 1و در حقیقت ،بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ
آفریدهایم .آنها دلهایی دارند که با آن [حقایق را] دریافت نمیکنند ،و چشمانی دارند که
با آنها نمیبینند ،و گوشهایی دارند که با آنها نمیشنوند .آنان همچون چهارپایان ،بلکه
گمراهترند .آنها همان غافلناند) میگویند :در آین آیه اشتباه علمی هست؛ با این ادعا
که دل نمیاندیشد و درک نمیکند (نمیفهمد)؛ و نتیجهای که علم در روزگار ما به آن
رسیده ،عبارت است از اینکه «مغز» عضوی است که میاندیشد!
پاسخ:

منظور از «قلب» در این آیه ،همان عضو عضلنی نیست که خون را به بدن پمپاژ میکند
ْ
و از طریق مجاری و شریانها با بدن در ارتباط است؛ بلکه منظور نفس و روح انسانی است؛
ْ
چراکه نفس ـبهطور کلیـ جایگاه تفکر و یادآوری و ادراک است .قرآن به زبان عربی فرستاده
شده است ،و بسیار پیش میآید که اعراب ،انسانی را «دلپاک» توصیف میکنند ،در حالی
ْ
که منظورشان ،روح و نفس او بوده است.
اما مسئلۀ اتفاقنظر دانشمندان به اینکه مغز ـبهطور کلیـ مرکز تفکر و ادراک و آگاهی
است ،این سخنی نادقیق است .به خداناباورانی که منکر نفس و روح انسانی هستند عرض
میکنم:
در خصوص آ گاهی و ادراک و نیز تفکر ،ازآنرو که برای «انسان = موجود هوشمند»
یک فرایند عقلی آگاهانه است ،و با وجود اینکه این ویژگی که بهواسطهاش از دیگر
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موجودات زنده متمایز میشود حائز اهمیت است ،شایان ذکر است که دانشمندان
ً
شناسی تکاملی ـدر تحقیقات نسبتا اندکی که انجام دادهاندـ در مسئلۀ بازگشت
زیست
ِ
خودآگاهی به جنبۀ بیولوژی تکاملی در انسان ،به هیچ قطعیتی دست نیافتهاند؛ بهعنوان
مثالی از این پژوهشها ،مدلی است که در دهۀ گذشته مطرح شده است و به «نمودار
توجه» ( )AST: Attention Schema Theoryمعروف است .این مدلی است که
ارائهدهندگانش فرض کردهاند آگاهی ،نتیجۀ توالی تکاملی است که مغز برای حل مشکل
اساسی که سیستم عصبی با آن مواجه میشود به آن پرداخته است؛ یعنی مشکل پردازش
ً
مرکزی برای جریان عظیمی از دادهها .ولی این مدل ـبه هر حالـ ِصرفا فرضیهای
ثابتنشده است.
هیچکس در ضرورت وجود چیزی در انسان که میتوانیم آن را «مرکز فرماندهی و
کنترل» بنامیم تردیدی ندارد؛ یعنی مرکزی که مسئول عملیات آگاهی و تفکر است و به
تحلیل و پردازش دادههایی میپردازد که مقدارشان بسیار بسیار زیاد است؛ و با فرض صحت
نتایج حاصل از تحقیقات دانشمندان عصبشناس که به این نتیجه رسیدهاند «آگاهی» با
کارکرد نیمۀ چپ مغز ارتباط دارد ،ولی دانشمندان تاکنون نتوانستهاند بهشکل قطعی وجود
چنین مرکز بیولوژیکی را در مغز انسان مشخص کنند ،و با وجود تمامی تکنولوژیهای
پیشرفته و فرایندهای اسکن دقیق مغز که برایشان فراهم بوده است نتوانستهاند نام آن را
ً
بهشکل قطعی برای ما بیان کنندِ .صرفا مشخصکردن نیمکرۀ چپ مغز بهعنوان جایی که
ً
آثار فعالیتهای آگاهانهای که انسان انجامشان میدهد در آن آشکار میشود ضرورتا به
این معنا نیست که این مکان ،مرکز تحلیل و پردازش معلوماتی است که در آن وجود دارد؛
بلکه چه بسا به این معنا باشد که این نیمکره ،فقط یک واسط و انتقالدهنده از و بهسوی
آن مرکز باشد؛ یعنی مغز بهمانند دستگاه نمابر باشد که دادهها را از و به منبعی منتقل میکند
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ً
که میتواند ـاساساـ در کیهان و عالم باالتری قرار گرفته باشد.

1

سید احمدالحسن از طریق دیدگاه «چندجهانی» و وجود جهانهایی که بر یکدیگر
تأثیرگذار هستند ،توانسته است اشکال اثر لحظهای و آنی در پدیدۀ درهمتنیدگی کوانتومی
و دیگر پدیدههایی را توضیح دهد که دانشمندان فیزیک کیهانی نتوانستهاند آنها را توضیح
دهند؛ و گفته است:
«مکانیک کوانتوم بابی در علم کیهانشناسی گشوده است با مقولۀ چندجهانی
یا جهانهایی که ممکن است هریک بر دیگری تأثیرگذار باشند.
ْ
اگر این بحث برای اثبات وجود نفس یا روح انسانی کفایت نکند ،با این حال
ً
قطعا هر انسان عاقلی را به طرح پرسش از میزان واقعیت این مطلب وامیدارد که
ً
آیا وجود ما فقط به این کیهان منحصر و محصور است و ما صرفا بدنهایی هستیم
که از مادۀ این کیهان خلق شدهایم؟ آیا این احتمال متصور نیست که این
جهانهای چندگانه ،لطیفتر از کیهان ما ،و ذرات آن نیز ریزتر از ذرات مادی و
انرژی موجود در جهان ما باشند ،بهگونهای که اجازۀ انتقال با سرعت بیشتر از نور
را که ذرات انرژی یا فوتونها با آن سرعت در این دنیا حرکت میکنند ،میدهد؟ آیا
ممکن نیست این جهان ما و وضعیت فعلی ،تجریدی از وجود شبحگونهای از جهانی
2
لطیفتر بوده باشد؟»
بهطور کلی وقتی دانستیم مرکز رهبری و کنترلی که به تجزیه و تحلیل دادههای
«ارسالشده و دریافتشده» اقدام میکند در روح یا نفس انسانی وجود دارد ،به این معناست
که نفس انسان ،بهطور کلی مسئول فرایند تفکر و فهم و آگاهی است؛ و نیز دانستیم گاهی
 - 1برای شناخت بیشتر مرکز تفکر و یادآوری ،مراجعه کنید به :احمدالحسن ،سفر موسی به مجمعالبحرین ،بحث
حافظه و یادآوری.
 - 2احمدالحسن ،توهم بیخدایی ،فصل ششم.
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منظور از واژۀ «قلب یا دل» در موضوعاتی که به اندیشه و درک و آگاهی و علم و فهم ـبلکه
موارد روحیروانیـ ارتباط دارد ،نفس انسان است ،در این صورت این اشکال
در بیشتر ِ
تشکیککنندگان هیچ محلی نخواهد داشت.
اشکال :13خداوند ،هستی را در شش روز نیافرید
َْ َ
َ َ ُُ َُ َ َََ َ َ َ
ات َواْل ْرض ِفي
َبرخی از تشکیککنندگان دربارۀ آیۀِ  :إن َربکم الله ال ِذي خلق السماو ِ
َ ْ
ُ
َ
َ
ِست ِة أ َی ٍام ث َم ْاست َو ٰی َعلی ال َع ْر ِش( 1  ...در حقیقت ،پروردگار شما آن خدایی است که
آسمانها و زمین را در شش روز آفرید؛ سپس بر عرش استیل یافت )...میگویند در این آیه،
اشتباه علمی وجود دارد؛ زیرا هستی در شش روز آفریده نشده است ،حتی اگر منظور از یک
روز ،هزار سال بوده باشد!
پاسخ:

به باور بنده امثال چنین اشکالتراشیهایی بیشتر به بازی نزدیک است تا به اشکال
عملی و حقیقی .هر محققی میداند که هر نهادی ـعلمی ،دینی ،سیاسی یا ...ـ روش خاص
سخنگفتن و بیان منظور و مقصد خودش را دارد .بهعنوان مثال این سفیهانه است که
دانشجوی علوم نظامی بیاید و واژۀ ریاضی «سینوس و کسینوس» را به همان معنای نظامی
که آموخته است حمل کند!
ً
وضعیت این فرد تشکیککننده نیز دقیقا اینچنین است .وی ابتدا باید توجه داشته باشد
ً
که واژۀ «روز» در اینجا از منظر دینی به کار برده شده ،و ضرورتا بهمعنای «زمان» که از «24
ساعت» یا ـطبق روزهای آخرتـ «هزار سال» تشکیل میشود نیست؛ بهعنوان مثال متون
َ
دینی گاهی واژۀ «روز» را بیان کردهاند در حالی که منظورشان تمام عالم بوده است .امام
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صادق فرموده است« :ایام الله ثلثة :یوم یقوم القائم و یوم الکرة و یوم القیامة».
«روزهای خدا سه تاست :روزی که قائم قیام میکند ،روز رجعت و روز قیامت ».در حالی که
منظور از «روز» در اینجا ،عالم دنیا و عالم رجعت و عالم آخرت است.
همچنین برخی از متون ،روزگار انسان را به دو «روز» تقسیم کردهاند .امام علی

میفرماید« :روزگار ،دو روز است :روزی به سود تو ،و روزی علیه تو .اگر به سود توست
گردنکشی نکن ،و اگر علیه توست اندوهگین نباش .تو با هر دوی اینها آزموده خواهی
شد 2».و  ...به همین ترتیب.
در خصوص آیۀ مورد بحث ،منظور از روز در این آیه «یک مرحله» است و هیچ ارتباطی
َ
با زمان ندارد؛ یعنی یک مرحلۀ غیرزمانی؛ زیرا «زمان» ـو همین طور ابعاد مکانی سهگانهـ
جزو ویژگیهای کیهان و عام جسمانی ماست که ما در آن قرار داریم و نه چیز دیگر؛ و حتی
َ
این ابعاد چهارگانه ،در کیهان ما ،در لحظۀ آغاز و پیدایش آن موجود نبودهاند .طبق نظر
فیزیکدانهای کیهانشناس در «تکینگی انفجار بزرگ» که بیش از  13.7میلیارد سال
پیش به وقوع پیوست ،هیچ وجودی از ُبعد زمان و مکان نبود .برخی از فیزیکدانها ـمثل
هاوکینگـ زمان را ُبعد مکانی چهارم در جهان نوپا میدانند .او میگوید:
«در جهان نوپا ـوقتی جهان بهاندازۀ کافی کوچک بود ،بهطوری که هر دو نظریۀ
نسبیت عام و نظریۀ کوانتوم بر آن حکم برانندـ در واقع مکان ،چهار ُبعد داشت و بعد
زمانی در کار نبود .این یعنی ما هر اندازه دربارۀ "سرآغاز" جهان سخن بگوییم از موضوعی
مبهم دوری میکنیم؛ اینکه وقتی به عقب ،بهسوی جهان اولیۀ بسیار نوپا نگاه میکنیم،
3
زمان ـبه آن صورتی که میشناسیمـ موجود نبود».

 - 1حسن بن سلیمان حلی ،مختصر بصائر الدرجات :ص .18
 - 2مجلسی ،بحار االنوار.44 /75 :
 - 3هاوکینگ ،طراحی بزرگ :ص .164
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َ
بهطور کلی شکی نیست که «زمان» جزو ویژگیهای این عالم و جهانی است که ما در
آن به سر میبریم؛ در نتیجه منظور از «شش روز» در این آیه ،این بوده است که خداوند
سبحان ،آسمانها و زمین را در شش مرحلۀ غیرزمانی آفرید؛ و این بهدلیل فقر و نیازمندی
مخلوقات به این مراحل بوده است .سید احمدالحسن پاسخ مفصلی دربارۀ آفرینش
آسمانها و زمین میفرماید که قسمتی از آن به شرح زیر است:
« ...اما شش روز آفرینش ،بهمعنای روزهای زماندار زمینی نیست؛ بلکه
نشاندهندۀ مراحل و بهمعنای شش مرحله است .این مراحل ضروری هستند و
چارهای از آنها نیست .در مرحلۀ نخست خلقت نور و امر آن گریزناپذیر است ،و
سپس ملکوت و امر آن ،سپس اجسام و روزیهایشان؛ چراکه هر مرحله متکی به
ً
مرحلۀ پیش از خود است .بنابراین ،این مراحل ششگانه حتمی هستند؛ یعنی حتما
باید روز اول (مرحلۀ نخست) میبوده تا آسمان هفتم خلق شود ،و در روز دوم (مرحلۀ
ً
دوم) امر آن خلقت مییافته؛ زیرا امرش از آن خلق شده است و حتما باید یک مرحله
پس از آن بیاید .سپس از آن (آسمان هفتم) و از امرش ،مثال (ملکوت) آسمانهای
ششگانه آفریده شد تا آسمان اول (که پایان آسمان دنیاست) و پس از آن در
ملکوت ،امرش آفریده شد؛ زیرا از آن خلقت یافته است .بنابراین در روز سوم،
ملکوت و در روز چهارم امر آن آفریده شد؛ زیرا ملکوت به خلقت آسمان هفتم (روز
اول) و امر آن (روز دوم) متکی است .پس بهطور حتم خلقت ملکوت در مرحلۀ سوم
و سپس خلق امر آن در چهارمین مرحله بوده است؛ زیرا به آن متکی است و از آن
خلق شده است.
روز پنجم و ششم هم به همین ترتیب هستند؛ یعنی خلقت عالم اجسام یا کیهان
جسمانی یا زمین (بهمعنای وسیعش) که زمینی که ما روی آن هستیم و نیز تمام
ستارگان و خورشیدها را شامل میشود؛ سپس در آن ،قوتش خلق میشود؛ چراکه
از آن خلقت یافته است .گیاه از زمین خلق شده است و روی آن میروید و حیوان از
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زمین خلق شده است و روی آن زندگی میکند و میخورد.
این شش روز یا شش مرحله حتمی است ،و خلقت به ترتیب ،به آنها نیاز دارد.
1
پاییندست به باالدست نیازمند و محتاج است». ...
اشکال :14کوهها ،میخهای زمین نیستند
َ
َْ َ
ََ َ
ْ َ َ
برخی از تشکیککنندگان دربارۀ آیۀ :أل ْم ن ْج َع ِل اْل ْرض ِم َه ًادا * َوال ِج َبال أ ْوت ًادا( 2آیا
زمین را گهوارهای نگردانیدیم؟ * و کوهها را [چون] میخهایی [نگذاشتیم]؟) میگویند در
آن ،اشتباه علمی وجود دارد؛ زیرا چگونه امکان دارد کوهها ،میخهای زمین باشند و از
حرکت و لرزشهایش جلوگیری کنند ،در حالی که زمین در حرکتی همیشگی و دائمی است؛
بهعلوه واقعیت زمین ،به وقوع زلزلهها و لرزشهای بسیاری گواهی میدهد ،بدون اینکه
کوهها مانع آنها شده باشند.
َ
ً
ْ َ َ
طبیعتا تفسیر علمای مسلمان از این آیه « َوال ِج َبال أ ْوت ًادا» و ارائۀ تصویری از کوهها
بهعنوان میخهای زمین توسط آنها ـبلکه بنا به تعبیر برخی از آنان ،میخهایی پهن  3ـ
بهشکلی که آن را از حرکت بازمیدارد ،تا حد زیادی در پیدایش اشکال گفتهشده سهیم بوده
است .آنان لفظ «زمین» را بدون هیچ شرح و بسطی به کار بردهاند ،و در نتیجه از سخن
آنان دانسته میشود که کوهها ،میخهایی هستند که زمین را بهطور کلی محکم نگاه
4
میدارند و آن را از حرکت بازمیدارند.
ولی از نظر علمی ثابت شده است زمین چندین حرکت دارد و میچرخد؛ از جمله:

 - 1سید احمدالحسن ،متشابهات :پاسخ پرسش .175
 - 2نبأ 6 :و .7
 - 3مراجعه کنید به :طباطبایی ،تفسیر المیزان.162 /20 :
 - 4بهعنوان نمونهای از تفسیرهایشان ،مراجعه کنید به :طوسی ،تبیان239 /10 :؛ تفسیر رازی.9 /20 :
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ً
 -1حرکت زمین به دور محور خودش که تقریبا یک روز کامل طول میکشد؛
 -2حرکت زمین به دور خورشید ،که یک سال طول میکشد؛
 -3حرکت زمین به همراه منظومۀ شمسی به دور مرکز کهکشان که  225میلیون
سال طول میکشد؛
و دیگر حرکتها...
طبق نظر زمینشناسان ،زمین از سه بخش اصلی تشکیل شده است:
 هسته :تشکیلشده از دو عنصر آهن و نیکل است که بهدلیل دمای باالبهطور کامل ذوب شده است.
 ُجبه (گوشته) :قسمتی که بین هسته و پوستۀ زمین فاصله انداخته است ،وعنصرهای آهن و منیزیم در شکلگیریاش به نسبت زیادی تأثیر داشتهاند.
ضخامت آن  2890کیلومتر ،و در حرکتی همیشگی است ،و بهدلیل فشار و
حرارت بسیار باالیش ،عامل حرکت صفحات پوستۀ زمین است.
 پوسته :قسمتی که تا عمق  75کیلومتر از سطح زمین امتداد دارد و از چندصفحۀ بزرگ تشکیل شده است که با سرعت کمی ـکه در باالترین حالت از
 10سانتیمتر فراتر نمیرودـ در حال حرکتی دائمی هستند و باعث
بهوجودآمدن کوهها ،زلزلهها و آتشفشانها شدهاند.
به این ترتیب روشن میشود درون زمین ،در حرکتی همیشگی و دائمی است ،و در
ْ َ َ َ
نتیجه باید شرح آیۀ « َوال ِج َبال أ ْوت ًادا» بهصورتی باشد که با دادههای ثابتشدۀ مستدل
علمی ،همخوانی داشته باشد.
حال به پاسخ اشکال تشکیککنندگان بازمیگردم و میگویم:
این اشکال آنان بر تفسیر نادرست از این آیۀ کریم استوار شده است و اگر توضیح درست
آیه را از سوی مردی که صلحیت بیان قرآن را دارد بدانیم ،دیگر هیچ وجهی برای اشکال
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آنان باقی نمیماند .توضیح زیر تفسیر این آیه بر اساس پاسخ سید احمدالحسن به پرسشی
ً
است که دربارۀ آسمانها و زمین مطرح شده است ،که قسمتی از آن را قبل بیان نمودم و
در اینجا قسمت دیگری از آن را که به بحث ما ارتباط دارد بیان میکنم .ایشان میفرماید:
َ َ ََ
َ
َ َّ
واس َي ِم ْن ف ْو ِقها َو َبار َک فیها َو قد َر فیها
َ «و حق َتعالی َمیفرماید :و جعل فیها َر ِ
ْ َ
واء ل َّلسائ َ
َ َ َّ َ ً
لین( و در زمین از فراز آن ،لنگرهایی نهاد و آن را
أقواتها في أ ْربع ِة أی ٍام س ِ ِ
پر برکت ساخت ،و رزق و روزیهایش را در چهار روز معین نمود ،درست و متناسب
برای همۀ خواهندگان).
َ ََ
واس َي :در آن لنگرهایی نهاد» :منظور ،کوههاست و آنها در ضمن
«جعل فیها َر ِ
روز اول در این عالم جسمانی قرار میگیرند؛ یعنی اینها (کوهها) در آن (در زمین)
متجلی شدند ،از باالی آن (یعنی از آسمان) .آنچه از کوهها بر سطح زمین ظاهر
است ـیعنی قسمت باالی کوههاـ بسیار کمتر است از آنچه در درون زمین مخفی
شده است .بیش از دو ِسوم کوه در دل زمین مخفی است؛ از همین رو از آنها به
«رواسی :لنگرها» تعبیر کرده است؛ یعنی باعث استوارشدن زمین میشوند و گویی
ْ َ َ ً
میخهایی برای زمین هستند که آن را تثبیت میکنند«َ :و ال ِجبال أ ْوتادا :و کوهها را
همچون میخهایی»؛ یعنی سطح زمین را ثابت نگه داشته و آن را از اینکه با حرکت
مستمر و دائمی درون زمین در جنبش باشد بازمیدارد .حقتعالی میفرمایدَ  :و
ََ ْ َ
َّ َ ْ َ ُ َّ َ
بال َت ْح َس ُبها جام َد ًة َو ه َي َت ُم ُّر َم َّر َّ
حاب ُص ْن َع ال ِله الذي أتق َن کل ش ْي ٍء
الس
تري ال ِج
ِ
ِ
ِ
َّ ُ َ ٌ َ ْ َ ُ َ
ِإنه خبیر ِبما تفعلون( و کوهها را میبینی [و] آنها را بیحرکت میپنداری ،در
حالی که آنها مانند ابر در حرکتاند .آفرینش خداست که هر چیزی را محکم و
ً
استوار کرده است؛ یقینا او به آنچه انجام میدهید ،آگاه است)؛ یعنی کوهها در
حرکتاند ولی همراه با حرکت زمین؛ در نتیجه مانع از آن میشوند که سطح زمین
درون آن جدا گردد؛ از همین رو حرکت زمین موزون و متعادل
دچار اختلل شود و از ِ
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است».

1

از سخن ایشان روشن است که کوهها ،میخهایی برای کل زمین نیستند ،و بهعنوان
میخهایی برای هستۀ زمین یا گوشتۀ زمین یا تمام ضخامت پوستۀ زمین محسوب
نمیشوند؛ بلکه فقط میخهایی برای سطح زمین هستند؛ و معنای اینکه کوهها ،میخهایی
برای سطح زمین هستند به این معناست که در جدا نشدن سطح زمین ،از دیگر قشرهای
زمین ،و مختلنشدن و حرکتنکردن سطح زمین با حرکت دائمی درون زمین ،نقش دارند،
تا در حرکتی هماهنگ با زمین باقی بمانند ،از جمله خود کوهها که با حرکت زمین در
حرکتاند .در نتیجه حرکت زمین بهصورت متعادل باقی میماند ،و سطح آن برای اینکه
انسان بر رویش زندگی کند و زندگیاش بر روی آن بهصورت طبیعی ادامه یابد مناسب
میشود.
اشکال :15زمین ،کُروی است و گوشه و کنار ندارد
َ َ
ََ َْ ْ َ َ َ ُ
َْ
برخی از تشکیککنندگان دربارۀ آیه :أ َول ْم َی َر ْوا أنا نأ ِتي اْل ْرض ن ْنق ُص َها ِم ْن أط َر ِاف َها
َو َالل ُه َی ْح ُک ُم َال ُم َعق َب ل ُح ْکمه َو ُه َو َسر ُیع ْالح َ
اب( 2آیا ندیدهاند ما [همواره] میآییم و از
س
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ
اطراف این زمین میکاهیم؟ و خداست که حکم میکند .برای حکم او بازدارندهای نیست،
و او بهسرعت حسابرسی میکند) میگویند در آن ،اشتباه علمی هست؛ زیرا زمین ،کروی
است و در نتیجه گوشه و کنارهای ندارد که از آن کاسته شود؛ و کاستن از اطراف زمین
ممکن نیست مگر اینکه زمین مسطح بوده باشد.

 - 1سید احمدالحسن ،متشابهات :پاسخ پرسش .175
 - 2رعد.41 :
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کرویبودن زمین ،مسئلهای است که از نظر علمی ثابت شده است و هیچ اشکالی در
آن نیست؛ و آیۀ  41سورۀ رعد و نیز آیۀ  44سورۀ انبیاء نیز با این واقعیت علمی هیچ تعارضی
َُ
َ َ َ َ
ْ َََ
َ ََ َْ ْ َ َ َ ُ
ْ َ
ندارندَ  :بل َمت ْع َنا َٰهؤال ِء َو َآب َاء ُه ْم َحت ٰی طال َعل ْی ِه ُم ال ُع ُم ُر أفل َی َر ْون أنا نأ ِتي اْل ْرض ن ْنق ُص َها
ْ َْ َ َ ََ ُ ُ َْ ُ َ
ِمن أطر ِافها أفهم الغ ِالبون( بلکه اینها و پدرانشان را برخوردار کردیم تا عمرشان به درازا
کشید .آیا نمیبینند ما میآییم و زمین را از جوانب آن فرو میکاهیم؟ آیا باز هم آنان
پیروزند؟).
معنای عبارت «طرف االرض :گوشه و کنارۀ زمین» تا وقتی که هر آیهای بهطور کامل
در سبکوسیاق ثابت دینی (قرآنی و روایی) لحاظ نشده باشد بهطور دقیق مشخص
نمیشود؛ بنابراین باید ملحظات زیر در نظر گرفته شود:
َ
 -1معنای «ط َرف» از نظر لغوی ،گوشه و کناره و انتهاست« .طرف الشئ» یعنی انتهای
چیزی .به همین دلیل نظر بیشتر مفسران ـاز آنجا که رویکردشان لغوی بوده استـ در تفسیر
«اطراف االرض» در این دو آیه ،کنارهها و منتهای زمین بوده است.
ً
 -2جملۀ «کاستن از کنارههای زمین» الزاما به این معنا نیست که زمین «بهعنوان یک
ِجرم کروی» از نظر حجمی کاسته میشود ـبه آن صورتی که تشکیککننده برداشت کرده
استـ بلکه چه بسا معنای آن کاستن از ساکنان ،یا حجم ثروتها ،یا آبها یا  ...بوده باشد؛
درست مثل این گفته« :نقص البلد الفلنی :فلن شهر دچار کمبود شد» تا وقتی که
سخنگو ،منظور خود را از نقص و کمبود توضیح ندهد و مشخص نکند ،منظورش روشن و
واضح نخواهد بود .در خصوص قرآن نیز کسی که آن را به زبان آورده ـیعنی رسول خدا
محمدـ یا جانشینش این وظیفه را بر عهده گرفته است.
 -3کاستن از زمین از نظر نفوس و نفرات ،منظور مدنظر در سورۀ رعد است؛ زیرا روی
سخن در آیۀ پیش از آن ،دربارۀ وفات پیامبر بوده است؛ و سپس آیۀ بعدی ،فروکاستن از
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ْ ُ َ َ َ َ ُ َ ََ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ
زمین را بیان میکندَ  :و ِإن َما ن ِر َی َنك َب ْعض ال ِذي ن ِعد ُه ْم أ ْو نت َوف َی َنك ف ِإن َما َعل ْیك ال َبلغ
َ َََْ ْ َ ُ َ َ
ََ َْ ْ َ َ َ ُ
َْ
اب * أ َول ْم َی َر ْوا أنا نأ ِتي اْل ْرض ن ْنق ُص َها ِم ْن أط َر ِاف َها ( ...و اگر پارهای از آنچه
وعلینا ال ِحس
را که به آنان وعده میدهیم به تو بنمایانیم ،یا تو را بمیرانیم ،جز این نیست که بر تو رساندن
[پیام] است و بر ما حساب [آنان] * .آیا ندیدهاند ما [همواره] میآییم و از اطراف این زمین
میکاهیم؟)...؛ در نتیجه خوانندۀ این دو آیه میداند منظور از «کاستن» کاهش تعداد نفوس
است .آیۀ سورۀ انبیاء نیز به همین صورت است .حال که ما منظور از کاهش زمین را در این
آیه دانستیم ،پرسشی مطرح میشود :کاستن زمین از نظر تعداد نفوس و جانها ،چگونه
ً
صورت میپذیرد؟ پاسخ قطعا با افزایش تعداد فوتیهاست؛ همان طور که افزودن بر زمین
از این نظر ،با افزایش تعداد والدتها انجام میشود .ولی روشن است که کاستن از زمین از
این نظر ـیعنی با افزایش تعداد فوتیهاـ به گوشه و کنارههای زمین اختصاص ندارد؛ زیرا
فوتیها میتوانند در هر مکانی اتفاق بیفتند و واقعیت هم همین است؛ در نتیجه درست
نیست منظور از «کنارههای زمین» در این دو آیه ـبه آن صورتی که مفسرین و
تشکیککنندگان برداشت کردهاندـ گوشه و کناره و انتهای زمین بهعنوان یک مکان
بهخصوص از زمین بوده باشد.
 -4تفسیر والدت ـکه با افزودن بر زمین حاصل میشودـ فقط بهمعنای افزودن جسد
یک انسان جدید که افزایش حقیقی را برای زمین محقق نمیکند نیست؛ همان طور که
ً
تفسیر وفات ،صرفا بهمعنای توقف کارکرد اعضای انسان ،کاهش حقیقی برای زمین را
محقق نمیکند؛ چراکه اجساد ،چیزی جز ترکیبات شیمیایی از خود عناصر زمین نیستند.
جسد از این عناصر تشکیل میشود و با تجزیه پس از مرگ ،دوباره به زمین بازمیگردد.
ً
ً
والدتی که واقعا باعث افزایش زمین میشود و وفاتی که واقعا باعث کاستن از زمین
میشود ،افزایش نفسها (نطفههای نفسانی) در زمین ،یا رفع و باالرفتن آنها از زمین
است .هر انسانی که در این جهان متولد میشود نطفۀ نفسانی مخصوص به خود را دارد که
از عالم نفسها فرود میآید ،و هنگامی که نطفۀ نفسانی به بدنش مرتبط میشود به او
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زندگی میبخشد .اتفاقی که با مرگ میافتد این است که این نطفۀ نفسانی از او خارج
َ
َ
میشود و به باال میرود تا به عالم خودش (عالم نفسها) که از آن فرود آمده است بازگردد.
َ
َ
َ
عالم اجسامی که ما در آن زندگی میکنیم و عالم نفسها ،دو عالمی هستند که در یکدیگر
تنیدهاند و همانند نزدیکی انسان به خودش ،به یکدیگر نزدیک هستند ،و میانشان ارتباطی
از نوع تدبیر و مدیریت وجود دارد؛ به این معنا که این نفس انسان است که بدنش را مدیریت
و کارهایش را اداره میکند.
 -5زمین به این معنا ـیعنی بهمعنای خانهای که نطفههای نفسانی همۀ فرزندان انسان،
ً
در آنجا هبوط میشوند (فرود میآیند)ـ قطعا انتها و سرآغاز و آخری دارد که «اطراف آن»
در همین نقاط به هم میرسند .در نتیجه هیچ چیزی به آن وارد ،و هیچ چیزی از آن خارج
نمیشود مگر از طریق این نقاط .پس ارتباط این خانه به عوالم باالیی ،از طریق همین نقاط
انجام میشود ،و اینها عامل و واسطهای برای رساندن خیر و وجود هستند؛ همان طور که
نبودنشان ،بهمعنای وجودنداشتن این خانه بهطور کلی است .هیچ مفهومی نبوده است که
متن دینی (قرآنی و روایی) چنین خصوصیات و منزلتی را برایشان بهصراحت بیان کرده باشد
مگر حجتهای خداوند ،که اگر نبودند ـهمان طور که در روایات متعدد آمده ،و قرآن نیز بر
َ ُ
ً
آن تأکید کرده استـ قطعا زمین اهلش را در خود فرو میبرد .حقتعالی میفرماید :ت َن َزل
ُ َ
ْ
ْال َم َلئ َک ُة َو ُالر ُ
وح ِف َیها ِب ِإذ ِن َر ِب ِه ْم ِم ْن ک ِل أ ْم ٍر( 1در آن [شب] فرشتگان ،با روح ،به فرمان
ِ
پروردگارشان ،برای هر کاری فرود آیند) .فرشتگان و روح ،برای هر امری که آفریدگان در
َ
این عالم نیاز دارند ،بر حجت خدا فرود میآیند ،و حجت خدا همان رسول الله در دوران
زندگیاش ،و نیز کسی است که پس از وفاتش ،جانشین آن حضرت شده است؛ پس
طبق تصریح این آیه ،فرودآمدن برای تمام مسائلی که آفریدگان به آنها نیازمندند بهطور
َ
مستمر انجام میشود .از آنجا که حجتهای خدا ،سبب آمدن خیر و نور به این عالم
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هستند ،بر هرکدام از آنان ِصدق میکند که منظور از «اطراف زمین» در این دو آیه بوده
باشند .به همین دلیل امام زینالعابدین میفرماید« :زود مردن و کشتهشدن در ما ،این
فرمایش خدا را برای من گوارا میکند( :آیا ندیدهاند ما [همواره] میآییم و از اطراف این
زمین میکاهیم؟) و منظور ،رفتن علماست 1 ».و منظور ایشان ،علمای ربانی ،یعنی
آلمحمد است.
بر همین اساس ،وقتی از سید احمدالحسن دربارۀ معنای دو آیۀ مورد بحث پرسیده شد،
ایشان پاسخ داد:
«با فرودآمدن نطفهها به زمین ،بر زمین افزوده و با باالرفتن نطفهها ،از آن
کاسته میشود و این زیادت و نقصان بهسبب واردشدن انسانی جدید به این عالم
جسمانی یا خروج انسان از این عالم جسمانی بهوسیلۀ مرگ انجام میشود .در آیات
ذکرشده فروکاستن از زمین ،یعنی با خارجشدن نطفه از آن بهسبب مرگ.
اما اطراف و کنارههای زمین همان حجتهای الهی از انبیا ،فرستادگان و
ائمه هستند .کنارۀ چیزی یعنی نهایت و آخر آن یا سرآغاز و اولش .کنارۀ زمین،
حجت بر اهل زمین است؛ چراکه او سبب فیض نازلشونده از آسمان به زمین
است؛ پس موضع اتصال این فیض ،همان اطراف و کنارههای زمین است ،و این
ازآنروست که این فیض همان نوری است که در زمین از یک طرف به طرف دیگر
متجلی میشود و اگر او نبود ،زمین اهلش را فرو میبرد و به عدم باز میگشت.
پس حجت ،همان طرف و کنارۀ زمین است ،و او ابتداست و انتها ،و او اول
است و آخر .با مرگ حجت از اطراف و کنارههای زمین کاسته میشود و اگر
کسی که جانشین او ـحجتی برای خداوند در زمینشـ بشود نبود ،زمین اهلش را در
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خود فرو میبرد؛ یعنی اگر زمین از موضع نازلشدن فیض خداوند و نور خداوند
سبحانومتعال خالی گردد.
َ
َ وإن َّما ُنر َی َّن َك َب ْع َض ٱ َّلذی َنع ُد ُه ْم أ ْو َن َت َو َّف َی َّن َك َفإ َّن َما َع َل ْی َك ٱ ْل َب َٰل ُغ َو َع َل ْی َنا ٱ ْلح َس ُ
اب
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
* َأ َو َل ْم َی َر ْوا َأ َّنا َِن ْأتی ٱ ْ َْل ْر َض َن ُنق ُص َها م ْن َأ ْط َراف َها َوٱ ُ
لله َی ْح ُک ُم َال ُم َع ِّق َب ل ُح ْکمۦه َو ُهوَ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
َسر ُیع ٱ ْلح َ
اب( و اگر پارهای از آنچه را که به آنان وعده میدهیم به تو بنمایانیم،
س
ِ ِ ِ
یا تو را بمیرانیم ،جز این نیست که بر تو رساندن [پیام] است و بر ما حساب [آنان].
* آیا ندیدهاند ما [همواره] میآییم و از اطراف این زمین میکاهیم؟ و خداوند حکم
میکند ،و هیچچیز حکم او را فسخ نمیکند ،و او سریعالحساب است؟).
ْ َ َ َ َ ََ َْ
َ َ َ َ
ٌ َ
ْ َََْ َ ُ
الء َو َء َاب َآء ُه ْم َحت ٰی طال َعل ْی ِه ُم ٱل ُع ُم ُر أفل َی َر ْون أنا نأ ِتی ٱال ْرض
َ بل مت َعنا هـٰؤ َ ِ
َ ُ
ْ
َ َْ َ
ننق ُص َها ِم ْن أط َر ِاف َهآ أف ُه ُم ٱلغـٰ ِل ُبون( بلکه ما آنها و پدرانشان را بهرهمند کردیم تا
آنجا که عمرشان به درازا کشید .آیا نمیبینند ما قصد این زمین میکنیم و از اطراف
آن میکاهیم؟ آیا آنها پیروزند؟).
در هر دو آیه ،یادآوری مرگ و بازگشت به خداوند وجود دارد که از آن گریزی
نیست .حال اگر مرگ حجتها و وفات آنها رخدادی حتمی باشد پس مرگ
ْ َ
َ َ
مردمان غافل از ذکر خدا ،اولی و منطقیتر استَ  :و َما َج َعل َنا ِل َبش ٍر ِمن ق ْب ِلك
ْدی ُ ْگر َ َ ِ
َ
َ َُُ َْ ُ َ
الخلد أف ِإن ِمت فهم الخ ِالدون ( ما پیش از تو هیچ بشری را جاودان نساختهایم.
1
اگر تو نیز بمیری ،چگونه آنها جاودان بمانند؟)».
همچنین اضافه میکنم :این دو آیه ،با کرویبودن زمین تعارضی ندارند؛ حتی اگر
«کناره» در این دو آیه ،بهمعنای مکانی در زمین تفسیر شود .اینکه گفته شود جسم کروی
ً
اصل کنارهای ندارد بهطور کلی صحیح نیست؛ زیرا میتواند کنارۀ نسبی داشته باشد؛ به این
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معنا که نسبت به معیار و استاندارد خاصی کناره داشته باشد .دربارۀ زمین ،میدانیم بر
اساس خطوط طولی و دایرههای عرضی ،به دو نیمۀ شرقی و غربی ،و دو نیمکرۀ شمالی و
ً
جنوبی تقسیم میشود .مثل نصفالنهار گرینویچ (صفر) که زمین را به دو نیمۀ شرقی ـکه
از سمت راست این نصفالنهار با شمارۀ  1آغاز میشود و تا نصفالنهار شمارۀ  180پایان
میپذیردـ و نیمۀ غربی در سمت چپ نصفالنهار گرینویچ ـکه با شمارۀ  1آغاز میشود و تا
نصفالنهار شمارۀ  180پایان میپذیردـ تقسیم میکند؛ در نتیجه بهعنوان مثال کسی که
روی نصفالنهار  90درجه و نزدیک به آن قرار دارد نسبت به کسی که در نصفالنهار صفر
ایستاده است کناره شمرده میشود .بهطور کلی کنارۀ زمین در چنین حالتی ،بر اساس
وضعیت شخصی که سنجش را انجام میدهد مسئلهای نسبی است.
بنابراین به این نتیجه رسیدیم که این دو آیه ،بههیچوجه با واقعیتهای علمی تعارضی
ندارند؛ اما اینکه فرد تشکیککننده نمیخواهد به آنچه صاحب قرآن در تفسیر این دو آیه
بیان کرده است اعتقاد پیدا کند و همچنان نسبت به عالم نفسها یا منزلت حجت خدا و
مقام الهیاش شکوتردید روا میدارد ،این شأن و جایگاه اوست و بههیچوجه تغییری در
دستکم او حق ندارد از این نظر که این دو آیه با حقیقت کرویبودن
حقیقت ایجاد نمیکندِ .
زمین تعارض دارند نسبت به قرآن شکوتردید داشته باشد؛ در حالی که منظور این دو آیه،
چیز دیگری است که بههیچوجه با پندار او ارتباطی ندارد.
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َّ
مسطح و صاف نیست
اشکال  :16زمین کُروی است ،و
ً
َّ
زمین در قرآن به ُ
«س ِطحتُ ،مدت ،بساطا ،دحاها و طحاها» َ(پهنشده ،کشیدهشده،
گستردهشده ،فرش و ز یرانداز[ ،زمین را] آفرید و گستراند ،و [زمین را] هموار کرد و گسترد)
که در آیات مربوطه به کار گرفته شدهاند ،توصیف شده است؛ و این به نظر اشکالگیرندگان،
با کرویبودن زمین ـکه یک واقعیت اثباتشدۀ علمی استـ منافات دارد.
پاسخ:

توصیفاتی که قرآن به زمین نسبت داده است ـبه آن صورتی که اشکالگیرندگان در
خیال خود پروراندهاندـ کرویبودن زمین را نفی نمیکند؛ و این واقعیت با نگاهی به ظاهر
خود آیات روشن میشود.
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ َ
َ
حقتعالی میفرماید :أفل َینظ ُرونِ ...إلی اْل ْر ِض ک ْیف ُس ِط َحت( 1آیا نمیبینند ...به
زمین که چگونه َپهن شده است).
«السطح :پهنشدن»؛ یعنی گسترده و هموارشدن ،و جمع آن «سطوح» یا «أسطح»
است ،و در هندسه بهمعنای هرچیزی است که طول و عرض دارد .بر این اساس ،تمام
اشیائی که ابعاد دارند دارای سطح هستند ،چه صاف باشند (یعنی دارای لبهای باشند که به
آن ختم بشوند) ،چه کروی باشند ،چه مقعر باشند ،و چه هر شکل دیگری داشته باشند؛ و
تردیدی نیست که زمین ـبا هر شکل کلیای که داردـ دارای سطح است؛ پس مانعی وجود
ندارد که زمینی که سطح دارد «پهنشده» ،در عین حال ،کروی نیز بوده باشد ،و هیچ
ملزمت عقلی ـو نه حتی ملزمت ُعرفیـ به آن صورتی که فرد اشکالگیرنده برداشت کرده
است ،بین سطحداشتن زمین و صافبودنش (بهمعنای داشتن لبه و حاشیه) وجود ندارد.

 - 1غاشیه 17 :تا .20
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« ُسطحت :پهن شد» :یعنی کشیده و گسترده شد ،تا آنجا که به گهواره و ز یراندازی
ََ َ
برای مستقرشدن روی آن و بهرهبردن از آن تبدیل شد .حقتعالی میفرماید :أل ْم ن ْج َع ِل
َْ َ
اْل ْرض ِم َه ًادا( 1آیا زمین را گهوارهای نگردانیدیم؟)؛ و بدیهی است آمادهسازی و گستراندن
ً
زمین الزاما به این معنا نیست که شکل زمین غیرکروی بوده و لبهای داشته باشد که به آن
منتهی شود!
زمین برای هر انسانی ،با هر موقعیت جغرافیایی (صرفنظر از شکل واقعی کلی که
یرانداز وس ِیع گستردهای است که در برابرش قرار دارد .امام علی میفرماید:
دارد) گویی ز
ِ
«خوشا به حال زاهدان این دنیا که آخرت را آرزو میکنند .اینان کسانی هستند که زمین را
خاک آن را بهعنوان فرش ،آب آن را پاک ،قرآن را بهعنوان شعار ،و دعا
بهعنوان زیراندازِ ،
2
را بهعنوان پوشش خود برگرفتند».
ً
همچنین« :المد ،الدحو ،الطحو» تقریبا یک معنا را میرسانند ،و بهمعنی پهنکردن،
گستراندن و هموارکردن هستند؛ همان طور که پهنکردن زمین یعنی گستردن و
هموارکردنش .پس معنای آیات زیر طبق ظاهرشان میشود:
َ َْ ُ َ ْ
 َ و ِإذا اْل ْرض ُمدت( 3و هنگامی که زمین وسیع و منبسط شود)؛ یعنیگسترده ،آماده و هموار شود.

 - 1نبأ.6 :
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َْ َ َ َ َ
 َ واْل ْرض َب ْعد ذ ِلك َد َح َاها( 1و زمین را پس از آن گسترانید)؛ یعنی (همانطور که امام باقر میفرماید ) 2آن را پهن کرد و گستراند و آن را برای
مستقرشدن و بهرهبرداری آماده و مهیا فرمود.
َ
َ
 َ واْل ْر ِض َو َما ط َح َاها( 3سوگند به زمین و آنکس که آن را گسترد)؛ یعنیگستراند و آماده و مهیا ساخت.
ً
َّ َ َ ُ ْ َ َ
 َ والل ُه َج َعل لک ُم اْل ْرض ِب َساطا( 4و خدا زمین را برای شما همچون فرشی[گسترده] ساخت)؛ یعنی زمینی وسیع ،گسترده و مهیا برای زندگی و
بهرهبرداری.

همان طور که ملحظه میکنیم ،این آیات کرویبودن زمین را نفی نمیکنند؛ بلکه چه
بسا از آنها داللت روشنتری برای کرویبودن زمین برداشت شود؛ زیرا شخصی که روی
زمین حرکت میکند آن را گسترده و آماده برای بهرهبرداری و همواره وسیع در برابر خودش
میبیند؛ بهطوری که هیچ لبه و حاشیهای ندارد تا به پایان برسد ،حتی اگر تمام عمر خود
روی آن حرکت کند؛ و چنین خصوصیتی محقق نمیشود مگر اینکه شکل زمین ،کروی
بوده ،و هیچ لبه و مرز مشخصی نداشته باشد.

 - 1نازعات.30 :
 - 2کافی.95/8 :
 - 3شمس.6 :
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اشکال  :17ماه همۀ جهان را روشن نمیکند
بعضی از تشکیککنندگان میگویند :چگونه «ماه» میتواند تا آن حد نورانی باشد که
تمام هستی را روشن کند ،حال آنکه ماه ،یک جرم کوچک است ،و قمرهای نورانی دیگر
َ
َ َ َّ َ َ َ
الس َماء ُب ُر ً
وجا َو َج َعل ِف َیها
بسیاری نیز وجود دارند؟ ولی آیه میگوید :ت َب َارك ال ِذي جعل ِفي َّ ِ
َ
ِس َر ًاجا َوق َم ًرا ُم ِن ًیرا[( 1فرخنده و] بزرگوار است آن کسی که در آسمان برجهایی نهاد ،و در
آن ،چراغ و ماهی نوربخش قرار داد).
پاسخ:

اشکالگیرندگان گمان کردهاند این آیه دربارۀ روشناییبخشی تمام کیهان سخن
میگوید ،در حالی که چنین نیست! این آیه تنها درصدد بیان این نکته است که ماه
«بهعنوان یک جرم نزدیک زمین» در آسمان ،برای ساکنان زمین نورافشانی میکند ،و این
درست است و همه با چشمهای خود آن را شاهد هستند .این آیه وجود قمرهای دیگری را
که نورافشانی میکنند نفی نمیکند ،چه در سطح منظومۀ شمسی ما و چه در سطح تمام
جهان.
سید احمدالحسن میفرماید:
ماه
«اما در خصوص مسئلۀ ماه ،وضعیت بدیهی است؛ ماه در بعضی از روزها ِی ِ
2
قمری ،برای تمام ساکنان یک سرزمین یا زمین ،در آسمان نورافشانی میکند».

 - 1فرقان.61 :
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اشکال  :18شکافتهنشدن ماه
همچنین برخی از تشکیککنندگان اشکال میگیرند که ماه هیچ وقت نشکافته است
ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ َّ ْ َ
الس َاعة َوانشق الق َم ُر( 1ساعت نزدیک شد و ماه شکافت).
تا قرآن بگوید :اقترب ِت
پاسخ:

ما اعتقاد داریم شکافتن ماه ،معنای دیگری دارد و به آن صورتی که مفسرین متوجه
شدهاند نیست .سید احمدالحسن میفرماید:
«مسئلۀ شکافتهشدن ماه به همان معنایی نیست که برخی از مفسرین
2
فهمیدهاند ،و هیچ دو پارهشدن جسمانی برای ماه اتفاق نیفتاده است».
اشکال :19آشکارسازها آنچه در رحمهاست میدانند
َ ْ
َ َ
بعضی از اشکالگیرندگان میگویند :چگونه این آیه میگویدِ  :إن الل َه ِعند ُه ِعل ُم
َ
ُ َْ َ َ
َ ْ َْ
َ ْ َْ
َ َ ْ
ًَ
َ
الس َاع ِة َو ُی َن ِزل الغ ْیث َو َی ْعل ُم َما ِفي اْل ْر َح ِام َو َما تد ِري نف ٌس َماذا تک ِس ُب غدا َو َما تد ِري نف ٌس
َ َ َ ُ َّ َّ
َ
ِبأ ِّي أ ْر ٍض ت ُموت ِإن الل َه َع ِل ٌیم خ ِب ٌیر( 3بهراستی که علم «ساعت» تنها نزد خداوند است ،و
باران را فرو میفرستد ،و آنچه را در رحمهاست میداند و کسی نمیداند فردا چه به دست
میآورد ،و کسی نمیداند در کدامین سرزمین میمیرد .بهراستی خداست [که] دانای آگاه
است)؛ در حالی که آشکارسازهای امروزی ـمثل سونارـ میتوانند جنسیت جنین را در رحم
مادرش مشخص کنند!

 - 1قمر.1 :
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پاسخ:

با توجه به دادههای پزشکی ،مشخصکردن جنسیت جنین با سونار و تصویربرداری با
ً
امواج صوتی ،تا قبل از تقریبا هجدههفتگی از عمر جنین ،امکانپذیر نیست؛ زیرا اعضای
تناسلی ،هجده هفته پس از بارداری شروع به رشد میکنند؛ حال اگر دستگاه تناسلی ،شروع
به حرکت به پایین نماید تا موضعی افقی به خود بگیرد جنین مؤنث است ،و اگر بهسمت جلو
حرکت کند تا موضعی شبهافقی به خود بگیرد جنین مذکر است؛ بهعلوه تعیین جنسیت
جنین حتی با بهرهگرفتن از تکنیکهای تصویربرداری با دقت باالتر مثل تصویر برداری
سه ُبعدی نیز بهطور قطعی و یقینی امکانپذیر نیست؛ زیرا به سن جنین ،وضعیت
قرارگرفتنش در رحم مادر ،میزان دقت دستگاه تصویربرداری ،مهارت پزشک ،و عوامل
دیگر بستگی دارد؛ در نتیجه مقایسۀ علم و آگاهی خداوند سبحان از آنچه در رحمها قرار
دارد ،با علم و آگاهی بهدستآمده از طریق سونار ،پنداری خام و کودکانه است.
مهمتر از آن :فقط این نیست که خداوند ،جنسیت جنین را در حالی که در رحم قرار
دارد میداند! بلکه ـبا توجه به آنچه امیرالمؤمنین در بیان این آیه فرموده است1ـ در
خصوص چیزی که در رحم قرار دارد «مذکر یا مؤنثبودن ،زشت یا زیبابودن ،بخشنده یا
بخیلبودن ،شقاوتمند یا سعادتمندبودن ،و اینکه آیا از جمله هیزمهای آتش است یا همراه
پیامبران در بهشتهاست» را میداند ،و این «علم غیب» است که هیچکسی جز خداوند از
آن آگاهی ندارد ...و این یعنی به آن صورتی که شخص اشکالگیرنده در پندار خام خود
پرورانده است ،علم و آگاهی خداوند سبحان در خصوص محتویات رحمها فقط به جنسیت
جنین خلصه نمیشود!
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اشکال :20شیر توسط غدههای شیری تولید میشود
ْ َْ َ ً ُ ُ
َ َ ُ
برخی از تشکیککنندگان دربارۀ این آیهَ  :و ِإن لک ْم ِفي اْل ن َع ِام ل ِع ْب َرة ن ْس ِقیک ْم ِم َما ِفي
ً
ُب ُطونه م ْن َب ْین َف ْرث َو َدم َل َب ًنا َخال ًصا َسائ ًغا ل َلشارب َ
ین( 1و در دامها قطعا برای شما عبرتی
ِِ ِ
ِ
ِ ٍ ٍ
ِ ِ ِِ
است :از آنچه در شکم آنهاست ،از میان سرگین و خون ،شیری ناب به شما مینوشانیم
که برای نوشندگان گواراست) میگویند علم ثابت کرده است شیر ،در غدههای شیری تولید
میشود نه به آن صورتی که قرآن بیان کرده است.
پاسخ:

سید احمدالحسن در پاسخ به این اشکال بیان کرده است:
«خون ،انتقالدهندۀ مواد غذایی و مایعات از دستگاه گوارش به تمام
2
قسمتهای بدن است؛ در نتیجه این اشکال محلی ندارد».
اشکال  :21همهچیز بهصورت جفت آفریده نشده است
َ َْ
ُ َ
قرآن در آیات متعدد ،زوجبودن اشیا را بیان میفرماید؛ مثلَ  :و ِم ْن ک ِل ش ْي ٍء خلق َنا
َ َ ُ ََ َ َ
َز ْو َج ْی ِن ل َعلک ْم تذک ُرون( 3و از هرچیزی یک جفت آفریدیم؛ باشد که شما عبرت بگیرید)،
َ ْ ُ َ
4
الث َم َر َ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ
جفت دوتایی قرار
و ِمن ک ِل
ات جع َل ِفیها زوجی ِن اثنی ِن( و از هر محصولی ،در آنِ ،
ِ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ْْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
5
داد) ،و حت ٰی ِإذا ج َاء أم ُرنا َوف َار التن ُور قلنا اح ِمل ِفیها ِمن ک ٍل ز ْوج ْی ِن اثنی ِن( تا آنگاه که
فرمان ما دررسید و تنور فوران کرد ،فرمودیم« :در آن [کشتی] از هر [حیوانی] یک جفت
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نظر بعضی از تشکیککنندگان این آیات در بسیاری موارد با واقعیتهای
حمل کن)؛ و به ِ
علمی در تعارض هستند؛ مثل زنبور عسل ،که بهصورت یک جفت نیست ،بلکه در قلمرو
کارگر ماده وجود دارند؛ همچنین
زنبور عسل ،یک ملکه و زنبورهای نر و نیز زنبورهای
ِ
موجودات تکسلولی نیز وجود دارند که بهصورت نر یا ماده نیستند؛ مثل باکتریها و بعضی
از جلبکها که بهصورت جنسی تکثیر نمیشوند .موجودات دیگری نیز وجود دارند که انواع
مختلفی دارند و فقط دو نوع نیستند؛ و تمامی اینها از نظر علمی ،ثابتشده هستند.
پاسخ:

روشن است شخص اشکالگیرنده از «جفتبودن» خصوصیات زیر را برداشت کرده
است:
 -1مفهوم جنس ِی «نر و ماده»؛
 -2رویکرد تعامل انفرادی؛ یعنی اشکالگیرنده تمام مخلوقات را بهصورت
تکبهتک در نظر میگیرد؛
ً
 -3دیدگاه صرفا مادیگرایانه.
به همین دلیل وقتی میبیند مخلوقی بهصورت غیرجنسی تولیدمثل میکند ،یا بهعنوان
ً
مثال بیش از یک محیط زیست دارد ـمثل در محیط گرمسیری ،سردسیری یا معتدل زندگی
میکند ،و مسائل دیگری از این دستـ اینها را موضوعاتی برای نقض «زوجیت» گفتهشده
در قرآن کریم به شمار میآورد.
واقعیت این است که این برداشت از «زوجیت» نادرست و نادقیق است ،و چنین برداشتی
تنها مفهومی کلی ،و دربرگیرندۀ بعضی از مصادیق و موضوعات است ،و نه بیشتر.
اصطلح «زوجبودن» یا «جفتبودن» ـاز نظر لغویـ بهمعنای همراه ،همسر ،شر یک،
مصاحب و همنشین بهصورت مشابه یا مخالف است؛ از همین رو در خصوص دو عدد پرتقال
اصطلح «یک جفت» به کار میرود ،و همین طور در خصوص زوج نر و ماده ،و دربارۀ
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موجودات تکسلولی و چندسلولی نیز اصطلح «زوج» به کار میرود ،و نیز در خصوص
مخلوق مادی و مخلوق مجرد ،همین طور دربارۀ آسمان و زمین ،هستی و نیستی ،نور و
ظلمت ،علم و جهل ،خیر و شر ،عدد زوج و عدد فرد ،اخلق پسندیده و نکوهیده ،شیرینی
و تلخی ،گرما و سرما ،و ...دیگر موجودات شبیه یا مخالف یکدیگر که قابل شمارش نیستند،
چه مادی و چه مجرد از ماده؛ در خصوص تمام اینها اصطلح زوجبودن یا جفتبودن به
کار میرود.
جفتبودن بهمعنای کلیاش در برابر «یگانگی» ـبهعنوان یک مفهومـ قرار میگیرد که
هیچ مصداق واقع ِی خارجی غیر از خداوند سبحان ندارد؛ خداوندی که در متون دینی به
اینکه «احد ،فرد ،وتر ،نور ال ظلمة فیه» (یکتاست ،یگانه است ،یکی است ،و نوری است
ُ َ َ َْ
بدون ظلمت) توصیف شده است؛ در نتیجه وقتی قرآن میفرمایدَ  :و ِم ْن ک ِل ش ْي ٍء خلق َنا
َ َ ُ ََ َ َ
َز ْو َج ْی ِن ل َعلک ْم تذک ُرون( و از هرچیزی یک جفت آفریدیم؛ باشد که شما عبرت بگیرید) ،در
یت درستی سخن
بیان ماهیت عوالم خلقت با تمام مخلوقاتی که در آنها قرار دارند ،در نها ِ
میگوید .هیچ یکتایی و یگانگی واقعی ـبه هیچ عنوانـ در عوالم مخلوقات وجود ندارد ،و
تمامی عوالم خلقت ـبا هرچه در آنهاستـ با زوجبودن و مرکببودن توصیف میشوند.
همین کافی است بدانیم وجود تمام موجودات ـغیر از خداوند سبحانـ حادث است؛ یعنی
قبل از اینکه موجود بوده باشند هیچ وجودی نداشتند و سپس ایجاد شدند ،و تا زمانی که
یقت
وجود چیزی مسبوق به عدم است [یعنی از نیستی به وجود آمده است] پس در حق ِ
وجودیاش یک وجود دوگانۀ مرکب دارد؛ یعنی وجودی است که عدم خودش [نیستی
خودش] را به همراه خود دارد ،و تشکیلشده از نور و ظلمت است؛ و هیچچیزی در تمامی
عوالم مخلوقات از این قاعده مستثنا نیست.
امام رضا در توصیف خداوند سبحان میفرماید ...« :موجود است [اما] نه بعد از
نیستی ...،از اینکه جهازهای حس و شعور را پدید آورده است میتوان فهمید او خود ،اعضا
و دستگاههایی اینچنین ندارد .از تضادی که بین موجودات برقرار کرده است دانسته
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میشود او ضدی ندارد .از مقارنههایی که بین ایشان ایجاد کرده است شناخته میشود وی
قرینی ندارد .میان نور و ظلمت ،وضوح و ابهام ،خشک و تر ،گرما و سرما ،تضاد برقرار
ساخته است .بین طبیعتهای متضاد ،الفت انداخته ،و طبایع بیگانه را به هم پیوند داده
است ،دورها را به یکدیگر نزدیک و نزدیکها را از هم دور ساخته است؛ و این همان سخن
َ َْ
ُ َ
َ َ ُ ََ َ َ
حقتعالی است که میفرمایدَ  :و ِم ْن ک ِل ش ْي ٍء خلق َنا َز ْو َج ْی ِن ل َعلک ْم تذک ُرون( و از
هرچیزی یک جفت آفریدیم؛ باشد که شما عبرت بگیرید) .پس میان قبل و بعد تفاوت ایجاد
1
کرد تا دانسته شود قبلی بعد از او نبوده و بعدی پس از او نیست». ...
اینکه بدانیم هیچ مخلوقی از خاصیت «زوجیت» ـبا مفهومی که بیان کردیمـ مستثنا
نیست ،برای پاسخ به پندار خام اشکالگیرنده کفایت میکند ،و موضوعاتی که این عده در
اشکالتراشیهای خود پیش میکشند از هیچ ارزش علمی برخوردار نیستند .بهعنوان مثال
«موجودات تکسلولی» که بهصورت جنسی تولیدمثل نمیکنند ـو در دستهبندی نر و ماده
قرار نمیگیرندـ با توجه به اینکه در نقطۀ مقابل موجودات «چندسلولی» قرار میگیرند ،از
توصیفشدن به «زوجبودن» خارج نمیشوند .ملکه و زنبورهای عسل کارگر ،از جنس ماده
هستند و در نتیجه صرفنظر از کارکردی که در قلمرو زنبورهای عسل دارند ،ـکه از جملۀ
مهمترین آنها این است که تمام موجودات زنده چه حیوان باشند و چه گیاه ،تکسلولی
باشند یا ُپرسلولی ،و تا زمانی که انواعی دارند و روشهای تولیدمثل دارند و نیز محیطهایی
که در آنها زندگی میکنندـ از سیطرۀ قانون عمومی «زوجیت» خارج نمیشوند؛ قانونی که
بر تمامی عوالم خلقت از جمله جهانی که ما در آن زندگی میکنیم و تمام مخلوقاتش سیطره
دارد.
اما در خصوص مسئلۀ «زوجیت» با یک جفت «موجود زنده» که بهصورت جنسی
تولیدمثل میکنند ،این تنها در مرحلۀ متأخر تار یخ تکامل بر روی این زمین حاصل شده؛
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زیرا میدانیم سیر تکاملی بهصورت حرکت از سادگی به پیچیدگی بوده است .ابتدا تولید
مثل ،بهصورت غیرجنسی (بهصورتی که جفتی در کار نبود) انجام میشد ،و سپس تولیدمثل
جنسی (در قالب زوج) میان دو فرد مذکر و مؤنث در میان حیوانات ،از جمله انسان ،حاصل
شد .این نوع تولیدمثل نیز شکلهای متعددی دارد؛ از جمله ،موجود زنده میتواند دو
جنسیتی باشد ،یعنی هم اعضای تناسلی نر داشته باشد و هم ماده .از جمله ،موجود زنده
در مقطعی از زندگانی خود نقش نر را به عهده بگیرد و در مقطعی دیگر نقش ماده .از جمله،
جدا و متمایزشدن جنس نر از جنس ماده در طول زندگی؛ مثل وضعیتی که در انسان و
بسیاری از حیواناتی وجود دارد که ژناثهای خودشان را از طریق تولیدمثل جنسی منتقل
1
میکنند.
به نظر بنده :مسئلۀ منحصردانستن زوجیت به دو نوع نر و ماده که بهصورت جنسی
ً
تولیدمثل میکنند ،صرفا نادانی و سادهانگاری موضوع است ،و اشکالگرفتن از قرآن برای
عدهای تنها نوعی مشغولیت و سرگرمی است ،و چیزی جز اضافهشدن بر تعداد
تشکیککنندگان نیست.
َ
َ ْ ُ ََ
ات َج َعل ِف َیها َز ْو َج ْی ِن
نکته :در خصوص آیۀ مربوط به «ثمرات» :و ِمن ک ِل الثم َر ِ
ْ
جفت دو تایی قرار داد) ،با توجه به مطالب گفتهشده
اث َن ْی ِن( و از هر محصولی ،در آن،
ِ
َ َ َ َ ُْ
َ َ
وضعیت «زوجیت» روشن گردید؛ اما در خصوص آیۀَ  :حت ٰی ِإذا َج َاء أ ْم ُرنا َوف َار الت ُن ُور قل َنا
ْ
ْ
ُ
ْاح ِمل ِف َیها ِم ْن ک ٍل َز ْو َج ْی ِن اث َن ْی ِن ( تا آنگاه که فرمان ما دررسید و تنور فوران کرد،
فرمودیم« :در آن [کشتی] از هر [حیوانی] یک جفت حمل کن) ،شایانذکر است بدانیم
که منظور در این آیه به آن صورتی که مفسران و اشکالگیرندگان گمان بردهاند که نوح با
خود از تمام موجودات زنده یک جفت حمل کرد ،نیست؛ زیرا در این صورت نوح نیاز به
کشتیای داشت که چه بسا از وسعت یک کشور هم بزرگتر باشد و به زمان بسیار بسیار
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طوفان استهزای
طوالنی نیاز داشت و اشکاالت دیگری از این دست؛ یعنی برداشتی که
ِ ً
خداناباوران را نسبت به قرآن کریم بهدنبال داشته ،در حالی که فهم درست اساسا بهدور از
چنین برداشت نادرستی بوده است .بنده بارها گفتهام :قرآن بهدور از معنا و مفهومی که
صاحبش یعنی حجت خدا روشنگری کند ،معنا و مفهوم دیگری ندارد .اما در خصوص
خود آنها به تحمل پیامدهای نظرات و
نظرات و گفتههای مفسران یا اشکالگیرندگانِ ،
برداشتهایشان سزاوارترند.
بهطور کلی ،نظر درست برای درک و فهم این آیه و مشخصکردن آنچه نوح با
خودش به کشتی برد ،توضیحی است که سید احمدالحسن هنگام پرداختن به واقعۀ طوفان
در متون سومری و بابلی و کتابهای مقدس ،بیان داشته است .ایشان پیرو ماجرای
طوفان در متون سومری میفرماید:
« ...مأموریت زیوسودرا ساختن یک کشتی بود که از نسل خاصی از بشر و نیز
گیاهان و حیوانات خاصی محافظت کند .شاید عبارت "گیاه را حفظ کرد" در متن
ً
سومری ،اشارۀ واضحی به همین موضوع تلقی شود .قطعا منظور ،گیاه بهخصوصی
بوده است ،وگرنه برای محافظت از گیاهان در برابر سیل روی زمین ـهرچند که
عظیم و فراگیر باشدـ به کشتی نیاز نیست .حداقل این است که بذر گیاهان باقی
میمانند و پس از سیل ،بدون احتیاج به کمک ،خودبهخود میرویند و رشد میکنند؛
بنابراین روشن است که منظور ،آن دسته از گیاهان زراعی است که انسان از آنها
تغذیه میکند و شاید منظور این بوده است که زیوسودرا مقداری کافی از بذر این
گیاهان را با خود برداشته تا بدون اینکه بخواهد کار را از صفر آغاز کند فرایند
کشاورزی را ادامه دهد .آن هم در جایی که خبری از دانههای گندم و محصوالت
کشاورزی موجود در دسترس انسان (فرزند آدم) نیست؛ بنابراین ممکن است
مقصود از این متن ،این باشد که انتقالیافتگان به کشتی ،گروهی از مؤمنان بودهاند
که به دستور نوح عمل کردند؛ همچنین بذر گیاهان زراعی منتقلشده از نظر
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اقتصادی نیز برای انسان حائز اهمیت بوده است .بر این اساس میتوانیم نتیجه
بگیریم حیوانات واردشده به کشتی نیز اهلی و برای انسان مفید بودهاند .در پایان،
ز یوسودرا (نوح) وظیفهاش را با موفقیت انجام داد و پاداش گرفت؛ زیرا وی سخن
خدا و وحی الهی را پذیرفت و پس از پایان فرایند انتقال و نجات کشتی ،به ملکوت
آسمانها صعود کرد .زیوسودرا در زمین دلمون (یا زمین عبور) آنگونه که در متن
سومری آمده ،سکنا گزید».
همچنین میفرماید:
«روایاتی وجود دارد که برخی حوادث طوفان نوح را بهطور صحیح و بهگونهای
که در تعارض با علم نیست بیان کردهاند؛ بهعنوان مثال در روایت ز یر آمده منظور
از حیواناتی که نوح به کشتی آورد ،حیوانات اهلی بوده که انسان از آن تغذیه میکند:
اسماعیل بن جابر از امام صادق روایت کرده است که فرمود" :در سی سال
کشتی را ساخت ،سپس مأمور شد از هر یک از هشت حیوانی که آدم از بهشت
خارج کرده بود ،یک نر و یک ماده در کشتی بنشاند؛ تا معیشتی برای بازماندگان
نوح بر روی زمین باشد ،همان طور که وسیلۀ زندگی نسل آدم بود؛ زیرا زمین
1
با آنچه در آن بود ،غرق آب شد ،مگر آنچه با او در کشتی قرار گرفته بود»".
اشکال  :22راندن شیاطین جن با شهابسنگ
برخی از تشکیککنندگان میگویند :قرآن در آیات متعدد بیان کرده است که شیاطین
نمیتوانند به آسمان صعود کنند؛ تا آنجا که اگر یکی از آنان بتواند اطلعاتی را دزدانه به
دست بیاورد شهابی سریع و شتابان بهدنبالش میرود و او را به هلکت میرساند .جنیان در
کمین دزدانهگوشکردن مینشستند ،ولی اختران شروع به سنگسار آنها میکردند و تیر
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َ
َ ْ
َ َ
ََ ُ َْ ُ
َ
شهابها در کمینشان نشسته بودَ  :وأنا ک َنا نق ُعد ِم ْن َها َمق ِاعد ِل َلس ْم ِع ف َم ْن َی ْست ِم ِع اْلْن َی ِجد
َ
ً
ل ُه ِش َه ًابا َر َصدا( 1و در برای شنیدن به کمین مینشستیم[ ،اما] اکنون هرکه بخواهد به
ْ َ
ُْ
گوش باشد تیر شهابی در کمین خود مییابد) ،و إ َنا َز َی َنا َ
الس َم َاء الدن َیا ِب ِز َین ٍة الک َو ِاک ِب *
ِ
َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ََْ ٰ َُْ َ ُ َ
َوح ْف ًظا م ْن ُکل َش ْی َطان َ
ون ِم ْن ُکل َج ِانب * ُد ُحوراً
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َ
َ ٌ َ ٌ 2
َ
اصب * ِإال من خ ِطف الخطفة فأتبعه ِشهاب ث ِاقب( ما آسمان این دنیا را به
ولهم عذاب و ِ
زیور اختران آراستیم! * و [آن را] از هر شیطان سرکشی حفظ کردیم؛ * [بهطوری که]
َ
نمیتوانند به انبوه [فرشتگان] عالم باال گوش فرادهند ،و از هر سوی پرتاب میشوند * .با
شدت به دور رانده میشوند ،و برایشان عذابی دائم است * .مگر کسی که [از سخن
ْ
باالییان] بهیکباره استراقسمع کند ،که شهابی شکافنده از پی او میتازد!) و َ و َج َعل َن َاها
ُر ُج ًوما ل َلش َ
ین( 3و آن را مایۀ طرد شیاطین گردانیدیم).
اط
ی
ِ
ِ
ِ
و این اشکاالت عبارتاند از:

 -1چرا فرشتگان از دستبهدست کردن اخبار میان خودشان بازنمیایستند ،و
هدف خود را از شیاطین که از آنان استراقسمع میکنند پوشیده نمیدارند؟
 -2آیا راحتتر نیست شیاطین را از صعود در آسمان بازدارند؟ بهجای اینکه منتظر
آنان بمانند تا به آن نزدیک شوند و بعد از آن با شهابهایی آنان را دور کنند؟!
 -3اگر پرتابکردن شهابها بهسوی شیاطین ،بهدلیل حمایت از نبوت است،
پس چرا شهابها پس از فوت پیامبر همچنان ادامه دارد؟

 - 1جن.9 :
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 -4چگونه جنیان پند نمیگیرند و از استراقسمع دست برنمیدارند؛ در حالی که
میبیند شهاب ثاقبی هرکدام از آنان را که استراقسمع کند دنبال میکند؟!
(زیرا پدیدۀ شهابسنگ اکنون وجود دارد).
 -5اگر جن از آتش است ،پس چگونه شهابها ـکه خودشان از آتش هستندـ
آنها را میسوزانند؟ و مشخص است که آتش ،آتش را نمیسوزاند .بلکه شعله
و درخشش آن را بیشتر میکند.
 -6دانشمندان ،شهابها را بهشکل علمی تفسیر کردهاند و اینکه از آسمان
ارسال نمیشوند.
پاسخ:

مسئلۀ دزدانهگوشکردن (استراقسمع) توسط ابلیس و دیگر شیاطین جن ،و
جاسوسیشان از خبرهای «مأل اعلی» قبل از تولد رسول خدا و در زمان ایشان و پس از
ایشان اتفاق میافتاد ،و با کمینها و شهابها بازداشته میشدند؛ ولی با والدت رسول خدا
محمد بر این بازداشتن تأکید و تشدید بیشتری شد.
همزمانی شدت بازداشتن شیاطین و مانعشدن آنان از اخبار آسمان ،با والدت رسول
خدا محمد مسئلهای نبود که اتفاقی و تصادفی بوده باشد؛ بلکه علت بازداشتن و
مانعشدن آنان ،فرودآمدن رسول خدا( خلیفه و جانشین واقعی خدا) به زمین بود .با نزول
َ
َ َ
ََ ُ َْ ُ
حراست شدیدی برای آسمان گماشته شدَ  :وأنا ک َنا نق ُعد ِم ْن َها َمق ِاعد ِل َلس ْم ِع ف َم ْن
ایشان
ِ
َ َ َْ
َ
ُ
َ ً َ َ ً 1
َی ْست ِم ِع اْلْن ی ِجد له ِشهابا رصدا( و برای شنیدن به کمین مینشستیم[ ،اما] اکنون هرکه
2
بخواهد شنود کند ،تیر شهابی در کمین خود مییابد).
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نکتۀ دیگری که در پاسخ «اشکال  »13تقدیم شد توضیح معنای روزهای ششگانه برای
آفرینش آسمانها (عوالم خلقت) بود ،و اینکه منظور از روز« ،مرحله» است؛ در نتیجه
مراحل ضروری که در فرایند آفرینش آسمانها باید فراهم باشد شش مرحله است؛ بهطوری
که هر مرحله ،وابسته به مرحلهای است که پیش از آن قرار دارد .مرحلۀ اول ،عامل و سبب
1
ایجاد مرحلۀ دوم و تدبیر کارها و مسائل اهل آن است و به همین ترتیب برای مراحل دیگر.
حال که ما این مطلب را دانستیم دو نکته برای ما روشن میشود:
اول :برای اینکه خواست و ارادۀ خداوند در این عالم جسمانی پیاده شود ،ابتدا از آسمان
هفتم (آسمان عقل) میگذرد ،سپس آسمان ششم (آسمان مثالی) ،سپس آسمانی که
پایینتر از آن است ،و به همین ترتیب تا آسمان اول (آسمان نفسها) و سپس امر الهی ،از
َ
آن آسمان به عالم جسمانی فرود میآید؛ با توجه به اینکه عالم نفسها ،تدبیرکنندۀ کارها و
امور و همۀ چیزها در این عالمی است که ما در آن قرار داریم.
دوم :فرایند فرودآمدن از طریق ابزارها و واسطههای مدیریتی کسانی انجام میشود که
برای انجام این کار تکلیف شدهاند؛ مانند فرشتگان یا ارواح یا آنچه خداوند میخواهد
واسطهای برای فرودآوردن منظورش و رساندن به هدفش باشد .خواست خداوند برای
عملیکردن منظورش در عوالم خلقت اینچنین اقتضا میکند .حقتعالی میفرماید:
َ
ْ َ َ
َُ ََ َ
َ ْ
ُ َ َْ
ًَ
َ وقالوا اتخذ َالر ْح َٰم ُن َولدا ُس ْب َحان ُه َبل ِع َب ٌاد ُمک َر ُمون * ال َی ْس ِبقون ُه ِبالق ْو ِل َو ُه ْم ِبأ ْم ِر ِه
ُ َ
َی ْع َملون( 2و گفتند [خدای] رحمان فرزندی اختیار کرده .منزه است او؛ بلکه آنها بندگانی
ارجمندند * که هرگز در گفتار بر او پیشی نگیرند ،و هرچه کنند به فرمان او کنند).
جعفر بن محمد ،از امیرالمؤمنین روایت کرده است که ایشان فرمود« :شبی با رسول
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خدا بودیم ،که ناگهان ستارهای نورانی رد شد .رسول خدا به جماعت فرمود :اگر در
جاهلیت چنین چیزی میدیدید چه میگفتید؟ عرض کردند :میگفتیم بزرگی ُمرد ،و بزرگی
متولد شد .فرمود :ستاره نه برای مرگ کسی پرتاب میشود و نه برای زندگی کسی؛ بلکه
وقتی پروردگار ما چیزی را قطعی کند ،حاملن عرش تسبیح میکنند و میگویند قضای
پروردگار ما چنین شد .در نتیجه اهل آسمانی که بعد از آنان هستند آن را میشنوند و آن را
میگویند ،تا در نهایت به آسمان دنیا میرسد؛ جایی که شیاطین ،استراقسمع میکنند تا
چه بسا چیزی را به دست بیاورند و به کاهنان برسانند ،و به آن بیفزایند و از آن کم کنند؛ در
نتیجه کاهنان اشتباه میکنند ،و آنها به هدفشان میرسند .سپس خداوند عزوجل با این
ستارگان ،آسمان را محافظ نمود ،و کهانت به پایان رسید و کهانتی نیست ».و جعفر بن
اب ُمب ٌ
الس ْم َع َف َأ ْت َب َع ُه ش َه ٌ
محمد تلوت کرد :إ َال َمن ْاس َت َر َق َ
ین( مگر آن کس که
ِ
ِ
ِ ِ
َ ََ
دزدانه گوش فرا دهد که شهابی روشن او را دنبال میکند) و سخن خداوند عزوجل :وأنا
َ ْ َ
َ
ً
َ َ
ُ َْ ُ
َ
ک َنا نق ُعد ِم ْن َها َمق ِاعد ِل َلس ْم ِع ف َم ْن َی ْست ِم ِع اْلْن َی ِجد ل ُه ِش َه ًابا َر َصدا( و در [آسمان] برای
شنیدن ،به کمین مینشستیم[ ،اما] اکنون هرکه بخواهد گوش فرا دهد تیر شهابی در
1
کمین خود مییابد).
روشن است که منظور خداوند در عوالم خلقت از طریق واسطهها تا عالم جسمانی ما
فرود میآید ،و روشن شد که این سلسلهمراتب ،امری حتمی و ضروری است؛ چراکه هر
عالم (آسمان) به عالم پیش از خودش وابسته است؛ زیرا ـهمان طور که دانستیمـ آن آسمان
قبلی ،تدبیرکنندۀ آن عالم و مدیریتکنندۀ شئون اهلش است .در طول این فرایند نزول
تدریجی ،شیاطین استراقسمع میکنند ،و برای دانستن اخبار آسمان ،پیش از رسیدنشان
به این عالم جسمانی ،تجسس میکنند.
بهعلوه ماهیت شیاطین جن ـکه بر اساس آن آفریده شدهاندـ توانایی آنها را برای
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استراقسمع و جاسوسی از اخبار آسمان اقتضا میکند .برای جن نیز جسد و روح آفریده
نهایت لطافت و نزدیکی به ارواحشان است؛ 1به همین دلیل تأثیر
شده است .اجساد جن در ِ
کارهایشان ،بر صورتهایشان آشکار میشود؛ در نتیجه ـطبق آنچه از سید احمدالحسن
بدکردار آنان را میتوان با توجه به شکلها و صورتهایشان
آموختهامـ افراد نیککردار از
ِ
متوجه شد .اگر کسی بتواند آنها را ببیند ،شایسته و صالح آنان را بهشکل نیکو ،و بدکارشان
را بهشکلی زشت و بد میبیند ،و این جز بهدلیل نزدیکی بدنهایشان به ارواحشان نیست.
بنابراین جاسوسی آنان (استراقسمع) برای دانستن اخبار آسمان ،برای آنها کاری
امکانپذیر است ،و بازداشتن آنان از این کار ،نیازمند قراردادن نگهبان و مانعی است که
آنان را از استراق سعع بازدارد؛ و این بازدارنده ،همان طور است که خداوند متعال از سخن
َ َْ
َ
َ َ
ََ ُ َْ ُ
َ
آنان حکایت فرموده استَ  :وأنا ک َنا نق ُعد ِم ْن َها َمق ِاعد ِل َلس ْم ِع ف َم ْن َی ْست ِم ِع اْلْن َی ِجد ل ُه ِش َه ًابا
ً
َر َصدا( و در [آسمان] برای شنیدن ،به کمین مینشستیم[ ،اما] اکنون هرکه بخواهد
گوش فرا دهد تیر شهابی در کمین خود مییابد).
همان طور که ملحظه کردیم ،این مسئله به استراق و دزدیدهشدن اخبار آسمان توسط
جنیان هنگام فرودآمدن امر الهی ،در طول عبور از مراحل ضروریاش ـکه تدبیر الهی در
عوالم خلقت آن را اقتضا میکندـ انجام میشود ،و توسط برخی از آفریدگان مورد امتحان
جاسوسی
(جنیان) صورت میپذیرد که با توجه به طبیعت و ماهیت آفرینششان از توانایی
ِ
اخبار آسمانها و عوالم برخوردارند ،نه به آن صورتی که تشکیککننده میپندارد که بهتر
است فرشتگان اخبار را بین خودشان دستبه دست نکنند تا فرصت استراقسمع را از
شیاطین سلب کنند .گویی آنها تصور میکنند فرشتگان در قهوهخانهای نشستهاند (که
البته هرگز چنین نیست) و دربارۀ مسائلی سخن میرانند که نباید واردش بشوند ،و شیاطین
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میآیند و استراقسمع میکنند و اخبار آسمانها را از آنان متوجه میشوند!
همان طور که استراقسمع توسط شیاطین جن ،هیچ ارتباطی به آسانی و سختی ندارد
تا مثل گفتۀ تشکیککننده گفته شود« :آیا آسانتر نیست شیاطین را از باالرفتن در آسمان
ً
بازدارند؟ بهجای اینکه منتظر باشند تا آنها به آسمان نزدیک شوند و بعدا با شهابهایی
تیرباران شوند!»؛ بلکه این پدیده ،به ماهیت خود مخلوق (جن) ارتباط دارد؛ یعنی اشکال
در سطح «پذیرنده» است ،نه در توانایی «انجامدهنده» (خداوند) .بازداشتن شیاطین از
صعود به آسمان ـبهصورتی که تشکیککننده درخواست میکندـ فقط با تغییر اساسی
ماهیت آفرینش جن امکانپذیر است؛ به این صورت که بدنهایشان ،تراکم بیشتری پیدا
کند و به طبیعت آفرینش انسان نزدیکتر شوند که تراکم بدنش او را از استراقسمع
بازمیدارد؛ و بدیهی است پرسش از اینکه «چرا خداوند ،جن و انس را با کیفیتی اینچنینی
آفریده است؟» مسئله دیگری بهجز خواستهای است که ما درصدد توضیحش هستیم؛ در
نتیجه شناخت ما از طبیعت و ماهیت جن که بر اساس آن آفریده شده است ،تنها راه
بازداشتن آنان از استراقسمع را ـهمان طور که قرآن کریم بیان کرده استـ به گماشتن
نگهبانانی محدود میکند که میان آنان و نفوذ به آسمانها فاصله میاندازد.
اما پرسش دربارۀ علت ادامۀ بازداشتن شیاطین با شهابها هنگامی که پس از فوت
پیامبر نیز بخواهند استراقسمع کنند ،در حالی که نبوت ـطبق سخن تشکیککنندگانـ
به اتمام رسیده است؛ برای توضیح این مسئله میتوانیم بگوییم :رحلت رسول خدا
بهمعنای انقطاع کامل وحی الهی نیست؛ بلکه نزول وحی و نیز فرودآوردن همۀ امور
تدبیرکنندۀ مخلوقات در این جهان به خلفای خدا که جانشین پیامبر هستند ،توسط
فرشتگان انجام میشود؛ و آنها همان آلمحمد( دوازده امام و دوازده مهدی) هستند.
فقط کافی است ما سورۀ مبارک قدر را بخوانیم تا این حقیقتی را که قرآن و روایات متواتر بر
آن تأکید ورزیدهاند بشناسیم.
دربارۀ ختم نبوت که علمای مسلمان به آن پرداختهاند ،این بهمعنای بستهشدن وحی و
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نبوت رسالتی بهمعنای «مبعوثشدن از
ارسال الهی نیست؛ بلکه فقط به این معناست که ِ
سوی خداوند» با محمد به اتمام رسیده ،و پس از ایشان ،درب ارسال از طرف خود آن
حضرت همچنان باز است ،و ارسال ایشان همان ارسال خداوند است؛ زیرا رسول
خدا خلیفه و جانشین واقعی و کاملتر و تمامتر خداوند است .به همین دلیل در توصیف
ایشان آمده است« :ختمکنندۀ گذشته ،و گشایندۀ آینده» 1و در توصیف امیرالمؤمنین آمده
2
رسول رسولالله».
استِ « :
سید احمدالحسن در کتاب خود «نبوت خاتم» به این معنای ختم نبوت ،اشاره کرده
3
است .هرکس خواستار آگاهی بیشتر است به کتاب مذکور مراجعه کند.
اما اینکه چرا جنیان عبرت نمیگیرند و از استراقسمع دست برنمیدارند ،در حالی که
میبینند شهابها هرکدام از آنان را که استراقسمع کرده است دنبال میکنند ،این به
جایگاه خود مکلفین در عالم آزمایش و امتحان بازمیگردد .انسان ـکه شریک جنیان در
عالم امتحانی است که ما در آن قرار داریمـ با وجود اینکه عاقبت تمسخرکنندگان
فرستادگان خداوند و ستمکاران به آنها را میبیند ،و اینکه سرانجامشان هلکت و خسران
َََ ْ َْ َ َْ ُْ َ ْ َْ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َْ ُ ْ ُ ُ ُ ْ َْ َ
ات َو َما
آشکار بوده است :ولقد أهلکنا الق ُرون ِمن قب ِلکم لما ظلموا وجاءتهم ُرسلهم ِبالب ِین ِ
ً
َک ُانوا ل ُی ْؤم ُنوا َک َٰذل َك َن ْجزي ْال َق ْو َم ْال ُم ْجرم َ
ین( 4و قطعا اقوام پیش از شما را هنگامی که ستم
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
کردند به هلکت رساندیم ،در حالی که فرستادگانشان دالیل آشکار برایشان آوردند ،ولی
آنها بر آن نبودند که ایمان بیاورند .ما اینگونه مردم بزهکار را جزا میدهیم) ولی به تکرار
همین روش اصرار دارد و با گفتههای گذشتگان خود مخالفت نمیکند ،چه برسد به اعمال
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َ َ ُ
و کارهایشان .حقتعالی میفرمایدَ  :یا َح ْس َر ًة َع َلی ْالع َباد َما َی ْأتیه ْم م ْن َر ُ
ول ِإال کانوا ِب ِه
س
َ ِ ِ ِ ِ ِ
ٍ
َ ْ َ ْ ُ َ ََ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ
َْ ُ َ 1
ون أن ُه ْم ِإل ْی ِه ْم ال یر ِجعون( ای دریغا بر این
یسته ِزئون * ألم یروا کم أهلکنا قبلهم ِمن القر ِ
بندگان! هیچ فرستادهای برای آنان نیامد مگر آنکه او را به سخره میگرفتند * .مگر ندیدهاند
ً
چه بسیار نسلها را پیش از آنان هلک گردانیدیم[ .نسلهایی] که قطعا بهسوی اینان
بازنمیگردند).
اما پرسش از اینکه «چگونه شهابها ـکه آتشین هستندـ جنی را میسوزاند که خودش
از آتش آفریده شده است» پرسشی بسیار سفیهانه است .اگر ما با نظر تشکیککنندگان
موافقت کنیم ،الزمهاش این میشود که سنگ هرقدر هم که بزرگ و سنگین باشد به انسان
آسیبی نرساند؛ چراکه هر دوی اینها از خاک زمین و عناصر آن تشکیل شدهاند!
علوه بر این ،مطلبی مهمتر هم هست :اینکه تشکیککنندگان مسئلۀ پرتابکردن
شهابها بهسمت شیاطین را به این صورت تصور میکنند :شیاطینی از جن هستند که
تلش میکنند به باالی پوشش جوی ما ،به طرف فضا بروند تا از عالم باالتر استراقسمع
کنند .ولی راه آنها سد میشود و با شهابهایی که بهسویشان پرتاب میشود جلویشان
گرفته میشود؛ در نتیجه این قضیه به نظر آنان ،بیشتر به صحنههای اکشنی شباهت دارد
که در فیلمهای اکشن و هیجانی دیده میشوند! در حالی که واقعیت میگوید جنیان
بدنهای متراکمی همچون بدنهای ما ندارند و در نتیجه شهاب بهصورت یک قطعۀ
ً
شعلهور سنگی یا آهنی اصل در بدنهای لطیف جنیان تأثیری نمیگذارد.
واقعیتی که قبل از هر چیز باید درک و فهمیده شود این است که عوالم باالتر ،در عوالم
پایینتر تجلی مییابند و ظهور میکنند؛ به این معنا که هر رخدادی که در عالم جسمانی ما
اتفاق میافتد ،صورت و تجلی رخدادی است که در عالم باالتری اتفاق افتاده که این عالم

 - 1یس 30 :و .31
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را تدبیر میکند .این به آن معناست که شیاطین جن که تلش میکنند استراقسمع کنند
با بازدارندهای (شهابهایی) از این کار منع میشوند که با عالم باالتر تناسب دارند؛ ولی
تصویر این رویدادی که در آن عالم اتفاق میافتد در این عالم بهصورت شهابهایی ظاهر
میشود که هنگام واردشدن در جو زمین آنها را مشاهده میکنیم.
برای نزدیکتر شدن ذهن :تصور کنیم روح خلیفۀ خدا ،هنگام فرودآمدن وحی بر
ایشان (یا رؤیاهای صادقه) همچون صفحۀ سپیدی باشد که یکی از فرشتگان میخواهد
رسالت و وحی خداوند را در آن نقش بزند .حال اگر یکی از شیاطین جن تلش کند
استراقسمع کند یا از وحی باخبر شود ،از این کار بازداشته و منع میشود ،و با شهابهایی
که با عالم روح ـکه به او وحی میشودـ تناسب دارد تیرباران میشود .این بازداشتن و پرتاب
شهاب در عالم ما بهصورت شهابهایی آشکار میشود و تجلی میکند که ما با چشمانمان
1
مشاهده میکنیم.
در نتیجه حتی با این گفته که پدیدۀ شهابها ،از نظر علمی توضیح داده شدهاند ،باز
هم این باعث نمیشود این پدیده ،تجلی و ظهور رویدادی نباشد که در عالم باالتر اتفاق
افتاده است؛ چراکه توضیح دادیم هر آنچه در این عالم اتفاق میافتد چیزی جز ظهور و
تجلی رویدادی نیست که در عالم باالتر و تأثیرگذار بر آن اتفاق افتاده است .مسئلۀ
تأثیرگذاری یک جهان بر جهان دیگر ،فقط یک واقعیت دینی ثابتشده نیست؛ بلکه واقعیتی
است که در محافل علمی نیز طبق دادهها و آزمونهای مکانیک کوانتوم مطرح شده است.
روشن است که دانشمندان تاکنون نتوانستهاند ذرۀ گراویتون را که بدون جرم است و فرض
میشود نیروی جاذبه را منتقل میکند ،در آزمایشاتی که در بزرگترین مراکز علمی در
سالیان اخیر به انجام رسیده است رصد کنند؛ منظور بنده «شتابدهندۀ بزرگ هادونها،
یعنی شتابدهندۀ ِسرن» است؛ در عین حال توانستهاند آثار آن را رصد کنند ،و یکی از
 - 1این معنا را از سید احمدالحسن ،از طریق گفتوگوی مستقیم با ایشان دربارۀ این موضوع متوجه شدم.
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راهحلهای مطرحشده برای توضیح آن ،تأثیرات «گذرندۀ کیهانی» است؛ یعنی تأثیرگذاری
از جهانی دیگر ،غیر از جهان جسمانی ما که ما در آن هستیم.
***
اینها برخی از مثالهای اشکاالت واردشده از سوی تشکیککنندگان به قرآن با پندار
ً
مخالفتداشتن با دادههای ثابتشدۀ علمی بود ،و دیدیم پندار آنان ،درست نیست و ِصرفا
پنداری است که هیچ واقعیتی ندارد ،که یا ناشی از نفهمیدن آیات قرآن بهشکل درست
بودهاند ،یا بر اساس فهم برخی از علمای مسلمان و تفسیر آیات توسط آنها حاصل شدهاند.
واقعیت این است قرآن ،هیچ ارتباطی به این دو فهم ندارد؛ چراکه آنان همگی قرآن را بر
اساس ظواهر متشابهش تفسیر میکنند که منجر به پندار اشتباهبودن قرآن در بیان یک
حقیقت میشود (و هرگز چنین نیست) .قرآن فقط با توضیح صاحب و همترازش ،یعنی فقط
امامی از آلمحمد توضیح داده میشود ،نه هیچکس دیگر.
دربارۀ مخالفت قرآن با علم ـطبق پندار آنانـ به همین نمونهها بسنده میکنم؛ زیرا حال
و روز دیگر اشکاالت آنان در این زمینه ،بهتر از نمونههای گفتهشده نیست ،و همان طور
که دربارۀ نمونههای قبلی دیدیم ،تمام اشکاالت و پندارهای آنان را میتوان با استناد به
توضیحات امامی از آلمحمد پاسخ داد.

()5
اشکاالت تاریخی
اشکالداشتن قرآن ـبه نظر تشکیککنندگانـ از نظر مخالفبودن برخی از آیاتش با
حقایق تاریخی ،که بر خصوصیت الهی و معصومبودن قرآن از اشتباه ،تأثیر میگذارد.
پاسخ:

اطمینان از صحت یا عدم صحت هر ماجرای تاریخی ،به یکی از این دو طریق زیر
میتواند حاصل شود:
اول :وجود مستندات صحیح تاریخی؛

ً
دوم :کسب اطلع از کسی که راستگوییاش ثابت شده است؛ مثل «حجت خدا» یا
«کتاب خدا»؛
ً
قطعا راه دوم ،قویتر است؛ زیرا چه بسا دست تحریف ،تاریخ را دگرگون کرده باشد ،و
دستکم مستندات تاریخی ،تمامی مسائل را بیان نکردهاند؛ بر همین اساس ،رویکرد علمی
ِ
صحیح برای اطمینان از حقانیت قرآن کریم ،اثبات آشکارکننده و بیانکنندهاش ،یعنی
رسول خدا محمد است؛ و اگر این موضوع ثابت شود ـکه از نظر عقلی و نقلی ثابت شده
استـ به دنبال آن ،حقانیت و صداقت قرآن نیز ثابت میشود.
بهطور کلی به برخی از اشکاالت تاریخی آنان نسبت به قرآن خواهیم پرداخت و پس از
توضیح این اشکاالت روشن خواهد شد چیزی بیش از اوهام و کجفهمی از منظور قرآن
کریم نبوده است.

................................. 184مؤسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و زبانشناسی ـ دفاع از قرآن

اشکال  :23اسم پدر ابراهیم ،آزر نبود
َ
َ
ْ َ َ
ََ ُ
قرآن میگوید «آزر» اسم پدر ابراهیم بوده استَ  :و ِإذ قال ِإ ْب َر ِاه ُیم ِْل ِب ِیه َآز َر أتت ِخذ
َ ْ َ ً َ ً ََ َ
اك َو َق ْو َم َك في َض َلل ُ
ین( 1و [یاد کن] هنگامی را که ابراهیم به پدر
ب
م
أصناما ِآلهة ِإ ِني أر
ِ
ٍ ِ ٍ
خود «آزر» گفت آیا بتان را خدایان [خود] میگیری؟ بهراستی تو و قوم تو را در گمراهی
آشکاری میبینم) ،در حالی که تاریخ برای ما نقل میکند اسم او «تارح» بوده است.
پاسخ:

«آزر» جد مادری ابراهیم بود و اینکه در قرآن و روایات آمده است «آزر» پدر ابراهیم
بود یا «ابراهیم» پسر او بود ،به این معناست که ابراهیم پسر دختر او بوده است ،و اگر
ُّ
تحت تکفل و مراقبت او بوده باشد بر «جد» ـچه پدری و چه مادریـ عنوان «پدر» اطلق
میشود .چنین کاربردی در خود قرآن نیز آمده است .خداوند متعال دربارۀ ابراهیم
َ ُ
ُ
َ َ َ َْ َ ُ ْ َ َ َ َْ ُ َ ًُ َ َ َْ َ ُ ً َ
وحا َهد ْی َنا ِم ْن ق ْبل َو ِم ْن ذ ِر َی ِت ِه َد ُاو َود
میفرماید :و وهبنا له ِإسحاق ویعقوب کل هدینا ون
ْ
َ
َ ُ َ ْ َ َ َ َُ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ ٰ َ َ ُ َ
ون َو َک َٰذل َك َن ْجزي ال ُم ْحسن َ
ین * َو َزک ِر َیا َو َی ْح َی ٰی َو ِع َیس ٰی
وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی وهار
ِِ
ِ
ِ
الصالح َ
َ َْ َ ٌُ َ َ
ین( 2و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم ،و هریک را هدایت
و ِإلیاس کل ِمن ِ ِ
کردیم ،و نوح را پیش از آن هدایت کردیم ،و از نسل او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و
موسی و هارون را [هدایت کردیم]؛ و نیکوکاران را اینگونه جزا میدهیم * و زکریا و یحیی
و عیسی و الیاس را که همه از شایستگان بودند) .عیسی را از نسل ابراهیم و از جملۀ
فرزندان وی قرار داده است ،با وجود اینکه ابراهیم جد مادری «مریم» بوده است.
سید احمدالحسن فرموده است:
«نام پدر ابراهیم تارح بود ،نه آزر؛ و نامیدن جد پدری بهعنوان پدر ،مسئلهای

 - 1انعام.74 :
 - 2انعام 84 :و .85

اشکاالت تاریخی 185 .............................. ................................ ................................

طبیعی است». ...

1

طبرسی گفته است:
«اصحاب ما میگویند :آزر ،اسم جد مادری ابراهیم بود».

2

نظرات و گفتههایی که دیگر مفسران ابراز داشتهاند به ما ارتباطی ندارد؛ مثل اینکه
برخی از آنان میگویند« :آزر و تارح» اسم پدر ابراهیم است و نظرات دیگر.
به این ترتیب روشن میشود قرآن با واقعیت تاریخی تعارض نداشته است.
اشکال  :24مریم ،خواهر هارون نبود
طبق گفتۀ تشکیککنندگان چگونه مریم ،خواهر هارون بوده است در حالی که هارون
مدتزمان طوالنی ـنزدیک به هزار سالـ با او فاصلۀ زمانی داشته است؟! قرآن میفرماید:
َ َْ ُ
َ
َ ُْ َ َ ُ َ
ون َما َک َان َأ ُ
وك ْام َرأ َس ْو ٍء َو َما کانت أ ُم ِك َب ِغ ًیا( 3ای خواهر هارون ،پدرت مرد
ب
یا أخت هار
ِ
بدی نبود و مادرت [نیز] بدکاره نبود).
پاسخ:

«هارون» مدنظر در
در ابتدا باید بگویم گفتهها و نظرات علمای مسلمان که در توضیح
ِ
این آیه اختلفنظر دارند هیچ ارتباطی با ما ندارد .آنان ـاز میان احتماالت متعددـ احتمال
دادهاند که منظور از وی ،برادر موسی بوده است .احتماالت دیگری نیز بیان کردهاند؛ از
4
جمله:

 - 1پاسخهای روشنگرانه ،جلد  ،7پاسخ پرسش .654
 - 2تفسیر جوامع الجامع.584 /1 :
 - 3مریم.28 :
 - 4مراجعه کنید به :طوسی ،تبیان122 /7 :؛ مرتضی ،امالی106 ،105 /4 :؛ مجلسی ،بحاراالنوار227 /14 :؛
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 این هارون ـبه نظر آنانـ مرد فاسقی بود؛ و آنان وقتی کار مریم به نظرشانزشت و قبیح آمد ،او را به وی تشبیه کردند؛
 هارون ،مرد شایستهای از بنیاسرائیل بود؛ پس آنها مریم را به او تشبیهکردند؛
 هارون ،برادر مادری یا پدری مریم بود.شکی نیست که «هارون» مدنظر در این آیه ،هارون برادر موسی بوده است ،و از
نظر تاریخی ثابت نشده است که مریم ،برادر مادری یا برادر پدری و به این اسم داشته
باشد؛ ولی علت خطابقراردادن وی به «خواهر هارون» را سید احمدالحسن روشن کرده و
فرموده است:
«منظورشان تشبیه وی به مری ِم خواهر موسی و هارون بوده است؛
چراکه مری ِم خواهر هارون از نظر آنها شایسته و پاک بود.
اما چرا گفتند خواهر هارون و نگفتند خواهر موسی؟ به این دلیل که هارون
بزرگتر بود و خواهر به او [برادر بزرگتر] منسوب میشود .مریمی که خواهر هارون
َ ْ
و موسی است در قرآن ذکر شده است .خداوند متعال میفرمایدَ  :و قالت
ُ ْ ُ ِّ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
ون * َو َح َّر ْمنا َع َل ْیه ْال َ
راض َع ِم ْن
م
ِْلخ ِت ِه قص ِیه فبصرت ِب ِه عن جن ٍب و هم ال یشعر
ِ
ِ
َ
َ
َ
َُْ َ َ
ُ
ُ
قال ْت َه ْل أ ُد ُّل ُک ْم َعلی أ ْهل َب ْیت َی ْک ُف ُل َون ُه َل ُک ْم َو ُه ْ
ناصحون( 1و به خواهر
ه
ل
م
قبل ف
ِ ٍ
ِ
[موسی] گفت« :از ِپی او برو ».پس او را از دور دید در حالی که آنان متوجه نبودند.
* و از قبل ،شیر دایگان را بر او حرام گردانیده بودیم[ .خواهرش آمد و] گفت :آیا
میخواهید شما را به خانوادهای راهنمایی کنم که سرپرستی او را برای شما به عهده
گیرند و خیرخواه او باشند؟) .او وسیلۀ بازگشت موسی نزد مادرش بود ،و مریم به
طبری ،جامع البیان 97 /16 :به بعد؛ مبارکفوری ،تحفة االحوذی477 /8 :؛ و دیگران.
 - 1قصص 11 :و .12
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موسی ایمان داشت و شجاع بود .وی موسی را یاری داد و با او هجرت کرد و در
سرگردانی بههمراه موسی و هارون آزارهای بسیاری از بنیاسرائیل متحمل
شد و پیش از هارون ،در سرگردانی از دنیا رفت .او از موسی و هارون بزرگتر
1
بود».
اینکه اسم خواهر موسی« مریم» بوده ،از نظر بسیاری شناختهشده است.

2

شیخ علی نمازی میگوید:
«در [ 3866سال بعد از] از هبوط آدم ،مریم خواهر موسی فوت کرد .او همسر کالیب
3
بن یوفنا یا یوحنا بود .هارون فوت کرد در حالی که  122سال داشت».

با توجه به مطالب گفتهشده ،روشن شد قرآن با این واقعیت تاریخی نیز مخالفت نکرده
است.
اشکال  :25هامان در زمان فرعون وجود نداشت
ُ َ ْ َ ُ
َ َ
َ َ
ُ َ ُ
ََ ْ
در قرآن آمده استَ  :وقال ِف ْر َع ْون َیا أ ُّی َها ال َمأل َما َع ِل ْمت لک ْم ِم ْن ِإل ٍه غ ْی ِري فأ ْو ِقد ِلي
َ َ َ ُ َ َ ِّ
ْ َ
ِّ َ َ ُ ُّ ُ
الطین َف ْاج َع ْل لي َص ْر ًحا َل َع ِّلي َأ َّطل ُع إ َلی إ َله ُم َ
َ 4
وسی َو ِإني ْلظنه ِم َن الک ِاذ ِبین
یا هامان علی
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
(و فرعون گفت :ای بزرگان قوم ،من جز خویشتن برای شما خدایی نمیشناسم .پس ای
هامان ،برایم بر گل آتش بیفروز و ُبرجی [بلند] برای من بساز ،شاید از خدای موسی اطلع
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ً
یابم ،و من جدا او را از دروغگویان میپندارم) .این آیه بهصراحت بیان میدارد هامان در
خدمت فرعون بوده ،در حالی که تشکیککنندگان میپندارند وی در زمان فرعون وجود
خارجی نداشته است؛ و وضعیت سامری و سامر یونی که گوساله را پرستیدند نیز به همین
َ
صورت بوده استَ  :ق ْد َف َت َّنا َق ْو َم َك م ْن َب ْعد َك َوأ َض َّل ُه ُم َّ
الس ِام ِر ُّي( 1در حقیقت ،ما قوم تو
ِ
ِ
را پس از [عزیمت] تو آزمودیم و سامری آنها را گمراه ساخت) .از نظر این اشکالگیرندگان،
آنها پس از تسخیر بابل آمدند ،و این یک اشتباه تاریخی است و صدور آن ،شایستۀ یک
کتاب الهی نیست!
پاسخ:

وجود یک وزیر معتمد برای فرعون ،واقعیتی است که قرآن بیان داشته است .همچنین
در روایات آمده است که هامان تحریککنندۀ اصلی برای آزار و اذیت موسی و
ایمانآورندگان به او بود ،و او کسی بود که مانع از این میشد که فرعون در برابر موسی
نرمش نشان دهد ،و گاهی که فرعون میخواست موسی را تصدیق کند هامان به او
ِ
میگفت« :در حالی که تو خدایی هستی که پرستیده میشوی آیا میخواهی پیرو یک بنده
شوی؟!» 2تا آنجا که وقتی موسی طفلی شیرخواره بود تیزبینی او نزدیک بود موسی
را لو بدهد .پس از آنکه موسی نپذیرفت از سینۀ زنان شیر بخورد ،وقتی خواهرش خواست
آنها را به یک زن شیرده راهنمایی کند تا سرپرستی او را بر عهده بگیرد ،به آنها گفت:
«آیا شما را به خانوادهای راهنمایی کنم تا سرپرستی این کودک را بر عهده بگیرند؟ و برای
او دلسوزی کنند و او را به خوبی تربیت کنند و به شما تضمین بدهند که چنین خواهند
کرد؟! (در حالی که آنها خیرخواه او هستند) به او مهر و محبت میورزند و با او به نیکی
رفتار میکنند ».گفته میشود :وقتی خواهر موسی این جملت را گفت ،هامان گفت:
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«بهراستی که این زن میداند این نوزاد از کدام خانواده است» .وی [خواهر موسی] گفت:
1
«منظور من فقط این بود که آنها به پادشاه وفادار هستند ».پس ،از او دست برداشتند.
به همین دلیل عذاب وی نیز شدید شد .رسول خدا فرموده است« :هرکس برای رفع
نیازی از یک سلطان ستمکار بترسد همنشین او در آتش خواهد بود ،و هرکس سلطانی را
به ظلم و ستم راهبری کند همنشین هامان است ،و او و آن سلطان شدیدترین عذابهای
2
اهل آتش را تحمل خواهند کرد».
در خصوص سامری نیز وضعیت به همین صورت است؛ یاد او در قرآن و روایات آمده
است .بهعنوان مثال از امام باقر روایت شده است که فرمود« :روزی که خداوند فرعون
و یارانش را غرق کرد ،سامری جلودار قوم موسی بود .او به جبرئیل نگاه کرد در حالی که
جبرئیل در کرانۀ رمکه سوار بر اسبی بود .آن اسب ُسمش را به هر جای زمین میگذاشت
آنجا حرکت میکرد .سامری که از یاران برگز یدۀ موسی بود به او نگاه کرد .او قدری خاک
از ز یر سم اسب جبرئیل ـدر حالی که حرکت میکردـ برداشت ،و آن را در کیسهای ریخت،
و او بهموجب آن بر بنیاسرائیل افتخار میکرد .وقتی ابلیس بهسوی آنها آمد و آنها
گوساله را [به خدایی] برگرفتند به سامری گفت :آن خاکی را که همراهت است بیاور.
سامری آن را آورد و ابلیس آن را در تنۀ خالی گوساله ریخت .وقتی آن خاک در گوساله
3
ریخته شد حرکت کرد و به صدا درآمد».
بهطور کلی ،کسی که وجود شخصیتی بهنام هامان یا سامری را در زمان موسی

انکار میکند در حالی که قرآن به آن تصریح میفرماید ،باید برای وجودنداشتن آنها دلیل
قطعی بیاورد تا اشکالی که به قرآن وارد میکند تام و تمام باشد؛ در حالی که اشکالگیرندگان
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چنین دلیلی در دست ندارند!
اگر مستندات این اشکالگیرندگان برای انکار وجود این دو شخصیت ،نپذیرفتن وجود
ً
این شخصیتها توسط بعضی از پیروان ادیان ـمثل بعضی از یهودیانـ بوده باشد با این بهانه
که در متونی که در اختیار دارند بهصراحت ذکر نشدهاند ،به اعتقاد ما ـطبق تصریح قرآنـ
آنها تمام واقعیت را به همان صورتی که بوده است نرسانده ،و بسیاری از حقایق را تحریف
َ َّ َ َ ُ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
اض ِع ِه( 1برخی از
کردهاند .حقتعالی میفرمایدِ  :من ال ِذین هادوا یحرفون الک ِلم عن مو ِ
آنان که یهودیاند ،کلمات را از جاهای خود تغییر میدهند) .همین کافی است بدانیم که
آنها به سبب کینهورزی و بیاحترامی ،پرستش گوساله را به خلیفهای از خلفای خداوند
یعنی هارون نسبت دادند.
بهعلوه ،حتی با فرض وجود شخصیتهایی بهنام سامری یا هامان در زمانهای بعد
ً
از زمان موسی ـدر حالی که چنین فرضی طبیعتا وجود خارجی نداردـ تنها بهسبب وجود
ً
تشابه از یک ُبعد بهخصوص ،بههیچوجه الزاما بهمعنی وجودنداشتن هیچ شخصیت حقیقی
دیگری بهنام هامان و سامری در زمانهای گذشته نخواهد بود؛ چراکه میان این دو ،هیچ
ملزمتی وجود ندارد.
در خصوص نفی وجود «سامری» ،اشکالگیرندگان متنی را که در ِسفر پادشاهان ()16
وارد شده است پیش میکشند ،که بنده موضع شاهد را از این متن مطرح میکنم ...( :و
بقیۀ وقایع ِز ْمری و فتنهای که او برانگیخته بود ،آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل
مکتوب نیست؟ آنگاه قوم اسرائیل به دو فرقه تقسیم شدند و نصف قوم پیرو ِت ْبنی پسر
َ
جینت گشتند تا او را پادشاه سازند و نصف دیگر پیرو ُعمری .اما قومی که پیرو عمری بودند،
بر قومی که پیرو تبنی پسر َ
جینت بودند ،غالب آمدند پس تبنی مرد و عمری سلطنت نمود.
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در سال سیویکم آسا ،پادشاه یهودا ـعمریـ دوازده سال سلطنت نمود؛ شش سال در ِت ْر َصه
سلطنت کرد .پس کوه سامره را از َ
سامر به دو وزنۀ نقره خرید و در آن کوه بنایی ساخت و
شهری را که بنا کرد به اسم َ
سامر که مالک کوه بود ،سامره نامید .و عمری آنچه در نظر
خداوند ناپسند بود ،به عمل آورد و از همۀ آنانی که پیش از او بودند ،بدتر کرد؛ زیرا به تمامی
راههای ُیر ْبعام بن نباط و به گناهانی که اسرائیل را به آنها مرتکب ساخته بود ـبهطوری که
ایشان با اباطیل خویش خشم َی ُه َوه ،خدای اسرائیل را به هیجان آورده بودندـ سلوک
1
مینمود .و بقیۀ اعمال عمری که انجام داد و تهوری که نمود ،آیا مکتوب نیست؟.)...
بعضی از اشکالگیرندگان تلش کردهاند این متن را بر سامر ِی گفتهشده در قرآن
منطبق کنند و نتیجه گرفتهاند که شهر سامره ـو در نتیجه سامری و سامریهاـ در زمان
موسی موجود نبودهاند؛ چراکه این شهر صدها سال بعد از زمان موسی ساخته شده
ً
است؛ در حالی که این ،قطعا یک نتیجهگیری باطل است:
اول :ما بهطور خاص در خصوص سامر ِی گفتهشده در قرآن صحبت میکنیم؛ زیرا
شخص دیگری؛ در حالی که روشن
شخصیت وی محل اختلف و اشکال است و نه هیچ
ِ
است این متن در خصوص پادشاهی گناهکار و بتپرست بهنام ُ
«عمری» است که مردم از
ترس خشونت و اقتدارش او را انتخاب کردند ،و بعد از «زمری» به سرزمین اسرائیل حکم
راند و شهر سامره را بنا کرد ،و میان وجود این «عمری» ـو حتی زمری و فتنهاشـ و
وجودنداشتن سامری و فتنۀ عبادت گوساله که در زمانی طوالنی پیش از بناشدن سامره
توسط «عمری» پایهریزی شده بود هیچ ملزمتی وجود ندارد.
ً
دوم :در خصوص اسم «سامری» ضرورتا بهمعنای انتساب وی به «سامره» نیست؛
شهری که در روزگار موسی و سامر ِی «باعثوبانی فتنۀ گوساله» وجود نداشت .چه بسا
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این عبارت ،واژهای معرب بوده باشد ،و چه بسا با توجه به نازلشدن قرآن به زبان عربی،
وضعیت لفظ «سامری» درست مثل عبارت «موسی» بوده که اصل و ریشۀ عبرانیاش
«موشی» یا «موشیه» بوده است؛ همین طور بهعنوان مثال عبارتهای اسماعیل و الیسع
که اصل آنها به عبرانی «یشع إیل» بهمعنی خدا شنید ،و «إلیشا» بهمعنی «خدای من الله
است» هستند .بر این اساس ،چرا اصل کلمۀ «سامری» به عبرانی «شامری» یا «شمرونی»
نبوده ،که به «شمرون بن یساکر» یکی از فرزندان یعقوب منتسب بوده باشد؛ «شمرون»
رئیس قبیلۀ «شمرونیین» که میدانیم آنها قبیلۀ بزرگی در زمان موسی بودهاند.
دستکم هیچ مانع عقلی یا تاریخی وجود ندارد که از این احتمال جلوگیری کند؛ بهخصوص
ِ
که مسائل تاریخی تا زمانی که دلیل قطعی برای نفیشان وجود نداشته باشند در دایرۀ
احتماالت باقی میمانند ،در حالی که اشکالگیرندگان چنین دلیل قطعی و نهایی در دست
ندارند.
بهعلوه آنها هیچ دلیل قطعی برای یکیبودن شخصیتهای سامری ،و عمری در
متن پیشگفته ارائه نکردهاند؛ جز اینکه منشأ این خیالپردازی آنها شبیهبودن آن دو در
انحراف عقیدتی بوده است؛ اما مانعی وجود ندارد که آن سامری که در زمانی پیشتر بوده
الگویی برای این عملکرد و اعتقاد منحرف بوده باشد؛ و تردیدی نیست که سامری و
سامریها همواره وجود دارند ،و اینکه پرستش «گوسالهها» ـچه بهصورت مجسمه بوده
باشند و چه از نوع بشریـ پدیدهای مستمر است که در طول مسیر رسالتهای الهی وجود
1
داشته است؛ و همان طور که امام علی میفرماید« :هر قومی ،سامری دارد».
سید احمدالحسن میفرماید:
«و داستان سامری و گوساله؛ هر مسلمانی باید آن را مطالعه کند و از آن پند
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عالم بیعمل گمراهی است که دین خدا را منحرف میکند،
بگیرد .سامری این امت ِ
َْ
و گوساله ،عقیدۀ فاسد و گمراهی است که علمای بدنهاد در میان مردم گسترش
1
میدهند».
ً
اما این گفتۀ اشکالگیرندگان که ساختهشدن سامره و ظهور سامریها صرفا بعد از
تسخیر بابل بوده است ،به هر حال سخن نادرستی است؛ زیرا تار ِیخ گفتهشده در خصوص
حکمرانی «عمری» ربع اول قرن نهم قبل از میلد ( 873ق.م) بوده ،در حالی که با توجه
به دادههای تار یخی ،تسخیر بابل در قرن ششم قبل از میلد انجام شده است .آری ،چه
بسا منظور بعضی از اشکالگیرندگان ،اسارت مردم سامره و هتکحرمت شهرشان توسط
آشور یان بوده باشد؛ اما این واقعه نیز در ربع آخر قرن هفتم قبل از میلد ( 722ق.م) یعنی
یکونیم قرن بعد از ساختهشدن سامره اتفاق افتاد.
و اگر هیچ سند تاریخی قطعی وجود این شخصیتها را انکار نکند ،حقیقت ذکرشده در
قرآن بهروشنی باقی میماند ،و همان طور که بارها گفتهام ،اعتقاد به حقانیت و درستی آن
تنها به تحقق حقانیت و درستی گویندۀ قرآن وابسته خواهد بود ،و نه هیچچیز دیگر.
اشکال  :26جدعون ،نه طالوت
تشکیککنندگان میپندارند چون قرآن عملکرد «جدعون» را به «شائول» یا همان
«طالوت» نسبت میدهد ،دچار خطای تاریخی شده است و این ،الهیبودن قرآن را نفی
میکند.
پاسخ:

ابتدا بیایید ماجرای طالوت را از زبان قرآن با یکدیگر بخوانیم:

 - 1متشابهات ،در پاسخ به سؤال .82
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َ َ َ َ
َّ َّ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ً َ ُ َ َّ ُ ُ
حقتعالی میفرمایدَ  :وقال ل ُه ْم ن ِب ُّی ُه ْم ِإن الل َه قد َب َعث لک ْم طالوت َم ِلکا قالوا أنی َیکون
َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ُّ ْ ُ ْ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ً َ ْ َ َ َ َّ َّ َ ْ َ َ َ ُ
اصطف ُاه َعل ْیک ْم
له الملك علینا ونحن أحق ِبالمل ِك ِمنه ولم یؤت سعة ِمن الم ِال قال ِإن الله
َ
َّ
َ
َ
ْ ْ ْ
َ ً
َّ ْ ْ َ
َ
َ
ُ
ُ
َو َز َاد ُه َب ْسطة ِفي ال ِعل ِم َوال ِج ْس ِم َوالل ُه ُیؤ ِتي ُملک ُه َم ْن َیش ُاء َوالل ُه َو ِاس ٌع َع ِل ٌیم * َوقال له ْم ن ِب ُّیه ْم
ُ
َّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ ُ
َ
وت فیه َسک َین ٌة م ْن َر ِّب ُک ْم َو َبق َّی ٌة م َّما َت َر َك آ َُل ُم َ
وسی َوآَل َه ُارون
ِ ِ
ِإن آَیة مل ِک ِه أن یأ ِتیکم التاب ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ً َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ ْ ُ ُ َ َ
َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َّ
ود قال
تح ِمله المل ِئکة ِإن ِفي ذ ِلك ْلََیة لکم ِإن کنتم مؤ ِم ِنین * فلما فصل طالوت ِبالجن ِ
َّ
ََ
َ
َ ْ
َ
َّ َّ َ ُ
َ َّ
َْ َ
ِإن الل َه ُم ْبت ِلیک ْم ِب َن َه ٍر ف َم ْن ش ِر َب ِم ْن ُه فل ْی َس ِم ِّني َو َم ْن ل ْم َیط َع ْم ُه ف ِإن ُه ِم ِّني ِإال َم ِن اغت َرف
ََ
َّ َ ً
َُ َ َ َََ ْ
َّ
ُ ًَ
ََ
غ ْرفة ِب َی ِد ِه فش ِر ُبوا ِم ْن ُه ِإال ق ِلیل ِم ْن ُه ْم فل َّما َج َاو َز ُه ُه َو َوال ِذ َین آ ََم ُنوا َم َع ُه قالوا ال طاقة ل َنا ال َی ْو َم
َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َّ
َ َ ََ ْ ً َ ً ْ
َ ُ َّ َ
ُ َ َ َّ
ود ِه قال ال ِذ َین َیظ ُّنون أن ُه ْم ُملقو الل ِه ک ْم ِم ْن ِف َئ ٍة ق ِلیل ٍة غل َبت ِف َئة ک ِثی َرة ِب ِإذ ِن
ِبجالوت وجن ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َُُ
َّ َ َّ ُ َ َ َّ َ َ َّ َ ُ َ
ود ِه قالوا َر َّب َنا أف ِر غ َعل ْی َنا َص ْب ًرا َوث ِّبت أقد َام َنا
الل ِه والله مع الص ِاب ِرین * ولما ب َرزوا ِلجالوت وجن ِ
َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َّ َ َ َ
ُ َ َ َّ ْ ْ َ
وه ْم ِب ِإذ ِن الل ِه َوقتل َد ُاو ُود َجالوت َوآَت ُاه الل ُه ال ُملك
وانصرنا علی القو ِم الک ِافرین * فهزم
َ ْ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ َّ َ َ ُ ِ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ َّ َ ُ
وال ِحکمة وعلمه ِمما یشاء ولوال دفع الل ِه الناس بعضهم ِببع ٍض لفسد ِت اْلرض ول ِکن الله ذو
َ ْ ََ َْ َ َ ْ َ َ ُ
ات َّالله َن ْت ُل َ
وها َع َل ْی َك ب ْال َح ِّق َوإ َّن َك َلم َن ْال ُم ْر َسل َ
ین ( 1و
فض ٍل علی العال ِمین * ِتلك آَی
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
پیامبرشان به آنان گفت« :در حقیقت ،خداوند ،طالوت را بر شما به پادشاهی گماشته
است ».گفتند« :چگونه او را بر ما پادشاهی باشد با آنکه ما به پادشاهی از وی سزاوارتریم و
به او از حیث مال ،گشایشی داده نشده است؟» پیامبرشان گفت« :به رسالتی که خدا او را
بر شما برتری داده ،و او را در دانش و [نیروی] بدنی بر شما برتری بخشیده است ،و خداوند
پادشاهی خود را به هرکس بخواهد میدهد ،و خدا گشایشگر داناست * ».و پیامبرشان به
ایشان گفت« :نشانۀ پادشاهی او این است که آن صندوق [عهد] که در آن آرامش خاطری
از جانب پروردگارتان ،و بازماندهای از آنچه خاندان موسی و خاندان هارون [در آن] بر جای
ً
نهادهاند ـدر حالی که فرشتگان آن را حمل میکنندـ بهسوی شما خواهد آمد .مسلما اگر
مؤمن باشید ،برای شما در این [رویداد] نشانهای است * ».و چون طالوت با لشکریان
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[خود] بیرون شد ،گفت« :خداوند شما را بهوسیلۀ رودخانهای خواهد آزمود؛ پس هرکس از
ً
آن بنوشد از [پیروان] من نیست ،و هرکس از آن نخورد ،قطعا او از [پیروان] من است ،مگر
کسی که کف دستی برگیرد ».پس [همگی] جز اندکی از آنها ،از آن نوشیدند .و هنگامی
که [طالوت] با کسانی که همراه وی ایمان آورده بودند از آن [نهر] گذشتند ،گفتند« :امروز
ما را یارای [مقابله با] جالوت و سپاهیانش نیست ».کسانی که به دیدار خداوند یقین داشتند،
گفتند« :بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار ،به اذن خدا پیروز شدند ،و خداوند با
شکیبایان است * ».و هنگامی که با جالوت و سپاهیانش روبهرو شدند ،گفتند« :پروردگارا،
بر [دلهای] ما شکیبایی فرو ریز ،و گام های ما را استوار بدار ،و ما را بر گروه کافران پیروز
فرما * » .پس آنان را به اذن خدا شکست دادند ،و داوود ،جالوت را کشت ،و خداوند به او
پادشاهی و حکمت ارزانی داشت ،و از آنچه میخواست به او آموخت .و اگر خداوند برخی از
ً
مردم را بهوسیلۀ برخی دیگر دفع نمیکرد ،قطعا زمین تباه میشد .ولی خداوند نسبت به
جهانیان تفضل دارد * .این[ها] آیات خداست که ما آن را بهحق بر تو میخوانیم ،و بهراستی
تو از فرستادگانی).
سید احمدالحسن میفرماید:
«این پیامبر ،نبی خدا ساموئل (اسماعیل) از نسل یعقوب بوده است؛ اما
خصوصیات و وضعیت او ،شبیه وضعیت اسماعیل پسر ابراهیم نبی خدا بوده
است؛ زیرا مادرش حنا همچون ساره همسر ابراهیم پیامبر خدا نازا بود و او
را برای خدای سبحان نذر کرد و این پیامبر نیز همانند مر یم در خانۀ خدا
خدمتگزاری میکرد .خداوند او را بهعنوان پیامبری برای بنیاسرائیل مبعوث فرمود.
در زمان او ،بنیاسرائیل از دستور خداوند سبحان سرپیچی میکردند .در آخرین
روزهای زندگیاش بنیاسرائیل بازگشتند و توبه کردند و در میان آنها نسلی نیکوکار
ظاهر شد و از او درخواست کردند پادشاهی برای آنها تعیین کند تا زیر پرچم او
بجنگند .او به امر خداوند سبحانومتعال طالوت را برگماشت .طالوت از اسماعیل
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پیامبر خدا فرمان میبرد .پس از آنکه طالوت و لشکرش بر جالوت و لشکرش
پیروز شدند ،خداوند به اسماعیل نبی خدا دستور داد تا داوود را که سربازی
در لشکر طالوت بود ،بهعنوان جانشین بعد از خودش تعیین کند؛ اما اینکه چرا
اسماعیل پیامبر خدا خودش پادشاه نبود ،او پیامبر و خلیفۀ خدا در زمینش و
پادشاه تعیینشده از سوی خدا بود؛ ولی آنها پادشاهی میخواستند که زیر پرچمش
ً
نبرد کنند و او بههمراه آنها بجنگد؛ چراکه در آن زمان ،پادشاه حتما میبایست با
لشکر بیرون میآمد و خودش هم نبرد میکرد ،و حال آنکه پیامبر خدا اسماعیل
پیرمردی سالخورده بود و در واپسین روزهای حیاتش به سر میبرد .به همین دلیل
از او خواستند پادشاهی برای آنها تعیین کند که دارای قوت و نیروی جنگجویی
1
باشد».
اما ماجرای منصوبشدن «شائول» یا «طالوت» در ِسفر [اول] سموئیل به شرح زیر
است:
در اصحاح  10 ...( :8و سموئیل تمامی سخنان پروردگار را به قوم که از او پادشاه
خواسته بودند ،بیان کرد 11 .و گفت« :رسم پادشاهی که بر شما حکم خواهد نمود این است
که  19 ...اما قوم از پذیرفتن گفتۀ سموئیل ابا نمودند و گفتند« :نه ،بلکه میباید بر ما
پادشاهی باشد).
َ
َ
و در اصحاح  1( :9و مردی بود از بنیامین که اسمش قیس بن ابیئیل بن صرور بن
ُ
َبک َورت بن افیح بود؛ و او پسر مرد بنیامینی و مردی زورآور و مقتدر بود 2 .و او پسری بهنام
شائول داشت که جوانی نیکو بود و در میان بنیاسرائیل کسی از او بهتر نبود که از کتفش
تا به باال از تمامی قوم بلندتر بود 17 ...و چون سموئیل شائول را دید ،پروردگار او را پاسخ

 - 1پاسخهای روشنگرانه ،پاسخ سؤال .426

اشکاالت تاریخی 197 .............................. ................................ ................................

گفت« :اینک این است شخصی که دربارهاش به تو گفتم که بر قوم من حکومت خواهد
کرد).
و در اصحاح 1( :10پس سموئیل ظرف روغن را گرفته ،بر سر وی ریخت و او را بوسیده،
گفت« :آیا این نیست که خداوند تو را مسح کرد تا بر میراث او حاکم شوی؟  5...بعد از آن
به ِج ْبعۀ خدا که در آنجا قراول فلسطینیان است خواهی آمد؛ و چون در آنجا نزدیک شهر
برسی ،گروهی از انبیا که از مکان بلند به زیر میآیند و در پیش ایشان چنگ و دف و نای و
بربط بوده ،نبوت میکنند ،به تو خواهند برخورد 6 .و روح پروردگار بر تو مستولی شده ،با
ایشان نبوت خواهی نمود ،و به مردی دیگر مبدل خواهی شد 7 .و هنگامی که این علمات
به تو رو نماید ،هرچه دستت یابد انجام بده؛ زیرا خدا با توست 9 ...و چون رو گردانید تا از نزد
سموئیل برود ،خدا او را قلب دیگر داد .و در آن روز جمیع این علمات واقع شد).
و در خصوص یکی از معرکههای نبرد در اصحاح  17آمده است 1( :و فلسطینیان لشکر
ُ
ُ
خود را برای جنگ جمع نموده ،در ُسوکوه که در یهودیه است ،جمع شدند ،و در میان ُسوکوه
ُ
ََ
َ
و َعزیقه در اف ْسدمیم اردو زدند 2 .و شائول و مردان اسرائیل جمع شده ،در دره ایله اردو
زده ،به مقابلۀ فلسطینیان صفآرایی کردند 3 .و فلسطینیان بر کوه از یک طرف ایستادند،
و اسرائیلیان بر کوه به طرف دیگر ایستادند ،در حالی که درهای در میان ایشان بود 4 .و از
ْ
ُ
اردوی فلسطینیان مرد مبارزی بهنام ُجلیات که از شهر َجت بود بیرون آمد ،و قدش شش
ذراع و یک وجب بود 8 ...و او ایستاده ،افواج اسرائیل را صدا زد و به ایشان گفت« :چرا
بیرون آمده ،صفآرایی نمودید؟ آیا من فلسطینی نیستم و شما بندگان شائول؟ برای خود
شخصی برگز ینید تا نزد من درآید 24 ...و جمیع مردان اسرائیل چون آن مرد را دیدند ،از
حضورش فرار کرده ،بسیار ترسیدند 41 ...و آن فلسطینی آمد تا به داوود نزدیک شد و مردی
که سپرش را برمیداشت پیش رویش میآمد 50 ...پس داوود با فلخن و سنگ بر
فلسطینی غالب آمده ،فلسطینی را زد و کشت ،در حالی که در دست داوود شمشیری نبود).
ما اگر میان این دو داستان طبق روایت قرآنی ،و روایت سفر سموئیل مقایسهای انجام
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دهیم ،در بیشتر جزئیات تطابق روشنی را میان این دو خواهیم دید؛ از جمله:
-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7
-8

اسم پیامبر خدا اسماعیل بود ،و او کسی بود که به فرمان خدا ،طالوت
را بهعنوان پادشاه و فرماندۀ نظامی برای بنیاسرائیل منصوب نمود؛
اعتراض بنیاسرائیل در ابتدای کار؛ اما پیامبر برایشان روشن میکند
که خداوند او را برگزیده است؛
برخورداربودن طالوت از خصوصیات جسمی و روحی منحصربهفرد؛
وجود آیه و نشانهای الهی که از پادشاهی و تنصیب الهی او پرده
برمیدارد؛
لشکر یان او از سطح ایمان یکسانی برخوردار نبودند؛ به همین دلیل
طالوت آنها را به آزمایشهایی وارد کرد؛ و این نکته برای کسی که به
سفر سموئیل مراجعه کند روشن و بدیهی است؛
وجود شخصیتی بهنام جالوت در صف لشکر یان طرف دیگر؛
تردید سپاهیان طالوت و ترس آنها از رویارویی با جالوت و سپاهیانش؛
طبق هر دو ماجرا داوود در جنگ شرکت کرد ،و او عامل کشتهشدن
جالوت ،و تارومار شدن سپاهیانش بود.

با وجود تمامی این مطابقتها ،هیچ شخص باانصافی به خودش اجازه نمیدهد قرآن
را به مخالفت با واقعیت تاریخی متهم کند ـبا توجه به اینکه قرآن حتی در بیان جزئیات،
ً
درست و صادق بوده استـ آن هم صرفا با این بهانه که «بهطور خاص آزمودهشدن سپاهیان
طالوت توسط طالوت با نوشیدن از جوی آب» در کتابهای گذشته ذکر نشده و مثل چنین
عملی به شخص دیگری بهنام جدعون بن یواش نسبت داده شده است!
جدعون یکی از رهبران بنیاسرائیل بود که جنگهای آزادسازی بنیاسرائیل را از
سیطرۀ اهل مدین فرماندهی میکرد ،و او دو قرن قبل از روزگار طالوت زندگی میکرده
است.
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در سفر داوران ،اصحاح  7آمده است 5( :و چون قوم را نزد آب آورده بود ،پروردگار به
ْ
ِجد ُعون گفت« :هرکه آب را به زبان خود بنوشد ،چنانکه سگ مینوشد ،او را تنها بگذار،
همچنین هرکه بر زانوی خود خم شده ،بنوشد 6 ».و عدد آنانی که دست به دهان آورده،
نوشیدند ،سیصد نفر بود؛ اما جمیع بقیۀ قوم بر زانوی خود خم شده ،آب نوشیدند 7 .و
ْ
خداوند به ِجد ُعون گفت« :با این سیصد نفر که به کف نوشیدند ،شما را نجات میدهم ،و
َمد َینیها را به دست تو تسلیم خواهم نمود .پس سایر قوم هرکس به جای خود بروند.)».
تردیدی نیست که منظور قرآن ـدر آیات پیشگفتهـ بههیچوجه «جدعون» نبوده است؛
و منظور قرآن فقط «طالوت» بوده که پیامبر خدا اسماعیل او را به امر خدا معین کرده
بود؛ همان طالوت (سلم و صلوات خدا بر او) که از تردید و دودلی بسیاری از کسانی که
جزو سپاهیانش به شمار میآمدند و پراکندهشدن بسیاری از آنان و شانهخالیکردنشان در
جنگ زیر پرچم او رنجهای بسیار دید؛ تا آنجا که کوچکتر ین فرد در سپاهش یعنی داوود
مؤمنان قویدل به یاری خدا ،آن
کسی بود که بهسبب اخلص و یقینش به خداوند و یاری
ِ
ستمگر مغرور یعنی «جالوت» را به قتل رساند.
اما تصر یحنکردن کتابهای قبل از قرآن ـمثل سفر سموئیلـ بهطور خاص راجع به
آزمون جوی آب ،هیچ تأثیری بر صداقت و درستی قرآن ندارد؛ چراکه سفر سموئیل بهمعنای
تمام واقعیت نیست؛ در ضمن باید توجه داشت که این سفر ـو نیز سفر داورانـ دو کتاب
ً
تاریخی هستند؛ به این معنا که این دو کتاب عمدتا شامل گزارشی از وقایع تاریخی هستند،
ً
و ماجراهای تاریخی غالبا چه عمدی و چه غیرعمدی در معرض تحریف قرار میگیرند؛
بهخصوص توسط یهودیان که طبق متن صریح قرآن ،آنها سخنان را از مواضعشان
منحرف میکنند.
مهمتر از تمامی اینها :ملک و میزان حقانیت قرآن و درستی داستانهایی که نقل
ً
میکند ـهمان طور که قبل نیز گفته شدـ به کسی بازمیگردد که قرآن را در این عالم ارائه
کرده ،نه بر اساس جزئیات ماجراهایی که قرنهای متعدد از وقوعشان سپری شده و
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تفاصیلشان در روزگاری بعد از زمان متن دینی و وجود خلیفۀ معصوم خدا که آنها را بیان
ً
داشته تدوین شده است ،و اساسا زیر نظر خلیفۀ خدا نوشته نشدهاند.
اشکال  :27قضیه اسراء رسول خدا
برخی از تشکیککنندگان به قرآن ایراد میگیرند به این دلیل که قرآن «اسراء :سفر
شبانگاهی» پیامبر از مسجدالحرام به مسجداالقصی (هیکل سلیمان) را بیان کرده
بهگونهای که (حتی) دربها و پنجرههای مسجداالقصی و چگونگی نمازخواندن پیامبر با
انبیا را در آن توصیف کرده است؛ در حالی که هیکل ،مدتهای طوالنی پیش از واقعۀ اسراء
ً
تخریب شده بود و تقر یبا صد سال پس از وفات پیامبر بازسازی شد.
پاسخ:

باید بدانیم :اول اینکه مسئلۀ اسراء و معراج یک رخداد واقعی بوده که بنا به تصریح
قرآن و روایات متواتر از نظر مسلمانان برای پیامبر اتفاق افتاده است؛ اما علمای مسلمین
در توضیح چگونگی حقیقت اسراء دچار اختلف شدهاند؛ اینکه آیا فقط برای روح پیامبر
اتفاق افتاده ،یا فقط برای جسم ایشان ،یا هم بهصورت روحانی بوده و هم بهصورت
جسمانی ،یا یک مرتبه بهصورت روحانی اتفاق افتاده و بار دیگر بهصورت جسمانی ،تمامی
این بحثها در گفتهها و تحقیقات آنها موجود است 1 .از نظر بنده :این اختلفات
بههیچوجه کوچکتر ین تأثیری بر واقعیت اسراء و نیز معراج ندارد.
َْ َ َ ْ
ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ ً َ ْ
ْ
َ
ْ
َ
حقتعالی میفرماید :سبحان ال ِذي أسری ِبعب ِد ِه لیل ِمن المس ِج ِد الحر ِام ِإلی المس ِج ِد
َْ
ْ
اْل ْق َصی َّالذي َب َار ْک َنا َح ْو َل ُه ل ُنر َی ُه م ْن آ ََیات َنا إ َّنه ُه َو َّ
الس ِم ُیع ال َب ِص ُیر( 2منزه است آن [خدایی]
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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که بندهاش را شبانگاهی از مسجدالحرام بهسوی مسجداالقصی ـکه پیرامونش را برکت
دادهایمـ ِسیر داد ،تا از نشانههای خود به او بنمایانیم ،که بهراستی او شنوای بیناست).
از سید احمدالحسن چندین سؤال در خصوص مسئلۀ اسراء و معراج پرسیده شد:
-1
-2
-3
-4

اسراء چگونه انجام شد؟ آیا فقط روحانی بود یا جسمانی و روحانی؟
آیا اسراء قبل از معراج انجام شد یا بعد از آن؟
مقصود از مسجدالحرام و مسجداالقصی چیست؟
منظور از برکتی که به مسجداالقصی و پیرامون آن اختصاص داده شد
چیست؟

پاسخ:
-

-

-

ج  -1اسراء هم زمان با روح و جسد انجام شد ،و معراج با روح و جسد مثالی
َ
که با هر آسمان تناسب دارد صورت پذیرفت .حقتعالی میفرمایدِ  :في أ ِّي
َ َّ َ
ُص َور ٍة َّما شاء َرک َبك( 1به هر صورتی که خواست ،تو را ترکیب کرد).
ج  -2معراج بیش از یک مرتبه اتفاق افتاد .معراج ،هم قبل از اسراء و هم بعد
از آن اتفاق افتاده است.
ج  –3منظور از مسجدالحرام ،کعبه است؛ و مسجداالقصی ،همان
«بیتالرب :خانۀ پروردگار» یا «بیتالتقرب :خانۀ تقربجستن» یا خانۀ قربانی
یا هیکل سلیمان است؛ و هیکل سلیمان نامیده میشود ،زیرا سلیمان آن
را بنا کرده بود.
2
ج  -4منظور از برکت ،فیض الهی است که بر اهل زمین نازل میشود.

 - 1انفطار.8 :
 - 2پاسخهای روشنگرانه ،پاسخ پرسش .408
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ً
طبیعتا درست مثل هر ساختمان دیگری که در معرض گذر زمان قرار میگیرد
مسجداالقصایی که به دست سلیمان نبی در قدس بنا شده بود  1در اثر جنگهای
بسیاری که گاهی منجر به تخریب تمامی شهر قدس نیز میشد ،در معرض تخریب قرار
گرفت .مثل چنین واقعهای برای کعبه و مسجدالحرام نیز روی داده است ،و همان طور که
بهطور معمول کعبه یا مسجدالحرام از نو بنا میشد مسجداالقصی نیز دوباره بازسازی
میشد.
اکنون با صرفنظر از این واقعیت که آیا بنای مسجداالقصی در زمان اسراء پیامبر

پابرجا بود یا (به آن صورتی که اشکالگیرندگان ادعا میکنند) تخر یب شده و بعد از آن
ً
بازسازی شد ،قطعا این مسجد حدود و مرزهایی دارد که بسیاری از مردم آن را میشناسند،
دستکم این مرزها برای اولیای خدا شناختهشده است ،و در نتیجه از این نظر ،وضعیت
و ِ
برای اسراء پیامبر تفاوتی نمیکند.
مهمتر از آن :اسراء پیامبر از مسجدالحرام به مسجداالقصی ،حتی اگر در این عالم
با روح و جسم آن حضرت صورت گرفته باشد ،این مانع از آن نمیشود که آیاتی از پروردگارش
پشتسر حضرتـ در این
را که شاهدش بوده است نیز ـاز جمله نمازخواندن انبیا و ملئکه ِ
عالم بوده باشد؛ این نکتهای است که در روایات اوصیای حضرت محمد (صلوات خدا بر
آنها) روشن و واضح است.
«از اباعبدالله امام صادق روایت شده است :مردی نزد امیرالمؤمنین آمد ،در
حالی که ایشان در مسجد کوفه بود و حمایل شمشیرش را به خود پیچیده بود .گفت :ای
امیرالمؤمنین ،در قرآن آیهای هست که دینم را دچار اشکال کرده و مرا نسبت به دینم
َْ
بدبین کرده است! فرمود :کدام آیه است؟ گفت :این سخن خداوند عزوجلَ  :و ْاسأل

 - 1سنن ابنماجه.452/1 :
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َ
ً ُ َ
َم ْن أ ْر َس ْل َنا ِم ْن َق ْبل َك ِم ْن ُر ُسل َنا أ َج َع ْل َنا ِم ْن ُدون َ
الر ْح َٰم ِن ِآل َهة ُی ْع َبدون( 1و از رسوالن ما
ِ
ِ
ِ
که پیش از تو گسیل داشتیم جویا شو؛ آیا ما در برابر [خدای] رحمان ،خدایانی که پرستش
میشود مقرر داشتهایم؟) آیا در آن زمان ،پیامبری غیر از محمد وجود داشت که از او
بپرسد؟ امیرالمؤمنین به او پاسخ داد :بنشین تا به خواست خدا به تو خبر بدهم؛
َ َّ َ
َ ً
ْ
خداوند عزوجل در کتاب خود میفرمایدُ  :س ْب َحان ال ِذي أ ْس َری ِب َع ْب ِد ِه ل ْیل ِم َن ال َم ْس ِج ِد
ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َّ ُ َ َّ ُ ْ
َ ْ
ْ
ُ 2
یع ال َب ِصیر
ال َح َر ِام ِإلی ال َم ْس ِج ِد اْلقصی ال ِذي بارکنا حوله ِلن ِریه ِمن آَی ِاتنا ِإنه هو الس ِم
(منزه است آن [خدایی] که بندهاش را شبانگاهی از مسجدالحرام بهسوی
مسجداالقصی ـکه پیرامونش را برکت دادهایمـ ِسیر داد ،تا از نشانههای خود به او
بنمایانیم ،که بهراستی او شنوای بیناست) .از جمله آیات و نشانههایی که محمد دید
این بود که وقتی جبرئیل به "بیتالمعمور" یا همان "مسجداالقصی" رسید و به آن نزدیک
شد ،به طرف چشمهای رفت و از آن وضو گرفت .سپس گفت :ای محمد ،وضو بگیر.
سپس جبرئیل ایستاد و اذان گفت .سپس به پیامبر گفت :پیش برو و نماز بخوان و با
پشتسر تو افقی از ملئکه حضور دارند که تعدادشان را کسی
صدای بلند قرآن بخوان که ِ
جز خداوند عزوجل نمیداند؛ در حالی که در صف اول ،آدم و نوح و ابراهیم و او و موسی
و عیسی ،و تمام پیامبرانی که خداوند تبارکوتعالی از زمان آفرینش آسمانها و زمین تا
بعثت پیامبر مبعوث فرموده بود حضور داشتند .رسول خدا پیش آمد و با آنها نماز
3
گزارد ،در حالی که نه ترسی داشت و نه احساس شرمساری ». ...

مشابه چنین پاسخی را امام باقر نیز به نافع ،غلم عبدالله بن عمر ،بیان داشتند؛
4
وقتی از آن حضرت در خصوص همین آیه سؤال پرسیده بود.
از سخنان اوصیای محمد روشن است که نمازخواندن پیامبر بهعنوان امام انبیا
 - 1زخرف.45 :
 - 2اسراء.1 :
 - 3ابنطاووس ،الیقین.294 :
 - 4کلینی ،کافی.121/8 :
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عالم ما با
و مرسلین و ملئکه در «بیتالرب» در عوالم باال انجام شد و در این ِ
مسجداالقصی تجلی و ظهور یافته است؛ به این معنا که مسجداالقصی ،صورت و ظهور
«بیتالمعمور» در این عالم بوده است ،و این یعنی معراج پیامبر با روح  +جسد مثالیاش
(که با عوالم باالیی که در آنها انبیا و دیگر آیات پروردگارش را دیده بود تناسب داشت) از
اسرائی که بهصورت «روحانی و جسمانی» از مکه به بیتالمقدس صورت پذیرفت جدا
نمیشود؛ بهخصوص دربارۀ آیات و نشانههایی که طبق متن اجمالی صر یح قرآن و تفصیلی
خلفای خداوند ،به رؤیت پیامبر مرتبط میشوند.
خود پیامبر ـوقتی یهودیان از ایشان سؤال کردندـ بر این نکته تأکید میورزد:
سخن ِ
یهودیان گفتند :موسی بهتر از تو بود .پیامبر فرمود« :چرا؟» گفتند :زیرا خداوند عزوجل
چهار هزار کلمه با موسی سخن گفت ،در حالی که هیچ چیزی به تو نگفته است .پیامبر
فرمود« :بهراستی به من [چیزی] عطا شد که من برتر هستم!» گفتند :چهچیزی؟ فرمود:
َ َّ َ
َ ً
ْ
ْ
«این سخن خداوند عزوجل استُ  :س ْب َحان ال ِذي أ ْس َری ِب َع ْب ِد ِه ل ْیل ِم َن ال َم ْس ِج ِد ال َح َر ِام
ْ َْ
ْ
َ
َّ
َ ْ
ْ
َّ
ِإلی ال َم ْس ِج ِد اْلق َصی ال ِذي َب َارک َنا َح ْول ُه ِل ُن ِر َی ُه ِم ْن آ ََیا ِت َنا ِإنه ُه َو ا َّلس ِم ُیع ال َب ِص ُیر( منزه است
آن [خدایی] که بندهاش را شبانگاهی از مسجدالحرام بهسوی مسجداالقصی ـکه
پیرامونش را برکت دادهایمـ ِسیر داد ،تا از نشانههای خود به او بنمایانیم ،که بهراستی او
شنوای بیناست) .من بر بال جبرئیل حمل شدم تا به آسمان چهارم رسیدم .از سدرةالمنتهی
که جنةالمأوی در نزد آن است عبور کردم؛ تا آنجا که به ساق عرش آویخته شدم .از ساق
عرش ندا آمد« :بهراستی که من الله هستم ،و خدایی جز من نیست .من سلم ،مؤمن،
مهیمن ،عزیز ،جبار ،متکبر ،رئوف و رحیم هستم ».و آن را با قلب خودم دیدم و نه با چشمم؛
1
که این برتر از آن است».
همچنین از امام کاظم ،از پدرانش ،از امیرالمؤمنین (صلوات خدا بر او) در
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حدیثی که مناقب رسول خدا را در آن ذکر میفرماید ،روایت شده است که فرمود« :وقتی
پیامبر از مسجدالحرام به مسجداالقصی سیر داده شد ،مسیر یک ماه را پیمود و مسیر
پنجاه هزار سال را در کمتر از ثلث یک شب در ملکوت آسمانها عروج کرد ،تا به ساق
عرش رسید .پس به پرچمی نزدیک شد .به آن آویخت .از بهشت ،بالشی سبزرنگ برایش
آمد ،و نور ،دیدگانش را پوشاند .پس با قلب خودش ـو نه با چشمهایشـ عظمت پروردگار
عزوجلش را دید .میان او و پروردگارش به اندازۀ دو کمان یا کمتر فاصله بود .پس خداوند
1
وحی فرمود به بندهاش آنچه را که وحی کرد».
ً
طبیعتا دیدن بعضی از آیات پروردگار توسط پیامبر در عوالم باالیی ـهمان طور که
عرض کردمـ و دیدن بعضی از موضوعات مختص این عالم ـو حتی تمام عالم ُملکیـ توسط
ایشان و خبردادن از آنها به قومش قبل از آشکارشدنشان برای آنها ،مثل گذرکردن ایشان
از قافلۀ قریش و امور دیگر ،به این معنا نیست که ایشان با روح و جسمش از مکه به
بیتالمقدس حرکت نکرد .امام صادق فرموده است« :وقتی رسول خدا سیر داده
شد ،در حین عبور ،در قسمتی از راه از قافلهای گذر کرد .وقتی صبح شد به قریش فرمود
ای جماعت قر یش ،خداوند تبارکوتعالی مرا در این شب از مسجدالحرام به مسجداالقصی
ـیعنی بیتالمقدسـ ِسیر داد .من بر براق سوار شدم ،در حالی که افسارش در دست
جبرئیل بود ...بر آن سوار شدم و به آسمان باال رفتم ،و با مسلمانان و تمامی پیامبران و
ملئکه نماز خواندم ،و بهشت و آنچه را در آن است دیدم ،همچنین آتش و آنچه را در آن
2
است ،و بر تمامی جهان آگاهی یافتم».
حال که این مطلب روشن شد ،چه بنای مسجداالقصی یا هیکل سلیمان در هنگام
اسراء پیامبر از مسجدالحرام بهسوی آن ،در شهر قدس پابرجا بوده باشد ،و چه منهدم و

 - 1مجلسی ،بحاراالنوار.320/3 :
 - 2خصیبی ،هدایة الکبری :ص .51

................................. 206مؤسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و زبانشناسی ـ دفاع از قرآن

مخروبه بوده باشد ،بر واقعیت این مسئله یعنی «اسراء و معراج» تأثیری نمیگذارد ،و بهطور
کلی متون دینی و تاریخی که به ما رسیده است روشن کردهاند پیامبر روی سنگی که در
حیاط مسجد بود ایستاد و از آنجا به آسمان عروج کرد ،سپس بعد از آن بر روی آن بنایی به
ً
نام «قبةالصخره» ساخته شد که این بنا تقریبا در وسط حیاط این مسجد قرار دارد.
به این ترتیب روشن میشود قرآن ـبه آن صورتی که اشکالگیرندگان در خیال خود
پنداشتهاندـ با واقعیت تاریخی مخالفت نکرده است.
اشکال  :28بهای یوسف ،درهم نبود
َ
ْ
َ ُ
َ
ُ
برخی از تشکیککنندگان به این آیهَ  :وش َر ْو ُه ِبث َم ٍن َبخ ٍس َد َر ِاه َم َم ْعد َود ٍة َوکانوا ِف ِیه
م َن َ
الز ِاه ِد َین( 1و او را به بهای ناچیزی ـچند درهمـ فروختند و دربارۀ وی بیرغبت بودند)
ِ
اشکال وارد کرده و پنداشتهاند که در آن ،اشتباه تاریخی وجود دارد؛ به این دلیل که مردم
در زمان فراعنه ،با درهم خرید و فروش نمیکردند؛ بلکه خرید و فروش بهصورت پایاپای
ً
انجام میشد و نخستین مسکوکات برای خرید و فروش ،درهم یونانی بود که تقریبا در قرن
هفتم قبل از میلد ضرب شد.
پاسخ:

تاریخ بهکاربردن پول بهعنوان واسطهای برای مبادالت تجاری در
طبق نظر محققینِ ،
میان انسانها ،به تاریخ بسیار دوری بازمیگردد ،و مردم پیش از آن ،بین خودشان از طریق
خود کاال بهعنوان بها و بازپرداخت در فرایند
«پایاپای» داد و ستد میکردند؛ یعنی داد و ستد ِ
خرید و فروش .حتی چه بسا دانهها و محصوالت زراعی و چهارپایان و برخی از خدمات را
نیز بهعنوان پول در برابر کاالها استفاده میکردند ،و مثل هر مسئلۀ انسانی دیگر ،با گذشت

 - 1یوسف.20 :
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زمان ،ابزارهای داد و ستد در فرایندهای تجاری تکامل پیدا کرد تا جایی که به حالتی که
امروزه شاهدش هستیم رسید.
«دکتر کوسیما» استاد انسانشناسی در یک دانشگاه آمریکایی دربارۀ تاریخ پیدایش
ارزها ،در مقالهای منتشرشده در سایت « »The conversationگفته است:
«تاریخ استفاده از معاملت نقدی به زمانی دور ،حدود چهل هزار سال پیش
بازمیگردد .دانشمندان ،داد و ستد و تجارت را از طریق اسناد باستانشناسی دنبال
کردهاند .در ابتدای عصر "پارینهسنگی فوقانی" گروهی از شکارچیان برای بهدستآوردن
اسلحههای بهتر با استفاده از سنگ چخماق و دیگر ابزارها تجارت میکردند .در ابتدا
مردم بهصورت تهاتر و پایاپای داد و ستد میکردند؛ یعنی داد و ستد مستقیم بین دو طرف
برای دریافت کاالی مدنظر؛ و پول در زمانهای بعدتر به وجود آمد ،و شکل آن در مدت
چند هزار سال ،از اشیای طبیعی به پولهای معدنی ،و به اسکناسها ،و در نهایت به
پولهای دیجیتالی تکامل یافت؛ ولی پول به هر شکلی که بوده باشد ،انسانها دیر زمانی
است که پول را بهعنوان ابزاری برای داد و ستد ،و راهی برای پرداخت و ملکی برای
ارزشگذاری ،و اندوختهای برای ثروتاندوزی و یکسانسازی حسابها به کار میگرفته
است .بنده بهعنوان یک دانشمند انسانشناس که به اکتشافاتی در این زمینه اقدام کرده
است ،به چگونگی تکامل پول در تمدن انسانی توجه نشان میدهم ،و اینکه این
اکتشافات باستانشناسی ،چه اخباری دربارۀ تجارت و تعامل میان مجموعههای دور به
ما میدهد.
ً
نظریههایی دربارۀ اصل و خاستگاه پول ارائه شدهاند ...واقعا دشوار است که به دقت،
اولین تعاملتی را که در آنها از انواع مختلف پول استفاده میشده است مشخص کنیم؛
ولی دالیل و شواهد اشاره میکنند که سرآغاز مبادالت پولی به داد و ستد هدایا و پرداخت
بدهیها بازمیگردند.
سنگهای معدنی که در طبیعت کمیاباند و میتوانند بهشکل مؤثری کنترل شوند،
بهعنوان واحدهای پولی در تعاملت و تبادالت پدیدار شدند .این شامل حلزونها هم
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میشد؛ مثل صدفهای مرواریدسازی که در قارۀ آمریکای شمالی و جنوبی در سطح
وسیعی ،گسترده بودند ،و صدفهای گوشماهی که در آفریقا ،اروپا ،آسیا و استرالیا
استفاده میشدند .از آلیاژهای مس ،آهن ،ابسیدیدن 1،کهربا ،انواع مهرهها ،طل ،نقره
و سرب نیز بهعنوان واحدهای پولی استفاده میشد .مردم حتی تا همین اواخر نیز از
حیوانات زنده مثل گاو بهعنوان نوعی ارز استفاده میکردهاند .شکل پولی بینالنهرین
ً
ـاولین شکل شناختهشدۀ ارزـ تقریبا به  5000سال پیش بازمیگردد .قدیمیترین
سکههای شناختهشده به  650تا  600سال پیش از میلد مسیح در آسیای صغیر
بازمیگردد؛ جایی که خواص و مشاهیر پادشاهی لیدیه و شهر ایونی از نقره و طلی
2
حکاکیشده برای پرداخت حقوق نظامیان استفاده میکردند».

دربارۀ فراعنه ـکه حاکم بر مصر بودندـ بهویژه در دورۀ حضور پیامبر خدا یوسف در
سرزمین مصر (هزارۀ دوم قبل از میلد) ،حتی اگر فرض کنیم مبادلۀ پایاپای در آن دوران
در میان آنها رایج بوده است اما ارزشگذاری و بهای تجارتها در زمان آنها هرچه بوده
باشد بر آیۀ قرآن تأثیر نمیگذارد؛ به دالیل زیر:
پیامبر خدا یوسف که توسط برادرانش به بهایی ناچیز فروخته شد ،هرقدر هم که این
بها اندک بوده باشد ،مسلم است که در آن زمان ـبدون در نظر داشتن نوع ارز و قیمتی که
در ازای فروش وی دریافت کردهاندـ قیمتی داشته ،و این قیمت ،در دورههای بعدی معادلی
ً
داشته است .اعراب قبل از اسلم ـو نیز در زمان بعثت پیامبر و نزول قرآنـ غالبا با دینار
ً
و درهم معامله میکردند که در زمانشان معمول بود ،و قاعدتا این درهم و دینارها بهدلیل
حکمرانی رومیان و پارسیان بر مناطق مجاور و نیز بازارهای عربی ،بیزانسی یا ساسانی بوده
است؛ یا آنها واحد پول مخصوص به خود را داشتهاند که در میان خودشان در گردش بوده

 - 1نوعی سنگ شیشهای آتشفشانی( .مترجم)
 - 2مراجعه کنید به :آدرس انتشار مقالۀ اصلی به زبان انگلیسی:
https://theconversation.com/when-and-why-did-people-first-start-using-money-78887
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است؛ بنابراین این واحد پول ـیعنی واحد درهمـ در میانشان بهخوبی شناختهشده بود و قرآن
به قیمت فروش یوسف در زمانی که رسول خدا قرآن را به زبان میآورده اشاره کرده است
ـبهخصوص در آیۀ ذکرشدهـ و این قیمت طبق چیزی که در میان اعراب آن دوران (نخستین
مخاطبان و دریافتکنندگان قرآن) مشهور است چند درهم بوده است؛ با درنظرداشتن این
نکته که هدف از این آیه ،تفهیم و توضیح میزان بیعدالتی و بیانصافیای است که بر
ً
یوسف و بیتفاوتی نسبت به ارزش واقعیاش وارد شده است ،و این هدف قطعا با شیوۀ
گفتمان این آیه حاصل میشود؛ پس این به آن معنا نیست که بهایی که برادران یوسف
بهعنوان قیمت دریافت کردهاند ـبه آن صورتی که تشکیککنندگان برداشت کردهاندـ همان
درهمها بوده است؛ بلکه منظور این است که ارزش مبلغی که فروشندۀ یوسف دریافت
کرده ،در زمان نزول این آیه ،معادل چند درهم بوده است.
این آیه ـهمان طور که ملحظه کردیمـ حتی تعداد مشخص درهم را هم معین نکرده
است؛ زیرا بهایی که یوسف به آن فروخته شد با توجه به درهم یا ارزهای رایج در زمانهای
مختلف ،متفاوت است .بهعنوان مثال اگر بهای وی در زمان رسول خدا ده درهم بوده
باشد چه بسا در زمانهای بعدی ـمثل زمان امام باقر و امام صادقـ تبدیل به  18یا 20
َ
ْ
َ
درهم شده باشد .دربارۀ این فرمایش خداوند متعالَ  :و ش َر ْو ُه ِبث َم ٍن َبخ ٍس َد ٰر ِاه َم
ُ
َم ْعد َود ٍة:
ـ امام باقر فرموده است« :هجده درهم بود».

1

ـ و امام صادق فرموده است« :بیست درهم بود».

2

هر دوی آنها در بیان و تعیین تعداد درهمها با توجه به بهای آن در زمان خودشان

 - 1مجلسی ،بحاراالنوار.300 /12 :
 - 2حر عاملی ،وسائلالشیعه.228 /29 :

................................. 210مؤسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و زبانشناسی ـ دفاع از قرآن

صادق بودهاند ،و حتی چه بسا حجتی از حجتهای خدا در زمان ما بهایی را که یوسف به
آن فروخته شد با توجه به ارزی که امروزه در میان ما رایج است مشخص کند ،و در همۀ
زمانها این بها ،ارزان و اندک خواهد بود؛ ولی در هر صورت این قیمت همچنان در زمان
امام صادق 20 درهم و در زمان امام باقر 18 درهم باقی میماند ،که در واقع معادل
ارزش آن در زمان رسول خدا است .تمام این برآوردها هرقدر هم متفاوت باشند ـبا توجه
به تفاوت ارز رایج در هر زمانـ برابر با همان بهایی است که یوسف به آن فروخته شد.
پس این موضوع ـهمان طور که مشاهده کردیمـ بیش از آنکه ـبه آن صورتی که
تشکیککننده بهدلیل جهل و ناآگاهی از معنای آن تصور کردهـ دلیلی تاریخی برای
بهچالشکشیدن قرآن شمرده شود ،دقتنظر متن قرآن را میرساند.
اشکال  :29اشتباه گرفتن دو «مریم»

ْ ََ
َُ
ِّ َ َ ُ َ َ
َ
برخی از منتقدان به این آیه اشکال میگیرندِ  :إذ قال ِت ْام َرأة ِع ْم َران َر ِّب ِإني نذ ْرت لك
َ
ْ
ََ َ ْ َ َ ْ
ِّ َ ُ
َما في َب ْطني ُم َح َّر ًرا َف َت َق َّب ْل م ِّني إ َّن َك أ ْن َت َّ
الس ِم ُیع ال َع ِل ُیم * فل َّما َوض َعت َها قالت َر ِّب ِإني َوض ْعت َها
ُ ْ َ ِ َ َّ ُ ِ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ِ َ َ ْ َ ِ َّ َ َ ْ ُ
اْل ْن َثی َوإ ِّني َس َّم ْی ُت َها َم ْر َی َم َوإ ِّني ُأع ُیذ َها ب َك َو ُذ ِّر َّی َتهاَ
أنثی والله أعلم ِبما وضعت ولیس الذک ُر ک
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َََ َ
َ َّ َ َ ُ َّ َ َ
َ
َّ َ
ْ َ َ ً
ول َح َس ٍن َوأن َبت َها ن َباتا َح َس ًنا َوکفل َها َزک ِر َّیا کل َما َدخل
ِم َن الش ْیط ِان َّالر ِج ِیم * فتق َّبل َها َر ُّب َها ِبق ُب
ٍ
َّ َّ َّ
ً َ َ
َ َّ َ
َ ََ ْ
َ َ ْ َ َ َ َّ ْ ْ َ َ َ َ
اب َو َجد ِع ْند َها ِر ْزقا قال َیا َم ْر َی ُم أنی ل ِك َهذا قالت ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد الل ِه ِإن الل َه
علیها زک ِریا ال ِمحر
َُْ ُ َ ْ َ َ ُ َْ َ
اب( 1چون زن عمران گفت پروردگارا آنچه در شکم خود دارم نذر
یرزق من یشاء ِبغی ِر ِحس ٍ
تو کردم تا آزاد شده باشد ،پس از من بپذیر که تو خود شنوای دانایی * چون فرزندش را بزاد
گفت پروردگارا من دختر زادهام؛ و حال آنکه خدا به آنچه او زایید داناتر بود ،و پسر چون دختر
نیست؛ و من نامش را مریم نهادم و او و فرزندانش را از شیطان راندهشده به تو پناه میدهم
* پس پروردگارش وی [=مریم] را با حسن قبول پذیرا شد و او را نیکو بار آورد و زکریا را
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سرپرست وی قرار داد .زکریا هر بار که در محراب بر او وارد میشد ،نزد او ِ"رزق و روزی"
مییافت و میگفت :ای مریم این از کجا برای تو آمده است .او میگفت :این از جانب
خداست ،که خدا به هرکس بخواهد بیشمار روزی میدهد) که در آن خطای تاریخی وجود
دارد؛ اینکه مر یم دختر عمران (خواهر موسی و هارون) نه ازدواج کرد و نه کسی را به دنیا
آورده است؛ در حالی که مریم عذراء (مقدس) دختر «هالی» است ،نه عمران؛ و قرآن این
دو زن را با یکدیگر اشتباه گرفته است؛ همچنین جایی گفته نشده که زنی آنچه را در رحمش
بوده است نذر کرده باشد ،مگر حنا مادر سموئیل نبی ،و نیز گفته نشده زکریا در معبد اورشلیم
اقامت داشت تا بتواند کفالت مریم را که در ناصره اقامت داشت بر عهده بگیرد؛ زیرا او
(زکر یا) اهل حبرون است و جز با قرعه و برای مدت کوتاهی از سال برای خدمت به معبد
نمیآمد!
پاسخ:

اول:

قرآن ،مر ِیم عذراء (مادر عیسی )را با مر ِیم خواهر هارون اشتباه نگرفته است .هر
دوی اینها در قرآن ذکر شدهاند .در خصوص مر یم مقدس ،حقتعالی بسیار دربارهاش
فرموده است ،و در خصوص مریم دختر عمران (خواهر هارون) وی در این فرمایش
َ َ ْ ُْ ُ
حقتعالی که داستان تولد موسی را نقل میکند ذکر شده استَ  :وقالت ِْلخ ِت ِه ق ِّص ِیه
َ ُ َ َ َ ْ ْ َ ُّ ُ
َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ
اض َع ِم ْن ق ْبل فقالت َهل أ ُدلک ْم
فبص َرت ِب ِه عن جن ٍب وهم ال یشعرون * وحرمنا علی ِه المر ِ
ََ ْ َْ َ ُُْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َ
َ
اص ُحون( 1و به خواهر [موسی] گفت« :از ِپی او برو».
علی أه ِل بی ٍت یکفلونه لکم وهم له ن ِ
پس او را از دور دید در حالی که آنان متوجه نبودند * .و از قبل ،شیر دایگان را بر او حرام
گردانیده بودیم[ .خواهرش آمد و] گفت :آیا میخواهید شما را به خانوادهای راهنمایی کنم
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که سرپرستی او را برای شما به عهده گیرند و خیرخواه او باشند؟)؛ و پیشتر اشاره کردیم
توصیف مریم مقدس بهعنوان «خواهر هارون» تشبیه وی به مریم خواهر هارون ،از نظر
شرافت و پاکی و پاکدامنی بوده است.
دوم:

آیا حنا ـمادر سموئیلـ تنها کسی بود که پسرش را برای خدمت به خدا وقف کرده است؟
ً
پاسخ :قطعا نه؛ حنا ـمادر مریمـ نیز دخترش را برای خدا نذر کرد ،و این نکتهای است که
نهتنها برای ما مسلمانان روشن است ،بلکه مسیحیان نیز به آن اعتقاد دارند.
وبسایت خبری پاپ «تیکل هیمانوت» تحت عنوان «قدیسه مریم مقدس» تصریح
کرده است:
«این باکرۀ مقدس در شهر ناصره به دنیا آمد .جایی که پدر و مادرش در آن زندگی
میکردند .پدرش از آنجا که عقیم بود ،دلشکسته بود؛ و مادر او ـقدیسه حناـ بسیار
ناراحت بود؛ پس برای خدا نذر کرد و نماز خواند و با دلی شکسته دعا کرد و گفت :اگر
1
فرزندی به من بدهی ،آن را بهعنوان نذر به معبد مقدس تو تقدیم میکنم».

«انبا بیشوی» میگوید:
«مریم مقدس از اوایل کودکی با عشق به خدا و خدمت پرورش یافت؛ زیرا او کسی
بود که از قدیسه حنا و یوآخیم نیکوکار متولد شد؛ یعنی کسانی که پیوسته دعا و نیایش
میکردند تا در نهایت خداوند در دوران کهولت ،مریم مقدس را روزیشان کرد؛ و آنها
همانند سموئیل نبی ،مریم را نذر کرده ،و وی را در سهسالگی تقدیم معبد کردند .او تا
سن بلوغ در معبد اقامت داشت ،به همراه باکرهها و بیوهها خدمت ،و به نظافت،

 - 1پدر تیکل هیمانوت:
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography
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مرتبکردن و خدمت به خانۀ خدا کمک میکرد».

1

انبا توماس آدلی ،اسقف اعظم کاتولیکهای قبطی در جیزه میگوید:
«حتی اگر سنت کلیسا گفته باشد که این قدیسه ،دوران کودکی خود را در معبد
گذرانده است ،ولی همچنین ذکر کرده است که مادرش ،کسی بود که او را برای خدمت
خدا در معبد نذر کرده بود؛ بهعلوه بنده فکر میکنم اوقات بسیاری بوده است که مریم
خردسال بههمراه خانوادۀ خود بوده است .بنابراین ترک خانه به معبد ،بهمعنای جدایی
کامل از مادرش نبود؛ اما انتخاب خدا بهخصوص برای این نسل که قدیسه از آنها متولد
ً
شده ،قطعا تدبیری از سوی خدا بوده است؛ چراکه او تنها کسی است که شایستگی حمل
2
مسیح را در رحم خود داشته است».
سوم:

در خصوص سرپرستی مریم توسط پیامبر خدا زکریا ،این نیز نکتهای است که با
توجه به آنچه از متون قرآن کریم و سخنان پیامبران و حجتهای الهی در اختیار داریم
به آن معتقد هستیم ،و در سخنان علمای دین مسیحی ملحظه کردیم که آنها نیز به
خدمت مریم در معبد ایمان دارند.
اسقف اعظم آنتونیوس فهمی میگوید:
«تصویری قدیمی از قدیسه بود که وی را در معبد یهودی به تصویر کشیده بود؛ جایی
که او در حال خدمت به معبد یهودی بود ،و معبد یهودی یعنی کارهایی از قبیل
قربانیکردن ،پیشکشها ،ریختن خون و بقایای حیوانات .در آن تصویر او را میدیدیم که
لباس سادهای پوشیده ،و پابرهنه در رفتوآمد بود و معبد را نظافت میکرد .اما عموم

 - 1مراجعه کنید به سایت «کلم» مسیحی:
/ 12248القدیسة مریم العذراء وحیاة الخدمة والبذhttp://www.calam1.org/a/
 - 2مراجعه کنید به سایت البوابه3702440 https://www.albawabhnews.com/ :
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مردم باکرۀ مقدس را طوری به تصویر میکشند که گویی او در هیکل فقط در حال نماز
و عبارت بود و ...نه و ...این جلوۀ ایشان نبود ...آری ایشان اوقات تسبیح و نماز و قرائت
کتاب مقدس داشت؛ اما خلقوخوی خدمت بر ایشان غلبه داشت و این خدمتی بسیار
1
سخت و طاقتفرسا بود».

همچنین یکی از اقوام مریم بهنام «الیزابت» همسر زکریا ـکه طبق اعتقاد ما
«پیامبر خدا» و طبق انجیل لوقا «کاهن» بودـ به ملقات او میرفت 5( :در زمان
َ
هیرودیس ،پادشاه یهودیه ،کاهنی میزیست بهنام زکریا ،از کاهنان گروه ابیا .همسرش
زابت نیز از تبار هارون بود ۶ .هر دو در نظر خدا پارسا بودند و مطابق همۀ احکام و فرایض
ِالی ِ
زابت نازا بود و هر دو،
خداوند بیعیب رفتار میکردند ۷ .اما ایشان را فرزندی نبود؛ زیرا ِالی ِ
نوبت خدمت گروه زکریا بود ،و او در پیشگاه خدا کهانت
سالخورده بودند ۸ .یک بار که ِ
ُ
معبد خداوند و سوزاندن بخور به نام
دس ِ
میکرد ۹ ،بنا به رسم کاهنان ،قرعۀ دخول به ق ِ
وی افتاد).
طبق این متن ،زکریا در معبدی حضور داشت که مریم در آن مشغول خدمت بود؛
پس چه مانعی برای برعهدهگرفتن کفالت مریم توسط زکریا وجود دارد ،بهخصوص که
حمایت و کفالت به این معنا نیست که حامی او همیشه باید نزدیکش باشد؛ بلکه به این
معناست که او مراقب امور و نیازهای او باشد .پس چه مانعی ـدر حد ناممکن یا حتی پایینتر
از آنـ وجود دارد که مانع از این کار شود؟!
همچنین چه دلیل قطعیای وجود دارد که زکریا فقط یک یا چند مرتبه وارد معبد (معبد
سلیمان) شده باشد؛ بهطوری که صحت کفالت او را در خصوص مریم رد کند؟! و بدیهی
است اینکه فقط یک مرتبه از آن در متن گفته شده ،بهمعنای آن نیست که دیگر اتفاق

 - 1مراجعه کنید به :سایت کشیش آنتونیوس فهمیhttp://www.frantoniosfahmy.com/sermons :
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نیفتاده باشد.
اما اگر به نظر تشکیککنندگان ،این ممنوعیت به این دلیل است که «مسئلۀ کفالت»
در متون کتاب مقدس یا سنت کلیسا ذکر نشده است ،روشن است که آنها تمام حقیقت را
خود مسیحیان به ضرورت سنت
ـبهطوری که همهچیز را شامل شودـ در خود ندارند؛ بلکه ِ
کلیسایی خود اعتراف میکنند؛ زیرا از نظر آنها کتاب ،حاوی همهچیز نیست ،و این در
سخنان علمای آنها روشن است.
چهارم:

در خصوص آلعمران ،پدر حضرت مریم و جد مادری پیامبر خدا عیسی ،روشن
است ـطبق قرآن کریمـ ایشان جایگاه واالیی در تحقق نقشۀ طراحیشدۀ الهی دارد ،که
گاهی به اختفا و استتار از ستمگران نیازمند است؛ بنابراین بعد از اینکه به آنها وعده داده
ْ ََ
َََ ْ
ْ
َُ
ِّ َ َ ُ َ َ
َ
شد ،مریم به دنیا آمد :إذ قال ِت ْام َرأة ِع ْم َران َر ِّب ِإني نذ ْرت لك َما ِفي َبط ِني ُم َح َّر ًرا فتق َّبل
َ
ِّ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ
ْ
َ ْ
ََ َ ْ َ َ ْ
م ِّني إ َّن َك أ ْن َت َّ
الس ِم ُیع ال َع ِل ُیم * فل َّما َوض َعت َها قالت َر ِّب ِإني َوض ْعت َها أنثی َوالل ُه أ ْعل ُم ِب َما َوض َعت
ِ َ َ ِ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ِّ َ ُ َ َ َ ِّ ُ
ُ
ُ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
1
ْ َ َ
َ
ْ
َّ ْ
َ ْ
َّ
ُ
َ ِّ
یم
ولیس الذکر کاْل نثی و ِإني سمیتها مریم و ِإني أ ِعیذها ِبك وذریتها ِمن الشیط ِان الر ِج ِ
(چون زن عمران گفت پروردگارا آنچه در شکم خود دارم نذر تو کردم تا آزاد شده باشد ،پس
از من بپذیر که تو خود شنوای دانایی * چون فرزندش را بزاد گفت پروردگارا من دختر زادهام؛
و حال آنکه خدا به آنچه او زایید داناتر بود ،و پسر چون دختر نیست؛ و من نامش را مریم
نهادم و او و فرزندانش را از شیطان راندهشده به تو پناه میدهم).
کتاب مقدس ،هم در عهد قدیم و هم جدید ،بهصراحت نام پدر مریم را ذکر نکرده،
و تمام آنچه در این زمینه میتوان بیان کرد متن انجیل لوقا ،اصحاح  3است 23( :عیسی
حدود سی سال داشت که خدمت خود را آغاز کرد .او به گمان مردم پسر یوسف بود ،و
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یوسف ،پسر ِهلی) .پس طبق این متنِ ،هلی پدر یوسف نجار است ،نه ـبه آن صورتی که
برخی از تشکیککنندگان ادعا میکنندـ پدر مریم.
بهطور کلی ،در خصوص اسم پدر سیده مریم مقدس و اصلونسب وی ،به آن صورتی
نیست که فرد منتقد در خیال خود پرورانده است؛ بلکه این مسئله موضوع تحقیق و بررسی
بسیاری از محققان بوده؛ 1به این دلیل که بهصراحت در کتاب مقدس ذکر نشده است؛ اما
در خصوص اطلعات مربوط به والدین مریم در نزد مسیحیان ،اینها از سنت کلیسا
برگرفته شده و چیزی بیش از مجموعهای از نوشتههای باستانی کلیسا نیست.
اسقف توماس آدلی دربارۀ والدین قدیسه میگوید:
«کلیسای کاتولیک دو منبع دارد :کتاب مقدس ،و سنت کلیسا .پدر و مادر ایشان در
کتاب مقدس ذکر نشدهاند ،اما سنت کلیسا دربارۀ آنها صحبت کرده است؛ و ما به سنت
2
کلیسا اعتقاد داریم و معتقدیم این سنت ،وحی از سوی روحالقدس بوده است».

برعکس کاتولیکها ،پروتستانها معتقدند سنت کلیسا ،فهم بشری غیرمعصوم بوده
3
است ،نه از روحالقدس ،و عصمت فقط از ِآن کتاب است.
سنت کلیسا ـدر واقعـ به عقیدۀ تقلید که در میان فرقههای گوناگون مسلمانان شایع
است شباهت دارد .همان گونه که علمای تقلید در اسلم ادعا میکنند ـیا برای آنها ادعا
میشودـ که تبیین متون دینی بر اساس روش پیامبران ،به آنها اختصاص دارد ،به همان
صورت بسیاری از مسیحیان نیز ادعا کردند تعالیم کلیسا برخاسته از سنت و آموزههای
پیامبران است؛ اما ما بهوضوح تفاوت علمای دین را در توضیح بسیاری از متون و اختلفات

 - 1مراجعه کنید به وبسایت پدر تکلهیمانوتhttps://st-takla.org/books/helmy-elkommos/:
 - 2مراجعه کنید به وبسایت پدر تکلهیمانوتhttps://st-takla.org/books/helmy-elkommos/ :

 - 3مراجعه کنید به میراث ارتدکس ،مجله ماهانه ارتدکس675 https://www.orthodoxlegacy.org/?p= :
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ناشی از آن را در اعتقادات و شرایع مشاهده میکنیم؛ و همین کافی است بدانیم تفاسیر و
توضیحاتی که عالمان دین برای متون دینی ارائه میدهند چیزی بیش از فهم انسانی نیست
که در مسائل بسیاری خطاپذیر است.
بهطور کلی ،طبق اعتقادات مشهور کلیسایی ،شوهر حنا و پدر حضرت مر یم

«یهویاقیم» نامیده میشود؛ اما این به آن معنا نیست که این «اسم» ،یک واقعیت قطعی
بوده باشد که بههیچوجه نتوان با آن مخالفت کرد؛ بهخصوص پس از دانستن اینکه منبع
آن افراد عادی بودهاند که چه بسا اشتباه کنند و چه بسا درست بگویند ،و هنگام تدوین
متون ،بسیاری از مسائل بر آنها تأثیر میگذارد.
ما معتقدیم نام پدر مریم مقدس «عمران» بوده (که یک اسم رایج در میان بنیاسرائیل
َ
بوده) و این نکته در قرآن و روایات ذکر شده است .حقتعالی میفرمایدَ  :وم ْر َی َم ْاب َنت
َ
ُُ َ َ ْ
ع ْم َر َان َّالتي أ ْح َص َن ْت َف ْر َج َها َف َن َف ْخ َنا فیه م ْن ُروح َنا َو َص َّد َق ْت ب َکل َ
ات َر ِّب َها َوکت ِب ِه َوکانت ِم َن
م
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َْ
َ 1
الق ِان ِتین( و مریم دخت عمران را ،همان کسی که خود را پاکدامن نگاه داشت و در او
از روح خود دمیدیم و سخنان پروردگار خود و کتابهای او را تصدیق کرد و از فرمان ُبرداران
بود).
از امام باقر روایت شده است« :نخستین کسی که قرعه به نامش زده شد ،مر یم

ْ
ُ َ ََ
دختر عمران بود؛ و این سخن خداوند عزوجل است که میفرمایدَ  :و َما ک ْنت لد ْی ِه ْم ِإذ
َ
ُْ َ ََْ
ُُْ
ُیلقون أقل َم ُه ْم أ ُی ُه ْم َیکفل َم ْر َی َم( و وقتی آنان قلمهای خود را [برای قرعهکشی به آب]
2
میافکندند که کدامیک سرپرستی مریم را به عهده گیرد ،تو نزد آنان نبودی)».
از امام صادق روایت شده است« :بیگمان روزه ،فقط دستکشیدن از طعام و

 - 1تحریم.12 :
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آشامیدنی نیست ،و شرطی دارد که باید رعایت شود تا روزه کامل گردد ،و این شرط ،حفاظت
ِّ َ َ ُ
درونی و معنوی است .آیا این سخن مریم دختر عمران را نشنیدی که فرمودِ  :إنی نذ ْرت
ً
ل َّلر ْ
1
من َص ْوما( من برای [خدای] رحمان روزه نذر کردهام) یعنی روزۀ سکوت».
ح
ِ
ِ

اما اینکه مسیحیان ـطبق سنت کلیسایی خودشان که پس از پیامبران خدا بنیان نهاده
خود آنها
شده استـ اعتقاد دارند اسم او چیز دیگری بوده ،این مطلب دیگری است که به ِ
مربوط میشود ،و قرآن بهخاطر آن بازخواست نمیشود؛ زیرا با نوشتههای افراد غیرمعصوم
و اجتهادتشان که ربطی به کلم خدا ندارد (کتاب خدا یا کلم پیامبران خدا) سنجیده
دستکم خبری خواهد بود که در مقابل خبر دیگری قرار گرفته است؛ و تأیید
نمیشود ،و ِ
صحت اخبار قرآن (همۀ اخبار قرآن) منوط به اخلص گویندهاش ،یعنی رسول خدا
محمد است ،و ایشان با انطباق قانون شناخت حجتهای الهی بر وجود مبارکشان،
صادق هستند.
اشکال  :30دیدار موسی با عبد صالح
بعضی از اشکالگیرندگان به آیاتی از قرآن در خصوص دیدار موسی با عبد صالح
ایراد میگیرند که به نظر بعضی از مفسران ،این عبد صالح همان ایلیا بوده است .اینکه
چطور چنین دیداری ممکن است حاصل شده باشد ،در حالی که موسی دو هزار سال
قبل از میلد در مصر زندگی میکرده و ایلیا در اواخر هزارۀ اول قبل از میلد وجود
داشته است؟
پاسخ:

بارها گفتهام قرآن کریم بر اساس آرا و نظرات مفسران بازخواست نمیشود! در خصوص
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هویت عبد صالح که موسی و وصیاش یوشع بن نون با وی دیدار کردند ،قرآن بهصراحت
بیان نکرده نام وی ایلیا بوده است تا به این ترتیب شخص اشکالگیرنده بتواند ادعا کند
قرآن با یک واقعیت تاریخی مخالفت کرده است!
مفسران قرآن در مشخصکردن هویت عبد صالح که ماجرایش را آیات سورۀ کهف
حکایت کردهاند دچار اختلف شدهاند .عدهای میگویند وی خضر و نامش «ایلیا ابن
ملکان» بوده ،عدهای دیگر میگویند «الیسع» بوده ،و گروه سوم میگویند وی الیاس (ایلیا)
بوده است.
همچنین در بیان مقام عبد صالح و اینکه آیا او یک پیامبر بوده است یا نه نیز دچار
اختلف شدهاند .بعضی از آنها گفتهاند او پیامبر نبوده ،در حالی که عدهای دیگر گفتهاند
ً
او حتما باید پیامبر بوده باشد ،در غیر این صورت چگونه ممکن است یک پیامبر اولوالعزم
مثل موسی از او [دانش] بیاموزد؟ و گروه سوم گفتهاند او یکی از فرشتگان یا فرزند یک
پادشاه زاهد در دنیا بوده است.
همچنین در علم و دانشی که موسی و عبد صالح از آن برخوردار بودند نیز دچار اختلف
شدهاند .عدهای گفتهاند علمی که موسی داشت ،علم ظاهر بود و آنچه عبد صالح از آن
برخوردار بود علم باطن بود .عدهای دیگر گفتهاند علمی که عبد صالح داشت علومی بود
که به انجام وظیفه از طرف خدا در برابر مردم مربوط نمیشد؛ در حالی که علمی که
موسی داشت علم مربوط به وظیفهای بود که از جانب خداوند متعال به انجام میرساند،
و...؛ به همین ترتیب دربارۀ بیشتر مسائلی که به این دیدار مربوط میشود ،دچار اختلف
1
شدهاند.

 - 1بهعنوان مثال مراجعه کنید به :طوسی ،التبیان70/7 :؛ طبرسی ،مجمعالبیان367/6 :؛ بغوی ،التنزیل:
 172/3و 173؛ رازی ،تفسیر رازی148/21 :؛ بیضاوی ،تفسیر بیضاوی510/3 :؛ و دیگر منابع.
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ً
همان طور که قبل بیان کردم ،وجود چنین اختلفاتی تأثیری بر قرآن نمیگذارد ،و قرآن
با توجه به آرا و نظرات مفسران و دیگران مؤاخذه نمیشود؛ در حالی که خود آنها به تحمل
تبعات گفتههایشان سزاوارترند .آری ،قرآن ،با بیان و روشنگری و تفسیر ِعدل و قرین
خودش معنا میشود؛ یعنی امامی از آلمحمد (سلم و صوات خدا بر ایشان).
اما کسی که میخواهد از هویت عبد صالح مطلع شود و نیز از علمی که موسی از
وی آموخت ،و نیز عبرتها و درسهایی را که میتوان از این دیدار ربانی بهدست آورد
بشناسد میتواند به کتاب «سفر موسی به مجمعالبحرین» نوشتۀ سید احمدالحسن مراجعه
1
کند.
اشکال  :31نمرود مدت طوالنی قبل از ابراهیم بود
به نظر بعضی از تشکیککنندگان در محاجهای که میان پیامبر خدا ابراهیم و نمرود
واقع شد و قرآن حکایت کرده است ،خطای تاریخی وجود دارد .حقتعالی حکایت
َ ِّ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ َ
ََ َ َ
الملك ِإذ قال ِإ َب َر ِاه ُیم َر ِّب َي
الذي َح َّاج ِإ ْب َر ِاه َیم ِفي رب ِه أن آتاه الله
میفرماید :أل ْم ت َر ِإلی
ِ
ُ َ َ ََ ُ
ُ ُ َ َ ْ ُ َ َّ َ ْ
َ َ ْ
َّ
المش ِر ِق
الله َیأ ِتي ِبالش ْم ِس ِمن
الذي ُی ْح ِیي َو ُی ِمیت قال أنا أ ْح ِیي َوأ ِمیت قال ِإب َر ِاهیم ف ِإن
ِْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
الذي کف َر َوالله ال یه ِدي الق ْو َم الظ ِال ِمین( 2آیا از آن کس که با
فأ ِت ِبها ِمن المغ ِر ِب ف ُب ِهت ِ
ابراهیم ـکه خداوند پادشاهی را به او ارزانی داشته بودـ دربارۀ پروردگارش محاجه میکرد
خبر نیافتی؟ آنگاه که ابراهیم گفت« :پروردگار من همان کسی است که زنده میکند و
میمیراند ».او گفت« :من [هم] زنده میکنم و [هم] میمیرانم ».ابراهیم گفت« :خدا[ی
من] خورشید را از مشرق برمیآورد ،تو آن را از مغرب برآور» .پس آن کس که کفر ورزیده
بود مبهوت ماند .و خداوند قوم ستمکار را هدایت نمیکند)؛ با این ادعا که نمرود سیصد
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سال قبل از ابراهیم زندگی میکرده ،و میان ابراهیم و نوح سیزده نسل وجود داشته (لوقا:3
 34تا  )36در حالی که میان نمرود و نوح چهار نسل (تکوین )1 :10وجود داشته است.
پاسخ:

از نظر ما ،با توجه به روایاتی که خلفای خداوند در خصوص این واقعه روشنگری کردهاند،
کسی که با ابراهیم دربارۀ پروردگارش محاجه کرد ،نمرود بود؛ از جمله ـبهعنوان مثالـ روایتی
است که علی بن ابراهیم روایت کرده است «آیا از آن کس که با ابراهیم ـکه خداوند پادشاهی
را به او ارزانی داشته بودـ دربارۀ پروردگارش محاجه میکرد خبر نیافتی؟» تا آخر آیه .وقتی
نمرود ،ابراهیم را در آتش افکند و خداوند آن آتش را برای ابراهیم سرد و سلمت گرداند،
نمرود گفت :ای ابراهیم ،پروردگار تو کیست؟ گفت :پروردگار من کسی است که زنده میکند
َ
و میمیراند .نمرود به او گفت :من [هم] زنده میکنم و میمیرانم .ابراهیم به او گفت :تو
چگونه زنده میکنی و میمیرانی؟ نمرود گفت :من در خصوص این دو مرد که هر دو باید
کشته شوند حکم میدهم .یکی از آنها را آزاد میکنم و دیگری را به قتل میرسانم؛ به این
ترتیب من کشتم و زنده کردم .ابراهیم گفت :اگر تو راست میگویی آن مردی را که کشتی
زنده کن .سپس ابراهیم گفت :این را رها کن .پروردگار من خورشید را از مشرق میآورد و به
مغرب میبرد؛ و به این ترتیب همان طور که قرآن فرموده است« :کسی که کفر ورزیده بود
مبهوت ماند»؛ یعنی نتوانست چیزی بگوید؛ چراکه میدانست خورشید قبل از او وجود
1
داشته است».
اشکالگیرندگان هیچگونه سند تاریخی قطعی در دست ندارند که وجود نمرود را در زمان
پیامبر خدا ابراهیم منتفی کند ،و نهایت چیزی که در دست دارند اشارهای است که در
متون دینی پیش از قرآن است که بیان داشتهاند میان نمرود و پیامبر خدا نوح چهار
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نسل وجود داشته است .بهطور کلی اگر در اثبات و نفی یک واقعیت تاریخی به متون دینی
استناد شود ،ما اعتقاد داریم قرآن نیز یک متن دینی است و هیچ دلیل قطعی عقلی وجود
ندارد که اقتضا کند آیۀ سفر تکوین ،بر آنچه قرآن کر یم در آیات سورۀ بقره بیان فرموده است
برتری داده شود؛ بهخصوص اینکه خود قرآن ،واردشدن تحریف در کتابهای قبلی را
ً
بهصراحت بیان فرموده است؛ چراکه این کتابها اساسا زیر نظر خلیفۀ معصوم الهی تدوین
نشدهاند؛ در نتیجه همان طور که پیشتر بارها در پاسخهای قبلی بیان کردم ،حقانیت قرآن،
با توجه به اثبات صدق و راستی کسی که آن را آورده است ،همچنان پابرجا باقی میماند.
***
از اشکاالتی که اشکالگیرندگان گمان میکنند با تاریخ مخالفت دارند ،به همین
نمونهها بسنده میکنم ،در حالی که برای ما روشن شد به این صورت نبوده است؛ و وضعیت
دیگر اشکاالتی که گفتهاند نیز با توجه به پاسخهای دادهشده روشن و مشخص است ،و
ارزش علمی اینگونه اشکاالت از آنچه بیان کردیم فراتر نمیرود.

()6
اشکاالتی که به تعلقداشتن ارادۀ خداوند
به کارهای انسان بازمیگردند
به نظر برخی از تشکیککنندگان ،قرآن در برخورد با انسان از اهرم قهر و اجبار استفاده،
و اختیار و ارادۀ آزاد انسان را از او سلب کرده است ،و میان مجموعه آیاتی که به این موضوع
پرداختهاند نیز تناقض دیده میشود.
پیش از بیان اشکاالت در این زمینه ،جا دارد بهشکل خلصه ،به معنای ارادۀ الهی و
چگونگی تعلقداشتن آنها به کارهای بندگان بپردازیم .این مقدمهای ضروری است و در
پاسخ به بسیاری از اشکاالتی که تشکیککنندگان در این زمینه مطرح کردهاند نقش دارد.
ُّ
تعلقداشتن ارادۀ الهی به کارهای انسان
از نظر عقیدتی ،خداوند سبحان با صفت «اراده» موصوف میشود و این صفت ،یکی از
صفات ذاتیاش است .همان طور که اراده ،تخصیصدهندۀ ایجاد اشیا از هیچ است،
تخصیصدهندۀ امر و نهی نیز هست .خداوند سبحان ،ارادۀ کنندۀ آنچه است که به وجود
آورده ،و نیز آنچه به آن دستور داده است؛ و آنچه را که به وجود نیاورده ،و آنچه را که از آن
بازداشته است ،اراده نکرده است .این در خصوص تعلقداشتن «اراده» به کار اوست .ولی
دربارۀ تعلقداشتن «اراده» به کارهای بندگان ،خواست و ارادۀ خداوند برای برخی از کارهای
آنان و ارادهنکردن برخی دیگر ،از طریق امر و نهیاش انجام میشود؛ پس به آنچه از آنان
خواسته است دستور میدهد ،و آنان را از آنچه اراده نکرده است نهی میکند.
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دربارۀ انسان بهطور خاص:
 -1خداوند ،او را اراده کرده ،پس او را به وجود آورده و به او ،نیرو و توان داده است؛
 -2عالم دنیا را آفرید تا خانۀ آزمایش و امتحان باشد؛ و این فقط زمانی محقق میشود
که انسان ،در انجام کارهایش اختیار داشته باشد ،و در انجام آنچه به آن امر و نهی
تعلق گرفته است نیز اختیار داشته باشد تا هنگام اطاعت و انجام دستور ،مستحق
ثواب ،و هنگام سرپیچی ،مستحق عقوبت باشد؛
 -3بنابراین امکان ندارد همۀ آنچه از انسان در دنیای امتحان رخ میدهد مورد رضایت
خداوند بوده باشد؛ بلکه چه بسا (در حالت اطاعت و امتثال امر) مورد رضایت باشد
و چه بسا (در حالت سرپیچی) مورد رضایت نباشد؛ با وجود اینکه همه بر اساس
حول و قوۀ الهی کار میکنند.
سید احمدالحسن فرموده است:
«تعلقداشتن ارادۀ الهی به انسان و کارهایش:
اول :خداوند انسان را اراده فرموده است؛ به همین دلیل او را آفرید و به او
حرکت و نیرو بخشید.
دوم :خداوند برخی از کارهای انسان را که توانایی انجامشان را به او داده ،اراده
فرموده است؛ به همین دلیل او را به انجام آنها دستور داده است؛ و برخی از
کارهای انسان را که خداوند توانایی انجامدادن آنها را نیز به او داده ،اراده نفرموده
است؛ به همین دلیل او را از آنها نهی کرده است.
سوم :بهوقوعپیوستن افعال بندگان در دنیای بیرون ،به این معنا نیست که
خداوند سبحان آنها را اراده فرموده؛ بلکه نهایت موضوع این است که ازآنرو که
بندگان در دنیای واقعی ،این کارها را با حرکت و نیرویی انجام میدهند که خداوند
به آنان واگذار کرده است ،وقوع آنها را امضا و تأیید نموده است؛ ولی این اعمال
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با ارادۀ خود آنها انجام میشود ،حتی اگر ضد خواست و ارادۀ خداوند سبحان بوده
باشد؛ چراکه آنها صاحباختیار هستند و در عالم امتحان قرار دارند.
پس او ـسبحانـ بر اساس قانون و سنت اله ِی عام هستی ،آنچه از افعال
بندگانش را که اراده کرده و آنچه را که اراده نکرده ،امضا میکند ،یا امضا نمیکند؛
ولی امضا و جاریساختن خداوند سبحان برای افعالی از بندگان که او آنها را اراده
نفرموده است و طبق ارادۀ بندگان انجام شده ،به این معنا نیست که او امور را به
بندگان واگذار کرده است؛ به این دلیل که خداوند سبحان ،قانون تکوینی عامی
وضع کرده است که بر مبنای آن انسان میتواند عمل خوب و بدی را که میخواهد
انجام دهد ،ضمن این قانون به انجام برساند ،بدون اینکه خداوند او را از آن بازدارد؛
مگر اینکه حکمت ،موجب شکستن این قانون شود و خداوند مانع انجام عملی
1
گردد؛ همان طور که در معجزه چنین میشود».
بنابراین در این مسئله ،نه جبر است و نه تفویض .اینطور نیست که کارها به انسان
تفویض و سپرده شده باشد و هرآنچه بخواهد با حول و نیروی ذاتی خودش و بیرون از
محدودۀ سنت عام الهی در هستی انجام دهد؛ و مجبور به انجام آن هم نیست؛ به این معنا
که ارادهاش سلب نشده است و برای انجام کارهایش مجبور نبوده است؛ بلکه درست این
است که او در عالم امتحان ،اختیار دارد و از ارادۀ آزادی برخوردار است که با نیرو و توانی از
سوی خداوند ،کارهای خوب و بد را در ضمن سنت الهی که بر همۀ هستی حکم میراند
انجام میدهد.
حال که این نکته روشن شد به نمونههایی از اشکاالت تشکیککنندگان در این
خصوص میپردازیم:

 - 1سید احمدالحسن ،عقاید اسلم ،بحث اراده و جبر و تفویض.
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اشکال  :32آیا خداوند به فحشا و زشتی دستور میدهد؟
شکی نیست ما اعتقاد داریم خداوند سبحان ،به کار زشت دستور نمیدهد .حقتعالی
َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ََ ُ ُ َ َ َ
ً
َ َ َ
الله َماال ت ْعل ُمون( 1قطعا خدا به کار
ی
ل
میفرماید :إن الله ال یأمر ِبالفحش ِاء أتقولون ع
ِ
زشت فرمان نمیدهد .آیا چیزی را که نمیدانید به خدا نسبت میدهید؟) ولی به نظر برخی
َ َ َ َْ ُ َ َ ً َ َ
از تشکیککنندگان این آیه با آیۀ بعدی در تعارض استِ  :وإذا أ َر ْدنا أن ن ْه ِلك ق ْر َیة أ َم ْرنا
َ َ َ
َ ُ ََ َ َْ ً
ََ ُ
ْ
ُمت َر ِف َیها فف َسقوا ِف َیها ف َحق َعل ْی َها الق ْول فد َم ْرن َاها تد ِمیرا( 2و چون بخواهیم شهری را
هلک کنیم ،خوشگذرانانش را وامیداریم تا در آن به انحراف [و فساد] بپردازند ،و در
نتیجه عذاب بر آن [شهر] الزم گردد ،پس آن را [یکسره] زیر و زبر کنیم)؛ زیرا چگونه
خداوند به کار زشت امر نمیکند در حالی که خداوند همان کسی است که خوشگذرانان
شهرها را به کارهای زشت و ناپسند امر کرده است؟!
پاسخ:

کسی که به تعالیم قرآن کریم و بهطور کلی دین الهی مراجعه کند بهروشنی خواهد دید
خداوند سبحان از تمامی کارهای زشت و ناپسند نهی میفرماید و به آنها فرمان نمیدهد؛
خداوند بسی باالتر و برتر از چنین نسبتهایی است! معنی فرماندادن در اینجا «خواست
ً
الزامآور» است؛ بنابراین فرمانندادن خداوند به کارهای زشت و ناپسند یعنی خداوند الزاما
چنین کارهایی را از «بنده» درخواست نمیکند؛ یعنی بنده باید این کارها را ترک کند و به
آنها اقدام نکند؛ اما در خصوص معنی «فرماندادن» معنای عبارت «به خوشگذرانان
فرمان میدهد» در آیۀ سورۀ اسراء ،با شناخت صفت «خواست و اراده» که خداوند سبحان
به آن متصف است ،و روشنشدن اینکه چگونه این خواست و اراده ،به کارهای بندگان تعلق

 - 1اعراف.28 :
 - 2اسراء.16 :
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پیدا میکند مشخص خواهد شد.
وقتی چگونگی تعلقیافتن خواست و ارادۀ خداوند به کارهای بندگان را دانستیم ،آنچه
خداوند بهصورت تشریعی و قانونمند به آن امر میکند و «بهصورت الزامآور انجامشان را از
بندگان خواستار است» فقط خیر و اطاعت است و نه چیز دیگر ،و آنچه آنها را از آن نهی
میکند ،بهطور کلی [تمام] شرارتها ،معصیتها ،و کارهای زشت و ناپسند است؛ اما این
به آن معنا نیست که خداوند بندگان را برای انجام یا ترک این اعمال مجبور میکند؛ بلکه
انجام اطاعت و ترک معصیت که خداوند از بندگان میخواهد تنها با اختیار خود آنها انجام
میشود تا به این ترتیب آنها مستحق پاداش شوند؛ همان طور که اگر انجام معاصی و
اعمال زشت و ناپسند را برگزینند مستحق عقوبت میشوند؛ در نتیجه شهرهایی که
اهالیشان انجام معاصی و اعمال ناپسند را برگزیدهاند ،با این انتخاب خود اسباب عقوبت
و هلکت و تعجیل در وقوع عذاب را زمینهسازی میکنند ،و یکی از اسباب هلکت،
مسلطشدن بزرگان خوشگذرانی است که از ارتکاب فسق و فجور کوتاهی نمیکنند.
از امام باقر دربارۀ این سخن حقتعالی وإذا أردنا أن نهلك قریة أمرنا مترفیها( و
چون بخواهیم شهری را هلک کنیم خوشگذرانانش را فرمان میدهیم) روایت شده
منصوب با تشدید «یعنی امرنا» است ،فرموده است« :تفسیرش چنین است :زیاد
بهصورت
ِ
میکنیم ».همچنین از ایشان روایت شده است« :تفسیرش چنین است :به بزرگانش
1
فرمان میدهیم».
همچنین از علی بن ابراهیم دربارۀ سخن حقتعالی :وإذا أردنا أن نهلك قریة أمرنا
مترفیها( و چون بخواهیم شهری را هلک کنیم خوشگذرانانش را فرمان میدهیم)
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روایت شده است« :یعنی جباران آن را بسیار میکنیم».

1

به این ترتیب در خصوص آیۀ دوم ،روشن میشود این آیه بهمعنای درخواست اجباری و
الزامآور نیست تا گفته شود خداوند به فسق و فجور فرمان میدهد ـو هرگز چنین نیستـ؛
بلکه فقط به این معناست که خداوند سبحان ،معاصی و منکراتی را که اهل یک شهر با
اختیار و ارادۀ خودشان و با حول و قوهای که خداوند به آنها ارزانی داشته است انجام
میدهند جاری میسازد [و امکان انجامشان را فراهم میسازد] ،در حالی که او سبحان،
آن ها را از انجام آن کارها نهی کرده و از عاقبتشان برحذر داشته است؛ اما در عین حال
آن ها را وادار به ترک آن کارها یا انجام آن کارها نکرده است؛ زیرا بدیهی است چنین
عملکردی ،امتحان را [در این دنیا] نفی میکند .به این ترتیب خداوند آنها را آزاد گذاشته
تا در نتیجۀ کارهایی که با اختیار خودشان انجام دادهاند به جزای خودشان برسند ،و از آنجا
بدی کارهایی که خودشان انجام دادهاند ـطبق قانون کلی جهانی که خداوند
که زشتی و ِ
َ
خود اهل
وضع کرده استـ تسلط افراد جبار و ستمگر را بر آنها الزم میگرداند؛ بنابراین ِ
شهر عامل و سبب تسلط افراد جبار و متکبر بر خودشان و در نتیجه هلکت و نابودی و
خسارتهایی هستند که در دنیا و آخرت میبینند (و در عمل نیز وضعیت به همین صورت
ود آنها را در دنیا جاری ساخته است و نه
است) ،و خداوند سبحان فقط اختیار و انتخاب خ ِ
هیچچیز دیگر.
حال که این مطلب را متوجه شدیم ،از زحمت و دردسری که بعضی از علمای مسلمان
خودشان را در آن گرفتار میکنند بینیاز میشویم؛ زیرا بسیاری از آنها بهصورت تقدیری
کلمهای حذفشده را در آیۀ دوم در نظر میگیرند و میگویند واژۀ «اطاعت» بهصورت
تقدیری حذف شده و معنای آیه به این صورت بوده است( :أمرنا مترفیها بالطاعة ففسقوا
فیها( )...خوشگذرانانشان را امر به اطاعت کردیم پس در آن شهرها به فساد پرداختند.)...
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بنده متوجه نمیشوم چگونه حذف یک عبارت در یک موضوع شبهاعتقادی درست خواهد
بود ،در عین حال با آن «بلغتی» که خود آنها ادعا میکنند که وجه محکم در اعجاز
قرآن است ،هماهنگی دارد؟!
اشکال  :33منبع کار نیک و بد ،خداوند است یا انسان؟
برخی از تشکیککنندگان معتقدند بین این دو آیه از «سورۀ نساء» تناقض وجود دارد:
ٌ ُ ُ
ٌ ُ ُ
َ ُ ْ ُ ٌّ
َّ ْ ُ
ْ ُ
ِ وإن ت ِص ْب ُه ْم َح َس َنة َیقولوا َه ِذ ِه ِم ْن ِع ْن ِد الل ِه َو ِإن ت ِص ْب ُه ْم َس ِّی َئة َیقولوا َه ِذ ِه ِم ْن ِع ْن ِدك قل کل
َّ
َ
َّ َ
َ َ
ً
َُ َْ َ َ َ ْ َ َ
ِم ْن ِع ْن ِد الل ِه ف َم ِال َهؤال ِء الق ْو ِم ال َیک ُادون َیفق ُهون َح ِدیثا * َما أ َص َابك ِم ْن َح َس َن ٍة ف ِم َن الل ِه
ً ََ
َ َ َ َ َ َ ْ َ ِّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
َّ َ ً
اك ل َّ
اس َر ُسوال َوکفی ِبالل ِه ش ِهیدا( 1و اگر به
لن
وما أصابك ِمن سیئ ٍة ف ِمن نف ِسك وأرسلن ِ ِ
آنها نیکی برسد میگویند «این ،از ناحیۀ خداست»؛ و اگر به آنها بدی برسد میگویند
«این ،از ناحیۀ توست» .بگو «همه از ناحیۀ خداست» .پس چرا این گروه حاضر نیستند
سخنی را درک کنند؟! * [آری] ،آنچه از نیکی به تو میرسد ،از طرف خداست ،و آنچه از
بدی به تو میرسد ،از سوی خود توست .و ما تو را رسول برای مردم فرستادیم؛ و کافی است
خدا گواه باشد) .آیۀ اول نشان میدهد نیکی و بدی از سوی خداست ،در حالی که آیۀ دوم
نشان میدهد بدی از انسان ناشی میشود نه از خدا.
پاسخ:

نیکیهایی که به انسان میرسد ـمثل سلمتی ،رزقوروزی ،انجام کار خیر و مانند آنهاـ
به لطف و توفیق خدا به انسان است؛ و کارهای بد ـمثل بیماری ،سختی و شرارتـ از تقدیر
و نیز امضای خداوند است؛ و اینکه این دو به خدا ختم میشوند بهمعنای تحمیلشدن آنها
خود انسان
به انسان نیست؛ زیرا در دنیای امتحان جایی برای اجبار و زور وجود ندارد ،بلکه ِ

 - 1نساء 78 :و .79

................................. 230مؤسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و زبانشناسی ـ دفاع از قرآن

در این اتفاق نقش دارد؛ بنابراین وقتی شخصی کاری انجام میدهد که عامل دستیابی به
حسنهای است ،خداوند آن حسنه را به او میبخشد و در دستیابی به آن به او توفیق
میرساند ،و هنگامی که کاری انجام میدهد که عامل دستیابی به بدی است ،خداوند
مطابق قانون کلی و جهانی الهی ـکه نیکیها و بدیها را با هم شامل میشودـ آن را برای
پاسخ چگونگی ارتباطداشتن ارادۀ الهی با اعمال انسان پیشتر [در
او جاری میسازدِ .
اشکال  ]32ارائه شد.
همچنین در روایات ذکر شده ،این نتیجۀ بدی که از جانب خداست ،مجازات گناهانی
است که شخص با اختیار خودش انجام میدهد؛ بنابراین منشأ و علت بدی ،خود شخص
بوده است؛ و به خداوند نسبت داده شده ،به این اعتبار که اگرچه خداوند به انسان اختیار
انجام خیر و شر و بدی را داده و او را مجبور به انجام هریک از آنها نکرده ،اما در عین
حال ،امر را به او واگذار نکرده است؛ بلکه خداوند متعال یک قانون کلی و جهانی وضع
کرده است که از جملۀ آنها مجازات گناهانی است که شخص خودش انجام آنها را
انتخاب میکند .بهعنوان مثال مجازات خوردن مال یتیمُ ،پر شدن آتش در شکم کسی
ُْ
َّ َّ
ُُْ َ َ َ ْ َ
است که مال یتیم را میخورد .حقتعالی میفرماید :إن ال ِذ َین َیأ کلون أ ْم َوال ال َیت َامی ظل ًما
ُ
َ
َ َ
َّ ْ ُ ُ َ
ِإن َما َیأ کلون ِفي ُبط ِون ِه ْم ن ًارا َو َس َی ْصل ْون َس ِع ًیرا( 1در حقیقت کسانی که اموال یتیمان را به
ستم میخورند جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو میبرند و بهزودی در آتشی فروزان
خود
درآیند) .بنابراین ،درست است که «مجازات» توسط خداوند تعیین شده است ،اما ِ
شخص ،با خوردن مال یتیم ،عامل بهدستآوردن این عقوبت و عذاب خودش در آتش
است؛ بهخصوص که خداوند متعال او را از این کار منع کرده و به او گوشزد کرده و واقعیت
عملش را برایش توضیح داده ،اما وی پند نگرفته است.
ٌ ُ ُ
َّ ْ ُ
ْ ُ
«و این فرمایش خداوندِ  :وإن ت ِص ْب ُه ْم َح َس َنة َیقولوا َه ِذ ِه ِم ْن ِع ْن ِد الل ِه َو ِإن ت ِص ْب ُه ْم
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َّ
ٌ ُ ُ
َ ُ ْ ُ ٌّ
َس ِّی َئة َیقولوا َه ِذ ِه ِم ْن ِع ْن ِدك قل کل ِم ْن ِع ْن ِد الل ِه( و اگر به آنها نیکی برسد میگویند
«این ،از ناحیۀ خداست»؛ و اگر به آنها بدی برسد میگویند «این ،از ناحیۀ توست» .بگو
«همه از ناحیۀ خداست» ).یعنی نیکیها و بدیها؛ سپس در آخر آیه میفرمایدَ  :ما
َّ
َ
َ َْ َ
َ َ
َ َ
أ َص َابك ِم ْن َح َس َن ٍة ف ِم َن الل ِه َو َما أ َص َابك ِم ْن َس ِّی َئ ٍة ف ِم ْن نف ِسك( آنچه از نیکی به تو
میرسد ،از طرف خداست ،و آنچه از بدی به تو میرسد ،از سوی خود توست) که بر
ْ ُ
بسیاری از علما ،مشتبه شده است و آنها گفتهاند :خداوند میفرمایدِ  :وإن ت ِص ْب ُه ْم
ٌ ُ ُ
ٌ ُ ُ
َ ُ ْ ُ ٌّ
َّ ْ ُ
َح َس َنة َیقولوا َه ِذ ِه ِم ْن ِع ْن ِد الل ِه َو ِإن ت ِص ْب ُه ْم َس ِّی َئة َیقولوا َه ِذ ِه ِم ْن ِع ْن ِدك قل کل ِم ْن ِع ْن ِد
َّ
الل ِه( و اگر به آنها نیکی برسد میگویند «این ،از ناحیۀ خداست»؛ و اگر به آنها بدی
برسد میگویند «این ،از ناحیۀ توست» .بگو «همه از ناحیۀ خداست») ،یعنی چه نیکی و
َّ
َ
َ َ
َ َ
چه بدی؛ سپس در آخر آیه میفرمایدَ  :ما أ َص َابك ِم ْن َح َس َن ٍة ف ِم َن الل ِه َو َما أ َص َابك ِم ْن
َ َْ َ
َس ِّی َئ ٍة ف ِم ْن نف ِسك( آنچه از نیکی به تو میرسد ،از طرف خداست ،و آنچه از بدی به تو
میرسد ،از سوی خود توست) .چگونه چنین چیزی ممکن است؟! و معنای این دو گفتار
چیست؟!
و پاسخ آن :معنای هر دوی آنها از صادقین اینچنین است که فرمودهاند:
حسنات در کتاب خدا بر دو وجه است ،و سیئات نیز بر دو وجه؛ از جمله حسناتی که
خداوند ذکر کرده است :تندرستی ،سلمت ،امنیت ،و گسترش رزقوروزی است که
ٌ
ْ ُ
خداوند آنها را «حسنات» نام نهاده استَ  .و ِإن ت ِص ْب ُه ْم َس ِّی َئة منظور از سیئه در اینجا
بیماری ،ترس ،گرسنگی و سختی استَ  .ی َّط َّی ُروا ب ُم ٰ
وسی َو َم ْن َم َع ُه( به موسی و
ِ
همراهانش شگون بد میزدند)؛ یعنی به موسی فال بد میزدند.
«دستۀ دوم از حسنات» به افعال بندگان بازمیگردد و این همان گفتۀ خداوند متعال
ْ
ََ ْ َ ٰ
استَ  :م ْن ٰج َاء ِبال َح َس َن ِة فل ُه َعش ُر أ ْمث ِال ٰها( هرکس کار نیکی بیاورد ده برابر آن
[پاداش] خواهد داشت) و مثالهای آن بسیارند .سیئات نیز بر دو بخش است؛ از جملۀ
سیئات ،ترس و گرسنگی و سختی است که در این گفتار خداوند متعال آمدهاند که بیان
داشتیمَ  :و إ ْن ُتص ْب ُه ْم َس ِّی َئ ٌة َی َّط َّی ُروا ب ُم ٰ
وسی َو َم ْن َم َع ُه( و اگر به آنها بدی میرسید
ِ ِ
ِ
به موسی و همراهانش شگون بد میزدند)« .دستۀ دوم از سیئات» عواقب گناهان است
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که خداوند آن را «سیئات» نام نهاده است؛ یعنی افعال بندگانی است که بهموجب آنها
الس ِّی َئة َف ُک َّب ْت ُو ُج ُ
مجازات میشوند؛ که این گفتۀ خداوند متعال استَ  :و َم ْن ٰج َاء ب َّ
وه ُه ْم
ِ
ِ
ِفي ّٰالن ِار وجوهم في النار( و هرکس بدی به میان آورد به رو در آتش [دوزخ] سرنگون
َ
َ َ
َ َ
شود)؛ همچنین این فرمایش حقتعالیٰ  :ما أ ٰص َابك ِم ْن َح َس َن ٍة ف ِم َن اهّٰللِ َو ٰما أ ٰص َابك ِم ْن
َ َْ َ
َس ِّی َئ ٍة ف ِم ْن نف ِسك( هرچه از خوبیها به تو میرسد از جانب خداست و آنچه از بدی به
تو میرسد از خود توست) ،یعنی گناهانی که انجام دادی و بهموجب آنها در دنیا و آخرت
مجازات شدی به موجب خود تو و بهوسیلۀ اعمال خودت بوده است؛ زیرا دزد دستش
قطع میشود ،زناکار شلق میخورد و سنگسار میشود ،و قاتل کشته میشود؛ پس
خداوند متعال علتها ،ترسها ،سختیها و عواقب تمام گناهان را «سیئات» نام نهاده و
فرموده است« :ما أصابك من سیئة فمن نفسك بأعمالك» (آنچه از بدی به تو رسد از خود
ُ ْ ُ ٌّ
تو و کارهای خودت است) و این گفتۀ حقتعالی :قل کل ِم ْن ِع ْن ِد اهّٰلل( بگو همه از
جانب خداست) ،یعنی تندرستی ،بهبودی ،توانگری و نعمت ،و سیئاتی که عواقب گناهان
1
هستند از سوی خداوند متعال هستند».

اشکال  :34آیا کافر میتواند ایمان بیاورد یا نه؟
این اشکال شبیه اشکال قبلی است که برخی از تشکیککنندگان مطرح میکنند .آیۀ:
ََ ْ
َّ َّ
َ ََ َ َ َ َ ُ
َ ْ َ
إن ال ِذ َین کف ُروا َس َو ٌاء َعل ْی ِه ْم أأنذ ْرت ُه ْم أ ْم ل ْم ت ِنذ ْر ُه ْم ال ُیؤ ِم ُنون( 2در حقیقت کسانی که
کفر ورزیدند چه بیمشان دهی چه بیمشان ندهی برایشان یکسان است[ .آنها] ایمان
نمیآورند) بیانگر این است که امکان ندارد کافران ایمان بیاورند ،در حالی که آیاتی وجود
َّ
ََ ْ
َ ْ ََ
دارد که احتمال ایمانآوردن آنها را نشان میدهد؛ مانند :قل ِلل ِذ َین کف ُروا ِإن َینت ُهوا ُیغف ْر
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َْ َ
َ
ل ُهم َّما قد َسلف( 1به کسانی که کفر ورزیدهاند بگو اگر بازایستند آنچه گذشته است برایشان
آمرزیده میشود).
پاسخ:

پیشتر معنای تعلقداشتن ارادۀ خدا به اعمال بندگانش را توضیح دادیم و اینکه
بهمعنای امر و نهی است؛ اینکه خداوند آنچه را که از آنها میخواهد به آنها امر ،و آنها
را از آنچه نمیخواهد نهی میکند؛ همچنین توضیح دادیم وقتی خداوند متعال این دار فانی
را که در آن هستیم برای امتحان خلق نمود ،در چهارچوب یک قانون کلی الهی که بر
انسان و کل جهان حاکم است به انسان حق انتخاب داد .پس در این مسئله ،نه جبر است
و نه تفویض.
در خصوص ایمان و کفر ،خداوند متعال خواسته است مردم ایمان بیاورند؛ بنابراین آنها
را به آن امر کرده ،و کفر را از آنها نخواسته است؛ به همین دلیل آنها را از آن نهی کرده
و بر حذر داشته است ،بدون هیچ اجبار و قهری بر هیچکدام از دو طرف؛ نه برای مؤمنان
برای انجام عمل ایمانآوردن ،و نه برای کافران بر انجام عمل کفر ورزیدن؛ بلکه انسان را
بهطور کلی در انتخاب و تعیین سرنوشت خود آزاد گذاشت تا در پایان ،هریک از
انتخابکنندگان ،شایستۀ همان فرجامی شود که مناسب انتخاب خودش بوده است؛ و این
با وجود علم و دانش خداوند متعال نسبت به سرنوشت هر انسانی است که به آن میرسد؛
زیرا او همهچیز را میداند ،و هموزن ذرهای از دانش او پنهان نخواهد بود.
َ ََ َ َ َ َ ُ
َ ْ َ
دربارۀ این فرمایش حقتعالیَ  :س َو ٌاء َعل ْی ِه ْم أأنذ ْرت ُه ْم أ ْم ل ْم ت ِنذ ْر ُه ْم ال ُیؤ ِم ُنون( چه
بیمشان دهی چه بیمشان ندهی برایشان یکسان است[ .آنها] ایمان نمیآورند) امام
[عسکری] فرموده است« :خداوند از علم غیب خود دربارۀ آنان به پیامبرش اطلع
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میدهد .این کافران همان کسانی هستند که خداوند میداند ایمان نخواهند آورد».
در رابطه با آیۀ دوم ،امام باقر آن را بهعنوان گواه برای کسانی آورده است که بعد از
پیروی از باطل و گمراهی میخواستند توبه کنند.
علی بن دراج اسدی گوید :نزد ابوجعفر [امام باقر] آمدم و سپس به او عرض کردم:
من کارگزار بنیامیه بودم و ثروت بسیاری از این طریق به دست آوردم .حاال به این فکر
افتادهام که این ثروت از راه حلل بهدست نیامده است .فرمود« :آیا از کسی غیر از من
دربارۀ آن مال پرسیدهای؟» گفت« :گفتم :بلی ،و به من گفتهاند :خانواده و اموال و
همهچیز بر تو حرام است .فرمود« :اینطور که به تو گفتهاند نیست ».گفتم :فدایت شوم،
َّ
آیا میتوانم توبه کنم؟ فرمود« :بله ،توبۀ شما در کتاب خدا ذکر شده است :قل ِلل ِذ َین
َْ َ
ََ ْ
َ ْ ََ َ
کف ُروا ِإن َینت ُهوا ُیغف ْر ل ُهم َّما قد َسلف( به کسانی که کفر ورزیدهاند بگو اگر بازایستند آنچه
1
گذشته است برایشان آمرزیده میشود)».
خداوند سبحان از وضعیت مؤمنانی که به خدا ایمان دارند و پیامبرانش را اجابت میکنند
آگاه است؛ همچنین وضعیت کافران به او و پیامبرانش و کسانی را که در کفر و انکار خود
پافشاری میکنند ،و اینکه هیچچیز از پند و اندرز و یادآوری خدا به حالشان سود نمیرساند
نیز میداند؛ و نیز اینکه چهکسی از کفر و گمراهی خود توبه میکند و به حق هدایت میشود؛
با این وجود از جانشینان و پیامآوران خود میخواهد عموم مردم ـاز جمله کافران و حتی
کسانی از آنها را که به کفر پافشاری میکنندـ آگاه سازند و با روشنگری از عواقب کفرشان
به آنها هشدار دهند ،و اینکه اگر توبه کنند خداوند کارهای ناشایست قبلیشان را میآمرزد،
و این از رحمت واسعۀ او نسبت به تمام خلقش است .پس هرکدام از آنها که توبه را انتخاب
کند به لطف خدا نجات خواهد یافت ،و هرکه بر کفر و انکار خود اصرار ورزد عواقب آن را
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متحمل خواهد شد؛ با توجه به اینکه ایماننیاوردن این منکرانی که بر کفر خود پافشاری
میکنند ،به این دلیل نیست که مجبور به کفر بودهاند و اینکه ایمانآوردن برای آنها
ـبهخود ِیخودـ امکانپذیر نبوده است؛ بلکه به این دلیل است که خودشان اصرار دارند کفر
را برگزینند و بر آن باقی بمانند و اعتقادات باطل خود را تغییر ندهند .چنین افرادی
وضعیتشان تغییر نمیکند و به همان شکل باقی میماند ،و اینکه فرستادۀ خدا به آنها
هشدار دهد یا ندهد سودی به حالشان ندارد.
بهطور کلی ،مسئلۀ پایاندادن به کفر ،یا باقیماندن بر آن ،موضوعی است که به
خواست و اراده و انتخاب خود انسان بازمیگردد؛ اگر بخواهد از کفر توبه کند و دعوت
پیامآور الهی را بپذیرد خداوند به فضل خود ،کفر سابقش را برایش میآمرزد ـهمان طور که
در آیۀ دوم آمده استـ و هرکس بخواهد بر کفر خود باقی بماند تا آنجا که قلبش مملو از کفر
شود ،بهطوری که چه فرستادۀ الهی هشدار بدهد و چه ندهد برایش یکسان باشد ـهمان
طور که آیۀ اول تصریح کرده استـ اختیار این نیز از ِآن اوست ،و خداوند در دنیای امتحان
خواستۀ او را اجرا میکند ،و او در روز جزا ،سزای خود را دریافت میکند .به این ترتیب روشن
میشود هیچ تضادی میان این دو آیه وجود ندارد.
اشکال  :35عامل آراستن ،خداست یا شیطان؟
برخی از تشکیککنندگان ادعا میکنند آیات زیر از سورۀ انعام ،تناقض وجود دارد:
َ
َ َ ُ َ ُ
ُ َ
َ و َز َی َن ل ُه ُم الش ْیطان َما کانوا َی ْع َملون( 1و شیطان آنچه را انجام میدادند برایشان آراسته
ُ ُ
َ
َ َٰ َ
است) ،کذ ِلك َز َی َنا ِلک ِل أ َم ٍة َع َمل ُه ْم( 2اینگونه برای هر امتی کردارشان را آراستیم) و
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ْ َ
َ ُ
َ َٰ َ
ُ َ
کذ ِلك ُز ِی َن ِللک ِاف ِر َین َما کانوا َی ْع َملون( 1اینگونه برای کافران آنچه انجام میدادند زینت
داده شده است)؛ زیرا نسبت زینتدادن و آراستنها با یکدیگر تفاوت دارد؛ یک بار از سوی
شیطان است ،دیگری از سوی خدا ،و سومی توسط عاملی ناشناخته!
پاسخ:

تزیین بهمعنای آراستن ،نیکو جلوهدادن و زیباسازی است .تزیین عمل بد ،بهمعنای
نگاه انجامدهندهاش ،و در نتیجه گمراهکردن است .در
نیکو جلوهدادن و زیباسازی آن در ِ
ُ
پاسخ به مثالهای پیشین گفته شد تعلقداشتن ارادۀ خداوند به کارهای انسان ،از بعد امر
و نهی بوده است؛ و در خصوص مسئلۀ ما :خداوند سبحان ،هدایت را برای مردم خواسته
است؛ به همین دلیل آنان را به هدایت امر کرده ،و گمراهی را از آنان نخواسته است و به
همین دلیل آنان را از آن بازداشته است .همچنین خواست و مشیت خداوند سبحان اقتضا
ً
کرده است که دنیا ،خانۀ امتحان مردم باشد ،و این ضرورتا اقتضا میکند در این خانه ،به
انسان آزادی انتخاب داده شود تا فرجامش را خودش انتخاب کند و خودش مسئول
کارهایش ـچه اطاعت و چه معصیتـ در چهارچوب سنتهای الهی باشد که به انسان و
تمام هستی حکم میراند؛ پس خداوند سبحان ،بنده را به اطاعت و هدایت ،یا معصیت و
گمراهی وادار نمیکند؛ و در نتیجه هرکس گمراهی را میخواهد ،خداوند مقصودش را
برآورده میکند ،حتی اگر در نقطۀ مقابل اراده و خواست خداوند سبحان بوده باشد.
حال که این مطلب روشن شد میتوانیم بفهمیم معنای نسبتدادن آراستن و گمراهی
به خداوند این نیست که خداوند ،همان کسی است که عملکرد بد بندهاش را برایش میآراید
تا او را از همان ابتدا گمراه کند؛ خداوند برتر و باالتر از چنین نسبتهایی است؛ بلکه معنایش
چنین میشود که وقتی بندهای گمراهی را بخواهد و آن را بر هدایت برگزیند خداوند مقصود
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و انتخابش را در دنیای امتحان جاری میسازد؛ پس در حقیقت این نفس انسان و ظلمت و
تاریکیاش (شیطان) است که کار بدش را برایش تزیین کرده و او را وارد آن کار کرده است.
ُ ُ
َ
َ َٰ َ
«فرمودۀ حقتعالی :کذ ِلك َز َی َنا ِلک ِل أ َم ٍة َع َمل ُه ْم( اینگونه برای هر امتی
کردارشان را آراستیم) یعنی پس از آزمایش آنان و واردشدن در آن .خداوند ،آن را به
ُ َ
خودش نسبت داده است؛ و دلیل آن ،بهجهت عملکرد قبلیشان بوده است :ث َم ِإل ٰی
َ
َ ُ
ُ َ
َر ِب ِه ْم َم ْر ِج ُع ُه ْم ف ُی َن ِب ُئ ُه ْم ِب َما کانوا َی ْع َملون( آنگاه بازگشت آنان بهسوی پروردگارشان
1
خواهد بود ،و ایشان را از آنچه انجام میدادند آگاه خواهد ساخت)».

امام رضا در حدیث طوالنی در بیان امامت و کثرت اختلفات مردم دربارهاش
فرموده است ...« :آیا گمان میکنید این امر در کسانی به جز خاندان رسول خدا محمد
یافت میشود؟ به خدا سوگند ،به خودشان دروغ گفتند ،و اباطیل و یاوهها ،آنان را سست
کرد .پس وارد جایگاه سخت و دشواری شدند که گامهایشان در آن میلغزد .با عقلهای
شکن ناقص خود و نظرات گمراهکنندۀ خود ،امامی را انتخاب کردند ،و این
ِ
سرگردان قانون ِ
جز بر دور شدنشان نیفزود .خداوند آنان را بکشد ،چه دروغی میبندند .بهسختی تیری پرتاب
کردند و دروغی بافتند و به گمراهی دوری دچار شدند و در سرگردانی افتادند؛ زیرا آگاهانه
امام را رها کردند و شیطان ،کارهایشان را برایشان آراست ،و آنان را از راه بازداشت؛ در حالی
که خود میدانستند .آنها از انتخاب خدا و انتخاب رسول خدا و اهلبیتش ،به انتخاب
َ
َ ُُْ
خودشان رفتند؛ حال آنکه این قرآن است که آنان را ندا میدهدَ  :و َر ُبك َیخلق َما َیش ُاء
َ َ َ َ
َ َ َ ْ ُ
َْ
ْ ُ َ
َو َیخت ُار َما کان ل ُه ُم ال ِخ َی َرة ُس ْب َحان الل ِه َوت َعال ٰی َع َما ُیش ِرکون( و پروردگار تو هرچه را بخواهد
میآفریند و برمیگزیند ،و آنان را اختیاری نیست .منزه است خدا ،و از آنچه [با او] شریک
َ َ َ َ
ُ
َ ْ
َ َ ْ
میگردانند برتر است) و نیز میفرمایدَ  :و َما کان ِل ُمؤ ِم ٍن َوال ُمؤ ِم َن ٍة ِإذا قضی الل ُه َو َر ُسول ُه
َ
َ َْ ُ َ َ ْ ُ
أ ْم ًرا أن َیکون ل ُه ُم ال ِخ َی َرة ِم ْن أ ْم ِر ِه ْم( و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و
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1

فرستادهاش به کاری فرمان دهند ،برای آنان در کارشان اختیاری باشد) تا انتهای آیه». ...

خود انسان است.
از سخن امام روشن است که علت گمراهی و آراستن ،انتخاب بد ِ
آن هنگام که آنان امام تعیینشده از سوی خدا را رها کردند و به اختیار خود و آگاهانه امامی
را برگزیدند ،سرگردان و گمراه شدند و خودشان را در سرگردانی انداختند و شیطان (یعنی
ظلمت و تاریکی نفس) کارهای بدشان را برایشان آراست.
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اشکاالت داستانهای قرآن
برخی از تشکیککنندگان ادعا میکنند بعضی از داستانهای قرآنی عقلنی نیستند ،یا
برخی از مضامین آنها گنگ و مبهم (عدم وضوح) است ،یا گاهی ناهماهنگیهایی در
ترکیب اتفاقات داستان و تسلسل وقوع رخدادها دارند .از جمله اشکاالتی که در این زمینه
بیان میکنند:
اشکال  :36انتقال بتهای قوم نوح به اعراب
در آیاتی که نوح در آنها از قومش و عبادت بتها توسط آنان شکایت میکند آمده
َ
ْ
َ
ُ َُ َ َ
َ
َ
استَ  :ق َال ُن ٌ
وح َر ِب ِإن ُه ْم َع َص ْو ِني َوات َب ُعوا َم ْن ل ْم َی ِز ْد ُه َمال ُه َو َولد ُه ِإال خ َس ًارا * َو َمک ُروا َمک ًرا
َ
َْ َ َُ
َ ُ َ
ُ
َ َ
َ ُ َ ََ َ َ ُ َ ََ َ
ک َب ًارا * َوقالوا ال تذ ُرن ِآل َهتک ْم َوال تذ ُرن َو ًدا َوال ُس َو ًاعا َوال َیغوث َو َی ُعوق َون ْس ًرا * َوقد أضلوا
َ َ ََ ً
َ َ َ
َ
ین ِإال ضلال( 1نوح گفت :پروردگارا ،آنان مرا نافرمانی کردند و کسی
ک ِث ًیرا َوال ت ِز ِد الظ ِال ِم
را پیروی نمودند که مال و فرزندش جز بر زیان وی نیفزود * .و بزرگترین مکر و حیله را به
کار بردند * .و گفتند :زنهار ،خدایان خود را رها مکنید ،و نه َ«ود» را واگذارید و نه ُ
«سواع»
َ
ُ
و نه َ«یغوث» و نه َ«ی ُعوق» و نه «ن ْسر» را * .و بسیاری را گمراه کردهاند[ .بار خدایا ]،جز بر
گمراهی ستمکاران میفزای).
با استناد به برخی روایات ،بتهای قوم نوح «ود ،سواع ،یغوث ،یعوق ،نسر» پیش از
بعثت رسول خدا در جزیرةالعرب عبادت میشدند .از ابنعباس نقل شده است:
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«بتهایی که در قوم نوح ،در عرب بودند" :ود" از ِآن کلب در دومةالجندل بود ،یا
"سواع" که از ِآن هذیل بود" ،یغوث" از ِآن مراد و سپس از ِآن بنیغطیف در جوف نزد سبأ
بود" ،یعوق" از آن همدان بود ،و "نسر" که از ِآن خاندان ذیالکلع بود .اینها نامهای
مردان شایستهای از قوم نوح بودند ،و وقتی فوت کردند شیطان به قومشان وحی کرد در
مجالس خود تمثالهایی را نصب کنند و آنها را بهنام آن افراد بنامند .آنان این کار را
انجام دادند .اینها عبادت نمیشدند تا این افراد فوت کردند و علم از میان رفت و این
1
نمادها پرستیده شدند».

رازی میگوید:
«در این اشکالی وجود دارد؛ زیرا در زمان طوفان ،دنیا ویران شد؛ پس چگونه این
بتها باقی ماندند و چگونه به اعراب منتقل شدند .نمیتوان گفت :نوح آنها را در
کشتی سوار و آنها را حفظ کرد؛ چراکه وی برای نفی آنها و سرنگونکردنشان آمده
2
بود .پس چگونه میتوان گفت او برای محافظتشان آنها را در کشتی نهاده است؟!»

برخی از تشکیککنندگان ،مسئلۀ انتقال بتهای قوم نوح به اعراب را دستاویزی برای
ُ
خردهگیری به قرآن و داستانهای واردشده در آن برشمردهاند؛ زیرا ـاز نظر آنانـ بهطور
معمول عقل مسئلۀ باقیماندن آنها در طول این زمانی طوالنی را محال میداند ،و اینکه
از طوفان عظیمی که مکان پرستش آنها را در برگرفته بود در امان مانده باشند.
پاسخ:

اول:

این اشکال تشکیککنندگان هیچ ارتباطی با قرآن ندارد؛ زیرا در آیات سورۀ نوح نیامده
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عرب پیش از اسلم منتقل
است همان بتهایی که قوم نوح میپرستیدند به بتپرستان ِ
شدهاند ،و این موضوعی است که برخی از روایتها بیانش کردهاند؛ این نکتۀ اول.
دوم:

ً
خود بتهای قوم نوح
اشکال آنان فقط وقتی ارزش توجهکردن دارد که گفته شود دقیقا ِ
خود آن پیکرههای تراشیدهشده؛ حال
به اعراب جاهلی (بتپرستان) منتقل شده باشد؛ یعنی ِ
آنکه در روایتهای مذکور چنین تصریحی وجود ندارد؛ بلکه نهایت آنچه در برخی از آنها
ذکر شده ،این است که این بتها به اعراب منتقل شدهاند ،و همین که بتپرستان عرب،
این نامها را به بتهایشان نسبت میدادند ،یا به بتهایشان همان ویژگیهایی را نسبت
داده بودند که قوم نوح به بتهایشان نسبت میدادند ،برای تحقق این مطلب کفایت
میکند؛ یعنی عقیدۀ آنها نسبت به بتها ،درست همانند اعتقادات قوم نوح نسبت به
بتهای خودشان بود .به این ترتیب منحرفان بعدی ،با وجود ُبعد زمانی ،پا در جای پای
باطل گذشتگان خود گذاشته بودند؛ و همین برای محققشدن خصوصیت
سیره و روش ِ
انتقال اعتقادات بتپرستانه و منحرف کفایت میکند.
طبرسی در تفسیر خود ،آزار و اذیتی را که پیامبر خدا نوح از سوی قومش تحمل کرد
بیان کرده ،و حدیثی از وهب بن منبه نقل کرده که در آن گفته است:
« ...وقتی از آنان مأیوس شد ،از سخنگفتن با آنان و دعوتشان دست برداشت .آنها
َ
َ ََ َ َ ُ َ ََ َ
ایمان نیاوردند و گفتند :ال تذ ُرن ِآل َهتک ْم َوال تذ ُرن َو ًدا َوال ُس َو ًاعا( ...زنهار ،خدایان
خود را رها مکنید ،و نه " َود" را واگذارید و نه " ُسواع" و )...و منظورشان خدایانشان بود؛ تا
اینکه خداوند آنان و خدایانی را که میپرستیدند غرق نمود.
پس از خروج نوح از کشتی ،مردم به بتپرستی بازگشتند و بتهایشان را بهنام
بتهای قوم نوح نامیدند .مردم یمن ،یغوث و یعوق را برگرفتند ،و مردم دومةالجندل،
بتی را انتخاب کردند که آن را "ود" نامیدند .و حمیر ،بتی را برگرفتند و آن را "نسر" نامیدند،
و هذیل نیز بتی را برگزیدند و آن را "سواع" نامیدند .آنها این بتها را میپرستیدند تا اینکه
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1

روشن است اعرب جاهلی ،بتهایی را که میپرستیدند بهنام بتهای قوم نوح نامیده
بودند ،و طبق همان رفتار و روش باطل آنان رفتار میکردند .امام صادق میفرماید:
«قریش ،بتهایی را که ِگرد کعبه بود با مشک و عنبر معطر میکردند .یغوث ،مقابل درب
بود ،یعوق سمت راست کعبه ،و نسر ،سمت چپ کعبه بود .آنها زمانی که وارد میشدند
برای یغوث به سجده میافتادند نه اینکه تعظیم کنند؛ سپس رو بهسمت یعوق میکردند و
سپس رو به نسر میکردند .سپس لبیکگویان میگفتند" :لبیک ،الهم لبیک ،لبیک ال
شریک لکِ ،اال شریک هو لک تملکه و ما لک" "لبیک ،خدایا لبیک ،لبیک که هیچ تو
هیچ شریکی نداری ،مگر شریکی که از آن توست و تو مالکش هستی و از ِآن توست".
فرمود :خداوند مگسی را برانگیخت که چهار بال داشت و آن مگس تمام مشک و عنبرها
را خورد ،و خداوند متعال نازل فرمودَ  :یا َأ ُی َها َالن ُاس ُضر َب َم َث ٌل َف ْاس َتم ُعوا َل ُه إ َن َالذینَ
ِ ِ
ِ
َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ ً َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ُِ ْ ُ ُ ُ
َْ َ
الذ َب ُ
اب َش ْی ًئا َال َی ْس َت ْنق ُذوهُ
ون الل ِه لن یخلقوا ذبابا ول ِو اجتمعوا له و ِإن یسلبهم
تد ُعون ِم ْن ُد
ِ
ِ
ُْ َ ُ َ َ
َ
الطال ُب َو ْال َم ْط ُل ُ
وب( ای مردمَ ،مثلی زده شد .پس به آن گوش فرادهید :کسانی
ِمنه ضعف ِ
را که جز خدا میخوانید هرگز [حتی] مگسی نمیآفرینند ،هرچند برای [آفریدن] آن اجتماع
کنند ،و اگر آن مگس چیزی از آنان برباید نمیتوانند آن را بازپس گیرند .طالب و مطلوب
2
هر دو ناتواناند)».
دو طرف در پیکار و کشمکش در عالم امتحان عبارتاند از :عقل و خیر و حق و ایمان
از یک سو ،و جهل و شرارت و باطل و کفر از سوی دیگر .از نخستین لحظهای که طرح
رسالت الهی با انسان در این زمین آغاز شد این دو در دنیای امتحان در پیکاری همیشگی
بودهاند ،و تا آخرین روز امتحان در این پیکار باقی خواهند ماند .اصل توحید و حاکمیت
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خداوند که پدرمان آدم به آن فراخواند ،پیوسته در وارثان رویکرد الهی (خلفای خداوند)
و پیروانشان منتقل میشود ،و اصل و خاستگاه شرک به خداوند و حاکمیت مردم که در
عبادت بتها جلوهگر شد (بت تراشیدهشده ،یا اطاعت از خواست و هوای نفس ،یا ابلیس،
عالم گمراه یا  )...نیز پیوسته در وارثان این رویکرد شیطانی و معتقدین و پیروانشان منتقل
یا ِ
میشود؛ و این یعنی استمرار وجود دو مسیر ـتا وقتی که در عالم امتحان هستیمـ حتمی
است؛ چه نامها و نامگذاریها در راه و روش و نمادهای دو طرف یکسان باشند و چه یکسان
نباشند.
اشکال  :37داستان اصحاب کهف

ً
به نظر تشکیککنندگان سورۀ کهف دربارۀ اصحاب کهف سخن میگوید و قاعدتا الزم
َ َ َ َ
ْ
َ َُ
است ـبا توجه به آیه :ن ْح ُن نق ُص َعل ْیك ن َبأ ُه ْم ِبال َح ِق( 1ما خبرشان را بهدرستی به تو
حکایت میکنیم)ـ شرح وضعیت و تعداد و مدت ماندنشان را عهدهدار شود و بیان کند .ولی
قرآن از یک سو ،تعداد این جوانان را «سه تن که چهارمین آنها سگشان است» یا «پنج نفر
که ششمین آنها سگشان است» یا «هفت نفر که هشتمین آنها سگشان است» بهصورت
غیرقطعی بیان میکند ،و تعداد واقعی آنان را بیان نکرده است!
مدت ماندن آنان را بیان نکرده ،بلکه فرموده
از سوی دیگر ،تعداد واقعی سالهای ِ
ُ
استَ  :و َلب ُثوا في َک ْهفه ْم َث َل َث م َائة سن َ
ین َو ْاز َدادوا ِت ْس ًعا( و سیصد سال در غارشان درنگ
ِ ِ
ِ ٍ ِِ
ِِ
َ
کردند و ُنه سال [نیز بر آن] افزودند)؛ سپس چنین ادامه میدهدُ  :قل َالل ُه أ ْع َل ُم بماَ
ِ
ِ
َ ُ
ل ِبثوا( ...بگو خدا به آنچه درنگ کردند داناتر است .)...به همین دلیل یهود گفتهاند« :اگر
خبری از سوی خدا دربارۀ مدت باقیماندنشان در غار وجود داشت برای این سخن خداوند:
ُ َُ ََُْ َ َ ُ
نهایت ماندن آنان
خداوند
که
حالی
در
ماند،
نمی
باقی
وجهی
هیچ

وا
ث
ق ِل الله أعلم ِبما ل ِب
ِ
 - 1کهف.13 :
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را در آنجا و مقدار آن را خبر داده استَ  :و َلب ُثوا في َک ْهفه ْم َث َل َث م َائة سن َ
ین َو ْاز َد ُادوا
ِ ِ
ِ ٍ ِِ
ِِ
1
ِت ْس ًعا»
پاسخ:

دالیل عقلی و نقلی برای علم مطلق خداوند سبحان بهطوری که هیچ جهل و ناآگاهی
در آن راه ندارد ارائه شده است؛ در نتیجه خداوند تعداد اصحاب کهف و مدت ماندشان در
غار را بهصورت قطعی و یقینی میداند؛ ولی تردید واردشده در این آیه ـدربارۀ تعداد آنانـ در
واقع سخن کسانی است که دربارۀ آنان به اشتباه افتادهاند؛ همچنین سخن کسانی است
که بدون علم و آگاهی به آنان پرداختهاند ،و خداوند از تردید آنها و آگاهنبودنشان از تعداد
آنان در این آیه خبر داده است؛ و این تردیدی نیست که به خداوند نسبت داده شده باشد؛
خداوند بسی برتر و باالتر از چنین نسبتهایی است.
َ
َ
َ َ َٰ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ٌ َ َ َ َ َ
الس َاعة ال َر ْی َب
حقتعالی میفرماید :وکذ ِلك أعثرنا علیهم ِلیعلموا أن وعد الل ِه حق وأن
َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ ً َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َٰ
ِفیها ِإذ یتنازعون بینهم أمرهم فقالوا ابنوا علی ِهم بنیانا ربهم أعلم ِب ِهم قال ال ِذین غلبوا علی
َ
َْ
َ َ َ َ َ
ُ ُ َ َ ٌ
ُ ُ َ ََ َ ٌ
ً
أ ْم ِر ِه ْم ل َنت ِخذن َعل ْی ِه ْم َم ْس ِجدا * َس َیقولون ثلثة َر ِاب ُع ُه ْم کل ُب ُه ْم َو َیقولون خ ْم َسة َس ِاد ُس ُه ْم
َ
َْ
َ َ ٌ
َْ ُْ
ٌ َ
َ َ َ
ُ ُ َ
َْ
کل ُب ُه ْم َر ْج ًما ِبالغ ْی ِب َو َیقولون َس ْب َعة َوث ِام ُن ُه ْم کل ُب ُه ْم قل َر ِبي أ ْعل ُم ِب ِعد ِت ِه ْم َما َی ْعل ُم ُه ْم ِإال ق ِلیل
َ
َ
َ َ َْ
َ ً َ َُ َ َ
َ ٌ َٰ َ
ََ ُ
فل ت َم ِار ِف ِیه ْم ِإال ِم َر ًاء ظ ِاه ًرا َوال ت ْستف ِت ِف ِیه ْم ِم ْن ُه ْم أ َحدا * َوال تقول َن ِلش ْي ٍء ِإ ِني ف ِاعل ذ ِلك
َْ
َ ً َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُْ
َ َ ً
َْ
غدا * ِإال أن َیش َاء الل ُه َواذک ْر َر َبك ِإذا ن ِسیت َوقل َع َس ٰی أن َی ْه ِد َی ِن َر ِبي ِْلق َر َب ِم ْن َٰهذا َرشدا
َ
َ ْ ْ ََ َ َ
ََ ُ
َ َ َْ ُ ْ ً ُ َُ َُْ َ َ ُ َُ َْ ُ َ َ َ
ات
* و َل ِبثوا ِف َي که ِف ِه َم ثلث ِمائ ٍة ِس ِنین وازدادوا ِتسعا * ق ِل الله أعلم ِبما ل ِب َثوا له غیب السماو ِ
ْ
َ
ْ
َ ْ ُ
ً
َواْل ْر ِض أ ْب ِص ْر ِب ِه َوأ ْس ِم ْع َما ل ُه ْم ِم ْن ُد ِون ِه ِم ْن َو ِلي َوال ُیش ِرك ِفي ُحک ِم ِه أ َحدا( 2و بدین گونه
ٍ
[مردم آن دیار را] بر حالشان آگاه ساختیم تا بدانند وعدۀ خدا راست است و [در فرا رسیدن]
ساعت هیچ شکی نیست ،هنگامی که میان خود در کارشان با یکدیگر نزاع میکردند ،پس
 - 1مراجعه کنید به :ثعلبی ،کشف و البیان.165 / 6 :
 - 2کهف 21 :تا .26
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[عدهای] گفتند« :بر روی آنها ساختمانی بنا کنید ،پروردگارشان به [حال] آنان داناتر
ً
است ».سرانجام گفتند« :حتما بر ایشان معبدی بنا خواهیم کرد * ».بهزودی خواهند گفت:
«سه تن بودند [و] چهارمین آنها سگشان بود ».و میگویند« :پنج تن بودند [و] ششمین
آنها سگشان بود ».تیری در تاریکی میاندازند و [عدهای] میگویند« :هفت تن بودند و
هشتمین آنها سگشان بود ».بگو« :پروردگارم به تعداد آنها آگاهتر است ،جز اندکی [کسی
تعداد] آنها را نمیداند ».پس دربارۀ ایشان جز بهصورت ظاهر جدال مکن و دربارۀ آنها
از هیچکس جویا مشو * .و تو هرگز دربارۀ چیزی مگو که من این کار را فردا خواهم کرد* .
مگر آنکه بگویی «انشاءالله :اگر خدا بخواهد» و چون فراموش کنی باز خدا را به یاد آر و
به خلق بگو امید است خدای من مرا به حقایقی بهتر و علومی برتر از این قصه هدایت
فرماید * .و سیصد سال در غارشان درنگ کردند و نه سال [نیز بر آن] افزودند * .بگو خدا
به آنچه درنگ کردند داناتر است .نهان آسمانها و زمین به او اختصاص دارد .وه که چه
بینا و شنواست .برای آنان یاوری جز او نیست و هیچکس را در فرمانروایی خود شریک
نمیگیرد).
خلفای خداوند ،داستان اصحاب کهف و آنچه را قرآن دربارهشان بیان کرده است روشن
ساختهاند .علت نزول این سوره ،آن بود که قریش سه نفر را به نجران فرستادند تا مسائلی
را از آنان بیاموزند و از رسول بپرسند .از جمله سؤاال تی که پرسیدند دربارۀ جوانمردانی در
زمانهای آغازین بود که بیرون رفتند و غایب شدند و خوابیدند و اینکه چقدر خواب بودند تا
اینکه بیدار شدند و اینکه چند نفر بودند و چهچیز دیگری همراهشان بود و داستان آنان چه
بود .آنها پس از بازگشت از رسول خدا سؤال کردند ،و خداوند پس از مدتی خبر آنان را
به فرستادۀ خود حکایت کرد.
[امام] صادق فرمود« :اصحاب کهف و رقیم در زمان پادشاه ستمکار ظالمی بودند؛
مردم مملکت خود را به پرستش بتها دعوت میکرد ،و هرکس او را اجابت نمیکرد به
و او ِ
قتل میرساند .این عده ،جماعت مؤمنی بودند که خداوند عزوجل را میپرستیدند .پادشاه
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بر دروازههای شهر مأمورانی گماشته بود و به هیچکس اجازۀ خروج نمیداد تا اینکه بتها
را سجده کنند .آنان با این ترفند که به شکار میروند خارج شدند .آنان در مسیر خود به
چوپانی برخوردند و او را به عقیدۀ خود دعوت کردند؛ ولی او به آنان پاسخ مثبت نداد .به
همراه این چوپان ،سگی بود و آن سگ ،آنان را ِاجابت کرد و همراهشان رهسپار شد...
اصحاب کهف برای فرار از دین و آیین پادشاه ،با حیلۀ شکار ،از شهر خارج شدند .هنگام
غروب وارد آن غار شدند در حالی که آن سگ نیز با آنان بود .خداوند ُچرتی را بر آنان غالب
کرد ،و همان طور که حقتعالی میفرمایدَ  :ف َض َر ْب َنا َع َلی َآذانه ْم في ْال َک ْهف سن َ َ َ ً
ین عددا
ِِ ِ
ِ ِِ
(پس در آن غار ،سالیانی چند بر گوشهایشان پرده زدیم) .آنها خوابیدند تا اینکه خداوند
آن پادشاه و مردم مملکتش را به هلکت رساند .آن دوران سپری شد و دوران دیگر و قوم
دیگری آمدند .آنها سپس بیدار شدند و به یکدیگر گفتند :چقدر اینجا خوابیدیم؟ به خورشید
نگاه کردند که باال آمده بود و گفتند :یک روز یا نصفروز خوابیدهایم .سپس به یکی از
خودشان گفتند :این پول را بگیر و بهصورت ناشناس وارد شهر شو تا تو را نشناسند .غذایی
برای ما بخر .اگر آنان ما را بشناسند و متوجه شوند ما را به قتل میرسانند یا ما را وارد دین
خودشان میکنند .آن مرد آمد و دید شهر برخلف چیزی است که به یاد داشتند .مردمانی
را دید که شبیه کسانی که میشناختند نبودند .آنها زبان او را نمیفهمیدند و او نیز زبان
آنان را نمیفهمید .به او گفتند :تو چهکسی هستی و از کجا آمدهای؟ و او به آنان خبر داد.
پادشاه آن شهر با یارانش بیرون رفتند ،و این مرد به همراه آنان بود تا اینکه جلوی غار
ایستادند .آنها رو به غار کردند تا از آن آگاه شوند .برخی از آنان گفتند :اینها سه نفر
هستند ،و چهارمی سگشان است ،عدهای گفتند :پنج نفر هستند و ششمی سگشان است؛
و برخی از آنان گفتند :آنان هفت نفر هستند و هشتمی سگشان است .خداوند عزوجل با
حجابی از ترس ،آنان را در پرده نگه داشت .هیچکدام از آنان وارد آن غار نشد مگر همان
یک نفر که همراهشان بود .وقتی یارشان به نزدشان آمد آنان را دید که میترسند مبادا او از
یاران دقیانوس بوده باشد که متوجه آنها شده است؛ ولی یارشان به آنان خبر داد که آنان
این مدت طوالنی را در خواب بودند ،و اینکه آنها آیه و نشانهای برای مردم هستند .آنها
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به گریه افتادند و از خداوند متعال خواستند آنان را به همان صورت خوابیده ـبه همان صورت
قبلیـ به بسترهایشان بازگرداند .سپس پادشاه گفت :شایسته است اینجا مسجدی بسازیم
1
و زیارتش کنیم؛ زیرا اینها جماعتی مؤمن هستند». ...
و این یعنی تردید در بیان تعداد آنها از سوی قومی بوده است که به آنان دست یافته
بودند؛ در نتیجه اشکالی وجود ندارد که آیه عطف به تردید آنها (سه و پنج و هفت) بیان
َْ
ُ ُ َ َ ٌ
ُ ُ َ ََ َ ٌ
کند که خداوند به تعداد آنان آگاهتر استَ  :س َیقولون ثلثة َر ِاب ُع ُه ْم کل ُب ُه ْم َو َیقولون خ ْم َسة
َْ
َْ ُْ
ٌ َ
َ َ َ
ُ ُ َ
َْ
َس ِاد ُس ُه ْم کل ُب ُه ْم َر ْج ًما ِبالغ ْی ِب َو َیقولون َس ْب َعة َوث ِام ُن ُه ْم کل ُب ُه ْم قل َر ِبي أ ْعل ُم ِب ِعد ِت ِه ْم( بهزودی
خواهند گفت« :سه تن بودند [و] چهارمین آنها سگشان بود ».و میگویند« :پنج تن بودند
[و] ششمین آنها سگشان بود ».تیری در تاریکی میاندازند و [عدهای] میگویند« :هفت
تن بودند و هشتمین آنها سگشان بود ».بگو« :پروردگارم به تعداد آنها آگاهتر است).
اما تعداد واقعی آنان هفت نفر بوده است .سید احمدالحسن فرموده است:
مرد مؤمن
«داستان "اصحاب کهف" معروف است ،و بهاختصار ،داستان هفت ِ
است که به طاغوت زمان خود کافر شدند ،و [این کفر به طاغوت] از دو جهت نمود
دارد:
اول :حاکم ظالم ستمگر کافر؛
دوم :علمای گمراه دین که دین خدا و شریعت الهی را تحریف کردند.
هرکدام از این دو ،طاغوتی است که خودش را در مقام خدایی که بهجای خداوند
عبادت میشود قرار داده است .حاکم ستمکار خود را در مقام خداوندی قرار داده
که در امور مربوط به دنیا و معیشت بندگان و سیاست و تدبیرشان ،عبادت میشود.
علمای بیعمل گمراه نیز خود را در مقام خداوندگاری منصوب کردهاند که در امور
 - 1علی بن ابراهیم ،تفسیر قمی :ج ،2ص  32تا .34
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دین و شریعت پرستش میشود؛ به این ترتیب ،این جوانان ،از عبادت طاغوت آزاد
شدند و به طاغوت کفر ورزیدند .این کفر به طاغوت ،نخستین گام هدایت است.
خداوند با شناسانیدن راه خود به آنها و ایمانآوردن به آن و تلش برای برافراشتن
َ ْ ٌ
َ
کلمۀ خدای سبحانومتعال ،بر هدایتشان افزودِ  :إن ُه ْم ِفت َیة َآم ُنوا ِب َر ِب ِه ْم َو ِز ْدن ُاه ْم
ً
ُهدی( آنها جوانمردانی بودند که به پروردگارشان ایمان آورده بودند و ما نیز بر
َ ْ ََُْ ُ ُ ْ َ َ َُْ ُ َ َ َ َْ َ ْ َ
ُ
الله فأ ُووا ِإلی الک ْه ِف َینش ْر
هدایتشان افزودیم) .و ِإ ِذ اعتزلتموهم وما یعبدون ِإال
َ ُ ًَ
َ ُ
ُ
َ ُ
لک ْم َر ُبکم ِمن َر ْح َم ِت ِه َو ُی َه ِی ْئ لکم ِم ْن أ ْم ِرکم ِم ْرفقا( اگر از قوم خود کناره جستهاید
و جز خدای یکتا خدا ِی دیگری را نمیپرستید ،به غار پناه ببرید و خدا رحمت خویش
1
را بر شما ارزانی دارد و نعمتتان را در آن مهیا بدارد)( .کهف ». ...)16 ،13
اما مدت ماندن آنان در غار ـهمان طور که خداوند سبحان خبر دادهـ « »309سال
استَ  :و َلب ُثوا في َک ْهفه ْم َث َل َث م َائة سن َ
ین َو ْاز َد ُادوا ِت ْس ًعا( و آنها سیصد سال در غار خود
ِ ِ
ِ ٍ ِِ
ِِ
درنگ کردند ،و ُنه سال هم افزودند) .اما این گفتۀ حقتعالیُ  :قل ال َل ُه َأ ْع َل ُم ب َما َلب ُثوا َلهُ
ِ ِ
ِ
َْ
َْ ُ َ َ َ
ات َواْل ْر ِض( بگو :خدا به آنچه درنگ کردند داناتر است .نهان آسمانها و
غیب السماو ِ
زمین به او اختصاص دارد) تأکیدی است بر این خبردادن ،و جهل و نادانی کسانی که در
ً
خبری که خداوند سبحان داده است جدال میکنند؛ یعنی تقریبا چنین معنایی را میرساند:
«خداوند میفرماید آنها  309سال ماندند ،و من از شما داناتر و آگاهترم؛ زیرا همه چیز برایم
آشکار شده است ،و در علم من و تحت نظارت من قرار دارد ».این مطلبی است که بنده در
شرح معنای این دو آیه از سید احمدالحسن متوجه شدهام.
در نتیجه روشن میشود اشکال تشکیککنندگان ،هیچ جایگاهی ندارد.

 - 1سید احمدالحسن ،متشابهات ،جلد  ،3پاسخ پرسش .72

اشکاالت داستانهای قرآن 249 ................. ................................ ................................

اشکال  :38داستان برگزیدن موسی ،و فرستادن او بهسوی فرعون
ماجرای برگزیدن موسی و فرستادنش بهسوی فرعون در چند جای قرآن آمده است؛ از
جمله در سورۀ طه ،قصص و نمل .به نظر تشکیککنندگان خوانندۀ این ماجرا ،اختلفاتی
را در جزئیات موضوعات زیر مشاهده میکند:
 -1سخن موسی به خانوادهاش؛
 -2سخنی که هنگام رسیدن موسی به مکان برگزیدنش گفته شده است؛
 -3موضعگیری موسی هنگام دیدن آیات خداوند.
در نتیجه :حادثه یکی است ،ولی قرآن آن را به شکلهای مختلفی عرضه داشته است،
و این چگونه با یکیبودن این ماجرا همخوانی دارد؟!
پاسخ:

پیش از پرداختن به این داستان در این سه سوره ،ابتدا شایسته است به مسئلهای که
ً
تقریبا روشن و بدیهی است بپردازیم؛ اینکه در اثبات درستی بیان یک حقیقت شرط نیست
که گویندهاش بهطور تمام و کمال آن را تعریف کند و در تمام مناسبتهایی که به آن حقیقت
ً
میپردازد یک راه و روش را در پیش گرفته باشد؛ مثل اگر این حقیقت ،ده موضوع را شامل
بوده باشد و او هنگام شرح آن ،فقط دو یا سه موضوع را ذکر کند ،این کار صحیح است؛
همان طور که ا گر تمام ده موضوع را بیان کرده باشد کار درستی کرده است.
همچنین او میتواند یک واقعیت را با چند روش شرح دهد .چه بسا بنا به علتی ،آن را
بهصورت موجزتر و خلصهتر بیان کند ،و چه بسا برخی از جزئیات را پیش یا پس بیندازد ،و
شیوههایی از این دست که هیچ تأثیری در خود آن واقعیت ندارد ،و تا زمانی که آنچه بیان
ً
کرده ،واقعا اتفاق افتاده باشد و جزئی از آن حقیقت باشد و چیزی اضافه بر آن نبوده باشد،
بیانکنندهاش در تمام راههایی که در پیش گرفته است صادق و راستگو بوده است.
همچنین اگر هدف گوینده ،بیان حقیقت باشد میتواند آن را با جملت و الفاظ مختلفی
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به دریافتکننده برساند ،و حتی با معانی مختلف؛ البته تا وقتی که دریافتکننده را به آن
ً
حقیقت برساند یا او را به فهم و شناخت آن نزدیک کند؛ مثل حکیمی که میخواهد
دریافتکننده را به «قراردادن چیزی در جایگاه خودش» تشویق ،و این تفکر را با مثالی به
ذهنش نزدیک کند ،میتواند چنین تصویرسازیهایی کند« :هوا در تور جمع نمیشود ».یا:
«در زمین شورهزار ِکشت نکن ».و دیگر الفاظ و معانی مختلف؛ ولی همۀ اینها در مدار
ذهن دریافتکننده بوده است.
نزدیککردن حقیقت مدنظر به ِ

حال که این نکته را دانستیم به بازخوانی داستان مورد بحث در سه جای قرآن کریم
بازمیگردیم:
َ
َ
َ ََ َ
ْ
ََْ َ َ َ ُ
یث ُم َ
وس ٰی * ِإذ َرأ ٰی ن ًارا فقال
 -1در سورۀ طه ،حقتعالی میفرماید :وهل أتاك ح ِد
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ً
یک ْم م ْن َها ب َق َبس َأ ْو َأج ُد َع َلی َالنار ُهدی * فل َما أت َ
َْل ْهله ْام ُک ُثوا إني َآن ْس ُت َن ًارا َل َ
ود َي
ن
ا
اه
ت
آ
ي
ل
ع
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ َ
ِِ َ
َیا ُم َ
وسی * إني أ َنا َر ُب َك َف ْاخ َل ْع َن ْع َل ْی َك إ َن َك ب ْال َواد ْال ُم َق َدس ُط ًوی * َوأ َنا ْاخ َت ْر ُت َك َف ْاس َتم ْع لماَ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
الس َاع َة آت َی ٌة َأ َک ُاد ُأ ْخفیهاَ
ُی َ
وح ٰی * إ َنني َأ َنا َالل ُه َال إ َٰل َه إ َال َأ َنا َف ْاع ُب ْدني َو َأقم َ
الص َل َة لذ ْکري * إ َن َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ
ُُ َْ
ْ َ
َ
ََ َ
َ
َ ْ
ََ
ُ
ِلت ْج َز ٰی کل نف ٍس ِب َما ت ْس َع ٰی * فل َی ُصدنك َع ْن َها َم ْن ال ُیؤ ِم ُن ِب َها َوات َب َع َه َو ُاه فت ْر َد ٰی * َو َما ِتلك
َ َ
ُْ
َ َ َ ُ َ ٰ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ُ
اي أت َوکأ َعل ْی َها َوأ ُهش ِب َها َعل ٰی غ َن ِمي َو ِل َي ِف َیها َم ِآر ُب أخ َر ٰی
ِبی ِم ِینك یا موسی * قال ِهي عص
وس ٰی * َف َأ ْل َق َاها َفإ َذا ه َي َح َی ٌة َت ْس َع ٰی * َق َال ُخ ْذ َها َوَال َت َخ ْف َس ُنع ُید َها س َیر َتهاَ
* َق َال َأ ْلق َها َیا ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُْٰ َ ْ
اض ُم ْم َی َد َك إ َل ٰی َج َناح َك َت ْخ ُر ْج َب ْی َض َاء م ْن َغ ْیر ُسوء َآی ًة ُأ ْخ َر ٰی * ل ُنر َی َك م ْن َآیاتناَ
اْلولی * و
ِ ٍ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ
ْ َ ْ َ ٰ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ٰ 1
الک ْب َری * اذهب ِإلی ِفرعون ِإنه طغی( و آیا خبر موسی به تو رسید؟ * هنگامی که آتشی
دید ،پس به خانوادۀ خود گفت« :درنگ کنید ،زیرا من آتشی دیدم .امید که پارهای از آن را
برای شما بیاورم یا در پرتو آتش هدایتی یابم * .پس چون به آن رسید ،ندا داده شد که« :ای
ُ
موسی * ،این منم پروردگار تو ،پاپوش خویش را بیرون آور که تو در وادی مقدس «طوی»
هستی * .و من تو را برگزیدهام؛ پس به آنچه وحی میشود گوش فرا ده * .منم ،من ،خدایی
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که جز من خدایی نیست ،پس مرا پرستش کن و به یاد من نماز برپا دار * .در حقیقت آن
ساعت میرسد ،من میخواهم آن را پوشیده دارم ،تا هرکس به [موجب] آنچه میکوشد
جزا یابد * .پس هرگز نباید کسی که به آن ایمان ندارد و از هوس خویش پیروی کرده است،
تو را از آن باز دارد که هلک خواهی شد * .و ای موسی ،در دست راست تو چیست؟» *
گفت« :این عصای من است .به آن تکیه میدهم و با آن برای گوسفندانم برگ میتکانم،
و کارهای دیگری هم برای من از آن برمیآید * ».فرمود« :ای موسی ،آن را بینداز * ».پس
آن را انداخت و ناگاه ماری شد که بهسرعت میخزید * .فرمود« :آن را بگیر و مترس.
بهزودی آن را به حال نخستینش بازخواهیم گردانید * ،و دست خود را به گریبانت ببر ،سپید
بیگزند برمیآید[ ،این] آیتی دیگر است * ،تا به تو آیات بزرگ خود را بنمایانیم).
َ
َ ُ َ
 -2ماجرا در سورۀ نمل .حقتعالی میفرماید :إ ْذ َق َال ُم َ
وس ٰی ِْل ْه ِل ِه ِإ ِني آن ْست ن ًارا
ِ
َ ُ ْ ْ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ َ َ ََ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ون * َف َل َما َج َاء َها ُنود َي َأ ْن ُبور َك َمنْ
سآ ِتیکم ِمنها بخبر أو آ ِتیکم ب ِشهاب قبس لعلکم تصطل
ِ
َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ َ َ ُ ْ َ َِ َ ٍ َ ٍْ َ َ َ َ ُ َ ٰ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ِ َ َ ْ
ِفي الن ِار ومن حولها وسبحان الل ِه ر ِب العال ِمین * یا موسی ِإنه أنا الله الع ِزیز الح ِکیم * وأل ِق
َ َ ُ ََ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ََ َ َ ٌ َ َ ٰ ُ ْ ً َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ
وس ٰی ال تخف ِإ ِني ال َیخاف لد َي
عصاك فلما رآها تهتز کأنها جان ولی مد ِبرا ولم یع ِقب یا م
ُْ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َُ ََ َ ُ ْ ً َْ َ ُ َ َ ُ ٌ َ ٌ ََْ ْ ََ َ
َْ َ
المرسلون * ِإال من ظلم ثم بدل حسنا بعد س ٍوء ف ِإ ِني غفور ر ِحیم * وأد ِخل یدك ِفي جی ِبك
َت ْخ ُر ْج َب ْی َض َاء م ْن َغ ْیر ُسوء في ت ْسع َآیات إ َل ٰی ف ْر َع ْو َن َو َق ْومه إ َن ُه ْم َک ُانوا َق ْو ًما َفاسق َ
ین[( 1یاد
ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ
ِ
ِِ
ِِ ِ
کن] هنگامی را که موسی به خانوادۀ خود گفت« :من آتشی به نظرم رسید .بهزودی برای
شما خبری از آن خواهم آورد ،یا شعلۀ آتشی برای شما میآورم .باشد که خود را گرم کنید».
* چون نزد آن آمد ،ندا رسید که« :خجسته [و مبارک گردید] آنکه در این آتش و آنکه
پیرامون آن است؛ و منزه است خدا ،پروردگار جهانیان * .ای موسی ،این منم خدای عزیز
حکیم؛ * و عصایت را بیفکن ».پس چون آن را همچون ماری دید که میجنبد ،پشت
گردانید و به عقب بازنگشت« .ای موسی ،مترس که فرستادگان در حضور من نمیترسند.
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* لیکن کسی که ستم کرده ،سپس ـبعد از بدیـ نیکی را جایگزین گردانیده[ ،بداند] که من
آمرزندۀ مهربانم * .و دستت را در گریبانت کن تا سپید بیعیب بیرون آید[ .اینها] از
نشانههای ُنهگانهای است [که باید] بهسوی فرعون و قومش َ
[ببری]؛ که آنان مردمی
نافرماناند).
ََ َ َ َ ٰ ُ َ ْ َ َ
وسی اْل َجل َو َس َار
 -3داستان در سورۀ قصص .حقتعالی میفرماید :فلما قضی م
َ
ُ
ُ
ب َأ ْهله َآن َس م ْن َ
الطور َن ًارا َق َال َْل ْهله ْام ُک ُثوا إني َآن ْس ُت َن ًارا َل َ
یک ْم م ْن َها ب َخ َبر أوْ
ت
آ
ي
ل
ع
ب
ان
ج
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ ْ َ
َِ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ِ َ َ َ َ ََ َ ُ َ ْ َ
ْ ُ ْ َ ِ ْ ُ َ ٍَ َ
ْ
َ
اط ِئ الو ِاد اْلیم ِن ِفي البقع ِة المبارک ِة
ودي ِمن ش ِ
جذو ٍة ِمن الن َ ِار لعلکم تصطلون * فلما أتاها ن ِ
َ َ
ََ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ََ َ َ ٌ
الش َج َرة أ ْن َیا ُم َ
وس ٰی ِإ ِني أنا الله رب العال ِمین * وأن أل ِق عصاك فلما رآها تهتز کأنها جان
ِمن
ِ
ین * ْاس ُل ْك َی َد َك في َج ْیب َك َت ْخ ُرجْ
وس ٰی َأ ْقب ْل َوَال َت َخ ْف إ َن َك م َن اْلْمن َ
َو َل ٰی ُم ْدب ًرا َو َل ْم ُی َعق ْب َیا ُم َ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُْ َ َ
ْ َ َ َٰ َْْ َ
بیضاء ِمن غی ِر س ٍوء واضمم ِإلیك جناحك ِمن الره ِب فذ ِانك برهان ِان ِمن ر ِبك ِإلی ِفرعون
َو َم َلئه إ َن ُه ْم َک ُانوا َق ْو ًما َفاسق َ
ین( 1و چون موسی آن مدت را به پایان رسانید و همسرش را
ِِ
ِِ ِ
[همراه] برد ،آتشی را از دور در کنار طور مشاهده کرد .به خانوادۀ خود گفت[« :اینجا]
بمانید ،که من آتشی از دور دیدم .شاید خبری از آن یا شعلهای آتش برایتان بیاورم .باشد که
خود را گرم کنید * ».پس چون به آن [آتش] رسید ،از جانب راست وادی ،در آن جایگاه
مبارک  ،از آن درخت ندا آمد که« :ای موسی ،منم ،من ،خداوند ،پروردگار جهانیان * .و تو
عصای خود را بیفکن .چون [عصا را افکند و] به آن نگریست ،و دید گویی اژدهایی مهیب
و سبکخیز است ،رو به فرار نهاد و واپس نگردید[ .در آن حال بدو خطاب شد] ای موسی
پیش آی و مترس که تو از ایمنان هستی * .دست خود را به گریبانت ببر تا سپید بیگزند
بیرون بیاید ،و [برای رهایی] از این هراس ،بازویت را به خویشتن بچسبان .این دو [نشانه]،
دو برهان از جانب پروردگار توست [که باید] بهسوی فرعون و سران او [ببری]؛ زیرا آنان
همواره قومی نافرماناند.)».

 - 1قصص 29 :تا .32

اشکاالت داستانهای قرآن 253 ................. ................................ ................................

آلمحمد در روایاتشان ،جزئیات بسیاری از پیامبر خدا موسی و ماجراهایی که
برایش اتفاق افتاده است بیان کردهاند؛ از ابتدای تولد و تربیتش در خانۀ فرعون ،تا ترک
ْ
مصر و رفتن به َمد َین پس از اینکه فرعون در جستوجویش افتاد ،و سپس ماجراهایی که
در مدین برایش اتفاق افتاد و ازدواج او با دختر پیامبر خدا شعیب.
پس از سپریشدن مدتی ،موسی خواست بهسوی وطن و بستگانش بازگردد؛ پس با
خانواده و گوسفندانش به راه افتاد ،البته پس از آنکه پیامبر خدا شعیب عصایی را که
بهعنوان میراثی از انبیای پیشین به او رسیده بوده و از آن محافظت میکرد ،به او داد؛
عصایی که برای راهبری گوسفندانش در راه برایش سودمند بود .وقتی در راه به بیابان
خشکی رسیدند شب آنان را فرا گرفت و با باد و سرمای شدیدی مواجه شدند .موسی راه
را گم کرده بود که ناگهان آتشی را که آشکار شده بود مشاهده کرد .بهسویش رفت تا به یکی
از دو مقصود برسد:
َ
َ
َ
َ ََ َ َ
َ ُ َ َ
َ
ْ
ُ
ُُ
ُ
 ِ إذ َرأ ٰی ن ًارا فقال ِْل ْه ِل ِه ْامکثوا ِإ ِني آن ْست ن ًارا ل َع ِلي آ ِتیک ْم ِم ْن َها ِبق َب ٍس أ ْو أ ِجدَ
ً
َعلی َالن ِار ُهدی( هنگامی که آتشی دید ،پس به خانوادۀ خود گفت :درنگ
کنید ،زیرا من آتشی دیدم؛ امید که پارهای از آن را برای شما بیاورم ،یا در پرتو
آتش راهنما و هدایتی یابم).
ََ
َ ْ ُ َ ً َ ُ ْ ْ َ َ َ َْ ُ
َ
وس ٰی َْل ْ
 إ ْذ َق َال ُم َْ
اب قب ٍس
ه
ش
ب
م
یک
ت
آ
و
أ
ر
ب
خ
ب
ا
ه
ن
م
م
یک
ت
آ
س
ا
ار
ن
ت
س
آن
ي
ن
إ
ه
ل
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ ٍ
َََ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
لعلکم تصطلون[(( یاد کن] هنگامی را که موسی به خانوادۀ خود گفت:
«من آتشی به نظرم رسید .بهزودی برای شما خبری از آن خواهم آورد ،یا شعلۀ
آتشی برای شما میآورم .باشد که خود را گرم کنید.)».
ُّ َ ً َ َ َ ْ ْ ُ ُ ِّ َ ْ ُ َ ً َ َ ِّ
ُ
َ
یک ْم م ْنهاَ
 آن َس ِم ْن َج ِان ِب الط ِور نارا قال ِْله ِل ِه امکثوا ِإني آنست نارا لعلي آ ِتِ
َ َ ْ
َ َّ ُ َ َ ُ َ
ِبخ َب ٍر أ ْو َجذ َو ٍة ِم َن َّالن ِار ل َعلک ْم ت ْصطلون( آتشی را از دور در کنار طور مشاهده
کرد .به خانوادۀ خود گفت[ :اینجا] بمانید ،که من آتشی از دور دیدم .شاید
خبری از آن ،یا شعلهای آتش برایتان بیاورم .باشد که خود را گرم کنید).

................................. 254مؤسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و زبانشناسی ـ دفاع از قرآن

طبق ظاهر این آیات ،این دو مقصود عبارت بودند از :در آیۀ اول« :قبس :شعله» +
هدایت؛ در آیۀ دوم :خبر +شعله؛ و در آیۀ سوم :خبر +پارهای از آتش.
«قبس من النار» :یعنی شعلهای از آتش که بر سر چوب یا مشعل ،برای حرارت یا تابش
یا مانند آن برافروخته میشود« .جذوه» در لغت بهمعنای قطعۀ شعلهور آتش است؛ در نتیجه
ً
«قبس» قطعا همان «جذوة» است؛ همان طور که «خبری» که میخواست بیاورد همان
«هدایتی» بود که با آن به راه درست هدایت میشدند؛ زیرا ـطبق ظاهرـ رفتن موسی
َ َّ ُ
بهسوی آتش ،بهخاطر علج وضعیتی بود که گرفتارش شده بود؛ یعنی سرمای زیاد« :ل َعلک ْم
َ َُ َ
ت ْصطلون»؛ همچنین گشودن راهی که برای شناخت راه درست ،با آن هدایت شوند.
موسی ـهمان طور که در متون آمده استـ همان کسی است که خودش را برتر از
ً
هیچکدام از مخلوقات نمیداند؛ قطعا به ذهنش خطور نکرده بود که برای رسالت الهی
برگزیده میشود و به این همه تکریم ربانی ـکه با رهسپار شدنش بهسوی آتش به آن دست
یافتـ خواهد رسید؛ همان آتشی که از جانب راست طور به او نشان داده شد.
موسی بهسوی آتش رفت و حین رفتن بهسوی آتش ،صدایی برایش آمد که فهمید
ندا و وحی الهی است« :إني أنا ربك  ...إنني أنا الله ال إله إال أنا  ...أنا الله العزیز الحکیم ...
أنا الله رب العالمین» «من پروردگار تو هستم ...من خدایی هستم که جز من خدایی نیست...
من خدای عزیز حکیم هستم ...من خدا ،پروردگار جهانیانم ».و در این هنگام متوجه شد
در محضر قدسی و پاکی قرار گرفته است .هرکس در آیات گفتهشده در این ندا دقت کند
مضمون آن را هماهنگ با خلصهای از اموری اساسی میبیند که در واقعۀ برگزیدن اتفاق
افتاده است که عبارتاند از:
 -1موسی پس از اینکه بهسوی آتشی رفت که نشانش داده شده بود مورد
خطاب قرار گرفت؛
 -2آن ندا ،وحی الهی بود؛
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 -3یکسانبودن جهتی که او را خطاب قرار داده بود ،با وجود اختلف در اشاره
به آن؛ زیرا آن جهت ،و کسی که نزدیکش است و کسانی که اطرافش هستند،
بهصورت نمادین با عبارتهای «وادی مقدس» و «مبارک» توصیف شدهاند؛
و نیز با «وادی ایمن» در «بقعۀ مبارک» از «درخت» یا «طور ایمن» همان طور
ُ َْ
َ
َ
که در سخن حقتعالی آمده استَ  :ون َاد ْی َن ُاه ِم ْن َج ِان ِب الط ِور اْل ْی َم ِن َوق َر ْب َن ُاه
َ
ن ِج ًیا( 1و او را از جانب راست کوه طور ندا دادیم و او را رازگویان به خود
نزدیک ساختیم)؛ و در ادامه روشن میشود اینها ویژگیها و نمادهایی برای
یک جهت بوده است ،نه به آن صورتی که فرد ناآگاه از حقیقت تصور میکند؛
 -4برگزیدن و انتخاب موسی بهعنوان فرستادۀ الهی و مبعوثکردنش
بهسوی فرعون طاغوت و قوم فاسقش؛ البته پس از حمایت او با دو آیۀ بزرگ
خدا« :عصا» و «ید بیضاء :دست درخشان»؛
« -5عصا» به ماری تبدیل شد که بهسرعت میخزید و باعث ترس موسی
فرستادگان ایمنشده است.
شد؛ پس از او خواسته شد نترسد ،و گفته شد او
ِ
آیۀ «ید بیضا» و بردن آن به گریبان نیز در تمام جاها وجود دارد؛ و معنای آن
در پاسخ اشکال  60توضیح داده خواهد شد.
روشنی تمام میبینیم موضوعات اساسی داستان برگزیدن موسی در
به این ترتیب به
ِ
قرآن ،در تمام سورههایی که به آن پرداختهاند با یکدیگر هماهنگی دارد .بله ،جزئیات
دیگری دربارۀ صدا و آنچه به موسی وحی شد وجود دارد که در یک جا بیان شده ،ولی
در جای دیگری بیان نشده است؛ مثل :عبادت خدا ،نماز ،ساعت ،و پرسش دربارۀ عصایی
َ ْ
که بهطور خاص در سورۀ طه آمده است .همچنین مثل بیان حال موسیَ  :ول ٰی ُمد ِب ًرا
َ
َول ْم ُی َع ِق ْب( پشتکنان رو به فرار گذاشت و به عقب برنگشت) که در سورۀ طه بهشکل
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ُ ْ َ ََ ْ
خلصه آمده است :خذ َها َوال تخف( آن را برگیر و نترس)؛ ولی پیشتر گفته شد بیان
حقیقت با توضیحات بیشتر نسبت به جای دیگر ،در راستی و حقانیت و یکپارچگی آن تأثیری
ندارد؛ بهخصوص که جاهای دیگر ،حاصلشدن این جزئیات را رد نمیکند.
نتیجه :موسی که رفت تا برای خانوادهاش آتشی بیاورد ،در حالی بهسویشان بازگشت
که به تمام خیر رسیده بود .امام صادق فرمود است« :به آنچه امید نداری ،امیدوارتر
باش تا آنچه به آن امید داری؛ زیرا موسی رفت تا برای خانوادهاش آتشی بیاورد ،ولی در
1
حالی بهسویشان بازگشت که پیامبری مرسل شده بود».
ً
قطعا مسئلۀ برگزیدن هر پیامبر و فرستادهای توسط خداوند ،از طریق فرستادگان خداوند
انجام میشود که به انجام این وظیفه و رساندن امانت به ابلغکننده و صاحبش ،در نهایت
دقت و امانتداری ،تکلیف شدهاند؛ و مسئلۀ برگزیدن موسی بهعنوان پیامبر و
فرستادهای الهی (که محور این حادثه است) نیز به همین ترتیب است .به همین دلیل برای
رخداد برگزیدن ،هیچ معنای عاقلنهای وجود نخواهد داشت اگر ما بخواهیم از «آتش و
درخت و طور ایمن یا وادی ایمن» که در آن آمده است ،فقط معنای مادی و زمینیشان را
ـکه در ذهن همه هستـ متوجه بشویم؛ بدون اینکه توجه داشته باشیم این کلمات ،اشاره
پنهان ماورایشان اشاره دارند؛ بهطوری که شناخت و
و نمادهایی هستند که به حقایق الهی ِ
معرفت این حقایق ،ضامن تفسیر و توضیح واقعۀ برگزیدن موسی است.
ما ـو نیز همۀ مؤمنان به صداقت و راستی خداوندـ اعتقاد داریم خداوند سبحان از
جسمانیت و ُّ
تجسد بهدور است ،و با زبانی مثل زبان ما (حروف و صوت) سخن نمیگوید؛
زیرا تمامی اینها ،از ویژگیهای موجود حادث است؛ حال آنکه خداوند سبحان ،منزه و
بهدور از تمامی اینهاست .به همین دلیل در متون دینی آمده است که خداوند برای
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موسی ،با یکی از مخلوقاتش ،تجلی و ظهور کرده ،و بهوسیلۀ او موسی را مخاطب
قرار داده است؛ و از آنجا که این مخلوق ،منظور خداوند را بیان میکند سخن او همان
سخن خداوند است.
سید احمدالحسن معنای «درخت ،وادی ایمن ،طور ایمن» را که موسی به
واسطهاش مورد خطاب قرار گرفته ،روشن کرده است؛ آنجا که از ایشان دربارۀ معنای سخن
ْ َْ
ُْْ َ ُْ َ َ
َّ
َْ
حقتعالیَ  :ف َل َّما َأتاها ُن َ ْ
بارک ِة ِم َن الش َج َر ِة أن یا
واد اْل ْی َم ِن ِفي البقع ِة الم
ودي ِمن ِ
شاط ِئ ال ِ
ِ
ْ َ
ُموسي إ ِّني َأ َنا ُ
َ
الله َر ُّب العالمین( پس چون به آن [آتش] رسید ،از جانب راست وادی ،در
ِ
آن جایگاه مبارک  ،از آن درخت ندا آمد که :ای موسی ،منم ،من ،خداوند ،پروردگار
ُ ْ َْ َ َ َ َ ْ ُ َ
َ َْ ُ ْ
ناه ن ِج ًیا( و او را
جان ِب الط ِور اْلیم ِن و قرب
جهانیان) و این سخن حقتعالی :و نادیناه ِمن ِ
از جانب راست کوه طور ندا دادیم و او را رازگویان به خود نزدیک ساختیم) پرسیده شد و
ایشان پاسخ داد:
«درخت عبارت است از "درخت مبارک در قرآن" که همان درخت آلمحمد
ََ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ً َ َ ً
است و شاخههایش ائمه و مهدیون هستند :ألم تر کیف ضرب الله مثل ک ِلمة
َ
َط ِّی َب ًة َک َش َج َرة َط ِّی َبة أ ْص ُلها ثاب ٌت َو َف ْر ُعها في َّ
ماء( 1آیا ندیدهای خداوند چگونه
الس ِ
ِ
ٍ ٍ
ِ
َ
َمثلی زده است؟ سخنی پاک چون درختی پاک است که اصلش (ریشهاش) استوار
و فرعش (تنه و شاخههایش) در آسمان است).
َ
َ
"طور ایمن" و "وادی ایمن" عبارت است از یمانی (مهدی اول از مهدیون)،
"جایگاه مبارک" امام حسین است .سخن از طور وادی ایمن یعنی یمانی (مهدی
اول) ،و وادی ایمن طور ایمن از جایگاه مبارک یعنی از حسین است ،و مهدی اول
(یمانی) از فرزندان حسین است؛ زیرا او از ذریۀ امام مهدی است ،و جایگاه
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مبارک از آن درخت یعنی از محمد و علی ،و حسین از محمد و علی 

است.

ْ َْ
واد اْل ْی َم ِن( از
از [امام] صادق روایت شده است" :منظور از ِ 
شاط ِئ ال ِ
کنارۀ راست آن وادی) که خداوند در قرآن از آن یادی به میان آورده ،فرات است و
ُْْ َ ُْ َ َ
َّ
1
بارک ِة( بارگاه مبارک) ،کربل و الش َج َر ِة( درخت) محمد است»".
البقع ِة الم
فرات ،نهری است از بهشت و یمانی هم نهری است از بهشت که اعمال بندگان
در آن افکنده میشود؛ همان طور که از [امام] صادق روایت شده است که
فرمود" :رکن یمانی درب ماست که از آن داخل بهشت میشوند و در آن نهری است
2
از بهشت که اعمال بندگان در آن افکنده میشود»".
کربل همان حسین است ،و درخت ،محمد و علی  است؛ چراکه آنها
پدران عترتاند و آنکس که بهطور مستقیم با موسی سخن گفت ،مهدی اول
ُ ْ َْ َ َ َ َ ْ ُ َ
َ َْ ُ ْ
ناه ن ِج ًیا( و او را از جانب
جان ِب الط ِور اْلیم ِن و قرب
(یمانی) بود :و نادیناه ِمن ِ
راست کوه طور ندا دادیم و او را رازگویان به خود نزدیک ساختیم).
َّ
پیشوای گویندۀ سخن ،علی بن ابیطالبِ « م َن الش َج َر ِة» (از درخت) بود؛
زیرا تمام ِی درخت ،علی بن ابیطالب بود؛ چراکه او پدر عترت است ،و اما اصل
درخت ،محمد است.
بنابراین کسی که با موسی سخن گفت خداوند بود ،و سخنگو با موسی حضرت
محمد بود ،او علی بود ،و سخنگو با موسی ،مهدی اول (یمانی) بود.
امیرالمؤمنین خود را گویندۀ سخن به موسی نام برده و نشانههای ظهورش
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را برشمرده است« :هنگامی که ناقوس به صدا درآید و سایۀ شوم کابوس بر همه
جا سنگینی کند و جاموس سخن بگوید (جاموس ،جامد و بیجان است و در اینجا
منظور ،ساکت و بیصداست) .در چنین زمانی ،شگفتیها پدید خواهد آمد و چه
شگفتیهایی! وقتی که آتش شهر بصری را روشن کند و پرچمهای عثمانی در وادی
سودا ظاهر گردد ،بصره آشوب شود و بعضی بر بعضی دیگر پیروز گردند و هر قومی
بر قوم دیگر بتازد و لشکریان خراسان به جنبش درآیند و شعیب بن صالح تمیمی از
مرکز طالقان قیام کند و در خوزستان با سعید سوسی بیعت شود و پرچمی برای
استقلل کردها برافراشته گردد و عربها بر بلد ارمنیها و سیکلوبها غالب شوند
و ِهرقل در قسطنطنیه در برابر فرماندۀ سفیان تسلیم گردد .آنگاه منتظر ظهور کسی
باشید که در طور سینا از درخت با موسی سخن گفت (و بر طور یعنی نجف؛ زیرا
همان گونه که از معصومین  روایت شده ،طور به وادیالسلم منتقل شده است)
او بهگونهای نمایان و آشکار میگردد ،و بیننده او را توصیف کند ....سپس
امیرالمؤمنین که سلم و صلوات خداوند بر او باد گریست و فرمود :افسوس بر
1
امتها». ...
و چنین معنایی در قرآن آمده است؛ اینکه خداوند جانها را میستاند ،و
همچنین عزرائیل ،و نیز لشکر عزرائیل:
ُ َ َ َ َّ ْ َ
اْل ُنف َس ح َ
ین َم ْو ِت َها ( 2خدا جانها را به هنگام مردنشان
الله یتوفی
ِ
میگیرد).
َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َّ ُ
الله خلقک ْم ث َّم َیت َوفاک ْم( 3خدا شما را بیافرید ،سپس میمیراند).
و

 - 1معجم احادیث االمام المهدی.27 / 3 :
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ِّ َ ُ ُ َ
َّ
ُ ْ َ َّ ُ َ ُ ْ
ُ ُ
َ
قل َیت َوفاکم َّملك ال َم ْو ِت ال ِذي ُوکل ِبک ْم ث َّم ِإلی َر ِّبک ْم ت ْر َج ُعون( 1بگو فرشتۀ
مرگ که موکل بر شماست شما را میمیراند؛ سپس بهسوی پروردگارتان بازگردانیده
میشوید).
َ
ُ ُ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ
ون ُو ُج َ
وه ُه ْم َو أ ْد َبار ُه ْم َو ذوقوا
و لو تري ِإذ یتوفي الذین کفروا المل ِئکة یض ِرب
ذاب ْال َ
َع َ
ریق( 2و اگر ببینی آن زمان را که فرشتگان جان کافران را میستانند،
ح
ِ
و بر صورت و پشتشان میزنند و میگویند عذاب سوزان را بچشید).
در همۀ این حالتها اگر فرشتگان یا ملکالموت جانها را بستاند ،ستانندۀ
حقیقی همان خداوند است .در اینجا نیز وضعیت به همینگونه است؛ اگرچه گویندۀ
سخن به موسی ،علی یا مهدی اول است ،ولی سخنگوی حقیقی ،خدای
3
سبحان بوده است».

اکنون برای ما بهوضوح روشن شد که حادثۀ برگزیدن موسی توسط خداوند ،ارتباطی با
سروران فرستادگان الهی و رهبران سربازان الهی دارد .منظورم محمد و آلمحمد (درود
خداوند بر ایشان) است .هرکس بخواهد متوجه شود درک میکند ،و هرکس نخواهد
دستکم کسی که میخواهد منظور خداوند را در قرآن کریم درک کند باید آن را
نمیپذیردِ .
تراز گویندۀ قرآن روشن کرده است متوجه شود.
بر اساس همان چیزی که ِعدل و هم ِ
اکنون میتوانیم بفهمیم چرا آتشی که موسی نزد آن آمد ،مبارک بود و وسیلهای
برای رساندن خیر و هدایت و نور ،و جامۀ برگزیدن وی بود .میدانیم اگر آتش مادی
باشد ،افرادی را که در آن هستند و افرادی را که ِگردش هستند (نزدیکش هستند)
میسوزاند ،و در این صورت فرستادن و برانگیختن ،برکتی برای او و افراد ِگردش نخواهد
 - 1سجده.11 :
 - 2انفال.50 :
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بود.
واقعیت آتشی که موسی بهسویش رفت ،آتش هدایت الهی بود .موسی
روشن است
ِ
بهدنبال هدایت الهی و ـقبل از اینکه بهدنبال راههای زمینی باشدـ بهدنبال شناخت راههای
آسمان بود؛ و نوری که موسی به آن امید داشت و برای خودش و خانوادهاش آرزو
میکرد ،افزونشدن شناخت به خداوند و تحیر با حقیقت و بهدستآوردن یقین بود؛ یقینی
که با هیچ شکوتردیدی مخلوط نبوده است.
َ
ْ َ َ ُ َ َ
ُ
ُ
َ
َ ُ َ
وس ٰی ِْل ْه ِل ِه ِإ ِني آن ْست ن ًارا َسآ ِتیک ْم ِم ْن َها ِبخ َب ٍر أ ْو آ ِتیک ْم
حقتعالی میفرمایدِ  :إذ قال م
َ
َ
ُ
َ َ َ ْ َ َْ َ َ ُ ْ َ َ
ْ
بش َه َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ
ود َي أن ُب ِورك َم ْن ِفي الن ِار ومن حولها وسبحان
ِ
اب قب ٍس لعلکم تصطلون * فلما جاءها ن ِ
ِ َ َ ٍ َْ َ
َ
الل ِه ر ِب العال ِمین[( یاد کن] هنگامی را که موسی به خانوادۀ خود گفت« :من آتشی به
نظرم رسید .بهزودی برای شما خبری از آن خواهم آورد ،یا شعلۀ آتشی برای شما میآورم.
باشد که خود را گرم کنید * ».چون نزد آن آمد ،ندا رسید که« :خجسته [و مبارک گردید]
آنکه در این آتش و آنکه پیرامون آن است؛ و منزه است خدا ،پروردگار جهانیان).
سید احمدالحسن در بیان معنای آن میفرماید:
آتش در این آیه است ،و او برکتی است که خداوند با آن،
« ...محمد همان ِ
به کسی که در آتش و پیرامون آن باشد برکت میدهد؛ اما آن کس که در آتش است
َ
علی است .آن حضرت در یکی از خطبههایش میفرماید« :أنا َمن کلم
موسی» (من همان کسی بودم که با موسی سخن گفت)...
اما کسانی که در اطراف آن ـیعنی کنارههای آتشـ هستند عبارتاند از ائمه

بهعنوان نزدیکترین حلقه به مرکز آتش .پس از آن حلقههایی که گرداگرد مرکز
هستند میآیند و اینها مهدیون دوازدهگانه پس از قائم هستند ،و نیز پیامبران
و فرستادگان و شیعیان خاص از اولیایی که نه ترسی بر آنهاست و نه اندوهگین
میشوند ،مانند سیصد و سیزده اصحاب قائم  و سلمان محمدی و نظایر آنها.
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بنابراین موسی میخواست برای خانوادهاش خبر و هدایتی از آتش بیاورد تا
شاید با آتش گرم شوند؛ یعنی با آن بسوزند تا به آن یقینی که آمیخته با شک نیست
َ ً ََ َ َ
ْ
َ َ ْ ََ َ َ ُ
ُ ُ ِّ َ ُ
یث ُم َ
وسی * ِإذ َرأی نارا فقال ِْل ْه ِل ِه ْامکثوا ِإني آن ْست
دست یابند :وهل أتاك حد
َِ َ
َ
َ ً َ َ ِّ
ُ
ُ
َّ
َ
ُ
یک ْم م ْن َها ب َق َبس أ ْو أجد علی النار ه ً
دی( و آیا خبر موسی به تو رسید؟
ت
آ
ي
ل
نارا لع
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
* هنگامی که آتشی دید ،پس به خانوادۀ خود گفت« :درنگ کنید ،زیرا من آتشی
1
دیدم .امید که پارهای از آن را برای شما بیاورم یا در پرتو آتش هدایتی یابم)»...
با آن بسوزند :یعنی شناخت و یقینشان به حقیقت افزایش یابد.
موسی بهسوی آتشی که دیده بود آمد؛ بهسوی درختی آمد که از آن سخن گفته شد؛
بهسوی نور الهی (محمد و علی و خاندان ایندو) آمد؛ و هنگامی که نزدیک شد ندا داده
شد که او در محضر قدس و پاک الهی است؛ و وقتی این را دانست به سرعت آمد؛ البته
َ َْ َ َ َ
پس از اینکه از او خواسته شد نعلین خود را درآورد«:فاخل ْع ن ْعل ْیك»؛ زیرا نعلین ،سرعت
حرکت او را کم میکرد .همچنین وقتی در محضر قدس و پاکی است ،شایسته نیست با
خودش چیزهایی را ببرد که با ساحت قدس الهی منافات دارد؛ مثل ترس از هرآنچه غیر
خداست.
َ
َ َ َ َْ َ َ َ َ َ ْ
سید احمدالحسن در توضیح سخن خداوند متعالِ  :إ ِني أنا َر ُبك فاخل ْع ن ْعل ْیك ِإنك ِبال َو ِاد
ْ ََ ُ
ال ُمقد ِس ط ًوی( این منم پروردگار تو ،پاپوش خویش را بیرون آور که تو در وادی مقدس
ُ
«طوی» هستی) فرمود:
«کفش (نعلین) از پای انسان محافظت میکند ،ولی در عین حال از سرعت
ِسیر او نیز میکاهد .منظور خداوند سبحانومتعال فقط یک جفت کفش مادی نبود
که از سرعت سیر او برای رسیدن به درختی که از آنجا با وی صحبت شد
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میکاست؛ بلکه علوه بر آن ،خداوند سبحان از موسی خواست هرچیزی را که
از سرعت ِسیرش به خداوند سبحان میکاهد از خودش دور کند .خداوند سبحان
از موسی خواست حب و دوستی غیر خدا را به کناری نهد و هر ترسی از غیر خدا
را از دلش بیرون کند؛ هیچ ترس و خوفی جز خداوند سبحانومتعال نداشته باشد و
حب و دوستیاش به هر انسانی فقط از طریق خدا و بهخاطر حب و دوستی خداوند
سبحانومتعال باشد.
ترس از طاغوتیان ـمثل فرعونـ از صفات علمای بیعمل است؛ همان کسانی
که قلبهایشان ماالمال از ترس طاغوتیان است یا همان گونه که خداوند سبحان
َ ُ َّ
در قرآن آنها را با نام "خران" نامیده است .خداوند متعال میفرمایدَ  :مثل ال ِذ َین
ُ ِّ ُ َّ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ
َ
وها ک َمث ِل ال ِح َم ِار َ ( 1 ....مثل کسانی که تورات بر آنها
حملوا التوراة ثم لم یح ِمل
ََ
تکلیف شده است ولی به آن عمل نمیکنند مثل آن خر است)...؛
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ
ات ل َص ْوت ال َح ِم ِیر( 2که بدترین آوازها ،بانگ
و نیز میفرمایدِ  :إن أنکر اْلصو ِ
خران است)؛
َ ٌ
َ َ َّ
همچنین :کأن ُه ْم ُح ُم ٌر ُّم ْست ِنف َرة( 3گویی گورخرانی رمیدهاند).
از [امام] صادق در خصوص تفسیر این خطاب الهی به موسی نقل شده
َ َ
َ
است« :فأخلع نعلیک؛ چون از پوست خر مرده بود ».و منظور [امام] صادق
ْ
چیزی جز بیان این صفت نبوده است؛ یعنی ترس از طاغوتها در نفس ،که از
صفات علمای بیعمل یا همان خران است؛ و منظور [امام] صادق این نبود که
بعد از وارد شدنش به ساحت قدسی الهی ،موسی ترسی از فرعون در دل خود
 - 1جمعه.5 :
 - 2لقمان.19 :
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داشته است!
خداوند سبحانومتعال به موسی میفرماید :تو به ساحت قدس الهی رسیدی
َ َ ً
َ
ال تخاف َدرکا َو ال تخشی( مترس که به تو دست یابند و بیم به دل راه مده)؛
چراکه کسی که از تو دفاع میکند خداوند است .تو اکنون در ساحت قدس الهی
هستی ،وادی مقدس طوی؛ و موسی بعد از اینکه به ساحت قدس الهی رسید
هیچگونه خوف و ترسی از طاغوت نداشت .در این خطاب الهی درس و تعلیمی از
سوی خداوند سبحانومتعال برای هر انسانی است که بخواهد وارد ساحت قدس
الهی شود (الوادی المقدس طوی) وجود دارد؛ اینکه در وهلۀ اول باید شایستگی
ورود به این ساحت مقدس را داشته باشد ،ترس طاغوتیانی مانند فرعون را از دل
خود بیرون کند و به این یقین برسد که کسی که از او دفاع میکند ،خداوند
سبحانومتعال است که بر همهچیز تواناست ،آن هم در برابر کسانی که هیچ قدرتی
بر هیچ چیزی ندارند.
آنچه از موسی ـکه وارد ساحت قدسی شده بودـ خواسته شد این است که
ترس از غیر خدا را حتی اگر بهاندازۀ ذرۀ کوچکی باشد از خودش دور کند و سپس
ترس خداوند سبحانومتعال لبریز نماید.
قلبش را فقط از ِ
َ
َ
َ َ ُ ْ َ َ َّ َ ٌ َ َ ُ َ ْ ُ ُ
ون( 1و آنان
اما دربارۀ این سخن موسی ولهم علي ذنب فأخاف أن یقتل ِ
بر من [ادعای] گناهی دارند؛ ازاینرو میترسم مرا بکشند) موسی از رسالت
الهی که بر عهدهاش بود بیم داشت ،نه بر جان خویشتن .او ترس از آن داشت که
قبل از اینکه رسالت الهی را که بر عهدهاش بود به پایان برساند کشته شود؛ ولی
َ َّ َ ْ
َّ ُ
هنگامی که ندای خداوند متعال را در پاسخ شنید کل فاذ َه َبا ِب َآیا ِت َنا ِإنا َم َعکم
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َ َ
ُّم ْست ِم ُعون( 1گفت :چنین نیست .شما دو تن با معجزات ما بروید که ما با شماییم
و شنوندۀ [گفتوگوهای شما] هستیم) موسی بهسرعت نزد طاغوت زمانش
خداوند قادر بر همهچیز،
رفت و رسالت را به او و بنیاسرائیل ابلغ کرد و به فضل
ِ
2
تبلیغ رسالتش را به پایان رساند».
همان موسایی که از خانواده و قومش ،تنها و ترسان بیرون رفته و پس از طی مسیر
طوالنی به مدین رسیده و غریب بود و گرسنگی و خستگی او را سرگردان کرده بود و دنیا
بهکلی از او روی گردانده بود؛ تا آنجا که قرآن ،سخن وی را بعد از دادن آب به دختران
ََ َ
َ َ َ ٰ َ ُ َ ُ َ َََ ٰ َ
َْ ْ َ
الظ ِل فقال َر ِب ِإ ِني ِل َما أن َزلت
ی
ل
شعیب برای ما حکایت میکند :فسقی لهما ثم تولی ِإ
ِ
َ
َ َ
ِإل َي ِم ْن خ ْی ٍر ف ِق ٌیر( 3پس برای آن دو[ ،گوسفندان را] آب داد؛ آنگاه بهسوی سایه برگشت
و گفت :پروردگارا ،من به هر خیری که بهسویم بفرستی سخت نیازمندم) .امیرالمؤمنین
میفرماید« :به خدا سوگند ،از خداوند فقط نانی درخواست کرد که بخورد؛ زیرا او گیاه زمین
را میخورد ،و بهخاطر الغربودن بسیارش رنگ سبز گیاهان در پوست شکمش دیده
میشد 4».موسایی که حال و روزش اینچنین بود بهسوی بستگان و قومش بازگشت ،در
حالی که مردی بود که در نور خدا احاطه شده بود و رسالت خداوند را به دوش داشت .او
سرشار از یقینی بود که به آن اطمینان داشت ،و جامۀ شناخت خدا و اخلص برای خدا و
توکل به او را پوشیده بود ،و دین خدا را با همت و عزم بر پا داشته بود؛ در حالی که برای
خواست خدا و رساندن رسالت و دینش هیچ سستی نمیورزید ،و رو در روی
تحقق
ِ
َٰ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ْ
ستمکارترین طاغوتیان ایستاده بود :و ذ ِلك فضل الل ِه یؤ ِت ِیه من یشاء والله ذو الفض ِل

 - 1شعراء.15 :
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ْ
ال َع ِظ ِیم( 1این فضل خداست که آن را به هرکس بخواهد عطا میکند و خدا صاحب فضل
بزرگ است).
در نهایت به این نتیجه رسیدیم که داستان برگزیدن موسی که در قرآن ،در چند
سوره آمده ،و به مسائل آن پرداخته است و معانی نابی در خود دارد ،حقایق و آیاتش با
یکدیگر هماهنگی دارند؛ ولی شخص جاهل و ناآگاه ـخداوند نابودش کندـ عامل و سببی
برای وهم و خیال تشکیککنندگان دربارۀ اختلف و تناقضگویی میان آیاتی شده است که
ً
آن داستان را حکایت میکنند ،و حال آنکه اینِ ،صرفا پنداری است که هیچ پایه و اساسی
ندارد.
اما در خصوص علمای مسلمان ،آنها این ماجرا را بهصورت خلصه و مختصر فقط
طبق ظاهر آیات بیان ،و چه بسا گاهی ،حتی با ظاهر آن مخالفت کردهاند .بهعنوان مثال:
َ
َ
دربارۀ معنای سخن حقتعالیُ  :ب ِورك َم ْن ِفي َالن ِار َو َم ْن َح ْول َها( خجسته [و مبارک
گردید] آنکه در این آتش و آنکه پیرامون آن است) چند نظر را بیان کردند؛ از جمله:
-

 - 1حدید.21 :

کسی که نزدیک آتش قرار دارد مبارک است ،نه کسی که وارد آن شده است؛
و کسی که پیرامون آن است ،یعنی کسی که به آن نزدیک نشده است.
گفته شده است :منظور ،مبارک است نور خدا که در آتش است ،یا فرشتگانی
که موکل آتش شدهاند؛ و کسی که ِگرد آن است ،فرشتگان یا موسی هستند.
گفته شده است :مبارک است سلطنت خداوند در آتش؛ و کسی که ِگرد آن
است ،فرشتگان و موسی هستند.
گفته شده است :مبارک است مکان آن آتش ،و مکانی که ِگرد آن آتش است.
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و نظرات دیگری نیز مطرح کردهاند.

1

همچنین همان طور که بیشتر آنها در تفسیر «آتش» در آیات مربوط به حادثۀ برگزیدن
موسی فقط به آتش مادی بسنده کردهاند ،همین رویکرد در تفسیرهایشان دربارۀ معنای
«درخت»« ،وادی ایمن» یا «طور ایمن» واردشده در این آیات دیده میشود ،و این برای
کسی که به سخنان آنان مراجعه کند روشن و بدیهی است؛ و اگر هیچ یادی از «ملئکه»
ً
در سخنان آنان در شرح این آیات نیامده بود ،قطعا واقعۀ برگزیدن موسی از نظر آنها
مادی و صد در صد زمینی میشد!

 - 1مراجعه کنید به :طوسی ،تبیان 238 / 6 :و 77 / 8؛ طبرسی ،جامع الجوامع 700 / 2 :و مجمعالبیان/ 7 :
364؛ طباطبایی ،المیزان343 / 15 :؛ طبری ،جامعالبیان 163 / 19 :و 164؛ نحاس ،معانیالقرآن116 / 5 :؛
تفسیر رازی182 / 24 :؛ و دیگران.
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اشکاالت اخالقی و انسانی
اشکاالت واردشده بر قرآن ،از نظر وجود مخالفتهای اخلقی و انسانی در آیاتش به
نظر تشکیککنندگان ،و در نتیجه ـطبق نظر آنانـ دعوت و فراخوان برای تدبر و تلوت
قرآن با وجود چنین اشتباهاتی نادرست است؛ و این کتاب ـدر بهترین حالتـ فقط بهعنوان
یک تلش بشری محض باقی میماند که قابل نقد و بررسی و اشکالگیری است و به آن
صورتی که دینداران ادعا میکنند یک کتاب الهی معصوم نیست.
پیش از پرداختن و پاسخگویی به اشکاالت آنها ،بنده عرض میکنم:
فرد باانصاف نمیتواند تردیدی داشته باشد در اینکه قرآن کریم ،مضامین واالی بسیاری
را در خود دارد که به جنبۀ اخلقی و انسانی ارتباط دارند؛ بهعنوان مثال فکر نمیکنم یک
انسان متعادل ،معانی زیبا و سفارشها و دستورات متعالیای را که آیات قرآنی زیر به آنها
اشاره میکنند انکار کند:
ُّ َ َ َّ َ ْ ُ َّ َّ ُ ْ َ ْ ْ ً َّ َ ُ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ
َ َ
َ
ُ
والدی ِن ِإحسانا ِإما ی ْبلغن ِعندک ال ِک َب َر أحدهما أ ْو
و قضي َربک أ ُال تعبدوا ِإال ِإیاه و ِبال ِ
ُ َ َ ُ ْ َ ُ ٍّ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ً َ ً َ ْ ْ َ ُ َ َ ُّ ِّ
ناح الذل
ِکلهما فل تقل لهما أف و ال تنهرهما و قل لهما قوال کریما * و اخ ِفض لهما ج
َ
َ ً
ُُ ُ ْ ْ َ ُ ُ
م َن َّالر ْح َمة َو ُق ْل َر ِّب ْار َح ْم ُهما َکما َر َّ
غیرا * َر ُّب ُک ْم أ ْع َل ُ
وسکم ِإن تکونوا
ف
ن
في
ما
ب
م
ص
ي
یان
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ ُ َ ْ َ َّ َ َ ُ ً
ورا * َو آت َذا ْال ُق ْربي َح َّق ُه َو ْالم ْس َ
کین َو ْاب َن َّ
السبیل َو ال ُت َب ِّذرْ
صالحین ف ِإنه کان ِلألوابین غف
ِ
ِ
ِ
ُ ِ
ً
ُ
َ
َّ
َّ
َ
َ َ ْ ُ
َ ْ ً َّ ْ ُ َ ِّ َ ُ ْ َ
طان ل َر ِّبه کفورا * َو إ َّما ت ْعرض َّن َع ْن ُهمُ
تبذیرا * ِإن المبذرین کانوا ِإخوان الشیاطی ِن و کان الشی ِ ِ
ُِ
ِ
ً
َ
ً
َُْ َ َ ً
َ َ
َ
َ ْ َ
ْ
ْابت َ
غاء َر ْح َم ٍة ِم ْن َر ِّبک ت ْر ُجوها فقل ل ُه ْم ق ْوال َم ْی ُسورا * َو ال ت ْج َعل َید َک َمغلولة ِإلي ُع ُن ِقک َو
ِ
َ ْ ُ ْ ُ َّ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ ً َ ْ ُ ً َّ َ َّ َ َ ْ ُ ُ ِّ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َّ ُ َ
ال تبسطها کل البس ِط فتقعد ملوما محسورا * ِإن ربک یبسط الرزق ِلمن یشاء و یق ِدر ِإنه کان
َ َ ُ
ُ َّ َ ْ َ
َ ًَ ً
َ
صیرا * َو ال َت ْق ُت ُلوا َأ ْو َ
الد ُک ْم َخ ْش َی َة إ ْ
لق ن ْح ُن ن ْر ُزق ُه ْم َو ِإ َّیاک ْم ِإن قتل ُه ْم کان
م
باد ِه خبیرا ب
ِب ِع ِ
ِ ٍ
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َّ
َ ْ ُ ُ ْ َّ
ً
ْ ً َ ً َ َ ْ َ ُ ِّ َّ ُ َ
کان فاح َش ًة َو َ
ساء َسبیل * َو ال تقتلوا َّالنف َس التي َح َّر َم الل ُه
ِخطأ کبیرا * و ال تقربوا الزني ِإنه
ِ
ْ َ ْ َّ ُ َ َ ْ ُ ً
َّ ْ َ ِّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ً َ َ ْ َ َ ْ َ ِّ ُ ْ ً َ ُ ْ ْ
ِإال ِبالحق و من ق ِتل مظلوما فقد جعلنا ِلو ِلی ِه سلطانا فل یس ِرف ِفي القت ِل ِإنه کان منصورا *
َ
َّ ُ َ َ ُ َّ َ ُ ْ
َّ َّ
َ ْ
َْ
َّ ْ َ َ
تیم ِإال ِبالتي ِه َي أ ْح َس ُن َحتي َی ْبلغ أشد ُه َو أ ْوفوا ِبال َع ْه ِد ِإن ال َع ْهد کان
َو ال تق َر ُبوا مال ال َی
ِ
َ
َ
َْ ً
َ َ
ُْ ْ َ
َم ْس ُؤ ًال * َو أ ْو ُفوا ْال َک ْی َل إذا ک ْل ُت ْم َو ز ُنوا ب ْالق ْ
قیم ِذلک خ ْی ٌر َو أ ْح َس ُن تأویل * َو ال
ت
س
م
ال
طاس
س
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ ٌ َّ َّ ْ َِ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ُّ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ً َ َ
َْ ُ َْ َ َ َ
ْ
ولئک کان عنه مسؤال * و ال تم ِش
تقف َما لیس لک ِب ِه ِعلم ِإن السمع َ و البصر و الفؤاد کل أ ِ
ْ
ً َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ً ُ ُّ
َ
َ َ
ِفي اْل ْر ِض َم َرحا ِإنک ل ْن تخ ِرق اْل ْرض َو ل ْن ت ْبلغ ال ِجبال طوال * کل ِذلک کان َس ِّی ُئ ُه ِع ْند
َ
َّ ً َ َ ُ ْ
َ ْ
َ ْ ً
ْ ْ
َ َ َ
َ
َر ِّبک َمک ُروها * ِذلک ِم َّما أ ْوحي ِإل ْیک َر ُّبک ِم َن ال ِحک َم ِة َو ال ت ْج َعل َم َع الل ِه ِإلها آخ َر فتلقي
ُ ً ْ ً
في َج َه َّن َم َملوما َمد ُحورا( 1و پروردگار تو مقرر کرد جز او را نپرستید و به پدر و مادر [خود]
نیکی کنید .اگر یکی از آن دو یا هر دو ،در کنار تو به سالخوردگی رسیدند به آنها [حتی]
بال
«اوف» مگو و به آنان َپرخاش مکن و با آنها سخنی شایسته بگو * .و از سر
مهربانیِ ،
ُ
فروتنی بر آنان بگستر و بگو« :پروردگارا ،آن دو را رحمت کن چنانکه مرا در خردسالی
پروردند» * پروردگار شما به آنچه در دلهای خود دارید آگاهتر است .اگر شایسته باشید،
ً
قطعا او آمرزندۀ توبهکنندگان است * .و حق خویشاوند را به او بده ،و مستمند و درراهمانده را
[دستگیری کن] ،و اسراف بیش از حد مکن * .چراکه اسرافکاران برادران شیطانهایند ،و
شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است * .و اگر به امید رحمتی که از
پروردگارت جویای آنی ،از ایشان روی میگردانی ،پس با آنان سخنی نرم بگوی * .و دستت
را به گردنت زنجیر مکن و بسیار [هم] گشادهدستی مکن تا ملمتشده و حسرتزده بر
پروردگار تو برای هرکه بخواهد ،روزی را گشاده یا تنگ میگرداند.
جای مانی * .بیگمان،
ِ
در حقیقت ،او به [حال] بندگانش آگاه بیناست * .و از بیم تنگدستی فرزندان خود را
نکشید .ماییم که به آنها و شما روزی میبخشیم .آری ،کشتن آنان همواره خطایی بزرگ
است * .و هرگز به عمل زنا نزدیک نشوید ،که کاری بسیار زشت و راهی بسیار ناپسند است.
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* و هرگز نفس محترمی را که خدا قتلش را حرام کرده ،نکشید؛ مگر آنکه به حکم حق
مستحق قتل شود ،و کسی که خونش به مظلومی و ناحق ریخته شود ما به ولی او حکومت
و تسلط (بر قاتل) دادیم؛ پس (در مقام انتقام) آن ولی در قتل و خونریزی اسراف نکند که
او از جانب ما مؤید و منصور خواهد بود * .و به مال یتیم ـجز به بهترین وجهـ نزدیک نشوید
تا به رشد برسد ،و به پیمان [خود] وفا کنید ،زیراکه از پیمان پرسش خواهد شد * .و چون
پیمانه میکنید ،پیمانه را تمام دهید ،و با ترازوی درست بسنجید که این بهتر و خوشفرجامتر
است * .و چیزی را که به آن علم نداری دنبال مکن ،زیرا گوش و چشم و قلب ،همه مورد
پرسش واقع خواهند شد * .و در [روی] زمین به نخوت گام برمدار؛ چراکه هرگز زمین را
نمیتوانی شکافت ،و در بلندی به کوهها نمیتوانی رسید * .همۀ این [کارها] بدش نزد
پروردگار تو ناپسند است * .این [سفارشها] از حکمتهایی است که پروردگارت به تو وحی
کرده است ،و با خدای یگانه معبودی دیگر قرار مده ،وگرنه حسرتزده و مطرود در جهنم
افکنده خواهی شد).
بهطور کلی تشکیککنندگان ـهمانند رویۀ معمول هر فرد التقاطی که در کمین شکار
هر چیزی است ،یعنی مترصد کوچکترین رخنه و شکاف در دسترسش است تا به هدف و
منظورش دست یابدـ تلش کردهاند اشکاال تی را در این زمینه پیش بکشند که ما مهمترین
آنها را مطرح میکنیم و به آنها پاسخ میدهیم.
اشکال  :39قرآن ،بردهداری را تشریع و قانونی میکند

َ ْ
قرآن در آیات بسیاری مسئلۀ «ملک یمین» را مطرح کرده است؛ مثل.. :فان ِک ُحوا َما
َ ْ ْ ُ ََ َ ُ َ َ ً َ
ْ َُ َ
َ َ ْ َ ُ ُ
َ َ َ ُ
اب لک ْم ِم َن ِالن َس ِاء َمث َن ٰی َوثلث َو ُر َب َاع ف ِإن ِخفت ْم أال ت ْع ِدلوا ف َو ِاحدة أ ْو َما َملکت أ ْی َمانک ْم
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َ
َ
َ
ُ
َٰ
َ
َ
َ
ذ ِلك أ ْدن ٰی أال ت ُعولوا...( 1هر چه از زنان [دیگر] که شما را پسند افتاد ،دو دو ،سه سه ،چهار
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چهار ،به زنی بگیرید .پس اگر بیم دارید به عدالت رفتار نکنید ،به یک [زن آزاد] یا به آنچه
[از کنیزان] مالک شدهاید [بسنده کنید] .این [خودداری] نزدیكتر است تا به ستم گرایید)
و این قانون بهعنوان یکی از نتایج جنگی که میان مسلمانان و غیرمسلمانان اتفاق افتاد و
زنانشان اسیر شدند تشریع و قانونگذاری شد؛ زیرا مسلمان حق دارد یکی از زنان اسیر را در
تملک خود قرار دهد ،و از این جهت که او در تملکش است ـو نه از نظر اینکه همسرش
نافی انسانیت
استـ با او آمیزش کند؛ نکتهای که تشکیککنندگان و خداناباوران آن را ِ
برشمردند و آن را مشابه همان کاری میدانند که امروز «داعش» انجام میدهد؛ و فرض بر
ً
این است که اگر قرآن واقعا یک کتاب الهی است اینچنین مسائلی را که از نظر اخلقی رد
شدهاند تشریع نکند.
پاسخ:

اول:

کارهای گروه داعش ـو دیگر گروههای تروریستیـ هیچ ارتباط قابلذکری با اسلم و
اهل اسلم ندارد ،و اسلم از آنان و کارهای بدشان بیزار است .آنان فقط گروههایی هستند
که از نظر عقیدتی و فکری و حتی رفتاری منحرفاند ،و باندهایی تروریستی هستند که حتی
مسلمانان نیز از دستشان در امان نیستند ،و واقعیت گواهی میدهد بیشتر قربانیان عملیات
جنایتکارانهشان مسلمانان یکتاپرست بودهاند .اسلم حقیقی ،با رفتا و کارهایی که از برخی
از مدعیانش سر میزند ارتباطی ندارد؛ بلکه رهبران و شخصیتهای بزرگی که از سوی خدا
منصوب شدهاند نمایندۀ اسلم هستند؛ یعنی فقط رسول خدا محمد و اوصیای پاک و
مطهرش ،و نه هیچکس دیگر.
دوم:

ایجاد ارتباط میان گسترش پدیدۀ بردهداری و اسلم از پایه و اساس صحیح نیست؛
ِقدمت این مسئله ،بسیار بیش از اینهاست .پدیدۀ بهبردگیگرفتن دیگران بهمنظور اهداف
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جنسی ،یا بهکارگرفتن و سوءاستفاده از وی ،بهعنوان یک ترفند برای بهرهکشی رایگان یا با
هزینۀ اقتصادی کمتر از شخصی دیگر ـهمان طور که برخی پژوهشها و گفتههای
تاریخشناسان نیز اشاره داشته استـ از سرآغاز انسان متمدن وجود داشته است ،و این فقط
انسان نبوده است که از این پدیده ،بهعنوان یک استراتژی بقا و عبور به نسلهای آینده
استفاده میکرده است ،بلکه بسیاری از قلمروهای حیوانات دیگر نیز ـمثل مورچهها و
دیگرانـ به چنین کاری مبادرت میورزیدهاند؛ بهعنوان مثال برخی از انواع مورچهها
(مورچههای بردهدار) انواع دیگر را بهعنوان برده به کار میگیرند تا به تغذیه و سرپرستی از
کودکانش اقدام کنند و کارهایش را انجام دهند؛ و مورچهای که به بردگی گرفته شده تلش
میکند آزادی خود را پس بگیرد و به آن دست پیدا کند حتی اگر شده با درگیری و جنگ تا
1
از قید بردگی «مورچۀ بردهدار» خلص شود.
دربارۀ ظهور بردهداری در طول حیات بشر ،تحقیقات به وجود دالیل و شواهدی برای
وجود این پدیده در دورههای بسیار پیشتر از مکتوبات و مستندات تاریخی اشاره دارند ،و
برخی از این تحقیقات این پدیده را همراه با ظهور کشاورزی و نقشآفرینی آن در عرصۀ
زندگی انسان خردمند (هوموساپینس  )Homo sapiensمیدانند.
تاریخنگار آمریکایی «ویل دورانت» میگوید:
«کشاورزی که مولد مدنیت بود و در نهایت به سیستم مالکیت خصوصی منجر شد،
ً
به نظام بردهداری نیز منتهی گردید؛ نظامی که برای گروههایی که زندگیشان صرفا بر
2
شکارگری استوار بود ،شناختهشده نبود».

اگر پدیدۀ استثمار و بردهداری ـدر نزدیکترین تخمین زمانی که میتوان برای ظهورش

 - 1گزارش علمی که در سایت  bbcمنتشر شده و در آدرس زیر در دسترس است:
https://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2015/12/151225_vert_earth_ants_enslave_other_ants

 - 2ویل و آریل دورانت ،تاریخ تمدن.36 / 1 :
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تخمین زدـ با اقدام به کشاورزی ارتباط دارد ،این نشان میدهد که این پدیده ،کهن بوده و
به دوران پیش از تاریخ بازمیگردد؛ زیرا برای مورخین و باستانشناسان مشخص شده است
کشاورزی تجربی بهشکل محدود ،قبل از انسان خردمند ،به
که شواهد و نشانههای ظهور
ِ
دورۀ میانسنگی بازمیگردد و سپس بهشکل قابلملحظهای ،در ابتدای عصر نوسنگی
توسعه یافت.
دکتر طه باقر میگوید:
«انسان در طول دوران پارینهسنگی ـکه گفتیم نزدیک به  %98زندگی انسان را شامل
میشودـ بهصورت وحشی زندگی میکرد و برای فراهمکردن غذا در زندگی خود به شکار
و جمعآوری تکیه داشت .سپس در اواخر آن دوران به مرحلۀ جدیدی از حیات پا گذاشت
که در آن ،روشهای زندگیاش ـبا یادگیری چگونگی تولید غذای خود با استفاده از
کشاورزی و اهلیکردن حیواناتـ بهشکل اساسی تغییر کرد .این یک انقلب اقتصادی
1
بود که نتایج درخشان آن در عصر نوسنگی جلوهگر شد».

حتی چه بسا ظهور بردهداری در زندگی انسان مدرن یا خردمند ،به تاریخی پیش از
کشف کشاورزی بازگردد؛ زیرا ـهمان طور که گفتیمـ این یک استراتژی بوده است که ماهیت
ژنهای خودخواه که انسان را به بقا و استمرار و انتقال ژنها به نسلهای آینده فرامیخواند
الزم میگرداند؛ و این یعنی بردهداری ،پدیدهای است که به تاریخ خود انسان مدرن و حرکت
تکاملیاش در این زمین بازمیگردد.
ظهور طبقۀ «برده = بنده» در قوانین نخستین تمدنهای جهان (تمدن سرزمین
بینالنهرین) نیز نشان میدهد که پدیدۀ بردهداری ،قدیمی است؛ زیرا «طبقات» در قوانین
ِ«اشنونا» و «مقررات ایشتار» و سپس «قانون حمورابی» ـکه بعد از آن دو آمدـ به سه طبقه
مهم آزادها ،با قوانینی که آنان
تقسیم شدهاند« :آزاد ،مسکینوم (مشکینوم) ،و برده» .طبقۀ ِ
 - 1طه باقر ،درآمدی بر تاریخ تمدنهای باستان :ص .215
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را در جایگاهی نامساوی با دیگران قرار میداد از طبقات دیگر متمایز میشدند .این طبقه
ُ
شامل صاحبان حرفهها ،ملکین ،و کشاورزان ،تجار ،صنعتگران و افراد اینچنینی بود.
طبقۀ دوم «مسکینو» در میانۀ آزادها و بردگان قرار میگرفتند ،و از حق تشکیل خانواده و
سپاهیان جزء ،و
مالکیت مخصوص به خودشان برخوردار بودند .این طبقه شامل کارگران،
ِ
موالی (غلمان) میشد و برخی از آنان پیشتر جزو بردگان بودند؛ و این یعنی نظام بردهداری
در سرآغاز تاریخ سرزمین بینالنهرین ،و بهطور کلی خاورمیانه قدیم وجود داشته و این پدیده
را میتوان در بهرهبرداری از زمینهای کشاورزی و تملیکات بزرگ مشاهده کرد .سومریها
نام «ار  »Erرا به بردگان اطلق میکردند ،که معادل کلمۀ اکدی « ُ
واردم  »Wardumبود.
ِ
این طبقه در زندگی اجتماعی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بود ،و عامل بردهشدن
از نظر آن ،یا متولدشدن شخص بهعنوان برده از مادرش بود ،یا در اثر جنگهایی ایجاد
میشدند که در آنها عدهای از سربازان به دست لشکر پیروز اسیر میشدند ،و گاهی نیز
1
بهدلیل بدهکاری و ورشکستگی بود که فرد آزاد دچارش میشد.
عبدالسلم ترمانینی میگوید:
«بازارهایی بودند که بردگان در آنها خرید و فروش میشدند .این بازارها در شهر
ُ
کشور پیروز که اسرا به آنجا برده میشدند تشکیل میشد .قدیمیترین بازارهای بردههای
بهاسارتگرفتهشده در شهرهای سرزمینهای سومر ،عیلم ،بابل ،آشور و مصر وجود
داشتند؛ و سپس در آتن و اسپارت و کارتاژ و روم ،بازارهایی برای این کار تشکیل شد ...و
در دورههای میانی ،تجارت بردههای اسیرشده و خارجی ،در کشورهای شرق و غرب
شکوفا شد؛ و در سرزمینهای اسلمی نیز بازارهای مکه و مدینه و طائف و دمشق و
قاهره و اسکندر یه و بغداد و بصره و کوفه و سمرقند و بخارا و دیگر شهرهای بزرگ توسعه

 - 1مقالۀ علمی با عنوان «تنظیم طبقاتی قانونی عراق ،در دورۀ آغاز سلسلهها» ،قابل دسترس در:
https://almerja.com/reading.php?idm=102784
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یافت».

1

بنابراین وضعیت یونان باستان تفاوت چندانی با سومر و اکد و آشور و بابل نداشته است؛
ً
زیرا به نظر بزرگان فلسفۀ یونان بقای نظام بردهداری برای سلمت جامعه واقعا مهم است.
افلطون و مدرسهاش ،به بردهداری از زاویهای تنگ که فقط به انسان یونانی ارتباط پیدا
میکرد میپرداخت .آنها بشریت را به دو دسته تقسیم کردند :یونانیهای خردمند ،و
بربرهای وحشی .هرکس یونانی نباشد «بربر» است ،و میتواند بردۀ یک یونانی باشد.
افلطون به این نتیجه رسید که آزادی و بردگی ،دو پدیدۀ طبیعی هستند و حد فاصل میان
این دو «عقل» است .نظر ارسطو ،همان نظر استادش افلطون بود که بردگی را پدیدهای
طبیعی میدانست ،و به این دلیل در تمایز قائلشدن میان یونانیها و دیگران بر همان مسیر
حرکت میکرد ،و به نظر او این طبیعت بوده است که به یونانیها جسمهای متفاوت با
2
جسمهای بربرهایی داده است که فقط برای اطاعت و بندگی مناسب هستند».
بهعلوه اینکه گفته شود آغاز ازبینرفتن پدیدۀ بردهداری در اروپا در قرن پانزدهم
میلدی بوده است واقعیت ندارد؛ زیرا در این دوره ،بردهداری فقط برای سفیدپوستها پایان
پذیرفت ،و با وجود نیاز شدید به نیروی کار ،باب بهبردگیکشیدن سیاهپوستان را بهعنوان
نیروی کار گشود .اروپای سفیدپوست در قرن شانزدهم میلدی ،مراکز تجاری برای واردات
برده ایجاد کرد و بازارهای بسیاری در کشورهای مختلف برای این هدف تأسیس شدند؛
البته پس از آنکه گمشدۀ خود را در آفریقای فلکزده پیدا کرده بود؛ چیزی که بعدها
زمینهسازی موج استعماری اروپاییهای طمعکار را فراهم کرد ،و این تاریخ بدنام همچنان
به اروپای متمدن گره خورده بود؛ اروپایی که اندیشمندانی همچون فیلسوف آلمانی ،هگل
در آن حضور داشتند .هگل که از جمله کسانی است که با خصوصیت نژادپرستانۀ متعصب

 - 1عبدالسلم ترمانینی ،بردهداری در گذشته و حال :ص .85
 - 2عبدالسلم ترمانینی ،بردهداری در گذشته و حال :ص  20تا .22
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شناخته میشود که باعث شد او غیر اروپاییها ـمثل سیاهپوستان ،چینیها و آفریقاییهاـ را
با بدترین ویژگیها توصیف کنند .او جزو افرادی بود که نظام بردهداری و بردگی را تأیید
میکرد! به این ترتیب مشاهده میکنیم تفکرات افلطون و ارسطو (که پیشتر گفته شد)
در برتر دانستن خون یونانی از دیگران را اروپاییها به بدترین شکل ممکن در حملههای
استعماری و بردهداری خودشان در کشورهای غیراروپایی پیاده کردند.
واقعیتی که از توضیحات گفتهشده روشن میشود این است که این استراتژی
خودخواهانۀ حیوانی ـمنظورم پدیدۀ بردگی و بردهداری استـ هیچوقت در مسیر انسان
خردمند متوقف نشد ،و به این صورت نبوده که بهطور کامل از مخیلهاش محو شده باشد.
بله ،چه بسا جامهاش و راهها و ابزارهای پیادهسازیاش به رنگها و شکلهای مختلف
تغییر کرده باشد؛ چراکه بهبندگیکشیدن و بردهداری تا همین امروز وجود دارد؛ البته به
بدترین شکلها در سطح مردم و کل جامعه ،نه فقط در سطح فردی؛ آن هم بهمنظور
برآوردن منافع اقتصادی حکومتهایی که مدعی تمدن و مدنیت و رهبری جهان هستند،
فردی احزاب و گروههایی بهخصوص ،و حتی
یا بهمنظور محققساختن اهداف و مطامع ِ
افرادی خاص.
سوم:

آنچه گفته شد آشکار میکند که انزجار انسان ـاز نظر اخلقیـ از پدیدۀ بردهداری ،در
طول خط مسیر بشریت در این زمین ،همواره در یک سطح نبوده است؛ بلکه درست آن
است که بگوییم هرگز اخلق انسانی از این پدیده تا این اندازهای که در حال حاضر قرار دارد
ً
منزجر نبوده است ،حتی تا دورۀ نسبتا نزدیک ـدر مقیاس تاریخیـ به زمان حال حاضر؛
منظورم دوران نزول قرآن کریم و بعثت فرستادۀ خدا محمد است .همچنین این نفرت
و انزجاری که اکنون در درونمان احساس میکنیم ،اگر تأثیر تشریعات و قانونهای دین
الهی «اسلم» نبود و اسلم به آن توجه نداشت ،وجود نمیداشت.
این واقعیت با دقت در ملحظات زیر روشن میشود:
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1ـ اسلم بهعنوان یک دین الهی ـو کتاب خدا قرآن کریمـ هیچکدام از دو نوع بردهداری
جنسی و بدنی را نیاورده است؛ بلکه همان طور که دیدیم «بردهداری» پدیدهای شایع در
جامعۀ بشری بوده ،و بشر هزاران سال پیش از اسلم در جنگها به آن اقدام میکرده
است ،و در دورۀ بعثت رسول خدا محمد و نزول قرآن کریم نیز وجود داشت و مجازاتی
بود که همۀ کشورهای موجود در آن زمان علیه طرف شکستخورده در جنگ ِاعمال
میکردند.
2ـ لشکر اسلمی به رهبری رسول خدا در آن دوران نمیتوانست از بردهداری
بهعنوان مجازاتی علیه طرف دیگر صرفنظر کند؛ زیرا این رهبری الهی که در رسول خدا
جلوهگر بود تصور کنید میتوانست خودش را کنترل کند و آغازگر جنگ با طرف دیگر نباشد،
ولی نمیتوانست طرف دیگر را از اجرای مجازات بردهداری و واردآمدن خسارت به مسلمانان
منع کند؛ در نتیجه سپاه اسلم با رهبری الهی تا کی میتوانست در برابر طمعورزیهای
سپاهیان دولتها و امپراتوریهایی که منتظر کمترین فرصتی بودند تا به او یورش ببرند و
کارش را یکسره کنند ایستادگی کند؛ آن هم وقتی آنها بدانند به همان روشی که خودشان
مسلمانان را مجازات میکنند مجازات نخواهند شد.
3ـ تنها راهحل عاقلنه و ممکن ـدر چنین شرایط و محیطی که رسول خدا را در
برگرفته بودـ نظاممند کردن بردهداری از طریق تشریعات و قوانینی بود که بهتدریج و با
گذشت زمان ،در کاستن و محدودکردن بردهداری نقش داشت تا در نهایت به مرحلۀ
متعفنشدن بردهداری و و انزجار کامل از آن ،و سپس خاتمۀ بردهداری برسد .هر فرد
حل واقعی و حکیمانه است .بهعنوان مثال:
منصفی مشاهده میکند که این یک راه ِ
 اسلم ،میان آزاد و برده در پیشگاه خداوند سبحان تساوی قائل شده است.همان طور که نماز و روزه و حج بر آزاد واجب است ،بر برده نیز واجب است؛
و همان طور که غسل میت مسلمان آزاد واجب است ،غسل برده نیز واجب
است و . ...
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-

-

-

مساوات در ارزش انسانی .همان طور که شخص آزاد میتواند با کنیز ازدواج
کند ،برده نیز میتواند با زن آزاد ازدواج کند؛ و همان طور که بر مرد عائلهمند
واجب است نفقۀ همسر آزاد و عیال خود را بدهد ،بر مالک واجب است نفقۀ
برده و کنیز خود را بدهد ،وگرنه وادار به این کار خواهد شد.
همچنین سهمی از مصرف زکات بهنام «رقاب :بردگان» تخصیص داده شده
است؛ به این معنا که بردگان و کنیزان با پول زکات خریداری ،و در راه خداوند
آزاد میشوند.
حتی اسلم برترین کفارهای که در صورت ارتکاب محرمات حج و روزه مقرر
فرموده ـبهعنوان مثالـ آزاد کردن یک بنده در راه رضای خداست.
کسی که به سیرۀ خلفای خدا در تعامل با بردگان و کنیزان مراجعه کند اخلق
انسانی واال و توصیههایی را مشاهده میکند که جلوهگر نهایت مهربانی در
تعامل و برخورد با آنهاست ،و این در سیرۀ محمد و آلمحمد (درود خدا بر
ً
همۀ آنان) بهشکل واقعا بزرگی جلوهگر است.

و دیگر تشریعها و قوانین و سفارشهای بسیاری که هدف از آن ،حذف پدیدۀ بردهداری
«حیوانی» از فرهنگ تعامل انسانی بوده است.
ُْ
َ
ُ َ َ ُْ ُ
ً
ْ َ
حقتعالی میفرمایدَ  :و ْاع ُبدوا الل َه َوال تش ِرکوا ِب ِه ش ْی ًئا َو ِبال َو ِالد ْی ِن ِإ ْح َسانا َو ِب ِذي الق ْر َب ٰی
َو ْال َی َت َام ٰی َو ْال َم َساکین َو ْال َجار ذي ْال ُق ْر َب ٰی َو ْال َجار ْال ُج ُنب َو َ
الصاحب ب ْال َج ْنب َو ْابن َ
یل َو َما
ب
الس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ِ َ َ َ ُ ِ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ًِ
َ ُ ً 1
ملکت أیمانکم ِإن الله ال ی ِحب من کان مختاال فخورا( و خدا را بپرستید ،و چیزی را با
او شریک نسازید؛ و به پدر و مادر احسان کنید؛ و دربارۀ خویشاوندان و یتیمان و مستمندان
و همسایۀ نزدیک و همسایۀ بیگانه و همنشین و درراهمانده و بردگان خود [نیکی کنید] ،که
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خدا کسی را که متکبر و فخرفروش است دوست نمیدارد).
از سید احمدالحسن دربارۀ بردهداری جنسی و موضعگیری اسلم دربارۀ آن پرسیده
شد و ایشان پاسخ داد:
«قبل از هرچیز الزم است از مسئلۀ مهمی در ارتباط با این موضوع آگاه شویم؛
اینکه مسئلۀ بردهداری و بهرهکشی جنسی و سوءاستفاده از نیروی کارگر ،یکی از
استراتژیهای تکامل برای منتشرکردن ،بقا و عبورکردن بهسوی نسلهای بعدی
شمرده میشود .این نکته از وجود و باقیماندن آن در طول تاریخ تکامل تا به امروز
در چندین گونۀ حیوانی واضح و روشن است .بهترین مثال این نوع سوءاستفاده،
پرندۀ کوکو (فاخته) است که از پرندگان دیگر بهرهکشی میکند تا تخم او و کودکانش
را پرورش دهند و به آنها خدمت کنند؛ همچنین مورچهای که اقدام به
بردگیگرفتن برخی حشرات و انواع دیگر مورچهها میکند.
هوموساپ ِینس (که بهعنوان یک «بدن» نمادی از ُمستعمرۀ ژنتیکی است) به
ً
این نوع سوءاستفاده در طول تاریخ خود اقدام میکرده ،و تقریبا تا همین اواخر
بدترین روشهای بردهداری در آمریکا به انجام میرسیده است .آنها تنها به
سوءاستفاده از دسترنج بردهها بسنده نمیکردند؛ بلکه بردهها را شکنجه و حقوق
آنان را پایمال نیز میکردند.
پیوسته تا امروز افراد گونۀ هوموساپینس هرگاه فرصت برایشان مهیا بوده است
تا بدون هیچ عقوبت و قصاصی راه فراری داشته باشند به این بهرهکشی اقدام
میکردهاند؛ بهرهکشی جنسی که بهوفور و پیوسته از طریق تصاحب و تجاوز یا
فریفتن یا با هر ابزار دیگری اتفاق میافتاده است.
از دید من ،بنده میبینم که امروز بردهداری به زشتترین شکلی که میتوان به
تصور آورد وجود دارد؛ اما این بردهداری ،از نوع بردهداری فردی نیست که برای
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بهدستآوردن نیروی کار آن فرد و سوءاستفاده از او به انجام برسد ،بلکه بهرهکشی
و بهبردگیکشاندن امتها و کشورها و مردمان است .آنچه را در لیبی ،سوریه و یمن
اتفاق افتاده است میتوانیم بهشکل دیگری بازخوانی کنیم؛ در یکی از این جنبهها
اقدامات کثیفی به انجام رسید که بهقصد تصاحب سرمایههای برخی کشورها انجام
شده بود؛ کشورهایی که سرمایههایشان به کشور عربی دیگری که اقتصادش در
سال  2008میلدی دچار ناکامی شده بود سرازیر شده بود؛ یا برای استفاده از
راکدکردن اقتصاد آن کشورها به نفع کشوری دیگر انجام شده بود .اینچنین بود که
اقتصاد مردم سوریه و یمن ـهمان کسانی که در اصل بسیاری از آنان در فقر و
کفتار
بدبختی به سر میبرندـ بهخاطر مصالح یک کشور عربی ثروتمند ـکه نقش ِ
سوءاستفادهکننده از فرصتها برای حمله به جسد یا حیوان مجروح را بازی میکندـ
دوشیده شد .پس بردهداری امروز بسیار بزرگتر از بردهداری هزار یا دو هزار سال
شکل
قبل است .امروز ـهر زمانی که فرصت دست بدهدـ ملتها به کاملترین ِ
ممکن به بردگی گرفته میشوند .این درست است که افراد ،آزاد هستند و طبق
برداشت متعارف از بردهداری ،برده نیستند و کسی نیست که از تلش و کار فردی
آنان بهطور مستقیم و فردی سوءاستفاده کند؛ ولی در واقع کار و تلش شخصی
آنان و چه بسا تلش پدران و همۀ اجدادشان با دخالت اقتصادیـنظامیـسیاسی
مورد سوءاستفاده قرار گرفته ،به زیر سلطه کشیده میشود.
روشن است که امروز بردهداری بهشکل قدیمی خود بیفایده است؛ بلکه بهره و
سود بهطور مستقیم به بهرهای که از پسزمینۀ بردهداری انتظار میرود سمت و سو
گرفته است؛ یعنی اقتصاد و تسلط بر تولیدات و کار و تواناییها در هر زمانی که
فرصت به برخی از کشورها یا حکومتها یا همان «کفتارهای انساننما» دست
بدهد.
اما اسلم ـبهعنوان یک دینـ بردهداری را نیاورده است .بردهداری پیش از اسلم
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وجود داشته ،و همۀ کشورهای جهان ـیا جامعههای هوموساپینسـ در جنگهای
خود از آن استفاده میکردهاند و برای لشکر اسلم در زمان رسول خدا
امکانپذیر نبود این روش را به کنار بنهد؛ ز یرا کنارگذاشتن آن بهمعنای زیان شدید
و ازبینرفتن فوری و آنی بود؛ حتی پیش از اینکه اسلم در جزیرةالعرب شروع به
گسترش نماید .اگر رقیبان شما بفهمند شما آنها را به همان روشی که آنها شما
را عقوبت میکنند عقوبتشان نخواهی کرد از شما نخواهند ترسید و عقب نخواهند
کشید و شما را با صلح و سلمتی رها نخواهند کرد .به همین دلیل حقتعالی
َ
ُ َ َ
ْ َ ُ َ ْ ْ
ُ
میفرمایدَ  :و ِإن َعاق ْبت ْم ف َع ِاق ُبوا ِب ِمث ِل َما ُع ِوق ْبتم ِب ِه َول ِئن َص َب ْرت ْم ل ُه َو خی ٌر
ِّل َّ
لص ِابری َن ( 1و اگر عقوبت کردید همانگونه که مورد عقوبت قرار گرفتهاید به
عقوبت برسانید؛ و اگر صبر کنید البته برای شکیبایان بهتر است) .رسول خدا را
چنین میبینیم که تلش میکند صبر را بهعنوان جایگزین آزار و اذیت ارائه کند و
به همین دلیل اسیران بدر را آزاد میفرماید و آنان را به بردگی نمیگیرد؛ و این به
وضوح اقدامی بود بهطور کامل در تضاد با آنچه در آن دوران بهطور معمول در حق
امثال آنها به انجام میرسید .ولی آیا طرف دیگر چنین برخوردی با شما خواهد
داشت؟ و اگر پاسخ ـهمان طور که در آن زمان اتفاق افتادـ منفی است تا چه حد
برای شما امکانپذیر خواهد بود بر این مسیر حرکت کنی و در عین حال بقا و
استمرار شما نیز تضمین شود؟!
در حقیقت این وضعیت تنها به یک راهحل منجر میشود که عبارت است از
انجام آنچه انجامش امکانپذیر است و در سایۀ آن شرایط و محیط حیوان ِی سختی
که بر عقلهای هوموساپینس در آن زمان سایه افکنده بود ،برای اسلم راهحلی
جز نظاممند کردن بردهداری بهگونهای که با گذشتن زمان از بین برود و از آن بیزار
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شوند باقی نمانده بود .اسلم در پیشگاه خداوند سبحان و در ارزشهای انسانی
میان آزاد و برده برابری ایجاد نمود ،و احسان و نیکی به برده و آزادکردن او را از
بهترین ابزارهای نزدیکشدن به خداوند قرار داد و دیگر تشر یعات واجبی که از
جمله دستاوردهایشان این شد که با گذشت زمان از سوءاستفادۀ بدنی یا جنسی
بیزار شوند و دور گردند و آن را کاری مردود و غیرقابلپذیرفتن به شمار آورند .شکی
نیست این احکام اسلمی که در جهان و بین ملتها گسترش یافت در پذیرفتن
هوموساپینس نسبت به تحریم بردهداری و بازداشتن از آن ـبه آرامی و به مرور زمانـ
بر روی این زمین پیشگام بوده است.
اگر این پاسخ برایت کافی بود که هیچ ،و اگر ملحظه یا بحثی داشتی اگر خدا
بخواهد در بیان آنچه نیازمند توضیح باشد در خدمت شما هستم .توجه شما را به
یک نکته جلب میکنم :بنده عبارت «هوموساپینس» ـو نه «انسان»ـ را با قصد و
منظوری استفاده کردم تا به جنبۀ ژنتیکی و حیوانی اشاره داشته باشم؛ خصوصیتی
که او را به بردهداری یا سوءاستفاده از هر دو نوع آن (جنسی و بهره ِکشی) سوق
1
میدهد».
به این ترتیب روشن شد اسلم و قرآن ،نهتنها بردهداری جنسی را تشریع و قانونگذاری
نکرده است ـبه آن صورتی که تشکیککنندگان ،اسلم را متهم میکنندـ بلکه در کاهش
ارزش این پدیده و نظاممند کردن آن از طریق تشریعها و قوانین ،پیشگام بوده ،و بهشکل
گستردهای در محدودکردن و نپذیرفتن آن نقش داشته است؛ تا جایی که به حالت نفرت و
انزجار از آن برسد ،که در زمان فعلی شاهدش هستیم.

 - 1سید احمدالحسن ،پیک صفحه (برید الصفحة)؛ کتابی است که در آن ،پیامهایی که توسط سید احمدالحسن
در صفحۀ رسمی فیسبوکش منتشر شده ،گردآوری شده است.
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اشکال  :40قرآن ،کتابی است که به خشونت و کشتار فرامیخواند
با توجه به مضمون بسیاری از آیات قرآن ،تشکیککنندگان ادعا میکنند قرآن ،کتابی
است که به خشونت و کشتار و ترور دعوت میکند؛ و این ویژگی با اینکه قرآن کتاب هدایتی
باشد و طبق اعتقادات دینداران از سوی خدایی وحی شده باشد که به رحمت مطلق
موصوف شده است منافات دارد.
و در این زمینه ،آیاتی از قرآن را ـبهصورت جداشده از سبک و سیاقشانـ پیش میکشند
که مسلمانان را به کشتار و جهاد در راه خدا فرامیخواند.
پاسخ:

اول:

عمق معنای روش تجزیه و تقطیعی که تشکیککنندگان انجام میدهند روشن است؛
اینکه آنان ـدر جهت توجیه هدف و خواستۀ خودشان که مبتنی بر اشکالتراشی نسبت به
قرآن و اسلم استـ به تقطیع آیاتی از قرآن که به جنگ و پیکار دعوت میکند از سبک و
عمومی ضمنیشان ،اقدام میکنند؛ تا در ذهن مخاطب چنین حک کنند که اسلم،
سیاق
ِ
ِ
دین خشونت و ترور و جنگ است؛ و حال آنکه خواننده ملحظه میکند ـو ما نیز خواهیم
دیدـ در این آیات در چهارچوب سبک و سیاق خودشان ،دعوت به جنگ و پیکار بهجهت
جلوگیری از آزار ستمکاران و پیکار با کسانی آمده است که با آنها پیکار کرده و حقوقشان
را سلب کردهاند.
سید احمدالحسن میفرماید:
«قرآن یکپارچه و کامل است ،و آنچه وهابیها برای گسترش عقاید باطل و
فتواهایشان دربارۀ کشتار مردم انجام میدهند ،و آنچه مسیحیها و دیگران در این
روزها برای طعنهزدن به قرآن انجام میدهند ،عبارت است از فرایند تقطیع آیاتی از
کتابی که یکپارچه و کامل است و نمیتوان بخشی از آن را بهدور از کل یا بقیۀ اجزا
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برگرفت .خداوند در قرآن بیان کرده که قرآن ،یکپارچه و کامل است و جزءجزءکردن
آن صحیح نیست و کسی که آن را جزءجزء کندُ ،مغرض است میخواهد بهشکلی
کور و بیهدف طعنه بزند؛ مانند کسی که به گویندۀ «ال اله اله الله» میگوید تو کافر
هستی و وجود خدا را انکار میکنی؛ چراکه «ال اله» گفتی! یا کسی است که برای
هدف نفسانیاش ،میخواهد عقیده یا فتوای فاسدی را گسترش دهد؛ همان طور
1
که وهابیها چنین میکنند».
دوم:

طبق قرآن کریم ،محور اصلی و اساسی که راه و روش دعوت به خدا و بهطور کلی
اسلم بهعنوان یک دین و رسالت اصلحی الهی برای تمام بشریت به دور آن میچرخد از
دو جزء تألیف شده است:
 -1دعوت بهسوی خدا با حکمت و موعظۀ حسنه .حقتعالی میفرمایدْ  :اد ُع
َ
َ
ْ
ْ َ ْ
َ ْ ْ
َ
إ َل ٰی َ
یل َر ِبك ِبال ِحک َم ِة َوال َم ْو ِعظ ِة ال َح َس َن ِة َو َج ِادل ُه ْم ِبال ِتي ِه َي أ ْح َس ُن ِإن
ب
س
َِ َ َ ُ ِ َ َ ِ ْ َ ُ َ ْ َ َ
َ ُ َ ََُْ ُْ َْ
َ
َ
ْ
َ 2
ربك هو أعلم ِبمن ضل عن س ِب ِیل ِه وهو أعلم ِبالمهت ِدین( با حکمت و اندرز
نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به [شیوهای] که نیکوتر است
مجادله نمای .در حقیقت ،پروردگار تو به [حال] کسی که از راه او منحرف
شده داناتر ،و به [حال] راهیافتگان [نیز ]داناتر است).
َ
ْ
 -2وادار نکردن دیگران به ایمان و اعتقاد .حقتعالی میفرماید :ال ِإک َر َاه ِفي
الد ِین( 3در دین ،اجباری نیست)؛ چراکه دین ،قبل از هرچیز دیگری ،یک
ِ

 - 1سید احمدالحسن ،سیزدهمین حواری ،پاسخ پرسش شمارۀ  ،6پینوشت دکتر علء سالم.
 - 2نحل.125 :
 - 3بقره.256 :
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اعتقاد قلبی است ،و تا زمانی که با رضایت و انتخاب حاصل نشده باشد دین
حقیقی نخواهد بود؛ بلکه چنین ایمانی به نفاق ،نزدیکتر است.
حال که این مطلب را دانستیم هرگونه خروج از این محور اساسی و اصل ثابت اولیه،
حالتی استثنایی و ثانوی ،و درمانی موقت برای شرایطی برشمرده میشود که رهبری الهی
را وادار به آن کرده است.
سوم:

دعوت بهسوی خدا و دین استوارش ،مشروط به شروط مشخصی است ،و برای همگان
و با هر کیفیتی ،فراهم نیست:
از ابو عمرو زبیری ،از ابوعبدالله روایت شده است :گوید :به ایشان عرض کردم :از
دعوت بهسوی خدا و جهاد در راهش به من خبر بده که آیا برای عدهای است که فقط آنها
مجاز به انجامش هستند و هیچکس دیگری غیر از آنها به جهاد اقدام نمیکند؟ یا هرکس
که خداوند عزوجل را یکتا میداند و به فرستادهاش ایمان دارد میتواند به آن اقدام کند،
و کسی که چنین باشد این حق را دارد که به خداوند عزوجل و به اطاعت از او فرابخواند و
در راهش جهاد کند؟ ایشان فرمود« :این فقط از ِآن قومی است که جز برای آنها حلل
نیست ،و فقط اینان میتوانند به آن اقدام کنند ».عرض کردم :این افراد چه کسانی هستند؟
فرمود« :کسی که شرایط خداوند عزوجل را در جنگ و جهاد با مجاهدین برآورده میکند،
فقط به چنین شخصی برای دعوت بهسوی خداوند عزوجل اجازه داده شده است؛ و کسی
که در جهاد با مجاهدین ،شرایط خداوند عزوجل را برآورده نکند برای جهاد به او اجازه داده
نشده است ،و همین طور دعوت بهسوی خدا [را نیز اجازه ندارد] تا آنکه شرایط جهاد را که
خداوند بر او واجب ساخته است بر خودش حاکم کند».
عرض کردم :خداوند رحمتت کند ،برایم توضیح بدهید .فرمود« :خداوند تبارکوتعالی
در کتاب خود (به پیامبرش) خبر داده است بهسوی او دعوت کند ،و دعوتکنندگان بهسوی
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خود را توصیف کرده است .برای آنان درجاتی تعیین کرده است تا یکدیگر را بشناسند و از
خود او ـتبارکوتعالیـ اولین کسی است
یکدیگر راهنمایی بجویند .چنین خبر داده است که ِ
که بهسوی خودش فرامیخواند ،و بهسوی اطاعت از خودش و پیروی از دستورش دعوت
َ َُ َْ ُ َ ٰ َ َ َ
َ َ
َ
السل ِم َو َی ْه ِدي َم ْن َیش ُاء ِإل ٰی ِص َر ٍاط ُم ْست ِق ٍیم( و
میکند .میفرماید :والله یدعو ِإلی د ِار
خدا به سرای سلمت فرامیخواند ،و هرکه را بخواهد به راه راست هدایت میکند) .سپس
ْ َ ْ
َ ْ ْ
فرستادهاش را میستاید و میفرمایدْ  :اد ُع إ َل ٰی َ
یل َر ِبك ِبال ِحک َم ِة َوال َم ْو ِعظ ِة ال َح َس َن ِة
ب
س
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َو َج ِادل ُه ْم ِبال ِتي ِه َي أ ْح َس ُن( با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به
[شیوهای] که نیکوتر است مجادله نمای .در حقیقت ،پروردگار تو به [حال] کسی که از راه
او منحرف شده داناتر ،و به [حال] راهیافتگان [نیز ]داناتر است)؛ یعنی با قرآن؛ و کسی که
با دستور خداوند مخالفت میکند و با چیزی غیر از دستوری که او در کتابش داده است
بهسوی خدا فرامیخواند [در واقع] بهسوی خدا دعوت نکرده است؛ و حال آنکه فقط دستور
َ َ
داده شده است که جز به او فراخوانده نشود .دربارۀ پیامبر خودش میفرمایدَ  :و ِإنك
َ
َ
ََ
لت ْه ِدي ِإل ٰی ِص َر ٍاط ُم ْست ِق ٍیم( و بهراستی تو به راه مستقیم هدایت میکنی)؛ میفرماید:
فرامیخوانی .سپس خداوند تبارکوتعالی برای بار سوم در کتاب خود ،باز هم بهسوی
خودش فرامیخواند :إ َن َٰه َذا ْال ُق ْر َآن َی ْهدي ل َلتي ه َي َأ ْق َو ُم ـأی یدعواـ َو ُی َبش ُر ْال ُم ْؤمن َ
ین
ِ ِِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ً
(قطعا این قرآن به [آیینی] که خود پایدارتر است راه مینماید ـیعنی فرامیخواندـ و به آن
مؤمنانی که کارهای شایسته میکنند) .سپس در کتاب خود ،کسی را که پس از خودش و
پس از فرستادهاش اجازۀ فراخواندن بهسوی خودش را داده است ذکر کرده ،میفرماید:
ْ َ ُ َٰ َ
َ
ََْ ُ ْ ْ ُ ْ َُ ٌ َْ ُ َ َ ْ َ ْ ََُْ ُ َ
ون ب ْال َم ْ
ُ
وف َو َی ْن َه ْون َع ِن ال ُم ْنک ِر َوأول ِئك ُه ُم
ر
ع
ِ
ْو ْلتکن ِمنکم أمة یدعون ِإلی الخی ِر ویأمر ِ
َ
ال ُمف ِل ُحون ( و باید از میان شما ،گروهی[ ،مردم را] به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته
فرمان دهند و از زشتی بازدارند؛ و آنان همان رستگاراناند) .سپس دربارۀ این امت و اینکه
چه کسانی هستند خبر داده است ،و اینکه آنها از فرزندان ابراهیم و از فرزندان اسماعیل،
از ساکنان حرم هستند ،و جزو افرادی هستند که غیر خدا را هرگز نپرستیدهاند ،و اینان
کسانی هستند که دعوت برایشان واجب شده است؛ همان دعوت و فراخوان ابراهیم و
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اسماعیل که اهل مسجدالحرام بودند؛ همان کسانی که در کتاب خود دربارهشان خبر داده
است ،که پلیدی را از آنان زدوده و آنان را بهطور کامل پاک و مطهر گردانده است؛ همانها
که پیش از این ،در توصیف امت ابراهیم توصیفشان کردیم؛ همان کسانی که منظور و
َْ ُ َ َ ََ
ََ
َ
مقصود این سخن خداوند تبارکوتعالی هستند :أدعو ِإلی الل ِه عل ٰی َب ِص َیر ٍة أنا َو َمن ات َب َع ِني
ِ
(این است راه من ،که من و هرکس پیرویام کرد ،با بینایی بهسوی خدا دعوت میکنیم)؛
یعنی نخستین کسی که با ایمان و تصدیق به آنچه از نزد خداوند عزوجل برای امتی که در
آن و از آن و بهسوی آن آورد ،قبل از دیگر خلیق پیرویاش کرد ،و از جمله کسانی بوده
است که بههیچوجه به خدا شرک نورزیده و بر ایمانش جامۀ ستم ـکه همان شرک استـ
نپوشانده است .سپس پیروان پیامبرش و پیروان این امتی را بیان کرده است که در کتاب
خود آنان را با امر به معروف و نهی از منکر توصیف کرده ،و آنان را دعوتکنندۀ بهسوی
خودش معرفی کرده ،و به آنان اجازۀ دعوت بهسوی خودش را داده ،و فرموده استَ  :یا
َأ ُی َها َالنب ُي َح ْس ُب َك َالل ُه َو َمن َات َب َع َك م َن ْال ُم ْؤمن َ
ین( ای پیامبر ،خدا و کسانی از مؤمنان که
ِ
ِِ
ِ
ِ
پیرو تواند تو را بس است) .سپس پیروان پیامبرش از مؤمنان را توصیف کرده ،و فرموده
ُ َ َ
َ َ َ ْ َُ
َ
َ
ً
ٌ
استُ  :م َح َمد َر ُسول الل ِه َوال ِذ َین َم َع ُه أ ِشد ُاء َعلی الکف ِار ُر َح َم ُاء َب ْی َن ُه ْم ت َر ُاه ْم ُرک ًعا ُس َجدا
ْ ْ َ َ ُ ُ َٰ َ َ ُ
َ
ُُ
ََُْ َ َ ْ ً َ َ َ ْ َ ً َ ُ ْ
ود ذ ِلك َمثل ُه ْم ِفي الت ْو َر ِاة
یبتغون فضل ِمن الل ِه و ِرضوانا ِسیماهم ِفي وجو ِه ِهم ِمن أث ِر السج ِ
ْ ْ
َو َم َث ُل ُه ْ
یل( ...محمد پیامبر خداست؛ و کسانی که با اویند بر کافران سختگیر
ج
ن
اْل
ي
ف
م
ِ
ِ ِ ِ
[و] با یکدیگر مهرباناند .آنان را در رکوع و سجود میبینی .فضل و خشنودی خدا را
خواستارند .علمت [مشخصه] آنان بر اثر سجود در چهرههایشان است .این صفت ایشان
َ
است در تورات ،و مثل آنها در انجیل.)...
سپس خداوند تبارکوتعالی خبر داده است که فقط به صاحبان شروط زیر دستور به
َ َ َ
ُ َ َ
َ َُ َ ََ ُ
پیکار داده است .خداوند عزوجل میفرماید :أ ِذن ِلل ِذ َین ُیقاتلون ِبأن ُه ْم ظ ِل ُموا َو ِإن الل َه َعل ٰی
َ
َ َْ ُ ُ
َ
ََ
ُْ
َ
َ
ن ْص ِر ِه ْم لق ِد ٌیر * ال ِذ َین أخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َی ِار ِه ْم ِبغ ْی ِر َح ٍق ِإال أن َیقولوا َر ُب َنا الله( به کسانی که
جنگ بر آنان تحمیل شده ،رخصت [جهاد] داده شده است؛ چراکه مورد ظلم قرار گرفتهاند،
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و البته خدا بر پیروزی آنان سخت تواناست * همان کسانی که بهناحق از خانههایشان بیرون
رانده شدند[ .و گناهی نداشتند] جز اینکه میگفتند :پروردگار ما خداست)؛ و این بهدلیل آن
است که همۀ آنچه میان آسمان و زمین است از ِآن خداوند عزوجل و فرستادهاش و مؤمنانی
است که پیرویشان میکنند و این صفات را دارند .پس آنچه از دنیا در اختیار مشرکان و
کافران و ستمکاران و فاجرانی است که با رسول خدا مخالفت کردند و از اطاعت آن دو
سر باز زدند ،در هر آنچه در اختیارشان است به مؤمنانی که این ویژگیها را دارند ستم
کردهاند ،و بر آنچه خداوند به رسولش بهعنوان فئ داده است ،مسلط شدهاند .این حق آنان
است که خداوند بهعنوان فئ به آنان داده ،و به آنان بازگردانده است .پس «فئ» یعنی همۀ
آنچه در اختیار مشرکان قرار گرفته است ،و سپس بازگشت هرآنچه بر آن تسلط یافته یا در
آن بوده است؛ پس هر سخن یا کاری که به جایگاه خودش بازگردانده شود فئ است...
همچنین آنچه از کافران برای مؤمنان بهعنوان فئ قرار داده است ،حقوق مؤمنان است که
ُ َ َ
پس از ظلم و ستم کافران به آنها بازگردانده میشود .این سخن خداوند است :أ ِذن ِلل ِذ َین
َ َُ َ ََ ُ
ُیقاتلون ِبأن ُه ْم ظ ِل ُموا( به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده ،رخصت [جهاد] داده شده
است)؛ هرچه که مؤمنان از آنان به آن سزاوارترند؛ و فقط به مؤمنانی که شرایط ایمانی را که
توصیف کردیم برآورده کنند اجازه داده شده است؛ و این یعنی به کسی برای جنگ اجازه
داده نشده مگر اینکه ستمدیده باشد ،و مظلوم و ستمدیده نخواهد بود مگر اینکه مؤمن
باشد ،و مؤمن نخواهد بود مگر اینکه شرایط ایمانی را که خداوند برای مؤمنان و مجاهدین
شرط کرده است برآورده سازد .اگر شرایط خداوند عزوجل برایش کامل شود ،او مؤمن است،
و اگر مؤمن باشد ،ستمدیده است ،و اگر ستمدیده باشد ،برای جهاد اجازه داده شده است؛
ُ َ َ
َ َُ َ ََ ُ
َ َ َ َ
بهدلیل این سخن خداوند عزوجل :أ ِذن ِلل ِذ َین ُیقاتلون ِبأن ُه ْم ظ ِل ُموا َو ِإن الل َه َعل ٰی ن ْص ِر ِه ْم
ََ
لق ِد ٌیر( به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده ،رخصت [جهاد] داده شده است؛ چراکه
مورد ظلم قرار گرفتهاند ،و البته خدا بر پیروزی آنان سخت تواناست) .حال اگر شرایط ایمان
را نداشته باشد در این صورت او ظالمی معصیتکار است و باید با او جهاد کرد تا توبه کند.
و شخصی همانند او ،اجازه ندارد در جهاد و فراخوان بهسوی خداوند عزوجل کاری کند؛
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چراکه جزو مؤمنان ستمدیدهای نیست که در قرآن برای جنگ به آنها اجازه داده شده
ُ َ َ
َ َُ َ ََ ُ
است .وقتی این آیه نازل شد :أ ِذن ِلل ِذ َین ُیقاتلون ِبأن ُه ْم ظ ِل ُموا( به کسانی که جنگ بر
آنان تحمیل شده ،رخصت [جهاد] داده شده است) دربارۀ مهاجرینی نازل شد که مردم مکه
آنان را از شهر و اموالشان بیرون رانده بودند و جهاد با آنان بهخاطر ظلم و ستمشان برایشان
حلل شد ،و اجازۀ جنگ به آنان داده شد».
عرض کردم :این آیه دربارۀ مهاجرین بهدلیل ظلم مشرکان اهل مکه به آنان نازل شده
است .حال آنها چه ارتباطی با جنگ با کسرا و قیصر و دیگر مشرکان قبایل عرب دارند؟
فرمود« :اگر فقط برای جنگ با مردم مکه که به آنان ستم کرده بودند به آنها اجازه داده
شده بود ،آنها هیچ راهی برای جنگ با جماعتهای کسرا و قیصر و قبایل عرب و غیر
اهل مکه نداشتند؛ زیرا کسانی که به آنان ستم کردند آنان نبودهاند؛ و آنها فقط برای جنگ
با کسانی از اهل مکه که به آنها ستم کرده بودند اجازه داده شده بودند؛ بهدلیل اخراجشان
از سرزمینشان و غصب اموالشان به ناحق .اگر منظور از آیه فقط مهاجرینی بوده باشد که
مردم مکه به آنان ستم کرده بودند ،فرض این آیه از افراد بعدی برداشته میشد؛ چراکه از
آن ستمکاران و ستمدیدگان دیگر هیچکسی باقی نمیماند ،و به این ترتیب فرض این آیه از
مردم بعد از آنها برداشته میشد [چراکه نه از ستمکاران و نه از ستمدیدگان کسی باقی
نمیماند]؛ اما این طور که تو گمان میکنی و برداشت کردی نیست .اما به مهاجرین از دو
جهت ستم شد :مردم مکه با بیرونراندن آنان از شهرشان و غصب اموالشان ،پس آنها با
اذن خداوند در این مورد با آنان جنگیدند .و نیز ظلم و ستم کسرا و قیصر و دیگر قبایل عرب
و عجم به آنان بهدلیل آنچه در اختیارشان بوده است؛ چراکه مونان نسبت به آنان به آن
سزاوارتر هستند .پس به همین دلیل با اذن و اجازۀ خداوند عزوجل با آنان جنگیدند ،و با
حجت و دلیل همین آیه ،مؤمنان هر زمانی میجنگند .خداوند عزوجل فقط به مؤمنانی
اجازه داده است که این شرایطی را که خداوند عزوجل به آن توصیف کرده است برآورده
کردهاند؛ همان شرایطی که خداوند برای مؤمنان در ایمان و جهاد شرط کرده است .پس
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هرکس این شرایط را برآورده کند مؤمن و ستمدیده است ،و به این معنا ،برای جهاد به او
اجازه داده شده است؛ و کسی که برخلف این باشد ستمکار است و جزو ستمدیدگان نیست،
و در جنگ و نهی از منکر و امر به معروف به او اجازهای داده نشده است؛ چراکه او شایستۀ
اینها نیست ،و برای دعوت بهسوی خداوند عزوجل نیز به او اجازه داده نشده است؛ زیرا
خداوند به همراه چنین شخصی جهاد نمیکند و برای دعوت بهسوی خداوند به او دستوری
نداده است ،و از جملۀ مجاهدانی نیست که مؤمنان به جهادش اجازه دادهاند؛ و او از جهاد
بازداشته شده است و او را منع کردهاند .همچون کسی که به توبه و حق و امر به معروف و
نهی از منکر فراخوانده شده است دعوتکنندۀ بهسوی خدا نیست؛ و کسی که فرمان داده
شده است که به او فرمان داده شود ایمان بیاورد ،امر به معروف نمیکند ،و کسی که فرمان
داده شده است که به او فرمان داده شود منع شود ،نهی از منکر نمیکند .پس هرکس
همان شرایط خداوند عزوجل ـکه یاران شایستۀ پیامبر به آنها توصیف شدهاندـ در او
بهطور کامل فراهم باشد و ستمدیده نیز باشد ،برای جهاد به او اجازه داده شده است ،درست
به همان صورتی که به آنها برای جهاد اجازه داده شده بود؛ چراکه حکم خداوند عزوجل
دربارۀ اولین و آخرین ،و واجبات او برای همۀ آنان یکسان است؛ مگر بنا به علتی یا
حادثهای .مؤمن ِان اولین و آخرین در بازداشتن حوادث ،همسان هستند و واجبات برای آنان
یکسان است؛ پس هرآنچه از ادای فرائض از اولینها پرسیده میشود از آخرینها هم
پرسیده میشود ،آنها نیز همانند اولینها مورد حساب قرار میگیرند؛ و کسی از مؤمنان از
این ویژگی که "خداوند به او اجازۀ جهاد داده است" برخوردار نباشد اهل جهاد نیست و به او
اجازه داده نشده است ،تا هنگامی که شرطی را که خداوند عزوجل مقرر فرموده است فراهم
کند .پس اگر شرایط خداوند عزوجل برای مؤمنان و مجاهدین در او کامل شد ،او جزو
1
کسانی است که به آنان برای جهاد اجازه داده شده است»...

 - 1کلینی ،کافی13 / 5:تا .19
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با دقت در این روایت ،چند نکته روشن میشود که ما آنچه را که با مسئلۀ ما ارتباط دارد
برمیگیریم:
 -1دعوت بهسوی خدا با کلمه ،جهاد در راه خداست؛ در نتیجه صحیح نیست که
اسلم را بهخاطر هر کلمهای ـکه در متونش میآیدـ و به جهاد در راه خداوند
فرامیخواند محاکمه کنیم ،آن هم فقط به این دلیل که به حمل سلح
فراخوانده است.
 -2در خصوص پیکار در راه خدا ـهمچنین جهاد با کلمهـ شرایطی وجود دارد ،و
کسی که این شرطها در او فراهم نباشد اجازۀ جنگ به او داده نشده است.
امام صادق فرموده است« :کسی که شرایط خداوند عزوجل را در جنگ
و جهاد با مجاهدین برآورده میکند ،فقط به چنین شخصی برای دعوت به
خداوند عزوجل اجازه داده شده است؛ و کسی که در جهاد با مجاهدین،
شرایط خداوند عزوجل را برآورده نکند برای جهاد به او اجازه داده نشده است،
و همین طور دعوت بهسوی خدا [را نیز اجازه ندارد] تا آنکه شرایط جهاد را
که خداوند بر او واجب ساخته است بر خودش حاکم کند».
 -3رویکرد و روش خداوند سبحان در دعوت بهسوی خودش ،با این سخن
َ َُ َْ ُ َ ٰ َ َ َ
السل ِم َو َی ْه ِدي َم ْن
خداوند متعال جلوهگر شده است :والله یدعو ِإلی د ِار
َ َ
َ
َیش ُاء ِإل ٰی ِص َر ٍاط ُم ْست ِق ٍیم( 1و خدا [شما را] به سرای سلمت فرامیخواند،
و هرکه را بخواهد به راه راست هدایت میکند) و روش فرستادهاش در این
َ ْ ْ
سخن خداوند متعال جلوهگر شده استْ  :اد ُع إ َل ٰی َ
یل َر ِبك ِبال ِحک َم ِة
ب
س
ِ
ِ ِ

 - 1یونس.25 :
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َ
َ
ْ
ْ َ ْ
َوال َم ْو ِعظ ِة ال َح َس َن ِة َو َج ِادل ُه ْم ِبال ِتي ِه َي أ ْح َس ُن( 1با حکمت و اندرز نیکو به
راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به [شیوهای] که نیکوتر است مجادله نما).
 -4امتی که به آنان اجازه داده شده است که در تمام سطوح بهسوی خداوند
دعوت کنند ،در محمد و پیروانش ،و پس از وی ،در اوصیای محمد
جلوهگر شده است؛ یعنی همان کسانی که خداوند ،پلیدی را از آنان زدوده و
آنان را بهطور کامل پاک و مطهر کرده است؛ و نیز پیروان ایشان؛ این یعنی از
جمله مهمترین شروط جهاد در راه خداوند ـچه با کلمه و چه با سلحـ پیروی
ً
از امام تعیینشده از سوی خداوند است .در نتیجه ـو واقعا هم چنین استـ
جهاد فقط زیر پرچم الهی معصوم انجام میشود.
 -5همچنین در خصوص پیکار در راه خداوند ـعلوه بر شرط قبلیـ خداوند شرط
فرموده است که مجاهد و جنگاور ،باید مظلوم و ستمدیده بوده باشد؛ این
یعنی جهاد و پیکار در اسلم ،از نوع دفاعی و برای ممانعت از آزار ،یا
بازپسگرفتن حق غصبشده و مانند آن است؛ همان طور که امام صادق
ِ
فرموده است« :اینچنین است که اجازۀ جنگ به او داده نشده است مگر
اینکه مظلوم و ستمدیده باشد».
َ َ ُ ََ ُ َ َْ َ
به همین دلیل حقتعالی میفرمایدَ  :ف َقات ْل في َ
یل الل ِه ال تکلف ِإال نف َسك َو َح ِر ِض
ب
س
ِ ِ
ِ
ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َِ ْ ً َ َ َ ُ َ ْ ً
2
المؤ ِم ِنین عسی الله أن یکف بأس ال ِذین کفروا والله أشد بأسا وأشد تن ِکیل( پس در راه
خدا پیکار کن؛ تو جز عهدهدار شخص خود نیستی .و[لی] مؤمنان را [به مبارزه] برانگیز.
باشد که خداوند آسیب کسانی را که کفر ورزیدهاند بازدارد ،و خداست که قدرتش بیشتر و
جنگ در راه خدا،
کیفرش سختتر است) .روشن است که علت فراخوان و تشویق به ِ

 - 1نحل.125 :
 - 2نسل.84 :
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ممانعت از رنج و ستم کافران به مؤمنان است.
چهارم:

جنگ در راه خدا ،همان فراخوان به خشونت
تشکیککننده فرض میکند فراخوان به ِ
و کشتاری است که از نظر اخلقی توجیهی ندارد؛ در حالی که بهطور کلی ،این فرضی
نادرست است؛ بلکه فرضی است که بیشتر به وهم و خیال نزدیک است تا به آن حقیقت و
واقعیتی که همۀ شرایع و قوانین تأییدش میکنند.
بهعنوان مثال :اگر ما در حقوق بینالملل و شیوۀ تعامل بینالمللی دقت کنیم مشاهده
میکنیم حقوق و وظایفی را برای حکومتها واجب کرده است؛ 1مثل:
-1
-2
-3
-4
-5

وظیفۀ دولت در برابر اقلیم و ساکنان تحت کنترلش.
دفاع از جان مردم در وضعیتهای بهخصوص.
دخالتنکردن در مسائل داخلی دولتهای دیگر.
ممانعت از استفاده از زور و تهدید در روابط بینالمللی.
همسایۀ خوب بودن ،و اجرای تعهدات با ُحسننیت.

و این یعنی هر نهاد مستقلی که بخواهد بنیان نهاده شود ناگزیر باید راههای ماندگاری
ً
و بقایش نیز بررسی شود؛ وگرنه سرنوشتش قطعا نابودی و سرنگونی خواهد بود؛ بر همین
اساس قوانین بینالملل به همۀ کشورها حقوق گفتهشده را اعطا کرده است؛ و اسلم نیز
ـبا توجه به اینکه یک چهارچوب اصلحگرایانۀ کامل استـ از این عرف عمومی انسانی ،در
مطالبۀ این حقوق اساسی که همه به آن اقرار دارند ،مستثنا نیست؛ بهخصوص اینکه
طرحهای اسلم فقط در سطح تصحیح اعتقادات و انجام آیینهای عبادی محدود
نمیشود؛ بلکه فراتر از آن ،تأسیس دولتی را که اصول و مبادی و ارکانش بر اساس

 - 1مراجعه کنید به :دکتر طالب رشید یادکار ،اصول حقوق بینالمللی عمومی و حقوق کشورها.
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شالودههای الهی زیر نظر رهبری الهی (خلیفۀ خداوند در زمینش) باشد نیز شامل میشود.
ً
حال که این نکته روشن شد ،طبیعتا موضعگیری اسلم و قرآن کریم در دعوت پیروانش
به جنگ و جهاد در راه خدا نیز روشن خواهد شد ،و ما میتوانیم آن را بهصورت زیر توضیح
دهیم:
اول:
خداوند سبحان ،مسلمانان را از تعدی و تجاوز به دیگران (غیرمسلمانان) یا وادار کردن
آنان به جنگ بازداشته است؛ ولی این به آن معنا نیست که مسلمانان در برابر کسانی که با
آنها میجنگند یا آنها را آزار میدهند و به آنان تجاوز میکنند و حقوقشان را سلب
میکنند ،فقط نظارهگر باشند .در چنین وضعیتی جنگ [در واقع] دفاع از جان ،و بازداشتن
آزار ،و بازگرداندن حقوق ازدسترفته است؛ این نکتهای است که همۀ شرایع و قوانین زمینی
متداول ـچه در گذشته و چه حالـ به آن اقرار داشتهاند و دارند.
َ ُ َ ُ َ َ َُ َ َ َ
َ َ
حقتعالی میفرمایدَ  :و َقات ُلوا في َ
یل الل ِه ال ِذ َین ُیقا ِتلونک ْم َوال ت ْعتدوا ِإن الل َه ال ُی ِح ُب
ب
س
ِ ِ ِ ِ
ْ َ
ال ُم ْعت ِد َین ( 1و در راه خدا ،با کسانی که با شما میجنگند ،پیکار کنید ،ولی از اندازه
درنگذرید؛ زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست نمیدارد) .این آیه بیان میدارد که خداوند،
مؤمنان را به جنگ تشویق میکند و در عین حال مؤمنان را از ستم و تجاوز به دیگران
بازمیدارد .این آیه ،محکم است و همۀ آیات مربوط به جنگ که در قرآن ذکر شدهاند به آن
بازمیگردند؛ مثل آیههای:
ُ َ
َ
َ
َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ
َ
 -1قا ِتلوا ال ِذ َین ال ُیؤ ِم ُنون ِبالل ِه َوال ِبال َی ْو ِم اْل ِْخ ِر َوال ُی َح ِر ُمون َما َح َر َم الل ُه َو َر ُسول ُه َوال
ْ
ُ ْ َ
َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ
َ
َ
اب َحت ٰی ُی ْعطوا ال ِج ْز َیة َع ْن َی ٍد َو ُه ْم َص ِاغ ُرون( 2با
َی ِد ُینون ِد َین ال َح ِق ِمن ال ِذین أوتوا ال ِکت

 - 1بقره.190 :
 - 2توبه.29 :

................................. 296مؤسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و زبانشناسی ـ دفاع از قرآن

کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمیآورند ،و آنچه را خدا و فرستادهاش
حرام گردانیدهاند حرام نمیدارند ،و متدین به دین حق نمیگردند ،کارزار کنید ،تا در عین
مذلت و خواری به دست خود جزیه دهند).
سید احمدالحسن میفرماید:
«اما دربارۀ آیۀ  29سورۀ توبه ما باید آیات بعدیاش را نیز در نظر بگیریم تا ببینیم
چرا خداوند در اینجا مؤمنان را به پیکار تشویق میکند.
ْ
َ ُ َ ِّ ُ َ
ُ َّ َ ُ ْ ُ َ
ون ما َح َّر َم ُ
الله َو
الله َو ال ِبال َی ْو ِم اْل ِْخ ِر و ال یحرم
توبه :قا ِتلوا الذین ال یؤ ِمنون ِب ُِ
َ ُ ُ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ ِّ َ َّ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ
تاب َحتی ُی ْعطوا ال ِج ْز َیة َع ْن َی ٍد َو ُه ْم
رسوله و ال یدینون دین الحق ِمن الذین أوتوا ال ِک
َ
ُ
ْ
َ
َ ْ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
ُ
ْ
الله ِذلك ق ْوله ْم
الله َو قال ِت النصاری ال َم
صاغ ُرون * َو قال ِت ال َی ُه ُود ُع َز ْی ٌر ْاب ُن
َ ِ
سیح ابن ِ
ِ
ْ ُ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ ُ ْ َ ُ َ َّ َ ُ
ْ
ضاهؤن قول الذین کفروا ِمن قبل قاتلهم الله أنی یؤفکون * اتخذوا
واه ِهم ی
ِبأف
ِ
ِ
ُ
ً
َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َْ ً
َّ ُ
بابا م ْن ُدون الله َو ْال َم َ
سیح ْاب َن َم ْر َی َم َو ما أ ِم ُروا ِإال ِل َی ْع ُبدوا ِإلها
أحبارهم و رهبانهم أر
ً َ َّ ُ ُ َ ِ ُ َ ُ ِ ْ ُ ِ َ ُ ُ َ َ
ْ َ َْ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
َّ
َ ْ
واه ِهم َو یأبی
الله ِبأف ِ
واحدا َال ِإله ِإال هو سبحانه عما یش ِرکون * یریدون َأن یط ِفؤا ن َور ِ
ِ
َْ َ َُ َُ ْ
ُ َّ ْ ُ َّ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ َ َّ
ْ َ ِّ
ُ
َ
دین الحق
کافر
الله ِإال أن ی ِتم نوره و لو ک ِره ال ِ
ون ُ* َهو الذي أرسل رسوله ِبالهدی و ِ
ْ
ْ
َ ِّ ُ ِّ َ َ
ْ
ِل ُیظ ِه َر ُه َعلی الد ِین کل ِه َو ل ْو ک ِر َه ال ُمش ِرکون( 1با کسانی از اهل کتاب که به خدا و
روز بازپسین ایمان نمیآورند و آنچه را خدا و پیامبرش حرام کرده است بر خود حرام
نمیکنند و دین حق را نمیپذیرند پیکار کنید ،تا آنگاه که به دست خود در عین
مذلت و خواری جزیه بدهند * یهود گفتند ُع َزیر پسر خداست ،و نصارا گفتند عیسی
پسر خداست .این سخنی است که بر زبان میرانند همانند گفتار کسانی که پیش از
َ
این کافر بودند .خدا بکشدشان ،چگونه بازگردانیده میشوند؟ * آنها احبار و راهبان
خود و مسیح پسر مریم را بهجای الله به خدایی گرفتند و حال آنکه مأمور بودند تنها
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یک خدا را که هیچ خدایی جز او نیست بپرستند؛ منزه است از آنچه شریکش
میدارند * میخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند ،در حالی که خدا جز
بهکمالرسانیدن نور خود ،نمیخواهد؛ هرچند کافران را خوش نیاید * او کسی است
که فرستادهاش را با هدایت و دین حق فرستاد ،تا او را بر همۀ دینها پیروز گرداند،
هرچند مشرکان را خوش نیاید).
بنابراین خداوند به جنگ با آنان تشویق میکند؛ چراکه آنها کسانی بودند که
ْ
َْ
ُ
ُ ُ َ َْ ُْ ُ ُ
ُ َّ َ ْ
الله ِإال أن ُی ِت َّم ن َور ُه
واه ِه ْم َو َیأ َبی
الله ِبأف ِ
پیکار را آغاز نمودند :یریدون أن یط ِفؤا ن َور ِ
َ َْ َ َ ْ
َ
کاف ُرون( میخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند ،در حالی که
و لو ک ِره ال ِ
خدا جز بهکمالرسانیدن نور خود ،نمیخواهد؛ هرچند کافران را خوش نیاید) و بنده
تصور نمیکنم تحریک به کشتن دیگران یا آمادگی برای کشتن دیگران یا
آمادهکردن نفرات برای کشتار دیگران ،جنگ محسوب نشود؛ و معتقدم ارادۀ
خاموشکردن نور خداوند با دهانهایشان ،چنین مواردی و حتی بیشتر را دربردارد.
هرچند آیات گفتهشده ،گرفتن و پاسخدادن را احتمال میدهد و اینکه جزو
متشابهات هستند ،ولی آیۀ روشن و محکمی وجود دارد که بیان میکند خداوند
مؤمنان را به جنگ با کسانی که با آنها میجنگند تشویق میکند و مؤمنان را از
تجاوز به دیگران بازمیدارد؛ و متشابه به محکم بازگردانیده میشود.
َّ َ ُ َ ُ
َ َُ
خداوند متعال میفرمایدَ  :و قات ُلوا في َ
ذین ُیقا ِتلونک ْم َو ال ت ْعتدوا
الله ال
س
ِ
بیل ِ
ِ
ْ َ
إ َّن َ
الله ال ُی ِح ُّب ال ُم ْعتدین( 1با کسانی که با شما جنگ میکنند ،در راه خدا بجنگید
ِ
2
و تعدی مکنید؛ زیرا خدا تجاوزکاران را دوست ندارد)».
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َْ َ
َ ََ ُ
الش ُهور ع ْن َد َالله ْاث َنا َع َش َر َش ْه ًرا في ک َتاب َالله َی ْو َم َخ َل َق َ
الس َم َ
ات َواْل ْرض
او
ِ  -2إن ِعدة
ِ ِ
ِ
ِ َِ ِ ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ٰ
َ
َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ً ََ
َ
َ
م ْن َها َأ ْر َب َع ٌة ُح ُر ٌ
الد ُین الق ِی ُم فل تظ ِل ُموا ِف ِیهن أنفسکم وقا ِتلوا المش ِر ِکین کافة کما
ك
ل
ذ
م
ِ
ِ
ِ
َُ ُ َ ُ ْ َ َ ً َ َْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ
َ 1
یقا ِتلونکم کافة واعلموا أن الله مع المت ِقین( در حقیقت ،شمارۀ ماهها نزد خدا ،از روزی
که آسمانها و زمین را آفریده ،در کتاب [علم] خدا ،دوازده ماه است؛ از این [دوازده ماه]،
[ماه] حرام است .این است آیین استوار ،پس در این [چهار ماه] بر خود ستم
چهار ماهِ ،
مکنید ،و همگی با مشرکان بجنگید ،چنانکه آنان همگی با شما میجنگند ،و بدانید خدا
با پرهیزگاران است).
این آیه در اینکه خداوند سبحان ،مسلمانان را به جنگ با افرادی که با ایشان جنگیدند
دستور میدهد ،نه اینکه جنگ را با دیگران آغاز کنند ،صراحت دارد.
ْ
َ
َُ
ُ َ َْ ْ ُ
َ ُ َ َ
 -3حقتعالی میفرمایدَ  :ست ِجدون آخ ِر َین ُی ِریدون أن َیأ َم ُنوک ْم َو َیأ َم ُنوا ق ْو َم ُه ْم کل َما
ُ
الس َل َم َو َی ُک ُفوا َأ ْید َی ُه ْم َف ُخ ُذ ُ
ُر ُدوا إ َلی ْالف ْت َنة أ ْرک ُسوا ف َیها َفإ ْن َل ْم َی ْع َتز ُل ُوک ْم َو ُی ْل ُقوا إ َل ْی ُک ُم َ
وه ْم
ِ
ِ ِ ِ ِ ُ ِ
ِ
ْ ِ
ِ
َ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َٰ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ً ُ ً 2
واقتلوهم حیث ث ِقفتموهم وأول ِئکم جعلنا لکم علی ِهم سلطانا م ِبینا( بهزودی ،گروهی دیگر
را خواهید یافت که میخواهند از شما آسودهخاطر و از قوم خود [نیز] ایمن باشند[ .آنها]
هر بار که به فتنه بازگردانده شوند ،سر در آن فرو میبرند .پس اگر از شما کنارهگیری نکردند
و به شما پیشنهاد صلح ندادند و از شما دست برنداشتند ،هرکجا آنان را یافتید به اسارت
بگیرید و بکشیدشان .آناناند که ما برای شما علیه ایشان تسلطی آشکار قرار دادهایم).
فراخوان به جنگ در این آیه ،فراخوان به جنگی که آغازگرش باشند نیست؛ بلکه دعوت
به جنگ با کسی است که از آزار و اذیت مسلمانان دست برنمیدارد؛ در نتیجه دعوت به
جنگ دفاعی است.
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سید احمدالحسن در توضیح این آیه فرموده است:
«این آیه به جنگ با کافر محاربی که دست از آزار مؤمنین بازنمیدارد تشویق
میکند؛ بهعلوه اینکه در آیۀ پیش از آن ،بیانی است برای جایزبودن صلح با کسی
که درخواست صلح میکند و با مؤمنان نمیجنگند و نمیخواهد آنها را آزار دهد:
َ
ُ
ٌ َ ُُ
ْ ُ
َْ
َّ َّ َ ُ َ
ذین َی ِصلون ِإلی ق ْو ٍم َب ْی َنک ْم َو َب ْی َن ُه ْم میثاق أ ْو جاؤک ْم َح ِص َرت ُصد ُور ُه ْم أن
ِ إال ال
ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
قات ُل ُوک ْم َفإن ْاع َت َز ُل ُوک ْم َف َلمْ
یقا ِتلوکم أو یقا ِتلوا قومهم و لو شاء الله لسلطهم علیکم فل
ِِ
ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ
1
الله لک ْم َعل ْی ِه ْم َسبیل( مگر کسانی که به
یقا ِتلوکم و ألقوا ِإلیکم السلم فما جعل
قومی که میان شما و ایشان پیمانی است میپیوندند ،یا خود ،نزد شما میآیند در
حالی که از جنگیدن با شما یا جنگیدن با قوم خود ،ملول شده باشند ،و اگر خدا
میخواست بر شما پیروزشان میساخت و با شما به جنگ برمیخاستند .پس هرگاه
کناره گرفتند و با شما نجنگیدند و به شما پیشنهاد صلح دادند ،خدا هیچ راهی برای
2
شما بر ضد آنان نگشوده است)».
َ
َ
ُ ْ ُ
وه ْم َوأ ْخر ُج ُ
وه ْم َح ْی ُث َثق ْف ُت ُم ُ
 -4این فرمودۀ حقتعالیَ  :و ْاق ُت ُل ُ
وه ْم ِم ْن َح ْیث أخ َر ُجوک ْم
ِ
ِ
َو ْالف ْت َن ُة َأ َش ُد م َن ْال َق ْتل َوَال ُت َقات ُل ُ
وه ْم ع ْن َد ْال َم ْسجد ْال َح َرام َح َت ٰی ُی َقات ُل ُوک ْم فیه َفإ ْن َق َات ُل ُوکمْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ َ
َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َٰ َ َ َ ُ ِ ْ َ
َ َ ُ ُ ْ ََ ٰ َ َ ُ َ َْ ٌ ََ ُ َ
َ
الدین ِلل ِه ف ِإ ِن
فاقتلوهم کذ ِلك جزاء الک ِاف ِرین *  ...وقا ِتلوهم حتی ال تکون ِفتنة ویکون ِ
َْ َ ْ ََ ُ ْ َ َ َ َ َ َ
الظالم َ
ین( 3و هرکجا بر ایشان دست یافتید آنان را بکشید ،و
انتهوا فل عدوان ِإال علی
ِِ
همان گونه که شما را بیرون راندند آنان را بیرون برانید[ ،چراکه] فتنه از قتل بدتر است؛ [با
این وجود] در کنار مسجدالحرام با آنان نجنگید ،مگر آنکه با شما در آنجا به جنگ درآیند؛
پس اگر با شما جنگیدند آنان را بکشید ،که کیفر کافران چنین است ... * .با آنان بجنگید
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تا دیگر فتنهای نباشد ،و دین ،مخصوص خدا شود .پس اگر دست برداشتند ،تجاوز جز بر
ستمکاران روا نیست).
توضیح این دو آیه ،همان مطالب گفتهشدۀ قبلی است .دعوت به جنگ در این دو آیه
از نوع آغازگری جنگ نیست؛ بلکه فقط برای بازداشتن آزار و اذیت دیگران ،و بازگرداندن
ُ َْ ُ
حقوق غصبشده توسط آنان استَ  :و َأ ْخر ُج ُ
وه ْم ِم ْن َح ْیث أخ َر ُجوک ْم( و همان گونه که
ِ
شما را بیرون راندند آنان را بیرون برانید) .واقعیت این است که ما هیچ حکومت یا گروهی را
ندیدهایم که اجازۀ سلب حقوقش را داده باشد و برای دفاع از خود و بازگرداندن حق و حقوق
خودش فقط یک نظارهگر بوده باشد؛ حال آیا چنین جنگی (بهعنوان خشونتی
غیرقابلتوجیه) این تشکیککنندگان و خداناباوران را آشفته میکند؟!
َ َ
َ
َ
َ
َ
 -5همین طور فرمودۀ حقتعالیِ  :إن َما َج َز ُاء ال ِذ َین ُی َح ِار ُبون الل َه َو َر ُسول ُه َو َی ْس َع ْون ِفي
َ ْ َ َُ َ َ َ َُ َ َ
َْ
َْ
َ ُ
َ
َ َ َ
اْل ْر ِض ف َس ًادا أن ُیقتلوا أ ْو ُی َصل ُبوا أ ْو تقط َع أ ْی ِد ِیه ْم َوأ ْر ُجل ُه ْم ِم ْن ِخل ٍف أ ْو ُی ْنف ْوا ِم َن اْل ْر ِض
َٰ َ َ
ُ
الد ْن َیا َو َل ُه ْم في اْلْخ َرة َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌیم( 1سزای کسانی که با خدا و
ذ ِلك ل ُه ْم ِخ ْز ٌي ِفي
ِ
ِ ِ
پیامبرش میجنگند و در زمین به فساد میکوشند ،جز این نیست که کشته ،یا بر دار آویخته
شوند ،یا دست و پایشان در خلف جهت یکدیگر بریده شود ،یا از آن سرزمین تبعید گردند.
رسوایی آنان در دنیاست؛ و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت).
این،
ِ
و دیگر آیاتی که پیکار با محاربین و فرستادهاش را الزم میگردانند؛ همچنین پیکار با
َ
منافقینی که دست از آزار و اذیت مسلمانان برنمیدارند .حقتعالی میفرمایدَ  :یا أ ُی َها َالن ِب ُي
ْ
ْ َُ َ َ ُْ َ َ ُْْ َ
ْ
ین َواغلظ َعل ْی ِه ْم َو َمأ َو ُاه ْم َج َه َن ُم َو ِب ْئ َس ال َم ِص ُیر ( 2ای پیامبر ،با
َج ِاه ِد الکفار والمن ِاف ِق
کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر ،و جایگاه آنان دوزخ است ،و چه بد
فرجامی است) .پس روشن است که جنگ مسلمانان با آنان برای بازداشتن آزار و اذیت و
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دشمنی آنان بوده است.
دوم:
از سوی دیگر ،برخی از آیات قرآن کریم که به جنگ فرامیخواند ،تنها درصدد باالبردن
ارزش معنوی جنگجویان مسلمان هستند ،و بیان اینکه جنگ دفاعی آنان از خودشان و در
برابر کسانی که آنان را آزار میدهند و به آنان تجاوز میکنند ،موجب رسیدن به پاداش از
سوی خداوند سبحان در روز قیامت است ،و این مسئله فقط به انجام یک واجب و تکلیف
ً
(مثل یک وظیفۀ ملی و میهنی) که قانون جاری در حکومت اسلمی آن را الزم میکند
ـهمان طور که داوطلبان در همۀ لشکرهای جهان انجام میدهندـ تعلق ندارد.
ما چنین معنایی را در آیات متعددی میتوانیم ملحظه کنیم؛ از جمله:
َ ُ ْ َ ُ
َ َ ُ
َ
َْ َ ْ
ُ َ ُ
ُ
 ک ِت َب َعل ْیک ُم ال ِقتال َو ُه َو ک ْر ٌه لک ْم َو َع َس ٰی أن تک َر ُهوا ش ْی ًئا َو ُه َو خ ْی ٌر لک ْمَ َ ُ
َ
َْ ُ
َ َ َُْ َ َ َ َ
َو َع َس ٰی أن ت ِح ُبوا ش ْی ًئا َو ُه َو ش ٌر لک ْم َوالل ُه َی ْعل ُم َوأنت ْم ال ت ْعل ُمون( 1بر شما
کارزار واجب شده است ،در حالی که برای شما ناگوار است .و چه بسا چیزی
را خوش نمیدارید و آن برای شما خوب است ،و چه بسا چیزی را دوست
میدارید و آن برای شما بد است ،و خدا میداند و شما نمیدانید).
َ ََ َ
َ
 َ و َقات ُلوا في َیل الل ِه َو ْاعل ُموا أن الل َه َس ِم ٌیع َع ِل ٌیم( 2و در راه خدا کارزار
ب
س
ِ ِ
ِ ِ
کنید ،و بدانید خداوند شنوای داناست).
َ َ َ ْ َُ ْ
َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ َْ
 َ ف ْل ُی َقات ْل في َیل الل ِه ال ِذین یشرون الحیاة الدنیا ِباْل ِْخر ِة ومن یقا ِتل ِفي
ب
س
ِ َ َِ ْ َ ْ ِ َ ِ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
َ
ْ
َ
ً 3
یل الل ِه ف ُیقتل أ ْو یغ ِلب ف َس ْوف نؤ ِت ِیه أج ًرا ع ِظیما( پس ،باید کسانی که
س ِب ِ
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زندگی دنیا را در برابر آخرت معامله میکنند در راه خدا بجنگند؛ و هرکس در
راه خدا بجنگد و کشته یا پیروز شود ،بهزودی پاداشی بزرگ به او خواهیم داد).
َ
ُْْ َ َ ْ َ ْ ُ
َ
ُ ْ َ
ین َعلی ال ِقت ِال ِإن َیک ْن ِم ْنک ْم ِعش ُرون َص ِاب ُرون
 َ یا أ ُی َها َالن ِب ُي َح ِر ِض المؤ ِم ِنَ َ ََ َ َ
َ
ُ َ ٌ ْ َْ ً
ْ ُ
ََ
ْ
َیغ ِل ُبوا ِمائت ْی ِن َو ِإن َیک ْن ِم ْنک ْم ِمائة َیغ ِل ُبوا ألفا ِم َن ال ِذ َین کف ُروا ِبأن ُه ْم ق ْو ٌم ال
َْ َ
َیفق ُهون( 1ای پیامبر ،مؤمنان را به جهاد برانگیز .اگر از [میان] شما بیست
تن شکیبا باشند بر دویست تن چیره میشوند ،و اگر از شما یکصد تن باشند
بر هزار تن از کافران پیروز میگردند؛ چراکه آنان قومی هستند که
نمیفهمند).
سوم:
برخی از آیات درصدد بیان قوانین نظامی هستند که حقوق رزمندۀ اسلمی را توضیح
میدهند و اینکه چهکاری برایش جایز است انجام دهد ،و در میدان نبرد علیه کسی که با
او میجنگد و به او ستم میکند ،چه کاری را جایز نیست انجام دهد.
سید احمدالحسن میفرماید:
«همچنین باید به این نکته توجه داشت که اسلم و دین الهی ،دین را از سیاست
جدا نمیداند؛ بلکه حکومت و سیاست ،بخشی از دین است ،و در نتیجه بسیاری از
آیات در قرآن عبارتاند از قوانین نظامی که حقوق سرباز را در نبرد و کاری را که
مجاز است در برابر کسی که با او میجنگد انجام دهد ،مشخص میکنند .مؤمن تا
زمانی که با او جنگی نشود نمیجنگد و فقط با دستور خداوند پیکار میکند تا اجر و
پاداش بگیرد؛ به همین جهت خداوند برای مؤمنان در میدان نبرد ،جنگ با کسانی
را که با او میجنگند در آیات قرآنی تشریع فرموده است؛ همان طور که هماکنون و
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پیش از این ،حکومتها برای لشکریانشان قوانینی را وضع میکنند و در آن حقوق
سربازانشان را در میدان نبرد بیان ،و آنچه جایز است و آنچه جایز نیست و  ....را
1
تشریح میکنند».
َ َ َ ُُ َ َ ََُ َ َ ْ َ َ
َ َ
اب َحت ٰی ِإذا
ق
بهعنوان مثال این سخن حقتعالی :ف ِإذا ل ِقیتم ال ِذین کفروا فضر
الر ِ
ب َِ
َ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ً َ ْ ُ َ َ َ ً َ َ ٰ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َٰ
ك َو َل ْو َی َش ُاء َاللهُ
أثخنتموهم فشدوا الوثاق ف ِإما منا بعد و ِإما ِفداء حتی تضع الحرب أوزارها ذل
َ ََ ْ ُِ َ َ
َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َٰ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ
ْ َ َ ُ ْ 2
ین ق ِتلوا ِفي َس ِبیل الل ِه فلن ی ِضل أعمالهم
ال نتصر ِمنهم ول ِکن ِلیبلو بعضکم ِببع ٍض وال ِذ
ِ
(پس چون با کسانی که کفر ورزیدهاند برخورد کنید ،گردنها[یشان] را بزنید .تا چون آنان
را [در کشتار] از پای درآوردید ،پس [اسیران را] استوار در بند کشید؛ سپس یا [بر آنان]
منت نهید [و آزادشان کنید] یا فدیه [و عوض از ایشان بگیرید] ،تا در جنگ ،اسلحه بر
زمین گذاشته شود .این است [دستور خدا]؛ و اگر خدا میخواست ،از ایشان انتقام
میکشید ،ولی [فرمان پیکار داد] تا برخی از شما را بهوسیلۀ برخی [دیگر] بیازماید ،و کسانی
که در راه خدا کشته شدهاند ،هرگز کارهایشان را ضایع نمیکند).
سید احمدالحسن ،در بیان معنای این آیه میفرماید:
«معنی :این آیه برخی از حقوق سربازان مؤمن را در جنگ در میدان نبرد بیان
میکند .از جمله حقوق ایشان آن است که با کافری که با آنها میجنگد ،بجنگند
و بیان میکند از جمله حقوق ایشان ،گرفتن اسیران نیز هست ،و میتوانند در
برخورد با اسیران ،به آنها آزادی دهند یا بدون عوضی آنان را آزاد کنند یا آنان را
مبادله کنند یا برایشان فدیهای بگیرند و...
اشکال این آیه در کجاست؟ گفتیم قرآن عبارت است از قانونی الهی که فقط
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به عبادتها تعلق ندارد؛ بلکه سیاست ،حکومت الهی ،حقوق مؤمنان و آنچه بر
1
ایشان واجب است و  ...را نیز بیان میکند».
چهارم:
هرکس به سیرۀ رسول اکرم مراجعه کند ملحظه میکند ایشان به یهودیان مجاور
مدینۀ منوره ،اجازه زندگی در امنیت داده بود؛ با وجود دشمنیهایی که آنها نسبت به رسول
خدا اظهار داشتند و نفاقی که آشکار کردند و به منافقین پناه دادند و تلش کردند میان
اوس و خزرج دشمنی بیندازند و سعی کردند پیامبر را به قتل برسانند ...و دیگر کارهای
خصمانهای که انجام دادند؛ 2ولی تاریخ به ما نگفته است که آن حضرت سوءقصدی
نسبت به آنان داشته باشد ،یا به یکی از مسلمانان اجازۀ ُّ
تعرض به آنان را داده باشد ،یا به
جنگ با آنها یا به آزار و اذیتشان دستور داده باشد؛ البته تا زمانی که آنها به بندهای
توافقاتی که میان آنان و ایشان منعقد شده بود پایبند بودند؛ هرچند این توافقات در حد و
حدود این دنیا بود؛ ولی آنها بهطور کامل عهد و پیمان خود را زیر پا گذاشتند و به آنچه
میان خودشان و رسول خدا شرط شده بود وفا نکردند؛ پس دشمنان اسلم را برای
نابودی اسلم و دولت نوپایش در مدینۀ منوره یاری دادند ،و به این ترتیب آنها کسانی شدند
که جنگ علیه مسلمانان را آشکار کردند؛ و مسلمانان برای پیکار با آنان رهسپار شدند.
سید احمدالحسن میفرماید:
«بهعلوه ،عملکرد رسول خدا حضرت محمد واضح و روشن است .یهود که
اهل کتاب هستند ،با ایشان در مدینه ،در امنیت زندگی میکردند و به ایشان بدی
نمیرسید تا اینکه این آنها بودند که جنگ با ایشان و کمک به کسانی را که با آن
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حضرت جنگیده بودند آغاز نمودند».
َ
ُ ََ ُ
َ
َ
ْ َ َُ َ َ
حقتعالی میفرمایدَ  :و ِإن نکثوا أ ْی َمان ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد َع ْه ِد ِه ْم َوط َع ُنوا ِفي ِد ِینک ْم فقا ِتلوا أ ِئ َمة
ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ََ ُ َ ُ َ
ون َق ْو ًما َن َک ُثوا َأ ْی َم َان ُه ْم َو َه ُموا بإ ْخ َراج َالر ُ
ول
س
الکف ِر ِإنهم ال أیمان لهم لعلهم ینتهون * أال تقا ِتل
ِ
َِِ ُ ِ
ُ
ین * قاتل ُ
َو ُه ْم َب َد ُء ُوک ْم َأ َو َل َم َرة َأ َت ْخ َش ْو َن ُه ْم َف َالل ُه َأ َح ُق َأ ْن َت ْخ َش ْو ُه إ ْن ک ْن ُت ْم ُم ْؤمن َ
وه ْم ُی َعذ ْب ُهمُ
ِ
ِ
ِِ
ٍ
ِ
َ ُ َْ ُ ْ َ ُ ْ ْ َ َْ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ
َ 2
الله ِبأی ِدیکم ویخ ِز ِهم وینصرکم علی ِهم ویش ِف صدور قو ٍم مؤ ِم ِنین( و ا گر سوگندهای خود
پیشوایان کفر بجنگید؛
را پس از پیمان خویش شکستند و شما را در دینتان طعن زدند ،پس با
ِ
چراکه آنان را هیچ پیمانی نیست ،باشد که بازایستند * .چرا با گروهی که سوگندهای خود را
شکستند و بر آن شدند که فرستادۀ [خدا] را بیرون کنند ،و آنان بودند که نخستین بار
[جنگ را] با شما آغاز کردند ،نمیجنگید؟ آیا از آنان میترسید؟ با اینکه اگر مؤمنید خدا
سزاوارتر است که از او بترسید * .با آنان بجنگید؛ خدا آنان را به دست شما عذاب میدهد و
رسوایشان میکند ،و شما را بر ایشان پیروزی میبخشد و دلهای گروه مؤمنان را تسلی
َ
ََ َ
میدهد) و میفرمایدَ  :و َأ ْن َز َل َالذ َین َظ َاه ُر ُ
وه ْم م ْن أ ْهل ْالک َتاب م ْن َص َ
اص ِیه ْم َوقذف ِفي
ی
ِ
َِ ِ ِ ِ
َِ
َِ
َ
ُُ ُ ُ ْ َ َ ً َْ ُُ َ ََْ ُ َ
ون َفر ًیقا * َوأ ْو َر َث ُک ْم أ ْر َض ُه ْم َود َی َار ُه ْم َوأ ْم َو َال ُه ْم َوأ ْر ًضا َلمْ
قل ِوب ِهم
ِ
الرع َب َف ِ ُریقا َتقتل ُون و َتأ ِسر َ ِ
َ
َ
َت َط ُئ َ
وها َوکان الله عل ٰی ک ِل ش ْي ٍء ق ِد ًیرا ( 3و کسانی از اهل کتاب را که [مشرکان را]
پشتیبانی کرده بودند ،از دژهایشان به زیر آورد و در دلهایشان هراس افکند؛ [بهگونهای]
گروهی را میکشتید و گروهی را اسیر میکردید * .و زمینشان و خانهها و اموالشان و
سرزمینی را که در آن پا ننهاده بودید به شما میراث داد ،و خدا بر هرچیزی تواناست).
این آیات به جنگ با کسی فرامیخواند که جنگ علیه اسلم را آشکار کرده ،و دشمن
اسلم را علیه آن یاری داده است.

 - 1سید احمدالحسن ،سیزدهمین حواری ،پاسخ پرسش  ،6پینوشت :دکتر علء سالم.
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در نتیجه دانستیم اسلم ،از زمان سرآغازش ـو تمامی آیات قرآنـ اجازۀ جنگ
پیشدستانه را به هیچکسی نداده است ،یا اجازۀ ستم به هیچکسی را صادر نکرده است؛ تا
به این ترتیب ـبه آن صورتی که تشکیککنندگان ادعا میکنندـ دینی شمرده شود که با
شمشیر و جنگ و خشونت استوار شده است؛ و ملحظه کردیم همۀ آیاتی که به جنگ
فرامیخوانند ،فقط درصدد بیان جنگ با کسی هستند که با اسلم میجنگد ،و نیز برای
بازداشتن و ممانعت آزار و اذیت دشمن بوده است ،نه بیشتر.
اشکال  :41قرآن خواستار بهحاشیهراندن دیگران است
َ َ ْ َ
َ
الد َین ِع ْند الل ِه ِاْل ْسل ُم
در برخی از
آیات قرآن کریم چنین مضمونی آمده استِ  :إن ِ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ َْ َ َ َ ُ ُ ُ َ ً َْ ُ ْ َ َ ْ َ
َ
َ َ ْ ََ َ َ َ
ات الل ِه
وما اختلف ال ِذین أوتوا ال ِکتاب ِإال ِمن بع ِد ما جاءهم ال ِعلم بغیا بینهم ومن یکف ْر ِبآی ِ
َ َ ََ َ ُ ْ َ
اب( 1در حقیقت ،دین نزد خدا همان اسلم است .و کسانی که کتاب
ف ِإن الله س ِریع ال ِحس ِ
[آسمانی ] به آنان داده شده ،با یکدیگر به اختلف نپرداختند مگر پس از آنکه علم برای
آنان [حاصل] آمد ،آن هم به سابقۀ حسدی که میان آنان وجود داشت .و هرکس به آیات
َ َ ْ َ
ََ ْ َ
خدا کفر ورزد ،پس [بداند] خدا زودشمار است) و َ و َم ْن َی ْبت ِغ غ ْی َر ِاْل ْسل ِم ِد ًینا فل ْن ُیق َبل
َْ
ِم ْن ُه َو ُه َو ِفي اْل ِْخ َر ِة ِم َن الخ ِاس ِر َین( 2و هرکس جز اسلم ،دینی [دیگر] جوید ،هرگز از وی
پذیرفته نشود ،و وی در آخرت از زیانکاران است) و دیگر آیاتی که به نظر تشکیککنندگان،
بر رویکرد بهحاشیهراندن تأکید میکند و هیچ حقوقی برای آنان در نظر نمیگیرد.
پاسخ:

این آیات کریم درصدد بهحاشیهراندن دیگران نیستند؛ بلکه بهدنبال بیان مطلب دیگری

 - 1آلعمران.19 :
 - 2آلعمران.85 :
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هستند.
سید احمدالحسن در پاسخ پرسشی که در این خصوص از ایشان پرسیده شده ،فرموده
است:
َ
َ
َُْ َ
ون َو َل ُه أ ْس َل َم َم ْن في َّ
«اول ... :معنی :آلعمران :أ َف َغ ْ
َ
ماوات
الس
غ
ب
ی
الله
دین
ر
ی
ِ
ِ
ِ ِ
َ ُْ َ َ َ ْ َ ُْ َ
َ ْ َْ َ ْ ً َ َ ْ ً َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ
َ
ون * ُق ْل َآم َّ
الله و ما أن ِزل علینا و ما أن ِزل علی
ب
ا
ن
و اْلر ِض طوعا و کرها و ِإلی ِه یرجع
ِ ِ
ُ
َ
ْ
َ َّ ُّ َ
َ َ ْ َ َ َُْ َ َ ْ
ْ َ َ ْ
باط َو ما أو ِت َي ُموسی َو عیسی و الن ِبیون
ِإبراهیم و ِإسماعیل و ِإ َسحاق و یعقوب و اْلس ِ
ً
ْ َ ِّ ْ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ
لم دینا
ِم َن رب ِه َم ال نفرق بین أح ٍد ِمنهم و ْنحن له مس ِلمون * و من یبت ِغ غیر ِاْلس ِ
َ
َ ْ ُْ َ ْ ُ َ ُ َ
خاسرین( 1آیا دینی جز دین خدا میجویند؟!
فلن یقبل ِمنه و هو ِفي اْل ِْخ َر ِة ِمن ال ِ
حال آنکه آنچه در آسمانها و زمین است خواه و ناخواه تسلیم فرمان او هستند و
به نزد او بازشان میگردانند * بگو :به خدا و آنچه بر ما و بر ابراهیم و اسماعیل و
اسحاق و یعقوب و فرزندان او ،و نیز آنچه بر موسی و عیسی و پیامبران دیگر از
جانب پروردگارشان نازل شده است ،ایمان آوردیم ،میان هیچ یک از ایشان فرقی
نمینهیم و همه تسلیم ارادۀ او هستیم * و هرکس دینی جز اسلم اختیار کند از او
پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیاندیدگان است).
آیۀ  84از سورۀ آلعمران بهروشنی معنای اسلم را در آیات بیان میکند؛ اینکه
اسلم همان تسلیمشدن به خداوند و خلیفۀ خداوند در زمین در هر زمان است؛
خلیفهای که بر اساس قانون خلفت خداوند در زمینش منصوب شده است؛ همان
قانونی که از نخستین روز برای نخستین انسان در این زمین وجود داشته است؛ او
همان پیامبر خدا حضرت آدم بوده که خدا او را بهعنوان خلیفه و جانشینش در
زمینش گماشته است.

 - 1آلعمران 83 :تا .85
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این آیات برای از میدان به در کردن یا حکمکردن علیه کسی نیست؛ بلکه فقط
مان قابلقبول از نظر خداوند میپردازند؛ یعنی همان تسلیمشدن
به بیان قانون ای ِ
در برابر خداوند ،و جانشین خدا در زمینش.
اما اینکه شما وضع قانونی برای ایمان را «از میدان به در کردن» دیگرانی بدانی
که آن را نپذیرفتهاند ،به این معنا خواهد بود که همۀ پیروان ادیان ـاز آنجا که بر
اساس قانون ایمان عمل میکنندـ غیر از خودشان را منزوی و از میدان به در
کردهاند و حتی این موضوع بر هر گروهی که به تفکر مشخصی ایمان دارند نیز
1
منطبق میشود».

 - 1سید احمدالحسن ،سیزدهمین حواری ،پاسخ پرسش  ،6پینوشت :دکتر علء سالم.

()9
اشکاالت سیاسی
اشکال  :42قرآن به مسئلۀ جانشینی رسول خدا توجه نکرده
است
تشکیککنندگان قرآن کریم را متهم میکنند که بهشکل روشن و صریح ،به مسئلۀ
حکومت نپرداخته است؛ با اینکه حکومت ،یکی از مهمترین مسائلی است که احساس نیاز
به آن بهشدت حس میشود؛ چه برای مسلمان و چه برای دیگران .به همین دلیل،
بهمحض اینکه رسول خدا وفات کرد جناحبندی و اختلف در میان مسلمانانی پدید آمد
که خود را برای تعیین یک حاکم شرعی که جانشین رسول خدا باشد در اضطرار
میدیدند؛ و این ،با اینکه قرآن یک کتاب وحی از سوی خدا برای هدایت مردم و رفع
اختلفشان بوده باشد در تعارض است؛ بهخصوص ـطبق تعریفی که در خود قرآن آمدهـ
بیان هرچیزی در قرآن وجود دارد!
پاسخ:

اول:

در ابتدا نباید از پیشزمینهای که در واردشدن این شبهه به ذهن تشکیککنندگان
سهیم بوده است غفلت ورزید؛ یعنی موضعگیری علمای اهلسنت دربارۀ مسئلۀ خلفت و
جانشینی رسول خدا .تردیدی نیست که عقیدۀ اکثریت علمای اهلسنت بر این اساس
بوده است که رسول اکرم در حالی وفات یافت که هیچکسی را پس از خود بهعنوان
ً
جانشین تعیین نکرده بود؛ در حالی که این دیدگاه ـطبیعتاـ بهطور کلی از نظر شیعیان ،طبوق
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متون دینی متواتری که دارند ،پذیرفتنی نیست.
احمد امین میگوید:
«رسول خدا درحالی وفات کرد که جانشینی برای خودش تعیین نکرده بود ،و
نفرموده بود انتخاب این جانشین ،چگونه باید باشد؛ در نتیجه مسلمانان ،با سختترین و
خطرناکترین مسئله روبهرو شدند ،و در مسیر پیشرویشان ،پیروزی یا شکستشان در
1
عرصۀ سیاسی ،به این مسئله وابسته بود».

«طه حسین» میگوید:
«چه بسا از جمله راستترین و قطعیترین دالیل برای اینکه ما میگوییم قرآن،
مسائل سیاسی را ـنه بهشکل کلی و نه جزئیـ سیاستگذاری و تنظیم نکرده است ،این
باشد که قرآن به عدالت و نیکی و بخشش به نزدیکان دستور داده ،و از فحشا و کار
ناشایست و ظلم و ستم بازداشته ،و حدودی کلی را برایشان برایشان ترسیم کرده است،
و سپس تدبیر و مدیریت کارهایشان را به همان صورتی که خودشان صلح میدانند و
بهگونهای که از این حدود تجاوز نکند به خودشان واگذار کرد .خود پیامبر ،هیچ نظام
مشخصی ـنه برای حکومت و نه سیاستـ با سنت خود تعیین نکرد ،و هنگامی که بیماری
بر وی سنگین و سخت شد هیچیک از یارانش را بهصورت مکتوب یا غیرمکتوب بهعنوان
2
جانشین خودش برای مسلمانان تعیین نکرد». ...
دوم:

نظر کسی که میگوید قرآن به مسئلۀ حکومت و خلفت رسول خدا نپرداخته است
ً
صحیح نیست؛ بلکه کامل عکس آن است .کسی که قرآن کریم را میخواند میبیند
اصلیترین محوری که سورهها و آیات قرآن بر آن تمرکز دارد مسئلۀ خلفت و حاکمیت

 - 1احمد امین ،فجر االسلم :ص .373
 - 2طه حسین ،فتنة الکبری (عثمان بن عفان) :ص  /25فصل سوم.
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خداوند در زمینش است؛ یعنی باالترین حاکمی که مسلط بر خون مردم است و تصمیمات
جنگ و صلح و مسائل مشابه آن بر عهدۀ اوست .او کسی است که از سوی خداوند انتخاب
شده است؛ چه یک نبی بوده باشد ،چه رسول ،و چه امام.
از نخستین روز بعثت و ارسال الهی بر روی این زمین ،خداوند سبحان ،آدم را
ْ َ َ
بهعنوان جانشین و خلیفۀ خودش در زمینش معین فرمود .حقتعالی میفرمایدَ  :و ِإذ قال
َْ
َ ٌ
ُ َ ََْ َ
َ َ ً َ ُ ََ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ
الد َم َاء
َربك ِللمل ِئک ِة ِإ ِني ج ِاعل ِفي اْل ْر ِض خ ِلیفة َ قالوا أتجعل ِفیها من یف ِسد ِفیها َویس ِفك ِ
َ
َ
ْ
َ َ َ َ
َ َُ
َُ ُ
َ ُ
َ َ َ َ
َون ْح ُن ن َس ِب ُح ِب َح ْم ِدك َونق ِد ُس لك قال ِإ ِني أ ْعل ُم َما ال ت ْعل ُمون * َو َعل َم َآد َم اْل ْس َم َاء کل َها ث َم
َ
َ َ َ ْ
َ َُ
َ ْ َ َ َ َ َ َْ
َ
َُ ْ ُ ُ
ین * قالوا ُس ْب َحانك ال ِعل َم
َع َرض ُه ْم َعلی ال َمل ِئک ِة فقال أن ِب ُئ ِوني ِبأ ْس َم ِاء َٰهؤال ِء ِإن ک ْنت ْم َص ِاد ِق
َ َ َْ َ َ
َ
َ َ
َ َ
ْ
َ َ َ َ َْ َ ْ
َْ
ل َنا ِإال َما َعل ْمت َنا ِإنك أنت ال َع ِل ُیم ال َح ِک ُیم * قال َیا َآد ُم أن ِب ْئ ُه ْم ِبأ ْس َما ِئ ِه ْم فل َما أن َبأ ُه ْم ِبأ ْس َما ِئ ِه ْم
َ
َ َ
َْ
ُ ُ َ ُْ َ
َ َ ُ ُ َ
َق َال أ َل ْم أ ُق ْل َل ُک ْم إني أ ْع َل ُم َغ ْی َب َ
الس َم َ
ات َواْل ْر ِض َوأ ْعل ُم َما ت ْبدون َو َما ک ْنت ْم تکت ُمون( 1و
او
ِ
ِِ
چون پروردگار تو به فرشتگان گفت «من در زمین جانشینی میگمارم» ،گفتند «آیا کسی را
در آن میگماری که در آن فساد انگیزد ،و خونها بریزد؟ و حال آنکه ما با ستایش تو[ ،تو
را] تنزیه میکنیم؛ و به تقدیست میپردازیم ».فرمود «من چیزی میدانم که شما
نمیدانید * ».و [خدا] همۀ اسمها را به آدم آموخت؛ سپس آنها را بر ملئکه عرضه نمود
و فرمود« :اگر راست میگویید از اسامی اینها به من خبر دهید * ».گفتند« :منزهی تو!
ما را جز آنچه [خود] به ما آموختهای ،هیچ دانشی نیست؛ تویی دانای حکیم * ».فرمود:
«ای آدم ،ایشان را از اسامی آنان خبر ده ».و چون [آدم] ایشان را از اسماءشان خبر داد،
فرمود« :آیا به شما نگفتم من نهفتۀ آسمانها و زمین را میدانم؛ و آنچه را آشکار میکنید،
و آنچه را پنهان میداشتید میدانم؟»).
در این آیات ،روشن است خداوند سبحان کسی است که آدم را انتخاب ،و او را تعیین
فرمود .همچنین علت برگزیدن او از میان دیگر مکلفین را توضیح داده ،که «علم» بوده

 - 1بقره 30 :تا .33
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است؛ و به همین صورت سنت خداوند در تمام خلفا و جانشینان بعدی آدم نیز جریان
یافت .آنان از یک سو ،توسط خداوند منصوب و انتخاب شدهاند ،و از جهت دیگر ،داناترین
آفریدگان هستند.
این تنصیب الهی پس از آدم نیز پیوسته ادامه داشته است .قرآن کریم در آیات متعدد،
[داستان] تعدادی از جانشینان و خلفای الهی را که از سوی خداوند سبحان منصوب و
معین شدهاند حکایت کرده است؛ بهعنوان مثال:
 خداوند سبحان همان کسی است که ابراهیم را بهعنوان پادشاه ،معین واو را بهعنوان خلیفه و جانشینش در زمینش معرفی نموده است .حقتعالی
َْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ
ََ َ َ َ
میفرماید :أل ْم ت َر ِإلی ال ِذي َح َاج ِإ ْب َر ِاه َیم ِفي َر ِب ِه أن آت ُاه الل ُه ال ُملك ِإذ قال
ُ َ َ ََ ُ
َ َ َ
ُ ُ َ َ
َ
ِإ ْب َر ِاه ُیم َر ِب َي ال ِذي ُی ْح ِیي َو ُی ِمیت قال أنا أ ْح ِیي َوأ ِمیت قال ِإ ْب َر ِاه ُیم ف ِإن الل َه
َْ
ْ
ََ َ َ
ْ ْ َ َ َ
ْ ْ
َ
َیأ ِتي ِبالش ْم ِس ِم َن ال َمش ِر ِق فأ ِت ِب َها ِم َن ال َمغ ِر ِب ف ُب ِهت ال ِذي کف َر َوالل ُه ال
َْ ْ َ َ
َْ
الظالم َ
ین( 1آیا از آن کس که با ابراهیم دربارۀ پروردگارش که
یه ِدي القوم ِ ِ
پاشاهی را به او داده بود محاجه میکرد خبر نیافتی؟ آنگاه که ابراهیم گفت
«پروردگار من همان کسی است که زنده میکند و میمیراند ».گفت «من هم
زنده میکنم و میمیرانم ».ابراهیم گفت« :خداوند خورشید را از خاور
برمی آورد ،تو آن را از باختر برآور ».پس آن کس که کفر ورزیده بود مبهوت
ماند .و خداوند قوم ستمکار را هدایت نمیکند).
 خداوند سبحان ،داوود را بهعنوان پادشاه و جانشینی در زمینش منصوب کردهَْ
َ ْ َ َ ًَ
َ ُ
است .حقتعالی میفرمایدَ  :یا َد ُاو ُود ِإنا َج َعل َناك خ ِلیفة ِفي اْل ْر ِض ف ْاحک ْم
َ َ َ
ُ َ
َب ْی َن َالناس ب ْال َحق َوَال َت َتبع ْال َه َو ٰی َف ُیض َل َك َع ْن َ
یل الل ِه ِإن ال ِذ َین َی ِضلون
ب
س
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِ

 - 1بقره.258 :
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َع ْن َسبیل َالله َل ُه ْم َع َذ ٌ
اب َشد ٌید ب َما َن ُسوا َی ْو َم ْالح َ
اب( 1ای داوود ،ما تو را
س
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
در زمین خلیفه و جانشین گردانیدیم؛ پس میان مردم بهحق داوری کن ،و
زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا بهدر کند .در حقیقت کسانی که
از راه خدا بهدر میروند ،بهسزای آنکه روز حساب را فراموش کردهاند عذابی
سخت خواهند داشت!).
و اینچنین سنت خداوند در تعیین خلیفه و جانشین خودش در زمینش در هر زمان
جریان یافت؛ بهطوری که هیچزمانی از وجود خلیفۀ خدا و هدایتگر الهی ،که حجت خداوند
سبحان بر مردم بهواسطۀ او اقامه میشود خالی نبوده ،نیست و نخواهد بود؛ نه اینکه عکس
ً
َ ُ َ
این وضعیت درست بوده باشد! حقتعالی میفرمایدُ  :ر ُسل ُم َب ِش ِر َین َو ُم ْن ِذ ِر َین ِل َئل َیکون
َ َ َ
َ َ
ٌ َ
َ
اس َعلی الل ِه ُح َجة َب ْعد ُالر ُس ِل َوکان الل ُه َع ِز ًیزا َح ِک ًیما ( 2رسوالنی که بشارتگر و
ِللن ِ
هشداردهنده بودند ،تا پس از این رسوالن ،مردم در مقابل خدا بهانه و حجتی نداشته باشند،
ُ ُ َ
َ َ َ َ ُْ َ َ ٌ
و خدا توانا و حکیم است) و نیر میفرمایدَ  :و َیقول ال ِذ َین کف ُروا ل ْوال أن ِزل َعل ْی ِه َآیة ِم ْن َر ِب ِه
ُ َ
َ َْ َ
ِإن َما أنت ُم ْن ِذ ٌر َو ِلک ِل ق ْو ٍم َه ٍاد( 3و آنان که کافر شدهاند میگویند« :چرا نشانهای آشکار از
طرف پروردگارش بر او نازل نشده است؟» [ای پیامبر ]،تو فقط هشداردهندهای ،و برای هر
قومی هدایتگری است).
سید احمدالحسن میفرماید:
«این آیه روشن است :اینکه هر قومی هدایتگری دارد ،چه در گذشته پیش از
رسول خدا محمد و چه در آینده پس از او .در احادیثی که اهلسنت در
کتابهایشان نقل کردهاند رسول خدا این هدایتگر را به شخصی معین از

 - 1ص.26 :
 - 2نساء.165 :
 - 3رعد.7 :
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بنیهاشم تفسیر و در روایتی نیز یکی از مصادیق آن را امام علی بیان فرموده
است:
ابنجریر طبری در کتاب جامعالبیان (ج ،13ص )142با سند خود از ابنعباس
َّ َ َ ْ َ ُ ْ ٌ َ ُ َ
َ
ْ
روایت کرده است که هنگامی که ِ إنما أنت من ِذر و ِلک ِل قو ٍم ه ٍاد( جز این نیست
که تو بیمدهنده هستی و هر قومی را رهبری است) نازل شد ،رسول خدا دستش
را روی سینۀ خود قرار داد و فرمود« :من همان بیمدهنده هستم؛ و هر قومی
هدایتگری دارد ».سپس با دستش به شانۀ علی اشاره کرد و فرمود« :ای علی،
هدایتگر تو هستی .هدایتیافتگان پس از من بهوسیلۀ تو هدایت میشوند».
ابن ابیحاتم در تفسیر خود (ج  ،7ص  ،2225شمارۀ  )12152با سند حدیث از
امام علی نقل میکند که فرمود« :هر قومی هدایتگری دارد .هدایتگر ،مردی
از بنیهاشم است ».ابن ابیحاتم میگوید ،ابنجنید گفت :آن شخص همان علی
1
بن ابی طالباست».
بهعلوه قابلتوجه است که قرآن کریم ،بهشدت بر قانونی که خلیفۀ خداوند در هر زمان
با آن شناخته میشود تأکید و تمرکز نموده است .این قانون از سه بند تألیف شده که عبارت
است از« :نص  +علم  +دعوت به حاکمیت خدا» .بهوسیلۀ همین قانون ،آدم و نوح و
ابراهیم و موسی و عیسی و محمد و آلمحمد و همۀ خلفا و جانشینان الهی (سلم و صلوات
2
خدا بر آنان) شناخته شدند؛ چه انبیا بوده باشند ،یا فرستادگان یا امامان.
و دربارۀ اوصیای محمد ـبهطور خاصـ قرآن کریم به شکلهای مختلفی به آن اشاره

 - 1سید احمدالحسن ،عقاید اسلم،بحث استخلف ،سنتی الهی است.
 - 2برای [آگاهی] بیشتر از قانون شناخت حجت و بندهای سهگانهاش ،میتوان به کتاب عقاید اسلم ،سید
احمدالحسن ،بحث قانون شناخت حجت مراجعه کنید.
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داشته است:
 -1با اشاره بهعنوان کلی و عمومی که تحت آن عنوان قرار میگیرند ،به این دلیل که
آنها مصادیق عنوان «استخلف الهی» (که همان طور که دانستیم ،محور تمرکز قرآن
است) محسوب میشوند؛ و اینکه بندهای سهگانهای که قانون شناخت حجت از آنها
تشکیل میشود به بهترین شکل ممکن در آنها وجود دارد:
• نص و تصریح و انتخاب الهی ،با تعیین ایشان توسط رسول خدا بهعنوان اوصیا
و جانشینان خودش که فقط در آنها جلوهگر است ،که همان تنصیب و انتخاب خداوند را
آشکار میکند؛ چراکه رسول خدا از روی هوا و خواست خودش سخن نمیگوید .وصیت
الهی پس از خودش را با
رسول خدا در شب وفاتش ،مثالی برای نص است که خلفای ِ
نام و صفاتشان مشخص کرده است؛ و اینکه آنها دوازده امام و دوازده مهدی هستند.
اما از طرف اهلسنت ،روایات مستفیض و متواتری آمده است که به نکات زیر تصریح
میکنند:
 علی همان هادی پس از رسول خداست. هرکس من موالی او هستم علی موالی اوست.2
 تو نسبت به من ،در جایگاه هارون نسبت به موسی هستی.1

 - 1مسند احمد :عبدالله به ما گفت :پدرم به ما گفت :ابننمیر به ما گفت :عبدالملک ،از ابوعبدالرحیم کندی ،از
زاذان بن عمر ،به ما گفت :در رحبه از علی شنیدم در حالی که مردم را سوگند میداد که چهکسانی در روز غدیر خم
شاهد بودند که رسول رسول خدا چه فرمود .سیزده مرد برخاستند و گواهی دادند از رسول خدا شنیدند که
فرمود« :هرکس من موالیش هستم علی موالی اوست( ».مسند احمد)84 /1 :
 - 2محمد بن بشار به ما گفت :غندر به ما گفت :شعبه به ما گفت :از سعد ،گفت :شنیدم ابراهیم بن سعد ،از پدرش
گفت :پیامبر به علی فرمود« :آیا خشنود نمیشوی که تو نسبت به من ،بهمنزلۀ هارون نسبت به موسی باشی».
(صحیح بخاری ،208 /4 :باب مناقب و فضایل مهاجرین)
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َ
َ
 َمثل اهلبیت شماَ ،مثل کشتی نوح است .هرکس سوارش شود نجات یابد،1
و هرکس از آن سر باز بزند ،غرق شده است.
2
 احادیث خلفا از قریش ،و اینکه آنها دوازده نفر هستند.الهی اوصیای پس از رسول
 -2تمامی این احادیث و دیگر احادیث ،به معرفی و انتخاب ِ
خدا محمد اشاره میکنند؛ در حالی که قرآن فریاد میزندَ  :و َما َآت ُاک ُم َالر ُس ُول َف ُخ ُذوهُ
َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َْ ُ َ َُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ
اب( 3و آنچه را فرستاده [او] به شما داد
ق
وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ِإن الله ش ِدید ال ِع ِ
آن را بگیرید و از آنچه شما را بازداشت بازایستید؛ و از خدا پروا بدارید که خدا سختکیفر
است)؛ و این شیوۀ دوم از روشهای اشارۀ قرآن به اوصیا از آلمحمد است.
 -3شیوۀ سوم اشاراتی در آیات بسیاری هستند که فقط آنان را قصد کردهاند و دربارۀ
آنان نازل شده ،و این آیات در کتابهای همۀ مسلمانان ذکر شدهاند؛ از جمله ،بهعنوان
مثال:

 - 1مستدرک حاکم نیشابوری ،با سند حدیث از ابوذر ،از رسول خدا« :آگاه باشید! َمثل اهل بیت من در میان
شماَ ،مثل کشتی نوح نسبت به قومش است .هرکس سوارش شود نجات یابد ،و هرکس از آن سر باز بزند غرق شده
است( ».مستدرک)150 /3 :
 - 2صحیح مسلم :قتیبة بن سعید و ابوبکر بن ابوشیبه به ما حدیث گفتند :حاتم (پسر اسماعیل) به ما گفت :از
مهاجر بن مسمار ،از عامر بن سعد بن ابی وقاص ،به ما گفت :توسط غلمم به جابر بن سمره نوشتم که به من از
مطالبی را که از رسول الله شنیدی خبر بده .به من نوشت :از رسول خدا در روز جمعه ،عصر روز سنگسار
اسلمی شنیدم که میفرمود« :این دین پیوسته پابرجاست تا اینکه ساعت برپا شود ،یا بر شما ،دوازده نفر باشند که
همۀ آنان از قریش هستند( ».صحیح مسلم ،4 /6 :باب :مردم ،دنبالهروی قریش هستند ،و خلفت در میان قریش
است)
 - 3حشر.7 :
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-

-

-

-

حاکم نیشابوری در المستدرک ،با سند ،از علی بن ابیطالب آورده است:
ُ َ
َ َْ َ
ِ إن َما أنت ُم ْن ِذ ٌر َو ِلک ِل ق ْو ٍم َه ٍاد علی فرمود« :رسول خدا انذاردهنده
1
است و من هدایتگرم».
از زراره ،از ابوجعفر ،که میگوید :دربارۀ سخن خداوند عزوجلَ  :و َما
َ َ َ َٰ َ ُ َ ْ ُ
ْ َ
ظل ُمونا َول ِک ْن کانوا أنف َس ُه ْم َیظ ِل ُمون( و[لی آنان] بر ما ستم نکردند ،بلکه بر
خویشتن ستم روا میداشتند) فرمود« :خداوند متعال باالتر و عزیزتر و بزرگتر
و بازدارندهتر از آن است که به او ستم شود؛ ولی ما را با خودش درآمیخته کرده
است؛ در نتیجه ظلم و ستم به ما را [همردیف] ظلم به خودش ،و والیت ما
ُ َ
ُ
َ
را والیت خودش قرار داده است؛ زیرا میفرمایدِ  :إن َما َو ِل ُیک ُم الل ُه َو َر ُسول ُه
َ
َوال ِذ َین َآم ُنوا( ولی شما ،تنها خدا و فرستادهاش است ،و نیز کسانی هستند
2
که ایمان آوردهاند)؛ یعنی امامانی از ما».
ََ
از محمد بن علی حلبی ،از ابوعبدالله در بارۀ سخن خداوند عزوجلِ  :إنما
َ َ ْ
َ ُ َْ
ُیر ُید َالل ُه ل ُی ْذه َب َع ْن ُک ُ
الر ْج َس أ ْهل ال َب ْی ِت َو ُیط ِه َرک ْم تط ِه ًیرا( بهراستی خدا
م
ِ ِ
ِ
ِ
میخواهد آلودگی را از شما اهلبیت [پیامبر] بزداید ،و شما را بهطور کامل
پاک و مطهر گرداند) فرمود« :یعنی امامان و والیت آنها .هرکس در
3
والیت آنان وارد شود در خانۀ پیامبر وارد شده است».
از ابیربیع شامی نقل شده است ،میگوید :از ابوعبدالله دربارۀ سخن
َ
ُ
خداوند عزوجلَ  :یا َأ ُی َها َالذ َین َآم ُنوا ْاس َتج ُیبوا ل َله َول َلر ُ
ول ِإذا َد َعاک ْم ِل َما
س
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُ
ُی ْح ِییک ْم( ای کسانی که ایمان آوردهاید ،چون خدا و رسول ،شما را به چیزی

 - 1مستدرک علی الصحیحین.130 /3 :
 - 2کلینی ،کافی.146 /1 :
 - 3کلینی ،کافی.423 /1 :
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فراخواندند که به شما حیات میبخشد اجابت کنید) پرسیدم .ایشان فرمود:
1
«دربارۀ والیت علی نازل شد».
• اما علم ،هیچ دو نفری از مسلمانان اختلف ندارند که علی داناترین مسلمانان
ـپس از رسول خداـ بوده است ،و اینکه اوصیا از فرزندانش ،داناترین مردم زمان خودشان
در مسائل دینی و مسائل جدیدی که به آنها نیاز داشتهاند بودهاند؛ و اینکه علمی که نزد
دیگران بوده است ـمانند امامان مذاهب فقهی اسلمی سنیـ به اعتراف خودشان ،مدیون
آنها هستند.
امامان آلمحمد ـعلوه اینکه مدعی تنصیب الهی بودهاندـ در عین
• همچنین همۀ
ِ
حال به حاکمیت خداوند در زمین نیز فرامیخواندند.
به این ترتیب تمام بندهای قانون خدا برای شناخت حجتها و خلفایش ،در ایشان

بهطور کامل صدق میکند.
سید احمدالحسن میفرماید:
«خلصه :خلفت خداوند در زمینش پس از رسول خدا محمد ـهمان طور
که عقل و نقل داللت میکنندـ ادامه دارد.
رسول خدا به علی و بر امامان اهلبیت نص و تصریح فرموده است.
خلفای رسول خدا ادعا کردند وصیت دربارۀ آنان است ،و وصیت ـنوشتار
بازدارنده از گمراهیـ را کسی جز آنان ادعا نکرده است تا [به این ترتیب] ادعای
آنان بهطور کامل انجام شود و غرض از وصیت دربارۀ آنان تحقق یابد؛ و همین
برای اثبات حقانیت ایشان و بطلن مخالفانشان کافی است.
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اضافه میکنم :علم آنچه مردم به آن نیازمند هستند و آنچه در مسائل دین ِی
مردم به وجود میآید از آنها آشکار شده است.
همان طور که آنها به حاکمیت خداوند در زمین دعوت کردند.
اینچنین است که ستونهای اثبات خلفت آنها کامل شده ،و هیچ عذر و
بهانهای برای مخالفان و رویگردانان از آنان باقی نمانده است ،مگر نادانی یا
دشمنی و بهبیراههرفتن!»
پس برای ما روشن شد که این اشکال تشکیککنندگان هیچ جایگاهی ندارد ،و اینکه
قرآن کریم ،خلفت و جانشینی رسول خدا را رها نکرده؛ بلکه اهمیتی که در چهارچوبی
حکیمانه برای آن قائل شده است برای اقامۀ حجت بر منکران ،حتی از مقدار کافی نیز
فراتر است.

()10
اشکاالت قانونی
تشکیککنندگان ـاز جمله خداناباورانـ مجموعهای از اشکاالت را نسبت به قرآن کریم
پیش میکشند؛ از جمله اشکاالتی که به صلحیتداشتن قرآن برای هر زمان و هر مکان
مربوط میشود؛ همچنین مسائلی که به زنان ارتباط دارد ،مثل سهمی که از ارث میبرند،
و شهادتدادن ،و واجببودن حجاب بر او؛ همچنین اشکاالت مربوط به احکام حدود و
قصاص ،و مشابه آنها .بنده این اشکاالت را در فصلی با عنوان «اشکاالت قانونی»
جمعآوری کردم و در این فصل به این اشکاالت خواهیم پرداخت و به آنها پاسخ خواهیم
داد.
اشکال  :43صالحیت قرآن برای هر زمان و هر مکان
به نظر برخی تشکیککنندگان ،قرآن متونی در خود دارد که اگر صلحیتی داشته باشند
فقط صلحیت اجرا در زمان خودشان را داشتهاند؛ ولی انسان به لطف اکتشافات جدید
علمی و جهش عظیمی که در دنیای تکنولوژی ،وسایل ارتباطجمعی ،تصویربرداری ،حمل
و نقل و  ...روی داده ،توسعه پیدا کرده ،و در نتیجه نیاز چندانی به بسیاری از مسائلی که
قرآن به آنها تصریح کرده است وجود ندارد؛ از جمله بهعنوان مثال:
 ُعدهای که برای زن مطلقه واجب است که بهدلیل مطمئنشدن از باردارنبودنش بوده است.
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-

-

نماز خوف در میدانهای نبردی که با استفاده از موشکها و هواپیماها انجام
میشود کارکرد چندانی ندارد! این نمازی است که برای شرایط جنگ با
سلحهای جنگی اولیه مناسب بود.
شرط وجود محرم برای زنان در مسافرت حج و سفرهای دیگر ،آن هم با
وسایل حملونقل امروزی.
بیحسکردن کلی سارق قبل از قطع دستش بهخاطر دزدی ،بهطوری که
ً
اصل احساس درد نکند.
ارزش شهادت زن بهاندازۀ نصف شهادت مرد ،در وضعیت معروف و
شناختهشدۀ زنان در گذشته.
آیا شرط وجود چند شاهد برای جرایم مادی و اخلقی ،با وجود ابزارهای
مدرن ـمثل انواع دوربینها و وسایل تصویربرداریـ همچنان باید به قوت
خودش باقی بماند؟

و دیگر مثالهایی که بیان میدارند متن قرآنی و حتی روایی ،نیازهای فعلی انسانی را
که تحت سایۀ چنین «جهش ایجاد در بیشتر سطوح» قرار دارد برآورده نمیکند.
پاسخ:

ما با تشکیککنندگان دراینباره اختلفنظر نداریم که مسائل نوظهور بسیاری در زندگی
انسان به وجود آمدهاند که دقتنظر در مسائلی جدید را میطلبد؛ در سطح سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی ،قانونگذاری ،علمی ،پزشکی و دیگر زمینهها؛ و اینکه وضع
راهحلهای شرعی درست و صحیح بهگونهای که نیازهای انسان را برآورده کند از ضروریات
است؛ ولی این بهمعنای صلحیتنداشتن قرآن برای زمانهای پس از زمان نزولش ـو
بهطور مشخص زمان ماـ نیست؛ بلکه بهمعنای ضرورت وجود «مبتکر و اصلحکنندۀ
دینی» است که از توانایی بهزبانآوردن قرآن کریم در سایۀ مسائل جدید و نوظهور موجود
برخوردار باشد و بتواند راهحلهای شرعی و الهی برای این مسائل ارائه دهد؛ و به مقتضای
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حدیث متواتر ثقلین که همۀ مسلمانان به آن اقرار دارند «کتاب خدا و عترتم اهلبیتم» هیچ
زمانی از چنین مبتکر و مصلحی خالی نیست.
عیاشی در تفسیر خود روایت کرده است :از جابر ،از ابوجعفر :از ایشان دربارۀ
َ ُ َُ َ ُ ٌ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ ُ َ ََْ ُ ْ ْ ْ َ ُ ْ َ
تفسیر این آیه پرسیدم :و ِلک ِل أم ٍة رسول ف ِإذا جاء رسولهم ق ِضي بینهم ِبال ِقس ِط وهم ال
َْ َ
ُیظل ُمون( و هر امتی را فرستادهای هست .پس چون فرستادهشان بیاید ،میانشان به
عدالت داوری شود و بر آنان ستم نرود) .ایشان فرمود« :تفسیر باطنیاش این است که
برای هر قرنی از این امت ،فرستادهای از آلمحمد وجود دارد که به قرنی که بهسویش
فرستاده شده است خروج میکند؛ و اینان ،همان اولیا و فرستادگان هستند .اما سخن
ُ ُ
ْ
َ َ
خداوند :ف ِإذا َج َاء َر ُسول ُه ْم ق ِض َي َب ْی َن ُه ْم ِبال ِق ْس ِط( پس چون فرستادهشان بیاید ،میانشان
به عدالت داوری شود) یعنی ـهمان طور که خداوند میفرمایدـ این فرستادگان با عدالت
1
حکم میکنند و ستم نمیکنند».
اهلسنت از رسول خدا روایت کردهاند« :خداوند برای این امت در سررسید هر صد
2
سال ،شخصی را میفرستد که دین خود را برایش تجدید و نو کند».
وجود امامی از آلمحمد در هر زمان ،ضامن دوام قرآن و صلحیت همراهی همیشگی
دین ـعقیده و شریعتـ برای پوشش نیازهای نوظهور بشری است؛ با در نظر داشتن اینکه
تجدید و نو کردن اعتقادی ،بهمعنای تغییر و تبدیل نیست؛ زیرا عقیده ،همواره یکی است،
و از نخستین روز تا آخرین لحظۀ تکلیف یکسان میماند؛ ولی تجدید و نو کردن را میتوان
در سطح دقت و عمق و جزئیات ،بهدنبال قابل و پذیرندهای که آن را درک کند ،تصور کرد؛
ولی تجدید و نو شدن شریعت ،امکانپذیر است ،حتی در سطح تغییر و تبدیل؛ چراکه شرایط

 - 1تفسیر عیاشی.122 /2 :
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و محیطی که انسان در آن زندگی میکند پیوسته در حال تغییر است.
الهی تجدیدکنندهای را که با آسمان ارتباط
بهعلوه تجدید در هر دو سطح ،وجود خلیفۀ ِ
ً
داشته باشد الزم میگرداند؛ زیرا یکی از شروط خلفت او ـهمان طور که قبل دانستیمـ
«علم» است ،و یکی از شروط علمی که او باید از آن برخوردار باشد ،علمی است که همۀ
مسائل جدید و نوظهور را در بر بگیرد.
سید احمدالحسن میفرماید:
«علمی که باید در خلیفۀ خدا در زمینش فراهم باشد شناخت هر آنچه از عقاید
و تشریعاتی است که نجات مردم در آخرت به آن وابسته است .در نتیجه باید به او
وحی شود تا فصلالخطاب (سخن نهایی) نزد او باشد و اعتقاد حق و شریعت حق
و مسائل جدیدی را که در تشریع به وجود میآید بیان کند .علم ،چیزی نیست که
بوده است ،بلکه چیزی است که میشود؛ بهعنوان مثال شناخت خلیفۀ خداوند از
کتاب خلیفۀ پیشین یا اینکه آن کتاب یا تشریعات گذشته را از حفظ باشد ،اینها
علوم مهم و واجبی نیستند که باید خلیفۀ خدا در زمینش از آنها برخوردار باشد؛
چراکه اینگونه امور در اختیار مردم است و هر انسان دیگری امکان بهدستآوردن
آنها را دارد و داشتن آنها فضیلتی برای خلیفۀ خدا محسوب نمیشود؛ بلکه
فضیلت و برتری این است که او چیزی را بداند که مردم نمیدانند ،و چنین چیزی
جز با وحی در هر لحظه از شبانهروز امکانپذیر نیست .همۀ مردم به این علم نیازمند
هستند تا رهایی یابند ،در حالی که او به هیچیک از مردم زمانش نیازمند نیست؛
درست مثل وضعیت آدم و ملئکه .فرشتگان با اینکه به علم آدم (نامهای خودشان)
نیاز داشتند از علم او ناآگاه بودند .به همین دلیل او بر آنان برتری داشت و یادگیری
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و اطاعت از او بر آنان واجب است».

1

ما اعتقاد داریم تبیان هر چیزی در قرآن هست (و توضیح معنای این واقعیت در پاسخ
اشکال  48خواهد آمد) و بهطور خلصه :اینکه قرآن ،تبیانی برای هر چیزی است به این
معنا نیست که هر چیزی در آن بهصراحت آمده باشد؛ بلکه به این معناست که قرآن
بیانکنندهای است که در آن جزئیاتی قرار دارد که در ضمن بیانی کلی و عمومی درج
میشوند؛ در نتیجه این مسئله ،نیازمند متخصصی است که بتواند این جزئیات را به اصل
کلی خودش بازگرداند که در قرآن کریم موجود است؛ و چنین وظیفهای از ِآن چهکسی به
غیر از امامی از آلمحمد است؟ همان کسانی که طبق متون دینیِ ،عدل و همتراز قرآن و
ترجمانش هستند.
و از آنجا که سید احمدالحسن خودش یکی از اوصیاست ،توانسته است بسیاری از
مسائلی را که دست تحریف به آنها رسیده است به اصل خود بازگرداند .کتابهای
ایشان شاهد و گواهی بر این مدعاست؛ همچنین در عین حال توانسته است به بسیاری
از مسائل جدید و نوظهوری پاسخ دهد که زمانشان فرا رسیده است و اهلش حاضر شدهاند.
در خصوص مثالهایی که در اشکال تشکیککنندگان آمده است ،میتوانم بهشکل
خلصه توضیح بدهم :هرکس به پاسخهای فقهی سید احمدالحسن و شرحها و
توضیحاتش مراجعه کند بسیاری از راهحلها را خواهد یافت؛ اما دربارۀ شهادت زن ،و قطع
دست سارق ،در پاسخ به دو اشکال بعدی به این دو پرداخته خواهد شد.
اشکال  :44ارث زن در قرآن
شکی نیست که متن قرآنی ،سهم زن مسلمان از ارث را مشخص میکند و اینکه نصف

 - 1سید احمدالحسن ،عقاید اسلم ،علم خلیفۀ خداوند در زمینش.
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ُ َ
َ َ ُْ
ََ ُ
ُ
وصیک ُم الل ُه ِفي أ ْوال ِدک ْم ِللذک ِر ِمثل َح ِظ
سهم مرد است .حقتعالی میفرماید :ی ِ
ْ َُْ
اْل نث َی ْی ِن( 1خداوند به شما دربارۀ فرزندانتان سفارش میکند :سهم پسر ،چون سهم دو
دختر است) و این باعث تحریک احساسات تشکیککنندگان و خداناباورانی شده است که
قرآن را به تبعیض و مساواتنداشتن میان مرد و زن و در نتیجه ظلم و ستم به زن ،متهم
کردهاند.
پاسخ:

اول:

در ابتدا باید اعتراف کنیم به اینکه زن در مسائلی با مرد مساوی ،و در مسائلی دیگر با
مرد مساوی نیست .این نکتهای است روشن و بدیهی ،و انکار آن چیزی بیش از عناد و
لجاجت نیست؛ بهعنوان مثال ،در سطح ارزش انسانی و ادراکات عقلی ،هر دو طرف
مساوی هستند ،ولی ـبهعنوان مثالـ بدیهی است که زن با مرد در سطح بنیه و قوای
عضلنی مساوی نیست .این در سطح جسمانی بود ،و در سطح روحی و روانی نیز وضعیت
به همین صورت است .در سطح تعاملت دینی در برخی از مسائل نیز به همین صورت
مسلمانان َمرد ،پیکار با کسانی را که با آنها میجنگند
است .بهعنوان مثال ،قرآن برای
ِ
واجب کرده در حالی که برای زن واجب نکرده است.
در خصوص جنبۀ مالی ،دین برای مرد ،سرپرستی و نفقۀ کسانی را که عیالش هستند
واجب کرده ،ولی چنین چیزی را برای زن واجب نکرده است .همچنین دادن مهریه را بر
مرد به کسی که میخواهد با او ازدواج کند واجب کرده است در حالی که زن چنین وظیفهای
ندارد.
به همین دلیل وقتی محمد بن سنان ،از امام علی بن موسیالرضا دربارۀ علت اینکه

 - 1نساء.11 :
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چرا به زن نصف ارث مرد تعلق میگیرد ،ایشان پاسخ داد« :زیرا وقتی زن ازدواج کند
[در واقع چیزی] میگیرد در حالی که مرد میدهد؛ به همین دلیل چنین چیزی برای مردان
فراهم شده است .علت دیگری برای اینکه به مردان دو برابر زنان داده میشود ،این است
که در نیازمندیها ،زن جزو عائلۀ مرد است و بر مرد است که نیاز زن را رفع کند ،و نفقۀ زن
بر عهدۀ مرد است؛ ولی بر عهدۀ زن نیست که سرپرست مرد باشد و اگر نیاز داشته باشد
نفقهاش گرفته نمیشود؛ به همین دلیل [دو برابر سهم ارث] در اختیار مرد است؛ و این
َ
ُ َ َ َ
َ َّ َ َّ َ
همان سخن خداوند متعال استِّ  :الر َجال ق َّو ُامون َعلی ِّالن َس ِاء ِب َما فضل الل ُه َب ْعض ُه ْم َعلی
َ
ََْ ُ
َب ْع ٍض َو ِب َما أنفقوا ِم ْن أ ْم َو ِال ِه ْم( مردان ،سرپرست زناناند ،بهدلیل آنکه خدا برخی از ایشان
1
را بر برخی برتری داده و [نیز] بهدلیل آنکه از اموالشان خرج میکنند)».
دوم:

کسی که فرض میکند با تشریعی که قرآن کریم و اسلم تصریح کردهاند به زن ستم
شده است ،در ابتدا الزم است ملک و معیار داوریاش را بیان کند .و اینکه برای
مشخصکردن عدالت و ظلم از چه مبنایی استفاده کرده ،و بر چه اساس و مبنایی حکم
ضرورت مساوات میان زن و مرد را در همه چیز ـاز جمله ارثـ صادر کرده است.
سید احمدالحسن میفرماید:
«کسی که میگوید به زن در تشریعی خاص مانند ارث یا شهادت ،ستم شده
است ،باید برای ما ملک و میزان قانونیاش را که بر اساس آن عدل و ظلم
مشخص میشود ،بیان کند؛ در نتیجه بیان کند و یقین نماید که باید زن با مرد در
همهچیز مساوی باشد؛ با اینکه همۀ ما میبینیم زن با مرد در هر چیزی مساوی
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نیست».

1

سوم:

تعامل با قرآن کریم با روش تقطیع و جزءجزءکردن صحیح نیست؛ زیرا این روشی است
که بیشتر اوقات ،ستمکارانه است و ـهمیشهـ حقیقت را بهطور کامل توضیح نمیدهد.
صحیح آن است که تشریع و قانون قرآن برای ارث زن ،در ضمن مجموعۀ تشریعی و قانونی
کامل از دیدگاه اسلم بررسی شود؛ پس باید هر دو جنبۀ حقوق و واجبات ـبهطور یکسانـ
ً
توأما دربارۀ زن و مرد بررسی شود .در این صورت مشاهده خواهیم کرد دادن سهم زن به
اندازۀ نصف سهم مرد ـدر مجموعـ تقسیمی عادالنه در سطح این مجموعه بهعنوان یک
چهارچوب زیادتر بودن
کل بوده است؛ زیرا با توجه مطالب گفتهشده ،این تشریع در
ِ
مسئولیتهای مالی مرد در مقایسه با زنان صورت پذیرفته است.
سید احمدالحسن در تکمیل سخن پیشین خود میفرماید:
«همچنین کسی که میخواهد در یک نظام قانونی و تشریعی ،تشریع مشخصی
را نقد کند ،باید این تشریع را مانند بخشی از این نظام در نظر بگیرد و این بخش را
ُ
دستکم
جدا نکند و با آن بهصورت جدای از نظام بهعنوان یک کل ،برخورد نکندِ .
به حقوق زن و واجباتش در قانون الهی توجه کند؛ نه اینکه فقط به حقوق توجه کند
و بگوید در قانون الهی به زن ،حقوقی کمتر از مرد داده شده است .چرا به واجبات
توجه نمیکند و نمیگوید در قانون الهی مرد واجبات بیشتری نسبت به زن دارد؟
بهعنوان مثال دو شخص را در نظر بگیرید که یکی از آنها به ساختن بنایی به
بلندی پنج طبقه و دیگری به بلندی ده طبقه تکلیف شده است .آیا عادالنه است
مقدار مواد ساختمانی یکسان و مبلغ یکسان به هر دو داده شود؟! اگر به صاحب
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ده طبقه ،دو برابر صاحب پنج طبقه داده شود ،آیا صحیح است کسی بیاید و بگوید
شما ستمکار هستید؟ چراکه بین دو این دو نفر مساوات را رعایت نکردهای در حالی
که هر دو برای شما کار میکنند!
به نظر من کسی که بگوید به زن بهواسطۀ این تشریع ظلم شده ،گفتار و نظرش
1
خام و بهدور از بحث دقیق علمی است».
اشکال  :45شهادت زن در قرآن
شکی نیست که زن از نظر قوای ادراک (که قوامدهندۀ اساسی انسان و متمایزکنندۀ او
از بقیۀ موجوداتی است که در این زمین با او زندگی مشترک دارند) با مرد برابر است؛ بنابراین
فرض اینکه شهادت زن برابر با نصف شهادت یک مرد است ـهمان طور که قرآن فرض
میکندـ مطابق آنچه شکاکان میبینند ،ظلم بزرگی در حق اوست.
پاسخ:

این درست است که قرآن کریم شهادت زن را نصف شهادت مرد میداند؛ حقتعالی
ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ٌ
ََ
َْ ُ َ َ
میفرمایدَ  :و ْاستش ِهدوا ش ِهید ْی ِن ِم ْن ِر َج ِالک ْم ف ِإن ل ْم َیکونا َر ُجل ْی ِن ف َر ُجل َو ْام َرأت ِان ِم َّم ْن
ْ ُْ
َ ُ َ ِّ َ
ُّ َ َ ْ َ َّ َ
َ َ َ
ت ْرض ْون ِم َن الش َهد ِاء أن ت ِضل ِإ ْحد ُاه َما فتذک َر ِإ ْحد ُاه َما اْلخ َری( 2و دو شاهد از مردانتان
را به شهادت طلبید ،پس اگر دو مرد نبودند ،یک مرد و دو زن ،از میان گواهانی که [به
عدالت آنان]) رضایت دارید [گواه بگیرید] ،تا [اگر] یکی از آن دو [زن]) فراموش کرد،
زن]) دیگر ،وی را یادآوری کند) ،اما صحیح نیست بدون توجه به علت این ملحظه ،این
[ ِ
دستور را ظلم به زنان بدانیم.
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برای اینکه این موضوع برای ما روشن شود الزم است نکات زیر را بدانیم:
رفتار اجتماع ِی خاصی
 -1شکی نیست که شهادت ،از مسائل حقوقی است ،و اگر قانون ِ
را به آن صورتی که مدنظر بوده است تنظیم کند ،در این صورت جداکردن و تفکیک آن از
شرایط و محیط اجتماعی که منجر به پیدایش و قانونیشدن آن شده است صحیح نخواهد
بود؛ به این معنا که قانون ـهر قانونیـ هنگامی که بخواهد وضع شود ،با توجه به شرایط
محیط خود وضع میشود تا مؤثر و مفید باشد؛ در غیر این صورت ارزش واقعی نخواهد
ً
داشت و این نکتهای است که تقریبا همۀ حقوقدانان به آن اتفاقنظر دارند.
 -2از آنجا که باید محیط و شرایط پیرامون قانون را در محاسبات در نظر داشته باشیم،
پس وقتی ما متن قانونی قرآنی زیر را میخوانیم« :یک مرد و دو زن» باید شرایط محیط بر
زنان را هم بشناسیم ،و بههیچوجه درست نیست که این متن را با توجه به شرایط و محیط
دیگری که بهطور کامل با شرایط تشریع متن قرآنی متفاوت است قضاوت کنیم.
ً
یقینا هر محقق منصفی که به احوال زن در زمانهای گذشته و بهویژه در زمان نزول
قرآن میپردازد متوجه میشود با توجه به محیط صحرانشینی که در بیشتر مناطق
شبهجز یرۀ عربستان حاکم بود ،زن موجودی شکستخورده ،تحت ستم و محکومشده
توسط مردان بوده است.
در فضایی که در آن با زنان بر این مبنا رفتار میشود ،اینکه آنها موجودی ُسسترأی
و بیارادهای هستند که حقشان تضییع شده ،اموالشان خورده شده ،از ارث محروم میشوند
و همانند متعلقات یا حیوانات به ارث برده میشوند ،اگر خواسته شود در قضیهای طبق
شهادت او حکم شود ،او بهراحتی تحتتأثیر پدر ،برادر یا شوهر خود قرار خواهد گرفت؛ و ما
هنگامی که میگوییم «زن» منظورمان یک زن بهخصوص نیست؛ بلکه منظور وضعیت
عمومی زن در آن دورۀ زمانی عقبمانده است .بنابراین چنین شرایطی نزد قاضی و حاکم
گمان معتبری ایجاد میکند که شهادت او تحتتأثیر فشار مرد (پدر ،برادر ،شوهر و  )...بوده
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است؛ در حالی که الزم است شهادتدادن اختیاری باشد و تحت فشار خاصی قرار نگیرد؛
بنابراین بسیار طبیعی است که شارع و متن قرآنی بنا بر احتیاط ،وجود شهادت دیگری را
َ ْ َ َّ
که به آن ضمیمه شود تعیین کند؛ به همین دلیل در متن قرآنی آمده است :أن ت ِضل
ُ
إ ْح َد ُاه َما َف ُت َذ ِّک َر إ ْح َد ُاه َما ْاْل ْخ َ
(زن) دیگر،
کرد،
فراموش
)
(زن
دو
آن
از
یکی
(اگر)
(

ی
ر
ِ
ِ
ِ
وی را یادآوری کند).
بنابراین روشن میشود اضافهکردن شهادت یک زن به زن دیگری همانند خودش ،در
شرایط اینچنینی که زن [در آن] میزیسته ،بسیار حکیمانه بوده است .این بهمعنای آن
نیست که اگر شرایط دیگری را در یک جامعۀ انسانی خاص فرض کنیم که در آن ،زنان از
حقوق کامل خود برخوردار باشند و بر این اساس رفتار شود که آنها نیز همانند مردان،
انسان هستند و این امکان برای او وجود دارد که آزادانه و با اختیار ،بدون تأثیر و فشار ،طبق
شهادتش حکم شود ،در این صورت گمان نمیکنم بعد از یکسانبودن ادراک هر دو ،مانعی
وجود داشته باشد تا بدون هیچ تفاوتی شهادت زن همانند شهادت مرد باشد.
و نباید گفت این برداشت با متن محکم قرآنی در تضاد است؛ زیرا میدانیم احتیاط قرآنی
ناشی از اوضاع و احوال زن در زمان نزول قرآن بوده است نه چیز دیگر .بله ،فرض بر این
است که ـطبق اعتقاد ماـ چنین تغییری توسط تجدیدکنندۀ الهی ـکه در پاسخ به اشکال
قبلی دربارهاش صحبت کردیمـ رخ خواهد داد.
سید احمدالحسن میفرماید:
«در قرآن یا بهطور کلی در اسلم ،یک نظام حقوقی برای نظمبخشیدن به
زندگی جامعه وجود دارد که نظامی کامل است و نمیتوان بخشی از آن را جدا از
کل نظام به نقد کشید؛ زیرا قسمتهای این نظام با یکدیگر در ارتباط هستند.
همچنین نظام حقوقی اسلم ،بهعنوان یک نظام حقوقی ،قوانین یا مقرراتی را در
بر دارد که متناسب با محیط و شرایط آن بوده است؛ بنابراین اگر در محیط یا شرایط
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اطراف تغییر اساسی ایجاد شود ،آنها را بهاقتضای تغییر شرایط محیط ،اصلح
میکند یا [آنها را] تغییر میدهد و این [تغییر] امری اجتنابناپذیر و قطعی است
1
و این نیز دلیلی است که مردم را نیازمند حجت در هر زمان قرار میدهد».
اشکال  :46اشکال حدود شرعی
برخی از تشکیککنندگان از این جهت که برخی از آیات قرآن ،حدود و تعزیرات و
َ ْ
قصاص را در بردارد به قرآن اشکال میگیرند؛ مثل سخن خداوند متعال :الش ْه ُر ال َح َر ُام
ََ َ ُ َ َُ َ
َ ْ َْ َ َُْ َُ ُ َ ٌ َ
ََ َ ُ
ْ
اص ف َم ِن ْاعتد ٰی َعل ْیک ْم ف ْاعتدوا َعل ْی ِه ِب ِمث ِل َما ْاعتد ٰی َعل ْیک ْم
ِبالشه ِر الحر ِام والحرمات ِقص
ْ
َ
َو َات ُقوا َالل َه َو ْاع َل ُموا َأ َن َالل َه َم َع ال ُمتق َ
ین( 2ماه حرام در برابر ماه حرام است ،و [هتک]
ِ
حرمتها قصاص دارد .پس هرکس به شما تعدی کرد ،همان گونه که به شما تعدی کرده،
به او تعدی کنید و از خدا پروا بدارید و بدانید خدا با تقواپیشگان است) و این فرمایش
َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ُْ َْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ً َ
ین َجلدة َوال
ات ثم لم یأتوا ِبأربع ِة شهداء فاج ِلدوهم ثم ِان
حقتعالی :وال ِذ
ین یرم ُون المحصن ِ
َ
ْ
ٰ
َ
ُ
َ
ً
َْ ُ َ َ
َ
ً
َ
تق َبلوا ل ُه ْم ش َه َادة أ َبدا َوأول ِئك ُه ُم الف ِاسقون( 3و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار
میدهند ،سپس چهار گواه نمیآورند ،هشتاد تازیانه به آنان بزنید ،و هیچگاه شهادتی از
َُ َ َْ َ
السار ُق َو َ
َ َ
الس ِارقة فاقط ُعوا أ ْی ِد َی ُه َما
آنها نپذیرید ،و ایناناند که
خود ُفاسقاند)؛ همچنین :و ِ
َ َ ًَ
َ
َ
َج َز ًاء ِب َما ک َس َبا نکاال ِم َن الل ِه َوالله َع ِز ٌیز َح ِک ٌیم( 4دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان
ُببرید .این عقوبتی است که خدا مقرر کرده و خدا مقتدر و به مصالح خلق داناست)؛ و آیات
دیگر از این دست.
ِ
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بهطور کلی ،تشکیککنندگان چنین متونی را مخالف با عدالت میدانند و در این آیات،
سنگدلی و ظلم و ستم بسیاری را مشاهده میکنند که با اینکه قرآن کتابی آسمان و از
سوی پروردگاری مهربان وحی شده باشد منافات دارد.
پاسخ:

اول:

هر مجازاتی که برای ارتکاب جنایت خاصی در نظر گرفته میشود مستلزم متهمشدن
ً
قانونگذار به بیعدالتی ،ظلم و بیرحمی نیست؛ زیرا چه بسا صرفا «جزئی ،و بهخصوص»
بوده باشد که در یک نظام حقوقی عام و فراگیر قرار میگیرد؛ در نتیجه صحیح نیست آن را
از جایگاه خودش از درون نظامی جدا کنید که در نهایت هدف از آن حفظ امنیت جامعۀ
انسانی ،صلح ،سلمت و منافع عمومی آن بوده است؛ بهعنوان مثال شما نمیتوانید یک
پزشک را به ظلم متهم کنید ،فقط به این دلیل که دیدهاید او ابزار جراحی را در دست گرفته
و میخواهد فردی را که مبتل به تومور بدخیم است جراحی کند .قضاوت شما ـپس از دیدن
اوـ برای اینکه درست و منطقی باشد ،باید در مجموع دالیل ،رویهها و اهدافی را که پزشک
و تیم تخصصی او قصد انجام و اتخاذشان را نسبت به بیمار دارند در نظر گرفته شود.
همۀ کشورهای جهان از چیزی که تحت عنوان «قانون جزا» یا «قانون کیفری» شناخته
میشود برخوردار هستند؛ و برای روشنشدن کسانی که با محتوای آن آشنایی ندارند
[میگویم] :قانونی است شامل جرائم (جنایات ،جرائم و تخلفات) و عواقب آنها ،از
جریمهای ساده گرفته تا حبس ،حبس طوالنی ،ابد و ...تا برسد به مجازات اعدام که بسیاری
از کشورهای جهان آن را مجازات جنایات بزرگ و خیانت به کشور میدانند!
بهعنوان مثال :در 13اکتبر ،2021هیئتمنصفه در دادگاه عالی ایاالت متحدۀ آمر یکا
پروندۀ «جوهر سارنایف» عامل حملۀ خونین به ماراتن بوستون در سال  2013را بررسی کرد
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و انتظار میرود که برای او حکم حبس ابد یا اعدام صادر کنند.

1

سؤال :چرا تشکیککنندگان و خداناباوران فقط زمانی چشم خود را به قرآن و اسلم
معطوف میکنند که بخواهد در مقابل برخی تخلفات و جنایات اقدام کند ،و در برابر دیگران
دستکم برای یک بارـ انتقادات خود را
سکوت اختیار میکنند؟ انصاف داشته باشید و ـ ِ
متوجه آمر یکا و همۀ کشورهایی کنید که قوانین جزایی برای مجازات افرادی وضع میکنند
که مرتکب تخلفات گفتهشده در قانون شدهاند ،و از تمام کشورها بخواهید قانون جزایی را
که به آن عمل میکنند کنار بگذارند؛ و همۀ مردم باید بر اساس پیشنهاد تشکیککنندگان
و خداناباوران به روش «هرچه میخواهی بکن» یا به روش «چشم تو ترازوی توست» عمل
کنند؟!
دوم:

اسلم یک دین الهی است؛ در نتیجه هر اقدامی که انجام دهد هر دو جنبۀ زندگی
انسان را در نظر میگیرد؛ یعنی هم زندگی دنیوی و هم زندگی اخرویاش؛ برخلف تمام
نظامهای دنیا که قانون جزایی خود را وضع میکنند و اثرش فقط محدود به همین دنیاست.
فلسفۀ تعیین مجازاتهای قانونی برای متخلفان ـاز دیدگاه اسلمـ فقط به حفظ نظم،
امنیت ،سلمت و مصالح عمومی جامعه محدود نمیشود؛ بلکه منفعت اخروی آن نصیب
خود شخصی که بر وی حد جاری شده است نیز میگردد.
از حمران نقل شده است ،گفت :از ابوجعفر دربارۀ مردی سؤال کردم که مجازاتش
سنگسار بود ،که آیا وی در آخرت عذاب میشود؟ گفت« :خداوند سخاوتمندتر از

 - 1این خبر در سایت مونت کارلو در آدرس زیر قابلدسترس است:
https://bit.ly/3DWYENr
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اینهاست».

1

از عبدالرحمان بن حماد ،از برخی از یارانش ،نقل شده است :امیرالمؤمنین در کوفه
باالی منبر رفت و خدا را حمد و ثنا گفت .سپس فرمود« :گناهان سه دستهاند :گناهی که
آمرزیده میشود ،گناهی که آمرزیده نمیشود ،و گناهی که برای مرتکب آن ،در بیم و امید
هستیم ».گفت :ای امیرالمؤمنین ،آنها را برای ما توضیح بده .فرمود« :بله ،اما آن گناهی
که آمرزیده میشود [گناه] بندهای است که خداوند او را در دنیا به کیفر گناهش رسانده
است؛ زیرا خداوند صبورتر و بزرگوارتر از آن است که بندهاش را دو بار کیفر دهد؛ و اما گناهی
که آمرزیده نمیشود ،ستم بندگان به یکدیگر است .خداوند تبارکوتعالی وقتی برای
آفریدگانش آشکار شد به خودش سوگند خورد و فرمود :سوگند به عزت و جللم ،از ظلم
گوسفند شاخداری
هیچ ظالمی نگذرم گرچه زدن مشتی باشد ،یا کشیدن دستی ،یا شاخزدن
ِ
به گوسفندی بیشاخ .خداوند تقاص بندگان را از یکدیگر میگیرد تا جایی که هیچکس به
گردن دیگری حقی و مظلمهای نداشته باشد .آنگاه ایشان را برای حسابرسی میفرستد .اما
روزی
گناه سوم ،گناهی است که خداوند آن را از بندگانش پوشیده داشته و توبه از آن را ِ
گنهکار کرده است؛ ازاینرو او از گناه خویش بیمناک و به پروردگارش امیدوار گشته است.
ما نسبت به این شخص همان حالی را داریم که او نسبت به خودش دارد؛ امید رحمت
2
برایش داریم و از عذابش میترسیم».
سوم:

اسلم اجرای حدود شرعی را برای همۀ مسلمانان بدون هیچ استثنایی مجاز نمیداند،
مگر فقط برای یک نفر؛ و او همان خلیفۀ خدا و حجت معصوم تعیینشده از سوی خداست،
یا کسی است که [خلیفۀ خدا] او را زیر نظر مستقیم خودش برای انجام این وظیفه تعیین

 - 1کلینی ،کافی.443/2 :
 - 2کلینی ،کافی.443/2 :
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کرده باشد؛ بهجهت تضمین اینکه حدود در جایگاه صحیح خودشان اجرا شوند.
از آنجا که «معصوم» کسی است که هرگز از حق منحرف نمیشود ،و اندکباطل و هوا
و هوس ـیا تأثیرات دیگری که بتواند حق را از جایگاهش منحرف کندـ در نفس بزرگ او
جای ندارد ،با وجود چنین شخصی اسلم تضمین میکند که حدود بهشکل صحیح اجرا
ً
شوند تا جانی بهناحق گرفته نشود یا به هیچکس بهناحق ظلمی نشود .این قطعا یک اقدام
پیشگیرانۀ مهم است و ـبه هر شکل که باشدـ ایمنتر از سایر اقداماتی است که همۀ
کشورهای جهان بدون استثنا انجامشان میدهند.
و مادامی که در مسئلۀ اقامۀ حدود ،امور به امام معصوم بازمیگردد ،وی:
 چه بسا حد را اجرا کند ،اگر بداند در اجرای حد ،رضایت خدا و صلح مردم وگناهکار وجود دارد.
 و چه بسا عفو کند؛ زیرا عفو و گذشت از صفات معصوم است ،بهمحض اینکهاز ندامت و توبۀ مجرم آگاه شود یا آن را احساس کند.
 و چه بسا بدون اینکه حد را اجرا کند ،بهعنوان ابزاری برای اصلح حالدیگران ،فقط اقدامی صوری برای اقامۀ حد انجام بدهد.
به همین دلیل هنگامی که زنی نزد امیرالمؤمنین آمد و به گناهی که مستلزم حد
بود اعتراف کرد ،ایشان قنبر را مأمور کرد تا مردم را ندا دهد و چون جمع شدند ،در مقابل
آنان ایستاد و فرمود« :ای مردم ،امام شما با این زن به پشت [کوفه] میرود تا انشاءالله
بر او حد را اجرا کند .امیرالمؤمنین به شما میگوید ،خارج نشوید مگر اینکه نقاب به چهره
داشته باشید و سنگهایتان را همراه خود بیاورید .هیچیک از شما تا زمانی که بهخواست
خدا به خانههای خود برنگشتید ،بهسراغ دیگری نمیروید ».صبح که شد با آن زن بیرون
آمد .مردم صورتهای خود را با عمامه و عبا پوشاندند ،در حالی که در عبا و آستین خود
سنگ داشتند[ .امام] در حالی که مردم همراهش بودند به پشت کوفه رفتند .دستور داد و
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چاهی برای آن [زن] حفر و وی را تا کمر دفن کردند .سپس بر قاطر خود سوار شد و پاهایش
را در رکاب محکم کرد ،انگشتان سبابۀ خود را در گوشهایش فرو برد و با صدای بلند ندا
داد و فرمود« :ای مردم ،خداوند تبارکوتعالی به پیامبرش توصیه کرد و حضرت
محمد آن را به من توصیه کرد ،کسی که از جانب خداوند مستحق این است که بر او حد
اجرا شود نباید حدی را بر شخص دیگری اجرا کند؛ پس هرکس که از جانب خداوند متعال
مستحق آنچه بر این زن است باشد ،نمیتواند بر این زن حد را اجرا کند ».گفت :همۀ مردم
1
متفرق شدند جز امیرالمؤمنین.
توضیح این گفتار امیرالمؤمنین که فرمود« :پس هرکس که از جانب خداوند متعال
مستحق آنچه بر این زن است باشد ،نمیتواند بر این زن حد را اجرا کند» ،مقصودشان این
است که :او حدی داشته باشد ،هرچند با حدی که برای زن در نظر گرفته شده ،متفاوت
ً
باشد ،اگرچه ساده؛ مثل مجازات تأدیبی بوده باشد.
حتی چه بسا مردم از خود شخص گناهکار ـکه قرار است حد بر او جاری شودـ بهعنوان
اندرزی استفاده کنند؛ زیرا حالتی که بر او میگذرد ،او را به راستی در خیرخواهی دیگران
نزدیکتر میکند.
امام صادق فرمود« :مردی نزد عیسی بن مریم آمد و به او گفت :ای روح خدا،
زنا کردهام؛ پس مرا پاکیزه گردان .حضرت عیسی دستور داد تا میان مردم ندا دهند برای
تطهیر فلنی همه خارج شوند .هنگامی که جمع شدند و آن مرد در حفره قرار گرفت گفت:
کسی که از جانب خداوند باید حدی بر او اجرا شود ،حد را بر من اجرا نکند .همۀ مردم
منصرف شدند جز یحیی و عیسی .یحیی نزدیک شد و به او گفت :ای گنهکار ،مرا
پندی بده .به او گفت :خودت را بین نفست و خواستهاش قرار نده ،چون تو را در گناه خواهد

 - 1البرقی ،المحاسن.310/2 :
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یل [انجام] گناهی سرزنش نکن.
انداخت .گفت :بیشتر مرا پند ده .گفت :گناهکاری را بهدل ِ
1
گفت بیشتر بگو .گفت :غضب مکن .گفت :بس است».
چهارم:

گفتیم :سپردن اجرای حد از نظر اسلم فقط به معصوم ،اقدامی احتیاطی برای احراز
عدالت و اجرای انتخاب صحیح در حق مجرم است؛ خواه معصوم تصمیم گرفته باشد حد
را بر او جاری کند ،خواه آن را از او ساقط کند ،یا هر تصمیم دیگری غیر از آن بگیرد.
همچنین :دلیل ـبسیار مهمـ دیگری وجود دارد که اقامۀ حدود را فقط به معصوم و
احکام مربوط به حدود شرعی
خلیفۀ خدا محدود میکند؛ اینکه :همان طور که دانستیم،
ِ
چیزی جز قوانین جزایی نیست ،و از آنجا که دانستیم قانون ـبه قول معروفـ محصول
محیط و پیرامون خودش است ،پس اجرای این وظیفه بهدست معصوم بسیار منطقی و در
عین حال رویهای صحیح و دقیق است؛ زیرا او تنها کسی است که هرچیز تازه و جدیدی به
وی وحی میشود .شاید فلن قانون جزایی بیش از هزار سال پیش در شرایط و محیط
خودش مناسب بوده باشد ،ولی اکنون برای اجرا مناسب نباشد؛ بنابراین باید با قانونی
جایگزین شود که مناسب شرایط حال حاضر باشد که ما در آن زندگی میکنیم ،و دین الهی
ً
چنین صلحیتی را مطلقا به هیچکسی غیر از معصوم واگذار نکرده است.
این علوه بر آن است که «غیرمعصوم» ممکن است گاهی حتی همان حد قانونی را
که برای جرم تعیین شده است نداند؛ پس چگونه میتواند در حالی که خودش از حد شرعی
بیاطلع است حد را بر مجرم جاری کند؟! و اگر بر اساس فهم نادرست خود حدی را به
اشتباه اجرا کند ،چه عواقبی را از چنین اشتباهات هولناک و فاجعهباری انتظار داشته
باشیم؟! آیا جز بدنامکردن دین الهی و تهمتزدن به آن؟! چنانکه در روزگار ما بهوفور دیده

 - 1صدوق ،من ال یحضره الفقیه.34/4 :
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و شنیده میشود!
آنچه ذکر کردم ـبههیچوجهـ فقط یک فرض و نتایج خیالی و غیرواقعی نیست؛ زیرا
ً
اینها کارهایی است که عمل در زمین اجرا ،و باعث شده است دین بهشدت به چالش
کشیده شود ،که به ذکر دو نمونه بسنده میکنم:
مثال  :1بیشتر علمای مسلمان از همۀ مذاهب ،با توجه به درک خودشان از متن قرآن،
َُ َ َْ َ
السار ُق َو َّ
َ َّ
الس ِارقة فاقط ُعوا أ ْی ِد َی ُه َما َج َز ًاء
اجتهاد کرده و برای
سرقت حدی بیان کردهاند :و ِ
َ َ ًَ
َّ
َّ
ُ
ِب َما ک َس َبا نکاال ِم َن الل ِه َوالله َع ِز ٌیز َح ِک ٌیم( 1دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ُببرید.
این عقوبتی است که خدا مقرر کرده و خدا مقتدر و به مصالح خلق داناست)؛ و گفتهاند :حد
سرقت یکی از این دو حالت است:
 یا دست دزد از مچ قطع شود؛ یا انگشتان دست او از انتها قطع شود.هریک از دو دیدگاه فقهی ،طرفداران و تأییدکنندگانی دارد؛ هرچند اولی رواج بیشتری
دارد و در برخی از کشورهای اسلمی اجرا میشود.
َ َّ
اما نظر صحیح این است که اعضای سجده از ِآن خداست ،حقتعالی میفرمایدَ  :وأن
ْ
َّ َ ً
َ َّ َ َ َ ْ
ال َم َس ِاجد ِلل ِه فل تد ُعوا َم َع الل ِه أ َحدا( 2و مساجد (اعضای سجده) ویژۀ خداست ،پس
هیچکس را با خدا مخوانید)؛ یعنی اعضای هفتگانۀ سجده که نمازگزار در حال سجده از
آنها استفاده میکند ویژۀ خداوند است که عبارتاند از «پیشانی ،دو کف دست ،دو زانوی
قطع دست در اجرای حد سرقت ،چه از مچ و چه از بند
پا ،انگشتان بزرگ پا»؛ در نتیجه ِ
انگشتان ،صحیح نیست.

 - 1مائده.38 :
 - 2جن.18 :
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رأی درست برای «قطعکردن» در اجرای مجازات دزدی ـبعد از احراز اینکه سارق
مستحق مجازات بوده استـ خراش سرانگشتان است؛ پس این فرمودۀ خداوند متعال:
َ
السار ُق َو َّ
َ َّ
السار َق ُة َف ْاق َط ُعوا أ ْید َی ُه َما َج َز ًاء ب َما َک َس َبا َن َک ًاال م َن َّالله َو َّالل ُه َعز ٌیز َحک ٌ
یم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
و ِ
(دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ُببرید .این عقوبتی است که خدا مقرر کرده و خدا
ً
مقتدر و به مصالح خلق داناست) دقیقا همانند این فرمودۀ خداوند متعال دربارۀ حال زنانی
َ َ
َُ ْ
ْ
ٌ
ُ
است که پیامبر خدا یوسف را دیده بودندَ  :وقال ِن ْس َوة ِفي ال َم ِد َین ِة ْام َرأة ال َع ِز ِیز ت َر ِاو ُد
ََ
ْ ْ
َ َ ْ
َف َت َاها َع ْن َن ْفسه َق ْد َش َغ َف َها ُحبا إ َّنا َل َن َر َاها في َض َلل ُ
ین * فل َّما َس ِم َعت ِب َمک ِر ِه َّن أ ْر َسلت
ب
م
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
إ َل ْیه َّن َو َأ ْع َت َد ْت َل ُه َّن ُم َّت َک ًأ َوآ ََت ْت ُک َّل َواح َدة م ْن ُه َّن س ِّک ًینا َو َق ٍ َالت ْاخ ُر ْج َع َل ْیه َّن َف َل َّما َر َأ ْی َن ُه َأ ْک َب ْر َنهُ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ َ َّ ِ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ً ْ َ َ َّ
ََ ٌ َ ٌ 1
وقطعن أی ِدیهن وقلن حاش ِلل ِه ما هذا بشرا ِإن هذا ِإال ملك ک ِریم( و [دستهای از] زنان
در شهر گفتند :زن عزیز از غلم خود کام خواسته و سخت خاطرخواه او شده است؛ بهراستی
ما او را در گمراهی آشکاری میبینیم * چون [همسر عزیز] از مکرشان اطلع یافت[ ،کسی
را] نزد آنان فرستاد و محفلی برایشان آماده ساخت و به هریک از آنان [میوه و] کاردی داد
و [به یوسف] گفت بر آنان درآی .پس چون [زنان] او را دیدند وی را بس شگرف یافتند و
[از شدت هیجان] دستهای خود را بریدند و گفتند :منزه است خدا .این بشر نیست ،این
جز فرشتهای بزرگوار نیست).
َ َّ َ
َ وقط ْع َن أ ْی ِد َی ُه َّن( و دستهای خود را بریدند) :آیا ممکن است زنان با دیدن جمال
یوسف دستهای خود را از مچ قطع کنند ،یا انگشتان خود را از انتها بر یده باشند؟! یا ممکن
است از زیبایی او شگفتزده شده و نوک انگشتان خود را بهوسیلۀ چاقوهایی که استفاده
میکردند خراشیده باشند؛ پس بریدن در این آیه بهمعنی خراش است که در حین استفاده
از چاقو در حالت حیرت و بیتوجهی به نوک انگشتان اثر میکند؛ و در آیۀ حد سرقت نیز به
همین صورت است.

 - 1یوسف 30 :و .31
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َ َْ َ
خلصه :این فرمودۀ خداوند متعال :فاقط ُعوا أ ْی ِد َی ُه َما = این فرمودۀ خداوند متعال:
َ َّ َ
1
َ وقط ْع َن أ ْی ِد َی ُه َّن است؛ یعنی هر دو یک معنا دارند ،و آن خراشیدن نوک انگشتان است.

مثال  :2همچنین علمای مسلمانان اجتهاد کرده و به لزوم قصاص کسی که بهعمد
شخص دیگری را کشته است فتوا دادهاند ،و این چیزی است که در بسیاری از کشورهای
ً
اسلمی به آن عمل میشود؛ اما اگر فرض کنیم قاتل ،عمدا بیش از یک نفر را کشته باشد
در حالی که عاقل بوده و دیوانه نبوده است؛ اما پس از پیشرفت فوقالعاده در علوم پزشکی،
هنگام معاینۀ او با تجهیرات پیشرفته ،متوجه شدیم او تومور مغزی داشته که او را به انجام
مستمر خشونت و کشتن وادار میکرده ،بهطوری که توسط آن تومور مغزی هدایت میشده
است ،آیا انصاف است با توجه به وضعیت این شخص ،با او همانند شخصی برخورد شود
2
که از این نظر مختار و سالم بوده است ،و حکم به قتلش داده شود؟!
این بهمعنی ضرورت احتیاط هنگام تحقیق و بررسی در موقعیتهای انجام جرم ،با توجه
تحوالت در حال وقوع در ابعاد زندگی انسان است که در این امر دخیل و تأثیرگذار هستند؛
به
ِ
در نتیجه همۀ اینها ممکن است بر تنظیم مجدد قوانین اجرایی جدید که برای انسان مدرن
مناسب باشد تأثیر بگذارند.
به این ترتیب ملحظه میکنیم دربارۀ موضوع مجازاتهای شرعی ـاز جمله مسائل
مربوط به قصاصـ برای غیرمعصوم امکان ندارد به آنها بپردازد و بهطور مستقل از پیش
سر اسلم نازل شده و
خود اقدام به اجرای آنها نماید؛ و بلیی که در دوران متأخر ما بر ِ
باعث نفرت مردم از برخی احکام آن (که بهناحق به آن نسبت داده میشود) شده است،
ین تعیینشده از سوی خداوند
تنها نتیجۀ مداخله در زمینههایی است که فقط به معصوم ِ

 - 1این معنایی است که از سید احمدالحسن یاد گرفتم ،وقتی ایشان دربارۀ معنای این دو آیه صحبت میکرد.
 - 2این فرض را سید احمدالحسن در بحثی که با ایشان در این زمینه داشتم مطرح کرده است.
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اجازۀ ورود به آنها داده شده است.

()11
اشکاالت منطقی و محتوایی
اشکالگیری از مضامین قرآن ،از این نظر که قرآن ـبه نظر تشکیککنندگانـ تناقض
داخلی دارد ،یا با واقعیتهای خارجی در تعارض است که با معصومبودن قرآن بهعنوان یک
کتاب الهی منافات دارد.
پاسخ:

شکی نیست که متهمکردن به تناقضگویی مضامین آیات قرآن توسط
تشکیککنندگان در وهلۀ اول این ادعا را در خود دارد که آنها این مضامین را بهطور کامل
فهمیدهاند؛ زیرا بدیهی است که وارد کردن اتهام ـهر اتهامیـ فرع بر فهم صحیح و دقیق
موضوع است .ولی ما به برخی از مثالهای آنها برای این تناقضگویی مورد ادعا خواهیم
ً
پرداخت و بهروشنی خواهیم دید تشکیککنندگان اساسا این مضامین قرآنی را درک
نکردهاند؛ مضامینی که ادعا میکنند در آنها تناقض وجود دارد ،و ضدونقیض هستند؛ به
این ترتیب روشن خواهد شد ادعای تناقضگویی چیزی جز توهم و خیال و ناآگاهی آنها
از منظور و مقصود قرآن نبوده است.
ترین آنها
آنها نمونههای متعددی را در این زمینه پیش کشیدهاند؛ ولی ما به مهم ِ
خواهیم پرداخت ،و با مطالبی که بیان خواهیم کرد وضعیت بقیۀ اشکاالت آنها نیز
بهروشنی مشخص خواهد شد.
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اشکال  :47هر امتی ،فرستادهای دارد
بسیاری از تشکیککنندگان معتقدند قرآن وقتی میگوید «لکل أمة رسول» (هر امتی،
ُ ِّ
فرستادهای دارد) در تناقضگویی و مخالفت با واقعیت قرار گرفته است .مثل آیۀَ  :و ِلکل
ُ
ُ ُ
ْ
ٌ َ َ
َ َْ َ
أ َّم ٍة َر ُسول ف ِإذا َج َاء َر ُسول ُه ْم ق ِض َي َب ْی َن ُه ْم ِبال ِق ْس ِط َو ُه ْم ال ُیظل ُمون( 1و هر امتی ،فرستادهای
دارد؛ پس هنگامی که فرستادهشان بهسویشان آید ،در میانشان به عدالت داوری شود و به
ُ ِّ ُ
ً
ََ ْ ْ
آنها ستم نخواهد شد) و آیۀَ  :ولقد َب َعث َنا ِفي کل أ َّم ٍة َر ُسوال( 2 ....و بهراستی در هر امتی
فرستادهای مبعوث داشتیم)...؛ زیرا واقعیت ،گواهی میدهد خداوند هیچ فرستادهای برای
امتهای موجود در آفریقا و اروپا و آمر یکا و استرالیا و آسیا گسیل نداشته است؛ زیرا اگر این
امتها ،فرستادگانی از خودشان داشتند ،در این صورت اعراب هم میتوانستند فرستادهای
از خودشان داشته باشند!
پاسخ:

اشکال گفتهشده را خداناباوران و بهطور کلی افراد بهانهجو با اصرار در به تصویر کشیدن
ِ
ارسال و مبعوثشدن فرستادگان الهی و ظهور آنها در خاورمیانه ،به قرآن وارد کردهاند ،و
استدالل آنها این است که اسناد تاریخی و واقعیتهای انسانشناسی هیچ شواهدی از
حضور فرستادگان برای بسیاری از اقوام در بسیاری از اماکن زمین را نشان نمیدهند ،و این
واقعیت علمی ـبه اعتقاد آنهاـ با آنچه آیات گفتهشده بیان میکنند منافات دارد.
بنده در تحقیق خودم با عنوان «علت ارسال رسوالن» ـمنتشرشده در سایت رسمی
مؤسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و زبانشناسیـ به این شبهه پرداخته و پاسخ آن را
بهتفصیل توضیح دادهام؛ و در اینجا نکاتی را در رابطه با این موضوع ذکر میکنم.

 - 1یونس.47 :
 - 2نحل.36 :
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اول:

ً
این شبهۀ ملحدان در واقع به برداشت نادرست از آیات قرآن کریم ،و اساسا ناآگاهی
نسبت به ویژگیهای ارسالکننده (الله) و هدفی که او از فرستادن رسوالن و حتی ـبهطور
کلیـ از خلقت مخلوقات داشته است بازمیگردد؛ و تنها چیزی که برای آنها اهمیت دارد
ضربهزدن به دین الهی به هر وسیلۀ ممکن است.
دوم:

عاملی که راه را برای ضربهزدن به قرآن و بهطور کلی دین الهی برای خداناباوران هموار
ُ ِّ ُ
کرده است برداشتی است که علمای مسلمان از آیات فوق ارائه کردهاندَ  :و ِلکل أ َّم ٍة
ُ ِّ ُ
ً
ٌ
ََ ْ ْ
َر ُسول( هر امتی ،فرستادهای دارد) و َ ولقد َب َعث َنا ِفي کل أ َّم ٍة َر ُسوال( و بهراستی برای
هر امتی فرستادهای مبوث داشتیم)؛ زیرا آنها تصور کردهاند منظور از این [آیات] این بوده
ً
ً
که خداوند ـواقعا و عملـ برای همۀ اقوام روی این زمین [رسولی] فرستاده است .نمونههایی
از پاسخهای آنها:
پاسخ مرکز تحقیقات عقیدتی ز یر نظر سید سیستانی:
«اینکه خداوند سبحان در غیر از مشرقزمین ،پیامبرانی بهسوی امتهای مختلف
نفرستاده است ـبه آن صورتی که آنها میگویندـ ثابت نشده است؛ در حالی که در قرآن
ُ َّ َ
َ
کریم سخن خداوند متعال وارد شده است کهَ  :و ِإن ِمن أ َّم ٍة ِإال خل ِف َیها ن ِذ ٌیر( 1هیچ
امتی نبوده مگر آنکه در میان آنان بیمدهندهای گذاشته است)؛ همچنین فرمودۀ خداوند
ً
َ َ ُ َّ ُ َ ِّ َ َّ َ َ
ین َحتی ن َبعث َر ُسوال ( 2و ما بدون اینکه فرستادۀ بفرستیم،
متعال :وما کنا معذ ِب
َ
َ
ُ ِّ ُ َّ َ ُ ً َ ُ ُ
َ
عذابکننده نبودیم) ،و نیز فرمودۀ حقتعالیَ  :ولقد َب َعثنا ِفي کل أم ٍة رسوال أ ِن اعبدوا

 - 1فاطر.24 :
 - 2اسرا.15 :
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َّ
َّ ُ َ
َ
الل َه َواجت ِن ُبوا الطاغوت( 1و بهراستی در هر امتی ،فرستادهای فرستادیم تا [اعلم کند]
خدا را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید).
ولی میتوان گفت نبوتها در منطقۀ خاورمیانه بهدلیل وجود زمینههای حضور انسان
در این منطقه و گسترش انسان بهطور انبوه و شهرنشینی و تمدن ،و با وجود اسباب و
عوامل مورد نیاز ،و عدم وجود موانعی که میان پیامبران و انجام وظیفۀ رسالت ِیشان در
مناطقی که بهسویشان ارسال شدهاند حائل شود ،نمود و تأثیر بیشتری نسبت به دیگر
[مناطق] داشته است؛ ولی با همۀ اینها با توجه آیاتی که گفته شد ،و با توجه به فرمودۀ
خداوند متعال دربارۀ فرستادگانی که از آنها خبر داده نشده است در حالی که آنها
بهسوی امتهایی در زمین فرستاده شدهاند ،میتوان بعثت پیامبران را برای همۀ امتها
َ ُ
َُ ُ ً
َ َ
ل َقد َق َص َ
صن ُاهم َعلیك ِمن قبل
متوجه شد؛ همان طور که حقتعالی میفرماید :ورس
َُ ُ ً َ َ ُ ُ َ َ
صهم َعلیك( 2و به فرستادگانی [وحی کردیم] که سرگذشت آنان را پیش
ورسل لم نقص
از این برای تو گفتیم ،و فرستادگانی [را برانگیختهایم] که سرگذشتشان را برای تو حکایت
نکردهایم).
و در پناه خدا باشید».

3

و پاسخ االزهرـ مصر:
«اما مشخص است خداوند سبحان ،رسوالن بسیاری فرستاده است؛ همان طور که
َ
ََ ْ َ ْ
ً
َ َ
َ َ
حقتعالی میفرمایدَ  :ولقد أ ْر َسل َنا ُر ُسل ِم ْن ق ْب ِلك ِم ْن ُه ْم َم ْن ق َص ْص َنا َعل ْیك َو ِم ْن ُه ْم َم ْن
ً
َ َْ
َ َ
ل ْم نق ُص ْص َعل ْیك( 4و مسلما پیش از تو فرستادگانی را روانه کردیم .برخی از آنان را برای
ْ
تو حکایت کردهایم و برخی از ایشان را برای تو حکایت نکردهایم) و میفرمایدَ  :و ِإن ِم ْن

 - 1نحل.36 :
 - 2نساء.164 :
 - 3قابل دسترس در آدرسhttp://www.aqaed.com/faq/4956 :
 - 4غافر.78 :
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ُ َ ََ
َ
أ َم ٍة ِإال خل ِف َیها ن ِذ ٌیر( 1و هیچ امتی نبوده مگر اینکه در آن هشداردهندهای گذشته
ُ ُ
ً
ََ ْ ْ
است) و میفرمایدَ  :ولقد َب َعث َنا ِفي ک ِل أ َم ٍة َر ُسوال( 2و بهراستی ،در میان هر امتی
فرستادهای برانگیختیم).
از این متون متوجه میشویم خداوند سبحان میتواند فرستادگانی را به غیر از
خاورمیانه فرستاده باشد؛ ولی باید توجه داشت که متخصصان گفتهاند تمدن بشری ابتدا
در این منطقه آغاز شد ،و این بهدلیل آبوهوای معتدل آن و فراوانی نعمتهای موجود
در آن شامل آبها و گیاهان و ...بوده است؛ همچنین وجود عواملی که به جمعشدن
ً
دستکم همکار و متحد کمک میکرد ،و غالبا این
مردم و تشکیل واحدهای مستقر یا ِ
روابط اجتماعی ،تأثیر بسزایی در اندیشه و رفتار داشت؛ [رفتاری] که گاهی توسعه مییابد
و میتواند تمام وحدت اجتماعی را شامل شود؛ ازاینرو نیاز مبرم به فرستادن فرستادهای
وجود داشت تا گمراهان در عقیده و رفتار را هدایت کند؛ زیرا رسول بهسوی افراد پراکنده
نمیآید ،بلکه برای واحدهای بههم پیوسته میآید ،تا مردم در برابر خداوند ،حجت و
َ َ
ٌ َ
ُ ُ ً َُ َ َ ُْ َ ََ َ ُ َ َ
اس َعلی الل ِه ُح َجة َب ْعد
بهانهای
نداشته باشند :رسل مب ِش ِرین ومن ِذ ِرین ِلئل یکون ِللن ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
الر ُس ِل َوکان الله َع ِز ًیزا َح ِک ًیما( 3فرستادگانی که بشارتگر و هشداردهنده بودند ،تا مردم،
پس از [ارسال] فرستادگان ،در برابر خدا بهانه و حجتی نداشته باشند ،و خدا توانا و حکیم
4
است)».
ُ ِّ ُ
ً
ََ ْ ْ
ٔ
فرموده خداوند متعالَ  :ولقد َب َعث َنا ِفي کل أ َّم ٍة َر ُسوال( و
پس روشن میشود معنای
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
بهراستی برای هر امتی فرستادهای مبوث داشتیم) و َ و ِإن ِمن أم ٍة ِإال خل ِفیها ن ِذ ٌیر( و هیچ
امتی نبوده مگر اینکه در آن هشداردهندهای گذشته است) ـاز دید علمای دینـ میشود :خداوند

سبحان رسوالنش را بهسوی همۀ بنیبشر در همۀ مکانها و همۀ زمانها فرستاده است،
 - 1فاطر.24 :
 - 2نحل .36
 - 3نساء.165 :
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و ملحدان هم متوجه این نکته شدهاند؛ و وقتی تاریخشناسی و باستانشناسی در بعضی
مکانها اثری از این بعثتها و رسالتها کشف نکردند اشکاالت خود را به قرآن و دین الهی
وارد کردند.
سوم:

شکی نیست که فهم علمای دین از آیات فوق به تعریف آنها از غرض و هدف از ارسال
فرستادگان گره خورده است ،و کسی که کلم آنها را پیگیری کند درمییابد این مسئله نزد
آنها متشابه بوده ،و نظرات متعددی در میانشان وجود دارد که بنده در تحقیق خود ـکه به
آن اشاره کردمـ بسیاری از آنها را برشمردهام؛ از جمله« :عبادت خدا ،توحید او ،اطاعت از
رسوالن ،آزمایش با آنها ،رحمت بر بندگان ،هدایت مردم ،بشارت و انذار ،برقراری عدالت
بین مردم .خلوص و پاکی ،تعلیم ،تبلیغ ،و»...؛ نکتهای که بهروشنی نشان میدهد این
مسئله ،یک مسئلۀ طن ِی اجتهادی بوده است ،وگرنه چنین اختلفنظرهایی از سوی آنها
1
پیش نمیآمد.
اما هدف و غرض صحیح از فرستادن که همواره برآورده شده و هیچ تناقضی در آن راه
ندارد ـو با تحقیق اشارهشده و با مطالعات گسترده ،ثابت شده استـ اقامۀ حجت بر مردم و
َّ
ً ِّ
ازبینبردن عذر و بهانۀ آنهاست 2.خداوند متعال میفرمایدُ  :ر ُسل ُم َبش ِر َین َو ُم ْن ِذ ِر َین ِل َئل
َ َ َّ
َ َّ
ٌ َ
َ ُ َ َّ
اس َعلی الل ِه ُح َّجة َب ْعد ُّالر ُس ِل َوکان الل ُه َع ِز ًیزا َح ِک ًیما ( 3فرستادگانی که
یکون ِللن ِ
بشارتدهنده و بیمدهنده بودند ،تا بعد از [آمدن] این فرستادگان ،برای مردم حجتی در
برابر خدا باقی نماند؛ و خداوند ،توانا و حکیم است).

 - 1مراجعه کنید به :علت ارسال رسوالن ،1/2 ،هدف از ارسال از نظر علما.
 - 2برای اطلع بیشتر :به تحقیق فوق ،و نیز «احمدالحسن ،عقاید اسلم ،علت همیشگی و تخلفناپذیر ارسال
رسول ،اقامۀ حجت است» مراجعه کنید.
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در خصوص استدالل ملحدان در شبهۀ خود مبنی بر محصور بودن ادیان در منطقۀ
خاورمیانه و عدم ارسال رسوالن در مناطق گفتهشده در این شبهه ،میتوان گفت :نبود
شواهد و مدارک تاریخی و انسانشناختی از هر آنچه به فرستادگان و دعوتهای آنها در
آن مناطق مربوط میشود ـاز نظر علمیـ سخن درستی است .آیا عاقلنه است میراث
تاریخی و تمدنی بشر ِی رویدادی به بزرگی بعثت یک فرستادۀ الهی ـبهعنوان مثالـ بهسوی
سرخپوستان و قبیلههای آزِتک و اینکا ،یا ساکنان بتپرست جنگلهای آفریقا نادیده گرفته
شود ،و همزمان با این رخداد ،شواهد و مدارکی از وقایعی در همان مناطق حفظ میشود
که بسیار کماهمیتتر از آن بودهاند!
بهعلوه دیدهایم که سپریشدن هزاران سال ،برای ازبینرفتن یا محو شدن الواح تمدن
سومری ،و نوشتههای گلیشان کافی نبوده است؛ نوشتههایی که به ایمان سومریان به دین
الهی به برکت تعالیم پیامبرانشان مثل نوح و ابراهیم تأکید میکنند ،حتی اگر تحریف
شده باشند ـهمان طور که پس از بعثت هر رسول الهی چنین رویهای وجود داشته استـ و
باستانشناسان همچنان تا همین اواخر ،جامعۀ بشری را با چنین لوحها و نوشتههای
سفالی که به دست میآورند ـو همچنان به دست میآیندـ شگفتزده میکنند؛ حال چه
میشود که این مرتبه در جنگلهای آفریقا یا آمر یکای شمالی نتوانستهاند به چیزی دست
پیدا کنند که وجود آموزههایی مشابه را تأیید کند! توجه داشته باشید الزم نیست از نظر عمق
زمانی شبیه یکدیگر بوده باشند ،بلکه فقط کافی است اگر شده ،مصادف با حضرت
عیسی یا اندکی قبل از آن حضرت بوده باشد ،و چنین زمانی در مقایسه با تمدن سومر
ً
و اکد و پیامبرانی که در سرزمین بینالنهرین مبعوث شدهاند نسبتا نزدیک به حساب میآید.
بهعلوه اگر مورخان و انسانشناسان در صرفنظر از ثبتوضبط چنین شواهدی با
خداناباوران تبانی کرده باشند ـبه آن صورتی که از برخی از سخنان علمای دین و پیروانشان
برداشت میشودـ آیا زمین و طبیعت و باستانشناسی نیز با آنها تبانی کرده است ،بهطوری
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که در این مناطق دستیابی به هیچچیزی ـحتی مدرکی سادهـ و در الیههای زمین ـنه باالی
آنـ که احتمال برانگیختهشدن فرستادگان الهی را در آنها افزایش دهد امکانپذیر
ً
نباشد؟! نکتهای که امکان پذیرفتن آن ـاز نظر علمیـ تقریبا صفر است؛ ولی با این وجود
میبینیم علمای دین بهطور کامل از این نکته و پاسخ به آن چشمپوشی کردهاند؛ گویی هیچ
توجهی به شنیدههای خود نداشتهاند؛ ضمن اینکه روی صحبت در بارۀ موضوع اعتقادی
مهمی است که عمق و ژرفای دین الهی و رسالتهای آسمانی را درگیر میکند!
همچنین :اینکه منطقۀ خاورمیانه مهد تمدنها و در نتیجه دارای تراکم جمعیتی است،
به آن صورتی که در پاسخ علمای دین آمده است ،در بهترین حالت ،میتواند تعداد زیاد
پیامبران را در این منطقه توجیه کند؛ اما بدیهی است که وجود نداشتن شواهد علمی مبنی
بر ارسال رسوالن به مناطق گفتهشده در اشکال ملحدان را توجیه نمیکند .همچنین اینکه
قرآن کریم از برخی از رسوالن یاد نکرده است ،همان طور که آیۀ شر یف بر این نکته داللت
ً َْ َ
َ ُ
ً َ َْ
َ َ
َ َ
میکندَ  :و ُر ُسل قد ق َص ْص َن ُاه ْم َعل ْیك ِم ْن ق ْبل َو ُر ُسل ل ْم نق ُص ْص ُه ْم َعل ْیك و علمای دین
در پاسخهای خود به آن استناد میکنند ،عدم ارسال فرستادگانی را که داستانشان نیامده
ً
است ،در مناطق گفتهشده در این اشکال ثابت نمیکند؛ زیرا اساسا هیچ ملزمتی بین این
دو وجود ندارد؛ و در عین حال اگر آثاری از بعثت در این مناطق وجود داشته باشد ،یافتن
آثار باستانی و شواهد تاریخی که حاکی از بعثت آنها در این مناطق باشد را نفی نمیکند.
همچنین (که مهمتر ین توهم است) :متون قرآنی که علمای دین به آنها استناد
کردهاند و آنها را با همان برداشتی فهمیدهاند که ملحدان را به اشکالگرفتن و به
چالشکشیدن دین الهی سوق داده است ،محمد و آلمحمد (درود خداوند بر همۀ آنها
باد) با بیانی دیگر ،بهطور کامل و همراه با غرض از ارسال حقیقی بیان کردهاند.
پنجم:

بیان آل محمد برای منظور از آیات باال:
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ُ
از جابر ،از امام باقر نقل شده است :از ایشان دربارۀ این آیه پرسیدمَ  :و ِلک ِل
ُ
ُ ُ
ْ
ٌ َ َ
َ َْ َ
أ َم ٍة َر ُسول ف ِإذا َج َاء َر ُسول ُه ْم ق ِض َي َب ْی َن ُه ْم ِبال ِق ْس ِط َو ُه ْم ال ُیظل ُمون( و برای هر امتی رسولی
است که هرگاه رسول آنها آمد میان آنها حکم به عدل شود و بر هیچکس ستم نخواهد
شد) .فرمود« :تفسیر باطنیاش این است که برای هر قرن از این امت ،فرستادهای از
آلمحمد هست که به قرنی که آنان در آن هستند خروج میکند .آنان همان اولیا و
1
فرستادگان هستند». ...
پس منظور از «هر امتی» امتهایی است که از نظر طولی ،پشت سر هم هستند،
دورهای پس از دورۀ دیگر ،و قرنی پس از قرن دیگر؛ بهطوری که هیچ مقطع زمانی در زندگی
انسان ،از اصل وجود فرستادۀ الهی در امتی در میانشان خالی نیست ،و با وجود وی ،عذر
و بهانۀ افرادی که او در میانشان مبعوث شده است از بین میرود .همچنین عذر و بهانۀ
افراد مشابه آنان که در مکانهای دیگر هستند نیز از بین میرود؛ مانند جنگلهای آفریقا،
آمریکای شمالی ،چین ،استرالیا و دیگر مناطق .منظور از «هر امتی» همۀ امتها از نظر
عرضی نیست ،به این معنا که ـبه آن صورتی که بیخدایان و علمای دین برداشت کردهاندـ
برای هر مجموعۀ بشری که در این زمین پراکنده شدهاند فرستادهای وجود داشته باشد.
این نکتهای که روایت گذشته روشن کرده است؛ روایتهای دیگر نیز به آن اشاره دارند؛
از جمله:
ـ از امام صادق روایت شده است ،فرمود :رسول خدا فرموده است« :این دین را
در هر قرنی ،افراد عادلی به دوش میکشند ،که تأویل باطلگرایان و تحریف غلوکنندگان و
سوءاستفادۀ جاهلن را از آن برطرف میکند؛ همان طور که کوره ،زنگار آهن را برطرف
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میکند».

1

َْ َُ
ـ از یعقوب بن شعیب نقل شده است :به ابوعبدالله عرض کردمَ  :ی ْو َم ند ُعو کل
َُ
اس ِب ِإ َم ِام ِهم( روزی که ما هر گروهی از مردم را با پیشوایشان میخوانیم) فرمود« :هر
ن
أ ٍ
قرنی از این امت را با امامشان فرامیخوانیم ».عرض کردم :رسول خدا در قرن خودش
میآید و علی در قرن خودش میآید و حسن در قرن خودش میآید و حسین در
2
قرن خودش میآید و هر امامی در قرنی است که بین آنان بوده است؟ فرمود« :بله».
ـ از امام علی روایت شده است ،فرمود« :خداوند برای خودش ،پس از نبیاش،
از میان نیکوکارانش ،افراد خاصی را برگزیده و مقامشان را رفیع گردانده ،و بهواسطۀ آنان به
کنندگان به حق ،بهسوی خودش و
جایگاه خودش اشاره کرده است ،و آنان را دعوت
ِ
3
راهنمایان به ارشاد بهسوی خودش قرار داده است؛ برای هر قرنی و هر زمانی».
ـ از امام صادق روایت شده است ،فرمود ...« :ببینید این علمتان را از چهکسی
میگیرد؛ زیرا در میان ما اهل بیت ،در هر نسلی ،فرد عادلی هست که تحریف غلوکنندگان
4
و سوءاستفاده باطلگرایان و تأویل جاهلن را برطرف میکند».
ـ کلینی با سند حدیث روایت کرده است .از فضیل ،گفت :از ابوعبدالله دربارۀ سخن
ُ َ
خداوند عزوجل پرسیدمَ  :و ِلک ِل ق ْو ٍم َه ٍاد فرمود« :هر امامی ،هدایتگر بهسوی قرنی
است که وی در میانشان است».
َ
ُ
َ َْ
 ...از برید عجلی ،از ابوجعفر در بارۀ سخن خداوند عزوجلِ  :إن َما أنت ُم ْن ِذ ٌر َو ِلک ِل
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َ
ق ْو ٍم َه ٍاد( همانا تو انذاردهندهای؛ و برای هر قومی ،هدایتگری است) نقل شده است که
فرمود« :رسول خدا انذاردهنده است ،و برای هر زمان ،از ما هدایتگری هست که آنان
را بهسوی آنچه پیامبر خدا آورده است هدایت میکند .هدایتگران پس از او ،علی و
1
سپس اوصیا یکی پس از دیگری هستند».
ُ َ ََ
َ
ْ
ـ در تفسیر قمی آمده استَ  :و ِإن ِم ْن أ َم ٍة ِإال خل ِف َیها ن ِذ ٌیر( و هیچ امتی نبوده جز
2
آنکه در میانشان انذاردهندهای گذشته است) .فرمود« :برای هر زمانی ،امامی هست».
دقت کنید« :هر قرنی»« ،هر نسلی»« ،هدایتگر قرن»« ،برای هر زمانی ،از ما»« ،برای
هر قرنی ،امامی هست»« ،برای هر زمانی ،امامی هست» ،نه اینکه برای هر مکانی ،امام
هدف ارسال (ازبینرفتن عذر و
یا فرستادهای باشد؛ و روشن است که تمامی این تعبیرها با ِ
بهانه) همخوانی دارد ،و ازبینرفتن عذر و بهانۀ بهانهجویان ،همیشه و در هر زمان و برای
ً
همۀ مکلفین در این زمین ،بدون هیچ استثنایی محقق میشود .چه ارسال عمل بهسوی
آنان انجام شده باشد و چه نشده باشد.
و توضیح این مسئله ،از طریق نکات ذیل روشن میشود:
1ـ خداوند سبحان ،به علم و عدالت و حکمت متصف است و جهل و ظلم و نابخردی،
بهطور کامل از او منتفی است.
2ـ دربارۀ علم ،خداوند سبحان هر چیزی را میداند و به هر چیزی احاطه دارد و هموزن
َ َ َ َ َ ََ ُ َ َْ َ َ ُ
الس َاعة
ذرهای از علمش پوشیده نیست .حقتعالی میفرماید :وقال ال ِذین کفروا ال تأ ِتینا
ْ َْ َ َ
َ َ َ َ
ُ ْ ََ ٰ ََ ََ ْ ََ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َْ ُ ُ َ ْ ُ َْ ُ َ
َ
ات َوال ِفي اْلر ِض وال
او
م
الس
ي
ف
ة
ر
ذ
قل بلی ور ِبي لتأ ِتینکم ع ِال ِم الغی ِب ال یعزب عنه ِمثقال ٍ ِ
ِ
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َأ ْص َغ ُر م ْن َٰذل َك َوَال َأ ْک َب ُر إ َال في ک َتاب ُ
ین( 1و کسانی که کافر شدند گفتند« :رستاخیز
ب
م
ِ ِ
ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ
ً
برای ما نخواهد آمد ».بگو« :چرا ،سوگند به پروردگارم که حتما برای شما خواهد آمد.
[همان] دانای نهان[ها] که هموزن ذرهای ،نه در آسمانها و نه در زمین ،از وی پوشیده
نیست ،و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر از آن ،مگر اینکه در کتابی روشن [درج شده]
است)».؛ حتی او از چیزی قبل از اینکه باشد ،میداند که وقتی بشود چگونه خواهد بود.
شیخ صدوق با سند حدیث از  ...حسین بن بشار ،از ابوالحسن علی بن
موسیالرضا روایت کرده است؛ گوید :از ایشان پرسیدم آیا خداوند چیزی را که نبوده
است میداند و اینکه اگر هست شود چگونه خواهد بود؟ یا نمیداند مگر اینکه باشد؟
فرمود« :خداوند متعال از مسائل پیش از آنکه باشند آگاهی دارد .خداوند عزوجل
َ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ
میفرماید :انا ک َنا ن ْست ْن ِسخ َما ک ْنت ْم ت ْع َملون( ما هرآنچه میکردید ،نسخه برمیداشتیم)
َ
َ
ُ
َ َ َ َ
و به اهل آتش میفرمایدَ  :ول ْو ُر ُدوا ل َع ُادوا ِل َما ن ُهوا َع ْن ُه َو ِإن ُه ْم لک ِاذ ُبون( و اگر هم
ً
بازگردانده شوند قطعا به آنچه از آن منع شده بودند برمیگردند و آنان دروغگو هستند).
خداوند عزوجل میداند اگر آنان را بازگرداند دوباره به آنچه از آن بازداشته شدهاند
ََ ُ
بازمیگردند؛ و در پاسخ به فرشتگان که سخنی گفتند ،چنین فرموده است :أت ْج َعل ِف َیها
َ َ َ َ
َ ْ ُ ُ َ َ َُ
َ ْ ُْ ُ َ ََ ْ ُ
ََْ َ َ َ َ
الد َم َاء َونح ُن ن َس ِبح ِبح ْم ِدك َونق ِد ُس لك قال ِإ ِني أعل ُم َما ال ت ْعل ُمون
من یف ِسد ِفیها ویس ِفك ِ
(«آیا در آن کسی را میگماری که در آن فساد انگیزد ،و خونها بریزد؟ و حال آنکه ما با
ستایش تو[ ،تو را] تنزیه میکنیم؛ و به تقدیست میپردازیم ».فرمود« :من چیزی میدانم
که شما نمیدانید .)».پس آگاهی خداوند عزوجل از چیزها ،پیش از آن بوده است که آنها
را بیافریند .پس مبارک است پروردگار ما ،بسی برتر و واالتر است .او اشیا را آفرید و قبل از
آنکه باشند ،علم او به آنها همان طور بود که خواسته بود .اینچنین است که پروردگار ما
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همواره دانای شنوای بیناست».

1

3ـ انسان ـهر انسانیـ در این دنیا بیهوده آفریده نشده است .حقتعالی میفرماید:
ََ
ُ ََ َ َ ْ ُ
ً ََ ُ َ َ ُ
َ
أف َح ِس ْبت ْم أن َما خلق َناک ْم َع َبثا َوأنک ْم ِإل ْی َنا ال ت ْر َج ُعون ( 2آیا پنداشتید شما را بیهوده
آفریدهایم و اینکه شما بهسوی ما بازگردانیده نمیشوید؟)؛ بلکه انسان آفریده شده است تا
َ
پس از امتحان و آزمودهشدنش ،بهسوی پروردگارش بازگردد .حقتعالی میفرمایدِ  :إنا
ُْ َ َ َ َ َ َ ْ
َ َْ ْ ْ َ
خلق َنا ِاْل ن َسان ِم ْن نطف ٍة أ ْمش ٍاج ن ْبت ِل ِیه ف َج َعل َن ُاه َس ِم ًیعا َب ِص ًیرا ( 3ما انسان را از نطفه
مختلطی آفریدیم ،و او را میآزماییم؛ (بدین جهت) او را شنوا و بینا قرار دادیم!).
4ـ جهانی که در آن زندگی میکنیم ،تنها جهانی نیست که انسان در آن ،امتحان و
آزمایش میشود ،بلکه جهان دیگری هم هست که پیش از این جهان بوده و همۀ نفسها،
ْ
بدون استثنا واردش شدند ،و به عالم ذر یا میثاق معروف است .حقتعالی میفرمایدَ  :و ِإذ
ُ َُ َ
ُ
َ َُْ
ََ ُ
ََ َ َ
َْ َ
ُ َ
أخذ َر ُبك ِم ْن َب ِني َآد َم ِم ْن ظ ُه ِور ِه ْم ذ ِر َیت ُه ْم َوأش َهد ُه ْم َعل ٰی أنف ِس ِه ْم أل ْست ِب َر ِبک ْم قالوا َبل ٰی
َشه ْد َنا َأ ْن َت ُق ُولوا َی ْو َم ْالق َی َامة إ َنا ُک َنا َع ْن َٰه َذا َغافل َ
ین( 4و به یاد آر هنگامی که خدای تو از
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
پشت فرزندان آدم ذریۀ آنها را برگرفت و آنها را بر خودشان گواه ساخت که آیا من پروردگار
شما نیستم؟ همه گفتند :بله ،گواهی میدهیم .تا در روز قیامت نگویید ما از این واقعه غافل
َ
بودیم)؛ و این همان عالمی است که محمد و آلمحمد (درود خداوند بر ایشان) در
روایتهای بسیاری از آن یاد کردهاند؛ از جمله:
کلینی با سندش  ...از زراره ،از ابوجعفر روایت کرده است ،گوید ... :دربارۀ سخن
ُ
ْ ََ َ َ
ُ َ
خداوند عزوجل از ایشان پرسیدمَ  :و ِإذ أخذ َر ُبك ِم ْن َب ِني َآد َم ِم ْن ظ ُه ِور ِه ْم ذ ِر َیت ُه ْم
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ُ َُ َ
َ َُْ
ََ ُ
َْ َ
َوأش َهد ُه ْم َعل ٰی أنف ِس ِه ْم أل ْست ِب َر ِبک ْم قالوا َبل ٰی( و به یاد آر هنگامی که خدای تو از پشت
فرزندان آدم ذریۀ آنها را برگرفت و آنها را بر خودشان گواه ساخت که آیا من پروردگار شما
نیستم؟ همه گفتند :بلی) تا آخر آیه؛ فرمود« :از پشت آدم ،ذریهاش را تا روز قیامت بیرون
آورد .آنها همچون ذره خارج شدند ،و آنان را شناخت و خودش را به آنان شناساند؛ و اگر
1
این نبود هیچکس پروردگارش را نمیشناخت». ...
بنابراین همۀ نفسهای انسانی در عالم ذر و پیدایش نخستین توسط خداوند سبحان
امتحان شدند ،و میثاق و پیمان از آنان گرفته شد؛ ولی برای اینکه امتحان دوم بر آنان
جاری شود وقتی انسان به این جهان آمد فراموش کرد ،و از آنچه در عالم ذر و امتحان اول
در پیدایش نخستین بر وی گذشته است غفلت ورزید.
ً
5ـ تعدد عوالم خلقت و امتحان ،قطعا بنا به علتی که به خداوند عزوجل بازگردد نیست؛
بهخصوص پس از اینکه دانستیم خداوند سبحان ،از هر چیزی ـقبل و پس از
بهوجودآمدنشـ آگاهی دارد .پس علت فقط باید به خود انسان بازگردد.
6ـ «فرستنده» با حکمت و مهربانی و عدالت توصیف میشود؛ در نتیجه اگر بداند
اقوامی هستند که آمادگی استقبال از فرستادهاش را در زمان یا مکانهای مختلفی دارند،
فرستادن فرستادگانش بهسوی تمامی این اقوام و رساندن ندای حق و هدایت الهی به آنان،
بهطور کامل با حکمت سازگار است؛ ولی اگر یقین داشته باشد برخی از آنان ،هرگز از
فرستادهاش استقبال نمیکنند و وضعیت آنها رویگردانی از او و از حق و از هدایتی خواهد
بود که او آورده است ،نفرستادن بهسوی آنان در چنین حالتی ،با حکمت و مهربانی و عدالت
فرستنده منافاتی ندارد؛ بهخصوص اینکه فرستنده ،از قبل ،از حال آنان آگاه بوده ،و حتی
نتیجۀ آن را از قبل در امتحان پیشین دریافت کرده است؛ بنابراین ارسال فرستاده بهسوی
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آنان ،چیزی جز تحصیل حاصل و تکرار مکررات نخواهد بود.
بهعلوه (باتوجه به مطالبی که در برخی از پاسخهای پیشین گفته شد) ارسال از سوی
خداوند ـبهطور کلیـ لطف و تفضلی از سوی خداوند سبحان است ،نه به آن صورتی که
ً
برخی از علمای عقاید گفتهاند استحقاقی است که بر او الزم بوده است؛ چراکه مردم اساسا
بر شناخت خداوند سرشته شدهاند ،و فطرت آنان برای شناخت خدا کافی است؛ البته اگر از
آن محافظت کرده ،و آن را با معصیتها و کارهای ناشایست نیالوده باشند؛ ولی خداوند
سبحان ـبا این وجودـ فرستادگان را از روی لطف و رحمتی از سوی خودش ،فرستاده است؛
و به همین دلیل ارسال بهسوی کسی که وضعیتش همانند وضعیت کسانی باشد که در
ً
مناطق دیگر از فرستادگان روی گرداندهاند ،در این صورت صرفا لطفی از سوی فرستنده،
بدون هیچ استحقاقی از سوی آنان خواهد بود؛ همچنین بهدلیل اتمامحجت بر آنان ،زدن
مهر خاموشی بر دهانشان و ازبینبردن عذر و بهانهشان خواهد بود که یعنی اگر بهسوی
شما نیز فرستادهای میفرستادم حال و روز شما ـبدون هیچ تفاوتیـ همانند حال و روز همین
َ
َ
َ
افراد میشد .این فرمایش حقتعالی به این نکته اشاره داردَ  :ول ْو َع ِل َم الل ُه ِف ِیه ْم خ ْی ًرا
َ َ
ََ
ََ َ
ً
ُ َ
ْل ْس َم َع ُه ْم َول ْو أ ْس َم َع ُه ْم لت َول ْوا َو ُه ْم ُم ْع ِرضون( 1و اگر خدا در آنان خیری مییافت قطعا
ً
شنوایشان میساخت ،و اگر آنان را شنوا میکرد حتما باز به حال اعراض ،روی برمیتافتند).
حال که این مسئله روشن شد ،کسی که در مناطق دور از سرزمین رسالتها زندگی
میکرده ـمثل جنگلهای آفریقا یا آمریکای شمالی و جنوبی یا دیگر مناطقـ و در این دنیا
کسی بهسویشان ارسال نشده ،و ارسال در این دنیا برایشان انجام نشده است:
 جزو کسانی است که خداوند سبحان ـحتی پیش از اینکه او را بیافریندـوضعیتش را به طور قطعی میدانسته است که عاقبتش چه خواهد شد.
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 بلکه جزو افرادی است که در عالم ذر ،وارد امتحان شده ،و وضعیتش واستحقاق و نتیجهاش در آن دانسته شده است.
 همچنین وی هیچ عذر و بهانهای بهدلیل ارسالنشدن بهسویش و انتخابگمراهی بهجای هدایت ،ندارد؛ زیرا او باعث آلودهشدن فطرتش شده است ،و
نیز به این دلیل که خداوند سبحان میدانسته او نمیپذیرفته است ،و اگر
ً
خیری در او میدید حتما فرستادهای بهسویش میفرستاد و حق را به گوش
او میرساند؛ ولی با این وجود ،بهدلیل اتمامحجت و ازبینرفتن عذر و بهانۀ
او ،بهسوی افرادی که شبیه او بودهاند ـدر مکانهای دیگرـ فرستادهای
فرستاد و موضعگیری آنان ،چیزی جز رویگردانی و انتخاب گمراهی نبود؛
در نتیجه در هر حالتی ،هیچ عذر و بهانهای از سوی آنها پذیرفته نخواهد
بود.
نکته :نکات گفتهشده بهصورت خلصهوار از سخنان سید احمدالحسن برگرفته شده
است که متن آن در ادامه خواهد آمد.
ششم:

نشدن فرستاده بهسوی همۀ
متن سخن سید احمدالحسن در
پاسخ به شبهۀ ارسال ِ
ً
اقوام (کسانی که در گوشهوکنار زمین یا مثل در نقاط ناشناختۀ آفریقا زندگی میکردهاند):
ایشان فرموده است:
«روشنگری از آغاز سورۀ یوسف
ْ َ َ ُ ُ ُ ََ
َ ِّ َ ُ َ َ َ َ َ ً
وسف ْل ِب ِیه َیا أ َب ِت ِإني َرأ ْیت أ َحد َعش َر ک ْوکبا
حقتعالی میفرمایدِ  :إذ قال ی
َّ
َ َ َ َ ُ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ
َْ َ ُ
َوالش ْم َس َوالق َم َر َرأ ْیت ُه ْم ِلي َس ِاج ِدین * قال یا بني ال تقصص رؤیاك علی ِإخو ِتك
َ َ ُ َ َ َ ْ ً َّ َّ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ ٌّ ُ ٌ َ َ َ َ َ َ ِّ َ
ین * َوکذ ِلك َی ْجت ِبیك َر ُّبك َو ُی َعل ُمك
َلنس ِان عدو م ِب
فی ِکیدوا ل
ك َکیدا ِإن الشیطان ِل ِ
ْ َْ
ْ
وب َک َما َأ َت َّم َها َع َلی َأ َب َو ْی َك منْ
اْل َحادیث َو ُیت ُّم ن ْع َم َت ُه َع َل ْی َك َو َع َلی آل َی ْع ُق َ
یل
و
أ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِمن ت ِ ِ
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َ ُ
َ َّ َ
ق ْبل ِإ ْب َر ِاه َیم َو ِإ ْس َحاق ِإن َر َّبك َع ِل ٌیم َح ِک ٌیم( 1آنگاه که یوسف به پدرش گفت :ای
پدر ،در خواب یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم ،دیدم که سجدهام میکنند* .
گفت :ای پسرکم ،رؤیایت را برای برادرانت حکایت مکن ،که تو را حیلهای
میاندیشند؛ زیرا شیطان آدمیان را دشمنی آشکار است * .و اینگونه پروردگارت تو
را برمیگزیند و تعبیر خوابها را به تو میآموزد و همچنان که نعمت خود را پیش از
این بر پدران تو ابراهیم و اسحاق تمام کرده بود ،بر تو و خاندان یعقوب هم تمام
میکند ،که پروردگارت دانا و حکیم است).

در این آیات مسیر یوسف بهسوی خداوند آغاز میشود .این آیات ،یک
َ
یادآوری است از سوی خداوند دانای حکیم برای یوسف از حقیقتی که در عالم
ذر به آن ِارتقا پیدا کرده بود ،و بهدلیل وجود حجاب جسد از هنگامی که خداوند او
َ
را آفرید و به این عالم ظلمانی (عالم اجسام) فرود آورد ،از آن غافل شد .حقتعالی
ََ ْ ُ
ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َّ َ
میفرمایدَ  :ولقد َع ِل ْمت ُم َّالنشأة اْلولی فل ْوال تذک ُرون( 2شما از پیدایش نخست
آگاهید؛ پس چرا به یادش نمیآورید؟)؛ یعنی شما در عالم ذر آفریده شده بودید و
ُ
ْ ََ َ َ
ُ َ
خداوند شما را امتحان کردَ  .و ِإذ أخذ َر ُّبك ِم ْن َب ِني َآد َم ِم ْن ظ ُه ِور ِه ْم ذ ِّر َّیت ُه ْم
ْ
ََ ُ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ
َ َُْ
َّ ُ
َْ َ
َوأش َهد ُه ْم َعلی أنف ِس ِه ْم أل ْست ِب َر ِّبک ْم قالوا َبلی ش ِهدنا أن تقولوا َی ْو َم ال ِق َی َام ِة ِإنا ک َّنا َع ْن
َ ُ ُ ُ ً
ََُ ُ
َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ ْ َ ُ َ
ین * أ ْو تقولوا ِإن َما أش َرك َآباؤنا ِم ْن ق ْبل َوک َّنا ذ ِّر َّیة ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم أفت ْه ِلک َنا ِب َما
هذا غ ِاف ِل
ُ
َ َ ْ
َ
ف َعل ال ُم ْب ِطلون( 3و آنگاه که پروردگار تو از پشت بنیآدم فرزندانشان را بیرون آورد
و آنان را برخودشان گواه گرفت و پرسید آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند آری.
گواهی میدهیم تا در روز قیامت نگویید ما از آن بیخبر بودیم * یا نگویید پدران ما
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پیش از این مشرک بودند و ما نسلی بودیم پس از آنها .آیا بهسبب کاری که
باطلپیشگان کرده بودند ما را به هلکت میرسانی؟)
در این آیه ،پاسخی است به کسی است که میگوید گناه کسی که اسلم و
رسالتهای آسمانی به او نرسیده است ،مانند کسی که در سرزمینهای ناشناختۀ
آفر یقا یا در گوشهوکنارههای زمین یا در سرزمینی دور از سرزمین فرستادگان
زندگی میکند چیست؟
امتحان همۀ مردم به پایان رسید و
پاسخ این است که آیۀ اول ثابت میکند
ِ
هرکدام از آنها جایگاه خود را برگرفت و وضعیت و استحقاقش روشن شد .آیۀ دوم
بیان میکند آنها با پیروی از گمراه ِی پدرانشان در این زمین ،یا اینکه در سرزمینی
زندگی میکردند که پیامبری بر آن قدم نگذاشته و حق به آن نرسیده و کسی آن را
نرسانیده است ،معذور نخواهند بود؛ چراکه خداوند به آنان میفرماید من شما را در
َ
َّ َ ْ َ ُ َ
عالم ذر آزمودم و وضعیت و استحقاق شما را دانستم .پس نگویید ِ إن َما أش َرك َآباؤنا
َ ُ ُ ُ ً
ََُ ُ
َ َ ْ ُ َ
ِم ْن ق ْبل َوک َّنا ذ ِّر َّیة ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم أفت ْه ِلک َنا ِب َما ف َعل ال ُم ْب ِطلون( پدران ما پیش از این
مشرک بودند و ما نسلی بودیم پس از آنها .آیا بهسبب کاری که باطلپیشگان کرده
بودند ما را به هلکت میرسانی؟) بهعبارت دیگر خداوند به آنان میفرماید من داناتر
هستم ،که اگر پیامبران و اوصیا و فرستادگان بهسوی شما میآمدند و
تبلیغکنندگان ،رسالتهای آسمان را به شما میرساندند ،باز هم ایمان نمیآوردید و
َ َ
َ ً َ
َ َ َّ
تصدیق نمیکردیدَ  .و َل ْو َعل َم ُ
الله ِف ِیه ْم خ ْیرا ْل ْس َم َع ُه ْم َول ْو أ ْس َم َع ُه ْم لت َول ْوا َو ُه ْم
ِ
ُ َ
ُم ْع ِرضون( 1و اگر خدا خیری در آنان مییافت ،شنوایشان میساخت و حتی اگر
هم آنها را شنوا ساخته بود باز هم برمیگشتند و رويگردان میشدند)؛
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اما کسی که میگوید :چرا آنان در مقولۀ رسیدن ابلغ ،با کفاری که در سرزمین
رسالتها زندگی میکردند ،مساوی نیستند؟
پاسخش این است که تبلیغ به آنان ،فضیلتی است به کسی که فضیلت را
نمیپذیرد و مستحقش نیست؛ در حالی که از پیش میدانستیم او بهطور قطع و
یقین آن را نمیپذیرد و اگر به آنها عرضه میشد ،همین نتیجه حاصل میشد .اما
اشکالی ندارد که به برخی از آنها عرضه شود تا بیان شود دیگران نیز همانند همین
گروهی هستند که حق به ایشان عرضه شد و قبولش نکردند .بنابراین عرضه به
برخی از آنها بهجهت اتمامحجت است و اینکه عذری برای کسی نماند که میگوید
َ ُ ُ ُ ً
َّ َ ْ َ ُ َ
ِ إن َما أش َرك َآباؤنا ِم ْن ق ْبل َوک َّنا ذ ِّر َّیة ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم( پدران ما پیش از این مشرک
بودند و ما نسلی بودیم پس از آنها)؛ چراکه حق بر همانندهای آنها عرضه شد و
ََ َ َ ْ
آنان گمراهی پدرانشان را بر هدایت فرستادگان برگزیدندَ  .وکذ ِلك َما أ ْر َسل َنا ِم ْن
َ َ ْ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َّ ْ َ َ َ ُ
َّ َ َ
َ َ
وها ِإنا َو َجدنا َآب َاءنا َعلی أ َّم ٍة َو ِإنا َعلی آث ِار ِه ْم
ق ْب ِلك ِفي ق ْری ٍة ِمن ن ِذ ٍیر ِإال قال مت َرف
َُْ َ
ُمقتدون( به این ترتیب ،پیش از تو به هیچ قریهای بیمدهندهای نفرستادیم مگر
آنکه متنعمانش گفتند :ما پدرانمان را بر آیینی یافتیم و به اعمال آنها اقتدا
ْ َ ُ َّ ْ َ َ
میکنیم) و حتی گمراهی پدرانشان را هدایت و حق دیدند َ بل قالوا ِإنا َو َجدنا َآب َاءنا
َ ُ َّ َ َ
َُ َ
َعلی أ َّم ٍة َو ِإنا َعلی آث ِار ِه ْم ُم ْهتدون( نه ،بلکه میگویند :پدرانمان را بر آیینی یافتیم
1
و ما از ِپی آنها هدایتیافتهایم)».
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اشکال  :48توضیح هر چیزی در قرآن هست
به نظر تشکیککنندگان ،قرآن تصریح دارد به اینکه بیان هر چیزی در آن هستَ  :ما
َ ُ َ
ْ َ
َ َ
َف َر ْط َ
اب ِم ْن ش ْي ٍء ث َم ِإل ٰی َر ِب ِه ْم ُی ْحش ُرون( 1ما هیچچیزی را در کتاب فروگذار
ت
ک
ال
ي
ف
ا
ن
ِ
ِ
ِ
نکردهایم؛ سپس [همه] بهسوی پروردگارشان محشور میشوند) و َ و َن َز ْل َنا َع َل ْی َك ْالک َت َ
اب
ِ
ت ْب َی ًانا ل ُکل َش ْيء َو ُه ًدی َو َر ْح َم ًة َو ُب ْش َر ٰی ل ْل ُم ْسلم َ
ین( 2و این کتاب را که روشنگر هرچیزی
ٍ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری است ،بر تو نازل کردیم)؛ و این با
دستکم قرآن تمام احکام شرعی
واقعیت قرآن ـکه همهچیز را در بر نداردـ تناقض دارد؛ و ِ
را در خود ندارد!
پاسخ:

تشکیککنندگان ـاز یک سوـ معنای «تبیان هر چیزی» (توضیح و روشنگری دربارۀ
همهچیز) را که در قرآن کریم آمده است نمیدانند ،و از سوی دیگر ،میان تبیان و «احصا»
(مشخصکردن دقیق مصادیق) تفاوتی قائل نمیشوند .هر دوی اینها را سید
احمدالحسن در پرسشی که دربارۀ روشنگری از همهچیز توسط قرآن پرسیده شده ،پاسخ
داده است .ایشان فرموده است:
«قبل از اینکه دربارۀ قرآن و اینکه چطور بیانگر هرچیز دنیوی و دینی است بحث
کنیم ،باید شرح قانون کلی و کلن را مدنظر قرار دهیم که ذیل آن فروعات بسیار
یا حتی قوانین جزئی فراوانی مندرج است ،و این قانون بهمثابه شرح و بیان آن
فروعات یا قوانین جزئی به شمار میرود؛ بهعنوان مثالی برای این نکته ،میگویم:
اگر بگویی «هر چیزی برای تو پاک است مگر آنکه نجسبودن آن بعینه برای
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شما روشن شود» ،این یک قانون شرع ِی عام است که قوانین زیادی را شامل
الحال در راه ،پاک است ،ظرف مجهولالحال که روی
میشود؛ از جمله آب مجهول ِ
زمین افتاده ،پاک است و حصیر مجهولالحال که در خیابان یا حیاط خانه افتاده،
پاک است .به همین ترتیب شما میتوانی قوانین و فروعات زیادی از این قاعدۀ کلی
استخراج نمایی.
در زمینۀ علوم شناختهشدۀ جسمانی هم اگر بگویی «هر کنشی ،واکنشی دارد»
این یک قانون عمومی فیزیکی است که قوانین بسیار زیادی از آن منشعب میشود؛
از واکنش ناشی از برخورد اتمها و اجزای آنها در قوانین اصطکاک گرفته ،تا قوانین
پرواز و قوانین بسیار زیادی که همگی آنها ذیل این قانون کلن یعنی «هر کنشی،
واکنشی دارد» قرار میگیرند.
حال به قرآن بازمیگردیم و بیان میکنیم چطور قرآن همهچیز را بیان کرده و
کجا قرآن همهچیز را تبیین نموده است؟
دستکم دارای دو ُبعد خواهد بودُ :بعد دینی و ُبعد دنیوی .در بعد دینی،
بحث ما ِ
قرآن عقیدهای را که موجب نجات میشود عطا فرموده است؛ که همان حاکمیت
مردمان بر روی زمین در همۀ زمانها
خدا و وجود جانشین خدای سبحان است که
ِ
با وی آزموده میشوند و دینی که در هر زمان ،در پناه خلیفۀ خدا گردآوری و استقرار
ْ َ َ َ
گرو پیروی از او و عمل به دستورات اوستَ  :و ِإذ قال َر ُّبك
یافته است و
نجات در ِ
َ
ٌ
ً
َ
َ
ْ َ َ ِّ
ِلل َمل ِئک ِة ِإني َج ِاعل ِفي اْل ْر ِض خ ِلیفة( 1و چون پروردگارت به فرشتگان گفت من
در زمین خلیفهای قرار میدهم) .به همین صورت قرآن ،قوانین کل ِی عبادت را بیان
نموده است؛ پس نماز عبارت است از قرائت قرآن و رکوع و سجود؛ و بیان نموده
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است که روزه ،ترک شهوات در ماه رمضان است؛ و به همین ترتیب قرآن قوانین
کلی را تبیین نموده و آنچه در خصوص عبادات فوقالذکر باقی میماند از آنچه
خلیفۀ خداوند در زمینش ،سنت (اجرا) میکند ،برگرفته میشود.
اما دربارۀ آنچه به امور دنیوی اختصاص دارد نیز قرآن بهعنوان مثال یک قانون
عمومی و کلی را بیان نموده است؛ اینکه عالم اجسام جملگی به همان قدرت
نخستینی که از آن آفریده شده و همواره به آن وابسته و قائم به آن است بازمیگردد:
ُ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ ْ ُّ َ
َ َ ْ ِّ
َ ُ َ َّ َ َ َ َّ َ َ
ات َواْل ْرض ِبال َحق َو َی ْو َم َیقول کن ف َیکون ق ْول ُه ال َحق َول ُه
وهو ال ِذي خلق السماو ِ
ْ
َْ
َّ
َْ
ْال ُم ْل ُك َی ْو َم ُی َنف ُخ في ُّ
الص َو ِر َع ِال ُم الغ ْی ِب َوالش َه َاد ِة َو ُه َو ال َح ِک ُیم الخ ِب ُیر( 1و او کسی
ِ
است که آسمانها و زمین را به حق بیافرید و روزی که بگوید موجود شو ،پس موجود
میشود .گفتار او حق است و در آن روز که در صور بدمند فرمانروایی از ِآن اوست.
دانای نهان و آشکار است ،و او حکیم و آگاه است)؛ در نتیجه قرآن بیان کرده است
که مادۀ جسمانی به نیرو یا انرژی بازمیگردد؛ همان طور که ما ماده را چیزی جز
تراکم انرژی تعریف نمیکنیم .اکنون پس از گذشت بیش از هزار سال ،این موضوع
از طریق نظریۀ نسبیت خاص اینشتین و بهواسطۀ تجارب آزمایشگاهی و تبدیل ماده
به انرژی و برعکس ،آشکار شده است؛ پس این یک قانون عام و کلی است که بر
عالم جسمانی حکمفرماست و قوانین بسیاری زیرمجموعۀ آن هستند؛ بنابراین
«بیان همه چیز» (تبیان کل شیء) در قرآن وجود دارد؛ چه بی ِان این عالم جسمانی
و هر آنچه در آن است بوده باشد ،و چه بیان امور دینی».
و از آنجا که پرسشگر ،شروع به برشمردن برخی از مسائلی که در قرآن نیامده ،کرده
است ـمثل باکتریها ،قطار ،ترکیبات چوبـ پرسش خود را به این صورت متوجه سید
احمدالحسن کرده است که ایجاد چنین چیزهایی در کجای قرآنی که بیان هر چیزی در

 - 1انعام.73 :

اشکاالت منطقی و محتوایی 365 ................ ................................ ................................

آن هست ،آمده است؟
سید احمدالحسن به او پاسخ داده و فرموده است:
«مثالهای مادی که شما در پرسش خود به آنها اشاره نمودهای بهعنوان یک
عام قرآن برای این عالم مادی ،جای میگیرد؛
سری جزئیات ،در ذیل بیان کلی و ِ
یعنی تحت قانونی کلی که بر وجود ،بقا و ترکیب آنها حکم میراند .امیدوارم «شرح
تفصیلی» با «بیان» که مدنظر ماست خلط مبحث نشود .آنچه از امور مادی که شما
در سؤالت به آنها اشاره کردهای در قرآن موجود نیست؛ چراکه قرآن کتاب ذکر و
احصاء (اشارۀ جزئی) موجودات در عوالم ملک و ملکوت نیست و کتاب إحصاء
َّ َ
(سرشماری) ،کتاب دیگری جز قرآن است .خداوند متعال میفرمایدِ  :إنا ن ْح ُن
ً
ُن ْحیي ْال َم ْو َتی َو َن ْک ُت ُب َما َق َّد ُموا َو َآث َار ُه ْم َو ُک َّل َش ْيء ْأح َص ْی َن ُاه في إ َمام ُ
ین( 1یقینا
ب
م
ٍ
ِ
ِ ِ ٍ ِ ٍ
ما مردگان را زنده میکنیم و هر کاری را که پیش از این کردهاند و هر اثری را که
پدید آوردهاند ،مینویسیم و هر چیزی را در امام مبین شماره کردهایم) .به تفاوت
ً ِّ ُ ِّ
این آیه با آیهای که مدنظر ماست توجه کنیدَ  :و َن َّز ْل َنا َع َل ْی َك ْالک َت َ
اب ِت ْب َیانا لکل
ِ
َ
ش ْي ٍء( و ما قرآن را که بیانکنندۀ هر چیزی است بر تو نازل کردهایم) .بین
«برشمردن همه چیز» (احصاء کل شیء) و «بیان و روشنگری از همه چیز» (تبیان
کل شیء) تفاوت بسیاری وجود دارد؛ بنابراین بیان موجودات در قرآن ،ضمن بیان
کلی عوالم خلق و حقیقت آنها مندرج است ،و ناتوانی مردم از درک این قانون کلی
دلیل بر عدم وجود آن نیست .بلکه از قصور و ناتوانی ایشان از درک و فهم آن قوانین
نشئت میگیرد .ریشۀ این قصور هم به خود آنها بازمیگردد؛ چراکه آنها در ذات
و فطرت خود ،از قدرت درک این بیان که در قرآن وجود دارد برخوردار هستند.
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دستکم
در حقیقت ایمان آنها آمیخته با شکوتردیدی است که باعث میشود ِ
ً
از تدب ِر صادرشده دور بمانند؛ حتی اگر ادعای ایمان به منبع را داشته باشند .مثل
وقتی قرآن بیش از هزار سال است با این سخن خداوند متعال بر آنها بانگ میزند
ْ
َ َ
ُ َ َ ُ
َ َ َ ْ َ َ ُ ُّ ْ َ َّ َ ْ ٌ َ َ ٌ َ َّ َّ
اْلخ َرة ل ِه َي ال َح َی َوان ل ْو کانوا
که وما ه ِذ ِه الحیاة الدنیا ِإال لهو ول ِعب و ِإن الد َار ِ
َ َ
َی ْعل ُمون( 1و زندگانی این دنیا چیزی جز لهو و لعب نیست و اگر بدانند سرای
آخرت ،سرای زندگانی است) و هرگاه انبیا و اوصیا به ایشان میگویند که شما در
این دنیا در وهم و پندار زندگی میکنید و حقیقت ،حیات اخروی است ،مردم به
آنها میخندند و ایشان را به استهزا میگیرند.
آری ،کسانی که در زمان آنها هستند ،با گستاخی ایشان را به باد استهزا
ً
میگیرند؛ چراکه اصوال آنها را دروغ میشمارند و کسانی هم که پس از آنها
میآیند ،روایاتشان را با این بهانه که نامعقول است و عقل ،آنها را نمیپذیرد ،رد
میکنند؛ بنابراین مردم (اخبار) غیب را نمیپذیرند؛ زیرا آنها به غیب ایمان ندارند و
فقط به این اجسام مادی ایمان و اعتقاد دارند .لذا شما میبینی مردم آنچه را که از
دار گذر است و مادۀ جسمانی،
انبیا و اوصیا و قرآن آمده و میآید مبنی بر اینکه دنیا ِ
قت پایدار و ثابت است تصدیق نمیکنند؛
خواب و خیالی بیش نیست و آخرت ،حقی ِ
ً
در حالی که اگر یک آزمایشگاه تجربی مثل آزمایشگاهی در اروپا اعلم کند که
ماده ،وهم و پندار است و موجودیت ندارد و آنچه وجود دارد فقط نیرویی واحد است،
و ماده ،تراکم انرژیهاست که در اصل فقط به یک انرژی بازمیگردد ،این خبر را
با آغوشی گشاده میپذیرند و باور میکنند ،حتی اگر نتوانند آن را در ذهن خود
حلجی یا درک کنند. ...
آری ،این همان واقعیتی است که نفسهای انسانهای بسیاری که مدعی
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ایمان هستند بر آن سرشته شده است .برای من اهمیتی ندارد که آنها بهطور علنی
به این موضوع اعتراف کنند یا انکارش نمایند .آنها به وجود خوراک و نوشیدنی،
به وجود آمریکا و به وجود بمب اتم ایمان دارند ،و به وجود این عالم جسمانی هزار
بار بیش از ایمانشان به وجود خدای سبحانومتعال ایمان و اطمینان دارند .این
واقعیت و َدرد است .اگر آنها خودشان با این موضوع روبهرو نشوند و خودشان آن
را تشخیص ندهند و آشکارش نسازند ،دارویی نخواهند یافت و هرگز از این بیماری
1
سخت و مزمن شفا پیدا نخواهند کرد».
اشکال  :49آیا خدا توصیفشده است؟ یا از وصف بهدور است؟
ْ
ْ َ َ
سب َحان َر ِّبك َر ِّب ال ِع َّز ِة َع َّما
بعضی از تشکیککنندگان گمان میکنند میان آیۀ :
ُ
ُ َ
َی ِصفون( 2منزه است پروردگار تو ،پروردگار شکوهمند ،از آنچه وصف میکنند) و آیۀ :ید
َّ َ َ َ
الل ِه ف ْوق أ ْی ِد ِیه ْم( 3دست خدا باالی دستهای آنان است) تناقض وجود دارد؛ چراکه آیۀ
اول خداوند را از توصیف منزه میداند  ،در حالی که آیۀ دوم توصیف و حتی تشبیه به چیز
دیگر را برای خدا اثبات میکند.
پاسخ:

قت خود کثرت و ترکیبی ندارد،
اینکه خداوند سبحان «یگانه» است بهطوری که در حقی ِ
ْ
ُ
نکتهای است که طبق متن صریح قرآن ثابت شده است .حقتعالی میفرماید :قل ه َو
َّ َ ٌ
الل ُه أ َحد( 4بگو اوست خدای یگانه)؛ اما تعدد صفات ذاتی که خداوند را با آنها توصیف
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میکنیم ،مثل علم ،قدرت ،زندگی ،و دیگر صفات ذاتی ،منعکسکنندۀ تعدد واقعی در ذات
الهی نیست؛ بلکه فقط چیزی است که نقص مخلوق و نیازمندیاش به کمال آن را الزم
َ
میگرداند.
سید احمدالحسن میفرماید:
بودن تمامی این اسما در ذات الهی است؛
«اولین مرتبۀ توحید:
شناختن شامل ِ
ِ
یعنی اینکه الله ،رحما ِن رحیم است ،در حالی که رحمت ،ذات اوست( ،همچنین
الله) قادر است در حالی که قدرت ذات اوست .و شناخت اینکه تمامی این اسما از
َد ِر رحمتی که درونش «رحیم» و بیرونش «رحمان» است ،منشعب شده است؛ و
شناخت اینکه تمامی این اسما از ذات ،جدا و منفک نبوده ،بلکه عین ذاتاند .و
شناخت اینکه تمام این اسما و صفات بهدلیل نیاز خلق به آنهاست و لذا وجود
آنها ناشی از نیاز خلق است ،نه از روی تعلقداشتنشان به خداوند سبحانومتعال؛
خداوند سبحانومتعال با ذات بر خلق تجلی یافت تا شناخته شود ـخدای سبحان
گنجی بود و خلق را آفرید تا شناخته شودـ و شناخت او سبحانومتعال با شناخت
1
ذات یا الله میسر است». ...
این نخستین قدم در توحید است ،و توحی ِد حقیقی نیست؛ چراکه این مرتبه از توحید ،به
نوعی ،خالی از شرک نیست.
سید احمدالحسن میفرماید:
«حقیقت آن است که این مرتبه از توحید ،خالی از نوعی شرک نیست؛ به دو
دلیل:
دلیل اول :ما نمیتوانیم طبق اوهام خودمان مجموعۀ زیادی از اسما را ملزم
 - 1سید احمدالحسن ،کتاب توحید ،بسمله توحید.

اشکاالت منطقی و محتوایی 369 ................ ................................ ................................

و همراه با ذات الهی باال ببریم ،حتی اگر این کثرت ،اعتباری بوده باشد .الله همان
رحمان ،رحیم ،قادر ،قاهر ،جبار ،متکبر ،علیم ،حکیم و ...است و این کثرت ـاگرچه
مختلکنندۀ یگانگی ذات الهی یا الله نیستـ به هر حال کثرت است و معنای کثرت
ِّ
را در بطن خود دارد؛ لذا در مرتبهای باالتر از این ،مخل توحید میشود.
امیرالمؤمنین میفرماید ... :سرآغاز دین ،شناخت خداست ،و کمال شناخت
خدا ،باورداشتن و تصدیق اوست؛ و کمال باورداشتن خدا ،شهادت به یگانگی
اوست؛ و کمال توحید و شهادت به یگانگی خدا اخلص برای اوست؛ و کمال
اخلص ،نفی صفات از اوست؛ زیرا هر صفتی نشان میدهد که غیر از موصوف
است.
دلیل دوم :از منظر الوهیت است .اینکه ما در نیازهای خود بهسوی ذات الهی
روی میآوریم ،نشان میدهد رابطۀ ما با حضرت حق ،به هر حال خالی از
رفع نقص از جهتی خاص نیست ،و واقعیت نیز همین
چشمداشت و نیاز به سد و ِ
است؛ بنابراین چنین عبادتی ،خالص نیست؛ بلکه در بهترین حالت ،بهجهت طلب
کمال و رفع نقص بوده ،و این خود مرتبهای از شرک است .اخلص حقیقی یعنی
چشمپوشیدن از هرچه ماسوای خداوند سبحان است ،حتی از انانیت و هویت؛ این
همان مقصود سزاوارتر و شایستهتر ،و حتی مطلوب اصلی است .بنابراین توحید
واقعی ،پس از شناخت فنای تمام اسما و صفات در ذات الهی ،سپس فنای ذات
الهی در حقیقت ،یعنی فنای الوهیت در حقیقت خدای سبحان ،حاصل میشود.
این نیز بهنوبۀ خود محقق نمیشود مگر با فنای انانیت و هویت و شخصیت انسان،
تا جایی که جز شاهد غایب سبحانومتعال چیزی باقی نماند؛ و خداوند از آنچه به
او شرک میورزند منزه است «سبحانه و تعالی عما یشرکون» .اگر قرار باشد لفظی
بوده باشد تا بر او داللت کند ،این لفظ «هو» یعنی ضمیر غایب است که «هاء» به
اثبات ثابت و «واو» به غیبت غایب داللت دارد .چنین توجه و رویآوردنی ـکه از این
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معرفت و شناخت به دست میآیدـ همان توجه صحیح است؛ زیرا توجه و رویآوردن
ُ
1
به حقیقت و کنه است؛ و این همان توحید حقیقی و راستین است». ...
حال اگر این نکته را درک کنیم میتوانیم خلل موجود در طرح اعتقادی که بسیاری از
علمای مسلمانان در بحثها و بررسیهای خود در خصوص اثبات بازگرداندن صفات سلبیه
(صفات جللیه که نقص و کمبود را از خداوند سلب میکنند) به صفات ثبوتیه (صفات
کمالی) دارند متوجه شویم .توحید حقیقی ،در تسبیح و تنزیه است ،نه در توصیف؛ چراکه
دستکم برابر و مساوی با آن بوده
توصیفکنندۀ یک واقعیت ،باید مسلط به آن حقیقت یا ِ
مخلوق محدود که هویتش فقر و
باشد تا بتواند بهدقت آن را توصیف کند؛ حال چگونه
ِ
احتیاج است میتواند حقیقت مطلق نامتناهی را توصیف کند؟! خداوند بسی برتر و واالتر
از چنین نسبتهایی است! به همین دلیل امام صادق فرموده است« :خداوند علمی
است که جهلی در آن نیست ،زندگیای است که مرگی در آن نیست ،و نوری است که
2
ظلمتی در آن نیست».
ُ َّ َ َ َْ
اما معنای این سخن حقتعالی :ید الل ِه ف ْوق أی ِد ِیه ْم( دست خدا باالی دستهای
آنان است)؛ این طور نیست که این آیه برای خداوند توصیفی و دستی را ثابت کند ،به آن
صورتی که تشکیککنندگان و بعضی از کسانی که خودشان را مسلمان نامیدهاند
فهمیدهاند؛ کسانی مثل وهابیهای سلفی که اعتقاد دارند خداوند بهصورت حقیقی و
واقعی ،دست دارد ،چشم دارد ،پا دارد ،صورت دارد و  ...و در نتیجه خداوند را مرکب ،و به
این ترتیب نیازمند تصور کردهاند؛ چراکه هر ترکیبی نیازمند به اجزای خودش است .چنین
گمراهیای ،منظور و مراد از این آیه نیست« .دست خدا» به این معناست که مخلوقی وجود
دارد که به کاملترین صورت ممکن ،تمثیل خداوند سبحان در خلق است و این مخلوق،
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شناسانندۀ خداوند به مخلوقات و راهنمای مخلوقات بهسوی خداوند است .به همین دلیل
خداوند سبحان اطاعت از او را اطاعت از خودش ،سرپیچی از او را سرپیچی از خودش،
خواست او را خواست خودش ،و ...برشمرده است .این مخلوقات ،همان خلفا و جانشینان
ً
خداوند در زمینش و حجتهای خداوند بر خلیقش هستند؛ و قطعا فرستادۀ خدا محمد
یکی از آنها و بلکه کاملترین و سید و سرور آنان است ،و این نکتهای روشن و واضح در
روایات این بزرگان است .نمونههایی از این روایات:
ـ عبدالسلم بن صالح هروی روایت کرده است :به علی بن موسی الرضا عرض
کردم :ای پسر رسول خدا ،منظور از این حدیث که اهل حدیث روایت میکنند چیست؟
مؤمنان در بهشت از منزلهای خود پروردگارشان را دیدار میکنند .امام فرمود« :ای
اباصلت ،خداوند تبارکوتعالی ،پیامبر خود محمد را بر تمامی مخلوقاتش اعم از پیامبران
و فرشتگان برتری داد ،و اطاعت از او را اطاعت از خودش ،پیروی از او را پیروی از خودش،
و دیدار او را دیدار خودش در دنیا و آخرت قرار داد .به همین دلیل خداوند عزوجل فرموده
است« :کسی که فرستادۀ خدا را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است» و نیز« :کسانی که
با تو بیعت کردهاند جز این نیست که با خدا بیعت کردهاند ،دست خدا باالی دستهایشان
است ».پیامبر فرموده است :کسی که مرا در زمان حیاتم یا پس از مرگم زیارت کند،
خدای متعال را زیارت کرده است ،و جایگاه پیامبر در بهشت ،برترین درجات است .کسی
1
که پیامبر را در جایگاهش در بهشت زیارت کند ،خدای تبارکوتعالی را زیارت کرده است».
َ
ُ َ ََْ
ـ حمزة بن بزیع دربارۀ این سخن خداوند عزوجل :فل َما َآسفونا انتق ْم َنا ِم ْن ُه ْم( و چون
ما را به خشم درآوردند از آنان انتقام گرفتیم) از امام صادق روایت کرده است که فرمود:
«خداوند عزوجل همانند ما به خشم نمیآید؛ ولی اولیایی را برای خودش آفریده است که
خشمگین و راضی میشوند ،در حالی که اینها مخلوقاتی پرورشیافته هستند .بنابراین
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خداوند ،رضایت آنها را رضایت خودش ،و خشم آنها را خشم خودش برشمرده؛ چراکه
آنها را دعوتکنندگان و راهنمایان بهسوی خودش قرار داده است .به همین دلیل این
مخلوقات چنین جایگاهی پیدا کردند و اینطور نیست که چنین جایگاهی از ِآن مخلوقش
منظور گفتۀ حقتعالی است که فرموده است« :کسی که به
بوده باشد .این همان معنا و
ِ
یکی از اولیای من اهانت کند ،مرا به مبارزه طلبیده و به مبارزه فراخوانده است ».و فرموده
است« :کسی که از پیامبر اطاعت کند ،از خدا اطاعت کرده است ».و نیز فرموده است:
«کسانی که با تو بیعت کردهاند ،با خدا بیعت کردهاند ،دست خدا باالی دستهایشان است».
تمامی اینها و موضوعات مشابه دیگری که به تو گفتم ،و رضایت و خشم و چیزها و مسائل
دیگری از این دست ،چنین مفهومی دارند .اگر اندوه و خشم و ناراحتی میتوانست به خداوند
ً
راه یابد (در حالی که او کسی است که آنها را آفریده و ایجادشان کرده است) قطعا دربارۀ
خداوند میتوانست گفته شود «آفریدگار روزی نابود خواهد شد»؛ چراکه اگر خشم و ناراحتی
میتوانست به خداوند راه یابد به این معناست که «تغییر» میتواند به خداوند راه یابد ،و اگر
تغییر به خداوند راه یابد از نابودی ایمن نخواهد بود؛ در این صورت ترکیبیافته از
ترکیبکننده ،و قادر از کسی که بر او قدرت دارد بازشناخته نخواهد شد؛ خداوند بسی برتر و
باالتر از چنین گفتههایی است! در حالی که او آفرینندۀ تمام چیزهاست بدون هیچ نیاز و
احتیاجی؛ و اگر هیچ نیاز و حاجتی در کار نباشد ،محدودیت و چگونگی در ساحت او محال
1
خواهد بود .انشاءالله که متوجه شدی».
امام صادق به مفضل بن عمر فرموده است« :ای مفضل ،قائم پشتش را به حرم
تکیه میدهد و دستش را دراز میکند؛ در حالی که سفید ،بدون هیچ ضرری است ،و
میگوید این دست خداست ،از سوی خداست و به امر خداست .سپس این آیه را میخواند:
َّ َّ َ ُ ُ َ َ َّ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ
َ َ َ َ َ َّ ْ ُ ُ َ َ ْ
الله ف ْوق أ ْی ِدی ِه ْم ف َم ْن نکث ف ِإنما َینکث علی نف ِس ِه
ِ إن ال ِذین یبا ِیعونک ِإنما یبا ِیعون الله ید ِ
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(بهراستی کسانی که با تو بیعت میکنند ،جز این نیست که با خدا بیعت میکنند؛ دست خدا
باالی دستهای آنان است .پس هرکه پیمانشکنی کند ،تنها به زیان خود پیمان
1
میشکند)  ...تا آخر آیه».
سید احمدالحسن در توضیح آیۀ «دست خدا باالی دستهایشان است» میفرماید:
«محمد دست خداست و در حدیث قدسی به این معنا آمده« :بندهام پیوسته
با انجام واجبات به من نزدیک میشود ،تا آنجا که دست من و چشم من میشود»...
حجت بر اهل زمین همان دست خدا و چشم خدا در میان خلق اوست؛ و در دعای
ُ
َ َ
سمات آمده است« :وظ ُه ِور َک ِفی َج َب ِل ف َاران» «و به ظهور پرفروغت در کوه فاران»؛
2
یعنی ظهور الله در مکه بهوسیلۀ محمد».
اشکال  :50آیا خدا در آخرت دیده میشود یا خیر؟
به نظر بعضی از اشکالگیرندگان طبق متن صریح قرآن ،موسی از دیدن خداوند محروم
َ
َ َ ُ َ َ َ َ َ َ
شده است :قال َر ِّب أ ِر ِني أنظ ْر ِإل ْیك قال لن ت َر ِاني( 3عرض کرد :پروردگارا ،خود را به من
بنمای تا به تو بنگرم ».فرمود :هرگز مرا نخواهی دید) و ما میدانیم عبارت «لن» تأکید
ُ ٌ َ ْ َ َّ ٌ َ
َ ٌ
اض َرة * ِإلی َر ِّب َها ن ِاظ َرة( 4در آن روز صورتهایی
ابدی را میرساند؛ اما آیۀ :وجوه یوم ِئ ٍذ ن ِ
شاداب و مسرور هستند * که به پروردگارش مینگرند) امکان دیدن خداوند را در آخرت برای
َّ
َّ َّ
َ
همگان مطرح میکند ،در برابر آیۀ :کل ِإن ُه ْم َعن َّر ِّب ِه ْم َی ْو َم ِئ ٍذ ل َم ْح ُج ُوبون( 5زهی پندار،
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که آنان در آن روز ،از پروردگارشان سخت محجوباند) که دیدن را بهطور کامل منتفی
میکند .بهطور کلی از نظر تشکیککنندگان ،آیات ،بین ندیدن خداوند در آخرت بهطور
مطلق ،و امکانپذیر بودن دیدن خداوند توسط همگان ،به غیر از موسی که به هر صورت
هرگز نمیتواند خداوند را ببیند ،تناقض وجود دارد.
پاسخ:

عقیدۀ امکانپذیربودن دیدن خداوند با چشم در آخرت ،باطل است ،چه برسد به اینکه
در دنیا دیده شود؛ چراکه چنین اعتقادی ،مستلزم قائلبودن جسم برای خدا ،و مرکببودن
و محدودکردن خداوند است ،و این از نظر عقلی باطل است؛ زیرا «جسمداشتن و تبعات
ناشی از محدود و مرکببودن» از جمله خصوصیات حوادث است ،که بهنوبۀ خود ،احتیاج
و نف ِی اولوهیت مطلق را بهدنبال خواهد داشت؛ خداوند بسی برتر و باالتر از چنین
نسبتهایی است.
ُْ ُ ْ َ
چنین اعتقادی از نظر نقلی نیز باطل است .حقتعالی میفرماید :ال تد ِرک ُه اْل ْب َص ُار
ْ ُ َْ
َّ ُ ْ َ
َو ُه َو ُید ِرك اْل ْب َص َار َو ُه َو الل ِطیف الخ ِب ُیر( 1چشمها او را درنمییابند و اوست که دیدگان را
درمییابد ،و او لطیف آگاه است).
ابوهاشم جعفری در پرسش و پاسخی از امام جواد نقل کرده است :به اباجعفر

عرض کردم :چشمها او را درنمییابند و اوست که دیدگان را درمییابد؟! فرمود« :ای
اباهاشم ،اوهام قلبی ،دقیقتر از دیدن چشمهاست؛ چه بسا تو با وهم و خیال خودت ِسند
و ِهند و کشورهایی را که واردشان نشدهای درک کنی ،در حالی که با چشم خودت آنها را
االت دلها او را نمیتوانند درک کنند ،پس چگونه چشمها
ندیده باشی .اوهام و خی ِ
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بتواند؟!»

1

اسماعیل بن فضل گفته است :از اباعبدالله جعفر بن محمد صادق دربارۀ خداوند
تبارکوتعالی پرسیدم که آیا در آخرت دیده میشود؟ فرمود« :خداوند سبحانومتعال بسی
برتر و باالتر از چنین نسبتهایی است! ای ابنفضل ،چشمها تنها چیزهایی را میتوانند
درک کنند که رنگ و کیفیتی داشته باشند ،در حالی که خداوند آفرینندۀ رنگها و
2
کیفیتهاست».
ُ ٌ َ ْ َ َّ ٌ َ
َ ٌ
اض َرة * ِإلی َر ِّب َها ن ِاظ َرة( در
اما در خصوص معنی این سخن حقتعالی :وجوه یوم ِئ ٍذ ن ِ
آن روز صورتهایی شاداب و مسرور هستند * که به پروردگارشان مینگرند) امام رضا
3
فرموده است« :یعنی [صورتهایی] درخشان که به پاداش پروردگارشان مینگرند».
«رب» (پروردگار) در این آیه بهمعنای «پرورشدهنده» و «تربیتکننده» است و این
خصوصیتی منحصر به خداوند سبحان نیست .به همین دلیل اوصیای محمد این آیه را
به «نگریستن به رسول خدا »تفسیر کردهاند؛ چراکه نگریستن به آن حضرت در آخرت،
از جمله بزرگترین اجر و پاداشهای الهی برای مؤمنان است:
سید احمدالحسن در روشنگری از این آیه میفرماید:
«یعنی به محمد نظر میکنند که او مربی و تربیتکنندۀ این چهرههای پاک
و درخشان است[ .امام] صادق به هاشم صیداوی فرمود« :ای هاشم! پدرم که
برتر از من است به من از پیامبر خدا روایت کرد که فرمود :هیچیک از فقرای
شیعیان ما نیست جز آنکه پیامدی (عقوبتی) بر وی نباشد .گفتم :فدایت شوم ،پیامد
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چیست؟ فرمود :به خاطر پنجاهویک رکعت نماز و روزۀ سه روز در هر ماه .چون روز
قیامت شود از قبرهای خود بیرون آیند ،در حالی که چهرههایشان مانند ماه شب
چهارده میدرخشد .به یکی از آنها گفته شود :چیزی بخواه که به تو عطا خواهد
شد .وی گوید :از پروردگارم میخواهم به چهرۀ محمد بنگرم .پس خداوند
عزوجل به بهشتیان اجازه میفرماید محمد را ز یارت کنند .برای رسول خدا
منبری بر یکی از فرشهای مخمل بهشتی نصب میشود که هزار پله دارد که میان
هر دو پله مسیر یک دویدن اسب فاصله است .محمد و امیرالمؤمنین به
باالی آن میروند .شیعیان آلمحمد دور آن جمع شوند و خداوند نظر رحمت به
ُ ُ ٌ َْ َ َ ٌ َ
َ ٌ
اض َرة ِإلی َر ِب َها ن ِاظ َرة( در آن روز
ایشان نماید .و این است معنای آیۀ وجوه یوم ِئذ ن ِ
چهرههایی هست زیبا و درخشان که سوی پروردگارشان نظر میکنند) .فرمود:
سپس آنقدر نور بر آنان فرو میریزد تا آنجا که وقتی بازمیگردند حوریان نمیتوانند
ْ َ
بهراحتی به آنها نظر افکنند .سپس امام صادق فرمود :ای هاشم! ِ لمث ِل َهذا
َْ ْ ْ ُ َ
1
فل َی ْع َمل ال َع ِاملون( اهل عمل برای چنین پاداشی باید تلش کنند)».
اباصلت هروی از امام رضا نقل کرده است؛ گوید :به ایشان عرض کردم :ای پسر
رسول خدا! این خبر که روایت کردهاند ثواب ال اله اال الله ،نگریستن به صورت خداست چه
معنایی دارد؟ ایشان فرمود« :ای اباصلت! کسی که خداوند را با صورتی از صورتها
توصیف کند ،کافر شده است .ولی صورت و وجه الله ،انبیا و فرستادگان و حجتهایش
هستند؛ درود خداوند بر ایشان .آنان کسانی هستند که بهسوی خداوند و دینش و شناخت
ُ ُّ َ ْ َ َ ْ َ َ
َ ْ ُ َ
ان َو َی ْبقی َوجه َر ِّبك
ف
او متوجه میشوند .خداوند عزوجل فرموده است :کل من علیها ٍ
ُُ
هرچه بر [زمین] است فانی است و وجه پروردگارت باقی میماند) و نیز میفرماید :کل
ٌ َ
َ
ش ْي ٍء َه ِالك ِإال َو ْج َه ُه( هر چیزی بهجز وجه الله نابودشدنی است) .نگاه به انبیا و
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فرستادگان و حجتهای خداوند در درجاتشان ،ثواب بزرگی برای مؤمنان در روز قیامت
1
است».
َ
َ
َ َ
ُ َ َ َ َ َ َ
اما در خصوص این سخن حقتعالی :قال َر ِّب أر ِني أنظ ْر ِإل ْیك قال لن ت َر ِاني...
ِ
(عرض کرد« :پروردگارا ،خود را به من بنمای تا بر تو بنگرم ».فرمود :هرگز مرا نخواهی
دید )...امام رضا روشن کرده است که موسی ،دیدن بصری را درخواست نکرده است.
بلکه این بنیاسرائیل بودند که چنین درخواستی مطرح کردند ،وقتی فهمیدند خداوند با
موسی سخن گفت و با او مناجات کرد؛ وگرنه ایشان میدانست خداوند با چشم دیده
نمیشود:
 ...گفتند :اگر تو از خداوند درخواست کنی که خودش را به تو نشان دهد ،تو را
ً
ِاجابت میکند و به ما خبر میدهی او چگونه است تا حقیقتا او را بشناسیم.
موسی فرمود« :ای قوم! خداوند با چشم سر دیده نمیشود و هیچ کیفیتی
ندارد .بلکه با نشانههایش شناخته میشود ،و با نشانههایش دانسته میشود.
گفتند :به تو ایمان نمیآوریم تا از او بپرسی .موسی عرض کرد :پروردگارا! تو
سخن بنیاسرائیل را شنیدی و خود به صلح آنان آگاهتری .خداوند جل جلله به
او وحی کرد :ای موسی! درخواست آنان را از من مخواه ،و من بهدلیل نادانی آنان،
َ َْ ُ
تو را بازخواست نمیکنم .در این هنگام موسی عرض کردَ  :ر ِب أ ِر ِني أنظ ْر
ُْ َ ْ
َٰ
َ
ََ َ َ
َ َ َ َ َ َ
ِإل ْیك قال ل ْن ت َر ِاني َول ِک ِن انظ ْر ِإلی ال َج َب ِل ف ِإ ِن ْاستق َر َمکان ُه( پروردگارا ،خود را به
من بنمای تا بر تو بنگرم .فرمود :هرگز مرا نخواهی دید ،لیکن به کوه بنگر؛ پس
ََ َ َ
َ َ َ
اگر بر جای خود قرار گرفت) ـو موسی افتادـ ف َس ْوف ت َر ِاني فل َما ت َجل ٰی َر ُب ُه
ْ
ِلل َج َبل( بهزودی مرا خواهی دید .پس چون پروردگارش به کوه جلوه نمود) ـبا یکی
ً ََ ََ َ َ َ
َ َ ُ ُ
از آیات و نشانههایشـ َ ج َع َل ُه َد ًکا َو َخ َر ُم َ
وس ٰی َص ِعقا فل َما أفاق قال ُس ْب َحانك ت ْبت
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َ َ
ِإل ْیك( آن را ریز ریز ساخت ،و موسی بیهوش بر زمین افتاد ،و چون به خود
آمد ،گفت :تو منزهی! به درگاهت توبه کردم و من نخستین مؤمنانم)؛ یعنی
ََ َ ُ
میگوید :از جهل و نادانی قومم به شناختم نسبت به تو بازگشتمَ  .وأنا أ َول
ْال ُم ْؤمن َ
1
ین به اینکه تو دیده نمیشوی».
ِِ
آری ،موسی از خداوند درخواست رؤیت قلبی ،و شناخت تام و تمام خداوند را داشت؛
اما پاسخ داده میشود اجابت چنین درخواستی برای او ناممکن است؛ چراکه مقام شناخت
و معرفت تام و تمام به کسانی اختصاص دارد که در نظر خداوند عزوجل از جایگاه و مقام
باالتری نسبت به وی برخوردارند:
سید احمدالحسن میفرماید:
«در ابتدا موسی رؤیت قلبی و معرفت بصیرتی را درخواست کرد ،نه بصری .او
معرفت خداوند سبحانومتعال را چنانکه حق معرفتش است ،در مقام َ ق َ
اب
َ
َ َ َ
ق ْو َس ْی ِن أ ْو أ ْدنی( تا به قدر دو کمان ،یا نزدیکتر) درخواست نمود .هنگامی که از
جانب خداوند سبحانومتعال دریافت او شایستۀ این مقام نیست ،خواست با بصیرت
َ َ ُ
ببیند و با چشم أ ِر ِني أنظ ْر( به من بنمای تا نظر کنم) به صاحب این مقام یعنی
حضرت محمد بنگرد که معرفت محمد همان معرفت خداوند است و نظر به
آن حضرت نظر به خداوند سبحانومتعال؛ چراکه او وجه خداوند سبحان است.
خطاب به موسی پاسخ آمد که او طاقت دیدن نور محمد را در آن مقام قدسی
ندارد .محمد که نور خداوند سبحان است بر کوه تجلی و آن را متلشی کرد و
موسی بیهوش بیفتاد َ ق َال ُس ْب َح َان َك ُت ْب ُت إ َل ْی َك َو َأ َن ْا َأ َّو ُل ْال ُم ْؤمن َ
ین( گفت :تو
ِِ
ِ
منزهی ،به تو بازگشتم و من نخستین مؤمنانم)؛ یعنی به والیت علی بن
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ابیطالب و او تنها کسی است که محمد را میشناسد و محمد را که صاحب
این مقام است میبیند؛ بنابراین او دروازۀ محمد است« :من شهر علم هستم و
علی باب آن»...
همچنین نظر به محمد را درخواست کرد که از آن بازداشته شد؛ زیرا دیدن
صورت جسمانی محمد یا صورت مثالی او امکانپذیر بود؛ ولی به او پاسخ داده
شد امکان دیدن محمد بهصورت تمام و کمال برایش وجود ندارد؛ چراکه صاحب
این مقام علی بن ابیطالب است .حضرت محمد میفرماید :ای علی مرا
کسی نشناخت جز خدا و تو.
َ َ
بنابراین این سخن خداوند :لن ت َر ِاني( هرگز مرا نخواهی دید) یعنی هرگز
محمد را بهصورت تمام و کمال به آن صورتی که درخواست میکنی ،نخواهی
1
دید».
ات قرآن ِی پیشگفته ،تناقضی وجود ندارد؛ مگر
به این ترتیب ملحظه میکنیم میان آی ِ
در مخیلۀ خام تشکیککنندگان؛ بلکه این آیات ،به واقعیتهای دینی متعالی اشاره میکنند
که همان طور که ملحظه کردیم اوصیای محمد با بیانی روشن و واضح ،بیان
فرمودهاند.
اشکال  :51راندهشدن ابلیس از بهشت
از نظر بعضی از اشکالگیرندگان ،ابلیس هنگامی که سجده برای آدم را نپذیرفت از
َ َ ْ
َ ُ ُ َ َ َ ْ ََ َ
بهشت اخراج شد .حقتعالی میفرماید :قال ف ْاه ِبط ِم ْن َها ف َما َیکون لك أن تتک َّب َر ِف َیها
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َف ْاخ ُر ْج إ َّن َك م َن َّ
الص ِاغ ِر َین( 1فرمود :از آن [مقام] فرو شو ،تو را نرسد که در آن [جایگاه]
ِ ِ
تکبر نمایی .پس بیرون شو که تو از خوارشدگانی)؛ در حالی که خداوند ،آدم و همسرش را
ُْ
َ ْ َ َُ
ُ
ُ َْ َ
ًَ
در بهشت سکونت داده بود :وقل َنا َیا آ ََد ُم ْاسک ْن أنت َو َز ْو ُجك ال َج َّنة َوکل ِم ْن َها َرغدا َح ْیث
َّ َ َ َ َ َ ُ َ َ َّ
ْ ُ َ ََ َْ َ َ َ
الظالم َ
ین( 2و گفتیم :ای آدم ،خود و همسرت در
ِشئتما وال تقربا ه ِذ ِه الشجرة فتکونا ِمن ِ ِ
این باغ سکونت گیرید؛ و از هر کجای آن که بخواهید فراوان بخورید؛ و[لی] به این درخت
نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود)؛ اما ناگهان مشاهده میکنیم ابلیس بعد از طرد
َ َّ
َّ َ ُ
شدن از بهشت ،دوباره به آنجا بازمیگردد و آدم را گمراه میکند :فأ َزل ُه َما الش ْیطان َع ْن َها
َْ
ُْ
ََ َ َ
ُ
ُ َ ُ
ُ ُ
ََْ
َ َ
فأخ َر َج ُه َما ِم َّما کانا ِف ِیه َوقل َنا ْاه ِبطوا َب ْعضک ْم ِل َب ْع ٍض َعد ٌّو َولک ْم ِفي اْل ْر ِض ُم ْستق ٌّر َو َمت ٌاع ِإلی
ین ( 3پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید؛ و از آنچه در آن بودند ایشان را بهدرآورد؛ و
ِح ٍ
فرمودیم :فرود آیید[ ،در حالی که] شما دشمن همدیگرید؛ و برای شما در زمین قرارگاهی،
و تا چندی برخورداری خواهد بود)؛ و آیا این جز تناقض است؟!
پاسخ:

ابتدا باید بدانیم مسئلۀ سرآغاز آفرینش آدم ،از نظر علمای مسلمانان ،پیچیده و مبهم
است؛ همان طور که آنها در توضیح عبارت «جنت» (باغ یا بهشت) که خداوند ،آدم و
ً
حوا را ابتدا در آن ساکن کرده بود اختلفنظر دارند؛ همان بهشتی که بعدا خداوند آن
دو را بهدلیل پاسخ مثبت به وسوسۀ ابلیس لعین از آنجا طرد کرد؛ ابلیسی که بهدلیل
نپذیرفتن سجده به آدم پیش از آن از آنجا رانده شده بود .آنها ـبهطور معمولـ مسئلۀ
آفرینش آدم و حوا را ماجرایی زمینی تفسیر میکنند و دربارۀ «بهشتی» که در آن بودند
احتماالتی را پیش کشیدهاند؛ از جمله :یک از باغهای این دنیا بوده است .از جمله :بهشتی
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از بهشتهای آسمان بوده است.

1

اما درست آن است که آن بهشتی که آدم و حوا در آنجا ساکن بودند از جمله بهشتهای
جاودان نبوده است؛ زیرا کسی که وارد بهشت جاودان شود از آن خارج نخواهد شد.
ْ َ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َّ َ َّ َ ْ ْ َ َ ِّ ْ َ َّ ٌ
ات َت ْجري منْ
حقتعالی میفرماید :قل أؤنبئکم ِبخی ٍر ِمن ذ ِلکم ِلل ِذین اتقوا ِعند رب ِهم جن
ِ ِ
َ
َّ َّ
ْ
ْ َْ َ
َ
َ ٌ ْ ٌ
2
ت ْح ِت َها اْل ن َه ُار خ ِال ِد َین ِف َیها َوأ ْز َو ٌاج ُمط َّه َرة َو ِرض َوان ِم َن الل ِه َوالل ُه َب ِص ٌیر ِبال ِع َب ِاد( بگو :آیا
شما را به بهتر از اینها خبر دهم؟ برای کسانی که تقوا پیشه کردهاند ،نزد پروردگارشان
باغهایی است که از زیر آنها نهرها روان است؛ در آن جاودانه بمانند ،و همسرانی پاکیزه و
[نیز] خشنودی خدا [را دارند] ،و خداوند به بندگان بیناست) .این بهشت روی این زمین نیز
نبوده است؛ زیرا خصوصیات آن ـکه در متون دینی و روایی وارد شدهـ با قانون و نظامی که
ً
بر این دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم سیطره دارد متفاوت است؛ مثل دربارۀ صفاتش
آمده است:
َّ
 نه گرسنگی در آنجاست ،نه برهنگی ،نه تشنگی ،و نه آفتابسوختگی :إنَ َّ َ َ َ ْ ُ
َ َ ْ
َ َ
َل َك َأ َّال َت ُج َ
وع ِف َیها َوال ت ْع َری َوأنك ال تظ َمأ ِف َیها َوال تض َحی( 3بهراستی که
برای تو در آنجا این [امتیاز] است که نه گرسنه میشوی و نه برهنه میمانی
و در آنجا نه تشنه میشوی و نه آفتابزده).
َ ََ ْ َ َََ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ
 برهنهشدن بعد از ارتکاب سرپیچی :فأ کل ِمنها فبدت لهما سوآتهما وط ِفقاَ
ْ
ْ َ
ََ
َیخ ِصف ِان َعل ْی ِه َما ِمن َو َر ِق ال َج َّن ِة َو َع َصی َآد ُم َر َّب ُه فغ َوی( 4آنگاه از آن [درخت
ممنوعه] خوردند و برهنگی آنان برایشان نمایان شد و شروع کردند به
 - 1مراجعه شود به :طوسی ،تبیان156/1 :؛ طبرسی ،مجمعالبیان168/1 :؛ رازی ،تفسیر رازی3/3 :؛ قرطبی:
جامع الحکام القرآن302/1 :؛ و دیگر منابع.
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چسبانیدن برگهای بهشت بر خود .و [اینگونه] آدم به پروردگار خود عصیان
ورزید و بیراهه رفت).
 میان آن بهشت و زمین ،ارتباطی از نوع «هبوط» (فرودآمدن) وجود دارد:ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ً َ َّ َ ْ َ َّ ُ ِّ ِّ ُ ً َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ٌ
اي فل خ ْوف
قلنا اه ِبطوا ِمنها ج ِمیعا ف ِإما یأ ِتینکم مني هدی فمن ت ِبع هد
َ
َ
ُ َ
َعل ْی ِه ْم َوال ُه ْم َی ْح َزنون( 1گفتیم :جملگی از آن فرود آیید .پس اگر از جانب
من شما را هدایتی رسد ،آنان که هدایتم را پیروی کنند بر ایشان نه بیمی
هست و نه غمگین خواهند شد).
روشن است امثال چنین خصوصیاتی در این دنیا و این زمینی که در آن زندگی میکنیم
وجود ندارد؛ بنابراین بهشتی که آدم و حوا در آن ساکن بودهاند از نوع باغهای زمینی
این عالم نبوده است ،و در عالم یا ـطبق واژگان نوین علمیـ در کیهان دیگری وجود داشته
است.
نکتۀ دیگر :متن دینی ،وجود چندین بهشت را ثابت میکند ،و اینکه بهشت ،یکی
َ َ َ
دستکم دو بهشت وجود دارد .حقتعالی میفرمایدِ  :ول َم ْن خاف َمق َام َر ِّب ِه
نیست؛
ِ
َ
َج َّنت ِان( 2و هرکس را که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ است) و این دو باغ (بهشت):
باغ ملکوتی «روحانی» و باغ ملکوتی «نفسانی دنیوی» هستند .باغ ملکوتی در واقع چندین
ْ َْ
َ
َّ ٌ َ
جنات ت ْج ِري ِم ْن ت ْح ِت َها اْل ن َه ُار
باغ را شامل میشود و یک باغ یا یک بهشت نیست :
َ
خ ِال ِد َین ِف َیها( باغهایی که از زیر آنها نهرها روان است) و در آنها جاودانگی وجود دارد؛
اما «باغ ُملکی» (دنیوی) در دورترین نقطۀ آسمان اول یعنی «آسمان عالم نفسها» قرار
دارد و باغی است که گل آدم به آنجا رفع شد و طبق متن دینی ،با دمیدن روح در آن ،درست
َ َ
و استوار شد :وإ ْذ َق َال َر ُّب َك ل ْل َم َلئ َکة إ ِّني َخال ٌق َب َش ًرا م ْن َص ْل َصال م ْن َح َمإ َم ْس ُ
ون * ف ِإذا
ن
ٍ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ٍ
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ََ َ
َ َّ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ
ْ
وحي فق ُعوا ل ُه َس ِاج ِد َین( 1و [یاد کن] هنگامی را که پروردگار تو به
سویته ونفخت ِف ِیه ِمن ُر ِ
فرشتگان گفت :من بشری را از ِگلی خشک ،از ِگلی سیاه و بدبو ،میآفرینم * .پس وقتی
آن را درست [و استوار] کردم و از روح خود در آن دمیدم ،برای او به سجده درافتید).
همچنین از امام صادق روایت شده است« :ملئکه بر آدم گذر میکردند یعنی بر
صورت آدم ،در حالی که ساختهشده از ِگل ،در بهشت افتاده بود ،و میگفتند :برای چه
کاری آفریده شدهای؟!» 2یا «بر دروازۀ بهشت قرار داده شده بود در حالی که ملئکه بر وی
پا مینهادند 3».یعنی در بهشت ُملکی در دورترین نقطۀ آسمان اول ،و بهطور دقیق در دروازۀ
آسمان دوم ،یا همان «بهشت ملکوتی» قرار داده شده بود 4.کسی که درک متن دینی برایش
دشوار است میتواند آسمانهای ملکوتی و آسمان ُملکی را بهصورت کیهانهای موازی با
کیهان ما که در آن قرار داریم تصور کند و عالم نفسها را یکی از این جهانها به شمار َآو َرد.
اما در خصوص سرآغاز آفرینش انسان و بهطور دقیق آفرینش آدم ،سید احمدالحسن
با بیانی روشن و رسا و با تکیه بر متون و حقایق دینی دربارهاش روشنگری فرموده است.
متون زیر برگرفته از کلم ایشان است با اندکی تغییر:
«1ـ خداوند آفرینش آدم را در آسمان اول یا همان «آسمان نفسها» آغاز کرد؛
بهطوری که وی و فرزندانش از آمادگی الزم برای فرودآمدن به زمین و متصلشدن به
بدنها برخوردار شوند .بنابراین از رفع و باالبردن گل «که نمایانگر همهچیز روی زمین
است» به آسمان اول و خلقت نفس آدم و مردمان دیگر از آن نفس ،گریزی نبود .این
گل رفعشده دمیده شد و این گل مرفوع تبدیل
یک مسئلۀ ضروری بود؛ چراکه روح در این ِ
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به ابزار اتصال آن روح به بدن گردید ،در حالی که این دو از دو جهان مختلف هستند.
2ـ سرآغاز خلقت آدم از گل و آب زمین بود تا نفس او که در آسمان اول آفریده خواهد
شد بتواند قوت و شهوت را در خود داشته باشد تا به این ترتیب بتواند به تولیدمثل و زندگی
روی تمام نقاط زمین بپردازد و بتواند بر زمین مسلط شود؛ پس فرشتگان به امر خداوند
سبحان قسمتی از خاک و آب زمین را برگرفتند و آن را به آسمان اول باال بردند و از آن،
جسم لطیف آدم را در آسمان اول قالبریزی کردند و در بهشت دنیوی قرار دادند؛ یعنی
در انتهای آسمان اول؛ یعنی در دروازۀ آسمان ملکوتی یا همان آسمان دوم ،که اولین
بهشت ملکوتی بود که ملئکه بر آن گذر میکردند.
3ـ هنگامی که زمین برای پذیرش آدم ـجانشین خداـ آماده شد ،خداوند روح ایمان
را در جسد مثالی آدم که در آسمان اول وجود داشت دمید ،و به این ترتیب نخستین نفس
انسانی شکل گرفت .سپس خداوند به ملئکه فرمان داد به او سجده کنند .کسی که
َ
ُ
پذیرفت ،سجده کرد و کسی که بزرگی فروخت ،تکبر ورزید و اخراج شدِ  :فإذا َس َّو ْیت ُه
ََ َ
َََ ْ ُ
وحي فق ُعوا ل ُه َس ِاج ِد َین( پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در
ونفخت ِف ِیه ِمن ُّر ِ
آن دمیدم ،برای او به سجده درافتید) .سپس نفس حوا را از نفس آدم خلق فرمود :یا
َ
ً
َّ
َّ ْ
َّ ُ ْ ُ َّ َ َ َ ُ
َ َََ
أ ُّی َها َّالن ُاس اتقوا َر َّبک ُم ال ِذي خلقکم ِّمن نف ٍس َو ِاحد ٍة َوخلق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َبث ِم ْن ُه َما ِر َجاال
َ
َّ ُ ْ
َ ً
ً
َ َ َ ُ
َّ
َّ َ ُ َ
ک ِثیرا َو ِن َساء َواتقوا الل َه ال ِذي ت َساءلون ِب ِه َواْلْر َح َام ِإن الل َه کان َعل ْیک ْم َر ِقیبا( 1ای مردم،
از پروردگارتان که شما را از «یک نفس واحد» آفرید و جفتش را [نیز] از او آفرید ،و از آن
دو ،مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد ،پروا دارید؛ و از خدایی که به [نام] او از همدیگر
درخواست میکنید پروا نمایید؛ و زنهار از خویشاوندان َم ُبرید ،که خدا همواره بر شما
نگهبان است) .سپس خداوند ،فرزندان آنها را خارج نمود و نخستین امتحان را در عالم
ذر یعنی «عالم نفسها» بر آنها جاری ساخت .این نخستین امتحان تنها با یک سؤال
ُ
َ َُ
ْ ََ َ َ
َْ َ
ُ َ
انجام شدِ  :وإذ أخذ َر ُّبك ِمن َب ِني َآد َم ِمن ظ ُه ِور ِه ْم ذ ِّر َّیت ُه ْم َوأش َهد ُه ْم َعلی أنف ِس ِه ْم
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َأ َل ْس ُت ب َر ِّب ُک ْم َقا ُل ْوا َب َلی َشه ْد َنا َأن َت ُق ُول ْوا َی ْو َم ْالق َی َامة إ َّنا ُک َّنا َع ْن َه َذا َغافل َ
ین( 1و هنگامی
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ،ذریۀ آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه
ساخت که آیا من پروردگار شما نیستم ،گفتند «چرا ،گواهی دادیم» تا مبادا روز قیامت
بگویید ما از این [امر] غافل بودیم .)».آیه بهصراحت میفرماید «و ایشان را بر خودشان
گواه ساخت» یعنی در عالم نفسها بوده است.
4ـ وقتی این امتحان به پایان رسید ،خواست خداوند چنین شد که آنچه را که در
علمش بود به انجام برساند؛ یعنی فرودآوردن آدم به این زمین و امتحانکردنش در آن.
بنابراین امتحان آدم در آسمان اول یعنی «بهشت دنیوی» انجام شد و آدم همان طور
َ ََ
َ َ ْ َ
َ َ ْ َ
ُ
که مقدر شده بود در آن شکست خورد :فأ کل ِم ْن َها ف َبدت ل ُه َما َس ْوآت ُه َما َوط ِفقا َیخ ِصف ِان
َ
ْ
ََ
َعل ْی ِه َما ِمن َو َر ِق ال َج َّن ِة َو َع َصی َآد ُم َر َّب ُه فغ َوی( آنگاه از آن [درخت ممنوعه] خوردند و
برهنگی آنان برایشان نمایان شد و شروع کردند به چسبانیدن برگهای بهشت بر خود .و
[اینگونه] آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت) و ایشان و حوا (صلوات خدا
بر آنان) به این زمین فرو فرستاده شدند.
5ـ متن قرآنی بهروشنی میفرماید آدم و حوا ابتدا در بهشت موجود در آسمان اول
خلق شدند و زندگی کردند ،و این بهشت ،یک بهشت دنیوی بوده است؛ ولی نه در این
زمینی که انسان در آن میتواند گرسنه شود ،برهنه بماند ،تشنه شود ،دچار
آفتابسوختگی شود ،و اگر کار نکند و برای جمعآوری قوای خود تلش نکند خورشید و
شرایط جوی میتواند او را اذیت کند .همچنین مطالب گفتهشده در آیۀ پیشین در سورۀ
طه با وضعیت این زمین و اجسام موجود در آن تناسبی ندارند .اگر لباس ،قسمتی از بدن
زمینی انسان را نپوشاند ،برهنه میماند و صاحبش و دیگران آن را میبینند .اگر آدم و
حوا لباس زمینی پوشیده بودند با انجام گناه و معصیت آن لباس از بین نمیرفت .بنابراین
این وضعیت ،از نوع زمینی ،و ماجرا ،یک ماجرای زمینی نبوده است؛ در حالی که اگر
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آنها هنگام انجام نافرمانی در بهشت دنیوی در آسمان اول بوده باشند طبیعی خواهد
بود که با انجام معصیت عورتهایشان (بدیهایشان) از دو سو نمایان شود؛ در حالی که
َ
قبل از آن چنین نبوده است؛ زیرا لباسی که در آنجا عورت را میپوشاند لباس تقواست ،و
این لباسی است که بهعنوان یک نتیجۀ طبیعی اطاعت از خداوند و مخالفت با هوا و
َ
هوس و شیطان ،نفس را میپوشاند ،و با انجام نافرمانی و معصیت این لباس کنده
َ ْ ُ
میشود و عورت انسان در برابر پروردگارش آشکار میشود :یا َب ِني َآد َم ال َیف ِت َن َّنک ُم
ْ
َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ
َّ ُ
الش ْیطان ک َما أخ َر َج أ َب َو ْیکم ِّم َن ال َج َّن ِة َی ِنز ُع َع ْن ُه َما ِل َب َاس ُه َما ِل ُی ِر َی ُه َما َس ْو َء ِات ِه َما ِإن ُه َی َراک ْم
َ َ
َّ
َ ْ َ
ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َّ َ َ ْ َ َّ َ
ین أ ْو ِل َیاء ِلل ِذ َین ال ُیؤ ِم ُنون( 1ای فرزندان
اط
هو وق ِبیله ِمن حیث ال ت َرونهم ِإنا جعلنا الشی ِ
آدم ،زنهار تا شیطان شما را به فتنه نیندازد؛ چنانکه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون
راند ،و لباسشان را از ایشان برکند ،تا عورتهایشان را بر آنان نمایان کند .در حقیقت ،او
و قبیلهاش ،شما را از جایی که آنها را نمیبینید ،میبینند .ما شیاطین را دوستان کسانی
قرار دادیم که ایمان نمیآورند) .این آیه بهروشنی بیان میفرماید لباس آدم بهسبب
َ ْ ُ َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ
معصیتی که انجام داد از ایشان کنده شد :ال َیف ِت َن َّنک ُم الش ْیطان ک َما أخ َر َج أ َب َو ْیکم ِّم َن
ْ
ال َج َّن ِة َی ِنز ُع َع ْن ُه َما ِل َب َاس ُه َما ِل ُی ِر َی ُه َما َس ْو َء ِات ِه َما( زنهار تا شیطان شما را به فتنه نیندازد؛
چنانکه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند ،و لباسشان را از ایشان برکند) و این لباس
َ
َ ْ َ
َ َ ْ َ
ُ
با استغفار و طلب بخشش بازگشتَ  :فبدت ل ُه َما َس ْوآت ُه َما َوط ِفقا َیخ ِصف ِان َعل ْی ِه َما ِمن
ْ
َو َر ِق ال َج َّن ِة( و برهنگی آنان برایشان نمایان شد و شروع کردند به چسبانیدن برگهای
بهشت بر خود).
6ـ متن قرآنی بهروشنی بیان میفرماید هبوط آدم و حوا از بهشت صورت پذیرفته
ً
است؛ بهطوری که اگر آن دو واقعا در بهشت یا باغی بر روی این زمین بوده باشند
ْ
ُ ْ
ًَ ْ ُ
نمیتوان دربارهاش گفت دچار هبوط شدهاند :قل َنا ْاه ِبطوا ِم ْن َها َج ِمیعا ف ِإ َّما َیأ ِت َی َّنکم ِّم ِّني
ُ ً ََ َ َ ُ َ َ َ َ َ ٌ َ
َ
ُ َ
اي فل خ ْوف َعل ْی ِه ْم َوال ُه ْم َی ْح َزنون( گفتیم جملگی از آن فرود آیید.
هدی فمن ت ِبع هد
پس اگر از جانب من شما را هدایتی رسد ،آنان که هدایتم را پیروی کنند بر ایشان نه بیمی
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هست و نه غمگین خواهند شد)؛ در نتیجه هبوطی از آسمان اول به آسمان جسمانی و
بهطور دقیق به زمین صورت پذیرفته است .امام صادق روشن فرموده است که
آدم درخواست کرد به همان بهشتی که در آن بود بازگردد و خداوند نیز وی را اجابت
فرموده است؛ 1و این بهروشنی بیان میکند این بهشت ،همان بهشتی است که بعد از
جدا شدن نفسش از این بدن ـبا مرگـ دوباره به آن وارد خواهد شد و مثل سابق به آن
بازخواهد گشت.
گل باال بردهشده به آسمان اول و دمیدن روح در آن
این ماجرای آفرینش آدم از ِ
بود .پس آدم در بهشت دنیوی موجود در آسمان اول خلق شد .پس ما ،همه آسمانی
گل مرفوع آفریده شد تا امتحان ما در این
روح دمیدهشده در ِ
هستیم و نفسهای ما از ِ
زمین به انجام برسد ،و نفسهای ما بتوانند با اجسام زمینی که آوردگاه امتحانش در این
2
جهان مادی جسمانی است مرتبط شوند».

نکته :وقتی ما میگوییم آدم از گل باال بردهشدۀ زمین و دمیدن روح آفریده شد ،منظور
ما از رفع:
«برگشت بهسمت مبدأ یا منبع چیزی به اندازۀ یک گام یا بیشتر است؛ به این
همانند دیگر مخلوقاتـ تجلی الهوت در عدمی
معنا که اگر فرض کنیم انسان ـ
ِ
باشد که پذیرندۀ وجود است ،در این صورت از مرتبه و درجۀ معینی برخوردار خواهد
بود که به لحاظ معرفتی هرچه از منبع تجلی دورتر شویم ،این مرتبۀ معین (به میزان
عدمی که در آن نفوذ کرده است) کمنورتر و ظلمانیتر خواهد بود .فرض کنیم عالم
مادی که جسمهای ما در آن قرار دارد ،از 10درصد نور و 90درصد ظلمت (عدم)
تشکیل شده است و هر گامی که نور بهسمت ظلمت مطلق (نیستی مطلق ،فقدان

 - 1مراجعه شود به :این روایت در معانیاالخبار ،صدوق269 :ص .
 - 2مراجعه شود به :توهم بیخدایی ،حقیقت ماجرای آفرینش آدم :ص 143تا .148
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معرفت و ادراک) میپیماید ،با یک عدد صحیح نشان داده شود؛ در این صورت،
رفعشدن یک گام برای یک جسم مادی مانند ِگل آدم عبارت است از
منتقلشدن وی به یک عالم موازی که نسبت نور در آن 11درصد و نسبت ظلمت
1
(عدم) آن 89درصد است؛ یعنی عالمی که مقدم بر عالم اول است».
و این یعنی کسی که رفع شده است در تمامی مراتبی که پایینتر از مرتبهای قرار دارند
که وی به آن رفع شده است وجودی دارد ،و با روشنشدن این نکته ،دیگر برای این اشکال
تشکیککنندگان هیچ وجهی باقی نمیماند .بهشتی که ابلیس از آن اخراج شد بهشت
ملکوتی بود و به همین ترتیب بهشت دنیوی در آسمان اول؛ اما در خصوص آدم ـو نیز حواـ
از آنجا که در تمامی مراتبی که پایینتر از مرتبۀ بهشت دنیوی که به آن رفع شده بود و
وسوسۀ ابلیس (خدا لعنتش کند) در آن حاصل شد ،وجودی داشته است ،پس آدم در مراتب
پایینتر از آن مرتبه ،موجود بوده است ،و فقط آدم در بهشت دنیوی وجود نداشت تا گفته
شود چگونه ابلیس بعد از اخراجشدنش دوباره وارد آن شده است.
سید احمدالحسن میفرماید:
«بهشتی که ابلیس (لعنهالله) از آن رانده شد ،بهشت ملکوتی و نیز بهشت ُملکی
(دنیوی) بود؛ ولی آدم در تمام عوالم ملکی (دنیوی) موجود بود و در نتیجه
وسوسۀ ابلیس (لعنهالله) در عوالم دنیوی که پایینتر از بهشت ملکی (دنیوی)
2
است ،برای آدم موجود بود».

 - 1احمدالحسن ،توهم بیخدایی ،معنی رفع خاک زمین به آسمان اول :ص .148
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اشکال  :52گناهانی که برای صاحبش آمرزیده نمیشوند
َ ْ َ ْ َ
َ َ َ
ْ
َّ
برخی از تشکیککنندگان معتقدند آیۀ :إن الل َه ال َیغ ِف ُر أن ُیش َرك ِب ِه َو َیغ ِف ُر َما ُدون ذ ِلك
ً
َ
ِل َمن َیشاء( 1مسلما خدا ،این را که به او شرک ورزیده شود نمیبخشاید ،و غیر از آن را برای
هرکه بخواهد میبخشاید) نشان میدهد آمرزیدهشدن گناهان غیر از شرک ،قطعی نیست
(یعنی ممکن است برای صاحبش آمرزیده شوند) ،اما با این وجود در قرآن بیعدالتی ،کفر،
ً
نفاق و قتل عمدی مؤمن ذکر شده است و اینکه کسی که مرتکب آنها شده باشد قطعا
ْ َ
َّ َّ
َ ً َّ
َ
ََ ْ َ َ َْ ُ
بخشیده نمیشود :إن ال ِذ َین کف ُروا َوظل ُموا ل ْم َیک ِن الل ُه ِل َیغ ِف َر ل ُه ْم َوال ِل َی ْه ِد َی ُه ْم ط ِریقا * ِإال
َ
َ ً
َ َ
ط ِریق َج َه َّن َم خ ِال ِد َین ِف َیها أ َبدا( 2کسانی که کفر ورزیدند و ستم کردند ،خدا بر آن نیست
که آنان را بیامرزد و به راهی هدایت کند * ،مگر به راه دوزخ ،که در آن جاوید خواهند بود و
َ َ
َّ
برای خدا این کار [انتقام از ستمکاران] آسان است) و َّ إن ْال ُم َنافق َ
ین ِفي الد ْر ِك اْل ْسف ِل
ِِ
َ َ َ َ َ
ِم َن َّالن ِار َولن ت ِجد ل ُه ْم ن ِص ًیرا( 3بهراستی منافقان در فروترین درجات دوزخاند ،و هرگز
َ ً َ ُ
َ ً
ُْْ ْ
برای آنان یاوری نخواهی یافت) و َ ومن َیقتل ُمؤ ِم ًنا ُّمت َع ِّمدا ف َج َزآؤ ُه َج َه َّن ُم خ ِالدا ِف َیها
َ َّ َ َ
َ َ
َ
َوغ ِض َب الل ُه َعل ْی ِه َول َع َن ُه َوأ َعد ل ُه َعذ ًابا َع ِظ ًیما( 4و هرکس بهعمد مؤمنی را بکشد ،کیفرش
دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود؛ و خدا بر او خشم میگیرد و لعنتش میکند و عذابی
بزرگ برایش آماده ساخته است)؛ و این تناقض است.
پاسخ:

مورد تصو ِر فرد شکاک
معنای شرک در قرآن و روایت در دایرهای وسیعتر از معنای ِ
ً
مطرح شده است؛ زیرا او ممکن است پرستش خدایی غیر از خدا را (مثل یک بت را) یگانه
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معنا برای شرک بداند ،اما درست آن است که شرک دامنۀ وسیع و گستردهتری از چنین
درکی دارد.
سید احمدالحسن شرک را به سه نوع تقسیم کرده است:

1

 -1شرک ظاهری ،شامل شرک صریح در عقیده؛ مانند پرستش بتها ،و پرستش
(یعنی اطاعت از) علمای گمراه.
 -2شرک پنهان ،که شامل ریا و مراجعه به مردم برای برآوردن نیازهاست ،در کنار
مراجعه به خداوند متعال.
 -3شرک نفسانی؛ یعنی «منیت» که هر موجودی باید داشته باشد و پنهانترین
نوع شرک است؛ و انسان از شر آن خلص نمیشود مگر با فتح مبین و فنا
در ذات اقدس الهی ،و اینکه در برابر وجود خداوند متعال هیچ وجودی
نداشته باشد.
از نظر دین ،پرستش (یعنی اطاعت از) کسی که خدا به اطاعت از او فرمان نداده است
از نظر خداوند شرک است ،و حال و روز صاحب آن درست همانند کسی است که بهجای
خداوند ،بت یا جسم یا حیوان یا مانند آنها را پرستش کند .امام صادق فرموده است:
شریک امامی قرار دهد که امامتش از
«کسی شخصی را که امامتش از سوی خدا نبوده،
ِ
2
سوی خدا بوده ،به خدا مشرک شده است».
اطاعت از هوای نفس بههمراه اطاعت خداوند نیز شرک است .حقتعالی میفرماید:
َ َ َْ َ َ ُ ُ َ
ً
َّ َ َ َ
َ َ
َ أرأ ْیت َم ِن اتخذ ِإل َه ُه َه َو ُاه أفأنت تکون َعل ْی ِه َو ِکیل( 3آیا آن کس را که هوای [نفس] خود
را معبود خویش گرفته است دیدی؟ آیا [میتوانی] ضامن او باشی؟)؛ بلکه چه بسا ممکن
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است شخصی ،دیدگاهی را از خودش بسازد و بدعت بگذارد و آن را معیاری در ارزیابی مردم،
و ُحب و بغض (دوستی و دشمنی) بداند ،و به این ترتیب تا حدی مشرک شده باشد.
ابوالعباس گفته است :از امام صادق در رابطه با کوچکترین چیزی که انسان بهموجب
آن مشرک میشود سؤال پرسیدم؟ ایشان فرمود« :کسی که عقیدهای را بدعت گذارد و
1
بهواسطۀ آن حب و بغض ورزد».
اطاعت از عالم گمراه «بیعمل» نیز از جمله مصادیق شرک به خداست؛ زیرا حقتعالی
َ
میفرمایدَ  :ات َخ ُذوا َأ ْح َب َار ُه ْم َو ُر ْه َب َان ُه ْم َأ ْر َب ًابا م ْن ُ
ون الل ِه( اینان دانشمندان و راهبان
د
ِ
ِ
خود را بهجای خدا به الوهیت گرفتند) .امام صادق میفرماید« :اما ،به خدا سوگند آنها
مردم را به پرستش خود فرانخواندند ،که اگر به پرستش خود خوانده بودند آنها
نمیپذیرفتند؛ ولی حرامی را برایشان حلل ،و حللی را برایشان حرام کردند؛ پس مردم،
2
آنها را ندانسته عبادت کردند».
حتی گاهی شرک به خدا از طریق پرستش یکی از اولیای صالح خدا و عبادتکردن او
با این اعتقاد که او خدای مطلق است انجام میشود.
بهعلوه شرکی وجود دارد که مؤمن را از دایرۀ ایمان خارج نمیکند .حقتعالی
َّ َّ
ْ ََْ
ْ ُ َ
میفرمایدَ  :وما ُیؤ ِم ُن أ کث ُر ُه ْم ِبالل ِه ِإال َو ُه ْم ُمش ِرکون ( 3و بیشترشان به خدا ایمان
نمیآورند جز اینکه [با او چیزی را] شریک میگیرند) و این نوع شرک ـهمان طور که پیشتر
بیان کردیمـ شرک پنهان است.
از انواع شرکی که بر ایمان تأثیر میگذارد و در رأس شرکها قرار میگیرد ،شرک به
خداوند ،و انکار و بیعدالتی در حق جانشینان خدا و نفی آنهاست .انجام برخی از گناهان
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کبیره نیز که آتش جهنم را ضروری میکند در این جایگاه گنجانده شده است.
برخی از گناهان کبیره ،شخص گناهکار را نهتنها از ایمان ،بلکه از اسلم نیز خارج
میکنند ،و این در صورتی است که شخص ،مرتکب گناه کبیره شود و ادعا کند حلل بوده
است؛ که این نیز در حد شرک به خداست؛ پس با شدیدترین عذاب مجازات خواهد شد؛ زیرا
شامل انکار خدا و فرستادهاش (جانشینان خدا در زمینش) و تکذیب آنهاست ،و ـروشن
ً
خواهد شدـ کسی که چنین کاری انجام دهد الزاما به مشرک متصف خواهد شد.
عبدالله بن سنان گفت :از امام صادق پرسیدم :مردی گناه کبیرهای انجام داده و
عذاب
پس از آن میمیرد؛ آیا از اسلم خارج شده است؟ و اگر عذاب شود عذاب او ،مانند ِ
مشرکان ،همیشگی است ،یا پایانپذیر است؟ فرمود« :کسی که [گناه] کبیره انجام میدهد
اگر گمان میکند کارش حلل است ،از اسلم ،خارج و به شدیدترین عذاب دچار میشود؛
ولی اگر اعتراف کند گناهکار است ،در صورتی که بمیرد ،بیایمان مرده است ،ولی از دایرۀ
1
اسلم خارج نیست و عذابش از عذاب نوع اول آسانتر است».
حال که این مطلب روشن شد اکنون به چهار موضوعی که شکگرایان آنها را تناقض
در قرآن میدانند میپردازم ،و میگویم:
ْ َ
َّ َّ
ََ ْ َ َ َْ ُ
در خصوص «کفر و بیعدالتی» در آیۀ :إن ال ِذ َین کف ُروا َوظل ُموا ل ْم َیک ِن الل ُه ِل َیغ ِف َر ل ُه ْم
َ
َ
َ ً
َ ً َّ َ َ
َوال ِل َی ْه ِد َی ُه ْم ط ِریقا * ِإال ط ِریق َج َه َّن َم خ ِال ِد َین ِف َیها أ َبدا( کسانی که کفر ورزیدند و ستم
کردند ،خدا بر آن نیست که آنان را بیامرزد و به راهی هدایت کند * ،مگر به راه دوزخ ،که در
آن جاوید خواهند بود و برای خدا این کار [انتقام از ستمکاران] آسان است) درست نیست
این آیات را ـبه آن صورتی که تشکیککننده پنداشته استـ مصداقی برای این فرمایش
َ
َّ َ َ ْ َ ْ َ
ُ َ َ َ
ْ
خداوند متعال قرار دهیم :إن الله ال َیغ ِف ُر أن ُیش َرك ِب ِه َو َیغ ِف ُر َما دون ذ ِلك ِل َمن َیشاء

 - 1کلینی ،کافی.285 /2 :

اشکاالت منطقی و محتوایی 393 ................ ................................ ................................

ً
(مسلما خدا ،این را که به او شرک ورزیده شود نمیبخشاید ،و غیر از آن را برای هرکه بخواهد
میبخشاید)؛ زیرا این دو آیه در حد شرک به خدا هستند نه پایینتر از آن؛ زیرا کفر یعنی
«مخفیکردن حقیقت و پوشاندن آن» چه کفر به خدا باشد و چه کفر به جانشین او که از
سوی خداوند منصوب شده است؛ «یعنی انکار و پایمالکردن حق او و تصدیقنکردنش».
این کار ،ناگزیر شرک را در دل خود دارد .کسی که خدا یا یکی از حجتهای او را انکار
دستکم با موضعگیری منفی نسبت به واقعیتی که باید به آن ایمان بیاورد و به آن
میکند ِ
اعتقاد داشته باشد ،خود را شریک خدا قرار داده است .علوه بر این ،انکار خلفای خدا و
انکار حق آنها و ظلم و ستم به آنها چیزی کمتر از «نپذیرفتنشان» یا «عدم بازگشت به
آنها» نیست ـکه همان طور که توضیح آن خواهد آمدـ انجامدهندهاش در متن مذهبی
بهعنوان مشرک توصیف شده است.
ظلم ذکرشده در این آیه نیز به همین صورت است؛ زیرا ظلم در برخی از اشکال آن با
ِ
شرک به خدا همراه است؛ بنابراین هر مشرکی ظالم است ،و حتی ظلم او ،ظلم بزرگی است.
ُ
َ ُ ْ ْ َّ َّ ِّ َ
ْ َ َ ُْ ُ
خداوند متعال میفرمایدِ  :وإذ قال لق َمان ِال ْب ِن ِه َو ُه َو َی ِعظ ُه َیا ُب َن َّي ال تش ِرك ِبالل ِه ِإن الش ْرك
َُْ
لظل ٌم َع ِظ ٌیم ( 1و [یاد کن] هنگامی را که لقمان به پسر خویش در حالی که او را اندرز
میداد گفت :ای پسرک من به خدا شرک نورز که بهراستی شرک ،ستمی بزرگ است).
بنابراین ـطبق متن دینیـ از جمله مصادیق کفر« ،انکار» و ظلم است که صاحب خود
را در سطح مشرک به خدا قرار میدهد؛ همانند ظلم به جانشینان خدا (پیامبران و
فرستادگانش) و کتمان و انکار حق الهی آنها .به همین دلیل اوصیای محمد این آیه
ْ َ
َّ َّ
ََ ْ َ َ ْ َ ُ
را إن ال ِذ َین کف ُروا َوظل ُموا ل ْم َیک ِن الل ُه ِل َیغ ِف َر ل ُه ْم( ...کسانی که کفر ورزیدند و ستم
کردند ،خدا بر آن نیست که آنان را بیامرزد )...به انکار امامت خلفای خدا در زمینش تفسیر
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کردهاند .نمونههایی از سخنان آنها:

ََ ْ َ َ ْ َ
َّ َّ
 امام صادق دربارۀ این فرمایش حقتعالی :إن ال ِذ َین کف ُروا َوظل ُموا ل ْمْ َ
َ
ُ
َ ً َّ َ َ
َیک ِن الل ُه ِل َیغ ِف َر ل ُه ْم َوال ِل َی ْه ِد َی ُه ْم ط ِریقا * ِإال ط ِریق َج َه َّن َم( کسانی که کفر
ورزیدند و ستم کردند ،خدا بر آن نیست آنان را بیامرزد و به راهی هدایت کند،
* مگر به راه دوزخ) فرموده است« :کسانی که به والیت علی کفر ورزیدند
و به آلمحمد ظلم کردند ،و خداوند آنها را به والیت [آلمحمد] هدایت
نمیکند و آنها جز دشمنان [آلمحمد] را که مسیر جهنم هستند پیروی
1
نمیکنند».
َّ
 امام باقر فرمود :جبرئیل این آیه را اینچنین نازل فرمود :إنََ ْ
ْ َ
َّ
َ ً َّ
َ
َ ُ
ال ِذ َین َظل ُموا «آل محمد حقهم» ل ْم َیک ِن الل ُه ِل َیغ ِف َر ل ُه ْم َوال ِل َی ْه ِد َی ُه ْم ط ِریقا ِإال
ً
َ
َ َ
َ ً
َ َ
ط ِریق َج َه َّن َم خ ِال ِد َین ِف َیها أ َبدا و کان ِذلک َعلی الله َیسیرا( کسانی که «در
حق آلمحمد» ستم کردند ،خدا بر آن نیست که آنان را بیامرزد و به راهی
هدایت کند ،مگر به راه دوزخ ،که در آن جاوید خواهند بود و برای خدا این
کار [انتقام از ستمکاران] آسان است)؛ سپس فرمود :ای مردم! بهراستی
رسول خدا «قضیۀ والیت علی »را از سوی خدا برای شما آورده است ،به
آن ایمان بیاورید که برای شما بهتر است؛ اما اگر به والیت علی کفر بورزید
2
بدانید آسمانها و زمین از ِآن خداست».

بلکه این حال و روز همۀ «منکران = کافران» و ظلمکنندگان به جانشینان خدا در
زمینش از زمان آدم تا آخرین جانشین الهی بر زمین است.
پس روشن شد کافران به جانشینان خدا و ظلمکنندگان به آنها ،کفر و ظلمشان به
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ْ َ
ُ
آنها به نتیجۀ زیر منجر میشودْ  :لم َیک ِن الل ُه ِل َیغ ِف َر ل ُه ْم( هیچگاه خدا آنان را نخواهد
َّ َ َ ْ َ ْ َ
آمرز ید) همان طور که شرک آنها به خدا ،آنها را بهسمت :إن الله ال َیغ ِف ُر أن ُیش َرك ِب ِه
ً
(محققا خدا گناه شرک را نخواهد بخشید) میکشاند؛ و دلیل آن این است که ظلم به خلفای
خدا و انکار حق آنها در حد شرک به خداست ،حتی اگر در حد «نپذیرفتن حکم آنها» و
«مراجعهنکردن به آنها» باشد:
 امام صادق در توضیح وضعیت کسانی که حکم قاض ِی تعیینشده از طرفآنها را رد میکنند ،فرمود« :ا گر [قاضی] به حکم ما قضاوت کند و از او
پذیرفته نشود ،در واقع به حکم خدا بیاعتنایی شده و ما را رد کرده است ،و
1
کسی که ما را رد کند خدا را رد کرده است ،و در حد شرک به خداست».
 و نیز ایشان فرموده است« :به مردم امر شده ما را بشناسند و به ما رجوعکنند و تسلیم ما شوند ».سپس فرمود« :و اگر روزه بگیرند و نماز بخوانند و
شهادت دهند هیچ معبودی جز خدا نیست ،اما تصمیم داشته باشند به ما
2
رجوع نکنند در این صورت مشرک هستند».
ً
نفاق» ریشهداری که صاحبش از آن توبه نمیکند نیز اینچنین است؛ زیرا منافق اساسا
« ِ
به رسالت خدا و فرستادۀ الهی که بهراستی برای آن رسالت مبعوث شده است ایمان ندارد؛
و او فقط ایمان را آشکار میکند در حالی که کفر به رسالت و رسول الهی را پنهان میدارد.
َ ْ َ َّ َ
َ َ َ َ َ َ
خداوند متعال در توصیف آنها میفرمایدَ  :و ِإذا ِقیل ل ُه ْم ت َعال ْوا ِإلی َما أن َزل الل ُه َو ِإلی
َّ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُّ َ َ ُ
ین َی ُصدون َع ْنك ُصد ًودا( 3و چون به ایشان گفته شود بهسوی آنچه
ول رأیت المن ِاف ِق
الرس ِ
خدا نازل کرده و بهسوی فرستاده [او] بیایید ،منافقان را میبینی که از تو سخت روی
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برمیتابند)؛ ازاینرو ،یکی از ویژگیهای منافقین گمان آنها به این است که خدا را فریب
میدهند:
محمد بن فضیل گوید :به ابوالحسن امام کاظم پیامی فرستادم تا در خصوص
َ ُ ُ َ
ون َ
َّ ْ ُ
الله َو ُه َو
خادع
مسائلی از ایشان سؤال کنم .ایشان برایم نوشتِ « :إن الم ِ
ناف ِقین ی ِ
ُ ُ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ َ ً
ُ َ
ُ ُ
َّ
ُ ُْ َ
الله ِإال ق ِلیل *
قاموا کسالی یراؤن الناس و ال یذکرون
لة
خادعهم و ِإذا قاموا ِإلی الص ِ
ِ
ُ ََ ْ َ َ َ ُ َ ً
ُ َ َ ْ ُ ْ
ُ َْ َ َ َْ َ َ
ُ
َ
الء و من یض ِلل الله فلن ت ِجد له س ِبیل
الء و ال ِإلی هؤ ِ
مذبذ ِبین بین ِذلک ال ِإلی هؤ ِ
ِ
(منافقان [به گمان خود] میخواهند خدا را فریب دهند؛ در حالی که او آنها را فریب
میدهد؛ و هنگامی که به نماز برمیخیزند با کسالت برمیخیزند و در برابر مردم ریا میکنند
و خدا را جز اندکی یاد نمیکنند * آنها افراد بیهدفی هستند که نه سوی اینها هستند ،و
نه سوی آنها .و هرکس را خداوند گمراه کند ،راهی برای [نجات] او نخواهی یافت) .آنان
نه از کافراناند و نه از مؤمنان و نه از مسلمانان .وانمود میکنند ایمان دارند در حالی که
1
راهشان در مسیر کفر و تکذیب است .خدا لعنتشان کند».
حال که روشن شد منافقان ،از خدا و رسولش رویگردان هستند و وضعیت آنها به کفر
به خدا و رسولش (جانشینانش در زمینش) و انکار آنها پایان مییابد ،بنابراین نفاق چیزی
کمتر از «ردکردن آنها» یا «رجوعنکردن به آنها» نیست ،که ـهمان طور که دانستیمـ
باعث شرک به خدا میشود.
اما «قتل عمدی مؤمن» ،جزای آن در قرآن کریم روشن است .حقتعالی میفرماید:
َ َّ َ َ
َ َ
َ
َ ً َ ُ
َ ً
ُْْ ْ
َ ومن َیقتل ُمؤ ِم ًنا ُّمت َع ِّمدا ف َج َزآؤ ُه َج َه َّن ُم خ ِالدا ِف َیها َوغ ِض َب الل ُه َعل ْی ِه َول َع َن ُه َوأ َعد ل ُه َعذا ًبا
ً
َع ِظ ًیما( 2و هرکس عمدا مؤمنی را بکشد ،کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد
بود؛ و خدا بر او خشم میگیرد و لعنتش میکند و عذابی بزرگ برایش آماده ساخته است)؛
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و به همین دلیل امام صادق آن را در میان بزرگترین گناهان پنجگانه دانسته است
(شرک به خدا ،خوردن مال یتیم ،فرار در روز جنگ ،تهمت به زنان پاکدامن ،و کشتن
ً
عمدی مؤمن) که انجامدهندهاش را وارد جهنم میکند؛ 1و مسلم است هرکس عمدا مؤمنی
را به قتل برساند مؤمن نبوده است؛ وگرنه مستحق لعن و غضب خدا نمیشد.
ً
همچنین اینکه کسی که مؤمنی را عمدا بکشد سزاوار جاودانهشدن در جهنم است
مطلق نیست؛ بلکه هرکس مؤمنی را بهخاطر دینش بکشد چنین حکمی دارد .از سماعه ،از
امام صادق روایت کرده است ،گوید :از ایشان در خصوص این فرمایش خداوند
ً
َ ً َ ُ
َ ً
ُْْ ْ
متعالَ  :ومن َیقتل ُمؤ ِم ًنا ُّمت َع ِّمدا ف َج َزآؤ ُه َج َه َّن ُم [خ ِالدا ِف َیها]( و هرکس عمدا مؤمنی را
بکشد ،کیفرش دوزخ است [که در آن ماندگار خواهد بود]) سؤال کردم .حضرت فرمود:
«کسی که مؤمنی را بهموجب دینی که دارد بکشد ،او همان قاتل بهعمدی است که خداوند
َ َ َّ َ ُ َ
عظی ًما( و برایش عذاب بزرگی فراهم
ابا
عذ
عزوجل در کتاب خود میفرماید :و أعد له
ِ
است) ».عرض کردم :آیا منظور ،کسی است که درگیری میان او و دیگری اتفاق میافتد،
و او را با شمشیر میزند و میکشد؟ فرمود« :نه ،این همان قاتل بهعمدی نیست که خداوند
2
عزوجل دربارهاش چنین فرموده است».
ً
مسلم است کسی که مؤمنی را عمدا «بهخاطر دینش» به قتل برساند ،به این معنا خواهد
بود که او با دین خدا مشکل دارد؛ یعنی او دین خدا و رسول الهی خدا را رد میکند ،و ردکنندۀ
همهچیز است ،و ـگفته شدـ این در حد شرک به خداست.
بنابراین نتیجه میگیریم :اینکه تشکیککنندگان تصور میکنند گناهانی وجود دارند
که در درجۀ پایینتر از شرک به خدا قرار دارند (و عبارتاند از :کفر ،ظلم ،نفاق ،کشتن
ْ
عمدی مؤمن) و میتوانند در دایرۀ استثنا و امکان بخشش و مغفرت قرار گیرندَ  :و َیغ ِف ُر َما
 - 1مراجعه کنید به :صدوق ،الخصال.۲۷۳ :
 - 2کلینی ،کافی.۲۷۵/۷ :

................................. 398مؤسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و زبانشناسی ـ دفاع از قرآن

َ
َ َٰ َ
ُدون ذ ِلك ِل َم ْن َیش ُاء( غیر از آن را برای هرکه بخواهد میبخشاید) ،و در نتیجه ـطبق
گفتههای آنهاـ اینکه قرآن برای انجامدهندۀ این اعمال ،جاودانگی و خلود در جهنم را
واجب دانسته و دچار تناقضگویی شده ،تصوری اشتباه بوده است .میگویم :تصوری که
آنها داشتهاند ناشی از جهل و ناآگاهی از معنای قرآن و حقیقت متن دین ِی روشنکنندۀ
قرآن است؛ منظورم توضیحاتی است که از سوی جانشینان خدا صادر شده است .تمام آنچه
ذکر شد در حد شرک به خداست ،و حتی بعضی از آنها ـهمان طور که مشاهده کردیمـ
َّ
بهعنوان شرک به خدا توصیف شدهاند؛ بنابراین ،میان این فرمودۀ خدای متعالِ  :إن الل َه
ً
َ
َ ْ َ ْ َ
َ َ َ
ْ
ال َیغ ِف ُر أن ُیش َرك ِب ِه َو َیغ ِف ُر َما ُدون ذ ِلك ِل َمن َیشاء( مسلما خدا ،این را که به او شرک ورزیده
شود نمیبخشاید و غیر از آن را برای هرکه بخواهد میبخشاید) و آیاتی که بیانکنندۀ
ً
جاودانگی در جهنم برای کسانی که «کفر میورزند ،ستم میکنند ،نفاق دارند و عمدا مؤمنی
را بکشند» هستند ـبه روشی که توضیح دادیمـ هیچ تعارضی وجود ندارد.
اشکال  :53خداوند دینی غیر از اسالم را نمیپذیرد
َ
َ َُ َ
الذ َین َه ُادوا
الذین آمنوا و ِ
به نظر تشکیککنندگان این فرمایش حقتعالیِ  :إن ِ
َ
ً ََ َ ٌ َ
َ
َ َ ُ َ
ون َو َالن َص َاری َم ْن َآم َن ب َ َ ْ
اْلخ ِر َو َع ِمل َص ِالحا فل خ ْوف َعل ْی ِه ْم َوال ُه ْم
والص ِابئ
الله والیو ِم ِ
ِ ِ
ُ
َی ْح َزنون( 1کسانی که ایمان آورده و کسانی که یهودی و صابئی و مسیحیاند ،هرکس به
خدا و روز بازپسین ایمان آورد و کار نیکو کند ،پس نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین
ً ََ ْ َ
خواهند شد) و این فرمایش حقتعالیَ  :م ْن َی ْب َتغ َغ ْی َر اْل ْ
لم ِدینا فل ْن ُیق َبل ِم ْن ُه َو ُه َو ِفي
س
ِ ِ
ِ
َ
اْلخ َر ِة ِم َن الخ ِاس ِرین( 2و هرکس جز اسلم ،دینی [دیگر] بجوید ،هرگز از وی پذیرفته
ِ
نشود ،و وی در آخرت از زیانکاران است) متناقض هستند؛ زیرا چگونه ممکن است یک
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مؤمن یهودی یا صائبی یا مسیحی از جمله کسانی باشد که هیچ ترس و اندوهی ندارد ،در
حالی که مسلمان نیست ،در صورتی که طبق آیۀ دوم وی در آخرت باید از جملۀ ز یانکاران
باشد؟!
پاسخ:

روشن است این اشکال از این تصور سرچشمه میگیرد که «دین» از نظر خداوند متعدد
است؛ یعنی اسلم یک دین است ،همان طور که یهودیان ،مسیحیان ،و صائبیان نیز
هرکدام دین مستقلی دارند .اما واقعیتی که اشکالگیرندگان ـو نیز بسیاری از پیروان ادیانـ
از آن غفلت ورزیدهاند این است که خداوند سبحان ،از آنجا که یگانه است ،دینش هم یکی
است؛ اما تعدد فرستادگان الهی و پیدرپیبودن بعثتشان به معنای تعدد دین نیست؛ بلکه
به این معناست که تکتک رسوالن و فرستادگان الهی ،با توجه به مقام الهی خود و استعداد
و آمادگی قومشان برای پذیرفتن از آنها ،به علوۀ دیگر شرایط محیطی بعثت و ارسال
ً
الهی که به اختلف در بعضی از وظایف فرستادگان و طبیعتا اختلف در سخنانشان منجر
میشود ،به دین یکتای خداوند بشارت و انذار میدهند.
مسئلۀ یکیبودن دین الهی ـکه همان «اسلم» استـ موضوعی واضح و روشن در متون
قرآن کر یم است؛ و «اسلم» همان دین الهی است که خداوند تمامی انبیا و فرستادگان را
برایش مبعوث داشته است.
سید احمدالحسن میفرماید:
«فرستادگان همگی امتی یکتا هستند و عقایدشان نیز یکی است .آنان بهترین
کسانی هستند که تسلیم خداوند سبحان شدند و دینشان تسلیمشدن در برابر
خداوند یا همان اسلم است:
ُ
ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ َّ
َّ ِّ َ ْ َ
تاب ِإال ِم ْن َب ْع ِد ما
الله ِاْلسلم و ما اختلف الذین أوتوا ال ِک
ـ ِ إن الدین ِعند ِ
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َ َّ َ َ ُ ْ
َ ُ ُ ْ ْ ُ َْ ً َ َ ُ ْ َ َ ْ ُْ
ْ
ساب( 1هر آینه
ح
ال
یع
ر
س
الله
ن
إ
ف
الله
یات
آ
ب
ر
ف
جاءهم ال ِعلم بغیا بینهم و من یک ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
دین در نزد خدا اسلم است و اهل کتاب راه خلف نپیمودند ،مگر از آن پس که
علم برایشان حاصل شد ،و به دلیل حسدی که در بینشان بود .آنان که به آیات خدا
کافر شوند بدانند او بهزودی به حسابها خواهد رسید).
َّ َ ْ ْ َّ َ
ُ َ ُ ٌ ْ ُ ُ َ َّ َ
یون َّالذ َین َأ ْس َل ُموا للذ َین ُ
هادوا
ـ ِ إنا أن َزل َنا الت ْوراة فیها هدی و نور یحکم ِبها الن ِب
َ
َ ُ ََ ُ َ َ َ َ ْ َ
َ َّ َّ َ
بار ب َما ْاس ُت ْحف ُظوا م ْ
یون َو ْاْل ْح ُ
داء فل تخش ُوا
الله و کانوا عل ِیه شه
تاب
ک
ن
و الرب ِان
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ً َ ً َ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ َْ َ َ ُ َ ُ َ
َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َُ
ولئك
الناس و اخشو ِن و ال تشتروا ِبآیاتی ثمنا قلیل و من لم یحکم ِبما أنزل الله فأ ِ
ُ ُ ْ
َ
کاف ُرون( 2بهراستی ما تورات را فرو فرستادیم که در آن هدایت و نوری است.
هم ال ِ
پیامبرانی که تسلیم بودند بهموجب آن برای یهود حکم میکردند و نیز خداشناسان
و احبار که بهسبب آنچه از کتاب خدا به آنان سپرده شده بود و بر آن گواه بودند.
پس ،از مردم نترسید ،از من بترسید و آیات مرا به بهایی اندک نفروشید ،و هرکه بر
وفق آیاتی که خداوند نازل کرده است حکم نکند ،اینان خود کافراناند).
ً
َ َ ْ َْ َ ُ ً
َّ َّ َ
ینا م َّم ْن َأ ْس َل َم َو ْج َه ُ
لله َو ُه َو ُم ْح ِس ٌن َو ات َب َع ِملة ِإ ْبراه َیم َحنیفا
ه
ـ و من أحسن د ِ
ِ
ً
َ
َو َّات َخ َذ ُ
الله ِإ ْبراه َیم خلیل( 3و دین چهکسی بهتر از دین کسی است که خود را
تسلیم خدا کرد ،در حالی که نیکوکار است و از آیین حنیف ابراهیم پیروی کرد؟ و
خدا ابراهیم را به دوستی خود برگزید).
پس برای محققشدن نجات ،ناگز یر باید به آنان اقتدا کرد و تسلیم ایشان بود؛
و از آنجا که عقایدی که آنان از سوی پروردگارشان آوردند همان حق آشکار است،
پس غیر از آن [عقاید] بیهوده و باطل است؛ بنابراین دین فرستادگان و دین از نظر
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خداوند سبحان ،تسلیمشدن در برابر خداوند است .حقتعالی میفرماید:
ُّ ْ
ـ َ و َم ْن ْیر َغ ُب َع ْن م َّلة إ ْبراه َیم إ َّال َم ْن َسف َه َن ْف َس ُه َو َل َقد ْ
اص َط َف ُ
یناه ِفی الدنیا َو
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
إ َّن ُه فی اْلْخ َرة َلم َن َّ
َ 1
الص ِالحین( و چهکسی از آیین ابراهیم روی برمیتابد جز آنکه
ِ ِ
ِ ِ ِ
ً
خود را بیخرد ساخته باشد؟ و ابراهیم را در این دنیا برگزیدیم و او در آخرت قطعا از
شایستگان است).
َ
َ
ْ َ َ ُ َ ُّ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ِّ ْ َ
عالم َ
ین( 2آنگاه که پروردگارش به او
ـ ِ إذ قال له ربه أس ِلم قال أسلمت ِلرب ال
گفت تسلیم شو! گفت تسلیم پروردگار جهانیان شدم).
ْ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ َ َ ُ ِّ َ َ ُ
اصطفی لک ُم الد َین فل ت ُموت َّن
ـ َ و َو َّصی ِبها ِإبراهیم بن ِیه و یعقوب یا ب ِنی ِإن الله
َّ َ ْ ُ
َ
ِإال َو أنت ْم ُم ْس ِل ُمون( 3و ابراهیم به فرزندان خود به آن وصیت کرد [در برابر خدا
تسلیم شوند] و یعقوب به فرزندان خود گفت :ای فرزندان من! خدا برای شما این
دین را برگزیده است ،پس مبادا بمیرید بیآنکه از تسلیمشدگان باشید!).
پس دین ابراهیم همان حق است و غیر از آن ،سبکمغزی و بیخردی است:
َّ
َ
َْ
َّ
َ و َم ْن ْیرغ ُب َع ْن ِمل ِة ِإ ْبراه َیم ِإال َم ْن َس ِف َه نف َس ُه( و چهکسی از آیین ابراهیم روی
برمیتابد جز آنکس که خود را بیخرد ساخته باشد؟)؛ و دین ابراهیم ،تسلیمشدن
َ
ْ َ َ
َ َ َ ُ
در برابر خدا ،و همان اسلم است ،نه چیز دیگرِ  :إذ قال ل ُه َر ُّب ُه أ ْس ِل ْم قال أ ْسل ْمت
َ ِّ ْ َ
عالم َ
ین( آنگاه که پروردگارش به او گفت :تسلیم شو! گفت تسلیم پروردگار
ِلرب ال
جهانیان شدم) .پس هرکس تسلیم خداوند شده باشد مسلمان ،و دینش اسلم
است؛ خواه در زمان ابراهیم از ابراهیم پیروی کرده باشد ،خواه در زمان
موسی از موسی یا در زمان عیسی از عیسی پیروی کرده باشد.
 - 1بقره.130 :
 - 2بقره.131 :
 - 3بقره.132 :
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َ
َْ
ُْ َ
َََ
ون َو َل ُه أ ْس َل َم َم ْن فی َّ
َ
ماوات َو اْل ْر ِض
الس
غ
یب
الله
ین
د
یر
غ
حقتعالی میفرماید :أف
ِ
ِ
ِ ِ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ ً َ ً َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َّ
الله َو ما أن ِزل علینا َو ما أن ِزل علی ِإ ْبراه َیم َو
ط ْوعا َو ک ْرها َو ِإل ِیه ْیر َج ُعون * قل َآمنا ِب
ِ
ُ
َ َ ْ َ َ ُْ َ َ ْ َ
َ
اْل ْ
باط َو ما أو ِتی ُموسی َو عیسی َو َّالن ِبیون ِم ْن
س
ِإ ْسماعیل و ِإسحاق و یعقوب و
ِ
ً ََ
َ ِّ ْ ُ َ ِّ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ
ون * َو َم ْن ْیب َتغ َغ َیر ْاْل ْ
لم دینا فل ْن
س
رب ِهم ال نفرق بین أح ٍد ِمنهم و نحن له مس ِلم
ِ ِ
ِ
َ ْ
ْ ََ ْ ُ َ ُ َ
خاسر َین( 1آیا دینی جز دین خدا میجویند؟! حال
یقبل ِمنه و هو ِفی اْل ِْخ َر ِة ِمن ال ِ
آنکه آنچه در آسمانها و زمین است خواه و ناخواه تسلیم فرمان او هستند و به او
بازگردانیده میشوند * بگو :به خدا و آنچه بر ما و بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و
یعقوب و فرزندان او ،و نیز آنچه بر موسی و عیسی و پیامبران دیگر از جانب
پروردگارشان نازل شده است ،ایمان آوردیم .میان هیچیک از ایشان فرقی نمینهیم
و همه تسلیم ارادۀ او هستیم * و هرکس دینی جز اسلم اختیار کند از او پذیرفته
2
نخواهد شد و در آخرت از زیاندیدگان خواهد بود)».

به این ترتیب روشن میشود هرکس در زمان موسی یا زمان عیسی یا زمان
یحیی یا در زمان دیگر فرستادگان خدا بوده ،و به خدا و روز قیامت ایمان داشته ،و پیرو
حجت خدا در زمان خودش بوده باشد در نتیجه ،تسلیمشده در برابر خدا بوده ،و دین او
تسلیمشدن و اسلم بوده است؛ درست مثل وضعیت کسی که در زمان رسول خدا حضرت
محمد بوده ،و به خدا و روز قیامت ایمان داشته ،و پیرو رسول خدا بوده است؛ همان
طور که غیرمؤمن به خدا و کسی که از فرستادگان خدا پیروی نکند به این معناست که او
تسلیمشده در برابر خدا نبوده ،و در هر زمانی که بوده باشد ،دینش اسلم نبوده است؛ در
ً
نتیجه اساسا هیچ تناقض و تضادی میان این دو آیه وجود ندارد.

 - 1آل عمران 83 :تا .85
 - 2عقاید اسلم ،اصل سوم ،عقیدۀ الهی از آدم تا برپاشدن ساعت.
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اشکال  :54داوری بر اساس آنچه خداوند در انجیل و قرآن
فرستاده است
َ
َ
ْ َ َ
ََْ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ْ
یل ِب َما أن َزل الل ُه ِف ِیه َو َم ْن
ج
ن
به نظر برخی از تشکیک
ِ
کنندگان آی ُۀَ :ولیحکم أهل ِاْل ِ
ْ
َ ْ َ َ َ ُ َٰ
َ
َ
ُ
َ
ل ْم َی ْحک ْم ِب َما أن َزل الل ُه فأول ِئك ُه ُم الف ِاسقون( 1و اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن نازل
کرده داوری کنند ،و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند آنان خود ،نافرماناند)
َ َ ْ َ
ََ ْ َ
َْ
با آیۀَ  :و َم ْن َی ْبت ِغ غ ْی َر ِاْل ْسل ِم ِد ًینا فل ْن ُیق َبل ِم ْن ُه َو ُه َو ِفي اْل ِْخ َر ِة ِم َن الخ ِاس ِر َین( 2و هرکه
جز اسلم ،دینی [دیگر] جوید ،هرگز از وی پذیرفته نشود و وی در آخرت از زیانکاران است)
در تعارض است؛ زیرا چگونه خداوند به اهل انجیل دستور میدهد بر اساس انجیل حکم
کنند ،ولی در عین حال دستور میدهد حکمیت را به قرآن بیاورند و به آنچه در آن آمده
است حکم کنند و اینکه قرآن ناسخ پیش از خود بوده است؟!
پاسخ:

میان این دو آیه ،منافاتی وجود ندارد؛ و این واقعیت با ملحظاتی که در ادامه میآید
روشن میشود:
اول:

پیشتر (در پاسخ اشکال  )6گفتیم دین از نظر خدا ،یکی است و تعددی در آن راه ندارد،
که همان «اسلم» است؛ همان طور که کتاب الهی ،یکی است ،که همان «قرآن» است؛
ً
اما تفاوت در مقام و اخلص «پذیرنده» (فرستادۀ الهی) و نیز زبان وی ـکه طبیعتا زبان
َ
قومش بوده است که در میان آنان مبعوث شده استَ  :و َما َأ ْر َس ْل َنا م ْن َر ُ
ول ِإال ِب ِل َس ِان
س
ِ
ٍ

 - 1مائده.47 :
 - 2آلعمران.85 :
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َ
َ
ق ْو ِم ِه ِل ُی َب ِی َن ل ُه ْم( 1و ما هیچ فرستادهای را جز به زبان قومش نفرستادیم ،تا [حقایق را]
برای آنان بیان کند)ـ از جمله عواملی است که باعث شده کتاب الهی (قرآن ،انجیل ،تورات،
صحف ابراهیم ...و دیگر کتابها) از نظر زبان ،و نیز از نظر عمق آموزههای الهی که در
آنها موجود است با یکدیگر متفاوت شوند.
سید احمدالحسن میفرماید:
« ...آنچه پیش از قرآن فرستاده شده نیز قرآن است ،ولی قسمتی از قرآنی است
که بر محمد فرستاده شده است .تورات و انجیل نیز قرآن هستند ،ولی قرآنی که
بر محمد فرستاده شد ،شاملتر ،کاملتر ،بزرگتر و جامعتر از آنهاست .به
همین دلیل کسانی که تورات یا انجیل را میشناختند یا قسمتی از آنچه را که در آن
است میدانستند ،بهمحض شنیدن قرآن میفهمیدند همان تورات و انجیل است،
ولی از آن دو بزرگتر ،و منبع آن با منبع آن دو نیز یکی است .حقتعالی میفرماید:
َ
َ
َ
ُ ُ ْ ْ
َّ َّ
ُْ
ُْ
ْ
َ
قل ِآم ُنوا ِب ِه أ ْو ال تؤ ِم ُنوا ِإن الذی َن أوتوا ال ِعل َم ِم ْن ق ْب ِل ِه ِإذا یتلی َعلی ِه ْم ی ِخ ُّرون
ُ َّ ً َ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ِّ ْ َ َ ْ ُ َ ِّ َ َ ْ ُ ً َ ُّ َ ْ َ ْ
ْ َْ
قان
ذ
أل
ل
ون
ر
خ
ی
و
*
وال
ع
ف
م
ل
نا
ب
ر
د
ع
و
کان
ن
إ
نا
ب
ر
حان
ب
س
ون
ول
ق
ی
و
*
دا
ج
س
قان
ذ
ِلأل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ُ ُ ُ
ُ َ
ی ْبکون َو یزید ُه ْم خشوعا( 2بگو خواه به آن ایمان بیاورید یا ایمان نیاورید ،آنان که
از پیش دانش به آنان داده شده است چون قرآن برایشان تلوت شود سجدهکنان
ً
بر روی درمیافتند * و گویند منزه است پروردگار ما .وعدۀ پروردگار ما قطعا
انجامشدنی است * و به روی درمیافتند ،میگریند و بر خشوعشان میافزاید).
قسمتی از قرآن (تورات) بر موسی ،و بخشی از آن (انجیل) بر عیسی ،و همۀ
قرآن یعنی بهشکل تمامتر و کاملتر بر محمد فرستاده شد؛ چراکه پذیرنده ،بزرگتر
قرآن تمامتر و
و تواناتر بوده است .بهعبارت دیگر ما میتوانیم بگوییم فرستادن ِ
 - 1ابراهیم.4 :
 - 2اسراء 107 :تا .109
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کاملتر بر غیر از محمد ناممکن است؛ درست مثل ریختن یک متر مکعب آب
در ظرفی که گنجایش آن یک لیتر است .به همین دلیل قرآن نمیتواند نازل شود
مگر در ظرف آمادهشده و توانا برای پذیرفتن آن .تورات و انجیل ،همان قرآن یا
قسمتهایی از آن هستند ،با وجود اینکه در محتوا و الفاظ با قرآن اختلف دارند؛
به این دلیل که به همان حقیقت رهنمون میشوند .رسیدن به حقیقت واحد نهتنها
ممکن است با الفاظ مختلف انجام شود ،بلکه میتواند با معانی مختلف نیز صورت
1
پذیرد .مهمترین خواسته همین حقیقت است ،نه لفظ یا حتی معنای آن».
در نتیجه حکم به آنچه خداوند در انجیل فرستاده است ،حکم دیگری به غیر از قرآن
نیست؛ ولی اینکه قرآن ناسخ مطالب پیشین بوده باشد ـهمان طور که در اشکال
تشکیککنندگان آمده استـ سخنی اشتباه است ،و جهل و نادانی نسبت به اصل ارتباطی
را که در کتابهای آسمانی حاکم است میرساند .بله ،امکان دارد در ارسال پیدرپی
فرستادگان ،نسخ در برخی از احکام و مسائل اتفاق بیفتد ،همان طور که در طول دعوت
یک فرستادۀ الهی نیز چنین احتمالی وجود دارد؛ بهدلیل اختلف شرایط یا آزمایش مردم یا
2
عوامل دیگری از این دست.
دوم:

در حقیقت حکم به آنچه خداوند فرستاده و آنچه خداوند در انجیل به آن دستور داده
َْ َ َ
ََْ ْ ُ ْ َْ ُ ْ ْ
یل ِب َما أن َزل الل ُه ِف ِیه( و اهل انجیل باید به
ج
ن
است ـهمان طور که آیۀ :ولیحکم أهل ِاْل ِ ِ
ً
آنچه خدا در آن نازل کرده داوری کنند) چنین میرساندـ اگر واقعا بهدرستی انجام شود با
حکم بر اساس قرآن تفاوتی نخواهد داشت؛ زیرا محتوای این دو (انجیل و قرآن) از سوی
ً
خداوند یکتای حق متعال فرستاده شده است ،و حتی این کار قطعا عاملی برای هدایت

 - 1سید احمدالحسن ،عقاید اسلم ،بحث قرآن.
 - 2برای آگاهی بیشتر ،مراجعه کنید به :احمدالحسن ،عقاید اسلم ،اصل سوم :تشریع.
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«شخصی که حکم کرده است» بهسوی اسلم و قرآن و فرستادۀ الهی که آمده و قرآن را
بیان کرده است میشود .به همین دلیل امام علی در پاسخ به اشکال خوارج در مسئلۀ
َ
حکمین فرمود« :اما این گفتۀ شما که دو َحکم مردان بدی بودند ،پس چرا من آنان دو را
ً
حا کم کردم؟ این دو اگر به عدالت حکم میکردند قطعا به آنچه ما در آن هستیم وارد
میشدند و از بدیشان بیرون میرفتند ،همان طور که اگر اهل کتاب به آنچه خداوند دستور
ْ ُ َ ُ
داده است حکم میکردند از کفرشان خارج و به دین ما وارد میشدندَ  :ول َی ْحک ْم أ ْهل
َْ َ َ
ْ ْ
یل ِب َما أن َزل الل ُه ِف ِیه( و اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن نازل کرده داوری کنند)».
ج
ن
ِ
ِاْل ِ
1
گفتند« :راست گفتی؛ با دالیلی که ما هم میشناسیم همین طور است».
اشکال  :55قرآن ،کتابی عربی است؟ یا بیانی است برای مردم؟
َ ْ ُ ً
َ َ ُ َ ُ َ
به نظر برخی از تشکیککنندگان آیۀِ  :إنا َج َعل َن ُاه ق ْرآنا َع َر ِب ًیا ل َعلک ْم ت ْع ِقلون( 2ما آن را
َٰ َ َ َ ٌ َ
اس
قرآنی عربی َقرار ْدادیم ،باشد که بیندیشید) و آیات دیگ ِر نظیر آن ،با آیۀ :هذا بیان ِللن ِ
َو ُه ًدی َو َم ْوعظ ٌة لل ُم َتق َ
ین( 3این بیانی است برای مردم ،و اندرزی است برای پرهیزکاران)
ِ ِ ِ
منافات دارد؛ زیرا چگونه قرآن میتواند به اینکه به زبان عربی آشکار و به زبان قومش است
توصیف شود و در عین حال «بیانی برای مردمی» باشد که قومیتها و زبانهای متفاوتی
دارند؟!
پاسخ:

قرآن ،کتاب هدایتی از سوی خداوند برای همۀ مردم است .حقتعالی میفرماید:
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ُْ َ
ْ َ
َ ش ْه ُر َر َم َض َان َالذي ُأ ْنز َل فیه ْال ُق ْر ُآن ُه ًدی ل َلناس َو َبی َ
ات ِم َن ال ُهد ٰی َوالف ْرق ِان( 1ماه
ن
ِ
ِ ِ ِ ٍ
ِ ِ ِ
رمضان [همان ماهی] است که در آن ،قرآن فرو فرستاده شده است ،که هدایتی برای مردم
است ،و بینات و دالیل آشکاری است از هدایت و فرقان [تشخیص حق از باطل]) .قرآن،
برای همۀ ـعرب و غیرعربـ هدایت است؛ اما اینکه به زبان بهخصوصی قالببندی شده
است (یعنی زبان عربی) مسئلهای است که زبان دریافتکننده و بیانکنندهاش آن را الزم
کرده است؛ منظور بنده ،رسول خدا محمد و کسانی است که در ابتدا با قرآن مواجه شده
بودند؛ و چنین وضعیتی برای همۀ کتابهای آسمانی پیش از نزول قرآن هم وجود داشته
است.
َ ْ ُ ً
َ َ ُ َ ُ َ
اما این سخن حقتعالیِ  :إنا َج َعل َن ُاه ق ْرآنا َع َر ِب ًیا ل َعلک ْم ت ْع ِقلون( ما آن را قرآنی عربی
قرار دادیم ،باشد که بیندیشید) به این معنا نیست که قرآن ،کتابی است که به یک قومیت
بهخصوص و نه هیچ قوم دیگری اختصاص داشته باشد ،و نیز به این معنا نیست که زبان
عربی ،همان مؤلفهای است که حقیقت قرآن را استوار میگرداند ،و ـبه آن صورتی که از
گفتههای عدهای متوجه میشویمـ اگر با ترجمۀ درستی به غیرعربی ترجمه شود معنایش را
از دست میدهد ،یا زبانهای دیگر نمیتواند حقایق و معانی قرآن را در بر بگیرند .چنین
ً
سخنانی اصل صحیح نیست ،و حتی با عدالت و حکمت و مهربانی خداوند نسبت به همۀ
آفریدگانش منافات دارد.
سید احمدالحسن میفرماید:
«اما در خصوص این آیات ـکه اشاره کردید و بیان میکنند قرآن عربی استـ در
اینها تأکیدی وجود ندارد که عربی ،برتر یا برترین زبان نسبت به دیگر [زبانها]
بوده باشد .بیشتر این آیات بیان میکنند قرآن به زبان عربی نازل شده است و شما
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ً
نیز عربزبان هستید؛ پس قاعدتا شما آن را بهسهولت متوجه میشوید ،چون به
زبان خودتان است.
َ َْ ْ ُ ً
َ َ ُ َ ُ َ
ـ ِ إنا أن َزل َن ُاه ق ْرآنا َع َر ِب ًیا ل َعلک ْم ت ْع ِقلون( 1ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم ،باشد
که بیندیشید)؛ یعنی به زبان خودتان است و امید میرود آن را بفهمید.
ـ بل َسان َع َربي ُ
ین( 2به زبان عربی روشن)؛ یعنی برای شما واضح است؛
ب
م
ِ
ٍ
ِِ ٍ ِ ٍ
چون شما عرب هستید؛ زیرا آنان اولین کسانی بودند که با رسول خدا و قرآن
مواجه شدند.
ـ و این آیه بیان میکند برای خداوند تفاوتی نمیکند کتابش به چه زبانی باشد
و این تفاوت فقط بهدلیل انسانها و مردمی بوده است که با آن کتاب مواجه
َ َ ُ َ َ ُ َ ْ ُ ََ
َ ْ ُ ً َ
ُْ
میشوندَ  :ول ْو َج َعل َن ُاه ق ْرآنا أ ْع َج ِم ًیا لقالوا ل ْوال ف ِصلت َآیات ُه أأ ْع َج ِم ٌي َو َع َر ِب ٌي قل ُه َو
ْ
َ
َ
َ
ُ َٰ َ
ً
َ َ َ ْ َ
ِلل ِذ َین َآم ُنوا ُهدی َو ِشف ٌاء َوال ِذ َین ال ُیؤ ِم ُنون ِفي آذ ِان ِه ْم َوق ٌر َو ُه َو َعل ْی ِه ْم َع ًمی أول ِئك
ً
َ
َ
ُی َن َاد ْون ِم ْن َمک ٍان َب ِع ٍید( 3و اگر [این کتاب را] قرآنی غیرعربی گردانیده بودیم قطعا
میگفتند «چرا آیههای آن روشن بیان نشده؟ کتابی غیرعربی و [مخاطب آن]
عربزبان؟» بگو «این [کتاب] برای کسانی که ایمان آوردهاند رهنمود و درمانی
است ،و کسانی که ایمان نمیآورند در گوشهایشان سنگینی است و قرآن برایشان
نامفهوم است ،و [گویی] آنان را از جایی دور ندا میدهند!)؛ یعنی اگر به زبان
دیگری غیر از عربی بود عربها ترجمۀ آن را درخواست میکردند« :و اگر [این
ً
کتاب را] قرآنی غیرعربی گردانیده بودیم قطعا میگفتند «چرا آیههای آن روشن
بیان نشده؟»
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َ
َ ٌ ُ َ ْ ُ ُ ً
َ َ
اب ف ِصلت َآیات ُه ق ْرآنا َع َر ِب ًیا ِلق ْو ٍم َی ْعل ُمون( 1کتابی است که آیات آن،
ـ ِ کت
بهروشنی بیان شده .قرآنی است به زبان عربی برای گروهی که میدانند)؛ یعنی
برای کسانی که عرب هستند و با آن مواجه شدهاند (یعنی نخستین کسانی که با
قرآن روبهرو شدند و آن را دریافت کردند)؛ [برای] هرکدام از آنها که خواهان حق
و حقیقت هستند.

ـ و این آیه برای شما روشن میکند که برای خداوند سبحان تفاوتی نمیکند
کتاب یا کتابهایش را به چه زبانی نازل کند ،و این تفاوت فقط بهدلیل تفاوت در
دریافتکننده و نخستین دریافتکنندگان و برخوردکنندگان بوده است؛ یعنی
فرستادۀ خدا و کسانی که با آن فرستاده مواجه شدهاند؛ پس این زبان آنان است که
مشخص میکند کتاب به چه زبانی بر آنها نازل شود؛ زیرا آنها و شخص رسول،
نخستین دریافتکننده و نخستین کسانی بودهاند که با کتاب روبهرو شدهاندَ  :و ِم ْن
ََ
َ
ً
ٌ
وس ٰی إ َم ًاما َو َر ْح َم ًة َو َٰه َذا ک َت ٌ
اب ُم َ
َق ْبله ک َت ُ
اب ُم َص ِدق ِل َسانا َع َر ِب ًیا ِل ُی ْن ِذ َر ال ِذ َین ظل ُموا
ِ
ِِ ِ
ِ
َُ ْ َ ٰ ْ
ْ
ُ
َ 2
وبشری ِللمح ِس ِنین( و [حال آنکه] پیش از آن ،کتاب موسی ،راهبر و [مایۀ]
رحمتی بود؛ و این [قرآن] کتابی است به زبان عربی که تصدیقکننده [آن] است،
تا کسانی را که ستم کردهاند هشدار دهد و برای نیکوکاران بشارتی باشد) .کتاب
موسی به زبان خودش و زبان قوم خودش بود ،و کتاب محمد به زبان خودش و
زبان قوم خودش؛ پس هیچ زبان برتری برای خداوند وجود ندارد ـچه عربی و چه
ً
غیرعربیـ و در عوالم باالتر از این عالم جسمانی اصل زبانهای این عالم جسمانی
وجود ندارد .این زبانها در اصل ،نتیجۀ تکاملی هستند که در این عالم جسمانی
پدید آمده است».
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همچنین در پاسخ به پرسشی دربارۀ ترجمه قرآن ،فرموده است:
«پرسش :۱۰آیا معجزۀ قرآن کریم با ترجمه باطل میشود؟ و اگر باطل نمیشود پس
غیرعربی تکبیرةاالحرام یا قرائت در نماز کفایت نمیکند؟ به نظر علمای
چرا ترجمۀ
ِ
مسلمان ـبهطور کلیـ عاملی که باعث باطلشدن نماز در این حالت میشود این است که
ترجمه ،اعجاز را باطل میکند و دیگر قرآن نخواهد بود.
پاسخ :باطل نمیشود؛ ولی ترجمه گاهی اوقات نادرست است و متن از اینکه قرآن
باشد خارج میشود .تکبیرةاالحرام و نماز در صورت امکان ،به زبان عربی گفته میشود
1
تا زبان نماز در میان مسلمانان یکی باشد».

اشکال  :56نبوت و کتاب در نسل چهکسی است؟
در بارۀ ابراهیم آمده استَ  :
وج َع ْل َنا في ُذ ِّر َّیته ُّالن ُب َّو َة َو ْالک َت َ
اب ( 2 ...و در میان
ِ
ِِ
ِ
فرزندانش پیامبری و کتاب را قرار دادیم) .از نظر تشکیککنندگان ،این آیه داللت میکند
به اینکه نبوت و کتاب مخصوص فرزندان ابراهیم است؛ اما در آیۀ دیگری نوح را بههمراه
او آورده استَ  :ول َق ْد َأ ْر َس ْل َنا ُن ً
وحا َوإ ْب َراه َیم َو َج َع ْل َنا في ُذ ِّر َّیته َما ُّالن ُب َّو َة َو ْالک َت َ
اب( 3و در
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
حقیقت نوح و ابراهیم را فرستادیم و در میان فرزندان آن دو نبوت و کتاب را قرار دادیم)؛ و
این تناقض است! و اگر پاسخ این است که هرکس از فرزندان ابراهیم بوده از نسل نوح نیز
بوده است ،پس چرا این قضیه دربارۀ آدم ذکر نشده؟ با توجه به اینکه هرکسی که از فرزندان
ابراهیم است البته از فرزندان آدم هم هست!
پاسخ:

 - 1علء سالم ،اعجاز قرآن ،پیوست پاسخهای سید احمدالحسن دربارۀ موضوع اعجاز.
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این دو آیه دربارۀ رابطۀ نسبی و مطلق فرزندان صحبت نمیکنند تا انتساب آنها به هر
جدی از اجداد باالتر صحیح باشد؛ با این توجیه که آنها از نسل آن جد هستند و در نتیجه
در نهایت جزو فرزندان او محسوب میشوند .چنین تصوری نادرست است؛ زیرا این دو آیه
دربارۀ نوع خاصی از وراثت صحبت میکنند یعنی «مقام الهی» که میراث نبوت و کتاب
است .نوح و ابراهیم ،فرستادگان اولواالعزم الهی بودهاند ،و هر دوی آنها ،امام و سرور
هستند.
امام صادق فرموده است« :سرور پیامبران و فرستادگان پنج نفرند .آنان رسوالن
اولواالعزم هستند ،و سنگ آسیا[ی نبوت] بر محور آنها میچرخد :نوح ،ابراهیم ،موسی،
1
عیسی و محمد ،درود و صلوات خدا بر او و خاندان او و بر همۀ پیامبران باد».
آدم گرچه پیامبر بود ،از مقام امامت برخوردار نبود تا همانند کسانی که بعد از او
حجت خدا بودند وارث امامت (و کتاب آسمانی که همراه آن است) باشد؛ همان گونه که با
نوح و ابراهیم اتفاق افتاد؛ بنابراین آدم این مقام را برای خودش درخواست نکرد ،چه
برسد به اینکه برای برخی از فرزندان خودش به ارث بگذارد؛ در حالی که قرآن چنین
ََ
درخواستی را از ابراهیم نقل کرده است .حقتعالی میفرمایدِ  :وإ ِذ ْابتلی ِإ ْب َر ِاه َیم َر ُّب ُه
َ َ َ
ُ
َ َ
ُ
ب َکل َمات َف َأ َت َّم ُه َّن َق َال إ ِّني َجاع ُل َك ل َّ
اس ِإ َم ًاما قال َو ِم ْن ذ ِّر َّی ِتي قال ال َی َنال َع ْه ِدي
لن
ِ ِ ٍ
ِ ِ ِ
ِ
َّ
َ 2
الظ ِال ِمین( و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود و وی آن همه را به انجام
رسانید [خدا به او] فرمود :من تو را پیشوای مردم قرار دادم[ .ابراهیم] پرسید :و از دودمانم
هم؟ فرمود :پیمان من به ستمکاران نمیرسد).
از امام باقر روایت شده است ،فرمود« :خداوند ابراهیم را [ابتدا] به بندگی
پذیرفت ،پیش از آنکه او را به پیامبری بپذیرد؛ و او را به پیغمبری پذیرفت ،پیش از آنکه به
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رسالتش گیرد؛ و به رسالتش گرفت ،پیش از آنکه خلیل خود گرداند؛ و خلیل خودش گرداند،
پیش از آنکه امامش نماید .و چون این مقامات را برایش فراهم نمود ـامام پنج انگشت خود
ً
را جمع کردـ به ابراهیم فرمود :إ ِّنی ُ َ َّ
اس ِإماما( من تو را امام مردم قرار
ِ
جاعلک ِللن ِ
ِ
میدهم) .این مقام چنان در چشم ابراهیم بزرگ آمد که گفت :پروردگارا ،و از فرزندان
1
من هم [امام قرار میدهی]؟ خداوند فرمود :پیمان من به ستمکاران نمیرسد».
امام رضا ضمن توضیح جایگاه خاندان محمد و تفاوت آنها با بقیۀ امت ،در
محضر علمایی که با ایشان مناظره میکردند ،فرمود« :آیا نمیدانید وراثت و پاکی از ِآن
برگزیدگان هدایتشده است نه دیگران؟» گفتند« :از کجا چنین نتیجهای گرفتهای ،ای
َ
وحا وإ ْب َراهی َم َ
ولق ْد َأ ْر َس َلنا ُن ً
وج َع َلنا ِفی
اباالحسن؟» فرمود« :از کلم خداوند عزوجل :
ِ ِ
ُ ِّ َّ َ ُّ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُّ ْ َ َ ٌ ِّ ْ ُ ْ َ ُ َ
والکتاب ف ِمنهم مهت ٍد وک ِثیر منهم ف ِاسقون( و در حقیقت ،نوح و ابراهیم را
ذری ِت ِهما النبوة ِ
فرستادیم و در میان فرزندان آن دو ،نبوت و کتاب را قرار دادیم :از آنها [برخی] راهیاب
[شد]ند ،و[لی] بسیاری از آنان بدکار بودند)؛ پس وارث نبوت و کتاب از ِآن هدایتشدگان
است نه فاسقین .آیا نمیدانید نوح از پروردگار متعال درخواست کرد و فرمود :پروردگارا!
پسرم از خاندان من است و وعدۀ تو [دربارۀ نجات خاندانم] حق است و تو از همۀ
حکمکنندگان برتری! و خداوند عزوجل به او فرمود« :ای نوح! او از اهل تو نیست! او عملی
ناصالح است [فردی ناشایسته است]! پس ،آنچه را از آن آگاه نیستی ،از من مخواه! من
2
به تو اندرز میدهم تا از جاهلن نباشی!»
در عمل نیز خداوند متعال ـهمان طور که وعده داده بودـ میراث نبوت و کتاب را در
فرزندان نوح و ابراهیم قرار داد ،و آلمحمد نیز از جملۀ آنها هستند؛ بنابراین آنها وارث
جدشان محمد مصطفی و وارث نوح و ابراهیم شدند ،و در واقع وارث نبوت و کتاب
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َ
َ َ
َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ
اصطف ْی َنا ِم ْن ِع َب ِادنا ف ِم ْن ُه ْم ظ ِال ٌم
شدند .حقتعالی میفرماید :ثم أورثنا ال ِکتاب ال ِذین
ْ َّ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َْ َ ْ ُ ْ َُْ ٌ َ ْ ُ ْ َ ٌ ْ َ ْ
ات ِب ِإذ ِن الل ِه ذ ِلك ه َو الفضل الک ِب ُیر( 1سپس
ِلنف ِس ِه و ِمنهم مقت ِصد و ِمنهم س ِابق ِبالخی َر ِ
این کتاب را به آن بندگان خود که [آنان را] برگزیده بودیم به میراث دادیم؛ پس برخی از
آنان بر خود ستمکارند و برخی از ایشان میانهرو و برخی از آنان در کارهای نیک به فرمان
خدا پیشگام هستند؛ و این خود توفیق بزرگ است).
سید احمدالحسن در بیان معنای این آیه فرموده است:
«اول :اصطفا یعنی برگزیدن و انتخابکردن ،و کسی که در اینجا انتخاب
میکند ،خدای سبحانومتعال است .در اصطفا معنای دیگری غیر از برگزیدن نیز
نهفته است؛ فضیلت و برتریداشتن شخصی که از میان جمع ،برگزیده میشود و
ازاینرو یکی از نامهای معروف حضرت محمد مصطفی بود.
در این آیه شرحی برای انتخابشدگان وجود دارد؛ اینکه همۀ آنها بندگان خدا
هستند که بدون شک فضیلتی بزرگ برای آنها محسوب میشود .ملحظه
میکنید بهترین گواهیای که برای رسول خدا محمد داده میشود ،این است
که میگویی "عبدالله" (بندۀ خدا) و این اسم رسول خدا یعنی "عبد" در قرآن
بهعنوان مدح و ستایشی بزرگ و عظیم در شأن حضرت محمد در سورۀ نجم
بندگان برگزیدهشده ،کتاب را به ارث بردند و وارثان
آمده است .علوه بر آن ،این
ِ
کتاب ،کسانی جز انبیا و اوصیا نیستند؛ پس در اینجا ویژگیهایی را میبینیم که
فقط بر نبی یا وصی اطلق میشود و نه بر کسی دیگر؛ اینکه آنها بندگان حقیقی
خود خداوند است ،و کسی هم که
خدا هستند؛ و شاهد بر اینکه آنها برگزیدهاندِ ،
آنها را برگزیده ،خداوند است؛ آنها کتاب را به ارث بردهاند و کسی که به آنها
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ارث داده ،خداوند سبحان است.
آنها به سه گروه تقسیم میشوند:
 -1ظالم به نفس خود.
 -2مقتصد یا میانهرو.
 -3پیشیگرفته در خیرات (نیکیها).
 پیشیگرفته در نیکیها ،فقط محمد و آلمحمد هستند. مقتصد ،نوح و ابراهیم و پیامبران و ائمۀ فرستادهشده از فرزندانابراهیم هستند.
 ظلمکننده به نفس خود ،سایر پیامبران و فرستادگان هستند؛ همکسانی که پیش از ابراهیم بودند و هم کسانی که از فرزندان
ایشان بودهاند.
َ
َ َ
َ ََْ َْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
ات فأت َم ُه َن قال ِإ ِني
خداوند متعال میفرماید :و ِإ ِذ ابتلی ِإبر ِاهیم ربه ِبک ِلم ٍ
َ
َجاع ُل َك ل َ
َ ً َ َ َ ُ َ َ َ َ ََ ُ َ ْ
الظالم َ
ین ( 1و چون
لن
اس ِإماما قال و ِمن ذ ِری ِتي قال ال ینال عه ِدي ِ ِ
ِ ِ ِ
پروردگار ابراهیم او را به کلماتی بیازمود و ابراهیم آنها را به تمامی به انجام رسانید،
خدا فرمود من تو را پیشوای مردم گردانیدم .گفت :و فرزندانم را هم؟ گفت :پیمان
من ستمکاران را نرسد).
یعنی ظالمان از میان پیامبران؛ و ظلم پیامبران ،گناه و معصیت نیست ،بلکه
امبران بهامامترسیده.
تقصیر و کوتاهی آنها در انجام وظایف است در مقایسه با پی ِ
پس اگر انجام یک عمل به یونس و به محمد تکلیف شود ،نحوۀ انجام
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وظیفۀ یونس همانند آن گونه که محمد انجام میدهد نخواهد بود .این
کوتاهی در انجام وظیفه از سوی یونس ظلم به خودش محسوب میشود ،و
امبران بهامامترسیده از فرزندان ابراهیم قرار
همین باعث میشود در زمرۀ پی ِ
1
نگیرد؛ همچنین باعث میشود در مرتبۀ محمد قرار نگیرد».
اشکال  :57یک مشرق ،دو مشرق یا مشرقها؟

ْ ْ
به نظر برخی از تشکیککنندگان میان آیات زیر تناقض وجود داردَ  :ر ُب ال َمش ِر ِق
ْ ْ َ
ْ ْ
ْ ْ
َوال َمغ ِر ِب ( 2پروردگار مشرق و مغرب) َ ر ُب ال َمش ِرق ْی ِن َو َر ُب ال َمغ ِر َب ْی ِن ( 3پروردگار دو
ََ ُْ
ْ َ
َ ََ َ
ْ َ
مشرق و پروردگار دو مغرب) و فل أق ِس ُم ِب َر ِب ال َمش ِار ِق َوال َمغ ِار ِب ِإنا لق ِاد ُرون( 4هرگز
ً
چنین نیست؛ سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها که ما قطعا تواناییم)؛ زیرا آیا یک
مشرق ،دو مشرق ،و چند مشرق ،یکجا جمع میشود؟!
پاسخ:

هیچ تناقضی میان این آیات وجود ندارد؛ چه بر اساس ظاهرشان تفسیر شود ،و چه بر
اساس باطن و حقیقتشان.
اما بر اساس ظاهر آیات :شکی نیست هر مکانی روی این زمین ،مشرق و مغربی دارد
ُ
که انسان آن را میبیند؛ همچنین از آنجا که زمین کروی است و ـاز نظر علمی ثابت شده
استـ بهدور خودش و بهدور خورشید میچرخد ،ـبهعنوان مثالـ کسی را که در نصفالنهار
گرینویچ قرار دارد در نظر میگیریم و موقعیتش را  aفرض میکنیم ،در این صورت شخصی
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که روی نصفالنهار  180درجه قرار دارد در نقطۀ مقابل وی قرار دارد (موقعیت وی را b
فرض میکنیم) .به این ترتیب محل طلوع (مشرق) خورشید برای « »aمیشود محل غروب
خورشید برای « »bو محل غروب خورشید برای « »aمیشود محل طلوع (مشرق) خورشید
برای «»b؛ و به این ترتیب خورشید ،دو مشرق و دو مغرب خواهد داشت.
بهعلوه زمین دو نوع چرخش دارد ( ِگرد خودش و ِگرد خورشید) و محور چرخش زمین
نسبت به خورشید مایل است .به همین دلیل زاویۀ طلوع و غروب خورشید در روزهای
مختلف ،متفاوت است .بهطور خلصه :خورشید در زمان اعتدال بهاری در  20مارس
ً
[تقریبا اولین روز سال شمسی] بهطور کامل از مشرق حقیقی طلوع میکند و محور چرخش
ً
آن ،دقیقا بهسمت ستارۀ شمالی است؛ سپس روزانه ،طلوع خورشید اندکی بهسمت شمال
ً
شرقی میرود تا اینکه در انقلب تابستانی در  21ژوئن [تقریبا اول تابستان] به اوج خود
میرسد؛ سپس شروع به حرکت بهسمت شرق میکند تا در نهایت در اعتدال پاییزی در 21
ً
سپتامبر [اول پاییز] دقیقا از شرق طلوع میکند؛ سپس طلوع خورشید اندکاندک بهسمت
جنوب شرقی میرود تا اینکه در  21دسامبر در انقلب زمستانی [ابتدای زمستان] به اوج
خود میرسد؛ سپس شروع به بازگشت بهسمت مشرق میکند و به همین ترتیب تکرار
میشود .این حرکت مستمر ،فصلهای چهارگانۀ «بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان» را پدید
میآورند .به همین دلیل خورشید ،چند مشرق و مغرب دارد ،و یک مشرق و مغرب ثابت
ندارد.
«ابنکوا» دربارۀ این آیات از امام علی سؤال کرده است:
عرض کرد :ای امیرالمؤمنین ،من در کتاب خدا مطالب ضد و نقیض یافتهام .ایشان
فرمود« :ای ابنکوا! مادرت به عزایت بنشیند .مطالب کتاب خدا یکدیگر را تصدیق
میکنند ،و یکدیگر را نقض نمیکنند .چیزی را که به ذهنت رسیده بپرس ».گفت :ای
ْ
ْ َ
امیرالمؤمنین! شنیدم کتاب خدا میفرمایدَ  :ر ِب ال َمش ِار ِق َوال َم َغ ِار ِب و در آیه دیگری
ْ ْ َ
ْ
میفرمایدَ  :ر ُب ال َمش ِرق ْی ِن َو َر ُب ال َم ْغ ِر َب ْی ِن و در آیۀ دیگری نیز میفرمایدَ  :ر ُب
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ْ ْ
ْ ْ
ال َمش ِر ِق َوال َمغ ِر ِب فرمود« :ای ابنکوا ،مادرت به عزایت بنشیند! این مشرق است و
ْ ْ َ
ْ ْ
این مغرب .اما سخن خداوندَ  :ر ُب ال َمش ِرق ْی ِن َو َر ُب ال َمغ ِر َب ْی ِن مشرق زمستان در جای
خودش است ،و مشرق تابستان ،در جای دیگر .آیا نمیدانی این بهدلیل نزدیکی و دوری
ْ َ
ْ َ
خورشید است؟ اما سخن خداوندَ  :ر ِب ال َمش ِار ِق َوال َمغ ِار ِب ،خورشید  360برج دارد؛
بهطوری که هر روز از یک برج طلوع و در دیگری غروب میکند ،و دیگر به آن
1
بازنمیگردد مگر در روزی که در نقطۀ مقابلش قرار میگیرد».
ََ ُْ
ْ َ
ْ َ
«این سخن خداوند :فل أق ِس ُم یعنی سوگند میخورم ِ ب َر ِب ال َمشار ِق َوال َمغار ِب
ِ
ِ
فرمود :مشرقهای زمستان و مغربهای تابستان؛ و مغربهای زمستان و مشرقهای
2
تابستان».

اما از نظر باطنی ،مشرقها و مغربها به حجتها و خلفای خدا در زمین اشاره دارد؛
زیرا آنها منبع فیض الهی هستند که در این جهان ،بر آفریدگان نازل میشود .آنان آغاز
و پایان هستند .با آنان است که فیض و خیری که از سوی خداوند به این جهان فرستاده
میشود طلوع میکند و آغاز میشود ،و با آنان است که غروب میکند و پایان میپذیرد؛ در
زمین «عالم جسمانی» است که شرح آن در
نتیجه معنای مشارق و مغارب = کنارههای ِ
پاسخ اشکال  15گفته شد؛ میتوانید به آن مراجعه کنید.
ََ ُْ
ْ َ
ْ َ
از امام صادق دربارۀ سخن خداوند متعال :فل أق ِس ُم ِب َر ِب ال َمشار ِق َوال َمغار ِب
ِ
ِ
3
روایت شده است که فرمود« :مشارق ،انبیا هستند و مغارب ،اوصیا هستند».
ْ ْ َ
ابوبصیر گوید :از ابوعبدالله دربارۀ سخن خداوند پرسیدمَ  :ر ُب ال َمش ِرق ْی ِن َو َر ُب
ْ ْ
ال َمغ ِر َب ْی ِن .ایشان فرمود« :مشرقین ،رسول خدا و امیرالمؤمنین هستند ،و مغربین،
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حسن و حسین هستند؛ و در امثال این دو جریان دارد».

1

از آنجا که ـطبق فرمایش امام صادقـ این آیه در امثال آنها در جریان است ،سید
ْ ْ َ
ْ ْ
احمدالحسن در بیان معنایَ  :ر ُب ال َمش ِرق ْی ِن َو َر ُب ال َمغ ِر َب ْی ِن فرموده است:
«منظور از این دوُ ،سرخی مشرق و سرخی مغرب است .سرخی مشرق به خون
علی اشاره دارد و سرخی مغربی به خون حسین؛ این در خصوص ائمه

است؛ اما دربارۀ مهدیون ،سرخی مشرق به خون یکی از مهدیون که نظیر امام
علی است اشاره دارد ،و سرخی مغربی نیز به خون یکی از مهدیون که نظیر
حسین است داللت میکند .پس اینها ،دو مشرق و دو مغرب هستند؛ یک
مشرق در ائمه و یک مشرق در مهدیون ،یک مغرب در ائمه و یک مغرب در
2
مهدیون».
اشکال  :58آیا گرۀ زبان موسی باز شد یا خیر؟
بعضی از تشکیککنندگان میگویند موسی چند خواسته از پروردگارش درخواست کرد؛
ْ ُ ْ ْ َ ً ِّ
واحلل ُعقدة ِّمن ل َس ِاني( 3و از زبانم گره بگشای) و خداوند
از جمله گرهگشایی از زبانش :
ُ
َ
َ
َ
بهطور مستقیم به او پاسخ میدهدْ  :قد أوتیت ُس ْؤلك َیا ُم َ
وسی( 4فرمود :ای موسی،
ِ
خواستهات به تو داده شد) و این یعنی گرۀ زبان موسی بهطور کامل گشوده شد؛ در حالی
َ َّ
ََ َ
که مشاهده میکنیم بعد از این ماجرا ،فرعون به قومش میگویدْ  :أم أنا خ ْی ٌر ِّم ْن َهذا ال ِذي
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ین َوَال َی َک ُاد ُیب ُ
ُه َو َمه ٌ
ین( 1آیا [نه اینکه] من از اینکس که خود بیمقدار است و نمیتواند
ِ
ِ
درست بیان کند بهترم؟) و این گفته آشکار میکند که گرۀ زبان وی باز نشده است؛ و آیا این
جز تناقض است؟!
پاسخ:

اینکه موسی مبتل به لکنت زبان بود یا تند و نامفهوم سخن میگفت ـبهطوری که
بر شیوایی بیانش تأثیر میگذاشتـ از نظر دینی ثابتشده است؛ اما چنین مسئلهای به هیچ
عنوان بر برگزیدهشدن موسی توسط خداوند سبحان برای رسالت الهی و هدایت خلق
تأثیری ندارد؛ تا آنجا که آن حضرت ،یکی از رسوالن اولوالعزم و حتی امامی برای خلیق
شد؛ و این بهروشنی آشکار میکند مسئلۀ برگزیدن حجتها توسط خداوند و معرفیشان ـبه
سواد نصفهنیمه که سعی میکنند در فرایند
آن صورتی که امروزه ما از طرف بعضی افراد با ِ
شناخت حجت خدا اظهار فضلی کنند میشنویمـ هیچ ارتباطی با زبان و شیوایی بیان ندارد.
بهطور کلی ،موسی به درگاه پروردگارش دعا کرد و خواستههایی از او داشت که از
جملۀ آنها گشودن گرۀ زبانش بود ،و نیز اینکه برادرش هارون را بههمراهش بهعنوان وزیر
و یاور برای رساندن رسالت الهی ارسال کند .در خصوص گرۀ زبان موسی ،خداوند
وضعیت آن را از این نظر بهبود بخشید؛ ولی ـبهدلیل حکمتی که خداوند در نظر داشتـ به
آن صورتی که افراد اشکالگیرنده پنداشتهاند ،گرۀ زبانیاش را بهطور کامل برطرف نکرد؛
به همین دلیل قرآن از زبان فرعون حکایت کرده استَ  :وال َی َک ُاد ُیب ُ
ین( و نمیتواند
ِ
َ َ ُ ُ
ون ُه َو َأ ْف َصحُ
درست بیان کند) ،و نیز گفتۀ موسی را حکایت کرده است :وأ ِخي هار
م ِّني ل َس ًانا َف َأ ْرس ْل ُه َمع َي ر ْد ًءا ُی َص ِّد ُقني إ ِّني َأ َخ ُاف َأن ُی َک ِّذ ُ
ون ( 2و برادرم هارون از من
ب
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
زبانآورتر است ،پس او را با من به دستیاری گسیل دار تا مرا تصدیق کند؛ زیرا میترسم مرا
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تکذیب کنند) و این اجابت دیگری برای درخواست موسی با «فرستادن هارون به همراهش»
بود؛ یعنی ـعلوه بر یاریرساندن وی با برادر و وزیرشـ راهحلی نیز برای باقیماندۀ مشکل
شیوایی گفتار موسی بود.
از سید احمدالحسن دربارۀ تفسیر آیاتی که درخواست موسی از خداوند سبحان را
حکایت میکنند پرسیده شد .ایشان پاسخ دادند:
َ
َ
ُْ ْ َ ً
ْ
ْ
«خداوند میفرماید :قال َر ِّب اش َر ْح ِلي َصد ِري * َو َی ِّس ْر ِلي أ ْم ِري * َو ْاحلل ُعقدة
ً َ
َْ َ
ِّ
ِّ
ِّمن ل َس ِاني * َیفق ُهوا ق ْو ِلي * َو ْاج َعل لي َو ِزیرا ِّم ْن أ ْه ِلي( 1گفت :ای پروردگار من،
سینۀ مرا برای من گشاده گردان * و کار مرا ،آسان ساز * و گره از زبان من بگشای
* تا گفتار مرا بفهمند * و یاوری از خاندان من برای من قرار ده).
َ َ
َّ
ْ َ َ َ ُّ َ ُ َ َ ْ ْ َ
َ
ین * ق ْو َم ِف ْر َع ْون
وسی أ ِن ائ ِت الق ْو َم الظ ِال ِم
و نیز میفرمایدِ  :وإذ نادی ربك م
َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َْ ْ
َ َ َّ ُ َ
ون * َق َال َر ِّب إ ِّني َأ َخ ُاف َأ ْن ُی َک ِّذ ُ
ون * وی ِضیق صد ِري وال ینط ِلق ِلس ِاني فأر ِسل
ب
أال یتق
ِ
ِ
َ
َ
ِإلی َه ُارون( 2و آن هنگام که پروردگارت موسی را ندا داد :ای موسی ،بهسوی آن
مردم ستمکار برو * قوم فرعون .آیا نمیخواهند پرهیزگار شوند؟ * گفت :ای پروردگار
من ،میترسم دروغگویم بخوانند * و دلم تنگ گردد و زبانم گشاده نشود .پس هارون
را پیام بفرست).
موسی در دعای خود بهروشنی خواستههای زیر را از خدا درخواست کرده
است:
ْ
ْ
 -اش َر ْح ِلي َصد ِري( سینهام را برایم گشاده گردان).
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َ
 َ و َی ِّس ْر ِلي أ ْم ِري( و کارم را برایم آسان ساز).ُ ْ ْ َ ً ِّ
 َ و ْاحلل ُعقدة ِّمن ل َس ِاني( و گره از زبانم بگشای).َْ َ
 َ یفق ُهوا ق ْو ِلي( تا گفتارم را بفهمند).ِّ ْ َ
ِّ
ْ
 َ و ْاج َعل لي َو ِز ًیرا من أه ِلي( و یاوری از خاندانم برایم قرار بده).در این آیات ،موسی دلیل درخواست خود یعنی «گشودهشدن گره از زبانش»
را به این صورت بیان میفرماید تا آنچه را که میگوید ،آنها بفهمند و درک کنند؛
همچنین علت درخواست برای گشادگی سینهاش را نیز بیان میفرماید؛ زیرا وی
میترسید دلش تنگ گردد و زبانش گشوده نشود.
نتیجه روشن است؛ موسی مشکلی در گفتار و رساندن اطلعات به دیگران
داشته است ،و این مشکل بهطور جزئی برای خود حضرت موسی و بهطور کلی
در رسالت موسی ،با بعثت هارون بهعنوان وزیری برای او که در رساندن پیام
یاریاش میکند ،حل و برطرف شد.

دعای موسی در نهای ِت حکمت توسط خداوند اجابت شد .موسی میخواست
تواناییاش برای تبلیغ آنها بهبود یابد و درخواست کرد هارون بهعنوان وزیر و یاور
فرستاده شود .خداوند قدرت موسی را برای تبلیغ تا حدودی بهبود بخشید و با
هارون آن را به تمام و کمال رسانید؛ بنابراین خداوند هارون را در پاسخ به
درخواست موسی مبعوث فرمود و بعثت او را در نهای ِت حکمت قرار داد؛ و مشکل
موسی در تبلیغ فرعون و قومی را که بهسوی آنها گسیل شده بود حلوفصل
َ َ َْ ُ َ
یت ُس ْؤ َل َك َیا ُم َ
وسی( 1گفت :ای موسی ،هرچه خواستی به تو
نمود :قال قد أو ِت
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داده شد).
و خداوند متعال هنگامی که سخن فرعون را حکایت میفرماید ،بیان داشته
است مقداری از این نقص و خلل در سخنگویی موسی باقیمانده و برطرف
ین َوَال َی َک ُاد ُیب ُ
نشده بودَ  :أنا َخ ْی ٌر ِّم ْن َه َذا َّالذي ُه َو َمه ٌ
ین( 1آیا من از این مرد
ِ
ِ
ِ
خوار ذلیل که درستسخنگفتن نتواند بهتر نیستم؟)
ِ
َ
ُ
و خدای متعال در داستانی از زبان موسی میفرماید :وأ ِخي َه ُارون ُه َو
َأ ْف َص ُح م ِّني ل َس ًانا َف َأ ْرس ْل ُه َمع َي ر ْد ًءا ُی َص ِّد ُقني إ ِّني َأ َخ ُاف َأن ُی َک ِّذ ُ
ون ( 2و برادرم
ب
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
هارون در بیان ،از من فصیحتر است .او را به مدد من بفرست تا مرا یاری کند؛ بیم
آن دارم که دروغگویم شمارند).
َ
بنابراین مقداری نقص و ِخلل در گفتار موسی برایش باقی مانده بود ،و این
خواست خداوند بود که این نقیصه ،عامل و دستاویزی باشد تا مدعیان باطلی چون
فرعون و لشکریانش و کسانی که فرعون آنها را به نابخردی گرفته و گمراه ساخته
بود ،ادعا کنند آنها از موسی شایستهترند ،و اینکه آنها بر حقاند و موسی بر باطل
َ َ َ َ ََ
َ
ْ ُ
ُ
است؛ که هرگز چنین نیست :ون َادی ِف ْر َع ْون ِفي ق ْو ِم ِه قال َیا ق ْو ِم أل ْی َس ِلي ُملك
َ َّ
َ َ ََ َ
َََ ُ
َ
ْ َْ َ
ِم ْص َر َو َه ِذ ِه اْل ن َه ُار ت ْج ِري ِمن ت ْح ِتي أفل ت ْب ِص ُرون * أ ْم أنا خ ْی ٌر ِّم ْن َهذا ال ِذي ُه َو
ین * َف َل ْوَال ُأ ْلق َي َع َل ْیه َأ ْسو َر ٌة ِّمن َذ َهب َأ ْو َجاء َم َع ُه ْال َم َلئ َک ُة ُم ْق َترن َ
ین َوَال َی َک ُاد ُیب ُ
َمه ٌ
ین
ِ
ِ
ِ
ِِ
ٍ
ِ
ِ
َ
ِ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َّ ُ ْ َ ُ َ ْ ً َ
َ 3
* فاستخف قومه فأطاعوه ِإنهم کانوا قوما ف ِاس ِقین( و فرعون در میان مردمش
ندا داد :ای قوم من ،آیا پادشاهی مصر و این جویها که از زیر پای من جاری
خوار ذلیل که
هستند از ِآن من نیستند؟ آیا نمیبینید؟ * آیا من بهترم یا این مرد ِ
 - 1زخرف.52 :
 - 2قصص.34 :
 - 3زخرف 51 :تا .54

اشکاالت منطقی و محتوایی 423 ................ ................................ ................................

درست سخنگفتن نتواند؟ * چرا بر دستهایش دستبندهای طل نیست؟ و چرا
گروهی از فرشتگان همراهش نیامدهاند؟ * پس قوم خود را گمراه ساخت و آنها از
1
او اطاعت کردند ،که آنها مردمی تبهکار بودند)». ...
به این ترتیب روشن میشود از این نظر نیز هیچ تناقضی در قرآن وجود ندارد.
اشکال  :59عصای موسی
به نظر تشکیککنندگان ،عصای موسی با دو ویژگی و وصف متفاوت توصیف شده
َ َ
َ َْ َ
است .یک بار اینگونه توصیف شده است که اژدهایی بزرگ بود :فألق ٰی َع َص ُاه ف ِإذا ِه َي
ُث ْع َب ٌان ُمب ٌ
ین( 2پس [موسی] عصایش را افکند و بهناگاه اژدهایی آشکار شد) و بار دیگر آن
ِ
َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ََ َ َ ٌ
را اینگونه توصیف میکند که ماری کوچک «جان» بوده است :فلما رآها تهتز کأنها جان
َ ْ َ
َول ٰی ُمد ِب ًرا َول ْم ُی َع ِق ْب ( 3پس چون دید همچون ماری میجنبد ،پشتکنان گریخت و
برنگشت)؛ و این تناقض است!
پاسخ:

این دو آیه هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند؛ زیرا به آن صورتی که تشکیککننده پنداشته
است ،این دو ویژگی ،توصف عصا در یک اتفاق و واقعه نبوده ،بلکه دو توصیف در دو اتفاق
مختلف بوده است.
توصیف عصا به «جان» (مار) به زمان مناجات موسی با پروردگارش و وحی خداوند
به وی ،و آمادهسازی الهی او برای ارسال برای مواجهه با فرعون مربوط میشود ،و این
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ْ َ َ
نکته از آیاتی که داستان را حکایت کردهاند روشن است .حقتعالی میفرمایدِ  :إذ قال
َ ْ ُ َ ً َ ُ ْ ْ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ََ
وس ٰی َْل ْ
ُم َ
اب ق َب ٍس ل َعلک ْم ت ْصطلون * فل َما
ه
ش
ب
م
یک
ت
آ
و
أ
ر
ب
خ
ب
ا
ه
ن
م
م
یک
ت
آ
س
ا
ار
ن
ت
س
آن
ي
ن
إ
ه
ل
ه
َ َ ُ ِ ِ َ ِ َِ ِ ْ ُ َ َ ْ ِ َ ِ َ ْ ِ َ َ َ ٍ ُ ِ َ َ ِ ِ َ ٍ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ََ
َ
ودي أن ب ِورك من ِفي الن ِار َومن ح ْولها َوس ْبحان الل ِه َر ِب العال ِمین * یا موس ٰی ِإنه أنا
جاءها ن ِ
َ
َ
َ ُ َْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ْ َُ َ َ َ َ ٌ ََ ٰ ُ ْ ً ََ ْ َُ ْ َ ُ َ َ
وس ٰی ال
الله الع ِزیز الح ِکیم * وأل ِق عصاك فلما رآها تهتز کأنها جان ولی مد ِبرا ولم یع ِقب یا م
ََ ْ
َ َ ُ ََ ْ ُ َ
تخف ِإ ِني ال َیخاف لد َي ال ُم ْر َسلون[( 1یاد کن] هنگامی را که موسی به خانوادۀ خود گفت
«من آتشی به نظرم رسید .بهزودی برای شما خبری از آن خواهم آورد ،یا شعلۀ آتشی برای
شما میآورم .باشد که خود را گرم کنید * ».چون نزد آن آمد ،ندا رسید که «خجسته [و
مبارک گردید] آنکه در این آتش و آنکه پیرامون آن است؛ و منزه است خدا ،پروردگار
جهانیان * .ای موسی ،این منم خدای عزیز حکیم؛ * و عصایت را بیفکن ».پس چون آن
را همچون ماری دید که میجنبد ،پشت گردانید و به عقب بازنگشت« .ای موسی ،مترس
که فرستادگان در حضور من نمیترسند.)».
اما توصیف مار به «اژدهای بزرگ» پس از بعثت و ارسال موسی انجام شده است؛
بنابراین در برابر فرعون و بزرگان ،عصای موسی به اژدهای آشکاری تبدیل شد .این نکته
ُ ْ
نیز از آیاتی که آن را بیان میکنند مشخص است .حقتعالی میفرماید :ث َم َب َعث َنا ِم ْن
َ َ َََ
َ َ
َ
ُ ْ ْ
َ ُْ َ َ َ َ
َب ْعده ْم ُم َ
وس ٰی ِب َآیا ِت َنا ِإل ٰی ِف ْر َع ْون َو َمل ِئ ِه فظل ُموا ِب َها فانظ ْر ک ْیف کان َع ِاق َبة ال ُمف ِس ِد َین * َوقال
ِِ
َ
َ
َ ُ ٌ ْ َ َْ َ َ َ ٌ ََ ٰ ْ َ ُ َ ََ َ َ ْ َ َ َْ
ُ َ ٰ َ َْْ ُ
موسی یا ِفرعون ِإ ِني رسول ِمن ر ِب العال ِمین ح ِقیق علی أن ال أقول علی الل ِه ِإال الحق قد
َْ
ُ ََ ْ
ُ ُ
ْ ُ َ
َ َ َ ْ ُ َ َ
ِج ْئتک ْم ِب َب ِی َن ٍة ِم ْن َر ِبک ْم فأ ْر ِسل َم ِع َي َب ِني ِإ ْس َرا ِئیل * قال ِإن ک ْنت ِج ْئت ِب َآی ٍة فأ ِت ِب َها ِإن ک ْنت
َ َ َْ َ ٰ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ٌ ُ ٌ َ َ َ َ
َ
م َن َ
ین * َون َز َع َید ُه ف ِإذا ِه َي َب ْیض ُاء ِل َلن ِاظ ِر َین *
الص ِاد ِقین * فألقی عصاه ف ِإذا ِهي ثعبان م ِب
ِ
ُ
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َٰ َ َ
ٌ َ ٌ 2
َ
قال المأل ِمن قو ِم ِفرعون ِإن هذا لس ِاحر ع ِلیم( آنگاه بعد از آنان ،موسی را با آیات خود
به سوی فرعون و سران قومش فرستادیم .ولی آنها به آن [آیات] کفر ورزیدند .پس ببین
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فرجام مفسدان چگونه بود * .و موسی گفت« :ای فرعون ،بیتردید ،من فرستادهای از سوی
پروردگار جهانیانم * .شایسته است بر خدا جز [سخن] حق نگویم .من در حقیقت دلیلی
روشن از سوی پروردگارتان برای شما آوردهام؛ پس فرزندان اسرائیل را همراه من بفرست».
* فرعون پاسخ داد اگر دلیلی برای صدق خود داری بیاور ،اگر از راستگویانی * .پس
[موسی] عصایش را افکند و بهناگاه اژدهایی آشکار شد * .و دست خود را [از گریبان] بیرون
کشید و ناگهان برای تماشاگران سپید [و درخشنده] بود).
تا زمانی که دو ویژگی در دو حادثۀ مختلف مدنظر باشد مانعی نیست که عصا با دو
ویژگی متفاوت توصیف شود؛ بهخصوص اینکه میدانیم این عصا ،یکی از نشانههای
خداوند بوده است؛ و در نتیجه اشکالی وجود ندارد که در نظر فرعون و بزرگانش ،به صورتی
غیر از صورتی آشکار شود که برای موسی هنگام مناجات با پروردگارش آشکار شده بود.
اشکال  :60دستش را به گریبانش برد یا بازویش را به خودش
چسباند؟
َ َْ
ُ ْ َ َ
َ
برخی از شککنندگان ادعا میکنند میان آیۀْ  :اسلك َیدك ِفي َج ْی ِبك تخ ُر ْج َب ْیض َاء ِم ْن
َ
َ
َ َ
ْ
غ ْی ِر ُس ٍوء َواض ُم ْم ِإل ْیك َج َن َاحك ِم َن َّالر ْه ِب( 1دست خود را به گریبانت ببر تا سپید بیگزند
ْ
بیرون بیاید و [برای رهایی] از این هراس بازویت را به خویشتن بچسبان) و آیۀَ  :واض ُم ْم
َ
َ َ َ
ً ُْ
َ َْ
َ
َیدك ِإلی َج َن ِاحك تخ ُر ْج َب ْیض َاء ِم ْن غ ْی ِر ُس ٍوء َآیة أخ َری( 2و دست خود را به پهلویت ببر،
سپید بیگزند برمیآید[ .این] معجزهای دیگر است) تعارض وجود دارد؛ زیرا آیۀ اول بازو را
چسبیده به موسی نشان میدهد ،و آیۀ دوم میگوید دستش را در پهلویش برده است ،با
توجه به اینکه این دو آیه دربارۀ یک موضوع صحبت میکنند!
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پاسخ:

صرفنظر از آنچه مفسران در خصوص معنای این دو آیه گفتهاند ،این دو آیه هیچ
تضادی با یکدیگر ندارند و هر دو یک معنا را تأیید میکنند .دست سفید به عدالت کامل،
صداقت و پاکی انسان از بیعدالتی اشاره دارد و این معنا در زبان نیز وجود دارد .گفته
میشود «فلنی دستپاک است» و این یعنی او مردی عادل است و هیچ ظلمی از او صادر
نمیشود.
1
دست
در فرهنگ لغت نیز آمده است :یکی از معانی «جناح» (بال) دست است؛ گویی ِ
انسان همانند بال برای پرنده است .کما اینکه «جناح و جوانح» نیز به سینۀ انسان اشاره
ُ
ْ ْ
دارد 2.یکی از معانی « َجیب» نیز سینه است .حقتعالی میفرمایدَ  :ول َیض ِر ْب َن ِبخ ُم ِر ِه َّن
َ
َعلی ُج ُی ِوب ِه َّن( 3و باید روسری خود را بر گردن و سینۀ خویش [فرو ]اندازند) .پس جناح و
َجیب یک معنا دارند .گفته میشود فلنی «ناصح الجیب» است؛ یعنی او مرد راست و
4
درستی است ،و منظور از آن قلب و سینهاش است؛ یعنی او امین است.
ْ ُ ْ َ َ ََ َ
نقص
بنابراین آیۀ اول «اضمم ِالیك ِإلی جن ِاحک» بهمعنای دست سفید و بیعیب و ِ
روح تو نمایان شود؛ همان
خالی از ظلم و ستم خود را به سینهات
بچسبان تا عدالت و پاکی ِ
َ ْ ُ ْ ََ َ َ َ َ َ
طور که آیۀ دوم «واضمم یدك ِإلی جن ِاحک» نیز به همین معنا اشاره دارد.

سید احمدالحسن فرموده است:

َ
َ
َ ْ ُ ْ ََ َ
َ
ک َت ْخ ُر ْج َب ْی َ
ضاء ِم ْن غ ْی ِر ُس ٍوء
ناح
ُ «حقتعالی میفرماید :و اضمم یدک ِإلي ج ِ
ً ْ
َآیة أخری( دست خود را به سینهات بچسبان ،بیهیچ عیبی ،سفید بیرون آید ،این
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هم آیتی دیگر)؛ یعنی خالی از هرگونه ظلم و ستم .انسان با دست میگیرد و
میدهد ،و دست سفید به عدالت تمام و کمال انسان با مردم و با خداوند
سبحانومتعال اشاره دارد؛ بنابراین موسی خودش را از ظلم و ستم در مرتبهای
1
عالی ،پاک و طاهر نموده است». ...
همچنین میفرماید:
«دست انسان در ملکوت آسمانها با عدالت ،سفید و با ظلم ،سیاه میگردد و
این همان چیزی است که خداوند سبحانومتعال در این عالم جسمان ِی دنیا با
حضرت موسی ظاهر نمود:
َ َ َ َ
َ
 ـَ ون َز َع َید ُه ف ِإذا ِه َي َب ْیضاء ِل َّلن ِاظ ِر َین( 2و دستش را بیرون آورد،ناگاه در نظر بینندگان سفید و درخشان بود).
ْ َ ُ َ ً ُْ
ْ ََ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ
3
وء آیة أخ َری
 َ واض ُم ْم یدك ِإلی جن ِاحک تخ ُرج َب ْیضاء ِمن غ ْی ِر س ٍ(و دست خویش در گریبان کن ،بیهیچ عیبی ،سفید بیرون آید ،این
هم آیتی دیگر).
ْ َ َ
ََْ ْ ََ َ
َْ َ
ک َت ْخ ُر ْج َب ْی َضاء م ْن َغ ْیر ُ
ات ِإلی
آی
ع
س
ت
ي
ف
وء
س
ب
ی
ج
ي
ف
ك
ٍ
ِ
 وأد ِخل ید ِِ ِ ِ ٍ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
ف ْر َع ْو َن َو َق ْومه إنه ْم کانوا ق ْو ًما فاسق َ
ین( 4و دستت را در گریبانت ببر
ِ
ِِ
ِِ ِ
ُ
تا بی هیچ آسیبی ،سفید بیرون آید .با نه نشانه نزد فرعون و قومش
برو که مردمی فاسق و عصیانگرند).
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َ
َ َْ
ُ ْ َ َ
َ
ْ
َ َ
 ْ اسلک َیدك ِفي َج ْی ِبک تخ ُر ْج َب ْیضاء ِم ْن غ ْی ِر ُس ٍوء َواض ُم ْم ِإل ْیکَ َ
َ َ َّ
َ
ََ َ
َ
َج َن َاحک ِم َن َّالر ْه ِب فذ ِانک ُب ْر َهان ِان ِمن َّر ِّبک ِإلی ِف ْر َع ْون َو َمل ِئ ِه ِإن ُه ْم
َک ُانوا َق ْو ًما َفاسق َ
ین( 1دست خود در گریبانت ببر تا سفید ،بیهیچ
ِِ
آسیبی بیرون آید ،و دست خود را بر سینه بچسبان تا از وحشت
بیارامی .این دو از جانب پروردگارت حجتهای تو برای فرعون و
مهتران اوست ،که آنان مردمی نافرماناند).
«جناح» (سینه) است ،و َ
«جیب» (گر یبان) چسبیده به سینه است که محل
اتصال روح انسان به بدن انسان است؛ یعنی گویا او آنچه از عدالت و قدسیت و
2
پاکی است از روح خود خارج میکند تا وضعیتش را به آنها نشان دهد».
اشکال  :61یونس در صحرا انداخته شد یا خیر؟
در قصۀ یونس بهصراحت دربارۀ افکندن او به خشکی سخن به میان آمده است؛ مثل
َْ ْ
این آیهَ  :فن َبذن ُاه ِبال َع َراء َو ُه َو َس ِق ٌیم( پس او را در حالی که ناخوش بود به زمین خشکی
َ َ
افکندیم) در حالی که به نظر تشکیککنندگان ،این آیه در تعارض با آیۀ زیر استْ  :لوال أن
ْ
َ َ ْ
ٌ
ََ َ
تد َارک ُه ِن ْع َمة ِّمن َّر ِّب ِه ل ُن ِبذ ِبال َع َراء َو ُه َو َمذ ُم ٌوم( اگر لطفی از جانب پروردگارش تدارک [حال]
ً
او نمیکرد ،قطعا نکوهششده بر زمین خشک انداخته میشد).
پاسخ:

با توجه به منظور و مقصود آیات زیر ،مشاهده خواهیم کرد تعارضی میان این دو آیه
وجود ندارد:
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ْ َ
ُْ
ْ ُ ْ ِّ َ َ َ ُ ْ َ َ
وت ِإذ ن َادی
 حقتعالی میفرماید َ :فاص ِب ْر ِلحک ِم َربك وال تکن کص ِاح ِب الح ِْ
َ َ ْ
َ
ُْ
ٌ
ْ ََ َ
َو ُه َو َمکظ ٌوم * ل ْوال أن تد َارک ُه ِن ْع َمة ِم ْن َر ِّب ِه ل ُن ِبذ ِبال َع َر ِاء َو ُه َو َمذ ُم ٌوم( 1پس
در [امتثال] حکم پروردگارت شکیبایی ورز ،و مانند همدم ماهی [=یونس]
مباش ،آنگاه که اندوهزده ندا درداد * اگر لطفی از جانب پروردگارش تدارک
ً
[حال] او نمیکرد ،قطعا نکوهششده بر زمین خشک انداخته میشد).
ََْ ْ ُ
َ َ َ َّ َ َ
 حقتعالی میفرماید :فالتق َم ُه ال ُحوت َو ُه َو ُم ِل ٌیم * فل ْوال أن ُه کان ِم َنُ َ َ َْ ْ
ْ َ
ْ ُ َ ِّ َ َ َ َ
ین * لل ِبث ِفي َبط ِن ِه ِإلی َی ْو ِم ُی ْب َعثون * ف َن َبذن ُاه ِبال َع َر ِاء َو ُه َو َس ِق ٌیم *
المسب ِح
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ً
َ
َ
ُ
َ
َو َأ ْن َب ْت َنا َعل ْیه ش َج َرة م ْن َ
ین * َوأ ْر َسل َن ُاه ِإلی ِمائ ِة أل ٍف أ ْو َی ِزیدون( 2و ماهی
ط
ق
ی
ِ
ِ
ِ ٍ
او را بلعید؛ در حالی که او نکوهشگر خویش بود! * و اگر او از زمرۀ
ً
تسبیحکنندگان نبود * قطعا تا روزی که برانگیخته میشوند ،در شکم آن
[ماهی] میماند! * پس او را در حالی که ناخوش بود به زمین خشکی
افکندیم! * و [در آن صحرا] بر او درختی بیساقه رویانیدیم * و او را بهسوی
یکصدهزار یا بیشتر روانه کردیم).
سید احمدالحسن در کتاب متشابهات معنای این آیات و ماجرای اتفاقافتاده برای
پیامبر خدا یونس را بهطور مفصل روشن فرموده است .نکاتی از این روشنگری را که به
پاسخگویی به اشکال فوقالذکر مربوط میشود یادآور خواهیم شد:
 -1یونس در شکم ماهی ُمرد و روحش به تاریکیهای جهنم و طبقات پایین آن نظر
ْ َ
ََ َ
ُ َ
افکند .دلیل برای مردن او این سخن حقتعالی است :لل ِبث ِفي َبط ِن ِه ِإلی َی ْو ِم ُی ْب َعثون
ً
(قطعا تا آن روزی که برانگیخته میشوند در شکم ماهی باقی میماند) .کسی که تا روز
َ
رستاخیز باقی میماند مرده است ،و این نکته در ادامه بیشتر روشن خواهد شد؛ همان طور
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َ ْ َ َ َْ َ ُ َ
که این سخن حقتعالی أ ْر َسل َن ُاه ِإلی ِمائ ِة أل ٍف أ ْو َی ِزیدون( او را بهسوی دویست هزار نفر
یا بیشتر گسیل داشتیم) نیز مرگ آن حضرت را تأیید میکند .خداوند سبحان ،ارسال و بعثت
وی را بعد از خارجکردنش از شکم ماهی ،ارسالی جدید برشمرده است؛ زیرا همان طور که
سید احمدالحسن میفرماید« :به این دلیل که بعثت بعد از مردن برای وی ،ارسال جدیدی
ً
خواهد بود؛ در غیر این صورت اگر ایشان نمرده بود ،قطعا بازگشت از غیبت و بهپایانرساندن
1
رسالتش محسوب میشد».
 -2جهنمی که یونس مشاهده کرد جهنمی است که با اعمال ظالمان توسعه مییابد
تا آنجا که شرارههایش کامل میشود و آتش آن با اعمال ظالمین شعلهور میگردد؛ همان
طور که بهشت با اعمال صالحان از انبیا و اوصیا و فرستادگان و صالحین توسعه مییابد.
 -3به آن صورتی که در مخیلۀ بعضی از کسانی که از حقیقت آگاهی ندارند شکل گرفته
است هیچ تناقضی میان این آیات وجود ندارد:
ْ
َ َ ْ
ٌ
َ َْ ََ َ
 ل ْوال أن تد َارک ُه ِن ْع َمة ِم ْن َر ِّب ِه ل ُن ِبذ ِبال َع َر ِاء َو ُه َو َمذ ُم ٌوم( اگر لطفی از جانبً
پروردگارش تدارک [حال] او نمیکرد ،قطعا نکوهششده بر زمین خشک
انداخته میشد).
َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ ْ ُ َ ِّ َ َ َ َ
َ ْ َ َْ َُْ ُ َ
 فلوال أنه کان ِمن المسب ِحین لل ِبث ِفي بط ِن ِه ِإلی یو ِم یبعثون( و اگر او ازً
زمرۀ تسبیحکنندگان نبود ،قطعا تا روزی که برانگیخته میشوند ،در شکم آن
[ماهی] میماند!).
سید احمدالحسن میفرماید:
«تأکید میکنم خداوند سبحانومتعال َ
الج َرم باید یکی از دو کار را برای عقوبتی
که به نبی خدا یونس وعده داده بود به انجام میرساند :یا افتادن در بیابان ،عریان
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و بیسرپناه ،با پریشانحالی؛ یا اینکه تا روز برانگیختهشدن در شکم ماهی بماند؛
که در غیر این صورت در قرآن تناقض وجود خواهد داشت؛ چراکه خداوند
سبحانومتعال ،حکیم است و از او حکمت تمام و کمال صادر میشود و این،
حکمتی است یگانه که تعددی در آن راه ندارد .اگر عدهای بخواهند ،بدون علم
محمد و آل محمد با کلنجار رفتن ،این آیات را تأویل و تفسیر کنند ،این مسئلهای
است که با آن روبهرو خواهند شد؛ اما من حقیقت را آشکار میکنم :اینکه جسد او
در بیابان عریان و بیسرپناه افتاد؛ در حالی که روحش در طبقات جهنم تا روز
برانگیختهشدن ،باقی ماند؛ و همان طور که بیان کردم این جهنمی است در حال
گسترش ،و نه جهنم کاملشده؛ جهنمی که دنیا بهسرعت بهسوی آن میشتابد،
همان طور که بهسوی بهشت در حرکت است؛ به این ترتیب مشخص میشود
1
تناقضی در این آیات وجود ندارد».
 -4باقیماندن یونس در شکم ماهی بهعنوان یک «بدن مادی» تا روز
برانگیختهشدن نادرست است؛ چراکه پیش از برانگیختهشدن ،فنای کل موجودات و تبدیل
َ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ُ
ات َو َب َر ُزوا ل َّله ْال َو ْ َ َّ
2
اح ِد القهار
زمین خواهد بود :یوم تبدل اْلرض غیر اْلر ِض والسماو
ِ ِ ِ
ِ
(روزی که زمین به غیر این زمین ،و آسمانها مبدل گردد ،و [مردم] در برابر خدای یگانه
قهار ظاهر شوند)؛ در نتیجه اگر بدن او بتواند تا روز رستاخیز دستنخورده باقی بماند ،پس
باید بدن ماهی نیز تا روز رستاخیز بهصورت تمام و کمال باقی بماند؛ در حالی که چنین
وضعیتی اتفاق نمیافتد مگر با معجزه؛ و بدیهی است معجزه ،تنها بهدلیل حکمت و بهرهای
حاصل میشود؛ ضمن اینکه در چنین معجزهای ،بهرهای وجود ندارد.
 -5خداوند سبحان پیامبرش یونس را تهدید نمیکند و نمیترساند؛ فقط او را تربیت
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َ
میکند و وقتی سرنوشتش را ـکه اگر با خداوند مخالفت کند و از رسالتش روی گرداندـ به
او نشان داد ،بر او منت نهاد .طبق قرآن و روایات ،در اینجا شباهتی میان آدم و
یونس وجود دارد؛ زیرا کاری که از آدم سر زد وسیلهای شد برای آشکارشدن عورتش
َ
ََ ََ
َ َ ْ َ
َ َ ْ َ
ُ
(یعنی عریانشدن از تقوا) :فأ کل ِم ْن َها ف َبدت ل ُه َما َس ْوآَت ُه َما َوط ِفقا َیخ ِصف ِان َعل ْی ِه َما ِم ْن
ْ
ََ
َو َر ِق ال َج َّن ِة َو َع َصی آ ََد ُم َر َّب ُه فغ َوی( 1آنگاه از آن خوردند و برهنگی آنان برایشان نمایان شد
و شروع کردند به چسبانیدن برگهای بهشت بر خود .و [اینگونه] آدم به پروردگار خود
عصیان ورزید و بیراهه رفت) .کاری که از یونس سر زد نیز ـبه همین صورتـ سببی شد
َ َْ ْ
برای عریان افکندهشدن (عریانشدن از تقوا) :ف َن َبذنا ُه ِبال َع َر ِاء َو ُه َو َس ِق ٌیم( پس او را در
حالی که ناخوش بود به زمین خشک باز بدون پوشش افکندیم)؛ و این «عریانشدن از تقوا»
سببی برای ناخوشی و پریشانی وی بود؛ اما یونس خداوند را تسبیح گفت و طلب آمرزش
کردَ  :ف َل ْوال َأ َّن ُه َک َان م َن ْال ُم َس ِّبح َ
ین( اگر او از تسبیحکنندگان نبود)؛ همان طور که
ِ
ِ
آدم استغفار کرد؛ و این سبب و عاملی شد ،برای بازگشت لباس تقوا به هر دوی آنها.
سید احمدالحسن میفرماید:
« ...بهعلوه این اعتراف یونس به حق و تقاضای بخشش و تسبیح،
َْ ْ َ
وسیلهای شد تا لباس تقوا به او بازگردد؛ یعنی همان سبزی و دین َ و أن َبتنا َعل ْی ِه
َ َ ًَ ْ َْ
طین( و بر او درختی از یقطین [بیساقه] رویانیدیم)؛ بر او رویید،
ق
شجرة ِمن ی ٍ
گویی پارهای از خود او بود ،و این همان لباس تقواست که ملزم و همراه متقین
است؛ همان طور که زشتی آدم با برگ درخت بهشت پوشیده شد و این برگ نیز
ً
َ ْ َْ ْ َ ُ
همان سبزبودن ،یعنی دین و لباس تقواست :یا َبني َآد َم قد أن َزلنا َعل ْیک ْم ِلباسا
َ ْ ُ ْ َ ً َ ُ َّ ْ
ُ
َ ْ
َ َ َّ ُ ْ َ َّ َّ ُ َ 2
َ َْ
الله لعلهم یذکرون
آیات ِ
یواري سوآ ِتکم و ریشا و ِلباس التقوي ِذلک خی ٌر ِذلک ِمن ِ
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(ای فرزندان آدم! برای شما جامهای فرستادیم تا شرمگاهتان را بپوشاند و زینتی
برایتان است ،و جامۀ پرهیزگاری؛ این از هر جامهای بهتر است .این یکی از آیات
خداوند است ،باشد که پند گیرند).
َ فن َب َذن ُاه ْبا َلع َر ِاء َو ُه َو َس ٌ
قیم( پس او را به خشکی ،عریان و بیسرپناه انداختیم؛
در حالی که بیمار بود) :بیماری یونس بهدلیل زدودهشدن لباس تقوا از او ،پس
از رویگردانی و گریختنش بود؛ وی مصداق بندهای بود که از آقا و موالیش
سرپیچی میکند یا میگریزد.
درخت یقطین از درختان بهشت است و بهمعنی درخت دین و تقواست».

1

با دانستن مطالب گفتهشده ،روشن میشود هیچ تناقضی میان این دو آیه وجود ندارد.
َ َْ ْ
افکندن یونس در خشکی بدون سرپناه در حالی که بیمار بود ف َن َبذن ُاه ِبال َع َر ِاء َو ُه َو
َس ِق ٌیم( پس او را در حالی که ناخوش بود به زمین خشک باز بدون پوشش افکندیم)،
ً
واقعهای بود که بهدلیل استغفار و تسبیحش واقعا برایش اتفاق افتاد .اما این سخن
ْ
َ َ ْ
ٌ
َ َْ ََ َ
حقتعالی :ل ْوال أن تد َارک ُه ِن ْع َمة ِم ْن َر ِّب ِه ل ُن ِبذ ِبال َع َر ِاء َو ُه َو َمذ ُم ٌوم( اگر لطفی از جانب
ً
پروردگارش تدارک [حال] او نمیکرد ،قطعا نکوهششده بر زمین خشک انداخته میشد)،
یعنی در حالتی که استغفار نمیکرد عقوبت مقدرشده برای او بهصورت یک «جسد بیجان»
بود ،علوه بر عقوبت روحانی که برایمان روشن شد.
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اشکال  :62دستور یعقوب به پسرانش که از درهای مختلف وارد
شوند
به نظر تشکیککنندگان ،سخن یعقوب به پسرانش ـکه قرآن آن را حکایت کردهـ دارای
َ
ََ َ
ُُ
َ َْ ُ ُ
َ َ
ُْ
اب َو ِاح ٍد َو ْادخلوا ِم ْن أ ْب َو ٍاب ُمتف ِرق ٍة َو َما أغ ِني
تناقض استَ  :وقال َیا َب ِن َي ال تدخلوا ِم ْن َب
ٍ
ْ ْ َ َ َ َ َْ ُ َ َْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ
َ
َ
ُ
َع ْنک ْم ِم َن الل ِه ِم ْن ش ْي ٍء ِإ ِن ال ُحک ُم ِإال ِلل ِه َعل ْی ِه ت َوکلت َو َعل ْی ِه فل َیت َوک ِل ال ُمت َو ِکلون * َول َما َدخلوا
م ْن َح ْی ُث َأ َم َر ُه ْم َأ ُب ُ
وه ْم َما َک َان ُی ْغني َع ْن ُه ْم م َن َالله م ْن َش ْيء إ َال َح َاج ًة في َن ْفس َی ْع ُق َ
وب
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
َ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َٰ َ َ ْ َ َ َ َ
ََْ ُ َ 1
اس ال یعلمون( و گفت :ای پسران من
قضاها و ِإنه لذو ِعل ٍم ِلما علمناه ول ِکن أ کثر الن ِ
همه از یک در وارد نشوید؛ بلکه از درهای مختلف درآیید و من در برابر خدا هیچ سودی به
حال شما نخواهم داشت ،که فرمانروایی عالم جز خدا را نیست ،بر او توکل کردم و باید همۀ
صاحبان مقام توکل هم بر او اعتماد کنند * .و چون آنها به ملک مصر به طریقی که پدر
دستور داده بود وارد شدند .البته این کار هیچ سودی برایشان در برابر خدا نداشت جز آنکه
در دل یعقوب غرضی بود که ادا نمود ،و او بسیار دانشمند بود ،زیرا ما او را علم آموختیم
ولی اکثر مردم نمیدانند) ،زیرا بهرغم اینکه تصریح کرده کارها به دست خداوند است و جز
خداوند هیچ چیزی برایشان سودی ندارد ،و آن را دو مرتبه تکرار کرده است ،ولی به آنان
دستور داد از درهای مختلف وارد شوند ،تا به فرزندانش آسیبی بهخاطر حسادت نرسد.
پاسخ:

به انسان در دنیای امتحان (عالمی که ما در آن هستیم) دستور داده شده است اسباب
ً
را به کار گیرد ،و در عین حال بر او الزم است همیشه در قلبش حاضر داشته باشد و یقینا
اعتقاد داشته باشد که خداوند سبحان « ُمسبباالسباب» است و هرگونه بخواهد در
فرمانرواییاش کاری را انجام میدهد یا انجام نمیدهد .به همین دلیل وقتی مردی نزد
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رسول خدا آمد و عرض کرد ای رسول خدا! شترم را باز بگذارم و به خدا توکل کنم ،یا آن
1
را ببندم و توکل کنم؟ فرمود[« :پایش را] ببند و توکل کن».
از سید احمدالحسن پرسیده شد :ما با اشکالی روبهرو میشویم؛ از یک سو باید به خدا
توکل کنیم ،و از سوی دیگر باید با سببها تعامل کنیم! سخن نهایی در این خصوص
چیست؟ ایشان پاسخ داد:
«بین توکل به خدا که مسبباالسباب است و تعامل با اسباب ،تعارضی وجود
خداوند مسبباالسباب را قبل از سبب ،بههمراه آن و بعد از آن
ندارد .مؤمن باید
ِ
ببیند؛ چراکه ال حول و ال قوة اال بالله.
این عالم ،جملگی عالم اسباب است .کسی که بگوید به خدا توکل کردم و عملی
انجام ندهد ،دروغگوست؛ چراکه خداوند به عملکردن فرمان داده و فرموده است:
ََ َ ُُ
َ
ُ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ً َ ْ ُ
ُّ ُ ُ 2
اک ِبها َوکلوا ِم ْن ر ْز ِق ِه َو ِإل ْی ِه النشور
ن
م
ي
ف
وا
ش
هو ال ِذي جعل لکم اْلرض ذلوال فام ِ
ِ
ِ
(او کسی است که زمین را رام شما گردانید؛ پس بر راههای آن ِسیر کنید و از روزی
خدا بخورید و بازگشت بهسوی اوست).
خداوند سبحانومتعال میفرماید «بر راههایش سیر کنید» یعنی با اسبابی که
3
برای شما آماده کردهایم عمل کنید .والحمد لله وحده».
در نتیجه یعقوب نبی به «سببی» که به نظر مناسب میرسد در مسئلۀ محافظت از
پسرانش به آن عمل کند ،طبق دستوری که به وی داده شده است عمل ،و در عین حال
به خداوند سبحان توکل کرده و کارش را به او سپرده است؛ زیرا خداوندُ ،مسبباالسباب
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است و هیچ تناقضی میان توکل او به خداوند ،با عملکردش با استفاده از سببی که مأمور به
عمل به آن بوده است وجود ندارد؛ همان طور که در سخن سید احمدالحسن روشن شد.
بحثی دربارۀ حسد
حسد ـطبق تعریف علمای مسلمانـ آرزوی ازبینرفتن نعمتی از دیگران است؛ ولی اگر
این فقط یک «آرزوی قلبی» بوده که از سوی حسود صادر شده و او در عمل هیچ کار ظاهری
انجام نداده است تا آزار و اذیتی به فرد مورد حسادت برساند ،پس چرا حسود باید بهخاطر
حسادتش بازخواست شود؟!
چرا حسادت نیز همانند برخی از اندیشهها و آرزوهای بد قلبی نباشد که انسان به خودش
میگوید و تا هنگامی که به کاری تبدیل نشود مورد حساب قرار نگیرد؟! رسول خدا
فرموده است« :خداوند از امتم اشتباه و فراموشی و آنچه را به خودشان میگویند برداشته
1
است».
چرا وضعیت حسادت همانند وضعیت دیگر بدیهایی نیست که انسان در دلش پنهان
َُْ ُ َ ُ ْ ُ
ْ ُ ُ
میکند؟! و خواهد آمد (در پاسخ اشکال  )66که آیۀ َ و ِإن ت ْبدوا َما ِفي أنف ِسک ْم أ ْو تخف ُوه
َ
ُ
ُی َح ِاس ْبک ْم ِب ِه الله( و اگر آنچه در دل دارید آشکار یا مخفی کنید همه را خدا در محاسبۀ
َ َ ُ َ َْ َ
شما خواهد آورد) با آیۀ بعدیاش :ال ُیک ِلف الل ُه نف ًسا ِإال ُو ْس َع َها( خدا هیچکس را تکلیف
ً
نمیکند مگر به قدر تواناییاش) و اگر «حسادت» ـ همان طور که علما میگویندـ ِصرفا یک
آرزوی قلبی باشد ،در این صورت بیش از این نخواهد بود که یک «بدی» باشد که انسان در
قلب خود پنهان کرده است.
واقعیت این است که کسی که دربارۀ این موضوع به سخنان علما مراجعه کند هیچچیز
قابلتوجهی به دست نمیآورد که بهخوبی تفاوت میان حسادت ،و بعضی امور قلبی و روانی
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بدی را که انسان در خود پنهان میکند ولی نسبت به آنها موردحساب قرار نمیگیرد توضیح
ً
دستکم عقوبت آنها همانند عقوبت حسد باشد که بر اساس متون دینی ،واقعا
بدهد ،یا ِ
شدید است.
حسادت ـطبق نظر علماـ آفتی اخلقی و رذیلتی نفسانی ،مثل خشم و دیگر آفات و
رذائل اخلقی است .زینالدین عاملی «شهید ثانی» در توضیح حقیقت «حسادت» میگوید:
«حقیقت حسد ،برانگیختن قوۀ شهویهای است که تمنای مال دیگران را میکند و
خواهان حالتی است که او از آن برخوردار است ،و نیز زوال آنها از دیگران است؛ و الزمۀ
آن ،حرکت قوۀ غضبیه و برافروختهشدن فرد خشمگین ،و جاریشدن خشم او و زیاد
شدنش با توجه به زیادت حالت چیزی است که مورد حسادت قرار گرفته است...
ُعقل اتفاقنظر داشتهاند که حسادت ،با وجود اینکه رذیلت بزرگی برای نفس است،
از جمله اسباب بزرگ برای تخریب جهان نیز هست؛ زیرا شخص حسود ،در جهت
هلکت صاحبان فضایل و اهل شرف و اموال کسانی که آبادانی زمین به وجود آنان
1
وابسته است ،بسیار فعال است و حرکات گستردهای انجام میدهد».

اینکه «حسادت ،حسنات را میخورد همان طور که آتش هیزم را میخورد» و جملت
دیگری نظیر آن که بهعنوان عقوبتی برای حسود در متن دینی آمده است ،در توضیح تفاوت
اخلقی روانی) با برخی دیگر از آفات اخلقی و آرزوها و
میان حسادت (بهعنوان یک آفت
ِ
تمناهای قلبی دیگر ،در توجیه مسئلۀ بازخواست و عقوبت اخروی کفایت نمیکند.
درست آن است که «حسادت» ـبه آن صورتی که علمای مسلمان تصور میکردهاندـ در
ً
واقعیت وجودیاشِ ،صرفا یک مسئلۀ نفسانی نیست؛ بلکه یک کارکرد بیرونی نیز هست
ً
که عمل توسط فرد حسود انجام میشود ،و چه بسا گاهی منجر به رساندن ضرر و زیان به
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فرد مورد حسادت نیز بشود و حتی چه بسا آزار وی ،منجر به قتل او شود؛ البته اگر خداوند
تأثیر و نتیجۀ کاری را که حسود انجام داده است جاری نماید .به همین دلیل امام علی
حسادت را «ظلم و ستمی» دانسته است که توسط حسود نسبت به فرد مورد حسادت ،انجام
میشود؛ میفرماید« :هیچ ظالمی را همچون شخص حسود به مظلوم شبیهتر ندیدم؛ که
1
او جانی خسته ،دلی سرگشته و اندوهی پیوسته دارد».
متن زیر توضیحی است از سوی سید احمدالحسن درباره معنای «رفع» که در متون
دینی آمده ،در گفتوگویی که با ایشان انجام شده است .در این متن ایشان به «حسادت»
نیز پرداخته است و در آن توضیح کافی و شافی برای واقعیت حسادت مییابیم؛ و اینکه چرا
دین ،آن را جزو محرمات و گناهان کبیره دانسته است؛ بهطوری که «حسود» به خاطر
حسادتش مورد شدیدترین بازخواستها قرار میگیرد .ایشان میفرماید:
آدم مرفوع وجودی داشته است ،و دیگر مرفوعها نیز وجودی دارند .در
« ِ
اینجا نکتهای هست که شاید قسمتی از این موضوع را برای شما روشن سازد .آیا
میدانی حسادت چیست و نحوۀ اثرگذاری آن به چه صورت است؟ و چرا حسد جزو
گناهان کبیره به شمار میرود و صاحبش (شخص حسود) حتی اگر حسادتش
بهطور جسمانی به مرحلۀ عمل نرسد ،بابت آن محاسبه و مجازات میشود؟
در ابتدا باید به انسان و وجود او در عالم جسمانی نگاهی بیندازیم .عالم
جسمانی ،در واقع تراکم نیرو یا انرژی است و به همین دلیل ،تراکم ،بین بیشترین
مقدار و کمترین مقدار در نوسان است .گمان میکنم شما این خاصیت را در مواد
جسمان ِی مختلفی که میشناسی ،بهوضوح مشاهده میکنی ،هرچند این اجسام
ً
ً
تقریبا در یک سطح قرار دارند و بین آنها تفاوت زیادی وجود ندارد .شما قطعا گازی
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که زمین را احاطه کرده ،در دستهبندی متفاوتی نسبت به آب قرار میدهی.
همینطور سنگ و دیگر مواد را .شما هوا یا گاز پیرامون زمین را نمیبینی ،ولی
مشاهدهنشدن آن توسط شما ،نفیکنندۀ وجود آن در این زمین نیست.
حال ،وجود انسان ـهر انسانیـ از آسمان اول یا منتهیالیه پایینی آن (که همان
نفس اوست) تا به چگالترین (متراکمترین) چیز در این عالم جسمانی امتداد
مییابد؛ لذا شما در ترکیب جسم انسان با باطنهایی روبهرو هستی؛ در حقیقت در
اینجا ما با نفس ،جسم مادی مرئی و جسم مادی غیرمرئی سروکار داریم .برای
جسم نامرئی؛ ولی در حقیقت
اینکه درک مطلب برای شما آسان شود میگویم یک ِ
تجلیات بسیار زیاد و ظهورهای بسیار زیادی وجود دارد که به تعداد آنها ،برای
انسان جسم یافت میشود .به همین دلیل است که خدای متعال فرموده است:
َ وإن َت ُع ُد ْوا ن ْع َم َة الله َال ُت ْح ُص َ
وها( 1و اگر بخواهید نعمتهای خدا را شمارش
ِ
ِ
ِ
کنید نمیتوانید) .شمارش ،ممکن است؛ ولی تعیین تعداد (إحصاء) ،ناممکن است؛
به این دلیل که تعداد وجودهای انسان که نعمتهای الهی بر آنها افاضه شده،
برابر است با امتداد وجود انسان تقسیم بر تجلیاش؛  2و از آنجا که تجلی باید
کوچکترین حد ممکن باشد تا ارتباط و اتصال بین وجودهای انسان برقرار شود و
بهعبارت دیگر وی یک مجموعۀ یکپارچه و کامل باشد ،لذا هر تجلی ،نزدیکترین
چیز به صفر است.
حال با تقسیم هر عدد بر صفر ،چه نتیجهای به دست میآید؟ نتیجه ،بینهایت
است ،و بینهایت نه شمرده میشود و نه مقدار دارد؛ اما در اینجا صفر نداریم .بلکه

 - 1ابراهیم.34 :
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با عددی سروکار داریم که نزدیکترین مقدار به صفر محسوب میشود .نتیجۀ
تقسیم هر عدد بر نزدیکترین مقدار به صفر چه میشود؟ نتیجه ،عددی بسیار
بزرگ است که هرچند جزو اعداد به شمار میرود ،مقدار (احصاء) ندارد و باالتر از
حد شمارش است.
برای اینکه مطلب را به ذهن شما نزدیک کنم ،تصور کن این عدد عبارت است
از یک و جلویش به اندازۀ یک میلیارد سال نوری صفر تا بتواند به شماره درآید .اگر
نعمتهای الهی ده یا صد یا هزار تا بود ،قابلشمارش و اندازهگیری میبود و اگر به
شما میگفتم تعداد نعمتهایی را که خدا به شما داده شماره کن ،هرچقدر هم نعمت
بشماری ،تعداد آنها به یک میلیون نعمت نمیرسد؛ من گمان نمیکنم شما حتی
بتوانی هزار نعمت را بشماری؛ بنابراین چگونه است که خدای متعال میفرماید
نمیتوانید آنها را اندازهگیری (تعیین مقدار) نمایید؟ و بر چه اصلی چنین چیزی
میفرماید؛ در حالی که این نعمتها هرچند فراتر از اندازهگیری (تعیین مقدار) است،
در زمرۀ معدودات (قابلشمارشها) قرار دارند؟
برای رفع ابهام و تناقض این مسائل باید شما به اینکه انسان دارای تجلیات و
ً
وجودهای زیادی است شناخت پیدا کنید .همان طور که قبل شرح دادم اگرچه این
تجلیات قابلشمارش است ،اندازهگیری و تعیین مقدار (احصاء) آنها ناممکن
است .هر نعمتی از نعمتهای الهی ،بر تمام این تجلیات افاضه شده و لذا فقط یک
نعمت هم بهتنهایی کافی است تا غیرقابلشمارشبودن نعمتها را بر خودمان
متوجه شویم .بنابراین تنها یک جسم از این اجسام یا تجلیات کافی است تا وجود
سومی هم در کنار آن موجود باشد و همان طور که این جسم در این عالم جسمانی
تأثیر میگذارد ،آن جسم سوم نیز تأثیرگذار باشد.
اکنون به موضوع حسادت بازمیگردیم :بهعنوان مثال شخصی در آرزوی
داشتن خودروی فرد دیگری است و امید دارد این خودرو از دست آن فرد خارج شود
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و از ِآن خود او شود .این خودرو در حال حرکت ،در مسیر واژگون میشود و تصادف
میکند .آیا این نوعی از حسادت نیست؟ چرا حسادت حرام است و چرا با اینکه
شخص حسود با دستان خودش خودرو را واژگون نکرده ،برای این کارش عقوبت
میبیند؟
آری فرد حسود با جسم سوم خود یا با وجود جسمان ِی نامرئیاش که در این عالم
جسمانی تأثیرگذار است ،خودرو را واژگون ساخته است .این تجلیات دارای مراتب و
ً
درجاتی است و قبل بیان کردم که غیرمرئی است ،ولی آن اندازه از تراکم و غلظت
را داراست تا برای اثرگذاری در این عالم جسمانی و آنچه در آن است ،کفایت کند؛
بنابراین خداوند سبحان بهوسیلۀ این تجلی یا جسم نامرئی ،قدرت تأثیرگذاری بر
دیگران را در انسان قرار داده است و به این صورت او را در معرض امتحان و آزمایش
قرار میدهد .خدا انسان را امر فرموده که با این قدرت ،به شرارت و پلیدی نپردازد.
اگر او کار بدی انجام دهد محاسبه و مؤاخذه میشود؛ زیرا او این کار را به دست
ً
خودش انجام داده است؛ لذا برخلف آنچه مردم گمان میکنند ،حسد ،صرفا یک
عمل نفسانی نیست.
وجود مرفوع نیز نوعی از این تجلیات و وجودهاست و برای او جسمی از همین
1
نوع وجود دارد».
همان طور که دیدیم توضیح سید احمدالحسن فقط به توضیح واقعیت حسادت خلصه
نمیشود؛ بلکه تناقضی را که دربارۀ این آیه به ذهن برخی از تشکیککنندگان خطور میکند
نیز پاسخ داده است :إ ْن َت ُع ُدوا ن ْع َم َة َالله َال ُت ْح ُص َ
وها؛ زیرا برای ما توضیح داده است که
ِ
ِ
ِ
حتی فقط درنظرگرفتن یکی از نعمتهایی که خداوند به انسان بخشیده است برای توجیه
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َ ال ُت ْح ُص َ
وها کفایت میکند ،چه برسد به درنظرگرفتن همۀ نعمتهای خداوند؛ بهرغم
اینکه همۀ نعمتها در دایره شمارششدهها قرار میگیرند.
ما وقتی مرتب این سخن را تکرار کنیم که قرآن به بیانکنندهای الهی نیاز دارد که
حقایق آن را میشناسد ،منظور ما وجود مثل چنین ترجمان الهی است که توانایی شرح و
توضیح کتاب خدا ،و محکمکردن تمام چیزهایی را که برای همۀ مردم مشتبه شده است
دارد؛ همچنین او کسی است که به اسرار دین و آفرینش خداوند احاطه دارد.
اشکال  :63توصیف بهشت ،به پهنای آسمانها و زمین
ََ
َ ُ ْ ُ َّ َّ
َ
برخی از تشکیککنندگان تصور میکنند آیۀَ  :وقالوا ال َح ْمد ِلل ِه ال ِذي َصدق َنا َو ْعد ُه
َ َ ْ َ َ ََ ُ
ْ
ُ ََ
َوأ ْو َرث َنا اْل ْرض نت َب َّوأ ِم َن ال َج َّن ِة َح ْیث نشاء( 1و گویند سپاس خدایی را که وعدهاش را بر ما
راست گردانید و سرزمین [بهشت] را به ما میراث داد .از هر جای آن باغ [پهناور] که
بخواهیم جای میگزینیم) بهشت را بهصورت زمینی توصیف کرده ،اما در آیات دیگر آمده
ُ َ
است که بهشت همچون پهنای آسمان و زمین است؛ مثل آیهَ  :و َج َّن ٍة َع ْرض َها ک َع ْر ِض
َْ
ُ َّ ْ َّ
َّ
الس َماء َواْل ْر ِض أ ِعدت ِلل ِذ َین َآم ُنوا( 2و بهشتی که پهنایش چون پهنای آسمان و زمین
است [و] برای کسانی آماده شده که ایمان آوردهاند) یا به پهنای آسمانها و زمین است،
َ
ُ
ُ ْ َ ُ ُ َّ ْ
ُ
ْ
مثل آیۀَ  :و َس ِار ُعوا ِإلی َمغ ِف َر ٍة ِم ْن َر ِّبک ْم َو َج َّن ٍة َع ْرض َها ا َّلس َم َوات َواْل ْرض أ ِعدت
ل ْل ُم َّتق َ
ین( 3و برای رسیدن به آمرزشی از پروردگار خود و بهشتی که پهنایش [بهاندازۀ]
ِ ِ
آسمانها و زمین است [و] برای پرهیزگاران آماده شده است بشتابید) .چگونه بهشت روی
زمین است در حالی که پهنایش همچون پهنای آسمان یا آسمانها و زمین است؟
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اگر بدانیم منظور از بهشت چیست ،و اینکه پهنایش همچون پهنای آسمان و زمین ،یا
پهنای آسمانها و زمین است چه معنایی دارد ،جایی برای اشکال تشکیککنندگان باقی
نخواهد ماند.
علمای مسلمان به معنای آن پرداخته و احتماالت و تفسیرهای متعددی را مطرح
1
کردهاند؛ از جمله:
-1

-2
-3
-4

پهنای بهشت همانند پهنای آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه
است ،اگر به یکدیگر متصل شوند ،و کملۀ «عرض» (پهنا) به این دلیل آمده
که اشاره کند «طول» بیشتر از «عرض» است.
بها (قیمت) بهشت اگر فروخته شود ،معادل بهای آسمان و زمین خواهد بود
اگر فروخته شود.
عرض به گنجایش اشاره دارد ،و منظور از آن عرض در مقابل طول نیست.
منظور از عرض در اینجا طول است؛ پس عرض آسمانها و زمین یعنی
همانند طول آنها.

از سخنان علما مشخص است که منظور آنها از زمین ،همین سیارهای است که ما در
آن زندگی میکنیم ،و بنده نمیدانم آنها چه پاسخی در جواب کسی دارند که از آنها
بپرسد :اگر ـطبق تصویری که آنها ارائه میدهندـ پهنای بهشت همانند پهنای آسمانها
و زمین باشد ،پس برای جهنمی که طبق متون دینی ممکن نیست ُپر شود دیگر چه باقی
میماند؟!

 - 1بهعنوان مثال مراجعه کنید به :شریف رضی ،حقائقالتأویل :ص  238تا 241؛ مجلسی ،بحاراالنوار82/8 :؛
رازی ،تفسیر رازی234/29 :؛ ابوحیان اندلسی ،تفسیر البحر المحیط62/3 :؛ و دیگران.
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همچنین آنها ـمنظورم علمای مسلمان استـ در توضیح معنای هفت آسمان ،چیزی
بیش از طبقات یا صفحات ذکر نمیکنند؛ طبقهای بر روی طبقه ،و صفحهای بر روی
صفحهای دیگر؛ و حتی در واقع ،بیشتر آنها معنای «آسمان دنیا» را ـکه در متون دینی
بسیار ذکر شده استـ به آسمان جسمانی محدود میکنند؛ حال آنکه آسمان جسمانی فقط
قسمتی قابلمشاهده و دیدهشده از آن است نه چیز دیگر ،و قسمت بزرگی از آسمان هست
که ما نمیتوانیم آن را ـبهرغم جسمانیبودنشـ ببینیم ،و به این ترتیب آسمان جسمانی
ـهمان طور که روشن خواهد شدـ چیزی جز قسمت یا جزئی از آسمان دنیا نیست.
همچنین همۀ مسلمانان معتقدند بهشت در جهانی غیر از جهانی است که ما در آن
هستیم؛ و اگر چنین باشد پس مقصود از تشبیه پهنای آن به پهنای آسمان جسمانی و زمین
آن چیست (اگر منظور از آن ،آسمان جسمانی باشد)؛ حال آنکه آسمان و زمین جسمانی،
ً
اگر با عالم بهشت یا بهطور کلی عوالم بهشتها مقایسه شوند ،تقریبا هیچ چیزی به حساب
نمیآیند.
بهعلوه ،علما ،متون واردشده از جانشینان خدا دربارۀ این آیه را چگونه میفهمند؟
َ َ َ ْ َ َ ََ ُ
ََ
ْ
ْ ُ َّ َّ
ُ ََ
ال َح ْمد ِلل ِه ال ِذي َصدق َنا َو ْعد ُه َوأ ْو َرث َنا اْل ْرض نت َب َّوأ ِم َن ال َج َّن ِة َح ْیث نشاء( سپاس خدایی
را که وعدهاش را بر ما راست گردانید و سرزمین [بهشت] را به ما میراث داد .از هر جای آن
باغ [پهناور] که بخواهیم جای میگزینیم)؛ زیرا ـهمان گونه که امام باقر فرمودهاند1ـ
برخی از روایات بیان کردهاند منظور از آن «زمین بهشت» است .آیا منظور از «زمین بهشت»
ً
در متون ،همین زمینی است که ما اکنون در آن هستیم؟ و آیا واقعا علمای مسلمان معتقدند
بهشت در همین زمین است (همان طور که تشکیککنندگان چنین برداشت کردهاند)؟ و
آیا بهشت ،زمینی همانند همین زمین جسمانی است که طول و عرض دارد؟
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دانستن مراد از «بهشت و زمین و آسمان» و نیز دانستن معنای «تشبیه بهشت به پهنای
آسمانها و زمین» در آیات گذشته ـبیتردیدـ مبنایی است که بر اساس آن این اشکال از
پایه و اساس پاسخ داده میشود؛ اما کسی که در سخنان علمای مسلمان در این زمینه
تحقیق کند چیزی نخواهد یافت تا برای پاسخ به اشکال تشکیککنندگان بتواند به آن تکیه
کند.
سید احمدالحسن از دیدگاه خود در کتابهایش در جاهای متعدد معنای آسمانهای
هفتگانه و آفرینش آنها ،و رابطۀ علی حاکم بر آنها را توضیح داده است (منظورم متوقف
و وابستهبودن آفر ینش هر آسمان به آسمان باالییاش است)؛ و بهطور خلصه :آسمانها
از آسمان هفتم کلی (آسمان عقل) شروع میشود .سپس آسمانهای ششگانۀ مثالی قرار
دارند که با آسمان ششم شروع میشود تا به آسمان اول (آسمان دنیا) فرود میآید و ختم
میشود« .آسمان دنیا» به دو قسمت تقسیم میشود :آسمان اول و آسمان جسمانی.
ایشان فرموده است:
«الزم است دقت شود که آسمان اول ،حد نهایی آسمان دنیاست؛ یعنی آسمان
دنیا در این عالم جسمانی آغاز میشود و به نخستین عالم ملکوتی روحانی خاتمه
مییابد .یعنی نهایت آن حلقۀ وصل است و پایان آن یا حلقۀ وصل ،آسمان اول
است .در زیارت جامعه آمده است ....« :و حجتهای خدا بر اهل دنیا و آخرت و
َ ُ َ ُ َ َ َّ
َُْ
َ ْ ُ
الله ال ِإل َه ِإال ُه َو ل ُه ال َح ْمد ِفي اْلولی
اولی ... ». ...و در قرآن آمده است :وهو
َ ْ ْ َ ُ
َواْل ِْخ َر ِة َول ُه ال ُحک ُم َو ِإل ْی ِه ت ْر َج ُعون ( 1اوست خدایی که معبودی جز او نیست.
ستایش خاص اوست ،چه در این جهان و چه در جهان دیگر ،و فرمان فرمان اوست
ْ ََ
ََ ْ ُ
و همگان به او بازگردانده میشوید) و نیز حقتعالی میفرمایدَ  :ولقد َع ِل ْمت ُم َالنشأة
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ْ ُ َ ََ َ ََ َ َ
اْلولی فل ْوال تذک ُرون( 1شما از پیدایش نخست آگاهید؛ چرا به یادش نمیآورید؟).

در اولی ،دو عالم وجود دارد :ذر و رجعت ،و در آن نفسها قرار دارند .همان
طور که رسول خدا فرموده است خداوند سبحانومتعال از هنگامی که عالم
اجسام را آفرید به آن ننگر یسته است .منزلگاه کار و عمل مجدانه از پایان عالم
اجسام که پایان آسمان دنیاست آغاز میشود ،و این پایان ،همان آسمان اول است.
َْْ
ََ ْ َ َْ َ َ ُ
ُ
َ َ
حقتعالی میفرمایدَ  :و لقد خلقنا ف ْوقک ْم َس ْب َع طرا ِئق َو ما ک َّنا َع ِن الخل ِق
غاف َ
لین( 2و بر فراز سرتان هفت راه بیافریدیم ،و ما از این خلقت ،غافل نبودهایم).
ِ
هفت راه ،آسمانهای هفتگانه است ،از آسمان اول تا آسمان هفتم ،و آسمان
جسمانی دنیا جزو آنها نیست؛ چراکه این آسمان باالی ما قرار ندارد بلکه ما درون
َ ُ َ َ
آن هستیم و بر ما (ز یر ما و باالی ما و از هر جهت زمین) احاطه داردَ  .ی ْست ْع ِجلونك
ْ َ
َ َ ٌ ْ َ
َّ
ِبال َعذ ِاب َو ِإن َج َه َّن َم ل ُم ِحیطة ِبالک ِاف ِرین( 3از تو بهشتاب عذاب میطلبند ،حال
آنکه جهنم بر کافران احاطه دارد) .در ادامه برای شما تبیین خواهد شد چرا این آیه
را اینجا آوردهام.
اگر آسمانها را با این تفصیل بشماریم در این صورت ،هشت تا خواهند بود و
ً
نه هفت تا! اصوال دنیای جسمانی جزو آنها به حساب نمیآید؛ زیرا ـبههمراه
آسمان اول و آسمان جسمانیـ جزئی از آسمان دنیاست؛ بنابراین اگر «اولی» یا
«دنیا» نام برده شود ،در ضمن آن قرار میگیرد؛ چراکه جزئی از آن و پیرو و تابع آن
است.
آسمان جسمانی یک بار «زمین» به شمار میرود و یک بار «آسمان دنیا»؛ زیرا
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قسمت مرئی آن است .در آسمان جسمانی ،زمین و حتی تمام زمینهای هفتگانه
قرار دارد و در هفتمین زمین «جهنم» قرار دارد .همان طور که بهشت در آسمان
دوم است؛ اما در آسمان اول «بهشت زمینی» یافت میشود که همان بهشت آدم
است؛ زیرا آسمان اول ـهمان طور که پیشتر بیان داشتمـ بخشی از آسمان دنیاست
که ملکوت آن است.
از علی بن ابراهیم ،از پدرش ،از احمد بن محمد بن ابونصر ،از حسین بن میسر
روایت شده است :از اباعبدالله دربارۀ بهشت آدم سؤال کردم ،فرمود:
بهشتی از بهشتهای دنیا که در آن خورشید و ماه طلوع میکنند که اگر از
1
بهشتهای آخرت بود ،بههیچوجه از آن خارج نمیشد».
حال اگر بدانیم «زمین» در مقایسه با آسمان جسمانی ،به همین زمین جسمانی اطلق
میشود ،و در مقایسه با آسمان اول ،به آسمان جسمانی نیز (زمین) گفته میشود ،در این
صورت متوجه میشویم آسمان اول را میتوان در مقایسه با آسمانهای ششگانه باالی آن
بهشت زمینی بوده
«زمین» نامید؛ ازاینرو در وصف بهشت آدم چنین نقل شده که
ِ
ً
است ،ولی قطعا در این زمین نیست؛ زیرا شرح آن که در متون ذکر شده است ،در چهارچوب
قوانین جهان جسمانی ما صدق نمیکند (همان طور که در کلم قبلی سید احمدالحسن
ملحظه کردیم ،و توضیحات آن نیز بهتفصیل در پاسخ اشکال  51ارائه شد)؛ بلکه «بهشت
آدم» در آسمان اول قرار دارد؛ و نیز میتوان فهمید هر آسمانی را میتوان نسبت به آنچه
باالی آن است «زمین» نامید.
اکنون میتوانیم معنای گفتۀ پیشین امام باقر را دربارۀ «زمین بهشت» در تفسیر این
َ َ ْ َ َ ََ ُ
ْ
ُ ََ
آیه بدانیمَ ... :وأ ْو َرث َنا اْل ْرض نت َب َّوأ ِم َن ال َج َّن ِة َح ْیث نشاء .منظور از زمین در این آیه ـبه
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آن صورتی که تشکیککنندگان فهمیدهاندـ زمین جسمانی نیست؛ بلکه منظور «آسمانی»
است که بهشت در آن واقع شده است؛ زیرا در مقایسه با آنچه باالی آن است کلمۀ «زمین»
بر آن اطلق شده است؛ و میدانیم بهشت یکی نیست ،بلکه ـچنانکه قرآن تصریح میکندـ
بهشتهای متعددی وجود دارند؛ همان طور که آسمان نیز یکی نیست.
برای اینکه این حقیقت بیشتر روشن شود و معنای «بهشت» و نیز معنای اینکه پهنای
آن همانند پهنای آسمان و زمین ،یا پهنای آسمانها و زمین است دانسته شود ،پاسخ سید
احمدالحسن را به سؤالی که در این زمینه از ایشان پرسیدم برایتان نقل میکنم و با آن،
مسئلۀ متشابهی را که علمای مسلمان نتوانستهاند محکم کنند و اشکال تشکیککنندگان
نیز پاسخ داده میشود:
«پرسش:

َْ
ُ َّ ْ َّ
حقتعالی میفرمایدَ  :و َج َّنة َع ْر ُض َها َک َع ْرض َّ
الس َماء َواْل ْر ِض أ ِعدت ِلل ِذ َین
ٍ
ِ
َآم ُنوا( 1و بهشتی که پهنایش هچون پهنای آسمان و زمین است [و] برای کسانی
ُ
ُ
َ ْ
آماده شده که ایمان آوردهاند) و َ و َس ِار ُعوا ِإلی َمغ ِف َر ٍة ِم ْن َر ِّبک ْم َو َج َّن ٍة َع ْرض َها
َّ َ َ ُ َ ْ َ
اْل ْر ُض ُأع َّد ْت ل ْل ُم َّتق َ
ین( 2و برای نیل به آمرزشی از پروردگار خود و
السموات و
ِ
ِ ِ
بهشتی که پهنایش [بهاندازۀ] آسمانها و زمین است [و] برای پرهیزگاران آماده
شده است بشتابید) .منظور از بهشت در دو آیه چیست؟ و اینکه پهنای آن بهاندازه
پهنای آسمان (یا آسمانها) و زمین است چه معنایی دارد؟

پاسخ:
اول :مقصود از پهنای آسمان و زمین ،و پهنای آسمانها و زمین ،بیشترین
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وسعت ممکن است؛ چراکه آسمان و زمین یا آسمانها و زمین ،همان خلقت یا
عالم مخلوق است.
دوم :میتوانیم دربارۀ همۀ آسمانها ،واژۀ «آسمان» را به کار ببریم ،بهمعنای
جمع آنها با کلمۀ «آسمان» در برابر «زمین».
سوم :میتوانیم دربارۀ هر آسمان نسبت به آسمان باالییاش ،اصطلح
«زمین» آن آسمان را به کار ببریم؛ همچنین دربارۀ «کل آسمان جسمانی»
ِ
میتوانیم بگوییم «زمین» است.
ً
آسمان جسمانی در سطح محسوس و قابلمشاهده برای ما قطعا بهشت نیست،
بلکه آتش جهنم است؛ همچنین توضیح دادم دنیا یا آسمان دنیا به آسمان جسمانی
و آسمان اول تقسیم شده است ،و در آسمان اول ،اولین بهشت قرار دارد ،و آسمان
اول را نسبت به آسمانهای ملکوتی باالی آن میتوان زمین نامید.
پس بهشت از آسمان اول و آنچه باالی آن است ،و جهنم از آسمان جسمانی
و آنچه در ز یر آن است آغاز میشود؛ البته آنچه در ز یر آسمان جسمانی است از نظر
ً
تراکم و ازدحام بیشتر از آسمان جسمانی است؛ مثل سیاهچالهها و چگالی آنها را
تصور کنید .سیاهچالهها با وجود اینکه از آسمان جسمانی هستند با توجه به اینکه
ما آنها را میبینیم و با توجه به اینکه آنها از تراکم مادۀ جسمانی تشکیل شدهاند،
اما از سوی دیگر آنها جرو آسمان جسمانی نیستند و قوانین فیزیک آسمان
جسمانی بر آنها حاکم نیست.
نتیجه:

بهشت بهقدری وسیع است که توصیف آن به َ ع ْر ُض َها َک َع ْرض َّ
الس َماء
ِ
َْ
ً
َواْل ْر ِض( پهنای آن همانند پهنای آسمان و زمین است) کامل صحیح است؛
چراکه از آسمان اول ـکه میتوان گفت زمین هم هستـ شروع میشود تا به آسمان
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هفتم میرسد؛ همچنین جهنم بهقدری وسیع است که ُپر کردن آن ناممکن است،
و شاید سیاهچالهها ما را با جهنم و ُپر نشدنش با هر چیزی که در آن انداخته شود،
آشنا میسازد .سیاهچاله مقادیر عظیمی از ماده و انرژی را میبلعد ،و ماده و انرژی
در آن بهحدی متراکم میشود که در تصور ما نمیگنجد و ما نمیتوانیم قوانین آن
را با چهارچوبهای اطلعات جسمانی خود در این جهان جسمانی که بر ما محیط
1
است درک کنیم».
اشکال  :64آیا همۀ مردم وارد آتش میشوند؟
ْ ُ َ
َ َ َ
َ ْ
برخی از تشکیککنندگان میپندارند آیۀَ  :و ِإن ِم ْنک ْم ِإال َو ِار ُد َها کان َعل ٰی َر ِبك َحت ًما
ْ
َمق ِض ًیا( 2و هیچکس از شما نیست مگر [اینکه] در آن وارد میشود .این [امر] همواره بر
پروردگارت حکمی قطعی است) داللت دارد بر اینکه همۀ مردم وارد آتش میشوند؛ در حالی
ُ َ َ
ْ
َ ْ َ
َ َ
ُ َٰ َ
َ
که آیههایِ  :ان ال ِذ َین َس َبقت ل ُه ْم ِم َنا ال ُح ْس َن ٰی أول ِئك َع ْن َها ُم ْب َعدون * ال َی ْس َم ُعون َح ِس َیس َها
ً
ْ َ ْ َُْ
َ ُ َ
َو ُه ْم ِفي َما اشت َهت أنف ُس ُه ْم خ ِالدون( 3بیگمان کسانی که قبل از جانب ما به آنان وعدۀ
نیکو داده شده است از آن [آتش] دور داشته خواهند شد * .صدای آن را نمیشنوند ،و آنان
در میان آنچه دلهایشان بخواهد جاوداناند) داللت دارد بر اینکه برخی از مردم از آتش
دور شدهاند؛ و این تناقض است!
پاسخ:

روشن خواهد شد که هیچ تناقضی بین این دو آیه نیست.
از پاسخ سید احمدالحسن دربارۀ اشکال پیشین برای ما روشن شد که بهشت ،از آسمانی
 - 1گفتوگوی مستقیم با ایشان.
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جسمانی و پایینتر از آن آغاز میشود .ایشان فرموده است:
«...بهشت از آسمان اول و باالتر از آن آغاز میشود ،و جهنم از آسمان جسمانی
ً
و پایینتر از آن آغاز میشود .طبیعتا پایینتر از آسمان جسمانی ،چگالی و تراکم
بیشتری نسبت به آسمان جسمانی دارد». ...
و از آنجا که همۀ مردم برای گذراندن امتحان دوم وارد عالم جسمانی میشوند ،و عالم
جسمانی ـپس از مشخصشدن حقیقت برای انسان در آخرتـ چیزی جز جهنم نیست ،این
یعنی همۀ مردم وارد آتش میشوند (یعنی پیش از مشخصشدن حقیقت آن ،وارد عالم
ْ ُ َ
َ َ َ
جسمانی میشوند)؛ به همین دلیل حقتعالی میفرمایدَ  :و ِإن ِم ْنک ْم ِإال َوا ِر ُد َها کان َعل ٰی
َ َ ََ ْ َ َ َُ َ
َ َ َ ْ ً َ ْ ً ُ َ َُ
الظالم َ
ین ِف َیها ِج ِث ًیا( 1و هیچکس از شما
ر ِبك حتما مق ِضیا * ثم نن ِجي ال ِذین اتقوا ونذر ِ ِ
نیست مگر [اینکه] در آن وارد میشود .این [امر] همواره بر پروردگارت حکمی قطعی است.
* آنگاه کسانی را که پرهیزگار بودهاند میرهانیم ،و ستمگران را به زانو درافتاده در [دوزخ]
َ ُ َ َ ْ َ
ً
رها میکنیم)؛ و از این نظر دقیقا مشابه این سخن حقتعالی استَ  :ی ْست ْع ِجلونك ِبال َعذ ِاب
َ َ ٌ ْ َ
َ
َو ِإن َج َه َن َم ل ُم ِحیطة ِبالک ِاف ِر َین( 2و شتابزده از تو عذاب میخواهند ،و حال آنکه جهنم
ً
قطعا بر کافران احاطه دارد) .واقعیت این است که چیزی که کافران را در برگرفته همین
عالم جسمانی است ،نه چیز دیگر؛ ولی این عالم ـبا توجه به حقیقتش که از آن غفلت شدهـ
چیزی جز جهنمی که آیه بیان داشته است نیست؛ اینکه جهنم ،آنان را در برگرفته است.
به همین دلیل کسی که دنیا و شهوتهایش را بر آخرت ترجیح دهد و معصیت خدا را
بر اطاعت از او پیش بیندازد ،در آتش (یعنی در این عالم جسمانی) رها میشود و از آن
َََُ َ
الظالم َ
ین ِف َیها ِج ِث ًیا( و ستمگران را به زانو درافتاده در [دوزخ] رها
نجات نمییابد .ونذر ِ ِ
میکنیم) یعنی آنان را رها میکنیم تا پس از روشنشدن واقعیت اعمال و شرارتهایشان
 - 1مریم 71 :و .72
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برای خودشان ،با هرآنچه خود انتخاب کردهاند عذاب شوند؛ اما کسی که اطاعت از خدا و
آخرت را برگزیند خداوند او را با فضل و بخشش خود نجات میدهد و او را باال میبرد و از
َ َ
َ ْ
این عالم جسمانی (یعنی آتش ،پس از کشف حقیقت) دورش میکندِ  :إن ال ِذ َین َس َبقت
ْ
َ
ً
ُ َٰ َ
ُ َ
ل ُه ْم ِم َنا ال ُح ْس َن ٰی أول ِئك َع ْن َها ُم ْب َعدون( بیگمان کسانی که قبل از جانب ما به آنان وعدۀ
نیکو داده شده است از آن [آتش] دور داشته خواهند شد).
پس عمل شایستۀ انسان ،همان عاملی است که او را از این عالم جسمانی (یعنی آتش)
باال میبرد و عمل ناشایست ،عاملی است که او را در آتش باقی میگذارد ،و سببی برای
عذابدادن او در آن است.
رسول خدا فرموده است« :همۀ مردم وارد آتش میشوند؛ سپس با اعمالشان ،از آن
1
بازداشته میشوند».
و امام علی فرموده است« :هرگز از آتش نرهد مگر آنکس که اعمال دوزخی را
2
وا گذارد».
اشکال :65پرسش در روز قیامت

َ َ ُ َ
بعضی از تشکیککنندگان میگویند آیۀ َ ف َل َأ َنس َ َ ُ
اب َب ْینه ْم َی ْو َم ِئ ٍذ َوال َیت َساءلون 

3

([دیگر] میانشان نسبت خویشاوندی وجود ندارد ،و از [حال] یکدیگر نمیپرسند) با آیۀ
َ
َْ َ ُ
َ ُ َ
َ وأق َبل َب ْعض ُه ْم َعلی َب ْع ٍض َیت َساءلون( 4و بعضی روی به بعضی دیگر میآورند [و] از
یکدیگر میپرسند) در تعارض است؛ بهخصوص اینکه هر دو صحنه در روز قیامت اتفاق
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میافتد!
پاسخ:

تعارضی میان این دو آیه وجود ندارد؛ زیرا همان طور که خواهیم دید «تساؤل»
(پرسشگری) در این دو آیه معانی متفاوتی دارد.
َ َ ُ َ
«ال َیت َساءلون» (نمیپرسند) در آیۀ نخست ،یعنی نفی پرسشگری ،همدردی یا
فخرفروشی در میان محشورشدگان در آخرت از نظر اصلونسب؛ زیرا وضعیت در آخرت
همانند وضعیت در دنیا نیست .بسیاری از مردم در این دنیا میدانند اعضای خاندانهای
شناختهشده در میان مردم به اصلونسب خود افتخار میکنند و از این نظر امتیازات خاصی
دارند .این آیه چنین درک و تصوری را رد میکند و روشن میکند وضعیت در آخرت ـاز آنجا
که فقط عدالت الهی ،حاکم و نافذ استـ متفاوت است و مسئلۀ اصلونسب هیچ سودی
نمیرساند ،و اصل و ریشه به عمل خود انسان و میزان تقوا و اطاعتش از خداوند بستگی
دارد.
َ
الصور َف َل َأ ْن َس َ
علی بن ابراهیم در خصوص [آیه] َ فإ َذا ُنف َخ في ُ
اب َب ْی َن ُه ْم َی ْو َم ِئ ٍذ َوال
ِ ِ ِ
ِ
َ ُ َ
َیت َس َاءلون( پس آنگاه که در صور دمیده شود[ ،دیگر] میانشان نسبت خویشاوندی وجود
ندارد ،و از [حال] یکدیگر نمیپرسند) گفته است :این آیه پاسخی است به کسانی که به
اصلونسب افتخار میکنند.
امام صادق فرموده است« :هیچکس در روز قیامت پیش نمیافتد مگر با توجه به
اعمالی که انجام داده است ،و دلیل آن ،این سخن رسول خدا است که فرموده :ای
مردم ،عرببودن به رابطۀ پدری نیست ،و عربی فقط یک زبان گفتاری است؛ پس کسی که
عربی صحبت کند عرب است .بدانید شما همه فرزندان آدم هستید ،و آدم از خاک بود؛ و
به خدا سوگند بندۀ حبشی که خدا را اطاعت کند ،بهتر از سرور قریشی است که خدا را
ترین شما نزد خدا باتقواتر ِین شماست ،و دلیل آن ،این سخن
نافرمانی کند .بدانید گرامی ِ
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َ َ ُ َ
الصور َف َل َأ ْن َس َ
حقتعالی استَ  :فإ َذا ُنف َخ في ُ
اب َب ْی َن ُه ْم َی ْو َم ِئ ٍذ َوال َیت َس َاءلون( پس آنگاه
ِ ِ ِ
ِ
که در صور دمیده شود[ ،دیگر] میانشان نسبت خویشاوندی وجود ندارد ،و از [حال] یکدیگر
نمیپرسند) .فمن ثقلت موازینه( پس هرکس کفۀ اعمالش سنگین باشد) فرمود :با
اعمال حسنه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازینه( اینان رستگاراناند؛ و هرکس
کفۀ اعمالش سبک باشد) فرمود :با اعمال ناشایست فأولئك الذین خسروا أنفسهم في
جهنم خالدون تلفح وجوههم النار( اینان کسانی هستند که به خودشان در جهنم ز یان
رساندهاند ،در آن جاودانهاند [در حالی که] صورتهایشان از آتش گداخته است) فرمود:
یعنی برایشان شعلهور میشود و آنان را میسوزاند وهم فیها کالحون( و در آنجا بد منظر
1
هستند)؛ یعنی با دهانهای باز و چهرههای تیره».
امام رضا فرموده است« :کسی که یک عصیانگر را دوست داشته باشد عصیانگر
است ،و کسی که فرد مطیع [امر خدا] را دوست داشته باشد مطیع است .کسی که ظالمی
را پشتیبانی کند ظالم است ،و کسی که عادلی را یاری ندهد ظالم است؛ و [بدانید] میان
خداوند با هیچکسی ،قرابت و نزدیکی وجود ندارد ،و هیچکس به والیت خدا نمیرسد مگر
با اطاعت و فرمانبری .رسول خدا به فرزندان عبدالمطلب فرموده است :اعمالتان را برایم
الصور َف َل َأ ْن َس َ
بیاورید نه َح َسب و َن َسبتان را ،که حقتعالی میفرمایدَ  :فإ َذا ُنف َخ في ُ
اب
ِ ِ ِ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ُ َ ُ َٰ َ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ون * َو َم ْن َ ِخ َف ْت َم َواز ُینهُ
بینهم یوم ِئ ٍذ وال یتساءلون * فمن ثقلت مو ِازینه فأول ِئك هم المف ِلح
ِ
َ ُ َٰ َ َ
َُْ
َ
َ ُ َ
فأول ِئك ال ِذ َین خ ِس ُروا أنف َس ُه ْم ِفي َج َه َن َم خ ِالدون( پس آنگاه که در صور دمیده شود،
[دیگر] میانشان نسبت خویشاوندی وجود ندارد ،و از [حال] یکدیگر نمیپرسند * پس
کسانی که کفۀ میزان [اعمال] آنان سنگین باشد ،ایشان رستگاراناند * .و کسانی که کفۀ
میزان [اعمال]شان سبک باشد ،آنان به خویشتن زیان کردهاند [و] همیشه در جهنم
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میمانند)».

1

َ ُ َ
اما در خصوص َ«یت َساءلون» (میپرسند) در آیۀ دوم ،معنی پرسشگری در این آیه با توجه
ََ
ُ َّ
به سبکوسیاق آیات پیش و پس از آن دانسته میشود .میفرمایدْ  :احش ُروا ال ِذ َین ظل ُموا
َ ََْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َْ ُ ُ َ
وه ْم إ َلی ص َراط ْال َجحیم * َوق ُف ُ
ون * م ْن ُدون َّالله َف ْاه ُد ُ
وه ْم إ َّن ُهمْ
وأزواجهم وما کانوا یعبد
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ َْ َ ِ ِ ِ َ ِ
َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ ََ َ ُ َ َْ ُ ُ َْ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َْ ُ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
مسئولون * ما لکم ال تناصرون * بل هم الیوم مستس ِلمون * وأقبل بعضهم علی بع ٍض
َ َ َ
ََ َ َُ َ
ون * َق ُالوا إ َّن ُک ْم ُک ْن ُت ْم َت ْأ ُت َون َنا َعن ْال َیمین * َق ُالوا َب ْل َل ْم َت ُک ُونوا ُم ْؤمن َ
ین * َو َما کان ل َنا
یتساءل
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ ً َ ِ َ َ َ ِ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ِّ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َّ
علیکم ِمن سلط ٍان بل کنتم قوما ط ِاغین * فحق علینا قول ربنا ِإنا لذا ِئقون * فأغویناکم ِإنا
َْ َ ُ ْ َ ُ َ
ون * إ َّنا َک َذل َك َن ْف َع ُل ب ْال ُم ْجرم َ
ُک َّنا َغاو َین * َفإ َّن ُه ْم َی ْو َ
ین( 2کسانی را
ک
ر
ت
ش
م
اب
ذ
ع
ال
ي
ف
ذ
ئ
م
ٍ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
که ستم کردهاند ،با همردیفانشان و آنچه غیر از خدا میپرستیدهاند * ِگرد آورید و بهسوی
راه جهنم راهبریشان کنید! * و بازداشتشان نمایید که آنها مسئولاند! * شما را چه شده
در تسلیم درآمدگاناند! * و
است که همدیگر را یاری نمیکنید؟! * [نه!] بلکه امروز آنان از ِ
بعضی روی به بعضی دیگر میآورند [و] از یکدیگر میپرسند! * [و] میگویند« :شما
ً
در راستی با ما درمیآمدید [و خود را حق به جانب مینمودید!] * [متهمان]
از
]
[ظاهرا
ِ
میگویند[« :نه!] بلکه خودتان با ایمان نبودید * .و ما را بر شما هیچ تسلطی نبود ،بلکه
ً
خودتان سرکش بودید * .پس فرمان پروردگارمان بر ما سزاوار آمد؛ ما واقعا باید [عذاب را]
بچشیم! * و شما را گمراه کردیم ،زیرا خودمان گمراه بودیم * ».پس ،در حقیقت ،آنان در
آن روز در عذاب شریک یکدیگرند! * [آری ]،ما با مجرمان چنین رفتار میکنیم).
روشن است این آیات وضعیت گروهی از محشورشدگانی را حکایت میکند که به جهنم
هدایت میشوند ،و با توجه به این آیات :الف :بعضی از آنها سبب و وسیلهای برای
گمراهی و اغوای بعضی دیگر بودهاند؛ ب :و این وضعیت به شکلگیری گفتوگو و سرزنش
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و توبیخ دو طرف نسبت به یکدیگر منجر میشود؛ در نتیجه گروه «ب» خود را قربانی
گمراهگری و اغواگری گروه «الف» میدانند و آنها را سرزنش میکنند؛ در حالی که گروه
«الف» پاسخ میدهد :اگر خود شما از اصل و اساس افراد سرکش و غیرمؤمنی نبودید ما
نمیتوانستیم شما را گمراه کنیم؛ و نتیجه این میشود که همگی در عذاب شریک
میگردند.
بهطور کلی ،پرسشگری در آیۀ دوم ـهمان طور که ملحظه کردیمـ عبارت است از
طرف گناهکار که هر دو یک مسیر را پیمودهاند ،و این
سرزنش و توبیخ دوجانبه میان دو ِ
ُ َ
َ
پرسشگری ـبرخلف آیۀ اولـ از نوع تفاخر نسبی یا رسیدن به همدردی برای کسب منفعت
اخروی نیست.
اشکال  :66آیا در روز قیامت از مردم پرسیده میشود یا خیر؟
به نظر برخی از تشکیککنندگان بعضی از آیات [قرآن کریم] روشن کردهاند که مردم
ُ َ َ
َ َ َ َ َّ
در روز قیامت از جانب خداوند بازخواست میشوند؛ مانند :فل َن ْسأل َّن ال ِذ َین أ ْر ِسل ِإل ْی ِه ْم
ً
َو َل َن ْس َأ َل َّن ْال ُم ْر َسل َ
ین( 1پس قطعا از کسانی که [فرستادگان] بهسویشان فرستاده شدهاند
ِ
ً
َ ُ ُ ْ َّ
ُ
خواهیم پرسید و قطعا از [خود] فرستادگان [نیز] خواهیم پرسید) و و ِقفوهم ِإنهم
َ َ َ ََ َ
ُ َ
َّم ْس ُئولون( 2و بازداشتشان نمایید که آنها مسئولاند) و ف َو َر ِّبك ل َن ْسأل َّن ُه ْم أ ْج َم ِع ْی َن * َع َّما
َ ُ
ُ َ
کانوا َی ْع َملون( 3پس سوگند به پروردگارت که از همۀ آنان خواهیم پرسید * از آنچه انجام
میدادند)؛ اما برخی دیگر از آیات اشاره داشتهاند به اینکه آنها بازخواست نمیشوند؛ مثل:
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َ
َّ َ ُ
َ
َ
ٌّ
ف َی ْو َم ِئ ٍذ ال ُی ْسأل َعن ذ ِنب ِه ِإ ٌنس َوال َجان( 1در آن روز هیچ انس و جنی از گناهش پرسیده
َ
َُ
ْ
ُُ
َ
نشود) و َ وال ُی ْسأل َعن ذن ِوب ِه ُم ال ُم ْج ِر ُمون( 2مجرمان را [نیازی] به پرسیدهشدن از
گناهانشان نیست)؛ و این تناقض است.
پاسخ:

شکی نیست که در قیامت از همۀ مردم از ـجمله رسوالن الهیـ سؤال میشود .از
رسوالن دربارۀ تحقق و رساندن رسالت ،و از مردم دربارۀ اعمالشان و آنچه از رسالت الهی
حمل کردهاند و آنچه رسوالن خدا به آنها ابلغ کردهاند پرسیده میشود .بعضی از متونی
که این موضوع را بیان کردهاند تقدیم حضور میشود:
ـ امام علی ...« :سپس در جایگاههای دیگری گرد هم میآیند و آنجا دوستان خدا
و برگز یدگان او به سخن درآورده میشوند .جز به اذن خداوند رحمان سخن نمیگویند ،و در
آن هنگام فرستادگان را به پا میدارند و از ایشان دربارۀ رساندن پیامهایی که برای
امتهایشان بردهاند میپرسند ،و آنها خبر میدهند که پیامها را به امتهای خود
رساندهاند .آنگاه از امتها میپرسند و آنان منکر میشوند؛ همچنان که خداوند متعال
ُ
ً
مر َسل َ
فرمودَ  :ف َل َن ْس َئ َل َّن َّال ِذ َین أ ْر ِس َل إ َل ْیه ْم َو َل َن ْس َئ َل َّن ْال ْ
ین( پس قطعا از کسانی که
ِ
ِ ِ
ً
[فرستادگان] بهسویشان فرستاده شدهاند خواهیم پرسید و قطعا از [خود] فرستادگان [نیز]
3
خواهیم پرسید)». ...
ـ رسول خدا در تفسیر این فرمایش خداوند متعال« :وقفوهم إنهم مسؤولون» فرموده
است« :بنده قدم از قدم برنمیدارد تا اینکه دربارۀ چهار چیز از او سؤال شود؛ از جوانیاش
که در چه راهی به فرتوتی رسانده؛ از عمرش که در چه راهی صرف کرده؛ از داراییاش که
 - 1الرحمن.39 :
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از کجا آورده و در چه راهی صرف کرده؛ و از محبت ما اهلبیت».

1

ـ و نیز از ایشان در بیان آیۀ «وقفوهم إنهم مسؤولون» نقل شده است ،فرمود« :از
والیت علی از آنها سؤال میشود ،که در امر او چه کار کردند؟ در حالی که خداوند متعال
2
به آنان خبر داده که او پس از رسولش خلیفه بوده است».
ـ امام باقر فرموده است :رسول خدا فرمود« :ای قرائتکنندگان قرآن! از خداوند
ً
دربارۀ تکالیفی که در کتاب خود بر دوش شما نهاده است بترسید که قطعا من نیز بازخواست
میشوم و شما نیز بازخواست خواهید شد .من از رساندن رسالت الهی پرسیده میشوم و اما
شما در خصوص تکالیفی که از کتاب پروردگارم و از سنت من بر دوش شما نهاده شده است
3
پرسیده میشوید».
بهعلوه ما معتقدیم خداوند سبحان داناست ،و علم او مطلق است؛ یعنی علمی است
َّ ُ َّ
َ َ َّ َّ ُ ِّ َ
که جهالتی در آن راه ندارد .حقتعالی میفرمایدَ  :واتقوا الل َه َو ْاعل ُموا أن الل َه ِبکل ش ْي ٍء
َع ِل ٌیم( 4و از خدا پروا داشته باشید و بدانید که خدا به هرچیزی داناست) و نیز میفرماید:
َْ
ُ
َُْ
ْ
َّ ُ َ ُ ُ
َ َ ُ َ
َ ُ ُ
َ و َما تکون ِفي شأ ٍن َو َما تتلو ِم ْن ُه ِم ْن ق ْرآ ٍَن َوال ت ْع َملون ِم ْن َع َم ٍل ِإال ک َّنا َعل ْیک ْم ش ُه ًودا ِإذ
َْ
َ َ
َ َ َ
ُ ُ َ
اْل ْرض َوَال في َّ
َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ِّ َ ْ ْ َ َ َّ
الس َم ِاء َوال أ ْصغ َر ِم ْن ذ ِلك
ت ِف
ِ
یضون َِّف ِیه وما یعزب عن ربك ِمن ِمثق ِال ذر ٍة ِفي ِ
َ
ْ
َ
َوَال أ ک َب َر إال في کتاب ُ
ین( 5و در هیچکاری نباشید ،و از سوی او [=خدا] هیچ [آیهای]
ب
م
ِ
ِ ِ ِ ٍ
ٍ
از قرآن را نمیخوانید و هیچکاری نمیکنید مگر اینکه ما بر شما گواه باشیم ،آنگاه که به آن
مبادرت میورزید و هموزن ذرهای نه در زمین و نه در آسمان از پروردگار تو پنهان نیست و

 - 1صدوق ،عللالشرائع.218/1 :
 - 2صدوق ،معانیاالخبار :ص .67
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نه کوچکتر و نه بزرگتر از آن ،چیزی نیست مگر اینکه در کتابی روشن [درج شده] است).
در نتیجه« ،پرسیدن» در آیاتی که پیشتر تقدیم شد برای جویا شدن حال مردم و دانستن
اعمال آنان نیست؛ ز یرا خداوند سبحان آنان را میشناسد و خودش گواه است و از اعمالشان
(کارها و نیاتشان) آگاه است و نیازی به دلیل ندارد؛ بلکه سؤالکردن از آنها بهسبب
مؤاخذه و وجوب حجت بر آنان با اقرار خودشان در برابر شهود است .پس پرسش از آنان
َُْ
ََ َ ُ
َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ ِّ ُ َ 1
معادل این فرمودۀ خداوند متعال است :أل ْم تک ْن آ ََیا ِتي تتلی علیکم فکنتم ِبها تکذبون
(آیا آیات من بر شما خوانده نمیشد و [همواره] آن را تکذیب نمیکردید) و نیز این فرمودۀ
ََ َ ْ َ ْ َ ُ
َ َْ َ َ ُ
َّ ْ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ُ ٌّ ُ ٌ 2
حق تعالی است :أل ْم أعهد ِإل ْیک ْم َیا َب ِني آَد َم أن ال ت ْع ُبدوا الشیطان ِإنه لکم عدو م ِبین
(ای فرزندان آدم ،مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را نپرستید؛ زیرا وی دشمن آشکار
شماست؟).
خداوند متعال بسیار برتر و باالتر از نیازمند بودن به پرسشگری از یکی از مخلوقاتش
(انس و جن و فرشتگان) است تا احوال یکی از مخلوقاتش جویا شود؛ و به همین دلیل است
َ
َّ َ ُ
َ
َ
ٌّ
که حقتعالی دربارۀ گناهکار میفرماید :ف َی ْو َم ِئ ٍذ ال ُی ْسأل َعن ذ ِنب ِه ِإ ٌنس َوال َجان( 3در
َ َُ َ ُُ
ُ ْ ُ ْ ُ َ 4
آن روز هیچ انس و جنی از گناهش پرسیده نشود) و َ وال ُی ْسأل عن ذن ِوب ِهم المجرمون
ِ
(مجرمان را [نیازی] به پرسیدهشدن از گناهانشان نیست) .پس خداوند سبحان از وضعیت
نوعان گناهکارشان یا
گناهکاران آگاه است و نیازی ندارد که احوال آنان را با پرسش از هم ِ
پرسش از یکی از مخلوقاتش جویا شود.
خلصه اینکه متون ،مؤید سؤال توبیخی هستند و الزام حجت را اثبات میکنند ،نه
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پرسشگری بهجهت استفهام؛ و متونی که سؤال را نفی میکنند پرسشگری برای تحقیق را
نفی میکنند .بنابراین میان این آیات بههیچوجه منافات و تناقضی وجود ندارد.
اشکال  :67آیا خداوند کسی را برای «خطورات قلبی» بازخواست
میکند؟
ُ ُ ْ
َُ ُ َ ُُْ
ُ
به نظر بعضی از تشکیککنندگان آیۀِ  :وإن ت ْبدوا َما ِفي أنف ِسک ْم أ ْو تخف ُوه ُی َح ِاس ْبکم
ِب ِه الل ُه( 1و اگر آنچه در دلهای خود دارید آشکار کنید یا پنهان کنید ،خداوند شما را به
آن محاسبه میکند) داللت دارد بر اینکه انسان بهدلیل وسوسهها و افکار قلبی مؤاخذه
میشود ،در حالی که این از تاب و توان خارج است؛ و این آیه با آیاتی که بهصراحت بیان
میدارند انسان جز بهاندازۀ تاب و توانش تکلیف نشده ،در تناقض قرار میگیرد؛ مثل این
َْ
َّ
َ َ ِّ ُ
آیه :ال ُیکلف الل ُه نف ًسا ِإال ُو ْس َع َها( 2خداوند هیچ نفسی را جز بهاندازۀ توانش تکلیف
نمیکند).
پاسخ:

آیۀ مذکور ـهمان طور که اوصیای محمد روشن فرمودهاندـ با آیات دیگر منسوخ
َْ
ْ ُ ُ
َّ َ
َّ َ َ
ات َو َما ِفي اْل ْر ِض َو ِإن ت ْبدوا َما ِفي
شده
است .حقتعالی میفرماید :لل ِه ما ِفي السماو ِ
َُْ ُ َ
َ
َّ
َّ
ِّ
ِّ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
أنف ِسک ْم أ ْو تخفوه یح ِاس ْبک ْم ِب ِه الله ف َیغ ِف ُر ِلمن یش ُاء َویعذب من یش ُاء َوالله علی کل ش ْي ٍء
َ
َ
ُ
ُْ َ َ
ْ ْ َ ُ ٌّ
َّ َ َ ُ ُ
ق ِد ٌیر * آ ََم َن َّالر ُسول ِب َما أن ِزل ِإل ْی ِه ِم ْن َر ِّب ِه َوال ُمؤ ِم ُنون کل آ ََم َن ِبالل ِه َو َمل ِئک ِت ِه َوکت ِب ِه َو ُر ُس ِل ِه ال
َ
َ َ ْ
َُ
َ َ ِّ ُ َّ َ ْ
ََ ُ ْ َ َ
َُ ُ
نف ِّرق َب ْی َن أ َح ٍد ِم ْن ُر ُس ِل ِه َوقالوا َس ِم ْع َنا َوأط ْع َنا غف َرانك َر َّب َنا َو ِإل ْیك ال َم ِص ُیر * ال ُیکلف الل ُه نف ًسا
َّ
َ ْ َ
َ
َ َ ْ
َ َ ْ َ َْ
َ َُ َْ ْ َ
َْ ْ
ِإال ُو ْس َع َها ل َها َما ک َس َبت َو َعل ْی َها َما اکت َس َبت َر َّب َنا ال تؤ ِاخذنا ِإن ن ِس َینا أ ْو أخطأنا َر َّب َنا َوال ت ْح ِمل
َ
َ
ْ
َ ُ ْ َ َ َََ
ْ َ َ َّ
َ
ُ
َعل ْی َنا ِإ ْص ًرا ک َما َح َملت ُه َعلی ال ِذ َین ِم ْن ق ْب ِل َنا َر َّب َنا َوال ت َح ِّمل َنا َما ال طاقة ل َنا ِب ِه َو ْاعف َع َّنا َواغ ِف ْر
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َ
َْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ل َنا َو ْار َح ْم َنا أنت َم ْوالنا فان ُص ْرنا َعلی الق ْو ِم الک ِاف ِرین( 1آنچه در آسمانها و زمین است از ِآن
خداست .و اگر آنچه در دلهای خود دارید آشکار کنید یا پنهان کنید ،خداوند شما را به آن
محاسبه میکند؛ آنگاه هرکه را بخواهد میبخشد ،و هرکه را بخواهد عذاب میکند ،و
خداوند بر هرچیزی تواناست * .رسول خدا به آنچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده ایمان
آورده است ،و مؤمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آوردهاند
[و گفتند« ]:میان هیچیک از فرستادگانش فرق نمیگذاریم ».و گفتند« :شنیدیم و گردن
نهادیم ،پروردگارا ،آمرزش تو را [خواستاریم] و فرجام بهسوی توست * ».خداوند هیچکس را
جز بهقدر تواناییاش تکلیف نمیکند .آنچه [از خوبی] به دست آورده به سود او ،و آنچه [از
بدی] به دست آورده به زیان اوست .پروردگارا ،اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما
مگیر .پروردگارا ،هیچ بار گرانی بر [دوش] ما مگذار؛ آنچنان که بر [دوش] کسانی که
پیش از ما بودند نهادی .پروردگارا ،و آنچه تاب آن را نداریم بر ما تحمیل مکن و از ما درگذر،
و ما را ببخشای و بر ما رحمت آور؛ [تنها] تو موالی ما هستی؛ پس ما را بر گروه کافران
پیروز گردان).
سید احمدالحسن میفرماید:
لله ما
«از جمله آیات
منسوخی که قائم به آنَ عمل م َیکند این آیه استِ  :
َْ َ ُ ْ ُ ْ
ُ ُْ ْ ُُْ َُُ ْ ُ
ُ
َ
َّ َ
اوات َو َما ِفي اْلر ِض و ِإن تبدوا ما ِفي أنف ِسکم أو تخفوه یح ِاسبکم ِب ِه الله
ِفي السم ِ
(از ِآن خداوند است هر آنچه در آسمانها و زمین است .آنچه را که در دل دارید،
خواه آشکارش سازید یا پوشیدهاش دارید ،خدا شما را به آن بازخواست خواهد کرد).
این آیه با آیاتی که پس از آن در سورۀ بقره آمده ،منسوخ شده؛ ولی قائم همان
ات واردشده از اهلبیت آمده است به این آیۀ نسخشده عمل
طور که در روای ِ
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میکند». ...

1

در گفتوگوی امام علی با مرد یهودی در فضایل رسول خدا محمد آمده است:
یهودی به ایشان گفت :این سلیمان است که بادها برای او مسخر شد؛ پس او بهوسیلۀ
بادها صبحهنگام مسیر یک ماه را میپیمود و شبهنگام نیز مسیر یک ماه؟
علی به او فرمود« :بهراستی که چنین بود؛ اما به محمد برتر از این داده شد:
ایشان با آن [چیزی که به وی داده شد] مسیر یک ماه را از مسجدالحرام به مسجداالقصی
پیمود ،و با آن ،مسیر پنجاه هزار سال را در کمتر از ثلث یک شب در ملکوت آسمانها عروج
کرد ،تا به ساق عرش رسید ،به پرچمی نزدیک شد ،سراپردهای سبز رنگ از بهشت آویخته
شد ،و نور ،دیدگانش را پوشاند؛ پس با قلبش عظمت پروردگار عزوجل را مشاهده کرد ،نه با
چشمهایش ،در حالی که میان او و عظمت پروردگارش به اندازۀ قاب دو کمان یا کمتر فاصله
بود .پس خداوند آنچه را اراده فرمود به بندهاش وحی کرد؛ از جمله چیزهایی که به آن
َّ َ
َّ َ َ
ات َو َما ِفي
حضرت وحی کرد آیها
ی است َکه در سورۀ بقره آمده است :لل ِه ما ِفي السماو ِ
َ
َْ
َّ
ِّ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ْ ُ ُ
ْ
اْل ْر ِض َو ِإن ت ْبدوا َما ِفي أنف ِسک ْم أ ْو تخف ُوه ُی َح ِاس ْبک ْم ِب ِه الل ُه ف َیغ ِف ُر ِل َم ْن َیش ُاء َو ُی َعذ ُب َم ْن َیش ُاء
َّ َ ُ ِّ َ َ
َوالل ُه َعلی کل ش ْي ٍء ق ِد ٌیر( آنچه در آسمانها و در زمین است از ِآن خداست .و اگر آنچه
در دلهای خود داریدآشکار کنید یا پنهان کنید ،خداوند شما را به آن محاسبه میکند؛ آنگاه
هرکه را بخواهد میبخشد ،و هرکه را بخواهد عذاب میکند ،و خداوند بر هرچیزی
تواناست).
این آیه از آدم تا وقتی که خداوند تبارکوتعالی محمد را مبعوث فرمود ،بر پیامبران،
و نیز بر امتها عرضه شده بود؛ ولی بهجهت سنگینیاش امتها از پذیرفتنش سر باز زدند.
رسول خدا آن را پذیرفت و به امتش عرضه داشت و امتش آن را پذیرفتند .وقتی خداوند
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تبارکوتعالی پذیرفتن آنها را مشاهده کرد دانست آنها این آیه را نمیتوانند تحمل کنند؛
پس وقتی بهسمت ساق عرش حرکت کرد سخنان را تکرار کرد تا آنها را درک کند؛ پس
فرمود( :آمن الرسول بما أنزل إلیه من ربه) (فرستادۀ خدا به آنچه از سوی پروردگارش به او
نازل شد ایمان آورد) و رسول خدا از طرف خودش و امتش پاسخ داد« :والمؤمنون کل آمن
بالله وملئکته وکتبه ورسله ال نفرق بین أحد من رسله» «و تمام مؤمنان به خدا و ملئکه و
کتابها و فرستادگانش ایمان آوردند؛ هیچ فرقی میان فرستادگانش نمیگذاریم».
پس خداوند ،که یادش بلند است ،بهشت و آمرزش را بهخاطر آنچه آنها انجام دادند
برایشان مقرر داشت .پیامبر فرمود :حال که تو با ما چنین کردی ،پروردگارا بخشایش تو
را خواستاریم و بازگشت تنها بهسوی توست؛ یعنی بازگشت در آخرت .فرمود :خداوند عزوجل
چنین پاسخ داد :برای تو و امت تو چنین کردم .سپس خداوند عزوجل فرمود :تو این آیه را
با تمام سختیها و عظمتی که در آن است پذیرفتی .من آن را بر امتها عرضه داشتهام ،و
امت راستین تو آن را پذیرفت .پس بر
آنها از اینکه آن را بپذیرند سر باز زدند ،در حالی که ِ
من است [سنگینی] آن را از امت تو بردارم ،و فرمود( :ال یکلف الله نفسا إال وسعها لها ما
کسبت ـمن خیرـ وعلیها ما اکتسبت ـمن شرـ( )...خداوند هیچکس را جز بهقدر تواناییاش
تکلیف نمیکند .آنچه [از خوبی] به دست آورده به سود او ،و آنچه [از بدی] به دست آورده
1
به زیان اوست)».
نسخ آیۀ اول توسط آیۀ دوم ،تعارضی میان آیات وجود ندارد ،و «نسخ»
در نتیجه ،با وجود ِ
کارکردی است که در دین الهی اتفاق میافتد ،و دالیل و احکام متعددی دارد؛ بعضی از
نسخها با آزمایش مردم ،و غربالگری و جداسازی نیکوکار از دیگران ارتباط دارد ،و بعضی
دیگر به شرایط محیطی جامعۀ انسانی روی این زمین بستگی دارد.
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سید احمدالحسن میفرماید:
ات تشریع
«همیشه این امکان وجود دارد که در طول مسیر دین الهی ،جزئی ِ
تغییر کند؛ چه در حالتی که فرستادهها پیدرپی باشند ،یا هنگام مبعوثشدن تنها
یک فرستاده...
قرآن ،موضوع تغییر تشریع را بهروشنی در برخی آیات بیان فرموده است .از
ُ ً َّ َ
َ َ ُ
ِّ
شر َع لک ْم ِم َن الدی ِن ما َو َّصی ِب ِه نوحا َو الذی أ ْو َحینا
جمله این سخن حقتعالی :
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ِّ
َ
ْ
َ َ َ َ َّ
ْ َ َ ُ
ُ
َ َ
َ
فیه ک ُب َر
ِإلیك و ما وصینا ِب ِه ِإبراهیم و موسی و عیسی أن أقیموا الدین و ال تتف َّرقوا ِ
َ
ََ ُْ ْ َ َْ ُ ُ ْ َ
ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ
ُ 1
یه َم ْن ینیب
علی المش ِرکین ما تدعوهم ِإل ِیه الله یجتبی ِإل ِیه من یشاء و یهدی ِإل ِ
( برای شما دین و آیینی مقرر کرد ،از آنچه به نوح وصیت کرده بود و از آنچه بر تو
وحی کردهایم و به ابراهیم و موسی و عیسی وصیت کردهایم که دین را بر پای دارید
و در آن فرقهفرقه مشوید .تحمل آنچه به آن دعوت میکنید بر مشرکان دشوار است.
خدا هرکه را بخواهد برای رسالت خود برمیگزیند و هرکه را به او بازگردد به خود راه
مینماید) .حتی امکان دارد تشریعهایی وجود داشته باشد که از جمله اهداف آنها
پاالیش مردم و جداکردن بیخردان از کسانی باشد که حق را درخواست میکنند.
َ
در حالی که قبلۀ احناف در مکه ،کعبه بود ،قبلۀ رسول خدا و نماز آن حضرت بهسوی
بیتالمقدس ـبهسوی قبلۀ یهودیانـ بود .زمانی که آن حضرت به مدینه رفت و قبلۀ
یهود و ایشان بهسوی بیتالمقدس بود ،میبینیم خداوند قبلۀ آن حضرت را کعبه
قرار میدهد .اگر قبلۀ آن حضرت در مکه ،کعبه میبود ،ایمانآوردن برای احناف
ً
آسانتر بود .قطعا برگرفتن قبلۀ یهود توسط محمد در مکه موضوع سنگینی برای
احناف محسوب میشد؛ چراکه قبلۀ آنان کعبه بود .همچنین تعیینکردن کعبه
بهعنوان قبله توسط محمد در مدینه موضوعی سنگین برای نصارا و یهود بود؛
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چراکه قبلۀ آنان بیتالمقدس بود...
بنابراین تشریع الهی قابلیت نسخ ،تغییر و تبدیلشدن را دارد .اسباب و علل
بسیاری برای این نسخ و تغییر وجود دارد؛ از جمله شرایط محیطی که جامعۀ انسانی
1
را در این زمین در بر گرفته است».
اشکال  :68جاودانگی در آتش
َ َ َّ َ َّ ُ َ َ َّ َ َ َ ً َ َ َ َ
بعضی از تشکیککنندگان ادعا میکنند آیۀ :وقال ال ِذین ات َبعوا ل ْو أن لنا ک َّرة فنت َب َّرأ
ُ َّ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ
َّ
َ
َ
2
ات علی ِهم وما هم ِبخار ِجین ِمن النار
ر
س
ح
م
ه
ال
م
ع
أ
ه
الل
م
ه
ی
ر
ی
ك
ٍ
ِمنهم کما تبرءوا ِمنا کذ ِل ِ ِ
ِ
ِ
(و کسانی که پیروی کردند میگویند« :کاش برای ما بازگشتی بود تا همان گونه که [آنان]
از ما بیزاری جستند [ما نیز] از آنان بیزاری میجستیم ».اینگونه خداوند ،کارهایشان را ـکه
برایشان مایۀ حسرتهاستـ به ایشان مینمایاند ،در حالی که اینان را هرگز از آتش
بیرونآمدنی نیست) بر جاودانماندن دوزخیان در آتش داللت میکند؛ در حالی که آیۀ:
ُ َ ُ
خالد َین ف َیها َما َد َامت َّ
الس َم َاوات َواْل ْرض( 3تا آسمانها و زمین برجاست ،در آن ماندگار
ِِ ِ
ِ
خواهند بود) داللت میکند بر اینکه باقیماندن آنها در آتش ،سرآمدی دارد که مقید به
پابرجاماندن آسمانها و زمین است؛ در حالی که این دو طبق آیههای زیر دائمی نیستند:
َّ َ َّ ْ َ ُ
کل ِإذا ُدک ِت اْل ْرض َدکا( 4نه چنان است ،آنگاه که زمین ،سخت در هم کوبیده شود) و
ََ
ِّ ِّ ْ ُ ُ
آیۀْ  :یو َم َن ْطوی َّ
الس ِجل ِللکت ِب( 5روزی که آسمان را همچون درپیچیدن
الس َماء کطی
ِ
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طومارها درمیپیچیم)؛ و این تناقض است!
پاسخ:

«خلود» (جاودانگی) یعنی بقا و دوام (باقیماندن و همیشگیبودن) ،و به دو صورت
است؛ اول :بقای مطلق یعنی «نامقید»؛ و عذاب با آتش بهصورت جاودانۀ مطلق تنها در
روز قیامت حاصل میشود؛ یعنی بعد از فنای تمام موجودات و تبدیلشدن زمین و آسمان؛
و این شکل از جاودانگی ،شکلی است که آیۀ نخست به آن اشاره میفرمایدَ  :و َما ُه ْم
َ
ِبخ ِار ِجی َن ِم َن َّالن ِار( در حالی که اینان را هرگز از آتش بیرونآمدنی نیست) و این عده
1
ـهمان گونه که امام باقر میفرمایدـ پیشوایان ظلم و پیروانشان هستند.
َ
اما صورتی از جاودانگی که آیۀ دوم به آن اشاره میفرماید :خ ِال ِدی َن ِفی َها َما َد َام ِت
ُ َ ُ
َّ
الس َم َاوات َواْل ْرض( تا آسمانها و زمین برجاست ،در آن ماندگار خواهند بود) ،باقیماندن
در آتش بهصورت مقید و مشروط به باقی و پابرجاماندن آسمانها و زمین است ،و این
ً
وضعیت ،قطعا قبل از روز قیامت و قبل از فنای تمامی موجودات خواهد بود؛ یعنی این
عذاب ،عذاب با آتش است که بعد از مرگ و قبل از روز قیامت حاصل میشود ،و با نام
ٌ
َْ ُ َ 2
«عذاب برزخ» شناخته میشود .حقتعالی میفرمایدَ  :و ِم ْن َو َرا ِئ ِه ْم َب ْر َز خ ِإلی ی ْو ِم یبعثون
(و پشاپیش آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند).
امام علی بن حسین فرموده است« :سختترین ساعتها برای فرزند آدم ،سه
تاست :ساعتی که در آن ملکالموت (فرشتۀ مرگ) را میبیند ،ساعتی که در آن از قبر خود
برمیخیزد ،و ساعتی که در آن در پیشگاه خداوند تباکوتعالی میایستد ،که یا بهسوی
بهشت رهسپار میشود یا بهسوی آتش .سپس فرمود :ای فرزند آدم! اگر هنگام مرگ نجات
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یافتی ،پس راحت و رها شدی وگرنه به هلکت رسیدی .و ای فرزند آدم! اگر هنگامی که به
قبر خود گذاشته میشوی نجات یافتی ،خلص شدی و به سعادت رسیدی وگرنه به هلکت
افتادی ،و اگر هنگامی که انسانها بر صراط درگذرند نجات یافتی ،راحت و خلص شدی
وگرنه به هلکت رسیدی ،و اگر در آن هنگام که انسانها در برابر پروردگار جهانیان قرار
میگیرند نجات یافتی ،به سعادت رسیده و رها شدی وگرنه به هلکت افتادیَ  .و ِم ْن
ٌ
ُ َ
َو َرا ِئ ِه ْم َب ْر َزخ ِإلی ی ْو ِم ی ْب َعثون( و پشاپیش آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند)،
فرمود :این همان قبر است و حقیقت این است که برای آنان [اهل ضللت و گمراهی] در
قبر ،زندگی سختی هست و در مضیقه و فشار خواهند بود .قسم به خداوند که قبر ،یا باغی
از باغهای بهشت است ،یا جایگاه پستی از جایگاههای پست آتش؛ سپس امام به شخصی
از حاضران رو کرد و فرمود :آنکه ساکن آسمان است ،بهراستی که ساکن بهشت را از
ساکن آتش تمییز داده و میشناسد؛ پس تو از کدامین هستی؟ و منزل تو کدامیک از این
1
دو منزل است؟»
و این یعنی آنچه بعد از مرگ و قبل از قیامت حاصل میشود فقط باقیماندن در آتش تا
زمانی که آسمانها و زمین پابرجا هستند نیست؛ بلکه باقیماندن در بهشت تا زمانی که
آسمانها و زمین پابرجا هستند نیز هست؛ پس بعد از مرگ و قبل از قیامت (یعنی در برزخ
میان دنیا و آخرت) انسان با توجه به حال و وضعیتش بهسوی بهشت یا آتش کشیده
میشود.
از امیرالمؤمنین روایت شده که فرمود« :اما در پاسخ کسی که پاداش و عقوبت در
ْ َ
دنیا را بعد از مرگ و قبل از قیامت انکار میکند ،خداوند متعال میفرمایدَ  :ی ْو َم َیأ ِت ال
َ
ٌ ََ َ
َُ َ
َ ََ َْ َ ْ َ
َ
َ ٌ
تکل ُم نف ٌس ِإال ِب ِإذ ِن ِه ف ِم ْن ُه ْم ش ِق ٌي َو َس ِعید فأ َما ال ِذ َین شقوا ف ِفي َالن ِار ل ُه ْم ِف َیها َز ِف ٌیر َوش ِهیق
ُ َْ ُ
َخالد َین ف َیها َما َد َامت َ
الس َم َاوات َواْل ْرض( روزی [است] که چون فرارسد هیچکس جز به
ِِ ِ
ِ
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اذن وی سخن نگوید .آنگاه بعضی از آنان تیرهبختاند و [برخی] نیکبخت و اما کسانی که
تیرهبخت شدهاند ،در آتش ،فریاد و نالهای دارند تا آسمانها و زمین برجاست ،در آن ماندگار
َ
ُ َْ ُ َ
خواهند بود) و َ وأ َما َالذ َین ُسع ُدوا َففي ْال َج َنة َخالد َین ف َیها َما َد َامت َ
الس َم َاوات َواْل ْرض ِإال
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َما ش َاء َر ُبك( و اما کسانی که نیکبخت شدهاند ،تا آسمانها و زمین برجاست ،در بهشت
جاوداناند ،مگر آنچه پروردگارت بخواهد)؛ یعنی آسمانها و زمین قبل از قیامت؛ زیرا شروع
قیامت با تبدیل آسمانها و زمین است ،و مثل آن ،این سخن حقتعالی استَ  :و ِم ْن
ٌ
ُ َ
َو َرا ِئ ِه ْم َب ْر َزخ ِإلی ی ْو ِم ی ْب َعثون( و پشاپیش آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند) ،و
این امری بین دو امر است ،ثواب و عقاب بین دنیا و آخرت؛ و مثل آن این سخن حقتعالی
َُ
ُ َ َ ُُ
استَ  :الن ُار ُی ْع َرضون َعل ْی َها غد ًوا َو َع ِش ًیا َو َی ْو َم تق ُوم الساعة( هر صبح و شام بر آتش عرضه
میشوند ،و روزی که رستاخیز بر پا شود)؛ در قیامتی که خانۀ ابدی و جاودانگی است صبح
و شام وجود ندارند ،و تنها در دنیاست .حقتعالی در خصوص اهل بهشت میفرماید:
ُ
َ
ْ ً
َ ول ُه ْم ِر ْزق ُه ْم ِف َیها ُبک َرة َو َع ِش ًیا( و روزیشان صبح و شام در آنجا [آماده] است) .صبح و
َ
هشت زندگی قبل از قیامت تعلق دارد .حقتعالی میفرماید :ال
شام تنها به شب و روز در ب ِ
َ
َ
َ
َی َر ْون ِف َیها ش ْم ًسا َوال َز ْم َه ِر ًیرا ( در آنجا نه آفتابی بینند و نه سرمایی) و همانند آن ،این
َ َ ً ْ َ
َ
سخن حقتعالی استَ  :وَال َت ْح َس َب َن َالذ َین ُقت ُلوا في َ
یل الل ِه أ ْم َواتا َبل أ ْح َی ٌاء ِع ْند َر ِب ِه ْم
ب
س
َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ
َ
َ
َُُْ َ
ون َفرح َ
ین ِب َما آت ُاه ُم الل ُه ِم ْن فض ِل ِه( هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شدهاند،
یرزق
ِِ
مرده مپندار؛ بلکه زندهاند که نزد پروردگارشان روزی داده میشوند .به آنچه خدا از فضل
1
خود به آنان داده است شادمان هستند) تا آخر آیه».
نکته :بهشت یا آتش برزخی ،در همین دنیایی که ما در آن به سر میبریم قرار ندارند ،و
معنی «دنیا» در این روایت ،آسمان اول (عالم نفسها) است که «آسمان دنیا» نیز نامیده
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میشود؛  1به همین دلیل بهشتی که آدم قبل از هبوطش به زمین در آن خلق شد
«بهشت دنیوی» نامیده شده است ،و این همان بهشتی است که خداوند به وی وعده داده
است بعد از مرگ به آن بازمیگردد.
سید احمدالحسن فرموده است:
ً
« ...مفهوم آیات کامل روشن است .هبوط آدم و حوا از بهشت دنیوی در
آسمان اول بهسوی زمین را نمیتوان هبوط از بهشتی که در این زمین بوده است،
ُْ
ُ
َ ْ ُ
بهسوی همین زمین محسوب کرد :قل َنا ْاه ِبطوا ِم ْن َها َج ِم ًیعا ف ِإ َّما َیأ ِت َی َّنک ْم ِم ِّني
َ
ُ ً َ َ ْ َ َ ُ َ َ ََ َ ٌ َ
ُ َ
اي فل خ ْوف َعل ْی ِه ْم َوال ُه ْم َی ْح َزنون( گفتیم همه از بهشت فرو
هدی فمن ت ِبع هد
شوید؛ پس اگر از جانب من راهنمایی برایتان آمد ،بر آنها که از راهنمایی من پیروی
کنند بیمی نخواهد بود و خود اندوهناک نمیشوند) .پس این هبوط ،عبارت است
از نزول از آسمان اول به آسمان جسمانی و بهویژه بهسوی زمین .امام صادق
بیان فرموده که آدم درخواست بازگشت به بهشتی را که در آن بود نمود ،و خداوند
اجابت فرمود؛ و این بهوضوح بیان میکند این همان بهشتی است که پس از جدایی
نفس انسان از جسدش بهوسیلۀ مرگ ،بار دیگر به آن وارد خواهد شد و همان طور
ً
که قبل در آن بوده ،به آن باز خواهد گشت.
ابوعبدالله میفرماید :حضرت آدم یکصد سال به دور خانۀ کعبه طواف کرد
و به حوا نگاه نمیکرد ،و از فراق بهشت آنقدر گریست که بر دو گونهاش اثری
مانند دو نهر بزرگ نمودار شد .آنگاه جبرئیل نزد وی آمد و گفت« :خدا تو را حفظ
کند و خندان گرداند ».پس چون به او گفت «خدا تو را حفظ کند» اثر شادمانی بر
چهره اش نقش بست و دانست خدا از او خشنود شده است ،و چون به او گفت
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«خندان گرداند» خندید .بر در خانۀ کعبه ایستاد ،در حالی که لباسهایی از پوست
شتر و گاو بر تن داشت و گفت« :بارالها از لغزشم درگذر ،و گناهم را بیامرز و مرا به
جایی که از آن راندی ،بازگردان ».خداوند عزوجل فرمود« :از لغزشت درگذشتم ،و
1
گناهت را آمرزیدم و بهزودی تو را بازمیگردانم به آنجا که از آن بیرون راندمت».
اشکال  :69غذای اهل آتش
به نظر برخی از تشکیککنندگان آیاتی که در رابطه با غذای اهل جهنم صحبت میکنند
با یکدیگر تعارض دارند .یک مرتبه آن را به «غسلین» و بار دیگر «زقوم» و سومین مرتبه
«ضریع» و چهارم «آتش» توصیف میکنند .این آیات به شرح زیر هستند:
ـ َ ف َل ْی َس َل ُه ْال َی ْو َم َه ُاه َنا َحم ٌیم * َوَال َط َع ٌام إ َّال م ْن غ ْ
ین( 2پس امروز او را در اینجا
ل
س
ِ
ِ
ِ ِ ِ ٍ
حمایتگری نیست * و خوراکی جز چرکابه ندارد).
َْ
َّ َ َ َ َ َّ ُّ
َ
الزق ِوم * ط َع ُام اْل ِث ِیم( 3آری درخت زقوم * خورا ک گناهپیشه است).
ـ ِ إن شجرة
َّ
َّ َ َ
َ
ـ ل ْی َس ل ُه ْم ط َع ٌام ِإال ِمن ض ِر ٍیع( 4خوراکی جز خار خشک ندارند).
َْ َ َ َ ً ُ َ َ
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ
ْ ُُ َ
اب َو َیشت ُرون ِب ِه ث َم ًنا ق ِلیل أول ِئك َما َیأ کلون
ت
ـ ُِ إن ال ِذ َّین یکتمون ما أنزل الله ِمن ال ِک ِ
ِفي ُبط ِون ِه ْم ِإال ال َّن َار( 5کسانی که آنچه را خداوند از کتاب نازل کرده پنهان میدارند و به
آن بهای ناچیزی میدهند ،آنان جز آتش در شکمهای خویش فرونبرند).
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ً
پس اهل جهنم دقیقا چهچیزی میخورند؟!
پاسخ:

آیاتی که وضعیت و غذای اهل جهنم را توصیف میکنند هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند؛
زیرا آتش ـاز آن به خدا پناه میبریمـ با توجه به وضعیت عذابشدگان در جهنم ،طبقهبندی
شده است؛ همان طور که متون شرعی (قرآنی و راویی) در ذکر وضعیت غذای جهنمیان
ـکه به قباحت و تعفن و داغی بسیار و امثال آن توصف میشودـ اتفاقنظر دارد.
ـ ِغ ْسلین :چیزی از خون و چرک و عرق است که از اهل جهنم بر اثر گرمای شدید
جاری و تراوش میشود ،و به همین جهت چنین معنایی روایت شده است« :وال طعام إال
1
من غسلین .فرمود« :عرق کفدار».
ـ ضریع :تفاوت چندانی با «غسلین» ندارد .این نیز چیزی است که از اهل جهنم بهسبب
شدت حرارت جاری میشود« .لیس لهم طعام إال من ضریع» فرمود« :عرق اهل آتش
2
است ،و آنچه از فرج زناکاران خارج میشود».
رسول خدا فرمود« :اگر یک سطل از چرک و خون دوزخیان در شرق عالم ریخته
3
شود ،بر اثر آن ،جمجمۀ کسانی که در غرب عالماند به جوش میآید».
امام صادق در شرح وصف آتشی که جبرئیل برای رسول خدا ذکر کرده است،
فرمود ...« :اگر قطرهای از خار ُبن تلخ ضریع در شراب اهل دنیا ریخته شود ،همه از بوی
تعفن آن میمیرند ،و اگر تنها یک حلقه از زنجیری که طولش هفتاد ذراع است در دنیا
گذاشته شود ،از حرارتش دنیا ذوب میشود و اگر جامهای از جامههای دوزخیان بین آسمان
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و زمین آویزان شود ،از بوی آن همۀ اهل دنیا میمیرند .رسول خدا گریست و جبرئیل
نیز گریست .خداوند فرشتهای را بهسوی آن دو فرستاد که به آن دو بگوید :پروردگارتان به
شما سلم میرساند و میگوید :هر دوی شما را از اینکه گناهی مرتکب شوید که بهخاطرش
عذابتان کنم ایمن کردهام ».امام صادق فرمود :رسول خدا بعد از این دیگر جبرئیل
1
را متبسم و خندان ندید».
ـ زقوم درختی در جهنم است .ظاهرش از نظر زشتی و تعفن همانند سرهای شیاطین
است ،و میوهاش آتشی است مانند مس گداخته.
«ان شجرة الزقوم طعام اْلثیم» ...فرمودۀ حقتعالی« :کالمهل» فرمود :مهل :مس
گداخته است؛ «یغلي في البطون کغلي الحمیم» (در شکمها میگدازد همانند جوشش آب
2
جوشان) یعنی به جوش آمده و به باالترین درجۀ حرارت رسیده است».
امام باقر در حدیثی طوالنی آتش جهنم را توصیف و طبقات آن را به تفصیل بیان
کرد تا به طبقهای که درخت زقوم در آن قرار دارد رسید ،و فرمود ...« :سپس ضربهای به
َ ٌ
سرش زده میشود و هفتاد هزار سال سقوط میکند تا به درخت زقوم میرسد :ش َج َرة
َ ْ ُ َ َ َ َّ ُ ُ ُ ُ َّ
َت ْخ ُر ُج في َأ ْصل ْال َ
الش َ
ین( درختی است که از قعر آتش
اط
ی
وس
ء
ر
ه
ن
أ
ک
ا
ه
ع
ل
ط
*
یم
ح
ج
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
سوزان میروید * میوهاش گویی چون سرهای شیاطین است) .هفتادهزار شاخۀ آتشین
دارد ،و در هر شاخه هفتادهزار میوۀ آتشین ،هر میوهای چون سر شیطان زشت و بدبوست
که بر صخرهای نرم و صاف رشد میکند ،گویی آینهای لغزنده است ،بین ابتدای سنگ و تا
خود سنگ هفتادهزار سال است و شاخههایش از آتش مینوشند و میوههای آن از آتش و
شاخههایش آتش است .به او گفته میشود :ای بدبخت گمراه ،باال برو؛ پس هرچه باال
میرود لیز میخورد و با لغزیدن باال میرود؛ بنابراین همچنان هفتادهزار سال در عذاب
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میماند و اگر میوهای از آن بخورد ،آن را تلختر از صبر و بدبوتر از مردار و سختتر از آهن
1
مییابد ،و اگر در شکمش قرار گیرد همانند آب جوشان در شکمش میجوشد»...
به این ترتیب ملحظه میکنیم آنگونه که تشکیککنندگان ادعا میکنند «غسلین و
ضریع و زقوم» معانی ضد و نقیضی ندارند که گفته شود تناقضی حاصل شده؛ بلکه همه از
شدت آتش جهنمی ناشی میشوند که گناهکاران با آن عذاب داده میشوند .به همین دلیل
وضعیت کسانی که حقیقت را در برابر متاعی اندک کتمان میکنند چنین توصیف میشود:
ُ
َّ
ْ ُُ َ
َ ما َیأ کلون ِفي ُبط ِون ِه ْم ِإال َّالن َار( آنان جز آتش در شکمهای خویش فرو نبرند) و همین
معنا در خوردن مال یتیم نیز نقل شده است؛ بنابراین بر تمامی آنچه بیان داشتیم (غسلین،
ضریع و زقوم) آتش صدق میکند ،بهدلیل شدت حرارت ،مذاببودن و جوشش شدید؛
توصیف گفتهشدهاش را در متون دینی ملحظه کردیم.
همان گونه که معنای آن و نیز
ِ
اشکال  :70غرقشدن یا نجات فرعون؟
بعضی از تشکیککنندگان ادعا میکنند قرآن در خصوص مسئلۀ فرجام کار فرعون
ََ َْ
دچار تناقضگویی است .یک جا در بارۀ غرقشدن فرعون میفرماید :فأخذن ُاه َو ُج ُن َود ُه
ْ َ ِّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َّ
الظالم َ
ََََْ ُ ْ
ین( 2تا او و سپاهیانش را فرو گرفتیم و
فنبذناهم ِفي الیم فانظر کیف کان ع ِاقبة ِ ِ
آنان را در دریا افکندیم .بنگر که فرجام کار ستمکاران چگونه بود) و در جایی دیگر
َ َْ َ
ْ ُ َ َ َ َ ُ َ
بهصراحت دربارۀ نجات وی سخن گفته است :فال َی ْو َم ن َن ِّجیك ِب َبد ِنك ِلتکون ِل َم ْن خلفك
ََ ُ َ
َ ً َ َّ َ ً َ َّ
اس َع ْن آ ََیا ِت َنا لغ ِافلون ( 3پس امروز تو را با بدن بیجانت نجات
آَیة و ِإن ک ِثیرا ِمن الن ِ
میدهیم [و بر بلندای ساحل میافکنیم] تا برای کسانی که از پی تو میآیند عبرتی باشد،
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و بیگمان ،بسیاری از مردم از نشانههای ما غافلاند) و البته این با گفتۀ داوود نیز مخالف
ُ
1
است( :و فرعون و سپاهیانش را در در یای قلزم افکند).
پاسخ:

ً
فرجام کار فرعون و سپاهیانش طبق تصریح قرآن کریم واقعا غرقشدن بود .حقتعالی
ْ
َ َْ
ََ َْ
میفرماید :فأخذن ُاه َو ُج ُن َود ُه ف َن َبذن ُاه ْم ِفي ال َی ِّم َو ُه َو ُم ِل ٌیم[( 2تا] او و سپاهیانش را گرفتیم
ْ
و آنان را در دریا افکندیم در حالی که او [در آخرین لحظه] نکوهشگر [خود] بود) و ِ وإذ
ُ َْ ْ َ
َ ْ ُ ْ
َ َْ
َ َُْ َ ُ َ
ف َرق َنا ِبک ُم ال َب ْح َر فأن َج ْی َناک ْم َوأغ َرق َنا آَل ِف ْر َع ْون َوأنت ْم ت ْنظ ُرون ( 3هنگامی که دریا را
شکافتیم و شما را نجات دادیم و فرعونیان را غرق کردیم در حالی که شما مشاهده
ََ َ ْ
ُُ
َ
کد ْأب آَل ف ْر َع ْو َن َو َّالذ َین م ْن َق ْبله ْم َک َّذ ُبوا ب َآ َ
ات َر ِّب ِه ْم فأ ْهلک َن ُاه ْم ِبذن ِوب ِه ْم
ی
ِ ِ
َمیکردید) و ِ ِ ِ 
ِ ِ
ِِ
َوأ ْغ َر ْق َنا آ ََل ف ْر َع ْو َن َو ُک ٌّل َک ُانوا َظالم َ
ین( 4چون رفتار فرعونیان و کسانی که پیش از آنان
ِ
ِِ
بودند ،که آیات پروردگارشان را تکذیب کردند؛ پس ما آنان را به [سزای] گناهانشان هلک،
و فرعونیان را غرق کردیم و همۀ آنان ستمکار بودند)؛ و روایات نیز به این نکته تصریح
میکنند.
اما آیۀ  ۹۲سورۀ یونس «امروز بدن تو را نجات میدهیم» ،به آن معنایی که
اشکالگیرندگان برداشت کردهاند ـاینکه فرعون از غرقشدن نجات یافتـ نیست؛ بلکه
منظور فقط نجاتیافتن بدن و جسد بیجان فرعون از باقیماندن در دریا بود؛ بهخصوص
که فرعون زرههای متعددی به تن کرده بود و از آنجا که برای پیکار با موسی و
بنیاسرائیل به راه افتاده بود پوشیدن زرههای آهنی سنگینش کرده بود .به همین دلیل
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افراد پس از وی به شمار
قرآن ،خارجکردن جسد وی را نشانهای از آیات خدا و مایۀ عبرت ِ
ً
میآورد؛ چراکه قاعدتا آهن در کف دریا باقی میماند.
ابراهیم بن محمد همدانی گفته است :به ابوالحسن امام رضا عرض کردم :چرا
خداوند عزوجل فرعون را غرق کرد در حالی که به توحید اقرار کرده بود؟! فرمود« :زیرا او
هنگام دیدن عذاب ایمان آورد ،در حالی که ایمانآوردن هنگام دیدن عذاب ،پذیرفته نیست.
این حکم خداوند هم در خصوص پیشینیان است و هم پسینیان .حقتعالی میفرماید:
َ َ ْ
َّ
ُ َ
ُ
ُ َّ ُ ْ َ َ َ ُ َ
َ ََ
ین فل ْم َیك َی ْنف ُع ُه ْم ِإیمان ُه ْم ل َّما
فل َّما َرأ ْوا َبأ َسنا قالوا َآم َّنا ِبالله َو ْحده وکف ْرنا ِبما کنا ِبه مش ِر ِک
َ ْ
َرأ ْوا َبأ َسنا( پس چون سختی [عذاب] ما را دیدند گفتند «فقط به خدا ایمان آوردیم و بدان
چه با او شریک میگردانیدیم کافریم»ک و[لی] هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند،
َ
ْ َ َْ َْ ُ
آیات َر ِّبك ال
ض
دیگر ایمانشان برای آنها سودی نداشت)؛ و نیز میفرماید :یوم یأ ِتي بع
ِ
َ ً
َْ َ ُ َْ ً ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ُْ َْ َ َ َ ْ
یمانها خ ْیرا( روزی که پارهای از
إ
ي
ف
ت
ینفع نفسا ِإیمانها لم تکن آمنت ِمن قبل أو کسب ِ ِ ِ
ً
نشانههای پروردگارت بیاید کسی که قبل ایمان نیاورده یا خیری در ایمانآوردن خود به دست
َ َ َْ ُ َ
ُ
َّ
نیاورده ،ایمانآوردنش سودی نمیبخشد)؛ و فرعون نیز :حتی ِإذا أ ْد َرکه الغ َرق قال َآم ْنت
َأ َّنه ال إله إ َّال َّالذي َآم َن ْت به َب ُنوا إ ْسرائ َیل َوأ َنا م َن ْال ُم ْسلم َ
ین( تا وقتی که غرقشدن را درک
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ُ
کرد [و در شرف غرقشدن قرار گرفت] گفت :ایمان آوردم که هیچ معبودی نیست جز آنکه
َ
فرزندان اسرائیل به او گرویدهاند ،و من از تسلیمشدگان هستم)؛ پس به او گفته شد :آْلن
َ َْ َ ً
ْ ْ
َ َ ُ ُ َ
َْ
َ َ ْ ُ َ ِّ َ َ َ َ ُ َ
ین فال َی ْو َم ننجیك ِب َبد ِنك ِلتکون ِل َم ْن خلفك َآیة
وقد َع َص ْیت ق ْبل وک ْنت ِم َن ال ُمف ِس ِد
(اکنون؟ در حالی که پیش از این نافرمانی میکردی و از تباهکاران بودی؟ پس امروز بدن
تو را نجات میدهیم تا برای کسانی که از ِپی تو میآیند عبرتی باشد) .فرعون از فرق سر تا
نوک پا از آهن پوشیده ،و بدنش را زرهپوش کرده بود .وقتی غرق شد ،خداوند بدن او را بر
بلندای زمین افکند تا برای کسانی که بعد از او میآیند آیه و نشانهای باشد؛ و آنها او را با
سنگینی زرههای آهنی که به تن داشت بر بلندای زمین میدیدند ،در حالی که بهطور
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معمول سنگینی در آب فرو میرود و باال نمیآید ،و به این ترتیب او آیه و نشانهای شد».

1

سید احمدالحسن در تفسیر آیۀ  ۹۲سورۀ یونس میفرماید:
«همچنین باید وضعیت فرعون را نیز که همانند سربازانش ،وقتی آب بر او
یورش میبرد ،با زرۀ آهنی که به تن کرده ،و سنگین شده بود در نظر گرفت؛ چراکه
آنها برای جنگ با بنیاسرائیل رهسپار شده بودند؛ پس نمیتوان تصور کرد او روی
آب شناور شده یا شنا کرده باشد تا این فرصت برایش پیش بیاید که چیزی بگوید؛
چراکه زرۀ آهنی چنین اجازهای به او نمیدهد؛ و از آنجا که او با آهن سنگین شده
بود خارجشدن بدنش از آب پس از هلکتش نشانهای از سوی خداوند است؛ چراکه
ْ ُ َ َ َ َ ُ َ
بهطور معمول آهن او را در قعر دریا نگه میدارد :فال َی ْو َم ن َن ِّجیك ِب َبد ِنك ِلتکون
ََ ُ َ
َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َّ َ ً َ َّ
اس َع ْن َآیا ِت َنا لغ ِافلون( امروز ،بدن تو را نجات
ِلمن خلفك آیة و ِإن ک ِثیرا ِمن الن ِ
میدهیم تا برای آنان که پس از تو میآیند نشانهای باشی ،و حال آنکه بسیاری از
2
مردم از آیات ما غافلاند)».
اشکال  :71قوم نوح ،نوح را تکذیب کردند یا فرستادگان را؟
به نظر برخی از تشکیککنندگان آیۀَ  :ق َال َرب إ َن َق ْومي َک َذ ُ
ون ( 3نوح گفت:
ب
ِ
ِ ِ
ِ
پروردگارا ،قوم من مرا سخت تکذیب کردند) داللت دارد بر اینکه قوم نوح ،فقط او را تکذیب
کردند ،در حالی که آیۀَ  :ک َذ َب ْت َق ْو ُم ُنوح ْال ُم ْر َسل َ
ین( 4قوم نوح ،فرستادگان را تکذیب
ِ
ٍ
اولین
کردند) داللت دارد بر اینکه قوم نوح ،فرستادگان را تکذیب کردند؛ و میدانیم نوحِ ،

 - 1صدوق ،علل الشرائع.59 /1 :
 - 2سید احمدالحسن ،تفسیر آیهای از سورۀ یونس.
 - 3شعراء.117 :
 - 4شعراء.105 :

اشکاالت منطقی و محتوایی 477 ................ ................................ ................................

فرستادگان بوده ،و فرستادگانی پیش از او نبوده است!
پاسخ:

ً
کامل مشخص است چیزی که تشکیککنندگان دربارهاش سخن میگویند هیچ اصل
و اساسی در دین خدا ندارد .همۀ انبیا و حجتهای الهی پیش از نوح ،فرستادگان و
مبعوثشدگانی از سوی خداوند سبحان بهسوی مردم بودهاند؛ و نوح ـبه این معناـ اولین
مبعوثشده و فرستاده از سوی خداوند نبود.
از امام باقر روایت شده است که دربارۀ پیامبر خدا نوح فرمود ...« :ولی او در
حالی به قومش رسید که آنها انبیایی را که بین ایشان و آدم بودند تکذیب کرده
بودند؛ و این همان سخن خداوند عزوجل استَ  :ک َذ َب ْت َق ْو ُم ُنوح ْال ُم ْر َسل َ
ین یعنی
ِ
ٍ
1
پیامبرانی که بین ایشان و آدم بودند». ...
اشکال  :72پیکنندۀ ناقۀ صالح ،یک نفر بود یا چند فرد؟
ََ َ َ َ
َ
به نظر برخی از تشکیککنندگان آیۀ :ف َن َاد ْوا َص ِاح َب ُه ْم فت َعاط ٰی ف َعق َر( 2پس رفیقشان
را صدا کردند و او [شتر را] ِپی کرد) داللت دارد بر اینکه ِپیکنندۀ ناقه ،فقط یک نفر بود،
َ
َُ
َ َ
ْ
َ َُ ْ ُ َ
ََ َ
ولی آیۀ :ف َعق ُروا َالناقة َو َعت ْوا َع ْن أ ْم ِر َر ِب ِه ْم َوقالوا َیا َص ِال ُح ائ ِت َنا ِب َما ت ِعدنا ِإن ک ْنت ِم َن
ْال ُم ْر َسل َ
ین( 3پس آن مادهشتر را پی کردند و از فرمان پروردگار خود سرپیچیدند و گفتند:
ِ
ای صالح ،اگر تو از فرستادگانی ،آنچه را به ما وعده میدهی برای ما بیاور) ،و آیۀَ  :ف َک َذ ُبوهُ
َََُ َ ََ َ َ
َْ َ
وها فد ْمد َم َعل ْی ِه ْم َر ُب ُه ْم ِبذن ِب ِه ْم ف َس َو َاها( 4و[لی] دروغگویش خواندند و آن [مادهشتر]
فعقر
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را پی کردند ،و پروردگارشان به [سزای] گناهشان بر سرشان عذاب آورد و آنان را با خاک
یکسان کرد) داللت میکنند که ِپیکنندۀ آن شتر ،بیش از یک نفر بوده است!
پاسخ:

اختلفی بین این آیات نیست؛ زیرا «گناه» ،حتی اگر انجامدهندۀ مستقیمش یک نفر
باشد ،ولی کسی که به کار او رضایت داشته باشد نیز شریک جرم او محسوب میشود.
رسول خدا میفرماید« :هرگاه در روی زمین گناهی صورت گیرد ،کسی که شاهد آن
باشد و از آن کار خرده بگیرد ،همانند کسی است که شاهد آن نبوده است؛ ولی کسی که
1
شاهدش نباشد اما به آن کار راضی باشد همانند کسی است که شاهد آن بوده است».
امام علی فرموده است« :کسی که از کار عدهای خشنود باشد همانند کسی است
که با آنان در آن کار همکاری کرده است؛ و هرکس داخل باطلی شده باشد دو گناه انجام
2
داده است :گناه عمل به آن ،و گناه رضایت به آن».
َ
ٌ
ُْ َْ ُ
به همین دلیل امام صادق دربارۀ سخن حقتعالی :قل قد َج َاءک ْم ُر ُسل ِم ْن ق ْب ِلي
ً
ب ْال َبی َنات َوب َالذي ُق ْل ُت ْم َفل َم َق َت ْل ُت ُم ُ
وه ْم إ ْن ُک ْن ُت ْم َصادق َ
ین( قطعا پیش از من ،رسوالنی بودند
ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
که دالیل آشکاری را که گفتید برای شما آوردند .اگر راست می گویید ،پس چرا آنان را
کشتید؟) فرمود« :و میدانست که اینان ،آنان را نکشتهاند ،ولی خواستشان با کسانی که
آنها را کشته بودند موافق بود ،و به همین دلیل خداوند ،آنها را قاتل نامیده است؛ زیرا از
3
هوای نفس خود پیروی کردند و به آن کار ،رضایت داشتند».
ََ َ َ َ
حال که این نکته روشن شد ،پس آیۀ فت َعاط ٰی ف َعق َر اشاره به انجامدهندۀ مستقیم،
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َ َ
ََ
و آیۀ :ف َعق ُروا َالناقة و آیات دیگر نظیر آن ،به رضایت آنان برای انجام آن کار اشاره دارد
و در نتیجه آنها شریکان او در جنایت هستند و به همین دلیل همگی مستحق عذاب
هستندَ  :ف َأ َخ َذ ْت ُه ُم َالر ْج َف ُة َف َأ ْص َب ُحوا في َداره ْم َجاثم َ
ین( 1آنگاه زمینلرزه آنان را فروگرفت
ِ
ِ ِِ
َِ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ
َ
2
َ
َ
و در خانههایشان از پا درآمدند) ،و فدمدم علی ِهم ربهم ِبذن ِب ِهم فسواها ( پس
پروردگارشان به [سزای] گناهشان بر سرشان عذاب آورد و آنان را با خاک یکسان کرد).
از اصبغ بن نباته نقل شده است ،گوید از امیرالمؤمنین که بر روی منبر کوفه بود
شنیدم که فرمود« :من بینی ایمان هستم .من بینی هدایت و چشمانش هستم .ای مردم،
در راه هدایت ،بهدلیل اندکبودن پویندگان طریقش وحشت نداشته باشید .بهراستی مردم
بر سفرهای جمع شدند که سیریاش اندک و گرسنگیاش بسیار است؛ و خداوند،
یاریکننده است .جز این نیست که خشنودی و خشم ،مردم را شریک یکدیگر میکند.
شتر ثمود را یک نفر دست و پا برید ،اما عذاب آن تمام قوم ثمود را گرفت؛ زیرا
چنانکه ماده ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
همگی آن را پسندیدند؛ و نشانۀ آن ،این سخن حقتعالی است :فناد ْوا ص ِاح َبه ْم فت َعاط ٰی
ُُ
َ َ َ َ َ َ َ َ
ف َعق َر * فک ْیف کان َعذ ِابي َونذ ِر( آن قوم شقی صاحب و رئیس خود را خواندند تا مجهز شد
َََُ َ ََ َ
وها فد ْمد َم
و ناقه را پی کرد * پس عذاب و تنبیه من چگونه سخت بود) و میفرماید :فعقر
َ
َ َ ُ ْ
َْ َ
َعل ْی ِه ْم َر ُب ُه ْم ِبذن ِب ِه ْم ف َس َو َاها َوال َیخاف ُعق َب َاها( و آن ناقه را پی کردند ،خدا هم آنان را به
کیفر (ظلم و) گناهشان هلک ساخت و شهرشان را با خاک یکسان نمود در حالی که هیچ
باکی از هلکت آنها نداشت) .آگاه باشید ،اگر از کسی دربارۀ قاتل من پرسیده شود و او
3
گمان کند وی مؤمن بوده است پس بهراستی خود آن شخص مرا کشته است».
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اشکال  :73آیا مجاهدین ،یک درجه برتری دارند یا چند درجه؟
بعضی از تشکیککنندگان خیال میکنند میان این دو آیه از سورۀ نساء تعارض وجود
َْ ُ َ َ ْ ْ َ َ ُ
َّ
َ
َّ َ َ ْ ُ َ ُ َ
ون في َ
ْ
یل الل ِه
ب
س
د
اه
ج
م
ال
و
ر
ر
الض
ي
ول
أ
دارد :ال َی ْست ِوي الق ِاعدون ِمن ال ُمؤ ِم ِن
ِ
ین غی ُر ِ
ِ ً ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َّ َ َّ ْ
َ َْ
ُْ
َُْ
ُ
َ
ِبأ ْم َو ِال ِه ْم َوأنف ِس ِه ْم فضل الل ُه ال ُم َج ِاه ِد َین ِبأ ْم َو ِال ِه ْم َوأنف ِس ِه ْم َعلی الق ِاع ِد َین َد َر َجة َوکل َو َعد
ً
ْ ً
َّالل ُه ْال ُح ْس َنی َو َف َّض َل َّالل ُه ْال ُم َجاهد َین َع َلی ْال َقاعد َین َأ ْج ًرا َعظ ًیما * َد َر َ
ات ِم ْن ُه َو َمغ ِف َرة َو َر ْح َمة
ج
ٍ
ِِ
ِ ِ
ِ
َ َ َّ َ ُ
َوکان الل ُه غف ًورا َر ِح ًیما( 1مؤمنان خانهنشین که زیاندیده نیستند با آن مجاهدانی که با
مال و جان خود در راه خدا جهاد میکنند یکسان نیستند .خداوند ،کسانی را که با مال و
جان خود جهاد میکنند به درجهای بر خانهنشینان مزیت بخشیده ،و هر دو را خدا وعدۀ
[پاداش] نیکو داده ،و[لی] مجاهدان را بر خانهنشینان به پاداشی بزرگ ،برتری بخشیده
است؛ * درجات و آمرزش و رحمتی [که] از جانب اوست ،و خدا آمرزندۀ مهربان است).
پاسخ:

میان این دو آیه هیچ تعارضی وجود ندارد؛ زیرا بازماندگان از جهاد ،دو دستهاند:
اول :بازماندگان با عذر شرعی مثل نقص و بیماری و نظایر اینها.
دوم :بازماندگان بدون عذر و توجیه شرعی.
این آیه در اصل برای بیان وضعیت این دو دسته از بازماندگان از جهاد نازل شده و اینکه
عدهای از آنها معذور بودهاند ،در حالی که دیگران هیچ عذری نداشتهاند:
ابوحمزه ثمالی در تفسیر خود روایت کرده است« :این آیه دربارۀ کعب بن مالک از
بنیسلمه ،مرارة بن ربیع از بنیعمرو بن عوف ،و هلل بن امیه از بنیواقف نازل شد .آنها
در روز تبوک از جهاد با رسول خدا شانه خالی کردند ،در حالی که خداوند عذر زیاندیدگان
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را میپذیرد؛ یعنی عذر عبدالله بن اممکتوم».

1

ُ
َ
همچنین خود همین آیه بر این نکته تأکید میورزد .این سخن حقتعالی :وکل َو َعد
َّ ْ
الل ُه ال ُح ْس َنی( و هر دو را خدا وعدۀ [پاداش] نیکو داده) روشن میکند خداوند ،هم به
مجاهدان و هم به بازماندگان ،وعدۀ پاداش نیکو داده است ،و این یعنی این بازماندگان
عذری شرعی داشتهاند که آنها را از جهاد بازداشته است.
حال که این نکته را دانستیم ،بازماندگان از جهاد که عذری داشتهاند هیچ گناهی
ً
مرتکب نشدهاند و شرعا بهخاطر بازماندنشان از جهاد بازخواست نمیشوند؛ چراکه شرط در
َ ِّ ُ َّ
تمامی تکالیف شرعی ،داشتن قدرت و توانایی است .حقتعالی میفرماید :ال ُیکلف الل ُه
َ ْ َّ
نف ًسا ِإال ُو ْس َع َها( 2خداوند هیچکس را جز بهقدر تواناییاش تکلیف نمیکند)؛ بلکه اگر در
نیتهای خودشان صادق بوده و کار با جهادگران را دوست داشته و آرزوی بودن با آنها را
داشته باشند چه بسا در پاداش با آنها شریک شوند؛ ولی به هر حال مجاهدین نسبت به
بازماندگان از یک درجه برتری برخوردارند ،حتی اگر بازماندنشان عذری داشته باشد.
ً
اما بازماندگان از جهاد بدون هیچ عذری ،اینان گناهی مرتکب شدهاند که شرعا بهخاطر
آن بازخواست میشوند؛ علوه بر اینکه جهادگران با مال و جان با پاداشی عظیم و درجاتی
متعدد بر آنان برتری دارند .به همین دلیل ـبهعنوان مثالـ امام علی از موضعگیری
«طی» وقتی آن حضرت را با مال و جان در برابر دشمنش یاری میدهد ،در برابر کسانی که
بدون هیچ عذر شرعی جهاد در همراهی با آن حضرت را ترک گفتند قدردانی کرده،
میفرماید« :باشد که خداوند پاداش نیکو ارزانی بدارد ،که خداوند با پاداش بزرگی مجاهدین
3
را بر بازماندگان برتری بخشیده است». ...
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اشکال  :74هر چیزی زندهای را از آب پدید آورد
ََّ
َّ َ َ َ
ََ ْ
َّ َ َ
ات
َ بعضی از تشکیککنندگان در خصوص آیۀ :أولم َ َیر ال ِذین کف ُروا أن السماو ِ
ْ َ َ َ َ ْ ً َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ
ََ ْ َ
یء َحی أفل یؤ ِم ُنون( 1آیا کسانی که
َواْل ْرض کانتا َرتقا ففتقناه َما َوجعلنا ِمن ال َماء کل ش ٍ
کفر ورزیدند ندانستند آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند ،و ما آن دو را از یکدیگر
جدا ساختیم ،و هرچیز زندهای را از آب پدید آوردیم؟ آیا [باز هم] ایمان نمیآورند؟) متعجب
شده ،میگویند :چگونه خداوند هر چیزی را از «آب» زنده کرده با وجود اینکه ملئکه و
جنیان زنده هستند ،ولی جزو مخلوقاتی به شمار نمیآیند که از آب خلق شده باشند؛ بلکه
َّ
َ َ َ ْ َّ
همان طور که در آیۀ زیر آمده از نور و آتش هستند :وخلق ال َجان ِمن َّم ِار ٍج ِّمن ن ٍار( 2و
جن را از تشعشعی از آتش خلق کرد).
پاسخ:

هیچ تضادی میان این دو آیه وجود ندارد؛ زیرا وقتی دربارۀ نسبت میان آب و موجودات
سخن میگوییم ،دو سطح وجود دارد:

•

نسبت میان آب و موجودات در سطح وجود کل هستی و کائنات ،که در
اولِ :
این صورت منظور «آب باالیی» [متعلق به آسمانهای باالیی] است که
تمامی وجود ،از جمله مخلوقات از آن خلق شدهاند؛

نسبت میان آب و موجودات زنده در سطح زندگی زمینی؛ که در اینجا
• و دومِ :
منظور «آب زمینی» است که زندگی زمینی از آن آغاز شد.
ْ ُ َّ َ
َ َْ
َ
اما در سطح زندگی زمینی ،منظور از «آب» در آیۀَ  :وج َعلنا ِم َن ال َماء کل شی ٍء حی
آب زمینی ،یعنی همان مادۀ شیمیایی شناختهشده
(و هرچیز زندهای را از آب پدید آوردیم) ِ
 - 1انبیاء.30 :
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آب زمینی آغاز شد.
) (H2Oاست؛ بنابراین معنای آیه چنین میشود :زندگی زمینی از ِ
سید احمدالحسن میفرماید:
«در این آیه منظور از کلمۀ آب در خصوص کل هستی و کائنات ،همان آب
شناختهشدۀ ) (H2Oنیست که ما روی زمین میشناسیم ،و من این موضوع را
پیشتر توضیح دادهام .اما فقط در خصوص زندگی زمینی جسمانی ،معنای آیه آن
ْ
ْ
است که حیات روی زمین از آب زمینی آغاز شده است َ«و َج َعل َنا ِم َن ال َماء» و این
بهوضوح نشان میدهد ابتدای حیات زمینی از آب زمینی بوده است .آیه بیانگر آن
است که بذر اولیۀ حیات از یک اکوسیستم آبی و ذرات خاک (یا مواد شیمیایی)
ً
موجود در آن به وجود آمده است؛ و این کامل با نظریۀ تکامل سازگار است .البته
ادامۀ حیات روی زمین ،از این محیط آبی و محتویات آن ناشی نشده است .آری،
ً
میتوان گفت استمرار و ادامۀ حیات ،در آب یا بهواسطۀ آب بوده است ،ولی نه صرفا
از آب .زندگی و حیاتی که از آب و خاک موجود در آن خارج شده ،فقط همان حیات
1
اولیه بوده است».
و این فرمودۀ سید احمدالحسن« :و من این موضوع را پیشتر توضیح دادهام»،
اشاره دارد به اینکه ایشان در دیگر کتابهای خود معنای آب را در سطح کل هستی (یعنی
آب باالیی) توضیح دادهاند؛ همان «آبی» که تمام چیزها از آن خلق شدهاند؛ از جمله ملئکه
ِ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ
َ
و جنیان؛ آنجا که از ایشان دربارۀ این سخن حقتعالی وجعلنا ِمن الماء کل شی ٍء حی
(و هرچیز زندهای را از آب پدید آوردیم) پرسیده شد ،ایشان پاسخ دادند:
«آب ،حضرت محمد است؛ که او نور خداوند سبحانومتعال است« .هرچیز
زنده» فرشتگان و ارواح را نیز شامل میشود .بهطور قطع و یقین فرشتگان و ارواح
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از همین آبی که برای ما شناخته شده است خلق نشدهاند؛ بلکه مراد از آن ،آب
حیات و سرچشمۀ حیات است که ِخضر ـزندۀ هر دو جهانـ از آن نوشید .این
آب همان حضرت محمد است و جاریشدنش از طریق باب او یعنی علی
بوده است؛ و گشودهشدن آسمانها و زمین برای زندگی ،پس از آنکه بسته بودند،
َ
َ
ْ َ َ َ ََ ًْ
یعنی خالی از حیات بودند :أ َو َل ْم َی َر َّالذ َین َک َف ُروا أ َّن َّ
الس َم َ
ات َواْل ْرض کانتا َرتقا
او
ِ
ِ
َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ٍّ َ َ َ ُ ْ ُ َ
ففتقناهما وجعلنا ِمن الماء کل شي ٍء حي أفل یؤ ِمنون( آیا کافران نمیدانند
آسمانها و زمین بسته بودند ،ما آنها را گشودیم و هرچیز زندهای را از آب پدید
آوردیم؟ چرا ایمان نمیآورند؟)».
َ َ ُ َ ْ
و نیز در پاسخ به معنای آیۀ َ وکان َع ْرش ُه َعلی ال َم ِاء( 1و عرش او بر آب بود) فرموده
است:
«عرش همان قرآن ،و آب ،محمد نور خداوند سبحانومتعال است که در
2
آسمانها و زمین و در خلق جریان دارد؛ همان طور که آب در رودها جریان دارد».
و تردیدی نیست که همهچیز از «آب باالیی» آفریده شد .رسول خدا محمد دربارۀ این
ْ
ْ ُ َّ َ
سخن حقتعالی َ و َج َعل َنا ِم َن ال َماء کل شی ٍء َحی( و هرچیز زندهای را از آب پدید آوردیم)
3
فرموده است« :همهچیز از آب آفریده شد».
و منظور از آن ـهمان گونه که از سخن سید احمدالحسن متوجه شدیمـ حضرت
محمد است ،به همین دلیل وقتی جابر بن عبدالله از ایشان سؤال میکند ،چنین پاسخ
میشنود :به رسول خدا عرض کردم :نخستین چیزی که خداوند متعال آفرید چه بود؟
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فرمود« :نور پیامبر تو ای جابر ،خداوند آن را خلق کرد و سپس هر خیری را از آن آفرید».

1

اینکه منظور از «آب باالیی» که هر چیزی از آن آفریده شد حضرت محمد و پس از
ایشان ،خاندان پاک و مطهرش هستند ،نکتهای است که روایات بسیاری از خلفای الهی
پیشین نیز آن را روشن کردهاند؛ مثل:
از داوود رقی روایت شده است :از اباعبدالله در خصوص این سخن خداوند عزوجل
َ ْ ُ ََ ْ
ماء( و عرش او بر آب بود) فرمود« :آنها چه میگویند؟»
پرسیدم :وکان
عرشه علی ال ِ
عرض کردم :میگویند عرش روی آب بود و پروردگار بر باالی آن .فرمود« :دروغ میگویند.
هرکس اینگونه اذعان کند ،خداوند را [همچون جسمی که روی چیزی قرار میگیرد]
محمول قرار داده ،و او را با خصوصیات موجودات توصیف نموده ،و الزمۀ این سخن آن
است که آنچه خداوند بر رویش قرار میگیرد ،قویتر از خداوند باشد تا بتواند او را نگه دارد».
عرض کردم« :فدایت شوم ،این امر را برای من روشن بفرما ».فرمود« :خداوند عزوجل
دین و علمش را بر آب حمل نمود ،قبل از اینکه زمین ،آسمان ،جن ،انس ،خورشید یا ماه
وجود داشته باشند .هنگامی که اراده فرمود مخلوقات را بیافریند ،آنها را در پیشگاه خود
پراکند و به آنان فرمود« :پروردگار شما کیست؟» اولین کسی که سخن آغاز نمود ،رسول
خدا و امیرالمؤمنین و ائمه (صلوات خدا بر آنان) بودند که فرمودند :تو پروردگار ما
2
هستی؛ آنان را حاملن علم و دین قرار داد». ...
توجه داشته باشید« :خداوند عزوجل دین و علمش را بر آب حمل نمود ...آنان را
حاملن علم و دین قرار داد» ،یعنی محمد و علی و خاندان آن دو (صلوات خدا بر آنان)؛ و
ً
ً
«آب باالیی» ،یعنی «آب زندگانی» هستند و قطعا و یقینا رسول خدا اصل
این یعنی آنها ِ
و ریشۀ «این خاندان» و سید و سرور آنان است و آنها از ایشان سرچشمه گرفتهاند.
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ایشان ـهمان طور که فرزندشان سید احمدالحسن در سخن پیشین خود بیان فرموده
استـ از طریق آنها در مخلوقات جریان مییابد.
اشکال  :75تبدیل و دگرگونی درکلمات خداوند
َْ َ َ َ
الله( 1در کلمات خدا
ات ِ
برخی از تشکیککنندگان ادعا میکنند آیۀ :ال تب ِدیل ِلک ِلم ِ
َ َْ ً َ َ
هیچ دگرگونی نیست) با این آیهِ  :وإذا َبدل َنا َآیة َمکان َآی ٍة ( 2و هنگامی که آیهای را
جایگزین آیۀ دیگر میکنیم) که بیان میکند تغییر در کلم خدا حاصل شده است ،در تضاد
است!
پاسخ:

مقصود از کلمات تغییرناپذیر خدا ـبه آن صورتی که تشکیککنندگان تصور میکنندـ
الفاظ قرآن نیست .خداوند سبحان ،بهوسیلۀ هر چیزی با خلقت خود صحبت میکند ،و از
جمله سخنان خدا ،وحی او به آنهاست ،و از جمله وحی ،رؤیاست .به همین دلیل حضرت
علی فرموده است« :رؤیای مؤمن در مجرای کلمی جریان دارد که خداوند نزد وی به
3
آن سخن گفته است».
سید احمدالحسن میفرماید:
«رؤیا راهی است که خداوند از طریق آن ،با همۀ بندگانش و با پیامبران و
فرستادگانش ،و با دوستان و دشمنانش ،چه مؤمن و چه کافر سخن میگوید.
خداوند به فرعون مصر که کافر بود رؤیایی وحی کرد که حضرت یوسف با
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َ َ ْ َ ُ ِّ َ َ ْ َ َ َ
رات
ق
استفاده ْ از آن ،اقتصاد حکومت را بنیان نهاد :و ُقال الم ِلک ِإني َ أري سب ُع َ ب ٍ
ُ ْ َ َ
ْ َ ُْ
س َ ُ ُ ُ َّ َ ْ ٌ
ٌ َ َ َْ ُ ُْ
سات یا أ ُّی َها ال َمأل أفتوني
لت خض ٍر و أخ َر ِیاب ٍ
مان یأ کلهن سبع ِعجاف و سبع سنب ٍ
ِ ٍ
ُ ْ َ ْ ُُْ
ُّ ْ َ ْ ُ ُ َ 1
ْ
في رءیاي ِإن کنتم ِللرءیا تعبرون ( پادشاه گفت :در خواب هفت گاو فربه را
دیدهام که هفت گاو الغر آنها را میخورند و هفت خوشۀ سبز دیدم و هفت خوشۀ
خشک دیگر .ای خاصگان من ،خواب مرا تعبیر کنید ،اگر تعبیر خواب میدانید).

خداوند به حضرت محمد رؤیایی وحی فرمود و ایشان را از آنچه برای
اهلبیتش اتفاق خواهد افتاد و تسلط بنیامیه ـکه لعنت خدا بر آنها بادـ بر امتش
ْ َّ َ َ َّ
ْ
آگاه ساختَ  :وإ ْذ ُق ْل َنا َل َك إ َّن َر َّب َك َأ َح َاط ب َّ
اس َو َما َج َعل َنا ُّالرؤ َیا ال ِتي أ َر ْی َناك ِإال
الن
ِ
ِ
ْ ُ ْ َ ُ ِ َ ِّ ُ ِ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َّ
ْ َ ً ِّ َّ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ
ُ ْ َ ً َ ً 2
آن ونخوفهم فما یزیدهم ِإال طغیانا ک ِبیرا
ِفتنة للن ِ
اس والشجرة الملعونة ِفي القر ِ
ِ
(و آنگاه که تو را گفتیم پروردگارت بر همۀ مردم احاطه دارد و آنچه در خواب به تو
نشان دادیم و آن درخت ملعون که در قرآن آمده است جز آزمایشی برای مردم نبود.
ما مردم را میترسانیم؛ ولی تنها به کفر و سرکشیشان افزوده میشود).
خداوند سبحانومتعال خودش را بهعنوان شاهد نبوت حضرت محمد برای
کفار عرضه نمود ،اگر آنها از او گواهی طلب کنند .خداوند سبحانومتعال جز از
ُ ُ َّ
طریق رؤیا چگونه برای کفار گواهی میدهد؟! حقتعالی میفرمایدَ  :و َیقول ال ِذ َین
َ ً َْ َََْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ
َک َف ُروا َل ْس َت ُم ْر َس ًل ُق ْل َک َف ٰ
اب( 3و
ت
ک
ال
م
ل
ع
ه
د
ن
ع
ن
م
و
م
ک
ن
ی
ب
و
ي
ن
ی
ب
ا
ید
ه
ش
الله
ب
ی
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
کافران میگویند تو فرستاده نیستی .بگو خدا و آنکس که علم کتاب نزد اوست،
4
برای شهادت میان من و شما کافی است)».
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بلکه این همان مراد آیۀ از «هیچ تغییری در کلم خدا نیست» است؛ زیرا بین «بشارت»
ْ
ُّ ْ
َ ْ ْ
و «کلم خدا» پیوند ایجاد کرده است .حقتعالی میفرماید :ل ُه ُم ال ُبش َری ِفي ال َح َی ِاة الدن َیا
َْ ْ
َّ َ َ
َ َْ َ َ َ
َ
ات الل ِه ذ ِلك ُه َو الف ْو ُز ال َع ِظ ُیم( در زندگی دنیا و در آخرت مژده
و ِفي ا ْْل َِخ َر ِة ال تب ِدیل ِلک ِلم ِ
برای آنان است؛ وعدههای خدا را تبدیلی نیست؛ این همان کامیابی بزرگ است) و مبشرات
(مژدهها) همان رؤیای صادقه هستند که در روایات مسلمانان بهطور کلی ذکر شده است.
از امام رضا روایت شده است ،فرمود« :رسول خدا صبح که میشد به اصحابش
1
میفرمود :آیا کسی بشارتدهندهای دارد؟ و منظور آن حضرت ،رؤیا بود».
سید احمدالحسن میفرماید:

ْ
َ ْ ْ
«این کسانی که حقتعالی دربارهشان میفرماید :ل ُه ُم ال ُبش َر ٰی ِفي ال َح َی ِاة
ُّ ْ
الدن َیا( بشارت است ایشان را در زندگانی این دنیا) یعنی رؤیایی میبینند که آنها
را به درستبودن عقیده و ُحسنعاقبتشان بشارت میدهد .در آیات پیشین حقتعالی
َ
َ
آنها را به اولیای تقواپیشۀ خداوند توصیف فرموده است :أال إ َّن أ ْول َ
الله ال
یاء
ِ ِ
ِ
ُ َّ ُ َ
َ ْ ٌ ََْ ْ َ ُ ْ َ ْ َُ َ
ون َّال َ
ذین َآم ُنوا َو کانوا َیتقون( آگاه باشید که دوستان
خوف علی ِهم و ال هم یحزن
خدا را بیمی نیست و غمگین نمیشوند؛ همان کسانی که ایمان آوردند و پرهیزگاری
ِّ
میکردند)؛ یعنی کسانی که مبشرات (بشارتدهندهها) را میبینند ،اولیای باتقوای
خدا هستند.
حقتعالی این رؤیاهای بشارتدهنده ـبه حسنعاقبتشانـ را که مؤمنان میبینند
کلم خودش به شمار میآورد و این حقی است که تغییر و تبدیلی در آن نیست ،و
این «از جمله امور غیبی» است که خداوند اولیای باتقوای خودش را بر آن آگاه
َْ َ َ
َ
ک ُه َو ْال َف ْو ُز ْال َع ُ
ظیم( کلمات خدا را تبدیلی
مات الل ِه ِذل
میسازد ال تبدیل ِلک ِل ِ

 - 1کلینی ،کافی.90 /8 :

اشکاالت منطقی و محتوایی 489 ................ ................................ ................................

نیست .این است کامیابی بزرگ)».

1

َ َّ ْ ً َ َ
اما در خصوص این فرمایش خداوند متعالَ  :و ِإذا َبدل َنا آ ََیة َمکان آ ََی ٍة ...این آیه به
نسخی اشاره دارد که برای برخی از آیات اتفاق میافتد و هیچ ارتباطی با سخنان خداوند در
آیۀ قبل ندارد.
َ
َ َ َّ ْ َ ً َ َ َ َ ُ َ
ُ ُ
الله أ ْعل ُم ِبما ُی َن ِّزل قالوا
[علی بن ابراهیم] در بارۀ این آیه :و ِإذا بدلنا آیة مکان آی ٍة و
َّ َ ْ َ ْ َ
ِإنما أنت ُمفت ٍر( و هنگامی که آیهای را به آیۀ دیگر مبدل کنیم [و حکمی را نسخ نماییم] و
خدا بهتر میداند چه حکمی را نازل کند .آنها میگویند «تو [به خدا] افترا میبندی)».
گفت :وقتی آیهای نسخ میشد به پیامبر میگفتند «تو دروغگو هستی» .خداوند در پاسخ
َ َ ُ ُ ُْ ُ
َ ْ َ ِّ
به آنها فرموده است :ای محمد ،به آنها بگو :ن َّزله ُروح القد ِس ِمن َّر ِّبک ِبالحق
2
(روحالقدس آن را بهحق از پروردگارت نازل کرده است)؛ یعنی جبرئیل».
اشکال  :76از خدا پروا كنيد آن گونه كه حق پرواكردنش است ،یا
آنگونه که در توانتان است؟
َ
َ
َُ َ َ َُ
برخی از تشکیککنندگان میپندارند آیۀَ  :یا أ ُی َها ال ِذ َین َآم ُنوا اتقوا الل َه َحق تقا ِت ِه( 3ای
اهل ایمان ،از خدا بترسید آنگونه که شایستۀ خداترسبودن است) داللت بر تشدید بسیار
َ َُ َ
ََ ُ
در تقوای الهی دارد؛ ولی آیۀ :فاتقوا الل َه َما ْاستط ْعت ْم( 4پس تا بتوانید خداترس و پرهیزکار
باشید) داللت برخلف این نکته دارد!
پاسخ:
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همان طور که در ادامه روشن خواهد شد هیچ تضادی بین این دو آیه نیست.
تقوای خدا بهمعنای اطاعت و ترس از اوست؛ و «حق تقوایش» به این معناست که بنده
از پروردگارش اطاعت کند و از او سرپیچی نکند و او را یاد کند و او را فراموش نکند و او را
شکر کند و کفرانش نکند.
َُ َ َ َ َ َُ
ابوبصیر میگوید :از ابوعبدالله دربارۀ سخن خداوند عزوجل :اتقوا الله حق تقا ِت ِه
پرسیدم .ایشان فرمود« :از او اطاعت شود و سرپیچی نشود و یاد شود و فراموش نشود
1
و شکر شود و کفران نشود».
همان طور که گفته شد از آنجا که انسان مخلوقی است با گستردهترین فطرت ،فطرتش
او را شایسته میکند که همۀ نامهای خدا را بشناسد ،و در نتیجه بر اساس فطرت و
استعدادش میتواند آنگونه که شایستۀ خداوند است از او پروا کند؛ ولی واقعیت حال انسان
در عوالم امتحان اینچنین است؛ چراکه گروهی اندک از مردم از فطرت خدایی خود
محافظت کردند و این عده ،همان برگزیدگان خدا از میان آفریدگانش هستند ،یعنی
«حجتهای الهی» .اما وضعیت بیشتر افراد اینچنین است که فطرت خود را آلودند و از
پروردگار خود غافل شدند و او را فراموش کردند و به دیگران مشغول شدند؛ و خداوند
ذاکر برگزیده،
سبحان ،بهخاطر رحمت گستردهاش و بخشش خود بر بندگانش ،از این افراد ِ
فرستادگانی را برگزید ،و آنان را مبعوث داشت و بهسوی دیگر مردمی فرستاد که غافل
هستند تا پروردگارشان را به آنان یادآوری ،و آنان را بهسوی او هدایت کنند ،تا او را بپرستند
و او را بشناسند و تقوا پیشه کنند.
ً
قطعا این افراد غافل که فطرتشان را آلوده ،و در حق پروردگارشان کوتاهی کردند و به
تاریکی و ظلمت اجازه دادند سطح گستردهای از وجودشان را در بر بگیرد« ،تقوی الله حق
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تقاته» را کار بسیار سختی برای خودشان میدانند و حتی چه بسا در توان بیشترشان نباشد.
پس خداوند از آنان درخواست کرد که با توجه به توان خودشان تقوای الهی پیشه کنند؛ با
خود آنان بودهاند که خودشان را در این اشتباه افکندند ،وگرنه بر
درنظر داشتن اینکه این ِ
اساس فطرت و استعداد الهیشان آنها نیز میتوانستند تقوای الهی را آنگونه که
شایستهاش است پیشه کنند.
مثالی برای نزدیککردن ذهن :فرض کنید فرد بخشندهای ،ماشین مجهزی با بهترین
ً
امکانات به شما داده و سپس از شما دور شده است .بعدا از شما درخواست میکند در زمان
ً
مشخصی ،مثل با سرعت  120کیلومتر در ساعت با آن ماشین بهسوی او بازگردید .شما در
ً
دو حالت قرار میگیری :اینکه عمل از این ماشین به همان صورتی که به شما بخشیده
ً
شده است ،محافظت کنی و در نتیجه قطعا شما را با سرعت مطلوب و در موعد مشخص
به مکان ملقات خواهد رساند و از تکریم کامل آن «فرد کریمی» که منتظر توست بهرهمند
خواهی شد؛ و اینکه در محافظت از این ماشین کوتاهی کنی که منجر میشود به اینکه
برخی از ابزارها و تجهیزات آن از بین برود یا دچار استهلک شود ،و این باعث میشود شما
نتوانی با سرعت خواستهشدۀ « 120کیلومتر در ساعت» حرکت کنی و نهایت سرعتی که
ً
میتوانی با آن حرکت کنی مثل  70کیلومتر یا  80کیلومتر خواهد بود .در چنین حالتی ،شما
ً
اصل شایستۀ تکریم نیستی؛ زیرا نتوانستی در موعد مقرر برسی ،و حتی به این دلیل که شما
ً
اساسا نتوانستهای از موهبت وی محافظ کنی .ولی از آنجا که او کریم است رسیدن شما به
هر سرعتی را که توانسته باشی ،علتی برای تکریم شما برمیشمارد؛ بهرغم اینکه ـدر واقعـ
شما شایستۀ تکریم نبودهای ،و حتی بهدلیل تقصیر و کوتاهی ،شایستۀ عتاب و توبیخ
ُ
مانند کسی نیستی که از آن
هستی ،که نتیجۀ حرکت کند شما و نرسیدن شماست؛ و شما ه ِ
موهبت محافظت و نگهداری کرده است.
این مثالی است که چه بسا مسئله «اتقوا الله حق تقاته» و «اتقوا الله ما استطعتم» را به
َ
ذهن ما نزدیک میکند؛ و این بزرگی رحمت و کرم خداوند نسبت به بندگانش را میرساند.
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از عبد خیر نقل شده است ،گوید از علی بن ابیطالب دربارۀ سخن خداوند متعال
َ َ
َُ َ َ َُ
پرسیدمَ  :یا أ ُی َها ال ِذ َین َآم ُنوا اتقوا الل َه َحق تقا ِت ِه( ای اهل ایمان ،از خدا بترسید آنگونه
که شایستۀ خداترسبودن است) فرمود« :به خدا سوگند ،هیچکس جز اهلبیت رسول خدا
به این آیه عمل نکرده است .ما خدا را یاد کردیم و او را فراموش نکردیم .او را شکر کردیم و
کفران نکردیم .از او اطاعت کردیم و از او سرپیچی نکردیم .وقتی این آیه فرستاده شد،
َ َُ َ
صحابه عرض کردند :ما طاقت آن را نداریم .پس خداوند نازل فرمود :فاتقوا الل َه َما
ََ ُ
2
ْاستط ْعت ْم( 1پس تا بتوانید خداترس و پرهیزکار باشید)».
اشکال  :77چه کسی انسانها را وفات میدهد؟

َ َ َ َ
برخی از تشکیککنندگان میگویند میان این آیات ،تناقض استِ  :إن ال ِذ َین ت َوف ُاه ُم
ْ َ َُ َ
َُْ
ال َمل ِئکة ظ ِال ِمي أنف ِس ِهم( 3آنان که فرشتگان جانشان را در حالی که به خود ستم کردهاند
ُْ َ َ ُ َ ُ ْ
میگیرند) و قل َیت َوفاک ْم َملك ال َم ْو ِت( بگو فرشتۀ مرگ جان شما را میگیرد) .چهکسی
انسانها را وفات میدهد؟ فرشتگان یا ملکالموت؟
پاسخ:

مفهوم این آیات در مسئلۀ گرفتن جان ،وسیعتر از چیزی است که تشکیککنندگان
گفتهاند .یک بار گرفتن جان ،به خداوند سبحان ،و بار دیگر به ملکالموت ،و دیگر بار به
فرستادگان منسوب است؛ و تردیدی نیست که منظور از فرستادگان در اینجا« ،فرشتگان»
(فرشتگان مرگ) هستند .حقتعالی میفرماید:

 - 1تغابن.16 :
 - 2ابن شهرآشوب ،مناقب آل ابیطالب.25 /2 :
 - 3نساء.97 :
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-

َ ُ َََ َ ْ َ
اْل ْن ُف َس ح َ
ین َم ْو ِت َها( 1خداست کسی که وقت مرگ ،جانها را
الله یتوفی
ِ
میستاند).
َ
ْ
ُْ َ َ
ُ
ُ
قل َیت َوفاک ْم َملك ال َم ْو ِت( 2بگو فرشتۀ مرگ ،شما را بازپس میگیرد).
َ
ْ َ َُ َ
ََ َ
َُْ
ال ِذ َین تت َوف ُاه ُم ال َمل ِئکة ظ ِال ِمي أنف ِس ِه ْم( 3آنها که فرشتگان در حالی
جانشان را میگیرند که به خود ستم کردهاند).
َ الذ َین َت َت َو َف ُاه ُم ْال َم َلئ َک ُة َطیب َ
ین( 4آنان که در حال پاکیزگی ،فرشتگان
ِ
ِ
ِِ
قبض روحشان کنند).
ُ
ْ
َ
َ َ
َ َُ
ُ
َ
ْ
َ حت ٰی ِإذا َج َاء أ َحدک ُم ال َم ْوت ت َوفت ُه ُر ُسل َنا( 5تا آنگاه که مرگ یکی از شما
فرارسد رسوالن ما او را میمیرانند).
َ َ
ُ َ َ َ
ْ
َ حت ٰی ِإذا َج َاءت ُه ْم ُر ُسل َنا َیت َوف ْون ُه ْم( 6تا هنگامی که فرستادگان ما بر آنان
فرارسند تا آنان را قبض روح کنند).

هیچ تناقضی میان این آیات وجو ندارد؛ درست مثل اینکه یک شرکت ساختمانی ،اقدام
به ساخت تأسیسات مهندسی میکند و شما خواستهای این اقدام را به انجامدهندهاش
ً
نسبت بدهی .شما میتوانی آن را بهعنوان مثال به صاحب شرکت منتسب کنی ،مثل به
کشور یا حکومت آنجا؛ یا میتوانی آن را به خود شرکت ساختمانی نسبت بدهی ،و نیز
میتوانی آن را به گروه مهندسین طراح و ساختوساز نسبت دهی که نقشهها و طرحها را
طراحی میکنند .همچنین میتوانی آن را به مهندس اجرایی نسبت دهی که ناظر بر مراحل

 - 1زمر.42 :
 - 2سجده.11 :
 - 3نحل.28 :
 - 4نحل.32 :
 - 5انعام.61 :
 - 6اعراف.37 :
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ساخت است؛ و شما در تمام این نسبتدادنها درست عمل کردهای؛ زیرا تمام نسبتهای
شما درست و صحیح بوده است .در بارۀ مسئلۀ ما نیز وضعیت به همین صورت است.
سید احمدالحسن میفرماید:
«خداوند سبحانومتعال جانها را میگیرد؛ زیرا او خالق مسلط بر تمام عوالم،
زندهکننده و میراننده است؛ و ملکالموت «عزرائیل »نیز جانها را میگیرد زیرا
او فرماندۀ فرشتگان مرگ است؛ و فرشتگان نیز جانها را میگیرند زیرا آنها
اجراکنندۀ دستور ملکالموت هستند که خود ،مجری دستور خداوند سبحان
1
است».
اشکال  :78عرضۀ امانت به آسمانها و زمین و کوهها
َ َ ْ َ ْ ََ َ َ ََ َ َ َ َ ْ َ
ات واْل ْر ِض
به نظر برخی از
تشکیککنندگان در آیۀِ  :إنا ع َرضنا اْلمانة علی السماو ِ
َ
ً
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ََ َ ْ
َوال ِج َب ِال فأ َب ْی َن أن َی ْح ِمل َن َها َوأشفق َن ِم ْن َها َو َح َمل َها ِاْلن َسان ِإن ُه کان ظل ًوما َج ُهوال( 2ما امانت
[الهی] را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم؛ آنها از برداشتن آن سر باز زدند و از
آن هراسناک شدند ،و[لی] انسان آن را برداشت؛ راستی او ستمگری نادان بود) تناقض و
عدم عقلنیت وجود دارد؛ طبق نظر بیشتر مفسران ،امانت همان تکلیفهای شرعی است
که وجود عقل و تمایز و ادراکی نزد مکلف را میطلبد .ولی آسمانها و زمین و کوهها،
جمادات هستند؛ پس چگونه امانت به آنان عرضه شده است؟
پاسخ:

این عرضه به خود اینها صورت نگرفته ،بلکه به ساکنانشان بوده است؛ مثل فرشتگان

 - 1سید احمدالحسن ،متشابهات ،پاسخ پرسش .106
 - 2احزاب.72 :
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و ارواح صالحه.
طبق متون خلفای خداوند منظور از امانت در این آیه ،امامت و والیت خداست .این
بزرگترین امانتی است که خداوند به آفریدگان عرضه کرد؛ ولی ساکنان آسمانها و زمین
(فرشتگان و شایستگان) از بهدوش ِکشیدن آن و از رقابت با صاحبانش سر باز زدند (یعنی:
خلفای خدا که به آنان تصریح شده است که آنان مقام امامت دارند)؛ ولی انسان ستمگر و
نادان ،آن را به دوش ِکشید؛ یعنی آن را از صاحب حقیقیاش دریغ داشت ،و از روی
ستمگری و نادانی ،خودش را برگماشت.
امام رضا در تفسیر این آیه فرموده است« :امانت ،والیت است که هرکس بهناحق
1
آن را ادعا کند کافر شده است».
َ َ
به همین دلیل وقتی احمد بن عمر ،از ایشان دربارۀ سخن خداوند عزوجلِ  :إن الل َه
َُْ ُ َ ْ َُ ُ ْ ََ َ َ َ
ْ
ات ِإل ٰی أ ْه ِل َها( همانا خدا به شما امر میکند که امانتها را به
یأم ُرکم أن تؤدوا اْلمان ِ
امامان از آل محمد هستند که
صاحبانش بازدهید) پرسید ،ایشان فرمود« :آنان،
ِ
امام ،امانت را به فرد بعد از خود میدهد ،و به غیر او اختصاص ندارد ،و نباید از او منع
2
شود».
سید احمدالحسن فرموده است:

َّ
«امانت ،عبارت است از امامت و والیت ولی خدا .حقتعالی میفرمایدِ  :إن
َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ ُ ْ ْ ْ
اس أن ت ْحک ُموا ِبال َعد ِل
الله یأمرکم أن تؤدوا اْلمان ِ
ات ِإلی أه ِلها و ِإذا حکمتم بین الن ِ
َ
َ
الله نع َّما َیع ُظ ُکم به إ َّن َ
َّ َ
الله کان َس ِم ًیعا َب ِص ًیرا( خدا به شما فرمان میدهد
ِإن ِ ِ ِ
ِِ ِ
امانتها را به صاحبانشان بازگردانید و چون در میان مردم به داوری نشینید به عدل

 - 1صدوق ،عیون اخبارالرضا.274 /1 :
 - 2کلینی ،کافی.276 /1 :
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داوری کنید .خدا شما را چه نیکو پند میدهد .هر آینه او شنوای بیناست)؛ یعنی
امامت ،که یک امام به امام پس از خود میدهد.
امانت مردم عبارت است از والیت و فرمانبرداری آنها از ولی
اما دربارۀ مردمِ ،
خدا؛ بنابراین مردم باید در هر زمان ،والیت را به ولی خدا بدهند ،و اگر ولی خدا
بهسوی خدا رجوع کند والیت قطع نمیشود ،بلکه بر مردم است که والیت ولی پس
از او را بپذیرند .زمین خدا از حجت خالی نمیشود که اگر خالی شود ،زمین اهلش
را فرو میبرد.
بنابراین منظور از انسان :جنس انسان است ...اما آسمانها ،زمین و کوهها
1
یعنی ساکنان آنها از فرشتگان و ارواح نیکوکار».
اشکال  :79انسان ،خوار و زبون است یا مورد احترام؟
َ
َ ََْ ْ
تشکیککنندگان میگویند :چگونه آفرینش انسان از آبی پستَ  :وبدأ خلق ِاْل َنس ِان
من طین * ُث َّم َج َع َل َن ْس َل ُه من ُس َل َلة ِّمن َّماء َّ
ین( 2و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد.
ه
م
ٍ
ِ
ِ ٍ
ِ ِ ٍ
ََ ْ
سپس نسل او را از چکیدۀ آبی پست مقرر فرمود) با گرامیداشتن او از سوی خداوند :ولقد
َ َّ ْ
َ َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ
ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ِّ َ َّ ِّ َ
ات َوفضل َن ُاه ْم َعلی ک ِث ٍیر ِّم َّم ْن
ک َّرمنا ب ِني آدم وحملناهم ِفي الب ِّر والبح ِر و َرزقناهم من الطیب ِ
ً
َ َْ َْ
خلق َنا تف ِضیل( 3و بهراستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا [بر
مرکبها] برنشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از
آفریدههای خود برتری آشکار دادیم) تناسب دارد!

 - 1سید احمدالحسن ،متشابهات ،پاسخ پرسش .160
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مسئلۀ تکریم انسان بر بقیۀ موجودات توسط خداوند ،نکتهای است ثابتشده ،و در
بسیاری از جنبهها ،قابلتوجه است؛ از گستردگی ذات او و عظمت ُبعد روحانی ،روانی و
اخلق متناسب با طبیعت ذات الهی ،که در
ذهنیاش گرفته ،تا گستردگی درک و دانش و
ِ
مقایسه با دیگر موجودات در او به ودیعه گذاشته شده است .حتی متن دینی در سطح وجود
خود او بهدلیل
انسان در این جهان اثبات میکند همهچیز بهخاطر انسان خلق شده ،و ِ
شناخت خدا آفریده شده است .در حدیث قدسی آمده است« :ای بندۀ من ،همهچیز را برای
1
تو آفریدم و تو را برای خودم آفریدم».
و با وجود اعتراف همه ـطبق دادههای دینی و علمیـ مبنی بر اینکه انسان در جهان
ما ،ریشه در نطفه و فرایند لقاح دارد که میان اسپرم مرد و تخمک زن اتفاق میافتد ،با این
وجود ،این مانع از توجه برخی از کیهانشناسان ـاز جمله خداناباورانـ به چیزی که بهعنوان
«اصل انسانی» شناخته میشود نشده است؛ اصلی که فرض میکند جهان بدون انسان
وجود نخواهد داشت؛ چراکه تمام ثابتهای کیهانی ،وجود او را هدف قرار میدهند و هیچ
موجود دیگری بهجز انسان قادر به رصد و مشاهدۀ جهان نیست.
استیون هاوکینگ میگوید:
«به نظر میرسد جهان ما و قوانین آن توسط یک خیاط ماهر برای حمایت از وجود
2
ما طراحی شده است».

و نیز میگوید:
«واقعیت روشن و بدیهی در خصوص ثابتهای کیهانی تأیید میکند آنها بهدقتی

 - 1حر عاملی ،جواهرالسنیه :ص .361
 - 2هاوکینگ ،طراحی بزرگ :ص .195
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شگفتانگیز تنظیم شدهاند تا امکان حیات را فراهم کنند».

1

همچنین میگوید:
«یکی از نکات مهمی که میتوانیم ملحظه کنیم این است که بسیاری از تاریخهای
احتمالی جهان از زنجیرههای پیدرپی که در آن کهکشانها و ستارگان شکل میگیرند
عبور نخواهد کرد؛ منظور ،زنجیرۀ الزم برای پیدایش ماست .اگر چنین بود تکامل
موجودات هوشمند دیگری در کهکشانها و ستارههای دیگر نیز ممکن میشد ،اما این
بعید به نظر میرسد؛ ازاینرو ،این واقعیت که ما بهعنوان موجوداتی که وجود داریم از
خود میپرسیم «چرا جهان به این شکل است؟» محدودیتی خواهد بود برای تاریخی که
ما در آن زندگی میکنیم .این به آن معناست که جهان ما ،یکی از معدود تاریخهایی است
که دارای کهکشان و ستاره است؛ و این مثالی است از آنچه «اصل انسانی» نامیده
ً
میشود .اصل انسانی میگوید جهان باید تقریبا همان گونه باشد که ما میبینیم؛ زیرا اگر
2
متفاوت بود کسی وجود نداشت که آن را ببیند».

ً
این دقیقا همان نکتهای است که سید احمدالحسن آن را یکی از ادلۀ اثبات وجود
خدا بیان کرده است .ایشان میفرماید:
«طبق اصل انسانگرایی یا رویکرد انسانگرایانه ،ثابت کیهانی و جهان بدون
ً
حضور انسانی که به آن نظارت میکند ،هیچ ارزشی ندارند ـهمان طور که قبل در
مکانیک کوانتوم توضیح دادیمـ و بنابراین انسان و وجود او از اهمیت زیادی
برخوردار میشوند؛ زیرا هیچ ارزش شناختی و علمی برای جهان بدون حضور ناظر
«انسان» وجود ندارد؛ پس جهان ـهمان طور که میدانیمـ اکنون بدون انسان
وجودی نخواهد داشت و این به آن معناست که انسان اولین هدف کیهانی است؛ و

 - 1هاوکینگ ،تاریخچه زمان :ص .125
 - 2هاوکینگ ،جهان در پوستۀ گردو :ص  84و .85
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پشتسر آن یک قدرت عالی هدفمند یا یک خدا قرار
تا زمانی که هدفی وجود داردِ ،
1
دارد».
سید احمدالحسن در رابطه با خلقت انسان از سللهای از ِگل میفرماید:
« ُسلله (نسل) :گروهی است که بهدلیل تمایز و ارجحیت نسبت به دیگرانی که
از آنها گرفته شده است ،از میان آنها انتخاب و استخراج میشود .پس این
فرمایش حقتعالیَ « :و َل َق ْد َخ َل ْق َنا ْاْل َنس َان من ُس َل َلة ِّ
ین» به این معناست که
ط
ن
م
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ُ
اولین انسان زمینی از یک گروه متمایز و برتر ایجاد شده است (سلله) و سلسلۀ آن
نسل نیز به گل ختم میشودُ :س َل َلة ِّ
2
ین».
ط
ن
م
ِ
ٍ
ِ
ٍ
َ
ْ
َ
ْ
َ الذي َأ ْح َس َن ُک َل َش ْيء َخل َق ُه َو َب َدأ َخل َق اْل ْن َسان م ْ
ین( همان کسی که هر چیزی
ط
ن
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ٍ
را که آفریده است نیکو آفریده ،و آفرینش انسان را از ِگل آغاز کرد)؛ فرمود« :او آدم
است .سپس نسل او ،یعنی فرزندانش را از یک سلله قرار داد؛ و آن ،بهترین چیز از غذا و
3
نوشیدنی است« ،من ماء مهین» فرمود :نطفۀ منی است».
در خصوص آغاز خلقت انسان و بهویژه آدم ،این مسئله را سید احمدالحسن در کتاب
«توهم بیخدایی» بهتفصیل توضیح داده است ،و در پاسخ «اشکال  »51برخی از سخنان
ایشان نقل شد؛ که خلصۀ آن چنین است :آغاز آفرینش آدم از ِگل زمین و آب آن بود؛ تا
نفس او که بهزودی در آسمان اول آفریده میشود ،قوت و شهوت را حمل ،و او را آمادۀ
تکثیر و زندگی در همۀ مناطق زمین کند ،و او را آماده کند تا بر زمین مسلط شود .سپس
وقتی زمین برای پذیرایی و ِاستقبال از آدم (خلیفۀ خدا) آماده شد ،خداوند روح ایمان را در
جسد مثالی آدم که در آسمان اول قرار داشت دمید؛ و به این ترتیب اولین نفس انسانی به
 - 1احمدالحسن ،توهم بیخدایی ،فصل ششم.
 - 2احمدالحسن ،توهم بیخدایی ،فصل سوم ،نظریۀ تکامل و قرآن.
 - 3علی بن ابراهیم ،تفسیر قمی.168 /2 :
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وجود آمد ،خداوند به فرشتگان دستور داد به او سجده کنند .کسی که از سجدهکنندگان
بود سجده کرد و متکبر ،تکبر نمود و رانده شد .سپس نفس حوا را از نفس آدم آفرید .پس
َُ
از آن ،فرزندان آن دو را پدید آورد و همگی را در امتحان اول ،در عالم ذر یا عالم انفس
امتحان نمود .وقتی این امتحان به پایان رسید خداوند خواست تا فروفرستادن آدم به زمین
و امتحانش را در زمین ـکه در علمش بودـ به انجام برساند .پس امتحان آدم در آسمان اول
یا بهشت دنیوی ،اتفاق افتاد و همان گونه که برایش تقدیر شده بود ،در امتحان شکست
خورد؛ و وی و حوا ،به زمین هبوط داده شدند .درود خداوند بر این دو باد.
میدانیم «نفس انسان» مخلوطی است از «گل زمین  +روح واالیی که در آن دمیده
شده» و این واقعیت که انسان از ترکیبی زمینی و آسمانی تشکیل شده است بهطور کامل
منطبق با وجود او در دنیایی است که هویتش امتحان و آزمایش است .منظور من دنیایی
است که اکنون در آن هستیم .انسان ـهمان طور که متون دینی تأکید کردهاندـ برای داشتن
ُ
پنج نیروی فعال در وجودش ایجاد شده است؛ قوایی که او را به دو جهت متفاوت جذب
میکنند:
عالم پرسیدم ،فرمود« :ای جابر ،همانا در
جابر گوید :از ابوجعفر دربارۀ علم ِ
پیغمبران و اوصیا پنج روح وجود دارد :روحالقدس ،روح ایمان ،روح زندگی (حرکت) ،روح
قوت و روح شهوت .ای جابر ،ایشان بهوسیلۀ روحالقدس امور و مطالب زیر عرش را تا زیر
خاک دانستند .سپس فرمود :ای جابر ،این چهار روح اخیر دستخوش وقایع میگردند ،ولی
1
روحالقدس بیهودهکاری و بازی نمیکند».
انسان برای داشتن روحی آسمانی (انسانی) که روحالقدس و ایمان است ،و روحی
زمینی (حیوانی) که روح زندگی ،قدرت و شهوت است ،آفریده شده و امتحان انسان در

 - 1کلینی ،کافی.272 /1 :
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تعامل وی با این روحها و نیروها خلصه میشود.
سید احمدالحسن فرموده است:
ُ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ً َ َّ َ ْ َ َّ ُ ِّ ِّ ُ ً َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ٌ
اي فل خ ْوف
«قلنا اه ِبطوا ِمنها ج ِمیعا ف ِإما یأ ِتینکم مني هدی فمن ت ِبع هد
َ
َ
ُ َ
َعل ْی ِه ْم َوال ُه ْم َی ْح َزنون( گفتیم همگی از آن فرود آیید؛ پس اگر از جانب من شما
را هدایتی رسد آنان که هدایتم را پیروی کنند بر ایشان بیمی نیست و غمگین
نخواهند شد) .یعنی نفسی که از گل رفعشده به آسمان اول آفریده شده است نازل
گردید ،تا به بدن حیوانی خاصی که جهت پذیرفتن آن آماده شده متصل شود ،و
همان گونه که خداوند خواست امتحان زمینی آن صورت گیرد...
بنابراین هیچ اشکالی وجود ندارد که موجود زندهای وجود داشته باشد که از گل
و آب ارتقا یابد و به یک ساختار بدنی حیوانی برسد که دارای سه روح اولیه باشد:
«روح زندگی ،قدرت و شهوت» سپس نفس آدم در آن دمیده شود تا تحول
انسانیت پیامبری رسالتی،
گستردهای برای این موجود از خوی و خصلت حیوانی ،به
ِ
و فرهنگ و ارزشهای متعالی اخلقیاش برسد ،و این امر همزمان جهش تمدنی
و فرهنگی را که هزاران سال پیش در سرزمین سومر آغاز شد تفسیر میکند؛
تفسیری منطقی و از نظر علمی قابلقبول.
و این وضعیت بعد از آدم در فرزندانش ادامه یافت؛ بنابراین روح ایمان و
روحالقدس در نفسهای آنها تجلی یافت؛ درست مثل اینکه نفس آنها آینهای
باشد که روح ایمان و روحالقدس را منعکس میکند ،اینچنین نفسهایشان فطرتی
الهی خواهد بود که آنها را به پیشرفت دعوت میکند .اگر انسان بهدرستی از این
کلید استفاده کند ،در امتحان موفق میشود و به باالترین سطح میرسد و روح
ایمان و سپس روحالقدس را دارا خواهد شد تا اینکه مظهر خدا بر روی زمین شود...
اما اگر انسانی این کلید را به زمین افکند و به ارواح حیوانی بسنده کند ،در این
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صورت ساقط شده و نصیب خود را از دست داده و به اصل و طبیعت و صفت حیوانی
خود بازگشته استُ  .فق ْل َنا َل ُه ْم ُک ُون ْوا ق َر َد ًة َخاسئ َ
ین( پس ایشان را گفتیم
ِ ِ
ِ
1
بوزینگانی طردشده باشید)».
انسان موجودی مرکب از جسم و روح است؛ و منشأ جسم بدون شک به زمین (گل و
آب) بازمیگردد ،و این موجودی که از خاستگاهش آگاه شدیم ،خداوند متعال چنین اراده
فرمود جانشین خود بر زمینش را از نوع آن انتخاب کند نه از نوع فرشتگان و جنها.
َْ
ٌ
َ ًَ
ْ َ َ َ ْ َ َ ِّ
حقتعالی میفرمایدَ  :و ِإذ قال َر ُّبك ِلل َمل ِئک ِة ِإني َج ِاعل ِفي اْل ْر ِض خ ِلیفة( 2و چون
پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی خواهم گماشت) و این جانشینان،
آدم سپس فرزندان خالص پس از وی هستند.
سید احمدالحسن میفرماید:
«این همان چیزی است که بین آدم و ملئکه و جن وجود داشت؛ زیرا
ً
ملئکه و جن قادر به کسب شناختی نیستند که آدم ذاتا آن را کسب میکند؛
بنابراین خلیفهبودن آدم اجتنابناپذیر بود؛ زیرا او قادر بود آنچه را از آن بیاطلع
بودند به آنها بیاموزد .چه بسا او به بعضی از تواناییها و امکاناتی که در او سپرده
شد عمل کرد؛ زیرا او یک انسان است ،و انسان وسیعترین و بزرگترین پذیرنده
است؛ زیرا بر صورت خدا آفریده شده است؛ یعنی سرشت او بر شناخت نامهای خدا
خلق شده است و توانایی آشکارساختن نامهای خدا برای خلق در او سپرده شده
3
است« :الله خلق آدم علی صورته» (خداوند آدم را بر صورت خود آفرید)».
بزرگداشتی که این موجود «انسانی» از آن برخوردار شد ،بدون دمیدهشدن روح انسانی
 - 1احمدالحسن ،توهم بیخدایی ،فصل سوم ،فرودآمدن آدم به زمین.
 - 2بقره.30 :
 - 3سید احمدالحسن ،عقاید اسلم ،بحث اصل دین.
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گل بیجان امکانپذیر نبود .تکریم و بزرگداشت واقعی الهی برای انسان در جنبۀ
در آن ِ
انسانی آسمانی او اتفاق افتاد که در میان موجودات فقط به او اختصاص داشت؛ اما دربارۀ
بهرهمندی انسان از سه قدرت زمینی ،شرایط انسان در این قوا با بقیۀ موجودات زندهای که
در این کرۀ زمین از لحاظ زندگی با او مشترک هستند تفاوت چندانی ندارد ،و همۀ آنها از
زندگی و قوت و شهوت بهره میبرند؛ بنابراین بزرگترین جنایتی که انسان علیه خود مرتکب
میشود این است که کلیدهای انسانیت خود را از دست خود به زمین بیفکند و به قدرت
حیوانی خود اجازه دهد بر وجودش تسلط پیدا کند ،و به این ترتیب از دیگر حیوانات پستتر
میشود؛ چراکه آنها فرصتی را که به [انسان] برای ارتقا و تکامل داده شده بود نداشتهاند،
اما او (انسان) با انتخاب بد خود آن را از دست داد.
یکی از الطاف خداوند نسبت به انسان این است که آغاز انسان را در این دنیا از آب پست
قرار داد؛ تا همیشه منشأ مادی خود را به یاد آورد و هرگاه نفسش او را به غرور و تکبر و ظلم
به دیگران ،و سایر رفتارهای مذموم فراخواند ،آن را به خاطر آورد .این دلیلی برای بازگشت
او بهسوی خداوندی خواهد بود که هرچیزی با منتسبشدن به او پاک میشود؛ همچنین
دلیلی برای آراستهشدن به مکارم اخلقی میشود که نفسش بهوسیلۀ آن پاک میشود و
بیشتر ارتقا مییابد.
در دعایی از امام علی بن الحسین آمده است« :بار خدایا ،ما را از ناتوانی آفریدهای
و بنیان ما را بر سستی نهادهای و از آبی پست و بیارج صورت بستهای .ما را هیچ جنبشی
نیست مگر به توانی که تو ارزانی بداری ،و نیرویی نیست مگر به مددی که تو رسانی .پس به
توفیق خود ما را یاری بخش و به راه راست خویش ارشادمان فرما ،و دیدۀ دل ما را از آنچه
خلف دوستی توست ،کور گردان ،و چنان کن که نافرمانی را در هیچیک از اعضای ما راه
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نباشد».

1

اندک
«ای موسی ،تو بندۀ من هستی و من خدای تو ،فقی ِر حقیر را خوار نکن ،و به ِ
ثروتمند غبطه نخور ،و هنگام یادآوری ذکر من فروتن باش و هنگام تلوت آن (ذکر) به
رحمت من حریص باش ،و با صدایی غمگین و فروتنانه ـبه لذتـ تورات را به سمع من
برسان ،در هنگام ذکر من آرامش داشته باش و کسانی را که با من آرامش حاصل میکنند،
به ذکر من یادآوری کن و مرا بپرست و چیزی را با من شریک نکن و خشنودی مرا به دست
آور؛ چراکه من سید و سرور بزرگ هستم .من تو را از نطفهای از آب پست و از گلی از زمین
ذلیل و ناهموار آفریدم ،پس بشری شد و از آن خلقی درست کردم؛ بنابراین چهرۀ من مبارک،
و ساختهام مقدس است ،هیچچیز مانند من نیست و من زندۀ دائم هستم و از بین
2
نمیروم».
اشکال  :80آیا قلب و دل مؤمن ،مطمئن است یا ترسان؟
ُُ
َ
َْ
ْ َ ََ ْ
به نظر برخی از تشکیککنندگان آیۀ :ال ِذ َین َآم ُنوا َوتط َم ِئ ُن قل ُوب ُه ْم ِب ِذک ِر الل ِه أال ِب ِذک ِر
َالله َت ْط َمئ ُن ْال ُق ُل ُ
وب( 3آنها که به خدا ایمان آورده و دلهایشان به یاد خدا آرام میگیرد،
ِ
ِ
ََ ُْْ ُ َ
ون َالذ َین إ َذا ُذک َر َاللهُ
آگاه شوید که تنها یاد خدا آرامبخش دلهاست) با آیۀِ  :إنما المؤ ِمن
ِ ِ ِ
َ َُ
ً َ
َ ُ ْ َ
َ ْ ُُ
ُ ْ
َ
َو ِجلت قل ُوب ُه ْم َو ِإذا ت ِل َیت َعل ْی ِه ْم َآیات ُه َز َادت ُه ْم ِإ َیمانا َو َعل ٰی َر ِب ِه ْم َیت َوکلون( 4مؤمنان حقیقی
آناناند که چون ذکری از خدا شود دلهایشان ترسان و لرزان شود و چون آیات خدا را بر
آنها تلوت کنند بر مقام ایمانشان بیفزاید و به خدای خود در هر کار توکل میکنند) در

 - 1صحیفۀ سجادیه.
 - 2کلینی ،کافی.44 /8 :
 - 3رعد.28 :
 - 4انفال.2 :

اشکاالت منطقی و محتوایی 505 ................ ................................ ................................

مؤمن یادکنندۀ خدا مطمئن است ،و در عین حال ترسان نیز
تناقض است .چگونه دل
ِ
هست؟!
پاسخ:

میان این دو آیه تناقضی وجود ندارد؛ زیرا خداوند سبحان ،همان طور که به کریمترین
کریمان موصوف است و رحمتش هر چیزی را در برگرفته است ،و میفرمایدَ  :و َر ْح َم ِتي
ْ َُ َ َ َُْ َ
َُ َ ُْ َ َ َ َ
ْ َ
َو ِس َعت کل ش ْي ٍء ف َسأ کت ُب َها ِلل ِذ َین َیتقون َو ُیؤتون َالزکاة َوال ِذ َین ُه ْم ِب َآیا ِت َنا ُیؤ ِم ُنون( 1و رحمتم
همهچیز را فرا گرفته است؛ و بهزودی آن را برای کسانی که پرهیزگاری میکنند و زکات
میدهند و آنان که به آیات ما ایمان میآورند ،مقرر میدارم) ،به بزرگی ،و اینکه عادل و
َ َُ َْ
سریعالحساب است نیز توصیف میشود .حقتعالی میفرمایدِ  :ل َی ْج ِز َي الل ُه کل نف ٍس َما
َک َس َب ْت إ َن َالل َه َسر ُیع ْالح َ
اب( 2تا خدا به هرکس هرچه به دست آورده است جزا دهد ،که
س
ِ
ِ ِ ِ
خدا سریعالحساب است).
در نتیجه انسان وقتی یاد خدا میکند و به خودش و گناهانش و کوتاهیاش نگاه
َ ُ َ َ ْ ُُ
میکند ،دلش از ترس و لرزش لبریز میشودِ  :إذا ذ ِک َر الل ُه َو ِجلت قل ُوب ُه ْم و هنگامی که
ََ ْ َ
به پروردگار و رحمت و بخشش او نگاه میکند روح و روانش آرام میشود :أال ِب ِذک ِر الل ِه
َت ْط َمئ ُن ْال ُق ُل ُ
وب؛ در نتیجه منشأ ترس از خدا ،نگاه انسان به کوتاهی و بدی خودش است
ِ
که فرجام بدی را که مناسب عملش است برایش حتمی میکند؛ در حالی که منشأ آرامش
انسان ،نگاه به پروردگار مهربان کریمش است؛ بهشکلی که امکان تصورش هم وجود ندارد.
در دعای امام علی بن حسین آمده است« :ای آقایم ،تو را به زبانی میخوانم که
گناهش او را ناگویا کرده و با دلی با تو مناجات میکنم که جرمش او را هلک ساخته .تو را
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میخوانم ای پروردگارم در حال هراس و اشتیاق و امید و بیم .موالی من هرگاه گناهانم را
میبینم بیتاب میشوم و هرگاه کرمت را مشاهده میکنم به طمع میافتم .پس اگر از من
درگذری بهترین رحمکنندهای و اگر عذابم کنی ستمی نکردهای .خدایا حجت من در
گستاخی بر درخواست از تو ،با ارتکاب آنچه از آن کراهت داری ،جود و کرم توست ،و
ذخیرهام در سختیها با کم ِی حیا ،همانا رأفت و رحمت توست؛ و امیدم بر آن است که
1
حجتم و ذخیرۀ آرزویم را نومید نکنی».
اشکال :81آیا انذار و بشارت ،عمومی است ،یا مختص گروه
مؤمنان است؟
ْ َ َ ْ َّ َ
ِّ َ ْ َ
به نظر برخی از تشکیککنندگان آیۀ :إن أنا ِإال ن ِذ ٌیر َو َب ِش ٌیر لق ْو ٍم ُیؤ ِم ُنون( 2من جز
بیمدهنده و بشارتگر برای گروهی که ایمان میآورند نیستم) با این آیه در تضاد استَ  :وما
َ
َْ َ ْ َ َ
اك إ َّال َک َّاف ًة ِّل َّ
اس َب ِش ًیرا َون ِذ ًیرا( 3و ما تو را جز بشارتگر و هشداردهنده برای تمام
لن
ِ
أرسلن ِ
مردم نفرستادیم)؛ زیرا آیۀ اول ،مژده و بیم را فقط در جماعت مؤمن منحصر کرده ،در حالی
که آیۀ دوم آن را برای تمام مردم معرفی کرده است!
پاسخ:

َ َْ َ ْ َ َ
اك إ َّال َک َّاف ًة ِّل َّ
اس( و ما تو را جز برای تمام مردم نفرستادیم) :مقصود از
لن
ِ
وما أرسلن ِ
4
آن ،هرکسی است که روی زمین است؛ همان طور که امام صادق بیان فرموده است.
خداوند سبحان ،فرستادۀ خود محمد را بهسوی همۀ مردم گسیل داشت؛ بلکه
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َ ْ َ َّ
بهطور کلی وی را بهعنوان رحمتی برای جهانیان فرستاد .میفرمایدَ  :و َما أ ْر َسل َناك ِإال
َر ْح َم ًة ل ْل َع َالم َ
ین( 1و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم)؛ و این نکتهای است که در
ِ ِ
ات خلفای خدا واضح و روشن است.
قرآن و روای ِ
امام صادق ،خطبهای از جدش امیرالمؤمنین را یادآور شد که در آن فرمود ...« :و
گواهی میدهم محمد بنده و فرستاده و برگزیدۀ اوست ،از میان آفریدگانش ،که او را به
علم خود برگزید و برای وحی خود انتخابش فرمود و او را بر راز خود امین ساخت و برای
مخلوقاتش پسندید ،و برای امر بزرگ خود و روشنگری از دستورات دینش و راههای رسیدن
به خودش اختیارش فرمود ،و او را وسیلهای برای باب رحمتش قرار داد .او را در دوران
َ
فترت رسوالن ،و خاموشی علم و دانش ،و اختلف ملتها ،و گمراهی از طریق حق ،و
جهالت مردم نسبت به پروردگار ،و انکار بعثت (زندگانی پس از مرگ) و وعدۀ سرای دیگر
برانگیخت .او را بهسوی همۀ مردم گسیل داشت ،و رحمتی برای تمام جهانیان قرارش داد،
با کتابی ارجمند ،که آن را برتری داد و شرح داد و بیان کرد و واضحش ساخت و عزیزش
گردانید و از اینکه باطل از پیشرو و از پشتسر به آن راه یابد محفوظش داشت؛
2
فروفرستادهای از سوی خدای فرزانۀ ستوده». ...
اما از آنجا که خداوند سبحان این دنیا را سرایی برای آزمایش و امتحان در نظر گرفت و
در آن به انسان ،آزاد ِی انتخاب در تصمیمگیری دربارۀ سرنوشت خود را عطا کرد ،پاسخ
بیشتر مردم به دعوت پیامآوران ،منفی بود و تعداد اندکی از آنها به پیامآوران ایمان آوردند
و آنها را تصدیق و از آنها پیروی کردند ،و این نکتهای است که خداوند بهروشنی در قرآن
بیان فرموده است .حقتعالی میفرماید:
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-

َّ َ ٌ
َ و َما آ ََم َن َم َع ُه ِإال ق ِلیل( 1و جز اندکی همراه او ایمان نیاوردند)؛
َ ٌ
َّ ُ
َ وق ِلیل ِّم ْن ِع َب ِاد َي الشک ُور( 2و از بندگانم اندکی سپاسگزارند)؛
َ ً َ َ َ َّ َ
ق ِلیل َّما تتذک ُرون( 3اندکی متذکر میشوید)؛
ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ ً
َ بل کانوا ال َیفق ُهون ِإال ق ِلیل( 4بلکه آنان جز اندکی نمیفهمند)؛
و ...

در برابر بیشتر افرادی که ماندن در غفلت و بیایمانی را برگزیدند .حقتعالی در توصیف
آنها میفرماید:
َ
 َ و َما َک َان أ ْک َث ُر ُهم ُّم ْؤمن َین( 5ولی بیشترشان ایمانآورنده نبودند)؛
ِِ
ً
َ َّ َ ً ِّ َ َّ
َ ْ َ َ ََ ُ َ 6
اس عن آیا ِتنا لغ ِافلون ( و یقینا بسیاری از مردم از
 و ِإن ک ِثیرا من الن ِنشانههای ما غافلاند)؛
َ
َ ُ َ
 َ وک ِث ٌیر ِّم ْن ُه ْم ف ِاسقون( 7و بسیاری از آنان فاسقاند)؛َ
ُ َ
 َ وک ِث ٌیر ِّم ْن ُه ْم َساء َما َی ْع َملون( 8و بسیاری از ایشان بد رفتار میکنند)؛َ
ََ ُ ََْ
 َ وال ت ِجد أ کث َر ُه ْم ش ِاک ِر َین( 9بیشترشان را هرگز سپاسگزار نخواهی یافت)؛َ ََْ
ُ َ
 َ ول ِک َّن أ کث َر ُه ْم َی ْج َهلون( 10ولی بیشترشان نادانی و جهالت میورزند)؛ - 1هود.40:
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 و ...بنابراین مسئلۀ بهرهمند شدن اندکمؤمنان از بشارت و انذار رسول خدا محمد که
ْ َ َ ْ َّ َ
ِّ َ ْ َ
مدنظر آیۀ اول است :إن أنا ِإال ن ِذ ٌیر َو َب ِش ٌیر لق ْو ٍم ُیؤ ِم ُنون( من جز بیمدهنده و بشارتگر
برای گروهی که ایمان میآورند نیستم) واقعیتی است که حاصل شده ،و نهتنها با رسول خدا
محمد ،بلکه همواره با تمام فرستادگان خدا در امتداد خط ارسال الهی برای افراد روی
این زمین حاصل شده است؛ اما این به آن معنا نیست که خداوند سبحان ،بشارت و انذار
فرستادگان خود را فقط به مؤمنان محدود کرده باشد ،بلکه فقط به این معناست که مؤمنان،
ً
کسانی هستند که عمل از دعوت رسوالن بهرهمند میشوند ،و افراد دیگر با انتخاب بد و
اعلم انکار و عصیان و نافرمانی در برابر دعوتهای الهی و رهبران بزرگوارش ،بهرۀ خود
را از دست دادهاند .پیشتر (در مبحث ارادۀ الهی) بیان شده بود که خداوند متعال خواست
و ارادۀ بنده را اجرا میکند ،حتی اگر با امر یا نهی خودش مغایرت داشته باشد؛ زیرا ماهیت
دنیایی که در آن به سر میبریم امتحان و آزمایش است.
اشکال  :82آیا شفاعت وجود دارد یا منتفی است؟
َّ ْ َ ً
َْ
َّ ُ ْ ً َّ َ
برخی از تشکیککنندگان ادعا میکنند آیۀ :واتقوا َی ْوما ال ت ْج ِزي نف ٌس َعن نف ٍس ش ْیئا
َ َ ُْ َُ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ ُْ َ ُ ْ َ َ ْ ٌ َ َ ُ ْ ُ َ َ
نص ُرون( 1و از روزی پروا کنید که نه
وال یقبل ِمنها شفاعة وال یؤخذ ِمنها عدل وال هم ی
کسی از کسی عذابی را دفع میکند ،و نه از کسی شفاعتی میپذیرند ،و نه از کسی فدیه و
عوضی میگیرند ،و نه یاری میشوند) نشاندهندۀ انکار شفاعت بهطور کلی است و در
َ َّ
َْ
نتیجه با آیاتی که وجود شفاعت را تأیید میکنند مغایرت دارد؛ مثل :من ذا ال ِذي َیشف ُع
َ َّ ْ
َ َْ َ
ِع ْند ُه ِإال ِب ِإذ ِن ِه( 2کیست آنکه جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند) ،وال َیشف ُعون
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َّ
َ َ َ َّ َ ُ
َ َ
ِإال ِل َم ِن ْارتضی( 1و جز برای کسی که خدا بپسندد شفاعت نمیکنند) و وال تنف ُع الشف َاعة
َ َّ
َ َ َ
ِعند ُه ِإال ِل َم ْن أ ِذن ل ُه( 2وشفاعت در پیشگاه خدا ،جز برای کسانی که به آنان اذن دهد
سودی ندارد).
پاسخ:

هیچ تضادی میان این آیات وجود ندارد؛ زیرا دربارۀ دو روز مختلف صحبت میکنند ،و
نه ـبه آن صورتی که تشکیککنندگان تصور کردهاندـ در بارۀ یک روز! روزی که در آن هیچ
َّ ْ َ ً َ ْ ُ
َْ
َّ ُ ْ ً َّ َ
شفاعتی وجود نداشته باشد :واتقوا َی ْوما ال ت ْج ِزي نف ٌس َعن نف ٍس ش ْیئا َوال ُیق َبل ِم ْن َها
َ َ َ ٌ َ َ ُْ َ ُ ْ َ َ ْ ٌ َ َ ُ ْ ُ َ َ
نص ُرون( و از روزی پروا کنید که نه کسی از کسی
شفاعة وال یؤخذ ِمنها عدل وال هم ی
عذابی را دفع میکند ،و نه از کسی شفاعتی میپذیرند ،و نه از کسی فدیه و عوضی میگیرند،
و نه یاری میشوند) روز مرگ است .این روز ،تنها روزی است که در آن شفاعت وجود ندارد؛
اما در خصوص آیاتی که وجود شفاعت را ثابت میکنند آنها از قیامت صحبت میکنند.
َّ ْ َ ً
َْ
َّ ُ ْ ً َّ َ
«حقتعالی میفرماید :واتقوا َی ْوما ال ت ْج ِزي نف ٌس َعن نف ٍس ش ْیئا( و از روزی پروا کنید
که نه کسی از کسی عذابی را دفع میکند) در هنگام مرگ ،هیچکس نمیتواند عذاب را از
َ ْ ُ
ََ ٌ
کسی که شایستۀ دریافت آن است دور کندَ  .وال ُیق َبل ِم ْن َها شف َاعة( و نه از کسی شفاعتی
َ َْ ُ َْ ٌَْ
میپذیرند) شفاعتی برای بهتأخیرانداختن مرگ پذیرفته نمیشودَ  .وال ُیؤخذ ِمنها عدل
(و نه از کسی فدیه و عوضی میگیرند) هیچ فدیهای بهجای آن پذیرفته نمیشود تا او بمیرد
و رهایی یابد .امام صادق فرمود :منظور روز مرگ است ،که در این روز ،هیچ شفاعت و
فدیهای نمیتواند به او کمکی کند؛ اما در روز قیامت ،ما و خاندانمان تمام گرفتاریهای
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شیعیانمان را برطرف میکنیم». ...

1

سید احمدالحسن فرموده است:
َّ ُ ْ ً
«َ واتقوا َی ْوما( و بترسید از روزی که) روز مرگ است؛ و این روز ،تنها روزی
هنگام مرگ کسی نجات پیدا
عذاب
است که در آن شفاعتی وجود ندارد .از
ِ
ِ
نمیکند ،مگر کسی که در دنیا با بدنش زندگی کرده ،در حالی که دلش به مأل اعلی
تعلق داشته باشد و در نتیجه با ریسمانها و دلبستگیهایی به دنیا مرتبط نبوده که
به قطعکردن و بریدن ـکه مسبب عذاب استـ نیاز داشته باشد .نجاتیافتگان از
عذاب مرگ ،مقربان هستند .حقتعالی میفرمایدَ  :ف َأ َّما إن َک َان م َن ْال ُم َق َّرب َ
ین *
ِ
ِ
ِ
َ
ُ َ
ٌ
ف َر ْو ٌح َو َر ْی َحان َو َج َّنة ن ِع ٍیم( 2اما اگر از مقربان باشد * برای اوست آسایش و روزی
و بهشت پر نعمت)؛ یعنی وضعیت مرگش؛ و سروران مقربان عبارتاند از :محمد و
3
آلمحمد».
و نیز میفرماید:
َّ ُ ْ ً
«َ واتقوا َی ْوما( و بترسید از روزی که)؛ و این روز ،همان روز مرگ است؛ یعنی
شفاعت کسی که دارای شفاعت است،
ساعت مرگ یا لحظات مرگ .با وجودی که
ِ
در هر ساعت در دنیا و پس از مرگ در قبر و برزخ و قیامت سود میرساند ،ولی در
لحظۀ مرگ برای کسی شفاعتی وجود نخواهد داشت ،و حتی هنگام مرگ هیچ
َ
َبدل و عمل صالحی نیز پذیرفته نمیشود .این ازآنروست که مرگ عبارت است از
ً
َ
کندن روح از جسد؛ و این نزع یا کندن یا گرفتن یا استیفا الزاما باید همراه با قطع
وابستگی های روح از این دنیا باشد و بر اساس میزان تراکم و فراوانی این
 - 1تفسیر امام عسکری :ص .241
 - 2واقعه 88 :و .89
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وابستگیها و روابط ،تنیدگی روح با جسد نیز بیشتر میشود ،و از همین رو بریدن
ً
شفاعت شفاعتکنندگان
این وابستگیها حتما با دردها و رنجهایی همراه است و
ِ
برای مانعشدن از آن یا ازبینبردنش سودی نمیرساند و حتی عمل انسان نیز برای
رفع یا ازبینبردن این دردها کارساز نیست.
َ َْ ُ َْ ٌَْ
وابستگی
که
رو
ازآن
:
)
نشود
دریافت
عوضی
کسی
از
و
(
ال ُیؤخذ ِمنها عدل
ِ
انسان به دنیا (خانه ،همسر ،فرزندان ،مال و دیگر تعلقات دنیوی) عبارت است از
دست خودش آنها را گره زده است و بدون بریدن این
ریسمانهایی که انسان با ِ
ریسمانها و تعلقات ،روح از دنیا خارج نمیگردد و از جسد منفصل نمیشود؛ و
هیچکس از دردهای مرگ نجات نمییابد مگر کسی که با جسمش در دنیا بوده،
ولی روحش به مأل اعلی تعلق داشته باشد ،و این افراد همان مقربان هستند.
ُ ً
امیرالمؤمنین سخنی با این مضمون دارد که« :انما کنت جارا لکم ،جاورکم بدني
ً
ایاما» «من فقط همسایۀ شما بودم ،که چند روزی بدنم در کنار شما زیست ».و
َ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ ْ ٌ َ َ ْ َ ٌ َ َ َّ ُ َ
خداوند متعال میفرمایدَ  :ف َأ َّ
یم
ع
ن
ة
ن
ج
و
ان
ح
ی
ر
و
ح
و
ر
ف
ین
ب
ر
ق
م
ال
ن
م
ان
ک
ن
إ
ا
م
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
(اما اگر از مقربان باشد .برای اوست آسایش و روزی و بهشت پر نعمت).
در لحظات مرگ ،نه شفاعت سود میدهد و نه عمل صالح ،مگر فقط با یک
خرق قانون تکوینی ،که در آن صورت قطعکردن این ریسمانها دردآور
شرطِ :
آتش ابراهیم غیرسوزان شد ،یا بهدلیل مانعی که
نخواهد بود؛ همان طور که ِ
خداوند اراده کرده بود در ایشان قرار بدهد ،اثری نداشت .ما این خرق قانون
تکوینی را جزو امور عادی و رایج نمیبینیم؛ بلکه فقط در حاالتی اتفاق میافتد که
متعلق به وجود خدای سبحان است یا به رابطۀ خداوند سبحانومتعال با شخصی
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مربوط میشود و تأیید او برای خرق این قانون تکوینی را بهدنبال دارد». ...

1

اشکال  :83همه درگرو عمل خود هستند ،مگر اصحاب یمین
برخی از تشکیککنندگان ادعا میکنند آیۀُّ  :کل ْامرئ ب َما َک َس َب َره ٌ
ین( 2هر انسانی
ِ
ٍِ ِ
در گرو اعمال خویش است) داللت دارد بر اینکه هر شخص در گرو عمل خویش است؛ در
حالی که آیۀُّ  :کل َن ْفس ب َما َک َس َب ْت َره َین ٌة * إ َّال َأ ْص َح َ
اب ْال َ
ین ( 3هرکس در گرو
م
ی
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ ِ
دستاوردهای خویش است * مگر اصحاب یمین) نشان میدهد اصحاب یمین در گرو آنچه
به دست آوردهاند نیستند؛ و این تناقض است!
پاسخ:

هیچ تضادی بین این دو آیه وجود ندارد ،و استثنا قائلشدن در قوانین یا تشریع الهی
مشکلی ندارد ،همان طور که در قوانین و تشریعات انسانساخت اتفاق میافتد .اینکه هر
شخصی در گرو عمل خود است و در برابر آن مسئولیت دارد ،در دین الهی ثابتشده است؛
و حتی این ،الزمۀ عدالت و حکمت خداوند است؛ اما نص قطعی دربارۀ اصحاب یمین وارد
ً
شده که آنها از حساب مستثنا هستند .و این مطمئنا در نتیجۀ اعمال و فداکاریهایی است
که آنها را واجد چنین شرایطی کرده که خداوند سبحان ،به لطف خود آنها را از حساب
مستثنا فرماید.
َ
در گفتار خداوند متعال :إ َّال أ ْص َح َ
اب ْال َ
ین امام باقر فرمود« :به خدا قسم
م
ی
ِ
ِ
ِ
4
آنها شیعیان ما هستند».
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سید احمدالحسن میفرماید:
ٌ
ُّ َ ْ
َ ْ
«کل نف ٍس ِب َما ک َس َبت َر ِه َینة( هرکس در گرو دستاوردهای خویش است):
َّ
و این روشن است که هر انسانی با توجه به عملکردش محاسبه میشود ِ إال
َ ْ َ َ ْ
َ
ین( مگر اصحاب یمین) و اینها که از حساب و بازخواست مستثنا
أصحاب الی ِم ِ
هستند عبارتاند از مقربان ،که سیصدوسیزده یار یمانی اصحاب امام مهدی
ِ
1
هستند ،که بیحساب وارد بهشت میشوند». ...
اشکال :84آیا ابلیس ،از جنیان است یا از فرشتگان؟
ْ َُْ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ
ْلد َم ف َس َجدوا
به نظر بعضی از تشکیککنندگان میان آیۀِ  :وإذ قلنا ِللمل ِئک ِة اسجدوا
َّ ْ َ َ
َ ْ
یس أ َبی َو ْاستک َب َر( 2و چون فرشتگان را فرمودیم «برای آدم سجده کنید» ،پس همه
ِإال ِإب ِل
َّ ْ َ َ َ
سجده کردند بهجز ابلیس که سر باز زد و کبر ورزید و از کافران شد) و آیۀ :إال ِإب ِلیس کان
َ
ْ
ََ َ
ِم َن ال ِج ِّن فف َسق َع ْن أ ْم ِر َر ِّب ِه( 3بهجز ابلیس که از جنیان بود و از فرمان پروردگارش
سرپیچی کرد) تناقض وجود دارد؛ زیرا اولی ابلیس را جزو ملئکه برمیشمارد ،در حالی که
دومی از جنیان!
پاسخ:

میان این دو آیه تناقضی وجود ندارد؛ آیۀ اول ابلیس را با توجه به مقامی که قبل از
ناکامماندنش در امتحان سجده برای آدم داشته توصیف کرده است ،در حالی که دومی
ابلیس را با توجه به اصل و نسبش توصیف میکند.
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از جمیل بن دراج از امام صادق روایت شده است؛ گفت :از ایشان دربارۀ ابلیس
پرسیدم که آیا از ملئکه بود؟ و آیا از امر آسمان چیزی میدانست؟ فرمود« :از ملئکه نبود،
و از امر آسمان نیز هیچ نمیدانست .او از جنیان بود و همراه با ملئکه بود و ملئکه
میپنداشتند او از خودشان است؛ در حالی که خداوند میدانست او جزو ملئکه نیست؛ پس
1
وقتی فرمان سجده را صادر کرد همان شد که از او سر زد».
سید احمدالحسن میفرماید:
«ابلیس (لعنهالله) بر حسب اصل وجودش از جن است ،ولی در نتیجۀ
ارتقایافتن به آن مرحلهای که فرمان سجدهگزاری به فرشتگان رسید ،جزو
فرشتگان محسوب میشد؛ بنابراین فرمان به فرشتگان او را هم شامل میشد به
شمار فرشتگان بوده است .جنیان ،مکلف آفریده
این اعتبار که او در آن مرحله در ِ
شدهاند؛ اگر خدا را اطاعت کنند به جایگاه فرشتگان ارتقا مییابند و از جملۀ
فرشتگان میشوند .فطرت انسانها برتر از آنهاست؛ زیرا اگر خداوند
سبحانومتعال را اطاعت کنند تا آنجا ارتقا پیدا میکنند که انسان ،وجهالله و یدالله
میشود؛ همان طور که وضعیت خلفا و جانشینان خداوند در زمینش اینگونه است.
پس انسان اگر خدا را اطاعت کند ،به مرتبهای باالتر از مرتبۀ فرشتگان ارتقا
2
مییابد».
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اشکال :85آیا فرشتگان برای مؤمنان طلب آمرزش میکنند یا
خیر؟
طبق نظر تشکیککنندگان ،به مقتضای این آیه ،فرشتگان برای همۀ [افراد] روی
ْ َ َُ
َْ َ
َ
زمین ،از جمله کافران آمرزش میطلبندَ  :وال َمل ِئکة ُی َس ِّب ُحون ِب َح ْم ِد َر ِّب ِه ْم َو َی ْستغ ِف ُرون
َْ
ِل َم ْن ِفي اْل ْر ِض( 1و فرشتگان ،پروردگارشان را همواره همراه با سپاس و ستایش تسبیح
میگویند ،و برای کسانی که در زمین هستند ،درخواست آمرزش میکنند) اما در آیۀ دیگری
َ ْ َ َّ
فقط برای مؤمنان آمرزش میطلبندَ  :و َی ْستغ ِف ُرون ِلل ِذ َین َآم ُنوا ( 2و برای اهل ایمان
آمرزش میطلبند)؛ و این تناقض است!
پاسخ:

منظور از «هرکسی که در زمین است» در این آیه ـبه آن صورتی که تشکیککننده
برداشت کرده استـ همۀ افراد روی زمین ،از جمله کافران به خدا ،نیست ،و امثال چنین
برداشتهایی است که تناقض را بهدنبال میآورد؛ زیرا تسبیح فرشتگان به حمد پروردگار
بخشندهشان ،چگونه با استغفار و طلب آمرزش برای کسانی که به او ایمان ندارند سازگار
است!
مقصود از «هرکه در زمین است» در این آیه ،فقط کسی است که به خدا ایمان دارد و
به این ترتیب ـروشن استـ این دو آیه ،هر دو یک معنا را میرسانند.
ابوایوب انصاری گفته است :شنیدم رسول خدا میفرمود« :با علی بن ابیطالب
هفت سال نماز خواندم ،آن هم در دورهای که هیچ مردی قبل از وی ایمان نیاورده بود؛ و
َ
ُ َ ْ َ
این همان فرمایش خداوند عزوجل است که فرموده است :ال ِذ َین َی ْح ِملون ال َع ْرش َو َم ْن
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َ
َْ َ
ْ َ
َ
َح ْول ُه ُی َس ِب ُحون ِب َح ْم ِد َر ِب ِه ْم َو ُیؤ ِم ُنون ِب ِه َو َی ْستغ ِف ُرون( کسانی که عرش [خدا] را حمل
میکنند ،و آنها که پیرامون آناند ،به سپاس پروردگارشان تسبیح میگویند و به او ایمان
دارند و طلب آمرزش میکنند) برای کسانی که در زمین هستند؛ و این برای من و علی و
1
خدیجه بنت خویلد است؛ سپس برای کسانی که پس از آن ایمان آوردند».
امام صادق به ابوبصیر فرمود« :خدا و ملئکه از پشت شیعیان ما گناهانشان را
فرومیریزند ،چنانچه باد خزان برگها را از درخت میریزد؛ و این همان معنای این آیه
َْ
َ َ َُ
َْ َ
َ
المل ِئکة ُی َس ِّب ُحون ِب َح ْم ِد َر ِّب ِه ْم َو َی ْستغ ِف ُرون ِل َم ْن ِفی اْل ْر ِض( و فرشتگان،
است :و
پروردگارشان را همواره همراه با سپاس و ستایش تسبیح میگویند ،و برای کسانی که در
زمین هستند ،درخواست آمرزش میکنند) .به خدا قسم ،طلب آمرزش آنها به شما
2
اختصاص دارد نه مردم این عالم».
اشکال  :86آیا مرتد توبه دارد یا خیر؟

ْ
َّ َّ
ُ
ََ ْ َ
برخی از تشکیککنندگان ادعا میکنند آیۀ :إن ال ِذ َین کف ُروا َب ْعد ِإ َیم ِان ِه ْم ث َّم ْاز َد ُادوا
ُ َ َ
ُ ْ َّ ُ ْ َ َ ُ
َّ ُّ َ
کف ًرا لن تق َبل ت ْو َبت ُه ْم َوأ ْول ِـئك ُه ُم الضآلون( 3کسانی که پس از ایمان خود کافر شدند
سپس بر کفر [خود] افزودند ،هرگز توبۀ آنان پذیرفته نخواهد شد و آنان خود گمراهاناند)
آیات قبل از آن که نشان میدهد آنها
نشان میدهد توبۀ مرتدان پذیرفته نخواهد شد ،و با ِ
َ
َّ ُ َ ْ ً َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ
میتوانند توبه کنند مغایرت داردْ  :کیف َی ْه ِدي الله قوما کفروا بعد ِإیم ِان ِهم وش ِهدوا أن
ْ ُ َّ َ
َّ
َْ
ُ َ َّ َ َ َ
َ ُ َ َ
َ ٌّ
ین * أول ِئك َج َزاؤ ُه ْم أن َعل ْی ِه ْم ل ْع َنة
َّالر ُسول َحق َو َج َاء ُه ُم ال َب ِّی َنات َوالل ُه ال َی ْه ِدي الق ْو َم الظ ِال ِم
َ َ َّ
َّ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ َ
اب َوال ُه ْم ُی ْنظ ُرون ِإال
اس أجم ِعین خ ِال ِدین ِفیها ال یخفف عنهم العذ
الل ِه والمل ِئک ِة والن ِ
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َ َ َ َ َ َّ َّ َ ُ
َّ َ
ال ِذ َین ت ُابوا ِم ْن َب ْع ِد ذ ِلك َوأ ْصل ُحوا ف ِإن الل َه غف ٌور َر ِح ٌیم( 1چگونه خداوند قومی را که بعد از
ایمانشان کافر شدند هدایت میکند با آنکه شهادت دادند فرستادۀ خدا بر حق است و
برایشان دالیل روشن آمد و خداوند قوم بیدادگر را هدایت نمیکند * .آنان سزایشان این است
که لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگی برایشان است .در آن [لعنت] جاودانه بمانند نه
عذاب از ایشان کم میشود و نه مهلت مییابند .مگر کسانی که پس از آن توبه کردند و
درستکاری [پیشه] نمودند؛ که خداوند آمرزنده مهربان است).
پاسخ:

هر چیزی که اسم «توبه» بر آن اطلق شود مصداق توبهای نیست که نزد خداوند
ً
پذیرفته باشد .در دین الهی ،هم توبۀ پذیرفتهشده وجود دارد ،و هم توبۀ پذیرفتهنشده .مثل
توبه هنگام احتضار و دیدن امر آخرت ،پذیرفته نیست .همچنین توبه هنگام فرودآمدن
عذاب و اتفاقافتادن معجزۀ قاهر ،پذیرفته نیست؛ و علتش این است که خداوند سبحان،
این سرایی را که در آن قرار داریم بهجهت امتحان و آزمایش مردم آفریده است ،و در نتیجه
هیچ مجالی برای وجود قطعیت در آن وجود ندارد؛ زیرا قطعیت ـبهطور کلیـ با امتحان
منافات دارد ،و شکی نیست که معجزۀ قاهر و دیدن امر آخرت ،با امتحان منافات دارد و
مادۀ آزمون را قطعی میکند ،و هیچ ساحتی و هیچ فرصتی برای ایمان به غیب باقی
َ
ْ َ َْ
نمیگذارد؛ همان ایمانی که خداوند سبحان خواستارش است :ال ِذ َین ُیؤ ِم ُنون ِبالغ ْی ِب
ْ
َُ ُ َ ََ َ
ُ َ
الصلة َو ِم َما َر َزق َن ُاه ْم ُی ْن ِفقون( 2آن کسانی که به غیب ایمان آورند و نماز به پا
وی ِقیمون
دارند و از هرچه روزیشان کردیم انفاق کنند).
َّ َ َ
َّ ْ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ َّ ِّ َ
َ َْ َ
ات َحتی ِإذا َحض َر
َ از امام صادق دربارۀ آیۀ :و لیس ِت التوبة ِلل ِذین یعملون السیئ ِ
َ
ْ ُ َ َ ِّ ُ ُ َ
أ َحد ُه ُم ال َم ْوت قال ِإنی ت ْبت اْلن( و کسانی که گناه میکنند ،تا وقتی که مرگ یکی از
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ایشان دررسد ،میگوید «اکنون توبه کردم» ،توبهشان پذیرفته نیست) پرسیده شد .فرمود:
1
«این زمانی است که امر آخرت را با چشمان خود ببیند».
از امام رضا پرسیده شد چرا خدا فرعون را غرق کرد ،در حالی که فرعون به خدا
ایمان آورده و به وحدانیتش اقرار کرده بود؟ فرمود« :زیرا او هنگام رؤیت قدرت و شدت خدا
ایمان آورد ،و ایمان در این شرایط پذیرفته نیست .این حکم خداوند متعال است که در میان
َ
َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ
الله َو ْحد ُه
پیشینیان و پسینیان آمده است .حقتعالی میفرماید :فلَما َ ْرأوا بأسنا قالوا آمنا ِب ِ
ُ َ
ََ ُ َ
ُ
ْ
ََ َ
َوکف ْرنا ِب َما ک َّنا ِب ِه ُمش ِر ِکی َن * فل ْم َیک َینف ُع ُه ْم ِإی َمان ُه ْم ل َّما َرأ ْوا َبأ َس َنا( ...پس چون سختی
[عذاب] ما را دیدند گفتند «فقط به خدا ایمان آوردیم و بدانچه با او شریک میگردانیدیم
کافریم» * و[لی] هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند دیگر ایمانشان برای آنها سودی
َ َْ ً ُ َ َ ُ
ْ
َ
َْ َ َْ َْ ُ
ات َر ِّبک ال َی ْنف ُع نفسا ِإیمانها ل ْم تک ْن َآم َنت
ی
آ
ض
نداشت )...و نیز میفرماید :یوم یأ ِتی بع
ِ
َ ً
ْ َ ُْ َْ َ َ َ ْ
مانها خ ْیرا( روزی که پارهای از نشانههای پروردگارت [پدید] آید
ی
إ
ی
ف
ت
ِمن قبل أو کسب ِ ِ ِ
ً
کسی که قبل ایمان نیاورده یا خیری در ایمانآوردن خود به دست نیاورده ایمانآوردنش
2
سود نمیبخشد)». ...
سید احمدالحسن بهنوبۀ خود دلیل پوشیدگی و شبهه در معجزه و هدف از آن ،و
پذیرفتهنشدن ایمان و توبه را هنگام وقوع معجزۀ قاهر ،بهروشنی توضیح دادهاند؛ از جمله
فرمودهاند:
«...آنچه مطلوب است و خداوند سبحان میخواهد ایمان به غیب است و
معجزهای که خداوند سبحان میفرستد باید بهگونهای باشد که میدانی برای ایمان
به غیب باقی گذارد و از همین روست که مقداری از شبهه و پوشیدگی در آن وجود
دارد و به همین دلیل در بسیاری مواقع با آنچه در زمان فرستادنش رایج بوده است
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َ
ً ََ
َ ْ َ ً َ ْ
ْ َ
مشابهت داردَ  .ول ْو َج َعل َن ُاه َملکا ل َج َعل َن ُاه َر ُجل َولل َب ْس َنا َعل ْی ِهم َما َیل ِب ُسون( 1و اگر
ً
او را فرشتهای قرار میدادیم حتما وی را [بهصورت] مردی درمیآوردیم و امر را
همچنان بر آنان مشتبه میساختیم) .به همین دلیل مادیگرایان و کسانی که جز
ماده نمیشناسند ،تشابهی را که وجود دارد بهانهای برای سقوطشان قرار میدهند:
َ َ ُ َ َْ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ
ََ َ َ ُ ْ ُ
وسی أ َول ْم َیکف ُروا ِب َما
اءه ُم ال َحق ِم ْن ِع ِندنا قالوا لوال أو ِتي ِمثل ما أو ِتي م
فلما ج
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُأوت َي ُم َ
وسی ِمن ق ْبل قالوا ِسح َر ِان تظ َاه َرا َوقالوا ِإنا ِبک ٍل ک ِاف ُرون( 2پس چون حق
ِ
از جانب ما برایشان آمد گفتند چرا نظیر آنچه به موسی داده شد به او داده نشده
ً
است .آیا به آنچه قبل به موسی داده شد کفر نورزیدند؟! گفتند دو ساحر با هم
ساختهاند؛ و گفتند ما همه را منکریم)؛ پس این مشابهت بهانهای برای آنان شد تا
ََ
َُ
َ ُ
بگویند :قالوا ِس ْح َر ِان تظ َاه َرا( این دو سحر و جادو هستند) و ِ إنا ِبک ٍل
َ َ
ک ِاف ُرون( ما به هیچیک ایمان نمیآوریم) .امیرالمؤمنین در وصف یکی از
ً
منافقان میفرماید ...« :جعل الشبهات عاذرا لسقطاته» « ...شبهات را عذری برای
سقوط خود قرار داد».».
اما اگر معجزه ،قاهر و چیره باشد و هیچ تشابه و شبههای در آن باقی نماند،
دیگر هیچ مجالی برای ایمان به غیب باقی نمیماند و نتیجهاش ایمانی خواهد بود
که با زور و اجبار حاصل میشود که در حقیقت ،ایمان نیست و چیزی از اسلم در
آن وجود ندارد؛ بلکه تسلیمشدنی است که رضایت خداوند را ندارد ،و خداوند
َ ْ
َ
خواهان چنین چیزی نیست و آن را نمیپذیردَ  :و َج َاو ْزنا ِب َب ِني ِإ ْس َرا ِئیل ال َب ْح َر
ْ َ َ َ َ َْ ُ َ َ
ُ ََ َ َ َ َ
َ َْ
ْ
ُ
فأت َب َع ُه ْم ِف ْر َع ْون َو ُج ُن ُود ُه َبغ ًیا َو َعد ًوا َحتی ِإذا أ ْد َرک ُه الغ َرق قال َآم ْنت أن ُه ال ِإل َه ِإال ال ِذي
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َآم َن ْت به َب ُنو إ ْس َرائ َیل َو َأ َنا م َن ْال ُم ْسلم َ
ین( 1و بنیاسرائیل را از دریا گذراندیم .پس
ِِ ِ ِ
ِ
ِِ
فرعون و سپاهیانش از روی ستم و تجاوز آنان را دنبال کردند تا اینکه غرقشدن را
بهطور کامل درک کرد ،گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی جز آنکه بنیاسرائیل به
او گرویدهاند نیست ،و من از تسلیمشدگانم)؛ فرعون ایمان میآورد و مسلمان یا
دستکم تسلیم میشود( ،درست) پیش از مرگش ،ولی خدا از این ایمان راضی
ِ
نیست و این ایمان و اسلم را نمیپذیرد و خدای سبحان اینگونه به او پاسخ
ْ ْ
َ َ ُ ُ َ
َ َْ
میدهد :آ ْلْن َوقد َع َص ْیت ق ْبل َوکنت ِم َن ال ُمف ِس ِد َین ( 2آیا اکنون (ایمان
میآوری)؟! در حالی که پیش از این نافرمانی میکردی و از تباهکاران بودی؟).
دلیل آن این است که ایمان بهواسطۀ معجزهای قاهر به دست آمده است ،و مجالی
برای آنان که جز این عالم مادی را نمیشناسند باقی نمیماند تا آن را تأویل کنند یا
به آنان که به آن ایمان آوردهاند شبهه وارد کنند؛ به این ترتیب مجالی برای ایمان
به غیبی که خداوند ایمان را بهواسطۀ آن و از طریق آن میخواهد ،بر جای نمیماند؛
بنابراین چنین ایمانی پذیرفته نمیشود؛ چراکه این نوع ایمان ،پناهبردنی از روی قهر
ْ ُ َ َّ َ ْ َ ْ
و اجبار است و ایمان حقیقی محسوب نمیشودَ  :هل َی ْنظ ُرون ِإال أن تأ ِت َی ُه ُم
َ
َ
ِّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ
ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُّ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ
ات َر ِّبک ال َی ْنف ُع
ات َربک یوم یأتی بعض آی ِ
المل ِئکة أو یأ ِت َی َربک أو یأ ِت َی بعض آی َ ِ
َّ
َْ ً ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َُْ ْ َ َ َ ْ
َ ً ُ َْ
مانها خ ْیرا ق ِل انت ِظ ُروا ِإنا
نفسا إیمانها لم تکن آمنت ِمن قبل أو کسبت فی إی ِ
َ َ
ُم ْنت ِظ ُرون( 3آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان بهسویشان بیایند یا پروردگارت
بیاید؟ یا پارهای از نشانههای پروردگارت بیاید[ .اما] روزی که پارهای از نشانههای
ً
پروردگارت [پدید] آید کسی که قبل ایمان نیاورده یا خیری در ایمانآوردن خود به
دست نیاورده ،ایمانآوردنش سود نمیبخشد .بگو منتظر باشید که ما [هم]
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ُ َ
َْْ َ َ َ
ُْ
ََ
َ َ
منتظریم) و قل َی ْو َم الفت ِح ال َی ْنف ُع ال ِذ َین کف ُروا ِإ َیمان ُه ْم َوال ُه ْم ُی ْنظ ُرون( 1بگو در
روز فتح و گشایش ،ایمانآوردن کافران سودشان ندهد و مهلت نیز داده نشوند).

اگر خداوند میخواست مردم را از روی ناچاری و بهاجبار مؤمن کند بههمراه
پیامبرانش معجزات قاهر و ناتوانکننده میفرستاد تا مجالی برای کسی باقی نماند
ََ
َُ
که بگوید قالوا ِس ْح َر ِان تظ َاه َرا( گفتند :این دو سحر و جادو هستند) یا بگویند
َ َْ ْ
َ ْ َ ُ َ َ
َْ ْ
َ ُ َ َُْ َ
أضغاث أ ْحل ٍم َب ِل افت َر ُاه َبل ُه َو ش ِاع ٌر فل َیأ ِت َنا ِب َآی ٍة ک َما أ ْر ِسل اْل َولون( 2خوابهای
پریشان است ،یا دروغی است که میبندد یا شاعری است .پس برای ما از آنگونه
َ
که به پیامبران پیشین داده شده بود معجزهای بیاورد) .حقتعالی میفرمایدَ  :ول ْو
َ
ُُ
ُ ُ ْ
َََ َ ُ ْ
َ
َشاء َر ُب َك َ
ْلم َن َمن ِفي اْل ْر ِض کل ُه ْم َج ِم ًیعا أفأنت تک ِر ُه َالن َاس َحتی َیکونوا
ُم ْؤمن َ
ین ( 3اگر پروردگار تو بخواهد ،همۀ کسانی که در روی زمیناند ایمان
ِِ
َ
میآورند؛ آیا تو مردم را به اجبار وا میداری ایمان بیاورند؟) و نیز میفرماید :و ِإن
َْ َ
َ َ َ َُ ََْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ََْ َ ََ ً
اْل ْرض أ ْو ُس َل ًما في َ
الس َم ِاء
ي
ف
ا
ق
ِ
ک ْان کبر علیك ِإعراضهم ف ِإ ِن استطعت أن تبت ِغي نف ِ
ِ
ْ
َ َ َ َ
َ ْ َ ََ َ ُ
َ
ََ
َ
فتأ ِت َی ُهم ِب َآی ٍة َول ْو ش َاء الل ُه ل َج َم َع ُه ْم َعلی ال ُهدی فل تکون َن ِم َن الج ِاه ِلی َن( 4و اگر
رویگرداندن آنان [از قرآن] بر تو گران است ،اگر میتوانی نقبی در زمین یا نردبانی
در آسمان بجویی تا معجزهای [دیگر] برایشان بیاوری [پس چنین کن] و اگر خدا
ً
میخواست قطعا آنان را بر هدایت گرد میآورد .پس زنهار از نادانان مباش).
سپاس و ستایش تنها از ِآن خداوند است که به ایمان از طریق غیب رضایت داد
و ایمان را همراه با غیب و از طریق غیب قرار داد و به ایمان بر اساس ماده رضایت
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نداد و آن را با ماده و از طریق ماده قرار نداد ،تا به این وسیله صاحبان قلبهای
1
زنده و چشمهای بینا از دیدههای نابینا و قلبهای ُمهر زدهشده ،متمایز شوند».
َّ َّ
ََ ْ َ
حال که این موضوع روشن شد پس کسانی که توبۀ آنها در آیۀِ  :إن ال ِذ َین کف ُروا َب ْعد
َ ْ ُ َّ ْ َ ُ ْ ُ ْ ً َّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َّ ُّ َ
ِإیم ِان ِهم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم وأول ِـئك هم الضآلون( کسانی که پس از ایمان
خود کافر شدند ،سپس بر کفر [خود] افزودند ،هرگز توبه آنان پذیرفته نخواهد شد ،و آنان
خود گمراهاناند) پذیرفته نشده است بهطور قطع شرایط پذیرش ایمان و توبه توسط آنها
محقق نشده ،و این نکته از خود همین آیه مشخص است؛ زیرا آنها را «گمراه» توصیف
ات خلفای خدا در خصوص مردمی تفسیر شده که
کرده است .به همین دلیل این آیه در روای ِ
ُ
بر گمراهی بودهاند و در حالی که بر تکذیب و انکار حق اصرار داشتند مردهاند.
اما کسانی که از کفر و گمراهی خود توبه کردند و شرایط توبۀ پذیرفتهشده توسط آنها
َ َ َ َ َ َّ َّ َ ُ
َّ َّ َ
محقق شده است ِ إال ال ِذ َین ت ُابوا ِم ْن َب ْع ِد ذ ِلك َوأ ْصل ُحوا ف ِإن الل َه غف ٌور َر ِح ٌیم( مگر کسانی
که بعد از آن توبه کرده و به صلح آمده باشند؛ که خدا البته آمرزندۀ مهربان است) توبه و
ایمانشان پذیرفته میشود .همچنین آیه روشن میکند که ایمان و توبۀ آنها با شرایط پذیرش
تحقق مییابد؛ زیرا آنها را «أصلحوا» توصیف کرده است؛ به این معنا که آنها اشتباه خود
را اصلح کردند و بر گمراهی باقی نماندند؛ در نتیجه هیچ تضادی میان این دو آیه وجود
ندارد.
اشکال  :87دوستی و مو َّدت مسلمانان ،نسبت به یهود و نصارا
َ ََ ُ ْ
َ َ
برخی از تشکیککنندگان میگویند آیۀَ  :یا أ ُی َها ال ِذ َین َآم ُنوا ال تت ِخذوا ال َی ُه َود َو َالن َص َار ٰی
ُ ُ َ
َ
َ
َْ
َ َُ ْ ُ َ َُ ُْ َ َََ ْ
َ 2
أ ْو ِل َی َاء َب ْعضه ْم أ ْو ِل َی ُاء َب ْع ٍض َو َم ْن َیت َوله ْم ِمنک ْم ف ِإنه ِمنه ْم ِإن الله ال َیه ِدي الق ْو َم الظ ِال ِمین
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(ای کسانی که ایمان آوردهاید ،یهود و نصارا را به دوستی نگیرید[ ،که] بعضی از آنان
دوستان بعضی دیگرند .و هرکس از شما آنها را به دوستی گیرد ،از آنان خواهد بود .آری،
َ َْ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َُ ُ ُ ْ
الد ِین
خدا گروه ستمگران را راه َنمینماید) با آیۀ :ال ینهاکم الله ع ِن ال ِذین لم یقا ِتلوکم ِفي ِ
َو َل ْم ُی ْخر ُج ُوک ْم م ْن د َیار ُک ْم أ ْن َت َب ُر ُ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إ َل ْیه ْم إ َن َالل َه ُیح ُب ْال ُم ْقسط َ
ین( 1خدا شما
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
را از آنان که با شما در دین قتال و دشمنی نکرده و شما را از دیارتان بیرون ننمودهاند نهی
نمیکند که با آنان نیکی کنید و به عدالت و انصاف رفتار نمایید ،که خدا مردم با عدل و داد
را بسیار دوست میدارد) تعارض دارد .در عین حالی که آیۀ اول ،مسلمانان را از مودت و
دوستی با یهود و نصارا بازمیدارد ،آیۀ دوم مسلمان را از نیکی و عدالت نسبت به آنان
بازنمیدارد!
پاسخ:

در ادامه روشن خواهد شد تعارضی میان این دو آیه وجود ندارد.
«ول َی الشئ» :یعنی مالک آن شد و به آن اقدام کرد؛ و این یعنی که ولی امر تو ،کسی
ِ
است که مالک امر توست و در امورت دخالت میکند.
«والی مطلق انسان» در این زمین ،کسی جز خداوند سبحان نیست؛ زیرا او مالک
حقیقی زمین و تمام محتویاتش است؛ اما دربارۀ مردم ،اصل ،والیتنداشتن هیچکس بر
دیگر است؛ اما کسانی که خداوند به پایبند بودن به والیتشان و پیروی و اطاعت از آنان
دستور داده است از این اصل خارج میشوند؛ و اینان ،همان جانشینان و خلفای خداوند در
زمینش ـیعنی انبیا و فرستادگان و امامانـ هستند.
سید احمدالحسن فرموده است:
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«اصل در والیت بر مردم این است که فقط از ِآن خداوند است ،و استخلف یا
جانشینی ،فرع بر این اصل است؛ پس والی ِت خلیفه ،فرع بر والی ِت خداست ،و
کسی حق ندارد والیت خدا را به شخص دیگری منتقل کند مگر با دلیل قطعی
شرعی .پس اصل این است که والیت بر مردم برای خداوند ثابت است ،و هیچ
1
انسانی بر انسان دیگر والیت ندارد مگر با دلیل قطعی».
حال که این نکته روشن شد خداوند سبحان ،مؤمنا ِن به حق (فرستادۀ الهی) را منع
َ ََ ُ
َ َ
کرده است که غیرمؤمنان را بهعنوان اولیای خود برگیرندَ  :یا أ ُی َها ال ِذ َین َآم ُنوا ال تت ِخذوا
َ
ْ
ال َی ُه َود َو َالن َص َار ٰی أ ْو ِل َی َاء به معنای اینکه آنان [یهود و نصارا] امر مؤمنان را مالک شوند ،و
ً
مؤمنان یهود و نصارا را پیروی کنند و آنان را یاری دهند؛ زیرا قاعدتا آنان اهل حق و ایمان
نیستند ،و در نتیجه در چنین حالتی ،والیت و دوستی آنان ،علیه والیت و دوستی حق و
صاحب حقی است که خداوند به والیتش دستور داده است.
اما این ،با تعامل بر اساس نیکی و عدالت با «کسانی از آنان که با مسلمانان پیکار
نکردهاند ،و باعث اخراج آنان نشدهاند» منافاتی ندارد .همان طور که آیۀ دوم به این نکته
َ ْ ُ
ُ َْ
َ َْ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َُ ُ ُ ْ
الد ِین َول ْم ُیخ ِر ُجوک ْم ِم ْن ِد َی ِارک ْم أن
داللت دارد :ال ینهاکم الله ع ِن ال ِذین لم یقا ِتلوکم ِفي ِ
َت َب ُر ُ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إ َل ْیه ْم إ َن َالل َه ُیح ُب ْال ُم ْقسط َ
ین( خدا شما را از آنان که با شما در دین
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
قتال و دشمنی نکرده و شما را از دیارتان بیرون ننمودهاند نهی نمیکند که با آنان نیکی
کنید و به عدالت و انصاف رفتار نمایید ،که خدا مردم با عدل و داد را بسیار دوست میدارد)؛
و این یعنی:
 تعامل با یهود و نصارا بر اساس نیکی (احسان) و قسط (عدالت) بهمعنایبهدوستیگرفتن آنان نیست؛ در نتیجه میان منع از برگرفتن آنها بهعنوان
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دوست ،با اجازه به نیکی نسبت به برخی از آنان (بهخصوص افرادی از آنان
که مسلمانان را بهخاطر دینشان آزار نمیدهد) و عدالتورزی با آنان ،منافاتی
وجود ندارد.
 مانع رفتارکردن با آنان به نیکی ،جنگ و پیکار آنان با مسلمانان بهخاطر دینَ
است؛ به معنای اینکه آنها با مسلمانان ،بهخاطر دینشان پیکار کنند :ل ْم
ً
َُ ُ ُ ْ
الد ِین؛ و به همین دلیل اگر یکی از آنان با مسلمانی ،مثل
یقا ِتلوکم ِفي ِ
بهخاطر مسئلهای شخصی درگیر شود ،مصداق این آیه نیست و این حادثه او
را از رفتار با نیکی و عدالتورزی به او بازنمیدارد.
ً
همچنین اگر به آیهای که پس از آیۀ دوم آمده است توجه کنیم ،قطعا حقیقت بیشتر
َ
ُ َّ
ِّ َ
َّ َ َ ُ ُ
روشن میشود .حقتعالی میفرماید :ال َی ْن َهاک ُم الل ُه َع ِن ال ِذ َین ل ْم ُیقا ِتلوک ْم ِفي الد ِین َول ْم
ُ َّ
َّ َّ
ُ ْ ُ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُّ ُ ُ ْ ُ َ
ْ ْ
َ َّ
ین * ِإن َما َی ْن َهاک ُم الل ُه
وه ْم َوتق ِسطوا ِإل ْی ِه ْم ِإن الل َه ُی ِح ُّب ال ُمق ِس ِط
یخ ِرجوکم ِمن ِدی ِارکم أن تبر
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ َُ ُ
َ
ِّ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َع ِن ال ِذ َین قاتلوک ْم ِفي الد ِین َوأخ َرجوک ْم ِم ْن ِدی ِارک ْم َوظاه ُروا علی ِإخ َر ِاجک ْم أن ت َول ْوه ْم َو َم ْن
َّ
َ َّ َ ُ َ َ
َ
َیت َول ُه ْم فأول ِئك ُه ُم الظ ِال ُمون( خدا شما را از آنان که با شما در دین قتال و دشمنی نکرده
و شما را از دیارتان بیرون ننمودهاند نهی نمیکند که با آنان نیکی کنید و به عدالت و انصاف
رفتار نمایید ،که خدا مردم با عدل و داد را بسیار دوست میدارد * فقط خدا شما را از دوستی
با کسانی بازمیدارد که در [کار] دین با شما جنگ کرده و شما را از خانههایتان بیرون رانده
و در بیرونراندنتان با یکدیگر همکاری کردهاند؛ و هرکس آنان را به دوستی گیرد آنان همان
ستمگراناند).
متن قرآنی تأکید میکند اهل کتاب ،دو گروه هستند :عدهای که مسلمانان را آزار
میدهند و بهخاطر دینشان با آنان مقابله میکنند ،یا در جهت مقابله با مسلمانان یا
بیرونراندنشان از سرزمینشان [دشمنان را] یاری میدهند .نیکی و احسان به این افراد
صحیح نیست؛ زیرا با حق محاربه و پیکار میکنند .عدهای دیگر که با مسلمانان بهخاطر
دینشان مقابله نمیکنند و برای مقابله با آنان کسی را یاری نمیدهند ،یا عاملی برای
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بیرونراندن آنان از سرزمینشان نمیشوند .رفتار نیک و عادالنه با این افراد مانعی ندارد.
به این ترتیب روشن شد متن قرآنی ،برای چگونگی برخورد با غیرمؤمنان بر اساس
عدالت و احسان و رحمت ،قانون اخلقی و انسانی باالیی در خود دارد؛ البته تا زمانی که با
حق و اهل آن مقابله نکرده باشند.
ً
این از نظر رفتار و تعامل با آنان بود؛ ولی مسئلۀ والیت ـهمان طور که قبل بیان کردمـ
فقط از ِآن خداوند سبحان و کسی است که خداوند سبحان دستور داده است فقط او را
بهعنوان ولی برگیریم.
اشکال  :88دید مسلمانان نسبت به مشرکان در واقعۀ بدر
َ ََْ َ ٌ َُ ُ
َْ َ َ َ ُ ٌ
برخی از تشکیککنندگان ادعا میکنند آیۀ :قد کان لک ْم َآیة ِفي ِف َئت ْی ِن التقتا ِف َئة تقا ِتل
َْ
ْ ْ
َ ُْ
َ ٌ َ
َٰ َ
َ َ ُ
َ َ
یل الل ِه َوأخ َر ٰی ک ِاف َرة َی َر ْون ُه ْم ِمثل ْی ِه ْم َرأ َي ال َع ْی ِن َوالل ُه ُیؤ ِید ِب َن ْص ِر ِه َم ْن َیش ُاء ِإن ِفي ذ ِلك
ِفي َس ِب
ِ
َ ً ُ َْ
ً
ل ِع ْب َرة ِْل ِولي اْل ْب َص ِار( 1قطعا در برخورد میان دو گروه ،برای شما نشانهای بود .گروهی در
راه خدا میجنگیدند ،و [گروه] دیگر کافر بودند که آنان را به چشم ،دو برابر خود میدیدند؛
ً
و خدا هرکه را بخواهد به یاری خود تأیید میکند .یقینا در این [ماجرا] برای صاحبان بینش
َ
َ ُ َ ً َ ُ ُ
َ ْ ُ ُ
ََْ ُ
یک ُم ُ
وه ْم ِإ ِذ التق ْیت ْم ِفي أ ْع ُی ِنک ْم ق ِلیل َو ُیق ِللک ْم ِفي أ ْع ُی ِن ِه ْم
عبرتی است) با آیۀ :و ِإذ ی ِر
ُ
َ َ َ َ ْ ً
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ِل َیق ِض َي الل ُه أ ْم ًرا کان َمف ُعوال َو ِإلی الل ِه ت ْر َج ُع اْل ُم ُور( 2و آنگاه که چون با هم برخورد کردید،
آنان را در دیدگان شما اندک جلوه داد و شما را [نیز] در دیدگان آنان کم نمودار ساخت تا
خداوند کاری را که انجامشدنی بود تحقق بخشد ،و کارها بهسوی خدا بازگردانده میشود)
تعارض دارد؛ زیرا آیۀ اول ،داللت دارد بر اینکه مسلمانان ،کافران را دو برابر یا برعکس آن
(با توجه به اختلف مفسرین) دیدند؛ در حالی که دومی داللت دارد بر اینکه هریک از دو
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طرف ،دیگری را اندک میبیند؛ و این تناقض است.
پاسخ:

تعارضی بین این دو آیه نیست؛ زیرا هرکدام از این آیات ،به هدف و عبرتی اشاره دارد که
خداوند سبحان اراده کرده است که در اتفاق بدر باشد ،و درسی باشد که همۀ مؤمنان به
خدا ،در دنیای امتحان از آن استفاده کنند؛ دنیایی که کشمکش میان حق و باطل همواره
و تا ابد در آن جریان دارد.
ً
بر اساس کتابهای سیره و تاریخ ،تعداد مسلمانان در روز بدر ـدر واقعـ تقریبا دو برابر
ً
کمتر از تعداد مشرکان [تقریبا یکسوم مشرکان] بود؛ زیرا تعداد آنها  313مرد بود در حالی
که تعداد مشرکین نزدیک به هزار نفر بود؛ در نتیجه طبیعی است بر اساس ظاهر و واقعیت
خارجی و رؤیت َبصری ،مسلمانان ،دشمنانشان را دو برابر ببینند؛ یعنی دو برابر بیشتر از
خودشان.
َ
ً
«َ ...ق ْد َک َان َل ُک ْم َآی ٌة في ف َئ َت ْین ْال َت َق َتا ف َئ ٌة ُت َقات ُل في َ
یل الل ِه( قطعا در برخورد میان
ب
س
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
دو گروه ،برای شما نشانهای بود .گروهی در راه خدا میجنگیدند) یعنی گروه مسلمانان و
َْ
ْ ْ
ُْ
َ ٌ َ
گروه کفار َ وأخ َر ٰی ک ِاف َرة َی َر ْون ُه ْم ِمثل ْی ِه ْم َرأ َي ال َع ْی ِن( و دیگر [گروه] کافر بودند که آنان را
َ َ ُ
به چشم ،دو برابر خود میدیدند) یعنی دو برابر مسلمانان بودندَ  .والل ُه ُیؤ ِید ِب َن ْص ِر ِه َم ْن
َ
َیش ُاء( و خدا هرکه را بخواهد به یاری خود تأیید میکند) یعنی رسول خدا در روز بدر
َْ
َٰ َ َ ً ُ
ً
َ
ِ إن ِفي ذ ِلك ل ِع ْب َرة ِْل ِولي اْل ْب َص ِار( یقینا در این [ماجرا] برای صاحبان بینش عبرتی
1
است)».
طبق آیۀ اول ،دو برابر دیدن کافران توسط مسلمانان انگیزهای شد که در برابر
ً
دشمنانشان از خداوند کمک بجویند و شعار «ال قوة اال بالله» را سر بدهند؛ قطعا مؤمنانی
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که این شعار را سر دادند و به مضمون آن یقین داشتند ،خداوند با یاری خود آنان را تأیید
َ
َ َ ُ
کردَ  :والل ُه ُیؤ ِید ِب َن ْص ِر ِه َم ْن َیش ُاء( و خدا هرکه را بخواهد به یاری خود تأیید میکند)؛ پس
اینان بهواسطۀ خدا پیروز میشوند؛ هرچند از نظر ِعده و ُعده (نفرات و ادوات) در مقایسه با
دشمنان بسیاری که خداوند خوارشان کرده است اندک بوده باشند .به همین دلیل درسی
که از این تأیید الهی گرفته میشود فقط برای صاحبان بصیرت و دلهای آگاه سودمند
َٰ َ َ ً ُ ْ َ
ً
َ
است ،نه دیگرانِ  :إن ِفي ذ ِلك ل ِع ْب َرة ِْل ِولي اْل ْب َص ِار( یقینا در این [ماجرا] برای صاحبان
بینش عبرتی است).
اما در آیۀ دوم ،علت اندکشمردن مشرکان در حساب مؤمنان این بود که مؤمنی که
ً
شعار «ال قوة اال بالله» را باال میبرد و واقعا به خداوند توکل میکند ،این عاملی میشود که
بهواسطۀ خداوند نیرومند گردد و دشمنش را ـهرقدر که ابزارهای مادیاش مثل ابزار و
ادوات ،تعداد نفرات و  ...بزرگ و زیاد بوده باشدـ اندک و ضعیف و خوار ببیند ،و با همین
ً
دیدگاه با آنان رویارو میشود .پس دشمن هرچند ظاهرا پر تعداد است ،در عین حال از نظر
افرادی که به «ال قوة اال بالله» اعتقاد داشتند سست و ضعیف است .بر همین اساس بود
که فرستادگان خداوند توانستند در سایۀ سختترین و بدترین و ستمکارترین حکومتهای
طاغوتیان ،دعوتهای الهی خود را به انجام برسانند.
همچنین اندکبودن مشرکان به نظر مؤمنان در بدر ،با تأیید از سوی خداوند سبحان
برای مؤمنان بود؛ زیرا با اینکه در واقع آنها بسیار بودند ،اندکدیدن آنان ،انگیزهای برای
مسلمانان شد که پس از برطرفشدن ترس و تردید ،اقدام کنند و به پیروزی دست یابند؛
ترس و تردیدی که چه بسا در رویارویی با دشمنی که از ابزار و نفرات بسیاری برخوردار است
بر روح و روان عدهای چیره شود .به همین دلیل آیۀ پیشین ،این نشانه را بیان داشته است
که به فرستادهاش در رؤیای صادقه ،طبق حقیقت ـو نه ظاهرـ مشرکان را اندک و ضعیف
نشان داد؛ مشرکانی که در ظاهر از نظر ابزار و ادوات و نفرات ،بیش از مسلمانان بودند؛
همچنین آنان را در چشم مسلمانان نیز اندک نشان داد؛ زیرا اگر آنان را بیشتر نشان
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میدادند ،در نتیجۀ تردید عدهای از آنان و اختلفنظر در میانشان ،منجر به شکست
َ
ْ َ
َ
مسلمانان و نابودی آنان در جنگ میشد .حقتعالی میفرمایدِ  :إذ ُی ِریک ُه ُم الل ُه ِفي َم َن ِامك
َ
ْ َ ْ َ َٰ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ٌ َ
ُ ُ
َقل ًیل َو َل ْو أ َر َاک ُه ْم َکث ًیرا َل َفش ْل ُت ْم َو َل َت َن َاز ْع ُت ْ
الصدور
ات
ذ
ب
یم
ل
ع
ه
ن
إ
م
ل
س
ه
الل
ن
ک
ل
و
ر
م
اْل
ي
ف
م
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
([ای پیامبر ،یاد کن] آنگاه را که خداوند آنان [=سپاه دشمن] را در خوابت به تو اندک نشان
ً
ً
داد؛ و اگر ایشان را به تو بسیار نشان میداد قطعا سست میشدید و حتما در کار [جهاد]
منازعه میکردید؛ ولی خدا شما را به سلمت داشت ،چرا که او به راز دلها داناست).
اما اندکبودن مؤمنان در نگاه مشرکین نیز تأییدی از جانب خداوند سبحان برای
مؤمنان بود تا به این ترتیب کارش را به انجام برساند و وعدۀ خود را با یاری مؤمنا ِن
توکلکننده به او ،عملی سازد؛ زیرا دشمنی که به دشمنش توجهی نمیکند و ارزش چندانی
برایش قائل نیست ،چه بسا این دیدگاه او را به سستی و عدم آمادگی برای پیکار می ِکشاند
و این علتی برای آسیبدیدنش در میدان نبرد میشود؛ و این نتیجهای بود که در عمل،
َ
َ َ َ َ ْ ً َ
ْ
َ ُ ُ
برای مشرکین قریش حاصل شدَ  :و ُیق ِللک ْم ِفي أ ْع ُی ِن ِه ْم ِل َیق ِض َي الل ُه أ ْم ًرا کان َمف ُعوال َو ِإلی
ُْ
َ ُ
الل ِه ت ْر َج ُع اْل ُم ُور( و شما را نیز در چشم دشمن کم نمود تا خداوند آن را که در قضای
حتمی خود مقدر نموده است به انجام برساند؛ و بهسوی اوست بازگشت امور)؛ در نتیجه
خداوند کار خود را به انجام رساند ،و رسول خدا و اندکگروهی را که در بدر همراهش
بودند یاری داد؛ البته پس از اینکه همۀ انتظارات ،به پیروزی قریش و نابودی مسلمانان و
ازبینرفتن اسلم اشاره داشتند.
و از آنجا که دنیا ،سرای امتحان و آزمایش است ،ابلیس (لعنهالله) بهطور کامل در
جهت خلف این تأیید الهی عمل میکرد .امام باقر فرمود« :ابلیس در روز بدر مسلمانان
را در چشمان کفار اندک ،و کافران را در چشمان مسلمانان بسیار جلوه میداد .ولی
جبرئیل بر او شمشیر کشید ،و ابلیس از برابر او فرار میکرد و میگفت :ای جبرئیل ،به
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من فرصت داده شده است 1»...هدف کار دشمن خدا ،روشن و معلوم است.
خلصه اینکه هر دو آیه در بیان تأیید الهی نسبت به رسول خدا و مؤمنان به او
هماهنگی دارند:
 -1اینکه مؤمنان ،کافران را دو برابر دیدند آنان را به بازگشت بهسوی خدا و توکل
واقعی به او فراخواند و در نتیجه به یقینشان بر «ال قوة اال بالله» افزود؛ به این
ترتیب آنچه در ظاهر بسیار بود در نگاه آنان اندک و ضعیف شد؛ هرقدر هم
که تعداد و ابزارهای آنان به چشم بیاید.
 -2حکمت اندککردن کافران در نگاه مؤمنان ،تقویت روحیۀ مؤمنان و اقدام
آنان و در نتیجه پیروزی آنان بود ،و این ،تأییدی از سوی خداوند برای مؤمنان
بود؛ همان طور که حکمت اندککردن مؤمنان در نظر کافرین ،زمینۀ
خوارکردن و شکست کافران را فراهم کرد ،که این نیز تأییدی از سوی خداوند
برای مؤمنان بود.
اشکال  :89عذابدادن مردم مکه
َ
َ َ َ
َ َ َ
َْ
برخی از تشکیککنندگان میگویند آیۀَ  :و َما کان الل ُه ِل ُی َع ِذ َب ُه ْم َوأنت ِف ِیه ْم َو َما کان الل ُه
َْ َ
ُم َع ِذ َب ُه ْم َو ُه ْم َی ْستغ ِف ُرون( 2ولی تا تو در میان آنها هستی خدا آنان را عذاب نکند و نیز
مادامی که به درگاه خدا توبه و استغفار کنند باز خدا آنها را عذاب نکند) با آیهای که پس
َ ُ ََ
ُ َ َ ْ
َْ
ُ َُ ُ
از آن آمده است تعارض داردَ  :و َما له ْم أال ُی َع ِذ َبه ُم الله َوه ْم َی ُصدون عن ال َم ْس ِج ِد الح َر ِام
ِ
(چرا خدا عذابشان نکند ،با اینکه آنان از مسجدالحرام بازمیدارند) .آیۀ اول عذابشدن
مردم مکه را مادام که رسول خدا در میان آنان است رد میکند ،در حالی که دومی ثابت
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میکند خداوند آنان را عذاب میدهد!
پاسخ:

هیچ تعارضی میان این دو آیه وجود ندارد ،و با دقت در مطالب زیر ،این حقیقت روشن
میشود:
اول:

اینکه تشکیککنندگان برداشت کردهاند آیۀ اول فقط دربارۀ مردم مکه سخن میگوید
صحیح نیست .این آیه ،آیهای کلی است و به همین دلیل رسول خدا به آن استدالل
کرده است و بهجهت توضیح مقام و جایگاه خودش برای آنان ـچه مرده و چه زندۀ آن
حضرتـ آن را برای برخی از مسلمانان در مدینه بیان فرموده است.
از امام باقر روایت شده است ،فرمود« :رسول خدا در حالی که در میان تعدادی
از یارانش بود فرمود :بودن من در میان شما و جدایی من از شما برایتان خوب است .جابر
بن عبداالله انصاری برخاست و عرض کرد :ای رسول خدا !اما بودن شما در میان ما
برای ما خیر و خوبی است .ولی جدایی شما از ما چگونه برای ما خیر و خوبی خواهد بود؟
َ َ َ
َْ َ
فرمود :اما دربارۀ جایگاه من در میان شما ،خداوند میفرمایدَ  :و َما کان الل ُه ِل ُی َع ِذ َب ُه ْم َوأنت
َ َ َ
َْ َ
ِف ِیه ْم َو َما کان الل ُه ُم َع ِذ َب ُه ْم َو ُه ْم َی ْستغ ِف ُرون( ولی تا تو در میان آنها هستی خدا آنان را
عذاب نکند و نیز مادامی که به درگاه خدا توبه و استغفار کنند باز خدا آنها را عذاب نکند)؛
یعنی عذابکردن آنها با شمشیر .اما اینکه جدایی من از شما برای شما خیر و خوبی است؛
زیرا اعمال شما هر دوشنبه و هر پنجشنبه به من عرضه میشود .هر خوبیای که باشد خدا
1
را برای آن شکر میکنم ،و هر بدیای که باشد از خدا برایتان طلب آمرزش میکنم».
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تردیدی نیست که رسول خدا و اوصیایش ـکه قائممقامش هستندـ مایۀ امنیت اهل
ً
زمین هستند؛ همان طور که در روایات خلفای خداوند آمده است« :اگر حجت نبود قطعا
زمین اهلش را در خود فرومیبرد ».خداوند سبحان ،عذاب را از زمینی که حجتی از
حجتهای خداوند در آن اقامت دارد برمیدارد .اگر آنها از زمین بروند بر اهل زمین
که حق را رد میکنند چیزی که برایشان ناپسند است فرود میآید.
از جابر بن یزید جعفی نقل شده است ،گوید به ابوجعفر محمد بن علی باقر عرض
َ
کردم :چرا به پیامبر و امام نیاز است؟ فرمود« :برای باقیماندن عالم بر صلح خویش؛
زیرا اگر پیامبر یا امام در زمین باشد خداوند عزوجل عذاب را از مردم زمین برمیدارد .خداوند
َ َ َ
َْ َ
عزوجل فرموده استَ  :و َما کان الل ُه ِل ُی َع ِذ َب ُه ْم َوأنت ِف ِیه ْم؛ و پیامبر فرمود :ستارگان
مایۀ امنیت اهل آسمان هستند و اهلبیتم مایۀ امنیت اهل زمین .وقتی ستارگان بروند برای
اهل آسمان پیشامدی که آن را ناپسند میدارند پیش میآید ،و وقتی اهلبیتم بروند برای
اهل زمین چیزی که ناپسند میدارند پیش میآید؛ یعنی با اهلبیت رسول خدا؛ همان
امامانی که خداوند عزوجل اطاعت از آنان را با اطاعت از خودش همراه کرده و فرموده
َ َ
َ
َ ُ َْ
َ َ
ُ
استَ  :یا أ ُی َها ال ِذ َین َآم ُنوا أ ِط ُیعوا الل َه َوأ ِط ُیعوا َالر ُسول َوأ ِولي اْل ْم ِر ِم ْنک ْم( ای کسانی که
ایمان آوردهاید خدا را اطاعت کنید ،و رسول خدا و اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید)؛
آنان معصوم و پاک و مطهرند؛ کسانی هستند که گناه نمیکنند ،سرپیچی نمیکنند،
تأییدشده هستند ،صاحب توفیقاند ،و تسدید و یاری میشوند .بهواسطۀ آنان است که
خداوند به بندگانش روزی میدهد و بهواسطۀ آنان است که شهرشان آباد است و بهواسطۀ
آنان است که باران از آسمان فرود میآید و بهواسطۀ آنان است که برکات زمین فرود میآید
و بهواسطۀ آنان است که به اهل معصیت مهلت داده میشود و بهسرعت آنان را عقوبت
نمیکند و عذاب نمیدهد .روحالقدس از آنان جدا نمیشود و آنان نیز از او جدا نمیشوند.
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آنان از قرآن جدایی ندارند و قرآن نیز از آنان جدایی ندارد .درود خداوند بر همهشان باد».

1

سوم:

َ ََ
َ
آیۀَ  :و َما ل ُه ْم أال ُی َع ِذ َب ُه ُم الل ُه( ...و چرا خدا آنان را عذاب نکند )...بهطور کلی دربارۀ
ردکنندگان حق سخن میگوید؛ کسانی که در قلۀ طغیان و سرکشی و ممانعت و مقابله و
محاربه با حجت خدا و آزار و اذیتش قرار دارند؛ تا کار به آنجا رسید که تصمیم به قتل
فرستادۀ الهی گرفتند؛ در خصوص دوران رسول خدا بهطور خاص دربارۀ جنایتکاران
قریش سخن میگوید که تلش کردند رسول خدا را به قتل برسانند و در نهایت به آن
منجر شد که ایشان را از مکه بیرون راندند.
َ ََ
َ
ْ
ْ
ُ َ
حقتعالی میفرمایدَ  :و َما ل ُه ْم أال ُی َع ِذ َب ُه ُم الل ُه َو ُه ْم َی ُصدون َع ِن ال َم ْس ِج ِد ال َح َر ِام َو َما
َ ُ َ
َ ْ
َ َ َ ُ
ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َٰ َ ْ َ َ َ َ
کانوا أ ْو ِل َی َاء ُه ِإن أ ْو ِل َیاؤ ُه ِإال ال ُمتقون َول ِک َن أ کث َر ُه ْم ال َی ْعل ُمون * َو َما کان َصلت ُه ْم ِع ْند ال َب ْی ِت
ُ ُ َ ُْ َ
إ َال ُم َک ًاء َو َت ْصد َی ًة َف ُذ ُوقوا ْال َع َذ َ
اب ِب َما ک ْنت ْم تکف ُرون( 2چرا خدا عذابشان نکند ،با وجود اینکه
ِ
ِ
آنان از مسجدالحرام بازمیدارند در حالی که ایشان سرپرست آن نباشند؛ چراکه سرپرست
آن جز پرهیزگاران نیستند؛ ولی بیشترشان نمیدانند * .و نمازشان در خانۀ [خدا] جز
سوتکشیدن و کفزدن نبود .پس بهسزای آنکه کفر میورزیدید این عذاب را بچشید).
« ...جبرئیل خدمت رسول خدا فرود آمد و به او خبر داد قریش در دارالندوة جمع
ْ ُ َ
شدهاند و علیه تو برنامهریزی میکنند ،و دربارۀ آن [این آیه را] نازل کردَ  :و ِإذ َی ْمک ُر ِبك
ُ َ َ َ ْ
َ
ََ
ْ ُ َ َ ْ ُُ َ َ ْ
َ
ُ َ
ال ِذ َین کف ُروا ِل ُیث ِبتوك أ ْو َیقتلوك أ ْو ُیخ ِر ُجوك َو َی ْمک ُرون َو َی ْمک ُر الل ُه َوالل ُه خ ْی ُر ال َم ِاک ِر َین( و [یاد
ُ
کن] هنگامی را که کافران دربارۀ تو نیرنگ میکردند تا تو را به بند کشند یا بکشند یا [از
مکه] اخراج کنند ،و نیرنگ میزدند ،و خدا تدبیر میکرد ،و خدا بهترین تدبیرکنندگان
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است)؛ و قریش اتفاقنظر کردند که شب بر تو وارد شوند و تو را به قتل برسانند ،در حالی که
بهسوی مسجد میروند و کف میزنند و سوت میکشند و ِگرد خانه [کعبه] طواف میکنند.
َ ْ
َ َ َ ً
َ َ َ ُ
پس خداوند [این آیه را] فرستادَ  :و َما کان َصلت ُه ْم ِع ْند ال َب ْی ِت ِإال ُمک ًاء َوت ْص ِد َیة( و
نمازشان در خانه [خدا] جز سوتکشیدن و کفزدن نبود)؛ منظور از «مکاء» سوتزدن ،و
منظور از «تصدیة» کفزدن است.
 ...وقتی آنها به کشتن رسول خدا اقدام ،و او را از مکه بیرون کردند ،خداوند فرمود:
َ ُ َ
َ ََ
َ
ْ
ْ
ُ َ
َ و َما ل ُه ْم أال ُی َع ِذ َب ُه ُم الل ُه َو ُه ْم َی ُصدون َع ِن ال َم ْس ِج ِد ال َح َر ِام َو َما کانوا أ ْو ِل َی َاء ُه( چرا خدا
عذابشان نکند با اینکه آنان از مسجدالحرام بازمیدارند در حالی که ایشان سرپرست آن
ْ َ ُ َ ْ َُ َ
نباشند) یعنی قریش که اولیای مکه نیستندِ  .إن أ ْو ِل َیاؤ ُه ِإال ال ُمتقون( چراکه سرپرست
آن جز پرهیزگاران نیستند) یعنی ای محمد ،تو و یارانت هستید .پس خداوند با شمشیر و در
1
روز بدر آنان را عذاب داد و آنان کشته شدند».
اشکال  :90توصیف اهل ُصفه

َّ َ
بعضی از تشکیککنندگان گمان میکنند آیۀ ل ْل ُف َق َراء َّالذ َین ُأ ْحص ُروا في َ
یل الل ِه ال
ب
س
ِ ِ ِ
ِ
ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ ُّ ِ َ ْ ُ ُ ْ ِ َِ ُ ْ َ
َ َ
َ
َی ْست ِط ُیعون ض ْر ًبا ِفي اْلر ِض یحسبهم الج ِاهل أغ ِنیاء ِمن التعف ِف تع ِرفهم ِب ِسیماهم ال
َ َ َّ َّ
ْ ً ُ ُ
َُ َ
َی ْسألون َّالن َاس ِإل َحافا َو َما ت ْن ِفقوا ِم ْن خ ْی ٍر ف ِإن الل َه ِب ِه َع ِل ٌیم[( 2این صدقات] برای آن [دسته
از] نیازمندانی است که در راه خدا فروماندهاند ،و نمیتوانند [برای تأمین هزینه زندگی] در
زمین سفر کنند .از شدت خویشتنداری ،فرد بیاطلع ،آنان را توانگر میپندارد .آنها را از
سیمایشان میشناسی .با اصرار[ ،چیزی] از مردم نمیخواهند .و هر مالی [به آنان] انفاق
ً
کنید ،قطعا خدا از آن آگاه است) اهل صفه را به دو صورت متناقض توصیف کرده است؛
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یک مرتبه آنها را «خویشتندار» توصیف کرده بهطوری که از مردم بههیچوجه درخواستی
ندارند؛ در حالی که بار دیگر آنها را به این صورت توصیف کرده که با اصرار از مردم چیزی
نمیخواهند!
پاسخ:

«تعفف» یعنی امتناع از درخواست« .الحاف» از نظر لغوی ـبه آن صورتی که مفسران و
ً
تشکیککنندگان برداشت کردهاندـ الزاما بهمعنای اصرار و پافشاری در درخواست از مردم و
التماس به آنها نیست؛ بلکه چه بسا بهمعنای از ُبن برکندن و ریشهکنکردن باشد .گفته
میشود «الحف ظفره» :یعنی ناخنش را از ته کند.
در خصوص «متعففین» در این آیه ،معنای دوم مدنظر بوده است؛ چراکه افراد یادشده
در این آیه مجموعهای از اشخاصی بودند که خود را برای دین خدا نذر کرده و بهطور کامل
از دنیا روی گردانده بودند .اینان بههیچوجه از مردم درخواست نداشتند و به آنان التماس
نمیکردند ،چه برسد به اینکه با اصرار و پافشاری از آنها درخواستی داشته باشند .این آیه
در مقام بیان فضیلت آنها و نکوهش َرویهای است که بهعنوان یک پدیدۀ جدی و
درخواست با اصرار و پافشاری ،در بسیاری از جوامع شایع بوده است و همچنان نیز وجود
دارد.
سید احمدالحسن میفرماید:
«این آیه در زمان رسول خدا نازل شد و افراد عفیف و پاکدامنی را شامل
میشود که خودشان را وقف دین کرده بودند ،ولی از عامۀ مردم بودند؛ اما در
خصوص مسئلۀ «الحاف» منظور از آن ،اصرار و پافشاری در درخواست نیست؛ با
توجه به اینکه در واقع هر درخواستی ،حدودی از اصرار و پافشاری را در خود دارد.
مقصود از آن این بوده که آنها هیچ تقاضایی از هیچکسی نداشتند .اینها کسانی
ً
هستند که اساسا زندگی خود را وقف دین کردند و در زمان رسول خدا در مسجد
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و اطراف آن زندگی میکردند؛ یعنی از دنیا روی گردانده بودند؛ بنابراین منطقی است
1
که بهعنوان مثال آنها هرگز هیچچیزی از کسی درخواست نکنند».
به این ترتیب روشن میشود به آن صورتی که افراد شکاک پنداشتهاند در این آیه تناقضی
وجود ندارد.
اشکال  :91رابطۀ مؤمن به خدا ،با خانواده و اقوامش
َ َ ُ َ
ْ َ َ ْ
برخی از تشکیککنندگان میپندارند آیۀ :ال ت ِجد ق ْو ًما ُیؤ ِم ُنون ِبالل ِه َوال َی ْو ِم اْل ِْخ ِر
ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َْ َ ُ َ ْ َ ُ َ
َ
ََ ُ ْ 2
ْ
ی َوادون من حاد الله َو َرسوله َول ْو کانوا آب َاءه ْم أ ْو أبن َاءه ْم أ ْو ِإخ َوانه ْم أو ع ِشیرتهم( قومی را
نیابی که به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند [ولی] کسانی را که با خدا و رسولش
مخالفت کردهاند ـهرچند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیرهشان باشندـ دوست
َ َ َ َْ ُْ َ
ْ ََ ُ
َ َ َ
ْ
بدارند) با آیۀَ  :و ِإن َج َاهداك َعل ٰی أن تش ِرك ِبي َما ل ْی َس لك ِب ِه ِعل ٌم فل ت ِط ْع ُه َما َو َص ِاح ْب ُه َما
ً
ُْ
ِفي الدن َیا َم ْع ُروفا( 3اگر تو را وادارند تا دربارۀ چیزی که تو را به آن دانشی نیست به من
شرک ورزی ،از آنان فرمان مبر ،و[لی] در دنیا بهخوبی با آنان معاشرت کن) تعارض دارد!
پاسخ:

ارتباط مؤمن به حق ،با خانواده و قوم غیرمؤمنش را بهطور کلی قرآن و جانشینان خداوند
در روایات و سیرهشان توضیح دادهاند ،و ما میتوانیم بهطور خلصه ،آنچه را که به این
مسئله ارتباط دارد بهشکل زیر بیان کنیم:

 - 1گفتوگوی مستقیم با سید احمدالحسن.
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 -1مودت و دوستی حقیقی ـو همچنین ُبغض و دشمنیـ در راه خداوند است؛ و
هر آنچه به غیر خداست فانی است و ارزشی ندارد .امام صادق فرموده
است« :از جمله محکمترین ریسمانهای ایمان ،این است که در راه خدا
دوست ِبداری و در راه خدا دشمن داشته باشی؛ و در راه خدا بدهی و در راه
1
خدا بازداری».
 -2در پاسخ اشکاالت گذشته (اشکال  )87گفته شد والیت مطلق انسان در این
زمین ،فقط از ِآن خداوند سبحان است؛ زیرا او مالک حقیقی زمین و تمام
محتویاتش است .اما دربارۀ رابطۀ میان مردم ،اصل ،نداشتن والیت هیچکس
بر دیگری است؛ ولی کسی که خداوند به والیت وی ،و پیروی و اطاعت از او
دستور داده است از این اصل خارج میشود؛ یعنی خلفا و جانشینان خداوند
در زمینش ،که انبیا و فرستادگان و امامان هستند.
همچنین ـهمان طور که در مسائل فقهی مشخص استـ دین الهی ،برخی
از شئون والیت را به پدر (مؤمن عادل) بر فرزندش (پسر یا دختر) قبل از بلوغ
و رشد ،تا حدود مشخصی اعطا کرده است.
 -3خلفای خدا (و همچنین مؤمنان به ایشان) مظهر بزرگی از مظاهر رحمت
خداوند سبحان هستند ،و همان طور که خداوند نسبت به همۀ آفریدگانش
مهربان است ،خلفای خدا و پیروانشان نیز مهربان هستند؛ و ما میتوانیم
رحمت و مهربانی خلفای خداوند را از طریق دیدن برخورد و سیرهشان با همۀ
مردم ملحظه کنیم؛ از جمله رفتار آنان با مخالفینشان و کسانی که
دعوتهای الهی آنان را نپذیرفتهاند .خداوند سبحان ،درد و رنج فرستادۀ خود
ََ َ ْ
محمد را از قومش با این سخن خود حکایت فرموده است :فل تذ َه ْب
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َن ْف ُس َك َع َل ْیه ْم َح َ
َ
ات( 1پس مبادا بهسبب حسرتها بر آنان ،جانت [از
ر
س
ٍ
ِ
کف] برود)؛ ولی با وجود تمام آزارها و اذیتی که از آنان به ایشان رسیده بود
برای قومش آمرزش میطلبد؛ و میفرماید« :خدایا ،قومم را بیامرز؛ زیرا آنها
2
نمیدانند».
َ َ ُ َ ْ َ َ ْ
حال که این نکات را دانستیم آنچه در این آیه :ال ت ِجد ق ْو ًما ُیؤ ِم ُنون ِبالل ِه َوال َی ْو ِم اْل ِْخ ِر
َ ْ َ َ
َ َ
َ
َ َ َ ُ
َ
َ
ُی َو ُادون َم ْن َح َاد الل َه َو َر ُسول ُه َول ْو کانوا َآب َاء ُه ْم أ ْو أ ْب َن َاء ُه ْم أ ْو ِإخ َوان ُه ْم أ ْو َع ِش َیرت ُه ْم( قومی را
نیابی که به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند [ولی] کسانی را که با خدا و رسولش
مخالفت کردهاند ـهرچند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیرهشان باشندـ دوست
بدارند) بازداشته شده است دوستی با کسی است که از راه خداوند و رسولش منحرف شده
است؛ بهطوری که از آن پیروی کند و آنان را بهعنوان اولیای خود برگزیند؛ حتی اگر از
نزدیکترین افراد به او بوده باشند؛ مثل پدر و پسر و برادر و بهطور کلی خانواده و فامیل؛
زیرا مؤمن حقیقی ،والیت اولیای خدا را برمیگزیند؛ یعنی کسانی را که خداوند ،به اطاعت
و والیت از آنان دستور داده است ،و هیچچیزی را هرگز را به اطاعت از پروردگارش مقدم
نمیدارد.
انسان مؤمن به خانواده و قومش
منعی برای مودت و دوستداشتن ،بهمعنی تمایل دل ِ
به امید هدایتشان به حق وجود ندارد؛ البته با توجه به اینکه ـدر عین حالـ عملکرد آنان را
دوست نداشته باشد (یعنی اینکه انحراف از حق آنان و ایماننیاوردن به حق توسط آنان را
دوست نداشته باشد).
ابنادریس بهنقل از جامع بزنطی نقل کرده است :از ابوجعفر و ابوالحسن روایت کرده
است« :ملمتی بر کسی که قومش را دوست ِبدارد ،حتی اگر آنها کافر بوده باشند نیست».
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َ َ ُ َ ْ َ
میگوید :به ایشان عرض کردم :پس این سخن خداوند چه میشود؟ ال ت ِجد ق ْو ًما ُیؤ ِم ُنون
َ
َ
َ ْ
َ
ِبالل ِه َوال َی ْو ِم اْل ِْخ ِر ُی َو ُادون َم ْن َح َاد الل َه َو َر ُسول ُه( قومی را نیابی که به خدا و روز بازپسین
ایمان داشته باشند [ولی] کسانی را که با خدا و رسولش مخالفت کردهاند دوست بدارند).
فرمود« :این طور که تو فکر میکنی نیست؛ مؤمن در راه خدا نسبت به او ُبغض دارد ،و او
1
را دوست ندارد ،و[لی] با او غذا میخورد و هیچکس دیگری به وی غذا نمیدهد».
«و هیچکس دیگری به وی غذا نمیدهد» :یعنی فرزند به پدرش ،و نیز به مادرش غذا
میدهد ،و آنان را به امید مردم دیگر رها نمیکند تا به آنان غذا بدهند؛ و این یعنی فرزند،
ـتا آنجا که بتواندـ نیازهای والدینش را رفع میکند؛ و این کمترین وفای به آنان است؛ حال
و روزشان هرطور که میخواهد باشد.
خداوند سبحان ،به فرزند دستور داده است به والدین خود نیکی و احسان کند ،و فرمان
به اطاعت از آن دو را داده است ،تا آنجا که به شرک به خدا و معصیت خداوند دستور ندهند،
که در این صورت اطاعتی ندارند؛ زیرا طبق فرمایش امیرالمؤمنین« :در نافرمانی از خدا،
هیچ اطاعتی از ِآن مخلوق نیست 2».ولی با این وجود خداوند دستور داده است که در دنیا
با نیکی و احسان با آنها معاشرت کند؛ و این از رحمت و مهربانی خداوند سبحان است.
امام صادق فرموده است« :نیکی به والدین ،از شناخت خوب بنده از پروردگارش
است؛ زیرا هیچ عبادتی ،از رضایت و خشنودی خداوند نسبت به نیکی به والدین مسلمان
ـبهخاطر وجه و رضای خداـ سریعتر به صاحبش نمیرسد؛ زیرا حق والدین ،از حق خداوند
برگرفته شده است ،اگر آن دو بر طریق دین و سنت باشند ،و فرزند را از اطاعت خداوند به
معصیت و نافرمانی خدا بازندارند ،و اینکه او را از یقین ،به شک نبرند ،و از زهد بهسوی دنیا،
و او را به خلف اینها نکشانند؛ ولی اگر والدین اینچنین بودند ،معصیت و سرپیچی از
 - 1حر عاملی ،وسائلالشیعه.182 /16 :
 - 2مراجعه کنید به :صدوق ،الخصال :ص .139
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ْ
ایشان ،اطاعت است ،و اطاعت از ایشان ،معصیت؛ که حقتعالی میفرمایدَ  :و ِإن
ُْ
َ َ َ َْ ُْ َ
ً َ
ْ ََ ُ
َ َ َ
َج َاهداك َعل ٰی أن تش ِرك ِبي َما ل ْی َس لك ِب ِه ِعل ٌم فل ت ِط ْع ُه َما َو َص ِاح ْب ُه َما ِفي الدن َیا َم ْع ُروفا َوات ِب ْع
َ َ َ ْ ََ َ َ ُ َ
ُ
اب ِإل َي ث َم ِإل َي َم ْر ِج ُعک ْم( اگر تو را وادارند تا دربارۀ چیزی که تو را به آن دانشی
س ِبیل من أن
نیست به من شرک ورزی ،از آنان فرمان مبر ،و[لی] در دنیا بهخوبی با آنان معاشرت کن و
راه کسی را پیروی کن که توبهکنان بهسوی من بازمیگردد؛ و [سرانجام] بازگشت شما
بهسوی من است) .و اما دربارۀ رفتار با والدین ،با آنان مدارا و مهربانی کن ،و اگر از ایشان
اذیتی به تو رسد تحمل کن ،زیرا در دوران کودکیات زحمات و آزار بسیار از ناحیۀ تو تحمل
کردهاند« ،و بر آنان تنگ مگیر» از خوراک و پوشیدنیهایی که خداوند به تو ارزانی داشته و
بر تو تنگ نگرفته است؛ و روی خود را از آنان برنتاب ،و صدایت را از صدای آنان باالتر مبر
«که این ،از مصادیق بزرگداشت دستور خداست» ،و به آنان با بهترین گفتار سخن بگو «و
1
به آنها مهربانی کن» که خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمیکند».
در نتیجه میان این دو آیه تعارضی وجود ندارد؛ زیرا مؤمن به خدا میتواند با والدین
«غیرمؤمن به حق» خود همراهی کند ،و در دنیا با نیکی و احسان با آنان رفتار کند ،و با
هرآنچه در توانش است به آنها انفاق کند ،و آزار و اذیتشان را تحمل کند و ...؛ ولی در عین
حال ،سرسپردۀ آنها نباشد؛ یعنی در سرپیچی از خداوند متعال ،آنها را به سرپرستی خود
نگیرد و از آنان پیروی نکند و امرشان را اطاعت نکند.

 - 1نوری ،مستدرکالوسائل.198 /15 :
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اشکال  :92زنان پاک برای مردان پاک هستند

َْ َ ُ
ات ل ْل َخبیث َ
ین
برخی از تشکیککنندگان ادعا میکنند به مقتضای این آیه :الخ ِبیث ِ ِ ِ
ََْ ُ َ
ون ل ْل َخب َیث َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ
ات ( 1زنان پلید برای مردان
ات والط ِیبات ِللط ِی ِبین والط ِیبون ِللط ِیب ِ
والخ ِبیث ِ ِ ِ
پلیدند ،و مردان پلید برای زنان پلید .و زنان پاک برای مردان پاکاند ،و مردان پاک برای
زنان پاک) الزم است همسر هر مرد پاکی ،زنی پاک ،و همسر هر مرد ناپاکی ،زنی ناپاک
َ َ َ َ ُ َ ًَ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ََ َ َ َ
وط کانتا ت ْحت َع ْبد ْی ِن ِم ْن
وح وامرأت ل ٍ
باشد َ؛ ولی َآیۀَ َ :ض َر َب الله مثل ِلل ِذین کفروا امرأت ن ٍ
ِع َب ِادنا َص ِالح ْی ِن فخانت ُاه َما( 2...خدا برای کسانی که کفر ورزیدهاند ،زن نوح و زن لوط را
َ
َمثل آورده که هر دو در نکاح دو بنده از بندگان شایستۀ ما بودند و به آنها خیانت کردند)...
که ثابت میکند همسران نوح و لوط ـکه هر دو پاک و طیب بودندـ خبیث و ناپاک بودهاند،
َ ًَ َ
ََ
َ
َ
و آیهَ  :وض َر َب الل ُه َمثل ِلل ِذ َین َآم ُنوا ْام َرأت ِف ْر َع ْون( 3و برای کسانی که ایمان آوردهاند،
ً
خدا همسر فرعون را مثل آورده) که همسر فرعون ـکه قاعدتا فردی خبیث و ناپاک بودهـ
زنی پاک و طاهر بوده است؛ در نتیجه این دو آیۀ آخر ،با آیۀ اول در تعارض هستند.
پاسخ:

َْ َ ُ
تعارضی میان آیات وجود ندارد؛ اگر ما معنای صحیح آیه را متوجه شویم :الخ ِبیثات
َْ
َ ََْ ُ َ
ون ل ْل َخب َیث َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ
ات( زنان پلید برای
ات والط ِیبات ِللط ِی ِبین والط ِیبون ِللط ِیب ِ
ِللخ ِب ِیثین والخ ِبیث ِ ِ ِ
مردان پلیدند ،و مردان پلید برای زنان پلید .و زنان پاک برای مردان پاکاند ،و مردان پاک
برای زنان پاک).
اول:

 - 1نور.26 :
 - 2تحریم.10 :
 - 3تحریم.11 :
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برخی از نظرات و گفتههای علما و مفسران مسلمان دربارۀ این آیه:
-1

-2

-3

-4

1

برخی از آنان ،این آیه را با همان فهمی متوجه شدهاند که تشکیککنندگان
برداشت کردهاند (یعنی این آیه به واقعیتهای مردم (زوجها) و سرشتشان از
نظر پاکی و ناپاکی اشاره دارد)؛ و از آنجا که این معنا در برخی حالتها مصداق
پیدا نمیکند این افراد تصریح کردهاند که این آیه ،کلی نیست؛ بلکه فقط به
حاالتی بهخصوص اختصاص دارد؛ مثل آدم و حوا که هر دو پاک هستند ،و
ابولهب و امجمیل که هر دو ناپاک هستند؛ ولی حالتی مثل آسیه (پاک) و
همسرش فرعون (پلید) را شامل نمیشود.
عدهای دیگر ،فهم پلیدی و پاکی را در این آیه ،فقط به چگونگی سخنگفتن
محصور کردهاند؛ یعنی برخی کلمات پاک از مردان پاک ،و برخی کلمات
ناپاک از مردان ناپاک صادر میشود؛ و هیچ ارتباطی با بیان وضعیت مردم
ً
(زوجها) و فرجامشان ندارد؛ و حتی اساسا هیچ ارتباطی با زنان ندارد.
برخی دیگر گفتهاند :منظور از ناپاکی و پاکی در این آیه ،بدیها و
خوبیهاست؛ بهمعنای اینکه کارهای بد از مردان ناپاک ،و کارهای خوب از
مردان پاک صادر میشود؛ همچنین این آیه فقط به انجام کارهای خوب
توسط مردان اختصاص دارد.
عدهای دیگر «خبیثات» (زنان ناپاک) را در این آیه به «زنان زناکار» تفسیر
کردهاند و به همین ترتیب منظور از مردان ناپاک ،فقط زناکاران هستند؛ و
معنای «پاک» در مردان و زنان ،زناکار نبودن است .به نظر آنان این آیه ،غیر

 - 1مراجعه کنید به :طوسی ،تبیان424 /7 :؛ طبرسی ،مجمعالبیان227 /7 :؛ ابن شهرآشوب ،متشابهالقرآن و
مختلفه205 /1 :؛ تفسیر سمرقندی506 /2 :؛ تفسیر البغوی335 /3 :؛ تفسیر رازی194 /23 :؛ و دیگران.
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زناکاران را ـاز جمله افراد بداخلق و کسانی که دیندار نیستندـ شامل
نمیشود.
در رد این نظرات ،دانستن فقط این نکته کفایت میکند که آنها این آیه را فقط به
«گفتار» یا فقط به «مردان» اختصاص دادهاند؛ با توجه به تفسیر «خبیثات» به کلمات یا
کارهای بدی که از مردان صادر میشود؛ یا به اینکه فقط به زنان و مردان زناکار اختصاص
دادهاند و دیگر مردان و زنانی را که به ناپاکی و بدی (بهغیر از زنا) متصف هستند شامل
نمیشود؛ یا حتی ـبا توجه به اینکه بنا را بر فرجام زوجها از نظر پاکی و ناپاکی گذاشتهاندـ
این آیه را فقط به برخی از حالتها اختصاص دادهاند ،بهطوری که در حاالت دیگر صدق
نمیکند.
دوم:

درست این است که این آیه ،عام و کلی است؛ ولی منظور از آن ،خبردادن از حقیقت و
باطن مردم ،و عاقبت و فرجام کار مردم ـبه آن صورتی که تشکیککنندگان و عدهای از
علمای مسلمان برداشت کردهاندـ نیست؛ بلکه بهمثابه حکمی شرعی دربارۀ استحباب آن
ً
ُ
است که هر مرد یا زن مؤمن ،همسر مناسب و همکفو و همتراز خود را انتخاب کند .قطعا
از جمله مهمترین مسائلی که هنگام ازدواج باید به آن توجه شود ،درنظرداشتن دین و
اخلق انسان است ،و متون دینی بسیاری به این نکته تصریح داشتهاند ،و آیهای که ما در
صدد توضیحش هستیم نیز یکی از این متون است .این آیه بیان میدارد مستحب است
مؤمن پاک ،زن مؤمن پاک را به همسری برگزیند ،و کراهت دارد با زن بد و ناپاک ازدواج
کند .دربارۀ زن مؤمن نیز هنگام ازدواج وضعیت به همین صورت است.
َ
َ َ
الز ِاني ال َی ْن ِک ُح ِإال
بر این اساس ،این آیه درست همانند این سخن حقتعالی است :
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َزان َی ًة َأ ْو ُم ْشر َک ًة َو َ
الزان َی ُة َال َی ْنک ُح َها إ َال َزان َأ ْو ُم ْشر ٌك َو ُحر َم َٰذل َك َع َلی ْال ُم ْؤمن َ
ین( 1مرد زناکار،
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
جز زن زناکار یا مشرک را به همسری نگیرد ،و زن زناکار ،جز مرد زناکار یا مشرک را به زنی
نگیرد ،و بر مؤمنان این [امر] حرام گردیده است)؛ که از نظر حکم استحباب ازدواج با زن
مؤمن پاک خوشخلق و دینمدار ،و کراهتداشتن ازدواج با زن دیگری غیر از اوست که
ازدواج با آنها مجاز بوده باشد؛ به همین ترتیب برای زن نیز مستحب است مرد پاک صاحب
اخلق و دین را برگزیند ،و برایش کراهت دارد با افراد دیگری غیر از اینها ـکه ازدواج با
آنها برایش جایز استـ ازدواج نماید.
َْ َ ُ َْ
َ ََْ ُ َ َْ َ
ات
از امام باقر و امام صادق دربارۀ آیۀ :الخ ِبیثات ِللخ ِب ِیثین والخ ِبیثون ِللخ ِبیث ِ
َ َ
الز ِاني ال َی ْن ِک ُح
روایت شده است که فرمودند« :این آیه ،همانند این سخن حقتعالی است :
َ
ً َ ْ ًَ
ِإال َز ِان َیة أ ْو ُمش ِرکة( ...مرد زناکار ،جز زن زناکار یا مشرک را به همسری نگیرد)...؛ که
عدهای تصمیم گرفته بودند با آنها ازدواج کنند ،ولی خداوند آنان را از این کار بازداشت ،و
2
آن را برایشان ناپسند دانست».
و صحیح نیست کسی اشکال بگیرد و بگوید :چرا پیامبر ـبا درنظرداشتن اینکه انتخاب
همسر یک تکلیف شرعی استـ همسرش را به کاملترین شکل انتخاب نکرده است در
حالی که میدانیم مؤمن ،تکلیف خود را به کاملترین و بهترین شکل انجام میدهد؟
زیرا این پرسش ،چنین پاسخی به دنبال خواهد داشت :انبیا و فرستادگان خدا تکلیف
خود را در برابر مردم ،بر اساس ظاهرشان انجام میدهند و عمل میکنند؛ ولی سرنوشت
مردم و فرجام کارها و عواقب کارها و خواستههایشان ،اینها از جمله امور غیبی است که
فقط خداوند میداند؛ و فرستادگان نیز بندگان خدا هستند که از غیب و مسائل آینده چیزی
نمیدانند ،مگر چیزهایی که خداوند سبحان ،آنها را از آن آگاه کرده باشد ،و علم غیب
 - 1نور.3 :
 - 2طبرسی ،مجمعالبیان.237 /7 :
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مطلق فقط در انحصار خداوند باقی میماند؛ در نتیجه امکان دارد پیامبر ،به تکلیف خود
عمل کند و همسری انتخاب کند که ظاهرش ،با ایمان و شایسته و با اخلق بوده باشد،
ً
ولی بعدا واقعیت بد درونیاش ،با گذشت زمان مشخص شود.
پرسشی که در خصوص این آیه از سید احمدالحسن پرسیده شده ،و پاسخ ایشان:
َْ َ ُ َْ
َ ََْ ُ َ َْ َ
ات
«پرسش :سخن خداوند متعالُ :الخ ِبیثات ِللخ ِب ِیثین والخ ِبیثون ِللخ ِبیث ِ
ُ ُ َ َ
َٰ َ
ْ ٌ ٌ
َ
َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ
ات أول ِئك ُم َب َر ُءون ِم َما َیقولون ل ُه ْم َمغ ِف َرة َو ِر ْزق
والط ِیبات ِللط ِی ِبین والط ِیبون ِللط ِیب ِ
َ
ک ِر ٌیم( 1زنان بدکار و ناپاک شایستۀ مردانی بدین وصفاند ،و مردان زشتکار و
ناپاک نیز شایسته زنانی بدین صفتاند ،و (بالعکس) زنان پاکیزۀ نیکو الیق مردانی
چنین ،و مردان پاکیزۀ نیکو الیق زنانی همین گونهاند ،و این پاکیزگان از سخنان
بهتانی که ناپاکان دربارۀ آنان گویند منزه هستند و برایشان آمرزش و رزق
نیکوست) .ما چگونه میتوانیم معنای این آیه را متوجه بشویم؛ در حالی که همسران
برخی از انبیا ،ناپاک بودند و همسران برخی از مردان ناپاک ،زنان پاک بودند؟

پاسخ :این آیه ،بهمثابه حکمی شرعی است ،و تقریر و خبردادن از مسئلهای
واقعی و ثابت نیست که امکان مطرحکردن این اشکال وجود داشته باشد که چرا
همسر نبی ،بد بوده است ،یا اشکاالتی از این دست.
َ َ َْ ُ َ َ ً َ
این آیه ،مانند این سخن خداوند متعال است :الز ِاني ال ین ِکح ِإال ز ِان َیة أ ْو
ُم ْشر َک ًة َو َ
الزان َی ُة َال َی ْنک ُح َها إ َال َزان َأ ْو ُم ْشر ٌك َو ُحر َم َٰذل َك َع َلی ْال ُم ْؤمن َ
ین( 2مرد زناکار
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
جز با زن زناکار و مشرک نکاح نمیکند ،و زن زانیه را هم جز مرد زانی و مشرک به
نکاح نخواهد گرفت ،و این کار برای مردان مؤمن حرام است)؛ یعنی بهمعنای حکم
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کراهت و استحباب است؛ و به همان معناست که رسول خدا برای کسی که
میخواهد ازدواج کند فرموده است« :زن دیندار را انتخاب کن تا دستت خاکآلود
شود» و برای زن نیز همین جمله را فرموده است« :مرد دیندار و خوشاخلق را
انتخاب کن».
خود رسول خدا بر اساس ظاهر انتخاب کرده است و غیب را نمیداند؛
بهعلوه ِ
و دلیل برای کسی که در این خصوص ِجدال میکند آن است که رسول خدا غیب
نمیداند و احتمال دارد همسری انتخاب کند و سپس آشکار شود بد اخلق بوده
ُْ َ َ ُ ْ َْ َ َ
است ،یا مشابه آن ،سخن خداوند متعال است :قل ال أ ْم ِلك ِل َنف ِسي نف ًعا َوال ض ًرا
َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ََ َ
الس ُوء ِإن أنا ِإال
ِإال ما شاء الله ولو کنت أعلم الغیب الستکثرت ِمن الخی ِر وما مس ِني
َ
َ ْ َ
ن ِذ ٌیر َو َب ِش ٌیر ِلق ْو ٍم ُیؤ ِم ُنون( 1بگو من مالک نفع و ضرر خویش نیستم ،مگر آنچه خدا
خواسته باشد؛ و اگر من از غیب آگاه بودم بر خیر و نفع خود همیشه میافزودم و
هیچگاه زیان و رنج نمیدیدم؛ و من جز فرستادهای ترساننده ،و بشارتدهنده برای
گروهی که اهل ایماناند نیستم).
َْ
َ ُ ُ َ َ َْ َ َ َْ ُ
و معنای این عبارت َ ول ْو ک ْنت أ ْعل ُم الغ ْی َب ال ْستکث ْرت ِم َن الخ ْی ِر َو َما َم َس ِن َي
ُ
الس ُوء روشن است.
ً
طبیعتا خداوند ،آن حضرت را به برخی از امور غیبی ـو نه همۀ غیبـ آگاه
میکند ،و چه بسا ایشان بسیاری از غیب را بداند ،ولی نه همۀ غیب را .خداوند،
ً
فرستادگانش را به بسیاری از غیب آگاه میکند ،و قطعا ایشان نیز از این نظر ،همانند
دیگران نیست؛ ولی روی سخن دربارۀ تمام غیب و تمام جزئیات مربوط به آینده
است.
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ُْ ْ َْ ََ ٌ َ ُ َ ُ َ َ
ُ َ
َ ً
وعدون أ ْم َی ْج َعل ل ُه َر ِّبي أ َمدا *
حقتعالی میفرماید :قل ِإن أد ِري أق ِریب ما ت
ُ
َ
َّ
ُ
ُ
َ
َعال ُم ْال َغ ْیب َف َل ُی ْظه ُر َع َلی َغ ْیبه َأ َح ًدا * إ َّال َمن ْار َت َضی م ْن َر ُ
ول ف ِإنه ی ْسلك ِم ْن َب ْی ِن
س
ِ
ِ
ِّ ِ َ َ َ ٍ َ َ ْ َ
َ َ ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ ِ ً َ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُِ َ ِ َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
یدی ِه و ِمن خل ِف ِه رصدا * ِلیعلم أن قد أبلغوا ِرساال ِت رب ِهم وأحاط ِبما لدی ِهم وأحصی
ُ َّ َ
َ
کل ش ْي ٍء َعد ًدا( 1بگو نمیدانم آنچه را که وعده داده شدهاید نزدیک است ،یا
پروردگارم برای آن زمانی نهاده است؟ * دانای نهان است ،و کسی را بر غیب خود
آگاه نمیکند * ،جز فرستادهای را که از او خشنود باشد ،که [در این صورت] برای
پشتسرش نگاهبانانی برخواهد گماشت * ،تا معلوم بدارد پیامهای
پیشرو و از ِ
او از ِ
پروردگار خود را رسانیدهاند؛ و [خدا] بدانچه نزد ایشان است احاطه دارد؛ و هر چیزی
را به عدد شماره کرده است).
ً
یعنی فرستادگانش را به غیب آگاه میکند؛ و همان طور که قبل بیان کردم:
ُْ ْ َْ ََ ٌ َ ُ َ ُ َ
وعدون
آنان را تا حدودی ـو نه از همۀ غیبـ آگاه میسازد :قل ِإن أد ِري أق ِریب ما ت
َ
ُ َ
َ ً
أ ْم َی ْج َعل ل ُه َر ِّبي أ َمدا( بگو نمیدانم آنچه را که وعده داده شدهاید نزدیک است،
یا پروردگارم برای آن زمانی نهاده است؟)؛ یعنی نمیدانم چه زمانی است.
همچنین آگاهی از غیب بهصورت درست و دقیق ،برای هرکسی کاری آسان یا
امکانپذیر نیست ،حتی اگر برای خداوند سبحان اخلص بورزد؛ زیرا اینها،
اطلعاتی هستند که به این عالم ُسفلی (پایینی) فرود میآیند ،و در نتیجه امکان
دارد با وسوسههای شیاطین یا چیزهای مشابه دیگر ،مخلوط شوند .به همین دلیل
آن غیب پاکی که امکان ندارد وسوسههای شیطان و چیزهای دیگر شبیه آن ،به
آن راه یابند فقط در اختیار فرستادگان است؛ چراکه جهتدهی به آنان ،از سوی
َّ
خداوند سبحان حمایت و پشتیبانی شده است .حقتعالی میفرمایدِ  :إال َم ِن
َْ
ْ َ ُ َ َّ ُ ُ
َْ َ
ً
َ
ول ف ِإن ُه َی ْسلك ِم ْن َب ْی ِن َید ْی ِه َو ِم ْن خل ِف ِه َر َصدا( جز فرستادهای را که
ارتضی ِمن رس ٍ
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پشتسرش نگاهبانانی
پیشرو و از ِ
از او خشنود باشد ،که [در این صورت] برای او از ِ
برخواهد گماشت).
َ َّ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً
پشتسرش
از
او
برای
(

ا
د
ف ِإنه یسلك ِمن بی ِن یدی ِه و ِمن خل ِف ِه رص
پیشرو و از ِ
ِ
نگاهبانانی برخواهد گماشت) :یعنی از آنجا که حمایت و پشتیبانی برای غیبی که
بهسوی رسول فرستاده میشود وجود دارد ،امکان ندارد با سخن شیاطین یا باطل
مخلوط شود؛ و به همین دلیل درست و دقیق است».
اشکال  :93آیا اجرای عدالت بین زنان امکانپذیر است یا خیر؟
ْ ْ ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ
به گمان بعضی از تشکیککنندگان میان این سخن حقتعالی َ و ِإن ِخفت ْم أال تق ِسطوا
َ ْ ْ ُ َ َّ َ ُ ْ
ُ َ َ
ََْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ
ْ
اب لکم ِّم َن ِّالن َساء َمث َنی َوثلث َو ُر َب َاع ف ِإن ِخفت ْم أال ت ْع ِدلوا
انکحوا ما ط
ِفي الیتامی ف ِ
َ ًَ
ف َو ِاحدة( 1اگر در اجرای عدالت میان دختران یتیم بیمناک هستید ،هرچه از زنان که شما
را پسند افتاد ،دو تا ،سه تا ،چهار تا ،به زنی بگیرید؛ پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار
َ َ َ ْ َ َ ُ ْ
نکنید ،به یک [زن] بسنده کنید) و این سخن حقتعالیَ  :ولن ت ْست ِط ُیعوا أن ت ْع ِدلوا َب ْی َن
َ
ُ
ِّالن َساء َول ْو َح َر ْصت ْم( 2و شما هرگز نمیتوانید میان زنان عدالت کنید ،هرچند [بر عدالت]
حریص باشید) تناقض وجود دارد؛ چراکه به نظر میرسد طبق آیۀ اول برقراری عدالت میان
امکانپذیر است ،ولی طبق آیۀ دوم اینچنین نیست.
پاسخ:

این اشکال از آنجا ناشی میشود که اشکالگیرنده پنداشته منظور از عدالت در هر دو
آیه یکی بوده است؛ در حالی که چنین نیست ،و اوصیای فرستادۀ خدا محمد بیش از
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هزار سال پیش به این اشکال پاسخ گفتهاند؛ ولی امروز برای مقلدانی که کاری نمیکنند
جز اشکالگیری و واردآوردن شکوتردید ،چه میتوانیم بکنیم؟!
این اشکال واردشده به این دو آیه ،از جمله اشکاالت قدیمی است ،که ابن ابیالعوجاء
برای هشام بن حکم مطرح کرده است ،و وی برای آن پاسخی نداشت تا وقتی که امام
صادق را ملقات کرد و در خصوص این دو آیه از ایشان سؤال پرسید .امام صادق
به وی پاسخ داد« :اما این سخن حقتعالی (اگر در اجرای عدالت میان دختران یتیم بیمناک
هستید ،هرچه از زنان [دیگر] که شما را پسند افتاد ،دو تا ،سه تا ،چهار تا ،به زنی گیرید؛
پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید ،به یک [زن] بسنده کنید) در خصوص نفقه
است؛ اما این سخن حقتعالی( :و شما هرگز نمیتوانید میان زنان عدالت کنید ،هرچند [بر
عدالت] حریص باشید! پس به یک طرف یکسره تمایل نورزید تا آن دیگری را سرگشته رها
1
کنید) یعنی مودت و دوستداشتن».
پس چیزی که توان انجامش وجود ندارد برقراری عدالت در محبتورزی میان همسران
است ،و آنچه انجامش برای همسر واجب و شدنی است برقراری عدالت میان زنان در
پرداخت نفقه است؛ پس به هیچ عنوان تعارضی میان این دو آیه وجود ندارد.
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28ـ امین ،احمد ،فجراالسلم ،موسسة احمد امین االسلمیة ،طار الکتاب العربی،
بیروت ،ط1969 ،10م.
29ـ اندلسی ،ابوبکر محمد بن حسن زبیدی ،طبقات النحویین و اللغویین ،تحقیق:
محمد ابوالفضل ابراهیم ،دارالمعارف ،ط .2
30ـ اندلسی ،ابوحیان محمد بن یوسف بن علی ،بحر المحیط ،تحقیق :شیخ عادل
احمد عبدالله محمود و شیخ علی محمد معوض ،دارالکتب العلمیة ،ط2001 ،1م.
31ـ ایجی ،عضدالدین عبدالرحمن بن احمد ،مواقف ،تحقیق :عبدالرحمن عمیره،
دارالجیل ،بیروت لبنان ،ط1997 ،1م.
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32ـ باقر ،طه ،ملحمة جلجامش (حماسۀ گیلگمش) ،کتاب الکترونیکی ،قابلدسترس
در اینترنت.
33ـ باقر ،طه ،مقدمة فی تاریخ الحضارات القدیمة ،شرکت دارالوراق للنشر المحدود،
ط2012 ،2م.
34ـ باقلنی ،ابوبکر محمد بن طیب ،اعجاز القرآن ،تحقیق :احمد صقر ،دارالمعارف
در مصر ،ط.3
35ـ بحرانی ،سید هاشم حسینی ،البرهان فی تفسیر القرآن ،تحقیق :گروه معارف
اسلمی ،موسسۀ بعثت قم.
36ـ بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح بخاری ،چاپ و نشر و توزیع دار الفکر،
1981م.
37ـ برقی ،احمد بن محمد بن خالد ،المحاسن ،تحقیق :سید جللالدین حسینی،
دارالکتب االسلمیة ،تهران ،ط 1370 ،1ه.
38ـ بغدادی ،عبدالقادر بن عمر ،خزانةاالدب و لب لباب لسان العرب ،تحقیق :محمد
نبیل طریفی ،دار الکتب العلمیة ،بیروت لبنان ،ط1998 ،1م.
39ـ بغوی ،حسین بن مسعود بن محمد ،معالمالتنزیل فی تفسیرالقرآن ،تحقیق:
عبدالرزاق مهدی ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت ،چاپ اول1420 ،ه.
40ـ بهوتی ،منصور بن یونس ،کشف القناع ،تحقیق :محمد حسن اسماعیل ،دارالکتب
العلمیة ،بیروت لبنان ،ط.1997 ،1
41ـ بیضاوی ،عبدالله بن عمر بن محمد ،انوار التنزیل و اسرار التأویل (تفسیر بیضاوی)،
تحقیق :محمد بن عبدالرحمن مرعشلی ،داراحیاء التراث العربی ،بیروت لبنان ،چاپ اول،
1418ه.
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42ـ بیهقی ،احمد بن حسین ،دالئل النبوة و معرفة احوال صاحب الشریعة ،تحقیق:
دکتر عبد المعطی فلعجی ،دارالکتب العلمیة ،بیروت لبنان ،ط1985 ،1م.
43ـ بیهقی ،احمد بن حسین ،شعباالیمان ،تحقیق :محمد سعید بن بسیونی زغلول،
دار الکتب العلمیة ،بیروت لبنان ،ط1990 ،1م.
44ـ ترمانینی ،عبدالسلم ،رق ماضیه و حاضره ،عالم المعرفة ،نوامبر  1979م.
45ـ ترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن ترمذی ،تحقیق :عبدالرحمن محمد عثمان ،چاپ
و نشر و توزیع دارالفکر ،بیروت لبنان ،ط1983 ،2م.
46ـ تفسیر امام عسکری ،تحقیق :مدرسة االمام المهدی ،چاپخانه مهر ،قم
مقدس ،ربیعاالول 1409ه.
47ـ ثعلبی ،کشف و البیان عن تفسیرالقرآن (تفسیر ثعلبی) ،تحقیق :ابومحمد بن
عاشور ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت ،ط2002 ،1م.
48ـ ثمالی ،ثابت بن دینار ،تفسیر القرآن الکریم (تفسیر ابوحمزه ثمالی) ،جمعآوری و
تألیف مجدد :عبدالرزاق محمد حسین ،مقدمه :شیخ محمد هادی معرفت ،چاپخانه
الهادی ،ط1420 ،1ه.
49ـ جرجانی ،عبدالقاهر بن عبدالرحمن (471ه) ،دالئلاالعجاز ،پانوشت :محمود
محمد شاکر.
50ـ جرجانی ،علی بن عبدالعزیز ،وساطة بین المتنبی و خصومه ،تحقیق و شرح:
محمد ابوالفضل ابراهیم ،علی محمد بجاوی ،ناشر :چاپخانه عیسی بابی حلبی و شرکاء.
51ـ جزائری ،نعمتالله ،نور المبین فی قصص اال نبیاء و المرسلین ،موسسۀ مطبوعات
االعملی ،بیروت2002 ،م.
52ـ حائری ،میر سید علی ،مقتنیات الدرر ،چاپخانه حیدری تهران ،ناشر :شیخ محمد
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آخوندی.
53ـ حر عاملی ،محمد بن حسن بن علی ،جواهر السنیة فی االحادیث القدسیة ،چاپخانه
نعمان ،نجف اشرف1964 ،م.
54ـ حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائلالشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ،تحقیق:
موسسه آلالبیت الحیاء تراث ،قم مقدسه ،ط1414 ،2ه.
55ـ حسین ،طه ،فتنة الکبری (عثمان بن عفان) ،موسسۀ آموزشی و فرهنگی
هنداوی ،مصر.
56ـ حلبی ،علی بن ابراهیم بن احمد ،سیرة الحلبیة ،دارالکتب العلمیة ،بیروت ،چاپ
دوم1427 ،ه.
57ـ حلی ،حسن بن سلیمان ،مختصر بصائرالدرجات ،انتشارات چاپخانه حیدریه ،نجف
اشرف ،ط1950 ،1م.
58ـ حمیری ،عبدالملک بن هشام ،سیرة النبویة ،تحقیق :محمد محییالدین
عبدالحمید ،کتابخانه محمد علی صبیح و پسرانش ،مصر1963 ،م.
59ـ خصیبی ،حسین بن حمدان ،هدایةالکبری ،مؤسسه چاپ و نشر و توزیع البلغ،
بیروت ،ط1991 ،4م.
60ـ خلیل ،حلمی ،مقدمة لدراسة علم اللغة ،دارالمعرفة الجامعیة ،اسکندریه.
61ـ خوئی ،ابوالقاسم ،بیان فی تفسیر القرآن ،چاپ و نشر و توزیع دار الزهراء ،بیروت
لبنان1975 ،م.
62ـ دانی ،عثمان بن سعید ،احرف السبعة للقرآن ،تحقیق :دکتر عبدالمهیمن طحان،
کتابخانه مناره ،مکه مکرمه ،ط1408 ،1ه.
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63ـ دمشقی ،اسماعیل بن کثیر ،هدایة و النهایة ،تحقیق :علی شیری ،دار احیاء التراث
عربي ،بیروت ،ط1988 ،1م.
64ـ دورانت ،ویل و آریل ،تاریخ تمدن ،مقدمه :دکتر محییالدین صابر ،ترجمه :دکتر
نجیب محمود ،بیروت تونس.
65ـ رازی ،ابن ابیحاتم ،تفسیر قرآن عظیم ،تحقیق :اسعد محمد طبیب ،چاپ و نشر
و توزیع دار الفکر.
66ـ رازی ،محمد بن عمر بن حسن ،مفاتیحالغیب (تفسیر رازی) ،دار احیاء تراث عربی،
بیروت ،چاپ سوم1420 ،ه.
67ـ راوندی ،قطبالدین ،خرائج و الجرائح ،تحقیق :موسسة االمام المهدی ،زیر
نظر :سید محمد باقر موحد ابطحی ،ط ،1ذی الحجه 1409ه.
68ـ راوندی ،قطبالدین سعید بن هبةالله ،قصصاالنبیاء ،تحقیق :میرزا غلمرضا
یزدی ،مؤسسه الهادی ،ط1418 ،1ه.
69ـ رضی ،شریف الرضی ،حقائق التأویل فی متشابه التنزیل ،شرح :محمد رضا آل
کاشف الغطاء ،چاپ و نشر و توزیع دار المهاجر ،بیروت.
70ـ زرکشی ،بدرالدین محمد بن عبدالله ،البرهان فی علوم القرآن ،تحقیق :محمد
ابوالفضل ابراهیم ،داراحیاء الکتب العربیة ،ط1957 ،1م.
71ـ زرقانی ،محمد بن عبدالعظیم ،مناهل العرفان فی علوم القرآن ،چاپخانه عیسی
بابی حلبی و شرکاء ،ط.3
72ـ زمخشری ،اساس البلغة ،دار و مطابع الشعب ،قاهره1960 ،م.
73ـ زیعلی ،جمالالدین ،تخریج االحادیث و اْلثار ،تحقیق :عبدالله بن عبدالرحمن
سعد ،دار ابن خزیمة ،ریاض ،ط1414 ،1ه.
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74ـ سانو ،قطب مصطفی ،قواعد النحویة فی میزان الشرع و العقل ،چاپ و نشر و
ترجمه دارالتجدید ،کواالالمپور.
75ـ سجستانی ،ابوداوود سلیمان بن اشعث ،سنن ابیداوود ،تحقیق :سعید محمد
لحام ،چاپ و نشر و توزیع دار الفکر ،ط1997 ،1م.
76ـ سمرقندی ،ابواللیث نصر بن محمد بن ابراهیم ،تفسیر سمرقندی ،تحقیق :دکتر
محمود مطرجی ،دارالفکر ،بیروت.
77ـ سمعانی ،منصور بن محمد بن عبدالجبار ،تفسیر سمعانی ،تحقیق :یاسر بن
ابراهیم ،دارالوطن ،ریاض ،چاپ اول 1418 ،ه1997 ،م.
78ـ سیرافی ،حسن بن عبدالله بن مرزیان ،اخبار النحویین البصریین ،تحقیق :طه
محمد زینی و محمد عبدالمنعم خفاجی ،ناشر :مصطفی بابی حلبی1966 ،م.
79ـ سیوطی ،جللالدین عبدالرحمن بن ابیبکر ،درالمنثور فی التفسیر بالماثور ،چاپ
و نشر دارالمعرفة ،بیروت.
80ـ سیوطی ،جللالدین عبدالرحمن بن ابیبکر ،اتقان فی علوم القرآن ،تحقیق:
سعید ایوب ،دارالفکر ،لبنان بیروت ،ط1996 ،1م.
81ـ شبر ،سید عبدالله ،تفسیر شبر ،ویراست :دکتر حامد حفنی داوود ،چاپ سوم،
1385ه1966 ،م.
82ـ شوکانی ،محمد بن علی بن محمد ،ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم
االصول ،چاپخانه مصطفی بابی حلبی و پسرانش در مصر ،ط1937 ،1م.
83ـ شوکانی ،محمد بن علی بن محمد ،فتح القدیر ،نشر عالم الکتب.
84ـ شیرازی ،ناصر مکارم ،امثل فی تفسیر کتاب الله المنزل (تفسیر نمونه).
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85ـ صحیفة السجادیة الجامعة الدعیة االمام علی بن حسین ،تحقیق :سید محمد
باقر موحد ابطحی ،موسسة االمام المهدی ،ط1411 ،1م.
86ـ صدر ،محمد محمد صادق ،ماوراء الفقه ،چاپخانه قلم ،چاپ و نشر محبین ،ط،3
2007م.
87ـ صدوق ،محمد بن علی بن حسین ،توحید ،پینوشت :سیدهاشم حسینی تهرانی،
مؤسسۀ انتشارات اسلمی ،زیرنظر جامعۀ مدرسین قم مشرفه.
88ـ صدوق ،محمد بن علی بن حسین ،امالی ،تحقیق :مؤسسه بعثت قم ،ط.1417 ،1
89ـ صدوق ،محمد بن علی بن حسین ،خصال ،پینوشت :علیاکبر غفاری ،مؤسسه
انتشارات اسلمی ،زیرنظر جامعه مدرسین قم مشرفه1403 ،ه.
90ـ صدوق ،محمد بن علی بن حسین ،عللالشرائع ،چاپ و انتشارات کتابخانه
حیدریه ،نجف اشرف1966 ،م.
91ـ صدوق ،محمد بن علی بن حسین ،عیون اخبارالرضا ،پینوشت :شیخ حسین
اعلمی ،انتشارات مؤسسۀ اعلمی ،بیروت لبنان ،ط1984 ،1م.
92ـ صدوق ،محمد بن علی بن حسین ،معانیاالخبار ،پینوشت :علیاکبر غفاری،
مؤسسۀ انتشارات اسلمی ،زیرنظر جامعه مدرسین قم مشرفه1379 ،ه.
93ـ صدوق ،محمد بن علی بن حسین ،من الیحضره الفقیه ،تصحیح و پینوشت:
علیاکبر غفاری ،مؤسسۀ انتشارات اسلمی ،زیرنظر جامعه مدرسین قم مشرفه ،ط،2
1404ه.
94ـ صفار ،محمد بن حسن ،بصائرالدرجات ،تحقیق :میرزا حسن کوچهباغی ،انتشارات
اعلمی تهران ،تهران ،ط1404 ،4ه.
95ـ طباطبایی ،محمد حسین ،تفسیر المیزان ،انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه
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در قم مقدسه.
96ـ طبرانی ،سلیمان بن احمد ،معجم الکبیر ،تحقیق :حمدی عبدالمجید سلفی،
داراحیاء التراث عربی ،ط.2
97ـ طبرسی ،ابوالفضل علی ،مشکاة االنوار فی غرر االخبار ،دارالحدیث ،ط1418 ،1ه.
98ـ طبرسی ،ابوعلی فضل بن حسن ،مجمعالبیان فی تفسیرالقرآن ،پینوشت :هیئتی
از علما و محققین ،مقدمه :سیدمحسن امین ،انتشارات موسسۀ مطبوعاتی اعلمی ،بیروت،
1415ه1995 ،م.
99ـ طبرسی ،ابوعلی فضل بن حسن ،جوامعالجامع ،تحقیق :مؤسسۀ انتشارات
اسلمی زیرنظر جامعۀ مدرسین قم مشرفه ،چاپ اول1418 ،ه.
100ـ طبرسی ،ابومنصور احمد بن علی ،احتجاج ،پینوشت :سیدمحمد باقر خرسان،
چاپ و نشر دارالنعمان ،نجف اشرف1966 ،م.
101ـ طبرسی ،میرزا حسین نوری ،مستدرک الوسائل ،تحقیق مؤسسه آل البیت

الحیاء التراث ،ط1987 ،1م.
102ـ طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان عن تأویل آی القرآن ،تخریج صدق جمیل
العطار ،چاپ و نشر و توزیع دار الفکر1451 ،ه1995 ،م.
103ـ طوسی ،محمد بن حسن ،امالی ،تحقیق :گروه معارف اسلمی ،مؤسسۀ بعثت،
چاپ و نشر و توزیع دارالثقافة ،قم ،ط1414 ،1ه.
104ـ طوسی ،محمد بن حسن ،اقتصاد ،انتشارات جامع چهل ستون ،تهران ،چاپخانه
خیام قم1400 ،ه.
105ـ طوسی ،محمد بن حسن ،تبیان فی تفسیر القرآن ،تحقیق :احمد حبیب قصیر
عاملی ،دار احیاء تراث العربی ،چاپ اول.
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106ـ طوسی ،محمد بن حسن ،تهذیباالحکام ،پینوشت :سیدحسن موسی خرسان،
دارالکتب االسلمی تهران.
107ـ طوسی ،محمد بن حسن ،مبسوط ،تصحیح و پینوشت :محمدباقر بهبودی،
کتابخانه رضویه حفظ آثار جعفری.
108ـ طوسی ،محمد بن حسن ،مصباحالمتهجد ،مؤسسۀ فقه الشیعه ،بیروت ،ط،1
1991م.
109ـ عاملی ،زینالدین بن علی ،رسائل شهید ثانی ،تحقیق :مرکز تحقیقات و
پژوهشهای اسلمی ،کتابخانه دفتر تبلیغات اسلمی ،ط1412 ،1ه.
110ـ عاملی ،علی کورانی ،معجم احادیث االمام المهدی ،اشراف :علی کورانی
عاملی ،مؤسسۀ معارف اسلمی ،ط1411 ،1ه.
111ـ عبدالعزیز ،محمد حسن ،قیاس فی اللغة العربیة ،دارالفکر العربی ،قاهره ،ط،1
1995م.
112ـ عسقلنی ،احمد بن علی بن حجر ،تهذیبالتهذیب ،تحقیق :مصطفی عبدالقادر
عطا ،دارالکتب العلمیة ،بیروت ،ط.1995 ،2
113ـ عسقلنی ،احمد بن علی بن حجر ،لسانالمیزان ،مؤسسۀ مطبوعاتی اعلمی،
بیروت ،د.1971 ،2
114ـ عسقلنی ،شهابالدین بن حجر ،فتحالباری شرح صحیح البخاری ،چاپ و نشر
دارالمعرفة ،بیروت ،ط.2
115ـ علء سالم ،اعجاز قرآن ،انتشارات موسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و
زبانشناسی.
116ـ علء سالم ،علت ارسال رسوالن ،انتشارات موسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی
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و زبانشناسی.
117ـ علء سالم ،همجنسگرایی ،انتشارات مؤسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و
زبانشناسی.
118ـ علی ،جواد ،المفصل فی تاریخ العرب قبل االسلم ،دانشگاه بغداد ،ط1993 ،2م.
119ـ عیاشی ،محمد بن مسعود ،تفسیر عیاشی ،تحقیق :سید هاشم محلتی،
کتابخانه علمی اسلمی ،تهران.
120ـ عینی ،محمود بن احمد بن موسی ،عمدة القاری شرح صحیح البخاری ،دار احیاء
تراث عربی ،بیروت.
121ـ فارابی ،الفاظ و الحروف ،تحقیق :محسن مهدی ،دارالمشرق ،بیروت1970 ،م.
122ـ فتاوی االزهر ،وزراة االوقاف المصریة.
123ـ فراء ،ابوزکریا یحیی بن زیاد بن عبدالله ،معنی القرآن ،تحقیق :احمد یوسف
نجاتی ،محمد علی نجار ،عبدالفتاح اسماعیل شلبی ،تألیف و ترجمه دار المصریة ،مصر،
ط.1
124ـ فریحه ،انیس ،نحو عربیة میسرة ،دار الثقافة ،بیروت.
125ـ قبش ،احمد ،املء العربی ،دار الرشید دمشق ،بیروت1984 ،م.
َ
126ـ قرطبی ،محمد بن احمد ،جامع الحکام القرآن (تفسیر قرطبی) ،دار احیاء التراث
العربی ،بیروت ،ط1985 ،2م.
127ـ قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر قمی ،پینوشت :سید طیب موسوی جزائری،
مؤسسۀ چاپ و نشر دار الکتاب ،قم ،چاپ سوم1404 ،ه.
128ـ کاشف الغطا ،جعفر ،کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء ،انتشارات مهدوی
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اصفهان.
129ـ کریمر ،صموئیل نوح ،سومریون ،ترجمه :دکتر فیصل وائلی ،کتابخانه
الحضارات ،بیروت ،ط.1
130ـ کریمر ،صموئیل نوح ،من الواح سومر ،ترجمه :طه باقر ،مؤسسۀ چاپ و نشر
فرانکلین.
131ـ کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،پینوشت :علیاکبر غفاری ،دارالکتب
االسلمی تهران.
132ـ مازندرانی ،محمد صالح ،شرح اصول کافی ،تحقیق میرزا ابوالحسن شعرانی،
چاپ و نشر و توزیع داراحیاء التراث العربی ،ط2000 ،1م.
133ـ مبارکفوری ،محمد بن عبدالرحمن ،تحفة االحوذی ،دارالکتب العلمیة ،ط،1
1990م.
134ـ مجلسی ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،مؤسسۀ الوفاء ،بیروت لبنان ،ط1983 ،2م.
135ـ مرتضی ،علی بن طاهر ،امالی ،پینوشت :سیدمحمد بدرالدین حلبی ،انتشارات
کتابخانه مرعشی نجفی ،ط1907 ،1م.
136ـ المبرد ،ابوالعباس محمد بن یزید ،کامل فی اللغة و االدب ،پینوشت :محمد
ابوالفضل ابراهیم ،دار الفکر العربی ،قاهره ،ط1997 ،3م.
137ـ المبرد ،محمد بن یزید بن عبداالکبر ،المقتضب ،تحقیق :محمد عبدالخالق
عظیمه ،عالم الکتب بیروت.
138ـ مشهدی ،محمد بن محمد رضا قمی ،کنز الدقائق و بحر الغرائب ،مؤسسۀ چاپ
و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلمی ،ط1407 ،1ه.
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139ـ مصطفی ،عبدالنبی محمد ،اختلف النحاة ثماره و آثاره فی الدرس النحوی،
پایاننامۀ کارشناسی ارشد.
140ـ مغربی ،احمد بن محمد بن یعقوب ،مواهب الفتاح فی تلخیص المفتاح ،تحقیق:
دکتر خلیل ابراهیم خلیل ،دارالکتب العلمیة ،بیروت لبنان ،مغنیة ،محمد جواد ،تفسیر
الکاشف ،دارالعلم للملیین ،بیروت ،ط1980 ،3م.
141ـ مغربی ،نعمان بن محمد ،شرحاالخبار فی فضائل االئمة االطهار ،مؤسسۀ
انتشارات اسلمی ،زیر نظر جامعه مدرسین قم مشرفه ،ط1414 ،2م.
142ـ مفید ،محمد بن نعمان ،اختصاص ،تحقیق :علیاکبر غفاری ،چاپ و نشر و توزیع
دار المفید ،بیروت ،ط1993 ،2م.
143ـ مفید ،محمد بن نعمان ،امالی ،چاپ و نشر و توزیع دار المفید ،بیروت ،ط،2
.1993
144ـ مقدسی ،شهابالدین عبدالرحمن بن اسماعیل بن ابراهیم ابوشامه ،مرشد الوجیز
الی علوم تتعلق بالکتاب العزیز ،دارالکتب العلمیة ،بیروت ،ط2003 ،1م.
145ـ مقریزی ،تقیالدین احمد بن علی بن عبدالقادر ،امتاع االسماع ،انتشارات محمد
بن علی بیضون ،دارالکتب العلمیة ،بیروت ،ط1999 ،1م.
146ـ مناوی ،محمد عبدالرئوف ،فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ،دارالکتب العلمیة،
بیروت ،ط1994 ،1م.
147ـ نحاس ،ابوجعفر ،معانیالقرآن ،تحقیق :محمد علی صابونی ،مرکز احیاء التراث
االسلمی ،مکه مکرمه ،چاپ اول1408 ،ه1988 ،م.
148ـ نسفی ،ابوالبرکات عبدالله بن احمد بن محمود ،مدارک التنزیل و حقائق التأویل
(تفسیر النسفی) ،تحقیق :یوسف علی بدیوی ،دارالکلم الطیب ،بیروت ،چاپ اول1419 ،ه،
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1998م.
149ـ نعمانی ،محمد بن ابراهیم ،غیبت ،تحقیق :فارس حسون کریم ،انتشارات
انوارالهدی قم ،ط1422 ،1ه.
150ـ نمازی ،علی ،مستدرک سفینةالبحار ،تحقیق :شیخ حسن بن علی نمازی،
مؤسسۀ انتشارات اسلمی ،زیر نظر جامعه مدرسین قم مشرفه1418 ،ه.
151ـ نمیری ،ابو زید عمر بن شبه ،تاریخ المدینة المنورة ،تحقیق :فهیم محمد شلتوت،
دارالفکر قم1410 ،ه.
152ـ نهجالبلغة ،تحقیق :صبحی صالح.
153ـ نیشابوری ،ابوعبدالله ،مستدرک علی الصحیحین ،تحقیق :یوسف عبدالرحمن
مرعشلی.
154ـ نیشابوری ،مسلم بن حجاج قشیری ،صحیح مسلم ،دار الفکر بیروت.
155ـ هندی ،علءالدین علی متقی ،کنز العمال ،تعدیل و تفسیر :شیخ بکری حیانی،
مؤسسة الرسالة ،بیروت1989 ،م.
156ـ هاوکینگ ،استیون ،طرح بزرگ ،ترجمه :ایمن احمد عیاد ،چاپ و نشر دار
التنویر ،بیروت ،چاپ اول2013 ،م.
157ـ هاوکینگ ،استیون ،ترجمه :دکتر مصطفی ابراهیم فهمی ،سلسلة جدران
المعرفة ،مصر2006 ،م.
158ـ هاوکینگ ،استیون ،جهان در پوستۀ گردو ،ترجمه :دکتر مصطفی ابراهیم فهمی،
عالم المعرفة ،کویت2003 ،م.
159ـ واحدی ،علی بن احمد ،اسباب النزول ،مؤسسۀ نشر و توزیع الحلبی و شرکاء،
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قاهره1968 ،م.
160ـ واسطی ،ابوالحسن علی بن محمد لیثی ،عیون الحکم و المواعظ ،تحقیق :شیخ
حسین حسینی ،دارالحدیث.
161ـ یادکار ،طالب رشید ،مبادی القانون الدولی العالم ،مؤسسة موکریانی ،اربیل ،ط،1
2009م.
162ـ مجله جیل الدراسات االدبیة و الفکریة ،شماره .63
163ـ تراث االثوذکسی /مجله ماهیانه ارتدوکسی:
https://www.orthodoxlegacy.org
164ـ سایت المهدیون:
https://almahdyoon.com
165ـ سایت مؤسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و زبانشناسی:
https://ihelrs.com
166ـ سایت مرکز تحقیقات عقایدی:
https://www.aqaed.com
167ـ سایت عربی ایندیپندنت:
https://www.independentarabia.com
168ـ سایت گفتوگو:
https://theconversation.com
169ـ پدر تیکل هیمانوت:

567 .............. ................................ ................................ ................................ منابع

https://st-takla.org
: «کلم» مسیحی،ـ سایت کامل170
http://www.calam1.org
:ـ سایت البوابة171
https://www.albawabhnews.com
:ـ سایت کشیش آنتونیوس فهمی172
http://www.frantoniosfahmy.com
:BBC ـ سایت173
https://www.bbc.com
:ـ سایت المرجع174
https://almerja.com
:ـ سایت مونت کارلو175
https://www.mc-doualiya.com

