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 سخن نخست
امروزه با حجم عظیمی از تهدیدات و حمالت علیه مکتب نورانی اسالم كه بخش اعظم 

شود مواجه هستیم. آن از سوی مدیریتی واحد، منسجم و هدفمند پشتیبانی و هدایت می

هـای حقیقـت   های حیات بخش قـرآن میـان ملـت   ترش و فروغ هر چه بیشتر آموزهگس

های بشری از سویی و اثبات كارآمدی گفتمان انقالب اسالمی از خواه و خسته از نسخه

سـوزی و  افزایـد. قـرآن  هـا مـی  ها و خصـومت سوی دیگر هر روز بر شدت این هجمه

مجامع غربی و در قالب پـروژه عظـیم    ها وتحریف و اهانت به این كالم الهی در رسانه

اسالم هراسی نشـان از میـزان بغـض و حسـادت و عـداوت معانـدان نسـبت بـه ایـن          

نمایی حق و حقیقت دارد. در این كارزار، برخی از مستشرقین روشنفکر و فـرق و   جلوه

 اند. افروز این معركه بودهمکاتب انحرافی و التقاطی آتش

افزاست كه دشمن از ایـن  بخش و آرامشاطمینان« نّا له لحافظون.... ا»اما این فراز كریمة 

قل هل ننبئکم باالخسرین اعماال الذین ضلل علهم م فل     »ها طرفی نخواهد بست: هجمه

 «الحماه الدنما و هم یحسبون ان م یحسنون صنها

و ان »ها و عمل به تکالیف در یـاری دیـن خداسـت:    آنچه مهم است معرفت به رسالت

شناسـایی شـبهات، تبیـین انحرافـات و تـرویج      «. هلل ینصركم و یثبت اقـدامکم تنصروا ا

ای مسـلم و قطعـی   ها به ساحت قرآن شریف، وظیفـه گوییها نسبت به این گزافه پاسخ
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است. در این میان تفطن به این نکته ضروری است كه تنها احساس تکلیف كافی نبوده 

 افکار التقاطی مورد نیاز است. و مهارت آموزی در شناخت و پاسخ به شبهات و 

چه بسیار اقداماتی كه با نیت دفاع از قرآن كریم صورت گرفتـه ولـی نتیجـه آن تـرویج     

 های اعتقادی مخاطبین بوده است.بیشتر شبهات و تزلزل در بنیان

تبلیغــی دفتــر تبلیغــات اســالمی حــوزه علمیــه قــم در راســتای   –معاونــت فرهنگــی 

، [های مکتب اهل بیتش، تعمیق و صیانت از آموزههای خویش در گستر مأموریت

هـای مبتنـی بـر    های موجود در حوزه نقد شـبهات قرآنـی، آمـوزش   با عنایت به آسیب

های نقـد شـبهات را در   افزایی در شناخت اصول و روشهای الزم و مهارتكارشناسی

 دستور كار قرار داده است. 

هایی كه خود زمینه تـرویج ناخواسـته   همندی از دیدگااهمیت این حوزه و ضرورت بهره

شبهات را فراهم نیاورده و بتواند پاسخ كافی و وافی به ابعاد مسئله طرح شده را بدهـد،  

محمـد   اهللةآیل های مطرح شده از سوی مرحـوم حضـرت   موجب بهره گیری از دیدگاه

 در خصوص پاسخ به شبهات قرآنی گردید.  هادی معرفت

هـای ایـن اندیشـمند و قـرآن پـژوه معاصـر شـیعه        ز دیدگاهمتن پیش رو كه تلخیصی ا

مهیا گردیده است. فرصت را غنیمت شـمرده ضـمن   « تمهید»باشد، به همت مؤسسه  می

های این مؤسسـه در خـدمت   معرفت، از تالش اهللةآیگرامیداشت یاد و خاطره حضرت 

 شود. به ساحت قرآن كریم تشکر می

سـالم والمسـلمین آقایـان محمدصـادق یوسـفی      اال همچنین از زحمات ارزشمند حجج

هـای  مقدم، محمدعلی محمدی و آقای دكتر محمد علی سلیمانی رئیس مركـز آمـوزش  

كاربردی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قـم و همکـاران ایشـان صـمیمانه تشـکر و      

 نمایم.  قدردانی می

تالشی جهت ادای  به عنوان أاهلل االعظمامید است این اثر مرضی رضای حضرت بقیه

 ی ما نسبت به ساحت قرآن كریم باشد. بخشی از وظیفه

 سعید روستا آزاد

 معاون فرهنگی و تبلیغی

 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم



 مقدمه موسسه تمهید

 بسم اهلل الرحمن الرحمم

محملد   و السالم علل   ةالحمد هلل الذی نزل الفرقان عل  عبده لمکون للهالممن نذیرا و الصال

 مبلغ آیاته و مبمن کتابه و عل  عترته قرین کتابه و ترجمان وحمه

باشد كه از هنگام نزول تاكنون مورد  می منبع معارف و احکام مسلمانان ترین قرآن اصلی

كه  اند ههمواره شبهه افکنانی بود ،از آغاز نزول .توجه دوست و دشمن قرار داشته است

كـردن مـردم از آن نقشـه     تند و بـرای منصـرف  این كالم هدایت بخش را خوش نداشـ 

اثر قرآن بر مخاطبان اش  بود كه با نقشه مکارانه «ولید بن مغیره» ،ریختند. نمونه اولین آن

گزارش ایـن كینـه تـوزی در سـوره      .را سحر شمرد و آن را گفتاری بشری قلمداد كرد

كان ایـن تعـار    دیگر مشـر  موجود است. ـ چهارمین سوره فرود آمده در مکه   ـ مدثر  

سپس نوبت به منحرفان اهل كتاب رسید تا با طرح  .شیطانی را در ابعاد دیگر پی گرفتند

 بر جرم خود در كوتاهی از همراهی پیامبر اسالم سرپوش گذاشـته و بـار   شبهات واهی

اهل كتـاب و مشـركان دوسـت    : فرماید می . خدای متعالكنندتر  سنگین خود را سنگین

ال  ما یود الذین کفروا من اهلل الکتلاو و  برسد  ز پروردگارتان به شماندارند تا خیری ا

 .(132 ، آیه)بقره من ربکم المشرکمن ان ینزل علمکم من خمر



 

 

 

 
 

16     پیرامون قرآن كریمخالصه نقد شبهات 

شبهات معاندن و پاسبان كرامـت آن بـوده    گویِِ خدای متعال اولین حامی كتاب و پاسخ

لله   انلا  نلا اللذکر و  انا نحن نزل: است و در حفظ این كتاب كمال عنایت را داشته است

 هـا  بـه شـبهه   [( پس از او پیامبر اكرم و دیگـر معصـومان  3 ، آیهالحجر) لحافظون

و ادامـه داشـته و    با گذر دوره معصومان به پایـان نرسـید   ها افکنی اما شبهه ،پاسخ دادند

همیشه كسانی وجود دارند تا در راستای خواست شیطان مبنـی بـر انصـراف    دارد، زیرا 

دانشـمندان مسـلمان بـا    روزگار كنونی، در  قت به آتش انحراف دامن بزنند.مردم از حقی

سنگ خود به دفاع از كرامت قرآن پرداختنـد و چهـره حقیقـت را روشـن      تالیفات گران

حضـرت   ،كـوش  مجاهـد سـخت  ورزید از جمله عالمانی كه به این مهم اهتمام  .نمودند

را شـیعه  پررنگ حضور  التمهید موسوعه ده جلدی وی در .است اهلل معرفتةآی استاد

بـه گفتـه بسـیاری     .نشـان داد این كتاب مقـدس   شناسی در مباحث علوم قرآنی و پدیده

كه مباحث گونـاگون علـوم   ، این كتاب فخر شیعه در مباحث علوم قرآنی است ،بزرگان

بـه ویـژه جلـد     .جدید بیان كرده اسـت  های هو شبه ها قرآن را با رویکرد پاسخ به سوال

این اثر به دفع جامع و كامل جدیدترین شبهات وارد شده درباره قرآن اختصـاص  هفتم 

تقاضایی كـه جامعـه قـرآن دوسـت ایـران از كتـاب        ورویکرد مشتاقانه در پاسخ  دارد.

شـاگران ایشـان بـه     گروهـی از بـه دسـت   این كتاب  .)جلد هفتم( كرد شُبُهاتٌ و رُدود

صد صفحه و مباحث كتـاب بـه قلـم     تچون حجم كتاب بالغ بر هف فارسی ترجمه شد.

یی در اختیـار عمـوم   هـا  این اثر فاخر با تلخیص و روان سازی تخصصی بود الزم شد تا

 .قرار گیرد

خـود   محترم دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم این مهم را در دسـتور كـار   نِمسئوال

اه بـا افزونـی   تلخیص كتـاب همـر   الشان پیشنهاد قرار دادند و به موسسه آن راحل عظیم

را دادند. موسسه تمهید از این پیشنهاد استقبال كرد  شناسی برخی مباحث مرتبط با شبهه

 .اقدام كرد خالصه نقد شبهات پیرامون قرآن كریمو به تدوین كتاب 

 :موارد ذیل رعایت شده است ،در تلخیص كتاب

. تنهـا برخـی   حذف نشود ها و زیر فصل ها سعی بر آن بوده كه هیچ یک از سر فصل. 1

چنـد   ،ی مواردا هحذف شد.در پارداشتند كه اهمیت كمتری  %(13كمتر از ) ها زیر فصل

 .یک عنوان آورده شد زیر فصل فرعی با یکدیگر تركیب و زیر



 

 

 

 
 

   15 مقدمه موسسه تمهید

در تلخیص بنا بر تقطیع نبوده و سعی در انعکاس چکیده كل مطلب در قالبی فشـرده  . 1

 بوده است.

تـرین مـورد مـنعکس شـده و بـه سـایر        حتی المقدور مهم ،و شواهد ها در بیان مثال. 9

 موارداشاره شد.

صرف نظر شده و بـه ذكـر اصـل شـبهه و نقـد آن      ای  از ذكر مطالب جانبی و حاشیه. 2

 بسنده شد.

ی مستقیم در غالب موارد به نقل قول غیر مسـتقیم تبـدیل شـد و از ذكـر     ها نقل قول. 2

 ست.اسامی افراد حتی المقدور صرف نظر شده ا

به پـاورقی   به ذكر ترجمه آیات و روایات بسنده و متن آیه، به جهت رعایت اختصار. 6

تشـخیص داده   ناپـذیر  مگر مواردی كه ذكر اصل آیه در مـتن اجتنـاب   ؛منتقل شده است

 شد.

 ،نقد شبهات ةخالص بندیِ فصل .حجم كتاب به حدود یک سوم كاهش یافت، در نهایت

امکان مقایسه متن تلخیصی و متن اصلی به آسانی فراهم  تنظیم شد تا كتاب موافق اصل

 صورت گرفت. ها در عبارت عنوان یتغییرات مختصر، د نادررمواای  آید.تنها در پاره

ی كتاب ها جدای از سرفصل ،های نقد شبهات بحث مربوط به اصول و روش، در ضمن

 شبهات در قالب پیش گفتار مطرح شده است.

احمـد رضـا    :ی همکاران این موسسه حجج اسالم آقایانها الشدر پایان از زحمات و ت

حامد معرفـت و خـانم زهـرا بهجـت     ، محسن قمرزاده، ابراهیم رضایی آدریانی، تحیری

دفتـر تبلیغـات اسـالمی حـوزه     معاونت فرهنگی تبلیغی ن مربوطه چنین مسئوال پور؛ هم

  مال تقدیر و تشکر را دارم.اند، ك كه به تهیه و انتشار این اثر اهتمام ورزیده علمیه قم

 عبدالکریم بهجت پور

 موسسه تمهید

 هـ. ش.3163آذر ماه 

 هـ. ق. 3414محرم الحرام 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیش گفتار:

 های نقد شبهات قرآنی مروری بر اصول و روش 





 1های نقد شبهات قرآنی مروری بر اصول و روش

 مفهوم شناسي

 شبهه

 1باشد می رنگ گرفته شده كه به معنای هم شکلی در وصف و« ش ب ه»شبهه از ریشه 

ـ  نیـز در معنـای مثـل و پوشـیدگی    « شُـبهه »عبارت  9.است «مِثل»معنای  و هم به كـار   هب

الشب ه هو ان ال یتممز احد الشمئمن من االخلر لملا بمن ملا ملن     »: نویسد راغب می 2رود. می

 شبهه آن است كه دو شیء در اثـر مماثلـت و شـباهتی كـه در عـین      «التشبه عمنا او مهنا

 وَ: ماننـد آیـه شـریفه    2داده نشوند.)وجود خارجی( یا معنا دارند از یکدیگر تشخیص 

 ؛لَ ُلمْ  شُبِهَ لکِنْ وَ صَلَبُوهُ ما وَ قَتَلُوهُ و ما   اللَه رَعُولَ مَرْیَمَ ابْنَ عمسَى الْمَسمحَ قَتَلْنَا إِنَا قَوْلِ ِمْ

                                                            
باشد، تفصـیل منـابع آن در پـاورقی     با توجه به این كه پیش گفتار، مبحثی اضافه بر اصل كتاب نقد شبهات می .1

 است. ذكر شده

 .129، ص 9، ج معجم مقاییسابن فارس،  .1
 .239، ص 19، ج لسان العربابن منظور،  9

 .21، ص 13، ج تاج العروسزبیدی،  2.
 .229، ص المفردات فی غریب القرآنراغب اصفهانی،  .2



 

 

 

 
 

11     پیرامون قرآن كریمخالصه نقد شبهات 

او را  نه كه  آن حال و كشتیم را خدا فرستاده، مریم پسر عیسى، مسیح، ما و گفتارشان كه

 1بلکه امر بر ایشان مشتبه شد.، نه به دار آویختند كشتند و

وضع یا حالتی كه موجب شک یـا تردیـد در   : شبهه به معنای خاص آن عبارت است از

به عبـارت   1شود. می خوب یا بد بودن چیزی، درست یا نادرست، مورد راست یا دروغ

ع نبوده و یا ی موجود در ذهن قابل جمها است كه با معرفت 9شبهه نوعی معرفت، دیگر

 جغرافیای معرفتی ذهن مشخص نیست. جایگاه آن معرفت در

شبهه در حقیقت یک انفعال درونی است. از همـین  ، آید می كه از این معنا بر گونه همان

شود؛ گویی شبهه امری نفسـانی اسـت    می استفاده« القای شبهه»روست كه غالبا از تعبیر 

و نیز آن شبهه را در قالـب  اشود و  می طب القادر قلب مخا، ابزارهایی چون سوال اكه ب

 كند. می پرسش ابراز

 روشـن  2معنای طلب مـال یـا دانـایی اسـت    تفاوت شبهه با سوال كه به ، با این تفصیل

تواند به  می ،كه ممکن است سرمنشأ تولید علم قرار گیرد گونه زیرا سوال همان، شود می

: نویسـد  مـی  منکـران معـاد    دربارۀتاد قرائتی ابزاری برای تولید شبهه نیز تبدیل گردد. اس

 2كنند. ها ایجاد شبهه می با طرح سوال، كه برهانی ذكر نمایند آنان بدون این
، یی مطرح گرددزدا حال اگر به نیت جهل، سوال ابزار طلب آگاهی است :كه توضیح این

ـ    6؛شود می ممدوح بوده و بعضا از آن به پرسش یاد ی مطـرح  اما اگر به نیـت جهـل زای

 شود. می یاد افکنی مذموم بوده و از آن به شبهه یا القای شبهه یا شبهه، شود

شـود؛ بلکـه ممکـن     نمی شبهه الزاما از طریق سوال ایجاد درضمن باید توجه داشت كه

ـ    ، خبارااست از طریق  عامـل   وجـود آیـد. اصـوال     هارائه نظریه علمـی و امثـال آن نیـز ب

ری و معرفتی نیست؛ بلکه گاهی شبهه به دلیل مسائل شبهه همیشه عامل فک گیری شکل

 .. ایجـاد .كاری و یا مسـائل اجتمـاعی ماننـد تبعـیض و فسـاد و      بی اقتصادی مثل فقر و

                                                            
 .125 ، آیهنساء .1
 .1592، ص 1، ج فرهنگنامه فارسیصدری افشار و دیگران،  .1

 . Knowledge. 

 .931 ، ص2، ج مجمع البحرین و 295 ، صالمفردات؛ 931، ص 5ج ،العین؛ 915 ، ص11، جالعرب انلس .2
 . سوره اسراء، با اندك تصرف.23، ذیل آیه تفسیر نور. 2

 .16 ، صهای دینی شیوه پاسخ به پرسشر.ك: محمد علی، محمدی،  .6



 

 

 

 
 

   19 های نقد شبهات قرآنی و روشمروری بر اصول 

و شـاید بـدون اینکـه    ، بدون اینکه كسی آن را القا كنـد ، شود كه در این موارد شبهه می

 د.گیر خود به خود در قلب انسان شکل می، قصد سوئی در كار باشد

ها  تحلیل، ها هر اِشکال یا پرسش یا ابهامی كه در برداشت، كه بنا بر تعریفیاست  نیگفت

خطا یا اشـتباه در شـناخت حـق از     أو رفتارهای مرتبط با سعادت فرد یا جامعه كه منش

و افراد مقابـل را دچـار شـک و تردیـد     ، باطل شود و معرفت به آن را دچار مشکل كند

 1ود.ش شبهه گفته می، نماید

 این تعریف از باب تعریف شیء به سبب بوده و اشاره به منشأ شبهه دارد.

 نقد

آشـکار  ، تمیز دادن خـوب از بـد  ، سره از نا سره جدا كردن دینار و درهمِ نقد در معانیِ

كار  ه.. ب.نکوهش و، سخن سنجی، گیری نکته، گیری خرده، كردن محاسن و معایب سخن

  1رود. می

ـ أبررسـی و ت  :از نقد شبهه عبـارت اسـت   مـوثر در   ل در منشـأ شـبهه و تحلیـل مـواد    م 

به انگیزه زوال شبهه. نیاز به توضـیح  ها  آن سره از نا سره شبهه و تمییز میان گیری شکل

شـبهه كـه بـه مـواد      امری نفسانی و غیر ارادی است؛ پس نقـد نـه بـه    ،نیست كه شبهه

  .گیرد می شبهه تعلق كننده ایجاد

كـه بـه   ، ت تفاوت نقد با شماتت و عیب جویی بیان گـردد. شـماتت  در این جا الزم اس

انجامـد؛ امـا نقـد از     مـی  خیزد و به انتقام از كینه بر می 9،معنای مالمت و سرزنش است

گیرد و به بـاروری و زمینـه سـازی كشـف حقیقـت       طلب و شناخت و سنجش مایه می

، قیقـی یـا خیـالی   ی حهـا  جوی عیـب و عیب جویی نیز به معنای جست 2شود. منجر می

                                                            
چنـین ر.ك:   . هـم 11، ش 59، ص نمجلـه مربیـا  ، «سازی، راهکـار فرهنگـی، دشـمن    شبهه»مصطفی آخوندی، . 1

 .15، ص شیوه پاسخمحمدی، 
، تلخیص منیژه گـازرانی،  فرهنگ فشرده سخن؛ حسن، انوری، «نقد»ذیل مدخل ، فرهنگ فارسیمحمد، معین،  .1
 .«نقد»ذیل مدخل  ؛ علی اكبر، دهخدا،1269، ص 1ج
 .1359، ص 1، ج فرهنگ فارسیمعین،  .9
 .15، ص 1، ج نقدروش  حائری، ر.ك: علی، صفایی .2



 

 

 

 
 

12     پیرامون قرآن كریمخالصه نقد شبهات 

بر خـالف نقـد كـه تنهـا      1ارزش كردن یا كاستن از ارزش چیزی است؛ بی ویژه برای هب

 نواقص حقیقی را نشان داده و هدفی جز كشف واقیعت ندارد.

 اصول نقد

چنـین   اصل در لغت به معنای اساس و ریشه چیزی كه قوام چیز دیگری به اوست. هـم 

 2مال شده است.استع، در بخش پایین و زیرین یک چیز

از جمله در تعریـف اصـل    ؛اقوال متعددی وجود دارد ،در مورد تعریف اصطالحی اصل

 ؛3شـود  مـی  كیفیت استنباط مسائل فرعی استفادهها  آن ای كه از قواعد كلیه: شود می گفته

و قواعد عمومی كه صاحبان هر علم در آموزش وتحقیق و  ؛4قانون و مرجع هنگام شک

هایی كلـی   تركیبی از قواعد استنباط و فرضیه ،این استعمال 5برند. می كار بهاستنباط علوم 

 ،رسد همـه ایـن اصـطالحات در حقیقـت     می به نظر 6به اثبات رسیده در آن علم است.

 «اصـول نقـد شـبهات   »مصادیقی از همان معنای لغوی باشند. با این وصف در تعریـف  

 : توان گفت می

ست كه پاسـخ شـبهات   ا ای پذیرفته شده ی كلیها ستهوشای ها قواعد وبایسته ،اصول نقد

 شود. می ی شده و در صورت شک و تردید بدان مراجعهریز بر مبنای آن پایه

كنـد؛   اعتبار نقد را زائل می، همیشگی بوده و تخلف از آن، كه اصول بایستهگفتنی است 

ه كـه  اصـولی غـالبی بـود   ، مانند اصل سـازوارگی و انسـجام نقـد. امـا اصـول شایسـته      

                                                            
 .333صدری افشار، و دیگران، ص ، غالم حسین .1
حسن، مصطفوی،  ؛936، ص همانطریحی،  ،فخرالدین ؛125ص  ،5ج ، العین. ر. ك. خلیل بن احمد، فراهیدی، 1

صـفهانی،  اراغـب   و 16 ، ص11ج  لسـان العـرب  ابـن منظـور،    ؛32 ، ص1ج ، التحقیق فی كلمات القرآن الکریم
 .55، ص غریب القرآن المفردات فی

مقدمه كتاب القواعد و الفوائد فی الفقه و االصول و سید عبد الهادی، الحکیم،  ؛61، ص الفقهیه هالموسوعر. ك.  .9
 .25، ص همانعلی، مشکینی، و  2، ص 1ج ، القواعد الفقهیهبجنوردی،  سید محمد حسن، ؛1، ص 1ج ، العربیه

الموسـوعه  ، 211- 211 ، ص1 ، ج[فرهنگ نقد مطابق اهـل بیـت  ر. ك. سید محمود، هاشمی شاهرودی،  .2
 .195، صاصطالحات االصولعلی، مشکینی،  و 63، الجزء الخامس، صالفقهیه

آورده، سـید عبـد العلـی،     61با شرح بشری در معنای اصول الحدیث در ص  63، صالموسوعه الفقهیهر. ك.  .2
دائـره المعـارف تطبیقـی علـوم     علیرضا شایان مهـر،   و 2، ص اصول سیاست خارجی و سیاست بین المللیقوام، 

 .61، ص 1ج كتاب دوم،  ،اجتماعی
 در توضیح واژه قاعده به بررسی آن خواهیم پرداخت. .6



 

 

 

 
 

   12 های نقد شبهات قرآنی و روشمروری بر اصول 

انسان را به ثمره ، زیرا با افزایش اعتبار و تاثیرگذاری نقد ،االمکان باید رعایت گردد حتی

نماید؛ گرچه تخلـف   می نزدیک، كه همان ازاله شبهه از قلب مخاطب باشد، مورد انتظار

ی هـا  كه پاسـخ  1برد. مانند اصل عینی و ویژه بودن نقد نمی از آن اعتبار نقد را زیر سوال

رعایـت  ای  كند؛ لکن اگر این اصل در پاسخ به شبهه می و كلی را ناكافی معرفیعمومی 

 برد. نمی اما صحت آن را زیر سوال، دهد می تنها اعتبار نقد را كاهش، نشد

 ی نقدها روش

آمـده  ، و رسـم و آیـین  ، سـبک ، اسـلوب ، شـیوه ، قانون، ی قاعدهاروش در لغت به معن

 2است.

های حل مسائل را مطالعـه و   ی از دانش است كه شیوها شاخه ،در اصطالح شناسی روش

 9كند. بررسی می

بـه   گـویی  های پاسـخ  ها و اسلوب شیوه، های نقد شبهات در نوشتار حاضر مراد از روش

 شبهات است.

 پیشینه 

گردد. نخسـتین   میبه زمان نزول قرآن برها  آن و نقد اسالم و قرآن ۀطرح شبهات در بار

كـه  ای  خود قرآن كریم بـود. اولـین شـبهه   ، مکه و نخستین ناقدمشركین  ،كنندگان شبهه

در اوایـل نـزول قـرآن توسـط      سحر و بشری بودن قرآن ةشبه ،پیرامون قرآن مطرح شد

بدان اشاره  12-12سوره چهارم مکی( آیات )ادعا شد و در سوره مدثر  «ولید بن مغیره»

جا مورد نقد قرآن كـریم   و همان رفقال إن هذا إالّ عحر یوثر إن هذا إالّ قول البش: شد

 2قرار گرفت.

ادامـه داشـت و    (112/آیه 112)سوره توبه /ترتیب نزول  سیر نقد شبهات تا پایان نزول

مملو از نقد شبهاتی است كه مشركان و یا اهل كتاب و یا منافقین و یـا   ،ی قرآنها سوره

بعدی القا های  سدههاتی كه در بسیاری از شب :كه دند. نکته جالب اینكر می دالن القابیمار

                                                            
 در مبحث اصول نقد شبهات آمده است. .1

 .«روش»ذیل  ،ر. ك. علی اكبر، دهخدا .1
 .12، ص شیوه پاسخمحمدی،  .9
 ایجاد شبهه آمده است. . تفصیل آن در مبحث نقد عامل2
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 اند هكه مخالفان در زمان نزول مطرح نموداست  ییها در حقیقت تکرار همان شبهه، شده

توان ادعا كرد كه پاسخ بسیاری از شبهات در خود قرآن وجود دارد. نمونـه   می ،بنابراین

لسـان   ی گونـاگون در هـا  بعدی با بیان های بشری بودن قرآن است كه در قرن ةشبه ،آن

 .1مستشرقین تکرار شده است

شـبهات  ، با پیروزی اسالم بر شـرك  .چنان ادامه یافت تولید شبهه هم، پس از نزول قرآن

تـازه   شبهاتِ، اسالمی های ههای مذهبی میان فرق نیز رو به افول نهاد؛ امادر نزاعمشركان 

ادامـه داد و   كار خود را با آزادی بیشتری ,پس از رحلت پیامبر اهل كتاب .شدتولید 

عتـرت پیـامبردر صـف اول نقـد     ، به عرضه شبهات جدید مشغول شـد. در ایـن دوران  

مطرح شده در  از پاسخ به شبهاتماالمال مجامع روایی ، نو ظهور بود. هم اكنون شبهاتِ

آمـده اسـت كـه زنـدیقی نـزد       احتجاجدوران معصومان است. به عنوان نمونه در كتاب 

، خورد می اگر آنچه از اختالف و تناقض در قرآن به چشم :آمد و گفت {امیرالمومنین

آن مـوارد  : فرمودنـد  {آمدم. پـس امـام   می آینه من به دین شما در هر، وجود نداشت

را پاسخ گفـت.  ها  آن چیست و آن زندیق موارد متعددی را عرضه نمود و امام تک تک

 1صفحه ثبت كرده است. هجدهطبرسی تفصیل آن را در 

 : فرمایند می برخی اصحاب های در پاسخ به سوال {امام صادق

غَمْرُ  .. وَ عَأَلْتَ رَحِمَكَ اللَهُ عَنِ الْقُرْآنِ وَ اخْتِلَافِ النَاسِ قِبَلَکُمْ فَإِنَ الْقُرْآنَ کَلَامُ اللَهِ مُحْدَثٌ.»

ذَلِكَ عُلُوّاً کَبِمراً کَانَ اللَهُ عَزَ وَ جَلَ وَ لَلا   مَخْلُوقٍ وَ غَمْرُ أَزَلِ ٍ مَعَ اللَهِ تَهَالَى ذِکْرُهُ وَ تَهَالَى عَنْ

 ءَ غَمْرَ اللَهِ مَهْرُوفٌ وَ لَا مَجْ ُولٌ کَانَ عَزَ وَ جَلَ وَ لَا مُتَکَلِمَ وَ لَا مُرِیلدَ وَ لَلا مُتَحَلرِوَ وَ لَلا     شَ ْ

حْدَثَةٌ عِنْدَ حُدُوثِ الْفِهْلِ مِنْلهُ جَللَ وَ عَلزَ رَبُنَلا وَ     جَلَ وَ عَزَ رَبُنَا فَجَمِمعُ هَذِهِ الصِفَاتِ مُ  فَاعِلَ

عِنْدِ اللَهِ  الْقُرْآنُ کَلَامُ اللَهِ غَمْرُ مَخْلُوقٍ فِمهِ خَبَرُ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ وَ خَبَرُ مَا یَکُونُ بَهْدَکُمْ أُنْزِلَ مِنْ

 .9«...,عَلَى مُحَمَدٍ رَعُولِ اللَهِ

                                                            
 ، فصل اول.نقد شبهات. ر.ك: 1
 .125-123، ص االحتجاح علی اهل اللجاجر.ك: احمد بن علی، طبرسی،  .1
 .5، حدیث 115، ص التوحیدصدوق، محمد بن علی بن بابویه،  .9



 

 

 

 
 

   15 های نقد شبهات قرآنی و روشمروری بر اصول 

دانشمندان اسالمی نیز در نبرد با القاكنندگان ، در رتبه بعدی، عترت پاك رسول عالوه بر

 شبهه قرارگرفتند. 

دنبال افزایش اختالف بین مذاهب اسالمی و ترجمـه برخـی متـون یونـانی و مطـرح      ه ب

تولید شبهات سـیر افزایشـی   ، شدن برخی علوم و مباحث جدید در میان جامعه اسالمی

ـ ها رتیب زمینهبدین ت، به خود گرفت  «كـالم »نـام  ه ی الزم جهت تاسیس علم جدیدی ب

، ی دانشـمندان اسـالمی در تاسـیس ایـن علـم     هـا  یکی از انگیزهكه  اند فراهم آمد. گفته

 در ایـن میـان   1شـد.  مـی  وارد اذهـان  گوناگون ای شیوهبه به شبهاتی بود كه  گویی پاسخ

چون هشام بن حکم  [یتتوان به دانشمندان بزرگ و درس آموخته مکتب اهل ب می

خود  اشاره داشت كه هر كدام مکتب كالمیِ {و هشام بن سالم از اصحاب امام صادق

.. .مـومن الطـاق و  ، حمـران بـن اعـین   ، و دیگر اصحاب چون قیص بن ماصررا داشتند 

هـایی نیـز    كتـاب شبهات دینـی بسـته بودنـد و     كمر به ردِ ،اشاره كرد كه با جدیت تمام

كـه   {توان به ابو یحیی جرجانی از اصحاب امام هـادی  می عنوان نمونهبه  اند؛ نگاشته

در رد حشـویه )كـه قائـل بـه     هـایی   كتـاب عامی مذهب بوده و سپس مستبصر گشته و 

، نمونـه دیگـر   1تحریف قرآن بود( نوشت و در نهایت به طرز فجیعی به شهادت رسید.

از ، تـالیف الحسـین بـن یشـکیب     علی دین قومِـه  ,الردُ علی مَن زعَم اَنّ النبی : كتاب

 است. 9{اصحاب امام حسن عسکری

همچـون  ق( كـه كـالم شـیعه     219)متوفای  این روند ادامه داشت تا زمان شیخ مفید

بهایی برای جامعه اسالمی به یادگار گذاشت. بـه   و تالیفات گران 2مستکحم درآورددژی 

دهنـد كـه    مـی  متعددی پاسخبه شبهات  مسائل عکبریهو  مسائل سروی هعنوان نمونه در 

دیگر دانشمندان نیز همین هـدف مقـدس را دنبـال     2برخی ناظر به شبهات قرآنی است.

                                                            
 .231ص  ،جعفر، سبحانی، رسالت حوزه در .1
 .291، ص رجال كشیر.ك:  .1
 .22، ص رجال نجاشی .9
 .251ص همان، سبحانی،  .2
فإن قال قائل کمف یصح القول بأن الذی بمن الدفتمن هو کالم اهلل تهلالى عللى   »خـوانیم:   می مسائل سرویهدر كتاب  .2

أن م قرءوا کنتم خمر أئمة أخرجت للناس و کذلك  [عن األئمة  الحقمقة من غمر زیادة فمه و ال نقصان و أنتم تروون
. قمل لله قلد م لى     ءوا یسألونك األنفال و هذا بخالف ما ف  المصحف الذی ف  أیدی الناسجهلناکم أئمة وعطا و قر
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 خـرائج و جـوارح  ق( در كتـاب  259)متوفـای   الدین راوندی نمودند. از باب مثال قطب

ابـن شـهر آشـوب )متوفـای      1و پاسـخ داد.  برخی شبهات درباره قرآن را مطـرح نمـود  

 ای ، پـاره طـی آن  و كـرد تصنیف  متشابه القرآن و مختلفهحت عنوان ق( نیز كتابی ت255

ی مستقلی نیز در این دوران بـه رشـته تحریـر درآمـد از     ها شبهات را دفع نموده. كتاب

االنتصـار  تالیف عبدالجبار احمد الهمـذانی و   تنزیه القرآن عن المطاعنتوان به  می جمله
 ( اشاره داشت. پنجممتوفای قرن  هر دو)تالیف محمد بن طیب الباقالنی للقرآن

تـالیف   كشّـاف : شـد ماننـد تفاسـیر    مـی  برخی شبهات نیز در ضمن تفاسـیر پاسـخ داده  

تـالیف فخـر رازی    مفاتیح الغیبتالیف طبرسی شیعی و  مجمع البیانزمخشری معتزلی؛ 

( كه هر كدام بـه مقتضـای مـذهب خـود بـه بسـیاری از       6)هر سه متوفای قرن  اشعری

. پس از ایشان نیز همـین رونـد ادامـه    اند هی و ادبی پیرامون قرآن پاسخ دادشبهات كالم

یافت و دانشمندان در ضمن كتب كالمی و یا تفسیری به طرح و نقد شبهات پرداختنـد.  

ق( اسـت كـه كـالم    516)متوفـای   عالمه حلـی  ،ی بارز در نقد شبهاتها یکی از چهره

بـه   ،شبهات اسالمی و قرآنی پاسخ گفت زاو به بسیاری ا 1شیعی را به اوج خود رساند.

: نویسـد  می ،عنوان نمونه در پاسخ به این سوال كه برخی معتقد به تغییر در قرآن هستند

. كم نشـده اسـت  تبدیل و تاخیر و تقدیم رخ نداده و زیاد و در قرآن، حق آن است كه »

  9.«ر خواهد شدبرم از چنین اعتقادهایی كه به نقض اعجاز پیامبر منج می خدا پناهبه 

                                                                                                                                            
أخبار آحاد ال یقطع على اهلل تهالى بصحت ا فلذلك وقفنا فم ا و للم    الجواو عن هذا و هو أن األخبار الت  جاءت بذلك

کلر أن تلأت  القلراءة عللى وج لمن منلزلمن       نهدل عما ف  المصحف الظاهر على ما أمرنا به حسب ما بمناه.مع أنه ال ین
شـیخ  ) «أحدهما ما ت منه المصحف.و الثان  ما جاء به الخبر کما یهترف مخالفونا به من نزول القرآن على أوجه شلتى. 

 مسـائل عکبریـه  چنـین در كتـاب    .( هـم 59-51ه.ق، ص 1219، قـم: كنگـره شـیخ مفیـد،     المسائل السروی همفید، 
أن الهصلمة ال    مهصوما فما وجه الت دد له و الوعمد ف  القلرآن. و الجلواو   ,ذا کان الرعولو عأل فقال إخوانیم:  می

تناف  القدرة على المهصمة و الخواطر فم ا و دعاء الش وة إلى فهل ا فلذلك احتاجت األنبماء مه ا إلى الوعمد و الت دید و 
المسائل مفید، شیخ ) د و لو ال ذلك لم یتکامل ف  مهناهاألن الهصمة إنما ه  باألمر و الن   و الوعد و الوعمد و الت دی

 (.112، ص 1239، قم: كنگره شیخ مفید، العکبریه
فصل فـی بیـان   »؛«فصل فی بعض التسائالت حول القرآن»برخی از عناوین ابواب كتاب وی به این شرح است:  .1

 «.لمخالفین فی القرآنباب فی مطاعن ا»؛ «ان القرآن معجز و تحدی العرب و بیان بعض الشبهات
 .251ص همان، سبحانی،  .1
 .111، ص اجوبه المسائل المهنائیهحلی، عالمه  .9



 

 

 

 
 

   13 های نقد شبهات قرآنی و روشمروری بر اصول 

ه.ق( اشاره داشت 1115)متوفای  توان به مرحوم كاشف الغطاء می بعدی نیزهای  سدهدر 

كه با اسـتناد   ها كه در این زمینه قلم فرسایی نموده است. وی در پاسخ به برخی اخباری

 : نویسد می ،مدعی تحریف قرآن شده بودند، روایاتای  پارهبه 

بـا   انـد  هشدها  آن ائل به صحت احادیث و بقا و حفظجای شگفتی از قومی است كه ق»

هـای زیـادی گردیـده و     وجودی كه احادیث به مدت هـزار و دویسـت سـال در زبـان    

كنند كه اگر نقصـانی   می های متعددی منتقل شده است و این عدم نقص را توجیه كتاب

رسـند حکـم    یمـ  اما وقتی به قرآن، گشت می شد و شایع می آینه ظاهر افتاد هر می اتفاق

 1«ها مخفی مانده است! نقصی كه در همه زمان ؛كنند می به نقص آن

كـه بیشـتر در لبـاس     ،اخیر عالوه بر برخی مذاهب اسـالمی و اهـل كتـاب    های در قرن

پراكنـی دربـاره    دیگری نیز به شـبهه  گروه، اند همستشرق تبشیری مسیحی فعالیت پرداخت

در هیئت مسلمان  در هیئت مستشرق و زمانیروشن فکران گاه  .اسالم و قرآن پرداخت

گـروه عمـده بـه     هم اكنون چهار: توان گفت می . پساند هظهور و بروز كرد ،روشن فکر

 پردازند.  می قرآن شبهه علیه اسالم و تولید

ـ   هـای  باالی كت شبهات مطرح شده از جانب غیر مسلمانان در البه  هـای  همتعـدد و مقال

چنـین   الیـدن هـم   المعـارف اسـالم   ةدائـر و با مراجعه به  شمار آنان جای گرفته است بی

توان از آن آگاهی یافت. روشن فکران مسـلمان   می الیدن به سادگی المعارف قرآن دائره

بعضـی هـم   مطـرح كـرده و    هـا  نیز شبهات خود را گاه به طور ضمنی در میـان نوشـته  

 .ندا كرده در اثبات ادعای خود منتشر مستقلیهای  ها و مقاله كتاب

هـای   به شبهات نیز به تدریج از پراكندگی خـارج شـده و تبـدیل بـه كتـاب      گویی پاسخ

ها در نقد  كتاب ترین و متقن ترین جامع، ترین در این میان یکی از جدید 1مستقلی شدند.

محمـدهادی  تـالیف عالمـه    شُبُهاتٌ و رُدودٌ حول القـرآن الکـریم  كتاب ، شبهات قرآنی

                                                            
، بـا  11، ص الحـق المبـین  ؛ به نقل از كاشف الغطاء، 61، ص صیانه القرآن من التحریفمحمد هادی، معرفت،  .1

 اندك تصرف.
؛ ابـراهیم  الدفاع عـن القـرآن ضـد منتقدیـه     ، بدویعبد الرحمن  اشاره داشت: ها ابتوان به این كت از جمله می .1

نقد ، ؛ ساسی سالمالظاهره القرآنیه و العقل، ؛ عالد الدین مدرسقرآن گفتار الهی، علی نصیری ؛مصدر القرآن ،عطوه
 و دهها اثر دیگر. شبهات حول القرآن و تنفیدها، ؛ غازی عنایهالخطاب االستشراقی
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 نقد شبهات پیرامـون قـرآن كـریم   به فارسی تحت عنوان است كه ترجمه آن  معرفت

. و اما شبهه تحریف قرآن كه است تلخیصی از همین كتاب، و كتاب حاضر 1منتشر شده

شبهات حول قرآن است تالیفات متعددی را به نحو مستقل به خود  ترین یکی از اساسی

 1.اختصاص داده است

سـابقه   ،شـبهات  نقـدِ  شناسـیِ  روش دانش، كه بر خالف مسئله نقد شبهات نی استگفت

در علـومی چـون منطـق و اصـول      شناسـی  ندارد. هر چند برخی مباحث روش چندانی

كمتر مورد توجه بوده است. رویکرد غالب ، ویژه نقد شناسی روش اما، مطرح شده است

نقد متون ادبی است و برخـی نیـز در    اند هنقد پرداخت شناسی آثاری كه به موضوع روش

خـالی  ای  جای نوشـته ، الوصف مع 9.اند هپرداخت ها نقد اندیشه شناسی ی به روشقالبی كل

نقد شبهات دینی و قرآنـی را   شناسی مسئله روش، است كه به نحو تفصیلی و تخصصی

 بررسی كرده باشد.

 قرآندربارۀ های شبهه افکن  گروه بندی دسته

هار گروه بیشترین نقـش  چ ،اخیرهای  سدهتوان نتیجه گرفت كه در  می از مباحث پیشین

مستشـرقان روشـن   ، مستشرقان تبشـیری : اند هرا در تولید شبهه علیه اسالم یا قرآن داشت

در مـورد  و مکاتب اسالمی. نکته قابل ذكـر   ها برخی فرقه و روشن فکران مسلمان، فکر

تـوان از سـبک واحـد پیـروی      نمی ها در مقام پاسخ به این گروه :كه چهار گروه ایناین 

ی علمـی متفـاوتی   هـا  سـبک  ازها  آن یها بلکه الزم است به تناسب اعتقاد وانگیزه ،دكر

متناسب بـا هـر    گویی سبک پاسخ، ضمن معرفی اجمالی هر گروه ،بهره گرفت. در ادامه

 .یمكن می كدام را مرور

                                                            
، جلد موسوعه التمهیدچنین متن عربی آن ضمن  د به چاپ رسیده است. همهر دو كتاب به همت انتشات تمهی .1

 هفتم نیز منتشر شده است.
، تـالیف فـتح اهلل   سـالمه القـرآن مـن التحریـف    ، تالیف محمد هادی معرفـت؛  صیانه القرآن من التحریفمانند  .1

، تـالیف  كذوبه تحریف القرآنا، تالیف شهاب الدین مرعشی؛ القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریفمحمدی؛ 
 ، تالیف حسن حسن زاده آملی و....قرآن هرگز تحریف نشدهرسول جعفریان؛ 

  ،؛ دیویـد ب پیـری  هـا  تفکر نقدی؛ روش نقـد اندیشـه   ،؛ مصطفی ملکیانروش نقدمانند: علی، صفایی حائری،  .9
 و.... یهای نقد ادب ها و روش درآمدی بر نظریه، ؛ چارلز برسلرچگونه نقد بنویسیم
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 مستشرقان تبشیری. 3

عــه اســالم بــه مطالدربــارۀ غیــر مســلمانانی هســتند كــه ، در تعریفــی عــام، مستشــرقان

مبلغین كلیسا هستند كـه بـه هـدف دفـاع از     ، و مراد از مستشرقان تبشیری 1.اند هپرداخت

پراكنـی علیـه اسـالم و     اقدام به شـبهه ، مسیحیت كلیسایی و تبلیغ منفی علیه دین اسالم

. به عنوان نمونه اولین مترجم قرآن به زبان التینـی كشـیش پطـرس )قـرن     اند هدكرقرآن 

گرچه ممکن است از ایـن طریـق نتـوانیم    »: گوید می از ترجمه م.( درباره هدف خود11

توانند بـا كشـف و    می حداقل علمای مسیحیت، مسلمانان را به دین مسیحیت برگردانیم

ایمان پیروان به دین مسیحیت را در برابر تبلیغ و دعوت اسالم ، تبیین نقاط ضعف قرآن

غالبـا   ،نند مصادر غیر وحیانی قرآنچنین بسیاری از شبهات قرآنی ما هم 1«.واكسینه كنند

كـار تحقیقـی و تـالیفی     ترین از جانب این گروه بیان شده است. به عنوان نمونه پرحجم

كه از جانب مخالفان اسالم برای اثبات اقتباس قرآن از تورات و انجیل و انکار وحیـانی  

وسـف در ه  یتالیف اسقف معاصـر   القرآن و الکتابدوره سه جلدی ارائه شده ، بودن آن
 9است. حداد

زیرا كرد، توان از منابع درون دینی استفاده  نمی معموال ،به این گروه گویی در مقام پاسخ

از اصول عامه و كلی بین مذاهب مانند توان  میاما  2.اند هآنان اصل دین اسالم را نپذیرفت

 هایشان ابو كتی پیامبران پیشین ها استشهاد به گفته، واقعیت ارسال پیامبران، وجود خدا

 توان بهره برد. می

 مستشرقان روشن فکر. 1

انتقـال و  ، شـود كـه در آفـرینش    می روشن فکر در معنای عام به گروهی از جامعه گفته

اما در تعریف خـاص بـه    2نقش مستقیمی دارند. ها نقادی محصوالت فرهنگی و اندیشه

                                                            
 .21، ص شناسی غربیان شناسی و اسالم شرقر.ك: محمدحسن، زمانی،  .1
 .33، ص شناسی شرقزمانی، محمدحسن،  .1
 .121-123، ص مستشرقان و قرآن، همو .9
از  تـوان  یمـ كه خود شبهه افکن در مقام جدل، به آیات قرآن تمسک كرده باشند كـه در ایـن صـورت،     مگر آن .2

 دودن شبهه آنان استفاده نمود. آیات قرآن به جهت ز
 .163كتاب پنچم، ص  ،دایره المعارف تطبیقی علوم اجتماعیعلیرضا، شایان مهر،  .2
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ته و با استفاده از خـردی  شود كه داعیه جدایی دیانت از سیاست داش می هایی گفته گروه

 1پردازند. می به ارائه نظریه، كه وحی را زیر سوال برده و به جای آن نشسته است

ی بنیادین وجود دارد؛ اما در مسئله نقد اسالم ها میان روشن فکران و مبلغین كلیسا تنش

 . اند هو قرآن با یکدیگر هم داستان شد

از ، پـردازد  مـی  ...حقیقـت وحـی و  ، وحـی  بسیاری از شبهات قرآنی كه به مسئله امکان

 شود. می جانب این گروه مطرح

د؛ بلکـه  كرتوان از منابع درون دینی استفاده  نمی به این گروه نه تنها گویی در مقام پاسخ

زیرا آنان اصل گوهر دین را زیـر   ،توان بهره برد نمی نیز از اصول عامه و كلی بین ادیان

یهودیت یا سایر ادیان ابراهیمی ، مسیحیت، ی بین اسالمسوال برده و از این جهت تفاوت

منطقی اسـتفاده  ، دانند. بنابراین ناچاریم در مقام پاسخ از مبانی عقلی نمی و غیرابراهیمی

تجربـی پذیرفتـه شـده آنـان نیـز       ـ  از مبانی علمی، توان از باب جدل چنین می هم ،یمكن

 د.كراستفاد 

 روشن فکران مسلمان .1

ی هـا  زیرا جهان غرب در بسـیاری زمینـه   ،است ناپذیر ر شرق واقعیتی انکارتاثیر غرب ب

 روی بوده است. آوری پیشرو بوده و شرق ناگزیر از دنباله علمی و تجربی و فن

ماند كه یک روی آن نیکـو و روی دیگـر ناپسـند اسـت. روی      میای  به سکه روی دنباله

و تجربیـات آكادمیـک غـرب     هـا  ریآو فن، از دستاوردهای علمی گیری بهره، نیکوی آن

، انجامد. اما روی ناپسند آن می تر جهان شرق است كه به پیشرفت هر چه بیشتر و سریع

 های غربی است. و ارزش ها ردن بینشمنفعل شدن و تلقی به قبول ك

در جدیـدی  جریان روشن فکـری  ، در پی تماس با غرب، اخیرهای  سدهبه هر روی در 

آنان را به این باور رهنمـون شـد كـه اگـر سـه زنجیـر        ،یخ غربوجود آمد. تار هشرق ب

جزم اندیشی مذهبی و امپریالیسم خارجی را پاره كنند پیشرفت بشری ، استبداد سلطنتی

آموزش به سبک غربی آنان را متقاعد كرده بود ، افزون بر این 1آید. می دست هبه آسانی ب

                                                            
 همان. .1
 .161ص همان، شایان مهر،  .1
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بلکـه از راه خـرد ورزی و علـوم    ، كه دانش حقیقی نه از راه مکاشفه و آموزش مـذهبی 

ی هـا  توانستند به كمیت دانسته می آید؛ پس برخالف علمای سنتی كه می جدید به دست

حوزویشان مباهات كننـد ادعـای روشـفکری آنـان بـر كـاردانی و مهـارت در سـاختن         

 1.مدرن مبتنی بودای  جامعه

ا پـذیرش بعضـی   زیـر ، اشکاالت بر ایـن گـروه اسـت    ترین این واقعیت یکی از اساسی

و یـا حتـی ضـرویات دینـی      ها به معنای طرد بسیاری از آموزه، ی روشن فکریها مولفه

 1.نیست بوده و با یکدیگر قابل جمع

همـین گـروه القـا    ، امروزه بسیاری از شبهات قرآنی كه در جامعه اسالمی مطرح اسـت 

مستشـرقین روشـن    یهـا  تکرار گفته، ها و چه بسا كل آنها  بیشتر آن شبه؛ لکن اند كرده

از همین روی سبک پاسخ به آنان نیز همانند پاسخ به مستشـرقان روشـن    ،باشد می فکر

 .است فکر

در مواجهه با این گروه همـواره الزم اسـت كـه خطـای بنیـادین آنـان را       ، عالوه بر این

مورد  ی درست اسالمیِها با آموزهرا ی روشن فکری ها گوشزد نمود و ناسازگاری آموزه

ی وارد شده بـر جریـان روشـن فکـری را     ها نقد، ش آنان بیان كرد و در عین حالپذیر

 9بازگو نمود.

 ی اسالمیها و مکتب ها برخی فرقه .4

بدیهی است كه هر یک از مذاهب اسالمی سعی دارد تا مبانی خود را بـه قـرآن اسـتناد    

است. اما ی نیرفتپذ، این مسئله ما دامی كه به تحمیل رای بر قرآن منجر نشده باشد، دهد

                                                            
 .169شایان مهر، ص  .1
ودند مطرح فرم ایراد می 52قم درسال  «یاران امین»معرفت در سخنرانی خود كه در موسسه  اهلل آیةاین مطلب را  .1

 اند. كرده

روشـن  »نویسد:  بر جریان روشن فکری وارد نموده است جالب است. وی می« نیچه»به عنوان نمونه نقدی كه  .9
تـر بـار آورد.    تـر و متکـی   تـر و ضـعیف االراده   آرامش چون چرا برای این كه مردم را بی ای است بی فکری وسیله

دهد. از این جهت اسـت كـه تـا كنـون هـر جـا        آورده و ترقی میخالصه این كه از انسان جانوری گله خوی بار 
های سلطه طلبی اوج گرفته است، روشن فکری را در استخدام گرفته و یا ال اقل گذاشته است تا به جریـان   كنش

. كوچـک  را داردتـرین درجـه ارزش    باال ،خود ادامه دهد. خود فریبی توده مردم در این مورد و در هر دموكراسی
؛ با اندك 169شایان مهر، همان، ص «.)رود نسان و آماده ساختن او برای فرمانبرداری، پیشرفت به شمار میكردن ا
 تصرف.(
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و ظواهر قرآن ، مبانی مذهبی خود را اصل، ی اسالمیها كه برخی فرقه یممتاسفانه شاهد

ظواهر و یـا حتـی نصـوص قـرآن را تاویـل بـرده و       ، را فرع قرار داده و هنگام تعار 

 ؛شـود  مـی  به تحریف معنوی یـاد  بعضا  ،از این پدیده 1.كنند می مطابق مبانی خود تفسیر

شـود كـه خـالف     مـی  اما تفسیری از آیه ارائه ،الفاظ قرآن تغییر نکرده استیعنی ظاهر 

 1.باشد می معنای اصلی آن

این واقعیت تلخ باعث شده است تا تعداد زیادی از آیات محکم قرآن كه معنایی واضح 

 تـرین  متشابه گشـته و بـدین ترتیـب یکـی از كهـن     ، اند هتردید داشت گونه و خالی از هر

شـبهه جسـمیت و برخـی شـبهات     ، وجود آمد. مانند شـبهه جبـر   هه بهبهای ش خاستگاه

 9....تناقض میان آیات قرآن و

دسـت مایـه   ، تفاسـیر تحریفـی   گونـه  شـود كـه بـدانیم ایـن     می تر مسئله آن گاه حساس

مستشرقان قرار گرفته و بدین ترتیب بسیاری از شبهات خود را مستند به متون تفسیری 

 2.اند هنمود

خواسـته و یـا نـا خواسـته     ، ی اسـالمی هـا  برخی فرقه، ئله تحکیم بر قرآنگذشته از مس

از جملـه حشـویه و برخـی از اخباریـان     ، انـد  همستقیما به القای شبهه علیه قرآن پرداخت

 2.اند هدكرشیعی شبهه تحریف قرآن و یا عدم حجیت ظواهر قرآن را مطرح 

جـز آیـات و یـا     هالبته ب، بهره بردز توان از منابع درون دینی نی می، در پاسخ به این گروه

 یی كه مورد تحریف معنوی واقع شده و یا متشابه شده است.ها سنت

 های دیگری نیز افکنان علیه اسالم و قرآن شامل گروه شویم كه شبهه می جا متذكر این در

ماننـد   ؛شـوند  مـی  هـای فـوق الحـاق    یکـی از گـروه   شود كه به طور غالب در ذیـل  می

چرا كه هرگز بـه  ، شود می تعبیر «در تاریکی یهودِ»دی كه بعضا از آنان به مستشرقان یهو

                                                            
، ص 9، ج التمهیدمانند مذاهب صفاتیه، حشویه، اشعریه، مشبهه، كرامیه، جبریه، قدریه، معتزله. )ر.ك: معرفت،  .1
29-65). 

 .11ص  ،ریف قرآنافسانه تحشریفی،   رسول جعفریان و محمود .1
 به بعد. 51، ص 9، ج همانر.ك: معرفت،  .9

 .52، ص 5، ج همانر.ك:  .2
 . 11-13، ص نزاهت قرآن از تحریفجوادی آملی،  .2
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ـ   ،پژوهشـگر با نامِ بلکه ، اند هعنوان یهودی وارد عرصه اسالم پژوهی نشد ن اخـود را می

 1.اند همستشرقان مسیحی استتار كرد

غیر  اهدافی، كه باشندای  كنندگان شبهه از هر گروه و دسته بسیاری از ابداعگفتنی است 

و القای شبهه را در حقیقت ابزاری برای ضربه زدن بـه  و دارند از كشف واقعیت داشته 

، برند. از این روست كه مخاطب اصلی و حقیقی نقد شـبهه  می كار بهجبهه مخالف خود 

دنبـال   هافکنان قرار گرفته و ب كه تحت تاثیر القائات شبهه اند كسانیآن، نه ابداع كنندگان 

 باشند. می ف واقعرفع شبهه و كش

 اصول نقد شبهات قرآني

اصـول و روشـی خـاص خـود را دارد كـه      ، نیاز به توضیح نیست كه هر فرایند علمـی 

 وصول به اهـداف را دشـوار  ، وصول به هدف را ناممکن و نقص آن، آننکردن رعایت 

بـه   نه تنها، ها فقدان یا نقص این اصول و روش، ویژه كه در زمینه نقد شبهات به ؛كند می

زمینه تثبیت شبهه را در اذهـان   ،مواردای  بلکه در پاره، انجامد می تشویش ذهن مخاطب

 :پردازیم می آورد. در ادامه به بررسی برخی اصول نقد شبهات می فراهم

 اصول مقدماتی نقد

بایـد انجـام شـود تـا     ، اموری است كه پیش از پرداختن به نقـد ، مراد از اصول مقدماتی

شبهه امری نفسانی بوده ، كه گذشت گونه مهیا گردد. همانآن ورود به زمینه الزم جهت 

الزم انجـام   چینی باید زمینه، پیش از بیان پاسخ، شود؛ بنابراین می و در قلب انسان ایجاد

 گیرد تا پاسخ در جان مخاطب نفوذ كند.

 : حداقل سه فایده مهم دارد، پیش از نقد چینی زمینه

 ؛ت به تنهایی به ازاله شبهه منجر شودبیان مقدما، در مواردی. 1

 ؛كند ی علمی و عقلی غامض مهی ا میها نفس مخاطب را برای پذیرش پاسخ. 1

 مخاطب را در قبال شبهاتی كه ممکن است در آینده پیش بیاید واكسینه، و در نهایت. 9

 نماید. می

                                                            
 .132-131ص  ،االستشراق، تاریخه و اهدافه شبهات المستشرقین ضد االسالماحمد، شبلی،  .1
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ـ  پرداخته آن چینی ابتدا به مقدمه، قرآن در هنگام پاسخ به شبهات  ه نقـد شـبهه روی  گاه ب

ترتیـب نـزول   ) شبهه دیـوانگی پیـامبر در سـوره قلـم     در پاسخِ ،به عنوان مثال ؛آورد می

خورد و سـپس بـه اعطـای     می به قلم ودوات و لوح محفوظ سوگند ابتدا (1-1/آیات 1

 ن تهمت جنون را از او دفعآكند وپس از  می اشاره ,نعمت رسالت به حضرت محمد

ی را كه خدا نعمت رسالت دهد محال است بـه جنـون دچـار    كند تا روشن كند كس می

 ثبت و نگاشته شده باشد.  الهی یشود نعمتی كه در لوح محفوظ و با قلم اراده و قضا

نام و آیـین  ، ,این شبهه كه با فوت پیامبر جواب سوره كوثر است كه در ،نمونه دیگر

ابتـدا بـه   ، ای پاسخ بـه شـبهه  بر، بر خالف انتظار 1.گردید نازل، او نیز نابود خواهد شد

 ـ  حـد اقـل  ـ ن  اكند. مفسر می اشاره« كوثر»رسیده یعنی  ,موهبت عظیمی كه به پیامبر

اوالد حضـرت از نسـل   هـا   آن كـه یکـی از   انـد  هذكـر كـرد   «كـوثر »شانزده معنـا بـرای   

 ،هر یک از ایـن تفاسـیر  ، با توجه به گستردگی معنای كوثر اند است و گفته }فاطمه

ه دارد. از همین امر نشان از شرافت و اهمیت آن عطی  1.آن حقیقت عظیم است تمثیلی از

و تشکر دارد. پس از بیان این مسائل است كه به طور  انی د قدرشایسته همین روست كه 

بـه عبـارت    .دهـد  مـی  دعوت او پس از فوتش پاسـخ نیافتن تداوم  ةغیر مستقیم به شبه

برای پاسخ فراهم آورده اسـت  را الزم  چینی ینهزم، قرآن كریم پیش از طرح شبهه، دیگر

 پایه بودن شـبهه اذعـان   بی خود به خود به، كه مخاطب با دانستن آن مقدماتای  گونه هب

 نماید.   می

 سوره یس است كـه در انتهـای آن بـه شـبهه امکـان رسـتاخیز پاسـخ داده        ،نمونه دیگر

ید و سپس از توحید و در انتهـا  آ می در این سوره ابتدا از نبوت سخن به میان 9.شود می

بدیهی است كـه در   2.شود می بحث معاد مطرح شده و به شبهات پیرامون آن پاسخ داده

اصل نبوت و توحید مقدم بر معاد اسـت و اگـر آن دو ثابـت    ، میان اصول سه گانه دین

تـر   خواهـد بـود. جالـب   تر  اثبات اصل معاد و دفع شبهات پیرامون آن بسیار ساده، گردد

                                                            
 .125ا ذكاوتی، ص ، ترجمه علیرضاسباب النزولعلی بن احمد، واحدی،  .1
 .226، ص 13، ج البحر المحیط فی التفسیرابوحیان، محمد بن یوسف اندلسی،  .1
 .(55یس: ) رَمِممٌ هِىَ وَ الْهِظَامَ یُحْىِ مَن قَالَ خَلْقَهُ   نَسىِ وَ مَثَلًا لَنَا ضَرَوَ وَ .9
 .61، ص 15، ج المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی،  ر.ك: محمدحسین، .2
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اشـاره كـرده و در دو    «خلـق »به مسئله بارها كه در ضمن مباحث نبوت و توحید نیز  نآ

انسـان و   گاه كـه از خلـقِ   آن، آری 1.شود می موضع به تبدیل مردگان به زندگان تصریح

به آسانی این استدالل قرآنـی  ، اموات سخن به میان آمده باشد یسایر موجودات و احیا

.رَمِممٌ هِىَ وَ الْهِظَامَ یُحْىِ مَن قَالَ خَلْقَهُ   نَسىِ وَ مَثَلًا لَنَا ضَرَوَ وَ: پذیرد كه می را
1 

، پاسخ به شبهه ساحرانه و بشری بودن قـرآن انگیزۀ سوره مدثر است كه به ، نمونه دیگر

پردازد  می كننده آیه ابتدا به معرفی شخصیت پلید شبههسیزده پیش از بیان شبهه در قالب 

 9رای پاسخ را فراهم آورد.تا زمینه الزم ب

 : پردازیم می مقدماتی نقدمهم بیان اصول  در ادامه به

 تبیین سبک و روش بیانی قرآن .3اصل
آشنایی با روش بیانی قرآن دارد. پس كسانی كـه قـرآن را   ناریشه در  ها بسیاری از شبهه

 در برابـر  ،ی بیـانی آن اطـالع داشـته باشـند    هـا  و شیوه ها اسلوب، ها بشناسند و از سبک

ی هـا  یکـی از رسـالت   بنابراینشوند.  می بسیاری از موارد بروز یا پذیرش شبهه واكسینه

 ی فهـم قـرآن  هـا  از جنبـه شـناخت روش  ، علمای اسالم آشنا كردن مردم با پدیده قرآن

ی ها شیوه، ی قرآنها اهداف و مقاصد هر یک از سوره، ؛ مباحثی چون اهداف قرآناست

در فهـم  ، محکم و متشابه، منسوخ مثل ناسخ و، كه تقسیمات قرآن تاثیری، تدبر در قرآن

 ....گذارد و می آیات

معـارف  تـر   امور هستی و اجتماعی نیز به فهم عمیـق دربارۀ چنین تبیین دیدگاه قرآن  هم

نماید. دیدگاه  می بخش عظیمی از موارد تولید یا پذیرش شبهه را دفع، قرآنی منجر شده

انسـان و طبیعـت در   ، جایگاه خـدا  ،ن ربوبیت مطلق الهیاموری چودر خصوص قرآن 

                                                            
 الْمَمْتَلةُ  الْلأَرْ ُ  ل َلمُ  ءَایَلةٌ  (؛ و21َ) الْمَلوْتىَ  نُحْىِ نحَنُ إِنَاآیاتی از سوره یس كه به خالقیت خدا اشاره شده است:  .1

؛ (33)الْهُمُلونِ  مِلنَ  فِم َلا  فَجَرْنَا وَ أَعْنَاوٍ وَ نخَملٍ مِن جَنَاتٍ فِم َا جَهَلْنَا ؛ وَ(33)یَأْکُلُونَ فَمِنْهُ حَبًا مِن ْا أَخْرَجْنَا وَ أَحْمَمْنَاهَا
 الن َلارَ  مِنْلهُ  نَسْللَ ُ  الَمْلُ لَ ُمُ ءَایَةٌ وَ (33)یَهْلَمُونَ لَا مِمَا وَ أَنفُسِ ِمْ مِنْ وَ الْأَرْ ُ تُنبِتُ مِمَا کُلَ َا الْأَزْوَاجَ خَلَقَ الَذِى عُبْحَانَ
 لَ َلا  فَ ُلمْ  أَنْهَمًلا  أَیْلدِینَا  عَمِلَلتْ  مِمَا لَ ُم خَلَقْنَا أَنَا یَرَوْاْ لَمْ وَ أَ (31)یَرْکَبُونَ مَا مِثْلِهِ مِن ل َم اخَلَقْنَ وَ (33)مُظْلِمُونَ هُم فَإِذَا

 .(33)مُبِمنٌ خَصِممٌ هُوَ فَإِذَا نُطْفَةٍ مِن خَلَقْنَهُ أَنَا الْانسَنُ یَرَ لَمْ وَ أَ (32)مَلِکُونَ
 .55 ، آیهیس .1
 ؛ توضیح مختصر ماجرا در بخش نقد عامل ایجاد شبهه آمده است.93-11آیات مدثر،  .9
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هـا دارد و   تکریمـی كـه از انسـان   ، نظام هسـتی؛ دیـدگاه قـرآن در قبـال عقـل و خـرد      

یی كه از طبقات محروم یا مظلوم اجتماعی نظیـر زنـان و ایتـام كـرده و غیـر      ها حمایت

 1ها. این

 بیان علوم قرآنی  .1اصل
 «قرآنـى  علـوم » اطالعـی از علـوم قرآنـی دارد.    بـی  رریشـه د  ،بسیاری از شبهات قرآنی

 میـان  فرق 1.آن مختلف نئوش و قرآن شناخت با مرتبط لىئمسا درباره است اصطالحى

 درون بـه  و است بیرونى بحثى قرآنى علوم كه است آن «قرآنى معارف» و «قرآنى علوم»

 درونـى  مطالـب  با كامال قرآنى معارف اما، ندارد كارى تفسیرى جنبه از قرآن محتواى و

 9.رود مى شمار به موضوعى تفسیر ینوع و داشته كار و سر آن محتواى و قرآن

همه احوال قرآن  ،كه در آنكرد قرآن تشبیه  ةتوان به بیوگرافی و رِزوم علوم قرآنی را می

بسـیاری از   ،كنـد. آشـنایی بـا ایـن علـوم      از زمان پیش از نزول تا زمان حال را بیان می

در علوم قرآن بیان شده اسـت كـه    ،به عنوان مثال ؛برد می قرآن از بین ۀرباردرا شبهات 

بلکه به ثبت دقیق آن نیز اهتمام داشته و ، ابالغ وحیدر خصوص نه تنها  ,پیامبر اكرم

صورت كتبـی ثبـت و   ه كل قرآن را هم در حافظه اصحاب و هم ب ،در زمان حیات خود

 دیگر در مقابـل كسـانی كـه ادعـا    ، ب واقف باشد. اگر انسان بر این مطل2اند هضبط نمود

ی هـا  یی از قرآن پس از رحلت حضرت رسول بر اثر فراموشی و یا نقلها كنند بخش می

د. یا اگر انسان شو نمی به سادگی تسلیم، 2شفاهی مختلف به فراموشی سپرده شده است

ه در صـورت مشـاهد  ، 6اسـت  ,شـخص پیـامبر  ، قرآن كـریم  رِمفس نخستین بداند كه 

                                                            
سبک و روش بیانی قرآن، به صورت پراكنده در كتب علوم قرآنی و تفاسـیر )بـه ویـژه تفاسـیر     دربارۀ مباحث  .1

زبان قرآن منتشـر شـده    ها و مقاالت متعددی در زمینه چنین امروزه كتاب اجتماعی و تربیتی( قرار گرفته است. هم
 پردازد.  است كه به همین مسئله می

 .5، ص علوم قرآنیمحمد هادی، معرفت،  .1
 همان. .9

 .112، ص علوم القرآنسید محمد باقر، حکیم،  .2
 .216، دائره المعارف قرآن راتلج، ترجمه، ص قرآن قرائات مختلفاستفان وایلد،  .2
 .121-121، ص علوم قرآنحکیم،  .6
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دهـد كـه ریشـه در     مـی  دچار تحیر نشده و آن تفسیری را تـرجیح ، تعار  بین تفاسیر

 1سنت نبوی دارد.

 بیان عظمت و عزت قرآن  .1اصل
توانـد انسـان را    می است كهمهمی ی ها اثبات عظمت قرآن و عزت آن نیز یکی از زمینه

از یـک درخـت    ای هجوم چند آفت ناچیز به گوشه ،شبهات واكسینه كند. آریبرابر در 

اگر عظمت و عزت  ،به همین شکل ؛دكن نمی آسیبی به درخت وارد، تنومند و ریشه دار

یابیم كه سنگ اندازی چند كودك كه بخش كوچکی از  می در، و بزرگی قرآن درك شود

 ؛ هـر چنـد  را نـدارد آن توانایی متزلزل كردن ، دریای معارف قرآن را هدف گرفته است

 برای ما مخفی باشد. پاسخ تفصیلی این شبهات

توان به آیات خود قرآن تمسک كرد؛ بلکـه   نه تنها می ،اثبات عظمت و عزت قرآنبرای 

و بزرگان ادب و علم مسلمان و غیر مسـلمان نیـز    [ممکن است از كالم معصومین

ی مستشـرقین و حتـی منتقـدین قـرآن نیـز اشـاره       ها توان به گفته چنین می بهره برد. هم

بـه قـرآن روی   ، گیـری  هدف خـرده  اسانی كه بدون اعتقاد و چه بسا بداشت. بسیارند ك

به عـزت و بزرگـی آن   ، سر تعظیم فرو آورده، اما در پایان در برابر عظمت آن، اند هآورد

بهترین شاهد بر جایگاه رفیع و دست نایافتی قرآن است.  ،. این اعترافاند هاعتراف نمود

 : گوید می لیسی به صراحتمستشرق معروف انگ« وات»به عنوان مثال 

ـ  .سادگی و روشنی قرآن است، اولین صفت مشخص»  ا.. حقیقت و واقعیت به تمـام معن

این اولین و آخرین هنر كتابی است ، به نظر من یکی از شئون بزرگ قرآن است. باالخره

ـ  می كه موجب بروز انواع هنرها ه گردد و هرگونه ارزش و احترام را برای پیروی خود ب

  1«.آورد یوجود م

                                                            
مشـکات  ها تالیف به زبان عربی و فارسی وجود دارد.)بـرای آشـنایی ر.ك: نـرم افـزار      ر زمینه علوم قرآنی ده. د1

ترین آثار، كتاب علـوم   ترین و متقن تهیه شده در مركز تحقیقات كامپیوتری نور( در این میان یکی از موجز االنوار
آیـد. )محمـد هـادی،     وسوعه التمهید به شـمار مـی  ای از م معرفت است كه در حقیقت چکیده آیةاهللقرآنی تالیف 

 (.علوم قرآنیمعرفت، 
شناسی غرب،  به نقل از: اسالم 13-15، ص  ,نظریه دانشمندان جهان در باره قرآن و محمدحسین، وجدانی،  .1

 .25ص 
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 : گوید می مستشرق انگلیسی است كه ادوارد براونگفته ، نمونه دیگر

 پردازم و هرچه بیشتر بـرای درك روح قـرآن كوشـش    می هرچه بیشتر به مطالعه قرآن»

 1«شوم. می بیشتر متوجه قدر و منزلت آن، كنم می

 اثبات اعجاز قرآن .4اصل
قـرآن  بـا  كسانی كه ادعـای هـم آوردی    هرگز در قبال، بپذیرداگر كسی اعجاز قرآن را 

یی كـه ادعـای تنـاقض و یـا     هـا  شبهه چنین تحت تاثیر افتد و هم نمی به تزلزل اند هداشت

با اصول علمی و تـاریخی مسـلم دارد و یـا اعجـاز قـرآن را زیـر سـوال        قرآن مخالفت 

پاسخ  ینتر اساسی ،اثبات اعجاز قرآن :توان گفت می با این وصف .گیرد نمی قرار، برد می

 كتاب، اعجاز وصف از عین برخوردارى زیرا قرآن در است، كلی به همه شبهات قرآنی

 خـویش  صـدق  شـاهد ، خـود ، رو از ایـن  ، اسـت  وحیـانى  معارف بر مشتمل و تشریع

 1.9.است

 اصول ساختاری نقد

 بـه بررسـی ایـن اصـول     تعریف اصل بیان شد. در ایـن گفتـار   ،شناسی در مبحث مفهوم

 :پردازیم می

 سازوارگی و انسجام نقد  .3اصل
متناسب با نوع تحقیـق   چارچوب منطقی وسازوار وداشتن  ،تحقیق علمی گونه هر ةالزم

ــت    ــه روی اس ــافظ او از بیراه ــگر و ح ــردرگمی پژوهش ــانع س ــازوارگی م ــت؛ س  .اس

                                                            
. 112ران، ص ؛ به نقل از: ادوارد براون، تاریخ ادبی ای13، ص نقد آثار خاورشناسانمصطفی، حسینی طباطبایی،  .1

چنین مستشرقان منابع متعددی وجـود دارد از جملـه    های بزرگان علم و ادب جهان و هم برای دست یابی به گفته
نظریه دانشمندان جهـان در بـاره   و كتاب  تا قم: نشر روح، بیتألیف سیدعلی اكبر صداقت، ، قرآن و دیگرانكتاب 

 ه.ش.1961طبوعاتی عطایی، چاپ اول: تهران: موسسه متألیف حسین جدائی، ، ,قرآن و محمد

 .16، ص 2، ج التمهید فی علوم القرآنر.ك: محمدهادی، معرفت،  .1
ترین مصـادر معاصـر، كتـاب التمهیـد      در زمینه اعجاز قرآن تالیفات و مقاالت فراوانی وجود دارد. یکی از مهم .9

تـرین   اعجاز قرآن اختصـاص داده و مهـم   معرفت)ره( است كه مجلدات چهارم و پنجم و ششم را به مسئله آیةاهلل
توان به دائره  چنین برای دسترسی آسان به اهم مطالب و منابع می وجوه اعجاز قرآن را با تفصیل بیان داشته اند. هم

، دائـره  مركز فرهنگ و معـارف قـرآن كـریم   ) المعارف قرآن كریم دفتر تبلیغات اسالمی، جلد سوم مراجعه نمود.
 به بعد.( 225، ص 9، ج المعارف قرآن كریم
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تنهـا  ، زیرا هدف اصـلی تحقیـق   ،ساختارمندی در مسئله نقد شبهات بسیار اهمیت دارد

. پس اگر پاسخ كند؛ بلکه ارائه پاسخی است كه بتواند مخاطب را قانع تولید علم نیست

گنگ و نـامفهوم شـده و یامخاطـب در    ، ساختار منطقی الزمسبب نداشتن ارائه شده به 

 ماند. می ناقد در كار خود نا موفق بوده و نقد وی عقیم، فهم آن دچار سردرگمی بشود

 ـكـه همـان شـبهه باشدـ    ـ شناسایی موضوع   ابتدا باید به ،برای داشتن نقدی ساختارمند

ی اعـم  ها ارتباط شبهه با شبهه، خاستگاه آن كجاست: كاویدپرداخت و تمام ابعاد آن را 

شـیوۀ  ..؛ پس از شناسـایی شـبهه بایـد بـه     .و اخص و دیگر موارد مشابه چگونه است و

و چگونـه و  كه از چه مقدماتی و چگونه استفاده شود؛ از چه براهینی آن اندیشید پاسخ 

طرح  ةد. در تهیو.. كه در نهایت به یک طرح نامه منتهی ش.به چه ترتیبی استفاده گردد و

دیگـری نیـز توجـه شـود؛      هـای  هبه نکت، الزم است عالوه بر سازگاری آن با شبهه ،نامه

نظـر   در نظـایرآن را  سطح علمی و عقیدتی و فرهنگـی مخاطـب و مقتضـیات زمانـه و    

و  مومن متـردد و..( ، كم سواد، سواد بی ،دانشجو، طب )دانشمندبه تناسب مخا و. گرفت

غیر دینی یـا غیراسـالمی    دین یا گفتمانِ گفتمانِزمان حاكمیتِ )چنین اقتضای زمان  هم

 1و...( نوع پاسخ تغییر كند.

 مستند بودن .1اصل
و قابـل قبـول   معتبـر  مستند بودن نقد بـه منـابع    ،اصل اساسی دیگر در تحقیقات علمی

و مخاطب را افزایش می دهد  اعتبار سخن :فواید فراوانی دارد. از جملهاین كار، ت. اس

قابـل اعتمـاد وارد میـدان شـده اسـت.      ای  یابد كه ناقد تنها نیسـت و بـا پشـتوانه    می در

 1شود. می توسط مخاطب هموار تحقیقاتگیری  و پیادامه و تکمیل  راه برای چنین هم

 عینی و ویژه بودن نقد .1اصل
بـه   ؛هر شبهه پاسخ ویژه خـود را دارد  ، زیرای عمومی اكتفا كنندها ناقدان نباید به پاسخ

ه وجـود تنـاقض و   هاز پاسـخ شـب  ، توان با توضیح معجـزه بـودن قـرآن    نمی عنوان مثال

                                                            
 .63-22ص  ،های دینی شیوه پاسخ به پرسشر.ك: محمد علی، محمدی،  .1
 .51، ص همانر.ك: محمدی،  .1
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 ی كلـی دو دلیـل  هـا  به پاسخنکردن مخالفت با علم در قرآن صرف نظر كرد. برای اكتفا 

 : توان ذكر كرد می

 را پـاك آن بلکـه تنهـا صـورت     ،پردازد نمی به حل و فصل شبهه ها پاسخ گونه این: اول

اعجـاز  »بـا تمسـک بـه     «وجود تناقض در قـرآن » ةپاسخ به شبه ،به عنوان مثال ؛كند می
 : استشده از دو قیاس استثنایی تشکل  «قرآن

لکـن   ،تناقض اسـت  گونه خالی از هر، اگر قرآن معجزه باشد: قیاس استثنایی اتصالی. 1

 تناقض است. گونه پس قرآن خالی از هر، قرآن معجزه است

: یا مفاد شبهه صـحیح اسـت)  ، یا قرآن خالی از تناقض است: قیاس استثنایی انفصالی. 1

پـس مفـاد شـبهه صـحیح     ، لکن قرآن خالی تناقض است، در قرآن تناقض وجود دارد(

 نیست.

طیب نفس ایجاد نکرده  ،طبزیرا برای مخا، كافی نیست، این پاسخ گرچه صحیح است

ـ هـا  ماند؛ بر خالف پاسخ می و شبهه در ضمیر وی به صورت خاموش باقی ی كـه  ی حلّ

كند هـیچ تناقضـی میـان آیـات وجـود       می میان آیات موهم تناقض جمع نموده و ثابت

 1رساند. می مخاطب را به آرامش ،ندارد و بدین ترتیب

 گونـه  بـا اجتمـاع ایـن   ، ه باقی بمانـد اگر موارد جزئی متعددی به صورت حل نشد: دوم

ی عمومی كلی نظیر اعجاز ها اعتبار گزاره، به یکدیگرها  آن موارد جزئی و ضمیمه شدن

ی عمومی ها زیرا گزاره ،رود می .. به تدریج زیر سوال.مصونیت قرآن از تحریف و، قرآن

گر و به دسـت  به یکدیها  آن اثبات موارد جزئی و ضمیمه) عمدتا به طریقه استقرا، كلی

بـه یکـدیگر ثابـت    هـا   آن قاعده كلی( و یا به طریقه اجتماع قراین و شواهد و ضـمیمه 

، به تدریج، . پس در صورت افزایش موارد اثبات نشده و یا كثرت قرائن مخالفاند هشد

 ی كلـی را از دسـت  هـا  زیر سوال رفته و توانایی اثبات آن گزاره، نئاستقرا و اجتماع قرا

 دهد. می

                                                            
 های حلی آن در فصل سوم كتاب نقد شبهات آمده است. هایی از این آیات و پاسخ نمونه .1
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 رعایت بستر علمی طرح شبهه .4اصل
بسـتر  ، بسـتر ادبـی  ، بسـتر علمـی  ، بستر تـاریخی : بستر خاص خود را داردای  هر شبهه

كند كه هر شـبهه در خاسـتگاه    می علمی اقتضاپژوهش  ...كالمی بستر عقلی و فلسفی و

راه زیـرا   ،اصـل پیشـین اسـت    كننـده  خود پاسخ داده شود. این اصل در حقیقت تکمیل

 ایراد گردد.، پاسخ این است كه در بستر طرح شبهه تخصصی شدن

گردد و به  می به نوعی طفره از پاسخ محسوب، غیر عرصه شبههای  ارائه پاسخ در عرصه

حرفی برای گفتن نداشـته  ، در عرصه طرح شبهه، كند كه ناقد می نحو غیر مستقیم اثبات

ی عقلی ها پاسخ را با ریخیسزاوار نیست كه شبهات تا بنابراینو از آن فرار كرده است. 

 1ی علمی.ها پاسخرا با و یا شبهات ادبی جواب داد 

در پاسخ بـه شـبهه تحریـف    ، برخی ناقدان مبنای فوق را رعایت نکرده و به عنوان مثال

ی كالمی مبنی بر لـزوم  ها شود؛ به ارائه پاسخ می قرآن كه در بستر تاریخی و نقلی مطرح

كنند. پاسخ كالمی به شبهه یاد شـده   می .. بسنده.م وت در میان مردوجود همیشگی حج 

ی تاریخی را مسـلم  ها گزارش ،ممکن است مخاطب آن ، زیراصحیح ولی نا كافی است

شبهه تحریف برای وی  ،دلیل كالمی را تاویل كند و بدین ترتیب، دانسته و براساس آن

ـ ای  مرتفع نشود. پاسخ مقتضی به چنین شبهه اریخی و نقلـی بـه   این است كه در بستر ت

و یا توجیه نمـود. البتـه    آنان را رد ، های دال بر تحریف پرداخته بررسی صحت گزارش

ی كالمـی و غیـر آن نیـز ضـمیمه     ها پاسخ، مانعی ندارد كه در كنار این پاسخ تخصصی

 شود.

 جامعیت .1اصل
اسـت كـه    بدیهی 1و همه جوانب امر را پاسخ دهد. یردنقد باید تمام ابعاد شبهه را فرا گ

آتش راه خود را از جهـات دیگـر   ، اگر تنها از یک جهت به اطفای حریق پرداخته شود

از شبهه داشته تری  گستردهعرصة ، آید كه نقد می گیرد. حتی در برخی موارد الزم می پی

                                                            
)محکم و متشابه( تمهیدن در جلد سوم چنی و هم نقد شبهاتاز همین روست كه آیه اهلل معرفت )ره( در كتاب  .1

 هر شبهه را در بستر خاص خود پاسخ داده اند.
 .111-113، ص همانر.ك: محمدی،  .1
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زمینـه بـروز   ، مخاطب با شبهه و پاسـخ آن  باشد. چرا كه ممکن است درگیر شدن ذهنِ

 1.وردفراهم آ شبهات جدید را

 های نقد شبهات قرآني روش

 الف( بر اساس محل نقد

سـپس  ، پدیـد آیـد   كننـده  گیرد؟ ابتدا انگیزه الزم درجان شبهه می شکلای  چگونه شبهه

باید مـواد خـامی را   برای این كار، ، تصمیم به ابراز شبهه نماید، ها تحت تاثیر این انگیزه

آن مواد شکل دهد. این جاست كـه شـبهه   به ، ویژه یفراهم آورد و با استفاده از ابزارها

 د.شو می متولد

در  گـذار تـوان هـر یـک از ایـن عوامـل تاثیر      مـی  ،یـک شـبهه   بـرای ردِ ، با این وصف

 شبهه را مورد نقد قرار داد. گیری شکل

 پرداز نقد انگیزه شبهه. 3
ایش وجود آید تا مقدمات پیـد ه ی كافی بها و محرك ها برای بروز شبهه ابتدا باید زمینه

در ایجاد شبهه تعبیر  پرداز به انگیزه شبهه ها و محرك ها ما از این زمینهشود، شبهه فراهم 

خر از صـدر اسـالم بـا    أی متـ هـا  بسیاری از آیات متشابه قرآن در دوره اند م. گفتهای هكرد

. امـا ایـن بـه آن دلیـل نبـوده اسـت كـه        انـد  هشکل گرفتای  های فرقه افزایش بازار نزاع

بلکه بر عکس به علت بساطت ، اند هدانست می كُنه حقایق قرآنی را، صدر اسالممسلمانان 

. علت ایـن اسـت كـه در دوران    اند هی قرآنی عاجز بودها از درك بسیاری از آموزه، نظر

انگیزه كـافی بـرای پـرداختن بـه شـبهات      ، ی مذهبی نبودها بندی اولیه كه خبری از فرقه

ه تنها بـه ظـاهر صـفات الهـی بسـنده كـرده و از       وجود نداشت و فقط فرقه صفاتیه )ك

بـه عنـوان مثـال از ابـن      1ورزیدند( شکل گرفته بود. می پرداختن به حقیقت آن اجتناب

                                                            
، «تـاثیر قـرآن از فرهنـگ زمانـه    »، مبحـث  نقـد شـبهات  در كتاب  معرفت آیةاهللاحتماال از همین روست كه  .1

به چشم زخم اشـاره   اند گفتهرا كه خست، داللت آیاتی رسند، در وهله ن بر چشم زخم می هنگامی كه به آیات دالِ
ای به مسئله چشم زخم ندارد. امـا در وهلـه بعـد، بـه      هیچ اشاره ،فرمایند كه آیات قرآن دارد رد كرده و روشن می

كه در ذهن مخاطب ایجاد  را بعدی های نماید تا سوال اصل مسئله چشم زخم پرداخته و حقیقت آن را تشریح می
 .(155-153، ص نقد شبهات)رك: كند. پاسخ گفته و مخاطب را از هر جهت اقناع  خواهد شد

 .29، ص 9، ج التمهید .1
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سوال شد كه آیا خدا در عرش ایستاده است یا نشسـته؟ وی در   1«استواء»دربارۀ راهویه 

 اه از نشستن خستهشود تا بنشیند و هیچ گ نمی خدا هیچ گاه از قیام خسته»: پاسخ گفت

احتیـاج  هـا   آن های دیگری بـرو كـه بـه    شود تا قیام كند. تو به دنبال پاسخ به سوال نمی

انگیزه الزم برای تمسـک  ای  ی فرقهها با افزایش حساسیت ،اما در ادامه 1.«بیشتری داری

كالمی خاص قوت گرفت و بدین سـان بسـیاری از    به آیات و تفسیر آن به نفع مذاهب

 9.رآن تبدیل به متشابه شدمحکمات ق

 د.كر توان بسیاری از شبهات قرآنی را نقد می ،با نقد مکاتب كالمی، با این وصف

بلکـه بسـیاری از    ،شـود  نمـی  ی اسـالمی خالصـه  هـا  تنها در فرقـه ، ی عقیدتیها انگیزه

اقـدام   ،خود در برابر اسالم مسشرقان و روشن فکران نیز به انگیزه دفاع از دین و عقیده

 هـا  توان بـه انگیـزه   می یی كهها نقد ترین یکی از اساسی بنابراین. اند هدكر شبهه پراكنیبه 

بر ذهن شخص است كه باعث كانـالیزه شـدن ذهـن شـده      ها وارد نمود تاثیر این انگیزه

پـیش  ، كنـد. بـه عبـارت دیگـر     مـی  قدرت آزاد اندیشی و واقـع بینـی را از وی سـلب   

به طور ناخودآگاه بر طرز تفکر وی اثر گذاشـته   ،شخصای  ی مذهبی و یا فرقهها فر 

ژولبـرت  »، گذارد. به عنـوان مثـال   می های علمی و عملی وی تاثیر مستقیم و در فعالیت

 یهـا  در توجیـه اظهـارات و نوشـته   ، مـیالدی  11نویسنده معـروف قـرن   « دی نو جنت

 : نویسد می اساس خویش علیه اسالم بی

یت و آیینی قلم بزند كه در اوج خباثت و انحـراف  اگر نویسنده بخواهد در باره شخص»

اشکالی ندارد كه هر تصوری كه به ذهـنش خطـور كـرد آن را بنگـارد و نسـبت      ، است

 2«.دهد

هنوز برخـی از خواننـدگان غربـی از تـأثیر      ،كمبریج اسالمِ به اعتراف نویسندگان تاریخِ

اند. از  اند خالص نشده دههایی كه از نیاكان قرون وسطایی خود به میراث بر پیش داوری

های دیگر بر ضد مسلمانان این نتیجه حاصـل   های صلیبی و جنگ تلخی و سختی جنگ

                                                            
 (.2 ، آیه)طه الرحمن عل  الهرش اعتویمانند آیه:  .1
 .55، ص 1، جالبرهان فی علوم القرآنبدر الدین، زركشی،  .1
 .29، ص 9، ج التمهیدمعرفت،  .9
 .122ص ، شناسی غربیان شناسی و اسالم رقشحسن، زمانی، محمدر.ك:  .2
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را مجسمه هرچه بدی است بداننـد   ,حضرت محمد شده بود كه مسلمانان و به ویژه

و اثر متداوم تبلیغ این اندیشه هنوز از طرز تفکر مردم مغرب زمین نسبت به اسالم محو 

 1نشده است.

، اجتمـاعی ، ریشه در عوامل اقتصادی ها بعضا برخی شبهه، ی عقیدتیها گذشته از انگیزه

انگیـزه  ، كاران بر مومنین درسـتکار  فقر و یا برتری گنه، به عنوان مثال ؛.. دارد.فرهنگی و

ی الهـی مبنـی بـر حمایـت از     هـا  مناسبی است كه انسـان عـادی در بسـیاری از وعـده    

 تردید نماید.  9كاران و مومنان ر ندادن گنهو یا مساوی قرا 1مستضعفین

 پرداز نقد شخصیت شبهه. 1
 شناسـی  شخصـیت ، های كشف انگیزه در تکیمل مبحث پیشین باید گفت كه یکی از راه

و كـرد  زیرا هرگاه انسان شخصیت خاصی را برای خـود تعریـف    ،است پرداز فرد شبهه

او به تدیج كانالیزه شده و تنهـا   بدیهی است كه ذهن، همواره در آن راستا قدم برداشت

اشـعری  ، كند. البته باید توجه داشت كه صِـرف اَخبـاری بـودن    می در مسیر خاصی سیر

، .. برای ایراد نقد كـافی نیسـت  .روشن فکر بودن و، یهودی بودن، مستشرق بودن، بودن

ینـه  در وجـود او نهاد ای  بلکه در نقد الزم است ثابت شود كه اعتقادات مکتبی به گونـه 

ای  شده است كه قوام شخصیتی و فکری او را در تسخیر خود در آورده و هـیچ روزنـه  

ی چنـین  هـا  ی بیگانه باقی نگذاشته اسـت. بـدیهی اسـت كـه گفتـه     ها برای ورود آموزه

باشـد.   مـی  شخصی از اعتبار علمی ساقط شده و تنها برای هم كیشـان وی قابـل قبـول   

یشـان در خـارج از   ها ند كه گفتها های تکفیری و گروهوهابیون ، افراد گونه نمونه بارز این

 حلقه مذهبی خویش خریداری ندارد. ساذرن نیز در نقد كلی مستشرقان قرون وسـطایی 

 : نویسد می

انتظاری نباید داشته باشیم كه نقدهای علیـه اسـالم بـا روح آزاد منشـی و      گونه ما هیچ»

  2«.ته باشدعلمی و آكادمیک و اصول و آداب انسانی انجام گرف

                                                            
 .62، ترجمه احمد آرام، ص تاریخ اسالمآ.ج آربری و دیگران،  .1
 .2، آیه قصص .1
 .11 ، آیهجاثیه .9
 .126، ص شرق شناسیر.ك: محمدحسن، زمانی،  .2
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ی هـا  برخـی پـیش زمینـه   ه سـبب  ی مستشرقین قرون وسطایی بها نقد، به عبارت دیگر

هـا   آن اعتبار علمی خود را از دست داده و تنها كار كـرد داخلـی بـرای پیـروان    ، فکری

 1دارد.

ی هـا  ممکـن اسـت نشـانه    پرداز شبهه شناسی با شخصیت، ی مذهبیها گذشته از گرایش

ی آنـان  هـا  كـاهش اعتبـار گفتـه    ،اعتباری و یا دست كم بی به دیگری نیز كشف كرد كه

دربـارۀ  صـالحیت اظهـار نظـر     ،بـه عنـوان مثـال افـراد غیـر متخصـص       ؛شود می منجر

فرد نا آشنا با زبـان و ابیـات عـرب و    ، ی احتمالی قرآن را ندارند. از باب مثالها كاستی

جـاز بیـانی آن را نـدارد. از    صالحیت نقد ادبی قرآن و یا زیر سوال بـردن اع ، زبان قرآن

در نقد شبهات هاشم العربی مبنی بر وجود اشـتباهات   معرفت اهللةآیهمین روست كه 

. به 1كند می تاكید، اطالعی این فرد غیر عرب از ادبیات عربی بی مکررا بر، ادبی در قرآن

 در؛ 9و کلان ملن ورائ لم مللك    : عنوان نمونه وی شبهه كرده است كه در آیه شریفه

پـیش  : قُـد ام »از واژه « پشت سـر : وراء»بهتر بود به جای واژه ، «ورای آنان پادشاهی بود

 : كنند می آغاز گونه پاسخ را این معرفت اهللةآیشد.  می استفاده« رو

 تـرین  و محکـم  ترین چه ناپسند است برای كسی كه از زبان عربی آگاهی ندارد بر كهن»

ال كند... شـگفتا كسـانی كـه فاقـد صـالحیت الزم      سند موجود در این زبان استوار اشک

در « وراء»واژه ، كننـد  مـی  مطلبـی هسـتند در مـورد آن داوری    ۀبرای اظهار نظر در بـار 

كنایه از فاجعـه و دهشـتی   ، موارد دارای معنایی كنایی است و در آیه مورد نظر گونه این

 «  است كه در مسیر زندگی در پی آنان است...

 واژههـا   آندر آورنـد كـه    می ند نمونه از اشعار عرب جاهلی را شاهدچ ،ایشان در ادامه

 2استفاده شده است. «پیش روی»به صورت كنایی برای معنای  «وراء»

فـرد   یی از سقوط شخصـیتیِ ها ممکن است به نشانه، افراد شناسی چنین در شخصیت هم

رهـای وی را زیـر   اعتبار همـه پنـدارها و گفتارهـا و كردا   ، دست یابیم كه در این حالت

                                                            
 به عنوان نمونه نگاه كنید به گفته ژولبرت كه در مبحث قبلی گذشت. .1
 .269و  961و  223و  225، ص نقد شبهات .1
 .53 ، آیهكهف .9
 .261-261، ص نقد شبهات .2
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در برابـر  ، برد. قرآن كریم نیز از همین روش بهره جسته است. به عنـوان مثـال   می سوال

ابتــدا بــه ، بــه شــبهه ســخپــیش از پا، كــه بــر قــرآن وارد شــده اســتای  اولــین شــبهه

شبهه را مطرح و پاسخ گفته اسـت. قـرآن   ، پرداخته و سپس پرداز شبهه شناسی شخصیت

را تحلیـل كـرده و در انتهـا     پرداز شخصیت شبهه، سوره مدثر 19الی  11كریم در آیات 

 گسترده مالى او براى و. آفریدم را او كه آن با گذار تنها مرا»: كند می شبهه وی را مطرح

 خـدمت  آمـاده  یـا ، ها اعیان مجالس در یا، مکه در) حاضر پسرانى و. دادم قرار فراوان و

 كـه  دارد طمـع  هـم  باز. گستردم فراوانى به( داوال و مال و جاه بساط) او براى و(. دادم

 مـا ( رسـول  رسـالت  و توحیـد ) هاى نشانه با پیوسته او زیرا، (افزایم نمى) هرگز. بیفزایم

 عـذاب  بـه ) كـنم  مى وادار مشقّتى پر گردنه از رفتن باال به را او زودى به. ورزد مى عناد

 بـاد  كشته پس. سنجید و كرد فکر( قرآن درباره) او همانا(. كنم مى گرفتار آخرت سخت

 روى گـاه  آن. نگریسـت  سـپس  !سنجید چگونه كه باد كشته هم باز! سنجید چگونه كه

 آن. ورزیـد  تکبـر  و كـرد ( قرآن حقّی ت به) پشت سپس. كشید درهم چهره و كرد ترش

 جـز  ایـن . شود مى گفته باز( پیشین جادوگران از) كه جادویى جز نیست این: گفت گاه

 «.تنیس بشر گفتار

 چنـین ادعـایی را بـه شـدت رد     13-16ابتدا در آیات ، گاه قرآن كریم در مقام پاسخ آن

: باشـد  مـی  نفـر  13با بیان یک خبر غیبی كه عـدد پاسـبانان جهـنم     93كند و در آیه  می

طـور عملـی نیـت شـبهه     ه ب، ی خودها ضمن اعتبار بخشی به گفته، علم ا تسهه عشر

عالوه بر پاسـخ  ، كنیم كه قرآن كریم می بدین ترتیب مشاهده 1.نماید می افکنان را بر مال

 را نیز نقد كرده است. پرداز شخصیت و نیت شبهه، به شبهه

 نقد ساختار شبهه. 1
قرار دارد. استدالل آن صورت وظاهر استداللی است كه در هسته ، مراد از ساختار شبهه

 : تسه گونه اس 1استدالل مباشر، یا مباشر است یا غیر مباشر

 داخل تحت تضاد و تداخل(؛، تضاد، تقابل )تناقض .1

                                                            
 .136-152، ص 1ج  ،همگام با وحیبرای توضیحات بیشتر، ر.ك: عبد الکریم، بهجت پور،  .1
 استداللی كه تنها بر یک قضیه استوار است و نیازی به ضمیمه قضیه دیگر ندارد. .1
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 عکس )مستوی و نقیض(؛ .1

 محمول و طرفین(.، )موضوع نقض .9

 : استنوع نیز سه  1استدالل غیر مباشر

 )اقترانی و استثنایی(؛ قیاس .1

 )تام و ناقص(؛ استقرا .1

  1تمثیل. .9

شرایط نتیجه بخش بودن آن پس از مشخص شدن نوع استدالل باید بررسی كرد كه آیا 

 بـه سـادگی   ،. بـا ایـن رونـد   9نوع استدالل در شبهه مورد نظر لحاظ شده است یا خیـر 

در  ،به عنوان مثال ؛را زیر سوال برد ها اعتبار آنكرد و توان بسیاری از شبهات را نقد  می

نـد  مان، انـد  هلکن حد وسط را رعایـت نکـرد  ، از استدالل قیاس بهره برده ها برخی شبهه

رویت خدا را ثابت نموده و آن را  2ال  رب ا ناظره: كه با استناد به آیه شریفهای  شبهه

كه در جـای   داند. حال آن می 2ال تدرکه االبصاردر تناقض با آیات منکر رؤیت مانند 

باشـد نـه    مـی  امیـد و چشـم داشـت   ، در آیه اول« نظر»خود ثابت شده است كه مراد از 

؛ یا برخی دیگر از شبهات از اسـتدالل  6در آیه دوم انکار شده است.مشاهده با چشم كه 

كـه نتیجـه آن هـیچ گـاه یقـین آور نبـوده و توانـایی اثبـات ادعـای           اند هتمثیل بهره برد

یی كه در زمینه مخالفت قـرآن و علـم   ها را ندارد. از باب نمونه یکی از شبهه پرداز شبهه

سوره مباركه ملک آمده است.  2-9آیات شود شبهه هفت آسمان است كه در  می مطرح

باطـل شـده   ، هفت آسمان بطلمیوسـی  ةنظری ،ی علمی جدیدها شود بنا بر یافته می گفته

شود كه ادعای قرآن مبنی بر وجود هفت آسمان نیز مخـالف بـا    می است. پس مشخص

                                                            
 ه دو یا چند قضیه است.استداللی كه برای انتاج، نیازمند ضمیم .1
 . 125و196، ص منطقم، یر.ك: محمود، منتظری مق .1
توان به كتب متعـدد منطقـی    برای آگاهی از از شرایط و ضوابط انتاج، همچنین خطاهای ساختاری استدالل می .9

 و درضـا مظفـر  ، تالیف محمالمنطقتالیف ابن سینا؛  ،شفاتالیف عالمه حلی؛ ، الجوهر النضیدمراجعه نمودز مانند: 
 ، تالیف محمد خوانساری.منطق صوری

 .19 ، آیهقیامت .2
 .139 ، آیهانعام .2
 .913، ص نقد شبهاتر.ك:  .6
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بـه  یعنی  ؛علم است. اما باید توجه داشت كه اساس این شبهه یک استدالل تمثیلی است

بـه  ، مخالفت نظریه بطلمیوسـی بـا علـم   ، عای قرآندشباهت نظریه بطلمیوسی و اسبب 

صِرف : قرآن نیز سرایت داده شده است. در پاسخ به این شبهه كافی است كه گفته شود

 وجود شباهت میان نظریه بطلمیوسی و ادعای قرآن بـه معنـای یگـانگی آن دو نبـوده و    

 . 1نظریه قرآن را نیز ابطال نمود ،بطلمیوس توان با استفاده از ابطال نظریه نمی

ـ   و  انـد  هالبته باید توجه داشت كه بسیاری از شبهات از تركیب چند استدالل سـامان یافت

چنـین در برخـی شـبهات     زیر سوال رود. همها  آنبرای نقد كافی است كه تنها یکی از 

مطرح شـده اسـت.   خورد بلکه به عنوان مثال در قالب یک سوال  نمی استداللی به چشم

امـا  ، گذشت كه ممکن است شبهه در قالـب سـوال بیـان شـود     شناسی در بخش مفهوم

لکن برخی اركان شبهه حـذف شـده   ، شبهه انگیز نیز خالی از استدالل نیستند های سوال

آیا قرآن از فرهنگ زمانه تـاثیر پذیرفتـه اسـت؟    : گوید میای  شبهه، به عنوان مثال ؛است

قرآن از فرهنگ زمانه تاثیر پذیرفته است و هرآنچه از : باشد می گونه تفصیل شبهه به این

 پس قرآن منشأ الهی ندارد. ، منشأ الهی ندارد، فرهنگ زمانه تاثیر پذیرد

 نقد مواد شکل دهنده شبهه. 4
م فـر   را مسـلّ هـا   آن پرداز یی است كه شبههها گزاره، مراد از مواد تشکیل دهنده شبهه

مـاده  ، هـا  را بر اساس آن بنا كرده است. در منطـق بـه ایـن گـزاره     كرده و استدالل خود

مورد نیـاز  ای  مواد اولیه، برای ایجاد یک استدالل :كه توضیح این 1شود. می استدالل گفته

ریشـه  ، است تا با كمک ابزار به آن شکل داد و به استدالل پرداخت. بسیاری از خطاهـا 

گرفته شده است. كشف و نقد مواد  كار بهتدالل دارد كه در تشکیل اسای  در مواد نا سره

، شبهه بسیار آسان است. فقـط كـافی اسـت مـتن شـبهه را واكـاوی نمـوده        كننده ایجاد

را مسلم فر  كرده و هیچ تالشی در اثبات آن نداشته ها  آن پرداز كه شبههرا یی ها گزاره

                                                            
، مبحث روش همین كتابچنین ر.ك:  هم .235-232، ص نقد شبهات پیرامون قرآنر.ك: محمدهادی، معرفت،  .1

 كشف مغالطه.
هـایی از   جود در مواد تشکیل دهنده اسـتدالل، در شـاخه  های كشف و جلوگیری از خطاهای مو بحث از روش .1

 .(21، ص منطقعلم چون منطق مادی و متدولوژی علوم بیان شده است.)ر.ك: منتظری مقدم، 
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كـه در صـورت    بدیهی است ،ت و سُقم آن را بررسی نماییماست استخراج نموده صح 

 كل شبهه واژگون خواهد شد.  ها كشف فساد هر یک از این گزاره

 : طور كلی عبارتند ازه خطاهایی كه ممکن است در مواد استدالل رخ دهد ب

 صادق در مقدمات استدالل قرار گیرد؛ای  كاذب به عنوان گزارهای  گزاره. 1

ته شـده و یقینـی در مقـدمات    شـناخ ای  مجهول وثابت نشده به عنوان گزارهای  گزاره. 1

 استدالل قرار گیرد؛

خود نتیجه عینا به عنوان یک گـزاره ثابـت شـده در مقـدمات اسـتدالل قـرار گیـرد        . 9

 ؛)مصادره به مطلوب(

زیـرا   ،كاربرد فراوانی دارد ،نقد ماده استدالل در شبهات تعار  قرآن با علم و یا تاریخ

را ها  آن خود زیر سوال بوده و جهان علم، لاستدال ۀتشکیل دهند بسیاری از مواد علمیِ

چنـین بسـیاری از شـبهات تـاریخی بـر       است. هم کردهقطعی و یقینی قلمداد ن ای گزاره

ای  بدیهی است كه بـا چنـین گـزاره    .ی تاریخی ثابت نشده بنا شده استها اساس گزاره

در یکـی از  ، ونـه . به عنـوان نم كردتوان تعار  میان قرآن و علم یا تاریخ را اثبات  نمی

ادراك را بـه قلـب   ، كـه قـرآن   مركز ادراك مغز است حـال آن : خوانیم می شبهات علمی

در خصـوص  آنچـه تـا كنـون    : دهد. در پاسخ تنها كافی است كه گفتـه شـود   می نسبت

، مراد از قلـب ، پردازش اطالعات دریافتی است. از طرف دیگر، عملکرد مغز ثابت شده

 یعنـی مغـز وسـیله ادراك    ؛پردازد می به درك حقایق، مغز وسیلهه نفس آدمی است كه ب

  1باشد و خود او ادراك كننده نیست. می

 مدعی، توراتگزارش به یک شبهه تاریخی با استناد در است كه  «نولدكه»، نمونه دیگر

و قرآن به اشـتباه وی را وزیـر   ، وزیر دربار خشایار شاه ایرانی است «هامان»شود كه  می

ی هـا  است. در پاسخ كافی است كه بگـوییم اعتبـار گـزارش   كرده ی معرفی دربار فرعون

ـ    ویـژه كـه نـه در منـابع     ه تورات به حدی نیست كه بتواند منشأ استدالل قـرار گیـرد. ب

ترین اثری از هامان ایرانی وجـود   كوچک، تاریخی ایران و نه در هیچ منبع تاریخی دیگر

                                                            
 .955، ص نقد شبهاتر.ك:  .1



 

 

 

 
 

21     پیرامون قرآن كریمخالصه نقد شبهات 

كه لقب روسـای  « آمون»اسم  ،ی تاریخیاه در بسیاری از گزارش ،بر عکس، بلکه ندارد

 1باشد ذكر شده كه در زبان عربی به هامان تغییر یافته است. می كاهنان مصر

 ب( بر اساس نوع نقد

 ی برهان و جدلها روش. 3
تشکیل یافته بـه   9قیاسی است كه از مقدمات یقینی 1استداللی ،برهان، در اصطالح منطق

جدل نیز اسـتداللی اسـت    2.به دست دهد ناپذیر و انکار یقینیای  نتیجه 2كه ذاتاای  گونه

اثبات یا رد  یـک  ، كه از مقدمات مشهور یا مورد قبول مخاطب تشکیل یافته و نتیجه آن

منطقـی وجـود    های ابتفصیل هر كدام از دو روش در كت 6ادعا در برابر مخاطب است.

 دارد. 

بهتر اسـت بـه   اما  ،جه بخش استكارآمد و نتی، استفاده از هر دو روش ،در نقد شبهات

 تنها شبهه را از درجه اعتبار و حجیت سـاقط ، این روشزیرا ، روش جدلی بسنده نشود

، پاسـخ جـدلی  ، از حل و فصل اصل اشکال عاجز است. به عبـارت دیگـر   كند، ولی می

چنان پا بر جا بـوده و   اما حیثیت ابهام زایی آن هم ،كند می حیثیت تخریبی شبهه را زائل

 دارد. می هن مخاطب را به خود مشغول نگهذ

، نیسـت  پـرداز  ناقد باید توجه داشته باشد كه مخاطب او همواره شخص شبهه ،به عالوه

 پـرداز  مخاطب وی افرادی باشند كه نه از مبـانی فکـری شـبهه   ، چه بسا در غالب موارد

ت كـه از مبـانی   . در چنین شرایطی شایسته نیساند هاطالع دارند و نه آن مبانی را پذیرفت

استدالل جدلی بـر مقـدمات   ، كه گذشت گونه استفاده نمود؛ زیرا همان پرداز فکری شبهه

اگـر  ، به عنوان مثال ؛پرداز نه مقدمات مورد قبول شبهه، مورد قبول مخاطب استوار است

گفته شـود كـه شـبهه مـذكور بـا مبـانی مـورد قبـول خـود          ، در نقد شبهات مستشرقان

                                                            
 .213، ص همانك: .ر .1
 شود كه معنایی تقریبا مشابه استدالل دارد. در علم منطق از واژه صناعه استفاده می .1
، منطقیقین به معنای خاص آن یعنی تصدیق جازم مطابق واقع كه براساس تحقیق بدست آمده باشد. )منتظری،  .9

 .(132ص
 های دیگر. بدون ضمیمه آموزه .2
 .931، ص المنطق؛ و محمدرضا، مظفر، 131، ص منطقر.ك: منتظری،  .2
 ، با اندك تغییر.919، ص المنطقمظفر،  .6
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 است؛ این نقد برای مخـاطبین مسـلمانی كـه از مبـانی مستشـرقین      مستشرقان ناسازگار

از ، بسیار كم تاثیر خواهد بود؛ چـه بسـا مخاطـب   ، اطالع بوده و یا آن را قبول ندارند بی

ناسازگاری شبهه و مبنای مستشرق به این نتیجه برسد كه مبنـای مستشـرق زیـر سـوال     

 بوده و شبهه پابرجاست.

چـرا كـه   ، اهمیـت بـودن روش جـدلی نیسـت     بـی  به معنای، البته برتری روش برهانی

بهتـر  ، بنـابراین  اسـت،  تر و فهم آن برای مخاطب آسانتر  ی جدلی غالبا مختصرها پاسخ

 ی بعـدی هـا  كه در بخش گونه است كه از هر دو روش در كنار هم استفاده شده و همان

 1پاسخ جدلی مقدم گردد.، آید می

 ی خطابه و شعرها روش. 1
توده مردم قانع شـده و بـا مطلـب     ،خطابه استداللی است كه به سبب آن، منطقدر علم 

قدرت فـوق  ، . وجه برتری این روش نسبت به برهان و جدل1شوند می مورد نظر همراه

با توجه بـه جایگـاه   ، بنابراینالعاده آن در نفوذ به قلب مخاطب و قانع كردن وی است. 

 خطابـه در نقـد شـبهات كـامال روشـن      گیـری  كـار  بهاهمیت ، شبهه كه قلب افراد است

خواهد در جامعه تاثیر گذارد و در  می كسی كه»: اند گردد. در باب نیاز به خطابه گفته می

ناگزیر است مردم را با خود همـراه كـرده   ، رسیدن به اهداف اجتماعی خود موفق باشد

و جدل همـواره   از طریق برهان، . متقاعد كردن توده مردمددست آوره رضایت آنان را ب

احساسـات و ظـواهر انـد؛ از    ، ها تحت تاثیر عواطف زیرا بیشتر انسان ،ثمر بخش نیست

 9«این رو بهترین راه برای قانع كردن ایشان استفاده از روش خطابه است.

 : آید عبارت است از می كار بهاستدالل خطابی  گیری یی كه در شکلها برخی از مولفه

 رسایی بیان و گویایی زبان؛ القای آهنگین الفاظ و. 1

 روانی مخاطب و تهییج عواطف و احساسات او؛-فراهم كردن بستر مناسب روحی. 1

 ارائه تاییدات از جانب افراد مورد اعتماد مخاطب؛. 9

                                                            
 نقضی. های مبحث تقدم پاسخ .1

 .132، ص منطق؛ و منتظری، 925، ص المنطقر.ك: مظفر،  .1
 ، با اندك تصرف.132، ص همانمنتظری،  .9
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 تایید گرفتن از خود مخاطب؛. 2

 استفاده هوشمندانه از ادوات تایید مانند قسم و تحدی؛. 2

 . ...و

، ی افزایش تاثیر نقـد ها ها و تکنیک روش ،اصولدربارۀ آنچه كه  توان گفت برخی از می

، در حقیقت نمودهایی از روش استدالل خطابی بوده و همین مسـئله ، مطرح شده است

 .كند می اهمیت و جایگاه ممتاز این روش را اثبات

تـوان   مـی قـرآن كـریم    در اهمیت و مفید بودن خطابه همـین بـس كـه در جـای جـایِ     

، تشـبیه ، استفاده گسـترده از مثـال  ، كالم آهنگین: از جملهكرد؛ را شناسایی  ی آنها نمود

 . ...تحدی و، قسم، قصه

نیـز   1شـود  می كالم خیال آنگیز اطالق گونه به هر، اما روش شعر كه بنا بر تعریف راجح

ـ     اند كه ؛ گفته1داردرا كارآیی مشابه خطابه  ه شاعر به مانند نقاش زبر دسـتی اسـت كـه ب

كشـد تـا در مشـاعر مـردم تـاثیر       مـی  معانی مورد نظر را به تصـویر ، قلموی لفظوسیله 

 9بگذارد.

ی برهانی و جدلی همواره كارساز ها كه اكتفا به روش گونه البته نباید فراموش كرد همان

ـ ، نیستكافی به هیچ وجه هم اكتفا به دو روش خطابه و شعر در نقد شبهات ، نیست ه ب

تـوان   می برخورد با افراد متخصص و دانشمند. با این وصف ویژه در مسائل علمی و در

تركیب عقالنیت و احساس است؛ بدین ترتیب كه نقـد مطـرح   ، گفت بهترین روش نقد

باشد. چنـین  شده و یا شعری تشکیل ای  شده از باطن برهانی یا جدلی و از ظاهر خطابه

ه و بكند  میفوذ به سرعت و سهولت در نفس مخاطب ن، ظاهر دل نشینبه سبب نقدی 

ـ رود نمیدر قلب مخاطب نهادینه شده و هرگز بیرون ، عقالنی ةواسطه هست ، عـالوه ه . ب

 توانایی اقناع مخاطبین عام و خاص را دارد. 

                                                            
 (135، ص همانشود.)ر.ك: منتظری،  این تعریف به مبدع علم منطق، ارسطو نسبت داده می .1
گوییم: وجه شـباهت   می های دو روش نیسیم لکن به نحو اختصار ها و تفاوت . در این مجال بدنبال بیان شباهت1

هر دو روش در قانع كردن مخاطب است و وجه افتراق در این است كه شعر تنها از مقوله الفاظ بـوده و فقـط از   
 گیرد. مخیالت بهره می

 .931، ص همانمظفر،  .9



 

 

 

 
 

   22 های نقد شبهات قرآنی و روشمروری بر اصول 

و تنها بـه روش خطابـه و   باشد دلیل عقد پسند  گونه خالی از هر ،اگر نقد ؛خالصه كالم

سـتدالل؛ و بـدین ترتیـب همـواره در     به مغالطه بیشتر شبیه اسـت تـا ا  ، كندشعر بسنده 

 معر  فروپاشی است.

 روش کشف مغالطه. 1
شود كه اركـان و یـا شـرایط آن كامـل      می مغالطه به استداللی گفته، در اصطالح منطقی

نیست؛ یعنی نقصی در ماده و یا ابزار)صورت( استدالل رخ داده و آن را از درجه اعتبار 

زیرا استداللی افزود، ید مخفی بودن را نیز به تعریف البته بهتر است ق 1.ساقط كرده باشد

 اندازد. نمی مردم را به غلط، كه نقص آن آشکار باشد

دارنـد كـه بـا بررسـی     ای  ریشه در استدالل مغالطه ،بسیاری از شبهاتكه توان گفت  می

روش كشـف  ، قابل ردیابی است. با این وصـف  ،ساختار و مواد تشکلیل دهنده استدالل

 ناقد را از ارائه پاسخ حلّی ،و در غالب موارد ستها روش ترین یکی از پركاربرد، مغالطه

 و جایی برای تردید باقیپاشد  فرومیحقیقت شبهه ، كند؛ زیرا با كشف مغالطه می نیاز بی

 ماند. نمی

آیـد متعـدد    مـی  ی مغالطه به تعداد خطاهای محتملی كه در روند استدالل پـیش ها گونه

 .1اند هگونه مغالطه و یا بیشتر را بر شمرد 111تا حدود است و دانشمندان 

 : كنیم می رایج است اشاره ،كه در شبهات قرآنمهمی در ادامه به سه نمونه از مغالطات 

دارای چند معنا بوده و بین ایـن   در استدالل لفظی باشد كه یعنی 9:مغالطه اشتراک اسم

دارد كـه   می یکی از شبهات بیان ،مثال به عنوان ؛معانی در هم آمیختگی پدید آمده باشد

در ایـن شـبهه    2كنـد.  مـی  مركز ادراك قلب نیست اما قرآن مركز ادراك را قلب معرفـی 

زیرا مراد از قلبی كه مركز ادراك نیست عضو صنوبری  ،مغالطه اشتراك اسم وجود دارد

                                                            
 .116، ص منطقر.ك: منتظری،  .1
، زمستان 1، شماره {گاه امام صادقپژوهشی دانشمجله  ،«در آمدی بر مغالطات غیر صوری»رضا محمد زاده،  .1
 .95و  92، ص52

3  . Equivocation  .  
 .955، ص نقد شبهاتمعرفت،  .2



 

 

 

 
 

26     پیرامون قرآن كریمخالصه نقد شبهات 

 نفـس آدمـی  ، كنـد  می در سینه است؛ اما مراد از قلبی كه قرآن آن را مركز ادراك معرفی

 : گوید می كه شاعر گونه باشد؛ همان می

 كرد می آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا كرد  می ها دل طلب جام جم از ما سال

كه  جایی موضوع و محمول یا مقدم و تالی؛ مثال به جای آن هجاب 1:مغالطه ایهام انعکاس

در شـبهه   1ت.هر سیال زردی عسل اسـ : هر عسلی سیال و زرد است؛ گفته شود: بگوید

 : همین مغالطه وجود دارد 9معروف اقتباس قرآن از كتاب مقدس

 مشابه كتاب مقدس است؛ ، برخی مطالب قرآن: صغری* 

 از كتاب مقدس اقتباس شده است؛، هر آنچه مشابه كتاب مقدس باشد: كبری* 

 برخی مطالب قرآن از كتاب مقدس اقتباس شده است. : نتیجه* 

جـا   هانعکاس وجود دارد؛ یعنی موضوع و محمول جاب ایهامِ ةمغالط ،در كبرای این شبهه

 : . وجه صحیح كبری باید به این شکل باشداند هشد

 مشابه كتاب مقدس است.، هر آنچه از كتاب مقدس اقتباس شده باشد

خللی در ساختار یا مـواد تشـکیل دهنـده اسـتدالل وجـود داشـته        :مغالطه سوء تالیف

ایجاد شبهه بیان شد در حقیقت بـه ایـن نـوع از     نقد ابزار و موادِ آنچه در مبحثِ 2.باشد

 : شود عبارت است از می مغالطه برگشت دارد. لیست مواردی كه به سوء تالیف منتهی

 قیاس تنها از یک مقدمه تشکیل یافته باشد؛* 

 دو مقدمه در حقیقت تکرار یک قضیه واحد باشند؛* 

 ه باشد؛هر مقدمه خود تركیبی از چند قضی* 

 از نتیجه باشند؛تر  مقدمات ناشناخته* 

 حد وسط در دو مقدمه تکرار نشده باشد؛* 

 حد اصغر و اكبر در نتیجه وجود نداشته باشد؛* 

 حد وسط در نتیجه وجود داشته باشد؛* 

                                                            
1  . Consequent. 

 .213، ص نطقمالمظفر،  .1
 .12، ص نقد شبهاتمعرفت،  .9
 .219، ص همانمظفر،  .2
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 1شرایط انتاج قیاس رعایت نشده باشد.* 

 . ...و* 

یعنـی اسـتداللی كـه     ؛داشـت اشـاره   ربطـی  مغالطات غیـر صـوریِ  توان به  می چنین هم

اما با ترفندهایی ماننـد توسـل بـه    ، ارتباطی میان مقدمات و نتیجه وجود ندارد گونه هیچ

مخاطـب را قـانع   ، عوام فریبی و امثال آن، جلب ترحم و دلسوزی، تشنیع مخاطب، زور

   1نماید.

ین ترتیـب  بد ؛ربطی است غیر صوریِ مغالطاتِ یکی از انواعِ 9:مغالطه کامیون تبلیغاتی

كنـد   كند كه مخاطب احسـاس مـى   طورى مطلب را به مخاطب القا مى كننده استداللكه 

ماندگى وى از خیل جمعیتى است  مستلزم خروج یا عقب ،انکار نتیجه مورد نظر گوینده

شاید بتوان گفت برخی شبهاتی كه از سوی روش فکـران   .2كه بدان نتیجه اعتراف دارند

زیرا جامعـه شـریعت مـدار را دائمـا بـه عقـب       ، مغالطه باشد شود از این نوع می مطرح

ماندگی از جهان مدرن متهم كرده و مسائلی چون تفـاوت زن و مـرد در ارث و دیـه و    

 شمرند. می یی از این عقب ماندگی برها شهادت و امثال آن را به عنوان نماد

 ی افزایش تاثیر نقدها تکنیک

تاثیر نقد و وصول بـه نتیجـه را   ، برخی قواعد رعایت، های نقد گذشته از اصول و روش

گرچه عـدم رعایـت ایـن     ؛برد می و اعتبار نقد را باالدهد  میافزایش  گیری به حد چشم

 كند. نمی اعتبار نقد را زائل ،قواعد

 اجمال و تفصیل. 3

بـدون ذكـر   ، ابتـدا چکیـده و لـب  مطلـب    ، بسیار پسندیده است كه در هنگام بیان نقـد 

. دانشمندان علم بالغت تاكید دارند 2له بیان شود و سپس وارد تفصیل شدمستندات و اد

                                                            
 .212-219، ص همانمظفر،  .1
 .23-93، ص همانرضا محمد زاده،  .1

3  . Band wagon Argument. 

 .21، ص همانرضا محمد زاده،  .2
 .35، ص شیوه پاسخمحمدی،  .2
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زیـرا ذهـن وی را    1،بر مخاطب خواهد داشتتری  كه روش اجمال و تفصیل تاثیر قوی

هـای بیـانی قـرآن     . اجمال و تفصیل یکی از روش1آماده دریافت تفصیالت خواهد كرد

تفصیلی است از  هیی كه بعد نازل شداه سوره مطالب بسیاری از اند كه گفته .9كریم است

ی هـا  و ایـن واقعیـت در غالـب سـوره     نـد ا كه پیش از آن نازل شدهای  محتوایات سوره

به طریقه را چنین قرآن كریم تمام اصول عقاید  هم 2جاری است.، قرآن كوچک و بزرگ

، ی طـوالنی و مفصـل  هـا  . ایـن روش در پاسـخ  2اجمال و تفصیل مطـرح نمـوده اسـت   

وی را از سـردرگمی محافظـت    ،زیرا با ساماندهی ذهن مخاطب، خواهد بود تر ضروری

همین شـیوه را   نقد شبهاتمعرفت)ره( در كتاب  اهللةآیخواهد كرد. از همین روست كه 

پاسخ را ذكر كـرده و سـپس وارد    ۀچکید، ی مفصل ابتداها شبههبیشتر پیش گرفته و در 

 .اند هبحث تفصیلی شد

 کننده کیشان شبههاستناد نقد به هم  .1

عرضـه شـده   ، پـرداز  بهترین نقد آن است كه از جانب هم كیشان و یا هم مذهبان شـبهه 

 : داردباشد سه ویژگی  پرداز كیشان شبهه باشد. ناقدی كه از هم

 طور كامل آشناست؛ هب پرداز با مبانی شبهه. 1

 را دارد؛ پرداز ی شبههها توانایی فهم كامل و دقیق گفته. 1

سیاسـی و یـا اعتقـادی    ، ی مذهبیها متاثر شدن از پیش فر ، گرایی بتعص  تهامِاز ا. 9

 .. مبرّاست..و

، مطـرح شـده باشـد    پـرداز  شـبهه  كیشانِ نقدی كه از جانب هم، با وجود این سه ویژگی

 گذارد.   نمی بوده و جایی برای تردید باقیتر  اطمینان بخش

شـبهه  ، اند هدكرن بر قرآن وارد اه مستشرقیی كها نقد ترین یکی از اساسی، به عنوان مثال

ی مبسوطی بـه ایـن   ها است. دانشمندان اسالمی پاسخ ,ایجاد قرآن توسط نفس پیامبر

                                                            
 .52، ص مختصر المعانیاسعد الدین، تفتازانی،  .1
 .259، ص البالغه القرآنیهابوموسی،  ،محمد .1
 .163، ص اسئله القرآن و اجوبتهمحمدبن ابی بکر، رازی،  .9
 . 113، صالخطاب القرآنیخلود، العموش،  .2

 ، پاورقی.51، ص اسرار التکرار فی القرآنود بن حمزه، كرمانی، محم .2



 

 

 

 
 

   23 های نقد شبهات قرآنی و روشمروری بر اصول 

آن فـوق   تـاثیر ، بیان شود، اما وقتی پاسخ از جانب مستشرقی دیگر، اند هدداشبهه عرضه 

 : نویسد می عادر رد این اد «شیبس»یابد. یکی از مستشرقان به نام  می العاده افزایش

 ،. قـرآن اسـت خطـایی محـض   ، این نظریه، است ,كالم محمد، برخی معتقدند قرآن»

ـ و فوق استطاعت محمـد اُ است كالم خدا  كالمـی  ، ی اسـت كـه در آن دوران تاریـک   م 

سـوی نـور كشـاند.    ه واداشته و مردم را از ظلمات ب تبیاورد كه عقول حکما را به حیر

 ،كند. اما جـای تعجـب نیسـت    می پایی چنین اعترافیشاید تعجب كنید كه یک فرد ارو

دم و دریافتم كه در آن معانی عالی و نظم محکمی وجود كرقرآن را مطالعه  ،چرا كه من

دارد. بالغتی در آن هست كه تا كنون مثل آن را ندیده ام كه یک جمله آن فایده تالیفات 

 1«متعدد را دارد.

شـود   مـی  است كه مدعی «لولینگ»روزی به نام شبهه یکی از مستشرقان ام، نمونه دیگر

كاری شده و مفاهیم آن  دست ،توسط مسلمانان ,قرآن پس از رحلت پیامبراصلی متن 

طور كلی تغییر كرده است. وی در تحقیقات خود سـعی دارد آن مـتن اصـلی را كـه     ه ب

 گونـه  ؛ اما از روی اینکه هـیچ كندمسیحی دارد را باز سازی ـ   مدعی است ریشه یهودی

، بدون هـیچ شـاهدی  ، در كمال شگفتی، دلیل و مدرك تاریخی و علمی در دست ندارد

، تلفظ و اعراب كلمات قرآن را مطابق فرضیه خود تغییر داده و بعضا گام را فراتر نهـاده 

رسد كه بهترین  می به نظر 1ترتیب و حتی كل واژگان را تغییر داده است.، عناصر صامت

بیـان شـده    «هاوتینـگ »، باشد كه از زبان مستشرق معاصر دیگر نقدی، نقد بر این شبهه

اسـتداللی  ، دست آوردن متن اصـلی ه در ب «لولینگ»كند كه نظریه  می است. وی تصریح

راهی برای بررسی صحت متن باز سازی شده پیشنهادی لولینگ : گوید می دوری بوده و

ی پژوهشـی یـک نفـر    هـا  وجود ندارد. تغییر متن قرآن برای سازگاری بـا پـیش فـر    

 9خطرناك است.

                                                            
 .22، ص المستشروق و القرآن الکریم فی المراجع العربیهعلی ابراهیم، نمله،  .1
هفـت  ، ترجمـه سـید علـی آقـایی، مجلـه      «های قرآنی پس از دوره روشنگری در غرب پژوهش»شولر، ماركو،  .1

 .61-63، ص 92، شماره آسمان
 .61ن، ص هما .9
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شیعه معتقد بـه تحریـف    اند هاتهام برخی اهل تسنن به شیعیان است كه گفت، نمونه دیگر

رئـیس   «محمـد مـدنی  »پاسخ بـه ایـن اتهـام را از زبـان      معرفت اهللةآی باشد. می قرآن

كه  ز اینمعاذ اهلل ا»: نویسد می كند. محمد مدنی می دانشکده شریعت دانشگاه االزهر بیان

و در ادامه ادله كسانی كـه چنـین اتهـامی بـه شـیعه      « امامیه معتقد به كاستی قرآن باشد.

 1دهد. می را مورد انتقاد قرار اند هزد

 استناد نقد به افراد مورد اعتماد مخاطب .1

استناد آن به افراد و یا منـابع مـورد   ، ی نقدگذاردر افزایش تاثیر ها یکی از بهترین روش

، مسـلمانان دغدغـه منـد باشـند    ، خاطب است. با این وصف اگر مخاطـب نقـد  اعتماد م

 است. [و اهل بیت ,بهترین منبع استناد خود قرآن و كالم نبوی

 ,ی خود را مستند به قـرآن و پیـامبر  ها بوده است كه پاسخ [خود ائمه این روشِ

اذا حلدثتکم  »: كنـد  مـی  نقـل  {نمودند. به عنوان مثال كلینی با ذكر سند از امام باقر می

]دلـیلش را  از   از من، هرگاه برایتان از چیزی سخن گفتم 1؛بش ء فاعئلون  من کتاو اهلل

 {كند كه فردی از امـام صـادق   می چنین با ذكر سند نقل وی هم«. كتاب خدا بخواهید

ملا  »: در پایـان فرمـود  ، امام پاسخ داد و برای جلوگیری از قیل و قـال  سواالتی پرسید و

 ,از رسول اهلل، ؛ هر آنچه در پاسخ تو گفتم9 ,ء ف و عن رعول اهلل من ش   فمه  كاََجَبتُ

«.است

دلیـل تـو بـر امامـت     : احتماال از همین روست كه وقتی از فضـل بـن شـاذان پرسـیدند    

كتـاب خـدا و سـنت رسـول      ،دلیل بـر آن : چیست؟ در پاسخ گفت {امیرمومنان علی

 وی 2بــه ذكــر تفصــیلی ادلــه پرداخــت. ،هــدی و اجمــاع مســلمین اســت. و در ادامــه

خود را در كنار ، ه بپردازد؛ اما با گفتن این جملهبه ادلّ مستقیما  ،توانست بدون مقدمه می

ـ    تتا مخاطب دریابد كه مخالفـ ، خدا و رسول و امت اسالمی قرار داد  ةبـا وی بـه منزل

 مخالفت با خدا و رسول و امت اسالمی خواهد بود.

                                                            
 .31، ص صیانه القرآن من التحریفمحمد هادی، معرفت،  .1
 .63، ص 1، جاالصول من الکافیكلینی،  .1
 .25، ص 1، ج همانكلینی،  .9
 .2، تحقیق جالل الدین حسینی، ص االیضاحفضل بن شاذان،  .2
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استناد پاسخ به بزرگـان دیـن و مـذهب نیـز كـاركرد مشـابهی در        ،گذشته از منابع شرع

پـس از  ، ی قـرآن ناپذیر تحریفاز این روست كه نویسنده كتاب  ،افزایش تاثیر نقد دارد

از دانشمندان امامی كه بـه  ای  طوالنیفهرست ، استدالل به آیات و روایات نافی تحریف

كند كه  می . این لیست به خوبی ثابت1كند می را ارائه اند هاین آیات و روایات استناد كرد

برداشـت شخصـی وی   ، ادعای نویسنده مبنی بر داللت آیات و روایات بر نفی تحریـف 

 بلکه گفتمان غالب حوزه شیعی است.، نبوده

 ی متعددها پاسخ. 4

در قسمت اصول ساختاری نقد بیان شد كه نقد باید اختصاصی بوده و در بسـتر علمـی   

ی نفـی دیگـر   اكه دو اصل مذكور به معن كنیم می این قسمت بیان در .شبهه عرضه شود

بلکه بسیار نیکو خواهد بود كه عالوه بر پاسخ اختصاصی مطابق با بستر ، نیست ها پاسخ

یی كـه  هـا  ی عمومی و پاسخها ی پاسخ نیز مطرح شود. اعم از پاسخها سایر گونه، شبهه

هجوم همـه   ،نخست: دو فایده داردشود. تعدد نقد دست كم  می در سایر بسترها مطرح

ی احتمالی پاسخ ها به نابودی و اضمحالل كامل آن منجر گشته و كاستی، جانبه به شبهه

 را سـد  هـا  و ورود به سـایر عرصـه   پرداز اصلی پوشانده شده و در نهایت راه فرار شبهه

و قلـب  نقد نیـز بایـد در نفـس    ، نظر به این كه شبهه امری نفسانی است: نماید. دوم می

شدن دریچـه   به گشوده، ی كلی و متعددها مخاطب رسوخ كند. در این مسیر ارائه پاسخ

 .كردقلب مخاطب و پذیرش پاسخ اصلی كمک خواهد 

ی كلـی  ها اما نباید پاسخ، شودپس از پاسخ اصلی ذكر ، ها البته بهتر است كه سایر پاسخ

در یـک موضـع ماننـد    ها  آن راست كه به ذكتر  بلکه مناسب، كردرا ذیل هر شبهه تکرار 

 بسنده شود.، مقدمه

 ی نقضی ها تقدم پاسخ. 1

از در دفع و ، ی متعدد به یک شبههها ارائه پاسخ، كه در بخش پیشین بیان شد گونه همان

نقد ابتدا با یک پاسخ نقضی ، شود می است. در این میان توصیهتر  شبهه كارآمدبین بردن 

ـ ی حها آغاز گردد و سپس به پاسخ شـود كـه    مـی  ی روی آورد. پاسـخ نقضـی باعـث   لّ
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 ،استدالل شبهه گر و دژی كه در آن سنگر گرفته است در هم فرو ریزد و بـدین ترتیـب  

در ارائه پاسخ نقضی باید از میان اصـول   1ی هموار گردد.ی حلّها عرصه برای بیان پاسخ

كـه بـا   كر شـود  ذیی ها نمونه، یقینی و بدیهی عقلی و یا دست كم از معتقدات شبهه گر

كه شبهه گـر مجبـور باشـد كـه یـا      ای  به گونه؛ استدالل مذكور در شبهه ناسازگار باشد

بـه عنـوان    كند؛برد و یا از شبهه مذكور چشم پوشی باعتقادات یقینی خود را زیر سوال 

را دلیـل بـر    {كـه والدت بـدون پـدر عیسـی     ها قرآن كریم در پاسخ به نصرانی، مثال

؛ 1ءَادَمَ کَمَثَللِ  اللَلهِ  عِنلدَ   عِمسلىَ  مَثَللَ  إِنَ: فرماید می ،موده بودندالوهیت وی معرفی ن

استدالل آنـان را نقـض    ،بدین ترتیب .«داستان عیسی نزد خدا همچون داستان آدم است

كـه در مسـئله خلقـت     نیسـتند حـال آن   {چرا كه نصرانیان قائل به الوهیـت آدم  ،كرد

 پـرداز  ی نقضی تنها استدالل شبههها توجه داشت كه پاسخهمانند یکدیگر اند. البته باید 

بنـای  ، ی شـبهه هـا  تواند بر روی خرابه می ی است كهو این پاسخ حلّ، كند می را تخریب

 9محکم و استوار حق را بنا نهد.

 نقد شبهات قرآني شناسي آسیب

 اتی بیان نقـد شـبه  ها ی نقد شبهات و یا آسیبها در این مجال به بررسی برخی آسیب

 پردازیم. می

 الزام مخاطب به پذیرش. 3

هم خود گمراه شده و هم ، كندشکی نیست كه اگر ناقد در مسیر نقد خود ناقص عمل  

كشاند. اما سوال این است كه اگر وی شرایط را سـنجید و بـا    می دیگران را به گمراهی

حوصـله   رعایت ضوابط الزم پاسخ خود را به شکل ساختارمند ارائه كـرد و بـا صـبر و   

باید مطمئن باشد كه مخاطب حتما قانع شده و دست از ، تمام جوانب امر را پوشش داد

طور كلی در هر ه ادعای خود بردارد؟ پاسخ منفی است. نه تنها در پاسخ به شبهه بلکه ب

است نـه قـانع    كننده ارائه مطالب قانع، وظیفه مبلغان و مدافعان از حریم اسالمای  مسئله

                                                            
 .65ص ، روش پاسخمحمدی،  .1
 .23 ، آیهآل عمران .1
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و ، امری است و قانع شدن مخاطب امری دیگـر  كننده وجود مطالب قانعكردن مخاطب. 

بر نفس مخاطب ای  آنچه كه در توانایی ناقد است تنها همان امر اول بوده و هیچ سیطره

 مُذَکِرٌ لَسْلتَ  أَنتَ إِنَمَا فَذَکِرْ 1:نداشته و نباید داشته باشد تا وی را ملزم به پذیرش نماید

 1«. و بر آنـان تسـلطی نـداری   ای  ؛ پس تذكر بده كه تو تنها تذكر دهندهمْطِرٍبِمُصَ عَلَمْ ِم

كنـد و انسـان را در    مـی  حتی خود قرآن نیز مسئولیت خویش را در ارائه طریق خالصه

ما راه  ؛کَفُورًا إِمَا وَ شَاکِرًا إِمَا السَبِملَ هَدَیْنَاهُ إِنَا 9:گذارد می پذیرش و عدم پذیرش آزاد

 2«.خواهد بود و یا ناسپاس ارزگیا سپاس، ا به او نشان دادیمر

.. باعـث انکـار   .راحـت طلبـی و  ، غـرور ، ی نفسانی چون شکّاكی تها ممکن است زمینه

دنبال تخریب باشد. ه تنها ب مخاطب شده باشد و یا ممکن است وی قصد سوء داشته و

نائل آمده است و چه بسـا   ناقد با ارائه پاسخ كافی و الزم به هدف خود، در هر صورت

به نقض غر  ختم گردد و بر سرسختی مخاطـب  ، اصرار بیش از حد بر پذیرش پاسخ

 شبهه افکن را به هدف پلید خود برساند.، بیفزاید و یا با ایجاد فضای اضطراب و تشنج

 ترویج ناخواسته شبهه .1

باشـد. ممکـن    مـی  ترویج نا خواسته شـبهه ، در بستر نقد شبهاتبزرگ یکی از خطرات 

امـا ایـن شـبهه از مرزهـای     ، را مطـرح كـرده باشـد   ای  در اروپا شـبهه ، است مستشرقی

منـد بـا نیـت     ها خارج نشده باشد. در این زمان یک مسلمان دغدغـه  ها و كتاب دانشگاه

، وارد عرصه شده شبهه را به نحو عمومی در مـتن جامعـه اسـالمی منتشـر نمـوده     ، خیر

در راستای اهـداف  ، برآید ر این حال اگر نتواند از عهده پاسخ. دكند دهی اقدام به پاسخ

 شبهه افکنان گام برداشته و به القای شبهه در قلوب مومنین پرداخته است. 

عمومی شبهه محل  ةباز هم عمل وی در اشاع، اما اگر توانایی ارائه پاسخ را داشته باشد

انـد پاسـخ مطـرح شـده را     ممکن است كسی شبهه را بشـنود امـا نتو   زیرا ،اشکال است

-ی انحراف فکری داشته و یا گرفتـار مشـکالت اقتصـادی   ها و یا شخصی زمینه، دریابد

                                                            
 .191، ص 12، ج من وحی القرآنسید محمد حسین، فضل اهلل،  .1
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 .162، ص 19، ج همانفضل اهلل،  .9
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اما قلب او در مقابل ، شبهه به سادگی در قلب وی نشیند، اجتماعی باشد و بدین ترتیب

از تـر   تجربه نشان داده اسـت كـه بـاز سـازی سـخت     ، سركشی كند. و در نهایت، پاسخ

 هرگز همانند شیء سالم نخواهد شد.، شیء باز سازی شدهتخریب بوده و 

آن اطالعنـد در معـر     بـی  كسانی كه گرچه از شبهه، نخست: این قاعده دو استثا دارد

 شبهه بر آنان القا خواهد شد؛ ، بوده و دیر یا زود

تبلیغ معارف اسالمی و قرآنی بوده و از شـبهه  ، در موردی كه هدف اصلی، استثنای دوم

ذهـن  ، زیرا بیان شبهه ،ان ابزاری برای بیان معارف اسالمی و قرآنی استفاده نمایدبه عنو

 د. كن می ی بعدی را ایجادها مخاطب را فعال نموده و زمینه دریافت آموزه

البته در هر دو مورد الزم است كه مبلغ با آمـادگی كامـل و احتیـاط وارد عمـل شـده و      

 چنـین  پـذیرش پاسـخ سـرباز نخواهـد زد. هـم     از ، اطمینان داشته باشد كه مخاطب نیـز 

: نیکوست كه مفاد شبهه در قالـب پرسـش مطـرح گـردد؛ بـه عنـوان مثـال گفتـه شـود         

پاسخ قرآن پژوهان بـه  ، كه قرآن از فرهنگ زمانه تاثیر پذیرفته اند همستشرقان شبهه كرد»

 ،دهشود كه مطالب یـاد شـ   می به مخاطب آگاهی داده، با این روش«. این شبهه چیست؟

 حل شده بوده و به زودی پاسخ درخور آن را دریافت خواهد نمود.  ای شبهه

را همین مسئله معرفی  نقد شبهاتمرحوم استاد معرفت)ره( انگیزه خود از تالیف كتاب 

، نمودند. به خاطر دارم كه ایشـان روزی در راهـروی دانشـگاه علـوم اسـالمی رضـوی      

بـه خـوبی   ، در تبیین شبهه، این آقا: فرمود در دست داشت و با حالتی محزونای  نوشته

بـر  ، اما متاسفانه از عهده پاسخ بر نیامده است. هر كس این نوشته را بخواند، عمل كرده

محروم است. بدین ترتیب این نویسنده نقش مـرو ج   كننده قانع اما از پاسخِ، شبهه واقف

باید خود وارد میدان شده و شبهه را ایفا نموده است. استاد معرفت در ادامه فرمودند كه 

فـوق  جامه عمل پوشاند و كتاب ، به وعده خود، كتابی در خور بنویسم و پس از چندی

 .را نگاشت

 گذر از شبهه پیش از ارائه پاسخ کافی و وافی .1

از باز سازی است. در تکمیل قاعده پیشین بایـد  تر  تخریب آسان، كه ذكر شد گونه همان

: ختن به نقد شبهات بایـد از دو امـر اطمینـان حاصـل نمایـد     گفت كه ناقد پیش از پردا
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توانایی بیـان و  ، كه مقتضی و درخور شبهه رسیده باشد. دوم این به پاسخِ كه نخست این

ـ       ه القای آن به مخاطب را نیز در خود ببیند. پس تا زمانی كـه شـبهه بـرای خـود ناقـد ب

نباید اقدام به بیان نقـد  ، ده باشدطوركامل حل نشده باشد و تمام ابعاد آن را بررسی نکر

باز هم نبایـد بـه بیـان نقـد مبـادرت      ، نیز رسیده باشدای  نماید. حتی اگر به چنین درجه

ممکن است توانایی بیان و اقناع مخاطـب را نداشـته و یـا بـه علـت وجـود        زیرا، ورزد

كـه   الزم اسـت  بنـابراین . ورزدمخاطب از پذیرش پاسخ استنکاف ، ها برخی پیش زمینه

صـالحیت بیـان و در مخاطـب     ،یعنـی در خـود   ؛ناقد شرط دیگری را نیـز لحـاظ كنـد   

 صالحیت پذیرش را احراز نماید.

 ها انکار واقعیت. 4

، كننده و معقول ارائه ان سعی دارند كه شبهه خود را در لباسی موج پرداز تردید شبهه یب

می و قرآنـی بهـره جسـته و    ی اسالها به طور گسترده از حقایق و واقعیت، در این راستا

د. ناقد باید توانایی باالیی در تشخیص سره از ناسـره  نده می جلوه ،شبهات خود را حق

 ی ناسـره بگـذارد؛ در غیـر ایـن صـورت بـه مکـابره و       ها داشته و تنها انگشت بر مولفه

 منطقی متهم خواهد شد. بی

و  گـویی  پراكنـده ، شـود  مـی  قرآن مطرحدر خصوص به عنوان مثال یکی از شبهاتی كه 

و در  در قـرآن تکـرار وجـود دارد   ی زیاد در قرآن است. باید توجه داشت كـه  ها تکرار

شاهد چنین وضعیتی هستیم.  {ویژه موسیه های انبیاء چون نوح و ابراهیم و ب داستان

د. بلکه الزم است كراصل قضیه را انکار ، هرگز نباید در مقام پاسخ به این شبهه بنابراین

چنین نباید  هم 1.دادهای قرآن را شرح  حکمت تکرار و پراكندگی داستان، رشضمن پذی

ی قرآن بـا  ها و آموزه ها شباهت برخی قصه، در قبال شبهه اقتباس قرآن از كتاب مقدس

انّ : كه خود قرآن به چنین شباهتی اعتـراف دارد  چه آن كرد،پیشین را انکار  های ابكت

 .1مم و موع هذا لف  الصحف االول  صحف ابراه
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 ها سایر آسیب

ی بیان نقد شبهات بسیار زیاد اسـت. برخـی   ها چنین آسیب ی نقد شبهات و همها آسیب

خود روشن بوده و نیاز به توضـیح  ، دیگربعضی ضمن مباحث سابق بیان شد و  ها ناز آ

به ذكر فهرست برخی دیگـر از  ، خاصی ندارند؛ از همین رو و به جهت رعایت اختصار

 :  نماییم می بسنده ها آسیب

 خلط میان سوال و شبهه؛. 1

 مغر ؛ پردازِ مند و شبهه دغدغه یکسان انگاشتن پرسشگرِ 1

 ارائه پاسخ پیش از مهیا نمودن زمینه الزم؛ . 9

 ؛ارائه پاسخ بدون ذكر مستندات. 2

 ی كلی و عمومی؛ها اكتفا به پاسخ. 2

 ؛ی نقضی و جدلیها اكتفا به پاسخ. 6

 نقد؛عدم جامعیت . 5

 ی علمی محض؛ها در نظر نگرفتن جایگاه شبهه )قلب( و اكتفا به بیان پاسخ. 5

 ی فکری مخاطب؛ها بی توجهی به پیش زمینه. 3

 شتابزدگی در پاسخ؛. 13

 عدم رعایت مقتضای حال؛ . 11

 جا؛ بی تفصیل. 11

 مورد؛  بی اجمال. 19

 صدور فتوا به جای نقد؛ . 12

 شتاب زدگی در پاسخ؛. 12

 طرف مقابل شود(؛ گیری بیان جزمی)اگر باعث جبهه. 16

 بیان جانبدارانه؛. 15

 عدم رعایت اخالق و ادب علمی؛ . 15

   . ...و



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول: 

 آیا قرآن جز وحی، منبع دیگری دارد؟





 

 منبع دیگری دارد؟ ،آیا قرآن جز وحی

 وحى یگانه منبع قرآن

سایر ادیان به پـژوهش   ۀكه دربار یبا همان روش، بسیارى از مستشرقان در تألیفات خود

وحـى   اند؛ با این باور كه سروكاری با متنی كـه  سخن از اسالم و قرآن گفته، اند پرداخته

منـابعی   نموده كه برای این ادیان ایشان طبیعى مى ندارند. بدین رو درنگاه، آسمانى باشد

ها در طول تـاریخ بـوده باشـد. حتّـى      این آیین دست و پا كنند كه تأمین كننده محتوای

یی همچـون ضـربه زدن بـه    ها انگیزه با، اند ودن داشتهمستشرقانى كه تظاهر به مسیحى ب

تـالش در جهـت مسـیحى    ، هوادارى از مسیحیان در برابر خطر گسترش اسـالم ، اسالم

 سیاسى و اقتصادى به سوی، فرهنگى، هاى استعمارى چنین انگیزه و هم، كردن مسلمانان

كـه تحـت تـأثیر ایـن      شبهاتی ترین یکی از مهم. اند همطالعات انتقادی در باب اسالم رفت

 ترین آن است كه قرآن از منابع مختلفی بهره برده كه مهم، اند هتفکرات بر قرآن وارد كرد

 پایة خود دو دلیـل اقامـه   بی است. آنان بر این ادعای توراتبه ویژه ، كتاب مقدسها  آن

 : كنند می

بـن نوفـل    ةورقل ماننـد   ؛با مسیحیانی كه در مکه اقامـت داشـتند   ,ارتباط پیامبر: الف

هایی كـه   چنین با یهودیان ساكن مدینه در مسافرت و هم }عموزادۀ حضرت خدیجه
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اخالقی قرآن به مواعظ كتـاب مقـدس    هایجا داشته است. چنان كه برخی دستور به آن

 .1شود پیامبر این سخنان را از اهل كتاب گرفته است می شباهت فراوان دارد و معلوم

هـاى اخـروى و جهـنم و     آن مانند داستان معراج و نعمتی قرها چنین برخی داستان هم

كـه همـه و همـه بـر     ، گانه و دیگر احکام عبـادى  صراط و آغاز با بسمله ونمازهاى پنج

 1گرفته از متون كهن است.

ایـن دسـتورها در   »: برخی آیات خود قرآن بر این تأثیر پذیری داللت دارنـد؛ ماننـد  : ب

 9«كتب ابراهیم و موسى. در ؛آمده استهم كتب آسمانى پیشین 

كـافى  هـا   آن آیا همین نشانه بـراى ، هاى پیشینیان نیز آمده است و توصیف آن در كتاب»

 2«خوبى از آن آگاهند؟! هنیست كه علماى بنى اسرائیل ب

هاى موسى آمده خبر نیافته است؛ و نیز همان ابراهیمـى كـه وفـا     آیا بدانچه در صحیفه»

 2 «دارد. ر گناه دیگرى را بر نمىاى با كرد. كه هیچ بردارنده

 كه به زبان غیر عربی بودهـ مطالب كتاب مقدس ، ادعا شده است كه بر اساس این آیات

مردم را بدان بیم ، و او نیز با زبان عربى آشکاررسانده عالمان بنى اسرائیل به محم د را  ـ

 داده است.

تنها بـدان جهـت بـوده كـه     گواهى دانشمندان اهل كتاب به درستى آنچه در قرآن است 

 اند! ایشان نیز در آوردن آن شریک بوده

گوید او بر كتاب موسى شاگردى كرده و آن را در قالب  چنین آیه زیر به صراحت مى هم

و ایـن  ، كتاب موسى كه پیشـوا و رحمـت بـود   ، و پیش از آن»: زبان عربى ریخته است

                                                            
آراء ، عصر ایمان، فصـل نهـم، همچنـین ر.ك: عمـر رضـوان،      135ص  ،2، ج تاریخ تمدندورانت،  . ر.ك: ویل1

، ترجمه جورج تامر، فصل تاریخ قرآنو نولد كه،  992و  151 ، ص1، ج مستشرقین حول القرآن الکریم و تفسیره
 . 9اول، ص 

 همان.. 1

 . صحُُفِ إِبْرَاهِممَ وَ مُوعىَ  لىَإِنَ هَذَا لَفِى الصُحُفِ الْأُو: 13و 15، آیات اعلی. 9
 .أَ وَ لَمْ یَکُن ل َُمْ ءَایَةً أَن یَهْلَمَهُ عُلَمَؤُاْ بَنىِ إِعْرَ ءِیلَ وَ إِنَهُ لَفِى زُبُرِ الْأَوَلِمنَ: 135و  136، آیات شعراء. 2

 .بْرَاهِممَ الَذِى وَفىوَ إِ  أَمْ لَمْ یُنَبَأْ بِمَا فىِ صُحُفِ مُوعىَ: 95و  96 ، آیاتنجم. 2
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زبـان عربـى و فصـیح و     هـاى تـورات اسـت در حـالى كـه بـه       كتاب هماهنگ با نشانه

 1« گویاست

عربى برگـردان از كتـاب اصـلى ـ تـورات ـ اسـت و منظـور از          ةنسخ، قرآن ،در نتیجه

 9نیز برگردان عربى از متن اصلى غیر عربى است. 1«فُصِلَتْ آیَاتُهُ»

 : پاسخ به ادعای اول 

و از یـک   انـد  هآمد ما مسلمانان بر این باوریم كه همه ادیان الهى از یک منبع فرود: اوال  

 :  ند ت گرفتهئسرچشمه زالل نش

و آنچه را به ، از دین آنچه را كه به نوح درباره آن سفارش فرمود براى شما تشریع كرد»

تو وحى كردیم و آنچه را كه درباره آن به ابراهیم و موسى و عیسى سفارش نمودیم كه 

 2«ازى مکنید.اند هدین را به پا دارید و در آن تفرق

و تکـالیف در پـى    هاو همه دسـتور ، اند یک دین و یک آیینهمه ادیان به مثابه براین بنا

از آدم تـا  ، یک هدف مشترك هستند كه همان تکامل آدمى است و حقیقت همـه ادیـان  

إِنَ : كه همان تسلیم در برابر خدا و پرستش خالصانه اوست و بس، اسالم است، خاتم

 2.الَمُاالْءِعْ   الدِینَ عِنْدَ اللّه

از  ناگزیر باید دلیلى منطقى داشته باشـد كـه  ، هم گرایى و هم سخنى ادیان آسمانى: ثانیا 

 : سه حالت خارج نخواهد بود

، . برخوردارى از خاستگاه مشترك؛ زیرا همگى برگرفته از یک ریشه و بن مایه هستند1

 ها نیز طبعا  همگون خواهند بود. و در نتیجه در سرشاخه

                                                            
  هَذَا کِتَاوٌ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِمًا لِمُنذِرَ الَذِینَ ظَلَمُواْ وَ بُشْرَى وَ مِن قَبْلِهِ کِتَاوُ مُوعىَ إِمَامًا وَ رَحْمَة وَ: 11، آیه احقاف. 1

 . لِلْمُحْسِنِمن
 .9، آیه فصلت. 1
 .155 -159، ص 1ج ، فصل: القرآن و الکتاب بیئه القرآن الکتابیه، ر.ك. یوسف دره حداد، دروس قرآنیه. 9
وَ   بِهِ نُوحًا وَ الَذِى أَوْحَمْنَا إِلَمْكَ وَ مَا وَصَلمْنَا بِلهِ إِبْلرَاهِممَ وَ مُوعلىَ      شَرَعَ لَکُم مِنَ الدِینِ مَا وَصىَ: 19 ، آیهشوری. 2

هِ مَلن  فَرَقُواْ فِمهِ کَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِکِمنَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَمْهِ اللَهُ یجَْتَبىِ إِلَمْهِ مَن یَشَاءُ وَ ی َْلدِى إِلَمْل  عِمسىَ أَنْ أَقِممُواْ الدِینَ وَ لَا تَتَ
 . یُنِمب
 ، آیـات و بقـره  55 ، آیه بر این مطلب در آیات متعدد تأكید شده است. از جمله: آل عمران :13، آیه آل عمران. 2

192-195. 
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 اند. دلیل آن كه برخى از برخى دیگر گرفته شده. یا به 1

 اى در كار نیست. . یا آن كه این همانندى از روى اتفاق بوده و دلیل آگاهانه9

چرا كه با حکمت شگرف حـاكم بـر جهـان    ، توان پذیرفت گزینه سوم را نمى، تردید بى

گزینه مسـتدلّ  ماند؛ سئوال این است كه چرا  می خواند. دو گزینه نخست باقی تدبیر نمى

 كنند؟ می پایه دوم اتفاق و بر گزینه بى شود می نادیده گرفته نخست

گزینه دیگر وجود دارد كه از جمله  بنیادی بی شواهد فراوانى بر استوارى احتمال اول و 

 : موارد ذیل است

قـرآن خـود بـه     اینان كه به قرآن استشهاد كرده ا ند باید توجـه داشـته باشـند كـه     :اوال 

مستقیما  وحى نـازل شـده تـا جهانیـان را      ,كند كه به پیامبر اسالم ت اظهار مىصراح

اجتهاد در برابر نـص   دهند می دیدگاهی دیگر كه به قرآن نسبت بنابراین 1،بدان بیم دهد

 است.

آن زمـان بـه   تـا  معارف استوارى به بشر تقدیم كرده كه هیچ اندیشه بشـرى  ، قرآن :ثانیا 

 به عنوان اعجاز علمی در قـرآن  بخشی از این حقایق تا كنون)ه بود.درراه نبها  آن آستانه

 (.كشف و استخراج شده است

هـاى سسـت و    هرگـز بـا افسـانه   ، هـاى بلنـد عرضـه شـده از سـوى قـرآن       آموزه :ثالثا 

 هاى عهدین همخوانى ندارد. نوشته دست

 : در پاسخ ادعای دوم آنان )آیات یاد شده( باید گفت

هـاى   اشاره به پندهایى دارد كه در آیـه  إِنَ هَذَا لَفِ  الصُحُفِ الْأُولَىآیه در « هذا»: اوال  

 : قبلى چنین آمده بود

و نام پروردگارش را یاد كـرد و نمـاز   ، رستگار آن كسى است كه خود را پاك گردانید»

 «با آن كه آخرت نیکوتر و پایدارتر است.، گزینید گزارد. ولى شما دنیا را بر مى

اى  سـابقه  آورده چیـز تـازه و بـى    ,ها بر این تأكید دارد كه آنچه پیامبر اسـالم  آیهاین 

اند نبوده است؛ زیرا دین الهى یکى است و بخشى از آن با  نسبت به آنچه پیامبران آورده

                                                            
 ، و... .169، نساء/13ر.ك. انعام/ .1
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بخشى دیگر در تعار  نیست. چنان كه در جای دیگری به این حقیقـت اشـاره كـرده    

  1.« سابقه نیستم ر و بىنوظهوای  هفرستاد بگو من»: است

مسـتتر در   مرجـع ضـمیرِ  ، أَمْ لَمْ یُنَبَأْ بِمَا فِ  صُحُفِ مُوعَى: در این آیه كه فرمود: ثانیا 

دارد  با ریشخند بدان اعالم مـى ، كسى است كه رو در روى رسالت ایستاده« لم ینب أ»فعل 

گران را نیز بر دوش خواهد بار گناه دی، كه در صورت ایمان نیاوردن دیگران به این پیام

دارد كه آیا بدیشان ابالغ نشده كه هیچ كسـى بـار    كشید. قرآن در پاسخ ایشان اعالم مى

بـه آنچـه در   ، نهنـد  گناه دیگرى را بر دوش نخواهد كشید؟ پس اگر به قرآن وقعى نمى

پـیش از ایـن بدیشـان نرسـیده     ها  آن مگر گزارش، هاى نخستین آمده اعتنا كنند صحیفه

 د؟بو

نـه تنهـا تأثیرپـذیری قـرآن از     ، یل اشاره داردئكه به شهادت علمای بنی اسراای  آیه: ثالثا 

روشن بر حقانیت دعوت محمدى است. ای  رساند بلکه خود نشانه نمی كتاب مقدس را

 : فرماید می چنان كه قرآن

ید و بگو به من خبر دهید اگر این قرآن از نزد خدا باشد و شما بـدان كـافر شـده باشـ    »

ر    شاهدى از فرزندان اسرائیل به همانند آن گواهى داده و ایمان آورده باشد و شـما تکبـ 

 1«نموده باشید ]آیا باز هم شما ستمکار نیستید. 

مانند قرآن است؛ یعنى از دانشمندان بنـى اسـرائیل   ، كه در آیه آمده« مانند آن»منظور از 

هاى تورات است  یکسره همانند آموزه هاى قرآن دهند آموزه كسانى هستند كه گواهى مى

حقیقت مطابق با ادیان پیشـین الهـى    ،كه خداوند بر موسى نازل فرموده و به همین دلیل

به عبارت دیگر هم پایه بودن قرآن بـا دیگـر    9اند. را در آن لمس كرده بدان ایمان آورده

غیـر  آسمانی و  یها كتاب آسمانی را متوجه شدند و دانستند كه این كتاب از سنخ كتاب

كردنـد جـا    مـی  اگر یقین به كپی بودن قـرآن پیـدا   .لذا به آن ایمان آوردند ،بشری است

تاریخ نیز گواه است كه بسیارى از  پیامبراسالم را تکذیب كنند.، داشت كه به جای تایید

                                                            
 .3، آیه احقاف. 1
مِثْلِلهِ فََلامَنَ وَ     قُلْ أَ رَءَیْتُمْ إِن کاَنَ مِنْ عِندِ اللَهِ وَ کَفَرْتمُ بِهِ وَ ش َِدَ شَاهِدٌ مِن بَنىِ إِعْرَ ءِیللَ عَللىَ  : 13، آیه احقاف. 1

 .112 ، آیهانعام ؛59، آیه مائده ؛161، آیه ؛ و نیز ر.ك. نساء الظَالِمِمن إِنَ اللَهَ لَا ی َْدِى الْقَوْمَ   اعْتَکْبرَْتمُ
 .112و  13 ، آیاتانعام ؛59، آیه مائده ؛161، آیه ر.ك. نساء. 9
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 انـد.پس منظـور   ایمان آورده، دانشمندان اهل كتاب به مجرد رسیدن پیام اسالم به ایشان

بـا   موافـق یـافتن آن  ، اسرائیل به حقانیـت دعـوت پیـامبر    از گواهى دانشمندان بنىقرآن 

 كه نزد خود داشتند. معیارهاى حقیقت بود

 اى گذرا میان قرآن و متون تحریف شده مقایسه

هاى قرآن را كه در اوج بلندى و عظمت قرار دارد با آنچه در متون  اینک برخى از آموزه

تا دلیلى قاطع بـر ایـن   ، كنیم ه بشر بدان دست یافته مقایسه مىدیگر آمده یا اندیشه كوتا

 مستند آن كتاب سترگ باشد.تواند  نمىهرگز ، قیقت باشد كه این مضامینح

 اوصاف جالل خداوند در قرآن. 3

اوسـت  »: كه در قرآن آمده است از این قرار اسـت  برخی از صفات جاللیه خدای متعال

اوسـت رحمتگـر   ، داننـده غیـب و آشـکار اسـت    ، تخدایى كه غیر از او معبودى نیسـ 

همان فرمانرواى پاك سالمت بخش ، مهربان. اوست خدایى كه غیر از او معبودى نیست

جب ار و متکب ر است. پاك اسـت خـدا از   ، عزیز، و مؤمن به حقیقت حقه خود كه نگهبان

ـ   آنچه با او شریک مى هـا و   امگردانند. اوست خداى خالق نوساز صورتگر كه بهتـرین ن

گوینـد و او عزیـز    ها و زمین اسـت تسـبیح او مـى    صفات از آن اوست. آنچه در آسمان

كیست آن كس كـه جـز   ، از آن اوست، ها و زمین است آنچه در آسمان»؛ 1«حکیم است.

آنچه در پیش روى آنان و آنچه در پشت سرشـان  ، به اذن او در پیشگاهش شفاعت كند

یابنـد. كرسـى او    او جز به آنچه بخواهـد احاطـه نمـى   داند. و به چیزى از علم  است مى

و اوسـت واالى  ، بر او دشـوار نیسـت  ها  آن ها و زمین را در برگرفته و نگهدارى آسمان

 1«بزرگ.

                                                            
هُوَ اللَهُ الَذِى لَا إِلَاهَ إِلَلا   حِممُهُوَ اللَهُ الَذِى لَا إِلَاهَ إِلَا هُوَ عَلِمُ الْغَمْبِ وَ الشَ َادَةِ هُوَ الرَحْمَانُ الرَ: 12-11آیـات   ،حشر. 1

وَ اللَهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَلوِرُ   ُ ا یُشْرِکُونَهُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُ َمْمِنُ الْهَزِیزُ الْجَبَارُ الْمُتَکَبرُِ عُبْحَانَ اللَهِ عَمَ
 .یُسَبِحُ لَهُ مَا فىِ السَمَاوَاتِ وَ الْأَرْ ِ وَ هُوَ الْهَزِیزُ الحَْکِممُ  سْنىَلَهُ الْأَعْمَاءُ الْحُ

ىِ الْلأَرْ ِ مَلن ذَا   اللَهُ لَا إِلَاهَ إِلَا هُوَ الْحَىُ الْقَمُومُ لَا تَأْخُذُهُ عِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ لَهُ مَا فىِ السَمَاوَاتِ وَ مَلا فل  : 122 ، آیهبقره. 1
ٍء ِملْن عِلِْملِه ِإَللا بَِملا َشلاَء وَِعلَع ُکرِْعلُمُه          أَیْدِی ِمْ وَ مَا خَلْفَ ُمْ وَ لَا یُحِمطُونَ بِشلىَ    لَذِى یَشْفَعُ عِندَهُ إِلَا بِإِذْنِهِ یَهْلَمُ مَا بَمنْا

 . ممالْهَظِ    السَمَاوَاتِ وَ الْأَرْ َ وَ لَا یَُودُهُ حِفْظُ ُمَا وَ هُوَ الْهَلىِ
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هـاى دیگـر    ولى كتاب، هاست كه قرآن آكنده از آنبود توصیفات بلندى از ای  این نمونه

تواند منبـع   اكنون آیا آن مقدار ناچیز مى اى ناچیز. تهى است؛ مگر به اندازهها  آن ادیان از

 و سرچشمه این انبوه فراوان باشد؟

 تورات توصیف خداوند در. 1

نگاهى كوتاه به عهدین كافى است تا بر میزان سستى توصیفات خدا در تـورات دسـت   

 دهد. ترین مخلوقات تنزل مى ارزش كه او را در حد  بى، یابیم

تا را در رقـابتى سـخت بـا مخلـوق خـود و تالشـى       خداى یک، در داستان آغاز آفرینش

ممانعـت بخـور؛ امـا مبـادا از      بـى  ،همه درختان باغاز : یابیم كه به آدم فرمود نافرجام مى

تورات این سخن خداوند را  1درخت معرفت نیک و بد بخورى كه هر آینه خواهى مرد.

از امـور نشـوند و در    داند كه آدم و حوا را بدان فریب داد تا ماننـد او آگـاه   دروغى مى

 حکومت و حکم رانى بر جهان با او رقابت نکنند؛ اما شیطان حقیقت را در این ماجرا به

 : گفتها  آن

دانـد در روزى كـه از آن    مار )شیطان( به زن گفت هر آینه نخواهید مرد. بلکه خدا مـى »

 1«.بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود

چون از آن درخت خوردند معلوم شد كه شیطان راست گفته بود و خداونـد ـ نعـوذ    و 

جا بود كه چشمان آن دو باز شد و فهمیدند كه برهنه هستند؛  ـ دروغ گفته بود! این   باللّه

هایى از برگ درخت انجیر براى خود كردند. در این میان  پوش پس شروع به دوختن تن

رفت كه صدایى شـنید. آن دو پشـت درختـى پنهـان      مىخدا داشت پیاده در بهشت راه 

پنهـان  ، جـا هسـتیم   این: كجایید؟ آدم گفت: شدند تا مبادا رسوا شوند. خدا صداشان زد

اند و به  جا بود كه خداوند فهمید آن دو از آن درخت خورده شدم چون برهنه بودم! این

اآلن است كه دسـت دراز   ،اند. پس گفت این انسان هم مانند ما شد خیر و شرّ آگاه شده

كند و از درخت زندگى هم بخورد و تا ابد زنده بماند؛ به همین جهت آنان را از بهشت 

 راند و پاسبانى براى آن درخت گماشت تا بدان نزدیک نشوند.

                                                            
 .15، شماره 1عهد عتیق، سِفر پیدایش، باب . 1
 .2و  2، 9همان، باب . 1
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دلیل نهى از خـوردن میـوه ممنوعـه را خطـر رنـج و       ،این است خداى تورات! اما قرآن

بود. اما شـیطان  ها  آن رى ارشادى كه به مصلحت خود؛ دستو1داند سختى در زندگى مى

 1بود كه به ایشان دروغ گفت و خدعه زد و در نهایت رسوا شد.

آدم و حـو ا پـیش از آن كـه شـیطان     ، تفاوت دیگر این است كه بنـا بـه گـزارش قـرآن    

را هـا   آن پوش داشتند. به عکـس تـورات كـه    تن، 9گمراهشان سازد تا لباسشان را بركَند

و وقتـى از درخـت خوردنـد    ، انـد  دانسـتند برهنـه   كند كه خود نیز نمـى  فر  مى برهنه

هـیچ احسـاس    بـى ، فهمیدند. گویا خدا ایشان را چنان آفریده بود كه چونـان حیوانـات  

 خبرى به درآورد. را از این غفلت و بىها  آن و شیطان بود كه، برهنه باشند، شرمى

رحمت خدا بر سر همه بنـدگان گسـترده    :فرماید می تفاوت سوم در این است كه قرآن

انـد كـه نبایـد از رحمـت او نومیـد       حتّى بر سر كسانى كه به خویش ستم كـرده ، است

همچنین او را وعده فرموده كـه در   2و آدم را نیز بخشوده و او را برگزیده است. 2شوند.

طول زندگى خود و فرزندانش در زمین مشمول رحمت پیوسـته و عاقبـت فراگیرشـان    

و ، برخالف آنچه در تورات آمده كه آدم مورد خشم همیشگى خداونـد اسـت   6گرداند.

 5به سبب او زمین براى فرزندانش تا ابد نفرین شده خواهد بود.

 خداى خشمگین در جست و جوى بنى آدم. 1

دهد این است كه تمام جهان را یک زبان و یک لغت  دیگرى كه تورات نمایش مى ۀپرد

ایشان را پراكنـده و زبانشـان را درهـم و    ، بر شهرهای آنان نزول نمودهبود. اما خداوند 

ترسـید كـه    زیـرا مـى   ،پریشان كرد تا تجمع و همیارى نکنند و با یکدیگر آشـنا نشـوند  

 5آدمیان قدرت یابند و علیه مصالح او كودتا كنند!

                                                            
 .115 ، آیهطه. 1
 .11 -13 ، آیاتاعراف. 1
 .15 ، آیهاعراف. 9
 .29، آیه زمر. 2
 .111 ، آیهطه. 2
 .95 ، آیهبقره. 6
 .15، شماره 9عهد عتیق، سِفر پیدایش، باب . 5
 .11همان، باب . 5



 

 

 

 
 

   55  جز وحی، منبع دیگری دارد؟آیا قرآن 

دشـمنى و   را به اتفاق و هم یارى در زندگى و پرهیـز از تفرقـه و   ها همه امت، قرآن اما

 1كند. نزاع تشویق مى

 انسان راز آفرینش. 4

ردانه مخلوقات و راز سر به مُهر كـاروان هسـتى اسـت. قـرآن بـا      دُ، انسان از نگاه قرآن

 كند. بهترین و واالترین توصیفات او را معرفی مى

كه او را شایسته این توجه و تکریم گردانیده  ها اینک به فهرستى از این صفات و ویژگی

 :  ریدبنگ

 1آفرید. . خداوند او را با ید)قدرت( خویش1

از مـ   ، و این كنایه از آن است كه انسان در اصل وجود 9. از روح خود در وى دمید؛1

شایستگى دارد تا با خـداى خـود مـرتبط     تجلی اسماء وصفات الهی است( و) اعالست

 2گردد.

 2. امانت خود را بدو سپرد.9

 6ت.. همه اسماء را به وى آموخ2

 5. مقام خالفت از خود را در زمین بدو بخشید.2

و این كنایه از آن است كه باید همه سـپاه   5. همه فرشتگان را به سجده بر او واداشت.6

یعنـى  ، نور در برابر او خاضع باشند و به خواسته او تن در دهند؛ در برابر سـپاه ظلمـت  

 كوشند. كه در جهت عکس مصالح انسان مى، ابلیس و لشکریان او

                                                            
 .26 ، آیهانفال و 19، آیه حجرات. 1
فرموده با دو دست خود؛ كنایه از اهتمام ویژه او به آفرینش  كه ایننویسد:  ؛ عالمه طباطبایى )ره( می52 ، آیهص. 1

و صنع اوست، چرا كه انسان هرگاه در ساختن چیزى اهتمام ویژه داشـته باشـد هـر دو دسـت خـود را بـه كـار        
 .(193 ص ،15ج ، المیزانر.ك. )گیرد.  مى
 .51 ، آیهص. 9
 .139، ص 2ج ، فی ظالل القرآنسیدقطب، ر.ك. . 2
گیرى و اندیشه و تدبیر است و خداونـد   ؛ برخی معتقدند این امانت همان نیروى اراده و تصمیم51 ، آیهاحزاب. 2

 .(615 ، ص6ج ، فی ظالل القرآنر.ك. )فرشتگان را به مقتضاى همین امانت به سجده بر آدم واداشت. 
 .91 یه، آبقره. 6
 .93 همان، آیه. 5
 .92 همان، آیه. 5
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ایـن نیـز كنایـه از تسـلیم      1ها و زمین بود مسخر وى گردانیـد.  . هر آنچه را در آسمان5

امکان به تسخیر درآوردن ، نیروهاى نهفته در طبیعت در برابر اوست كه در فطرت انسان

 این نیروها هست.

نام  مورد توجه و احترام ویژه خدا بوده و مخلوق برتر، از این رو انسان از آغاز پیدایش

چنین خداوند در حـدیث قدسـى    هم 1گرفته و در آفرینش او به خود تبریک گفته است.

چنان كه رسیدن به ، 9آفرینش دانسته استاصلی او را هدف ، معروف خطاب به بنى آدم

 ذات اقدس او هدف از آفرینش انسان است.

 پاسدار شأن و منزلت پیامبران. 1

ویژگى قرآن است. قرآن برخی انبیا ، حترام ایشانحفظ منزلت پیامبران الهى و تکریم و ا

و الیاس را با سالم و درود گرامی داشته و برخی را بندگان مـؤمن و   ابراهیم، مانند نوح

 2صالح خویش برمی شمارد.

بینیم؛ مگـر آن كـه پـر از اهانـت و      ى پیامبران را نمىها داستانى از داستان، اما در تورات

هـایى كـه هرگـز شایسـته      رسد؛ همراه بـا نکـوهش   ابتذال مىتحقیر است كه گاه به حد  

 بندگان مخلص الهى نیست. 

آبروسـت كـه در    خوار و بى مردى شراب، نوح شیخ االنبیاء در توصیف تورات ساختگی

 2شود و از هیچ زشتى پروا ندارد. می حالت مستی عریان

 یین پـاك و دینـى حنیـف   و صاحب آ، ابو األنبیاء، كه قرآن او را خلیل الرحمان، ابراهیم

را تنهـا  « سـاره »است كه همسر زیبایش  (غیرت بی و)در تورات مردى دنیاطلب، داند می

                                                            
 .19 ، آیهجاثیه. 1
 .12 ، آیهمومنون. 1
 .951 ، ص1ج ، علم الیقینفیض كاشانی، . 9
 .191 -133، آیات صافات. 2
 .12-15، شماره 9، باب سِفر پیدایشعهد عتیق، . 2
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یـابى   ؛ همانند دیگر نزول خواران كه براى دست1كند براى چند صباح زندگى معامله مى

 شوند. ارزش دنیا مرتکب گناه مى به متاع بى

 ابراهیم هرگز دروغ نگفت. 9

بیشـترین شـباهت را بـا     روایـاتش  ت بـه نقـل از ابـو هریـره ـ كـه      در روایات اهل سن

دو مـورد  : نسـبت داده شـده اسـت    {سه دروغ به حضرت ابـراهیم  -اسرائیلیات دارد

 هـا  بزرگ بت»: گفت كه اینو دیگر  1«من بیمار هستم»: گفت كه ایندرباره خدا؛ نخست 

او را خواهر خـود معرفـى    و سومین دروغ درباره ساره كه، 9«آن كار را انجام داده است

 كرد.

مقام شفاعت خود را در قیامـت از   ها خاطر این دروغ هكند كه ب می و در جای دیگر نقل

 .2دست داده است

اما برخـی دانشـمندان اهـل    ، اند ت استادان األزهر این روایت را صحیح معرفى كردهئهی

 2.اند هسنت با آنان مخالفت كرد

بسى دور است كـه سـخن دروغ   ، ن پیامبر پاكى و روشنىآ، از ابراهیم خلیل، باید گفت

اند. روایت یاد شده نیز از طرق اهل سـنت اسـت    تردید بر او دروغ بسته بلکه بى، بگوید

 و در این باب در خور اعتنا نیست.

و چه نیکو گفته فخر رازى كه اگر دروغ به راویان این داسـتان نسـبت داده شـود بهتـر     

اگر بتـوان  : سپس به توجیه موارد سه گانه پرداخته و افزوده استو ، است تا به پیامبران

، آن كه دروغى به پیامبران نسبت داده شـود  بى، اش حمل كرد سخنى را بر معانى ظاهرى

 مگر آن كه زندیق باشد.، دیگر كسى دروغ به ایشان نسبت نخواهد داد

                                                            
به سرزمین مصر با ابراهیم همـراه  آن گاه كه در سفر  «ساره»است كه  ی. این در حال13 -11، ش11همان، باب. 1

 در رفتـار حتی  و سالى بر چهره او نقش بسته بود سالگى را در نوردیده بود و آثار پیرى و كهن شد مرزهاى هفتاد
 طمع كنند! گونه دیده نشده كه در پیرزنانى این همگذران  پادشاهان ستمگر و خوش

 .53 ، آیهصافات. 1
 .69 ، آیهانبیا. 9
 ؛239، ص 1ج  ،مسـند احمـد  ؛ 35، ص 5ج  ،صـحیح مسـلم   ؛5، ص  5ج و  151، ص 2، ج صحیح بخـاری . 2

 . 911، ص 2ج و  619، ص 2 ج، جامع ترمذی
 .56، ص قصص االنبیاءر.ك: عبدالوهاب النجار، پاورقی . 2
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بدنى ناشى از مشـاهده   ضعف ،شاید مراد او« من بیمار هستم»: فرمود كه این ،به هر حال

 گمراهى قومش بود كه دل او را سخت به درد آورده بود.

اى بود كه با آن بت پرسـتان   نسبت داد طعنه  را به بت بزرگ ها شکستن بت كه اینو اما 

تنها به منظور پوشاندن حقیقت ، و اندیشه آنان را به سخره گرفت. واضح است كه دروغ

گوید  ز واقعیت آگاه باشند و بدانند كه ابراهیم جد ى نمىخود ا، اما اگر شنوندگان، است

، دیگر دروغ نخواهد بود. چرا كه دروغ، خواند هاى آنان را نابخردانه مى بلکه تنها اندیشه

بلکه انشاء است به منظور اعالم ، ولى این اصوال  خبر نیست، گزارش خالف واقع است

 نخواهد بود. قابل اتصاف به صدق و كذب و لذا، جهالت ایشان

 وفان در توراتتداستان . 1

اى اساطیرى آمـده و در آن چیزهـایى    وفان در سفر تکوین به تفصیل و به گونهتداستان 

چـه رسـد بـه رمـز و     ، شود كه خردپذیر و متناسب با واقعیات زنـدگى نیسـت   دیده مى

 آمیز جهان وجود. رازهاى حکمت

هاى زمین جوشیدند و باران  و چشمه وفان در گرفتتهنگامی كه ، بر اساس نقل تورات

آب سطح زمین را پوشـاند و از بلنـدترین قلـه نیـز     ، سخت باریدن گرفت تا چهل روز

پانزده ذراع باالتر رفت. و بدین سان همه گیاهان و آدمیان از میان رفتند و هر جانـدارى  

ى نـوح بـر   پس كشت، وفان صد و پنجاه بامداد ادامه داشتتبر روى زمین بود مُرد. و كه 

سـال   923در ارمنستان به زمین نشست و از كشتى فـرود آمدنـد و نـوح    « آرارات»كوه 

، وفان جهانی بودت ،طابق این روایتم 1سال عمر كرد. 323نوح  گونه دیگر بزیست. بدین

 همه موجودات زنده غرق شدند و اثری از حیات باقی نماند!

 وفان در قرآنترویداد . 8

كنیم تا روشن شود كـه قـرآن    بر اساس گزارش قرآن كریم مرور مىاینک این رویداد را 

 : فرماید می نوایی ندارد. قرآن پایه و سست تورات هم بى هاى هرگز با افسانه

در آن ]كشـتى  از هـر   : فرمـودیم ، تا آن گاه كه فرمان ما در رسید و تنـور فـوران كـرد   »

او سخن رفته است ـ و كسانى  با كسانت ـ مگر كسى كه قبال  درباره  ، حیوانى یک جفت

                                                            
 .3 -6، سِفر پیدایش، باب عهد عتیق. 1
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و ، بـرد  آسـا مـى   حمل كن... و آن كشتى ایشان را در میان موجى كوه، اند كه ایمان آورده

با ما سوار شو و با كافران ، اى پسرك من: نوح پسرش را كه در كنارى بود بانگ در داد

: د. گفـت دار جویم كه مرا از آب در امان نگه مى به زودى به كوهى پناه مى: مباش. گفت

اى نیست؛ مگر كسى كـه ]خـدا بـر او  رحـم      دارنده امروز در برابر فرمان خدا هیچ نگاه

اى : كند. و موج میان آن دو حایل شد و ]پسر  از غـرق شـدگان گردیـد. و گفتـه شـد     

]از باران  خـوددارى كـن. و آب فروكاسـت و    ، و اى آسمان، زمین! آب خود را فرو بر

 1«مرگ بر قوم ستمکار.: بر جودى قرار گرفت و گفته شد فرمان گزارده شده و ]كشتى 

 هاى ناگفته تورات و عبرت. 6

داستان نوح همانند رویدادهاى دیگر تاریخى كهـن در هالـه انبـوهى از خرافـات كهـن      

هاى آن انگشت تأكید نهاده باشد. در بیشـتر مـوارد ایـن     گاه بدون آن كه بر عبرت، آمده

جـا كـه كتـاب     را به فراموشـى سـپرده؛ امـا قـرآن از آن     نقاط سرنوشت ساز و پند آموز

 و نکـات آموزنـده آن را تـذكر    هـا  هدایت است هنگام نقل رویدادهاى تاریخى عبـرت 

 دهد. می

موضوع همسر و پسر نوح را كـه در اثـر عملکـرد بـد خـویش      ، به عنوان نمونه تورات

دو درس عبـرت  مشمول عذاب شدند به فراموشى سپرده است.در حالی كه زندگی این 

زیستند اما با انتخابی نادرسـت   می بزرگی است كه در مهد هدایت و در كنار پیامبر خدا

به گمراهی و هالكت كشـیده شـدند. خـدای سـبحان خیانـت )كفـر ورزیـدن( همسـر         

چنـین   هـم  1.را برای كافران مثل زده تا درس عبرتی برای آنان باشد {و لوط {نوح

چرا كه او مرتکب عمل ناشایست ، 9داند می ت او خارجرا از خاندان نبو {فرزند نوح

 شده و شایستگی انتساب به این عنوان ارزشمند را ندارد.

 وفان نوح تابطال فرضیه جهان شمولی . 31

                                                            
 .وَ قِملَ بُهْدًا لِلْقَوْمِ الظَلِمِمن... التَنُور حَتىَ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَ فَارَ: 22-23، آیات هود .1
 .13، آیه . تحریم1
 . 26 ، آیه. هود9
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وفان نوح همه آدمیان و گیاهان و حتّى مرغان تكه  اما در مورد ادعای تورات مبنی بر این

بلکه عکس آن را ، داللت یا اشارتى به آن نداردقرآن : باید گفت، آسمان را نابود ساخت

بدین سان كه طوفان تنها منطقه قوم نوح را فرا گرفت و بس. در سوره ، رساند بیشتر مى

.. پس او را تکذیب كردند و .همانا نوح را به سوى قومش فرستادیم»: اعراف آمده است

انى را كـه آیـات مـا را    نجات دادیم و كسـ ، ما او و كسانى را كه با وى در كشتى بودند

به مقتضاى این آیه تنها كسانى غـرق شـدند كـه نـوح بـر      1«دروغ پنداشتند غرق كردیم.

كردند. آیـه یـاد    مى شتکذیبها  آن كرد و ایشان نسبت به عذاب بزرگ احساس خطر مى

ها كه دعوت نوح بدیشان نرسـیده   شده هیچ داللتى بر این ندارد كه اقوام دیگر سرزمین

رق شده باشند؛ چه رسد به جانداران دیگر كـه ارتبـاطى بـا رسـالت پیـامبران      بود نیز غ

 ندارند و دلیلى ندارد كه در برابر جنایتى كه انسان كرده قصاص شوند.

ها در تمام دنیا را  برخی دانشمندان نیز ادعای تورات مبنی بر گذشتن آب از سر قله كوه

وفـان نـوح را   تگیـر بـودن    عالم ،خی مفسران.البته بر1اند هاز نظر علمی به بوتة نقد كشید

و  هـا  وجود بقایـای صـدف   .الف :اند هتمسک جست پذیرفته و برای اثبات آن به دو دلیل

تـوان یافـت و    نمی اجسام را جز در دریا گونه كه این ها ی فسیل شده بر فراز قلهها ماهی

 هـا  ه و به قلهشود در گذشته دست كم یک بار آب در سطح زمین فرا گیر شد می معلوم

 . 9رسیده است

سوره نوح كه از قـول   16آیه : له اشاره دارند. از جملهئبرخی آیات قرآن بر این مس .ب

بار خدایا بـر روى زمـین از ایشـان هـیچ دی ـارى بـاقى       »: كند می آن حضرت چنین نقل

ت اى نیسـ  و امروز در برابر فرمان خدا هـیچ نگـاه دارنـده   »و نیز این جمله كه  2.«مگذار

و تنهـا نسـل او را بـاقى    »: چنـین ایـن آیـه    هـم  2.«مگر كسى كه خدا بـر او رحـم كنـد   

                                                            
 .وَ أَغَْرقْنَا الَذِینَ کََذبُواْ بَِایَاتِنَا...  قَوْمِهِ فَقَالَ یَاقَوْمِ اعْبُدُواْ اهلل  لَقَدْ أَرْعَلْنَا نُوحًا إِلىَ: 62-23 ، آیاتاعراف. 1
 . 152، ص تولدی دیگرلدین شفاء، . شجاع ا1
 . 135، ص 11ج  ،تفسیر المنار. ر.ك: 9

 .لَا تَذَرْ عَلىَ الْأَرْ ِ مِنَ الْکَافِرِینَ دَیَارًاروّ : 16 ، آیهنوح .2

 .قَالَ لَا عَاصِمَ الْمَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَهِ إِلَا مَن رَحِمَ: 29 ، آیههود. 2
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و دستورى كه به نوح داده شد كه از هر نوع جاندارى دو نمونه با خـود در   1«گذاشتیم.

وفان فقط در منطقه وى )سـرزمین عـراق بنـابر    ت؛ روشن است كه اگر این 1كشتى بردار

هـاى پراكنـده از    زیرا با وجـود نمونـه  ، ین دستور نبودمشهور( روى داده بود نیازى به ا

هاى مختلف جانداران در گوشه و كنار كره زمین دیگر خطر انقـرا  نسـل آنـان     گونه

 9وجود نداشت.

كه چنین چیزى جز در پهنه بسیار  2«هاست موج عظیمی كه مانند كوه»چنین تعبیر به  هم

ه پسرش كه وقتی تصمیم خود برای آید. و پاسخ حضرت نوح ب گستره از آب پدید نمى

امـروز نگاهبـانى از امـر خـدا     »: باال رفتن از كوه را با او در میان گذاشت بـه او فرمـود  

گیـرد و جـایى بـراى پنـاه گـرفتن بـاقى        ها را فرا مى همه كوه ،و این یعنى آب 2«نیست

 گذارد. نمى

ـ : در پاسخ به دلیل اول باید گفت  لیفسـ  لیتشـک  یراباال رفتن آب در طول چند روز ب

ها رسوباتى بوده كـه   بلکه به احتمال قوى این .ستین یها كاف بر فراز كوه یجانوران آبز

هاى پدیـد آمـده در    تغییرات ژئولوژى و رانشدر عمق دریا یا ساحل آن بوده یا روزى 

جایى و دگرگونى چهره زمین شـده.   هپوسته زمین براثر زلزله و دیگر حوادث باعث جاب

هاى مرتفـع   برخى از اجسام پست در ارتفاعات قرار گرفته و برخى از قسمت ،در نتیجه

ویـژه در   ههایى كه در سطح زمین پدید آمده ب چنین به دلیل گسل هم، نشست كرده است

چنین رسـوباتی ایجـاد    شناسى و بر اثر كاهش دماى سطح كره زمین هاى اول زمین دوره

 6.اند هشد

 .اند هوفان در سطح زمین گرفتتاین آیه را دلیل بر فراگیری  5لْأَرْ ِا عَلىَ تَذَرْ لَا   رَوّ

                                                            
 . هَلْنَا ذُرِیَتَهُ هُمُ الْبَاقِمنوَ جَ: 55 ، آیهصافات. 1
 .15 ، آیه؛ مومنون23 ، آیههود. 1
 .916 ، ص11ج ، الفرقانو  151 ص ،13ج ، المیزانر.ك. . 9
 .21 ، آیههود. 2
 .29همان، آیه . 2
 .135 ، ص11ج ، المنارر.ك. . 6
 .16 ، آیهنوح .5



 

 

 

 
 

52     پیرامون قرآن كریمخالصه نقد شبهات 

بلکـه معمـوال  در   ، همـه كـره زمـین باشـد    « ار »اما این آیه تصریح ندارد كه منظور از

سـرزمین و  ، به كار رفتـه و منظـور  « ار »هاى پیامبران و دیگر مردمان  ها و شنیده گفته

خطاب بـه موسـى و هـارون را نقـل     ، ن فرعونوطن ایشان است؛ مانند این آیه كه سخ

وَتَکُلونَ لَکُمَلا الْکِبْرِیَلاءُ فِل      : كند و مراد از كلمه ار  در آن سرزمین مصر اسـت  مى

 .1الْأَرْ ِ

چرا ، رساند وفان را نمىتنیز فراگیرى  «و تنها نسل او را باقى گذاشتیم»چنین عبارت  هم

دود بوده و در نتیجه قلمرو زیستى نسـل  بسیار مح ،كه سطح خشکى در آن روزگار دور

 بسى اندك بوده و در سطح زمین گسترده نبوده است. بشر نیز

گفتـه شـده بنـابر     دستور به حمل یک جفت از همه حیوانـات دنیـا   و اما آنچه در مورد

بـاقى مانـدن و منقـر  نشـدن     ، گونـه  اى است كه فلسفه حمل یک جفت از هر فرضیه

رسـداین   مـی  اما بـه نظـر  1.اند هكه بیشتر مفسران بر همین عقیدبوده است. چنان  گونه آن

 {پس حضرت نـوح تأثیر پذیرفته باشد. 2و روایات اسرائیلى 9دیدگاه از عبارت تورات

 حیوانات اهلی و مورد نیاز در آن منطقه را در كشتی با خود برداشت.

انات اهلـى و  هاى حیو به راستی مگر كشتى چه مقدار گنجایش داشته كه این همه گونه

وحشى و حشرات و پرندگان را بتوان در آن سوار كرد تا نسلشان منقر  نگردد؟ بلکه 

هـا یـک جفـت بـا      ها آمده كه نوح از همه انواع گیاهان و درختان و علف در برخى نقل

 نماید. خود در كشتى برداشت كه بس شگفت مى

توانـد حیوانـات    آنچه مىتوان گفت همین است كه خداوند به نوح اجازه داده  آنچه مى

تا بار او آن قدر سنگین نشود كه اوضاع ، اهلى به اندازه نیاز و به قدر زاد و توشه بردارد

گیرنـد   به حالت اولیه برگردد. اما دیگر جانداران اهلى و وحشى راه خود را در پیش مى

                                                            
سـوره   56در آیه  «ار »چنین است كلمه  باشد؛ هم : و بزرگى در این سرزمین براى شما دو تن55 ، آیهیونس. 1

 اسراء كه منظور زمین مکه است و آیه چهارم آن سوره كه به سرزمین فلسطین اشاره دارد.

 .56 ، ص11ج ، المنارو  152، ص 13ج ، المیزانر.ك. . 1
 له تصریح شده است.ئبه این مس 1، شماره5چنان كه در تورات، سفر پیدایش، باب. 9

 .219 ، ص2ج ، الدر المنثورجالل الدین سیوطی، . ر.ك. 2
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نـدازه  است. قـرآن نیـز همـین ا    گونه چنان كه معمول همین، مانند و در منطقه خطر نمى

 داللت دارد و نه بیشتر.

یعنى از هر جنس به تعداد مورد ، در آیه نیز چند نمونه همگون است« زوجین»منظور از 

یعنـى از   1وَمِنْ کُلِ الثَمَرَاتِ جَهَلَ فِم َا زَوْجَمْنِ اثْنَلمْنِ : نیاز چنان كه در آیه دیگر فرمود

مانند سـیب كـه   ، در عین حال متنو ع هاى همگون و ها و رنگ ها با شکل همه انواع میوه

وَالزَیْتُلونَ وَالرُمَلانَ مُشْلتَبِ ا وَغَمْلرَ     : هاى مختلف دارد. چنان كـه فرمـود   ها و شکل رنگ

 همانند و ناهمانند؛ یعنى همگون و ناهمگون.، و زیتون و انار را آفرید 1مُتَشَابِهٍ

یعنى در آن از  9کُلِ فَاکِ َةٍ زَوْجَانِ فِم ِمَا مِنْ: هاى بهشتى نیز آمده است در وصف میوه

 اى دو نوع همگون وجود دارد. كه منظور انواع و اقسام متعدد است. هر میوه

له فقـط  ئنر و ماده و لقاح میان آن دو مطرح نیست؛ و این مسـ  ،روشن است كه در میوه

مول اسـت  مع ،ها. عالوه كه در گویش عمومى هاست نه در میوه ها و شکوفه در بذر گل

 انواع مختلف اراده شود و نه عدد دو.، كه از تثنیه

فرمود زوجین اثنین و با آن كه زوجین تثنیه بود باز اثنین را ذكر فرمـود بـراى    كه ایناما 

الَ تَتَخِلذُوا إِل َلمْنِ   : تأكید و تحکیم دویى است چنان كـه خطـاب بـه مشـركان فرمـود     

كلمـه اثنـین را نیـز    ، یان نگیرید و براى مبالغه بیشـتر كه الهین نگیرید یعنى خدا 2اثْنَمْنِ

هرچند بـه صـیغه تثنیـه آمـده     ، و معناى آن نهى از گرفتن خدایان چندگانه است 2افزود

 است.

تردیـد   نیز بى ها ی شبیه به كوه و غرق شدن فرزند نوح از فراز كوهها در خصوص موج 

هـا نیـز از زیـر سـطح آن      چشـمه و  دشتى بدان پهنـا را فراگیـرد  ، هاى متراكم وقتى آب

هاى سهمگین آب در آن به حركت در خواهد آمد كه چه بسـا بلنـداى آن    موج، بجوشد

پیچـد. فرزنـد نـوح نیـز      ها متر بالغ شود و چنین موجی هر چیزى را در خود مـى  به ده

                                                            
 .9 ، آیهرعد. 1
 .121 ، آیهانعام. 1
 .21 ، آیهالرحمن. 9
 .21 ، آیهنحل. 2
 .161، ص 2ج ، مجمع البیانر.ك. . 2
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كند و آن گاه كه پدر از  الجرم بربلندى ایستاده و جوالن كشتى را بر سطح آب نظاره مى

غافل از ، گوید پند او را شنیده چشم امید به بلنداى كوه دارد ن كشتى با او سخن مىدرو

كجاى این او را به درون امواج خواهد كشید.، آن كه سیل سرگردان سرازیر از دامنه كوه

خاكى را به زیر  هاى كره هاى بلند در همه قسمت قضیه نشان از آن دارد كه آب همه قله

 1چتر خود كشیده است؟

 «جودی»نشستن کشتی بر . 33

وَ اعْتَوَتْ عَلَلى  : كند می را چنین حکایت {قرآن كریم به خشکی نشستن كشتی نوح

اسـت كـه نـام سلسـله     « جـورذاى »جودى معرّب واژه یونانى ، شود گفته مى 1الْجُودِیِ

 2152هایى است كه از شمال عراق تا تركیه و ارمنستان امتداد دارد و قلّه آن آرارات  كوه

متر بلندى دارد و در میان ارامنه مقیم منطقه شایع است كه محـل اسـتقرار كشـتى نـوح     

 اند. گرفتهها  آن نیز بدون تحقیق از ها است و عرب

گـردد كـه    كه شایعه یاد شده سابقه چندانى ندارد و به قرن دهم میالدى باز مى یدر حال

به كوه آرارات ترجمـه  « ن نشستكشتى بر كوه كُردا»كه  توراتاین جمله ، در آن تاریخ

 كـه  ایـن تا ، شد.ارامنه تا آن زمان محل استقرار مشخصى براى كشتى نوح سراغ نداشتند

ها پیرامـون آن سـاخته و پرداختـه     را به اشتباه افکند و افسانهها  آن ،این ترجمه نادرست

 چنـان كـه   9شد.بنابراین آنچه در متون بعـدى آمـده تـأثیر كتـاب مقـدس بـوده اسـت.       

عین عبارت تـورات را  ، یاقوت حموى نیز از این افسانه پیروی كرده، دان بزرگ جغرافى

هاى سر به  این سخن آن است كه آب قلّه  در حالی كه الزمه2براى استشهاد آورده است.

اى بـا پـنج    فلک كشیده را نیز پوشانده و بعد كه آب كم كم نشست كرده كشتى بر قلـه 

 2ه باشد!هزار متر ارتفاع قرار گرفت

                                                            
النهرین( بیش از بیست یا سى  وفانگاه )وادى بینت. عالمه شعرانى نیز همین احتمال را ترجیح داده كه آب در آن 1

 بلندى مانند قله آرارات از سلسله جبال جودى را بپوشـاند.  هاى هاى كوه توانسته قله باال نیامده بود و طبعا  نمىمتر 
 (.122، ص 11ج رازی،  ابوالفتوحضمیمه تفسیر  ،فرهنگ لغات قرآنر.ك. عالمه شعرانی، )

 .22 ، آیههود. 1
 .161 ، ص5ج ، مدخل جودی، دائره المعارف االسالمیهر.ك. . 9
 .153 ، ص1ج ، معجم البلدان. 2
 )ذیل تفسیر ابوالفتوح رازی(. 122، ص 11 ج، فرهنگ لغاتر.ك. شعرانی، . 2
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نـام كـوهى    كـه  ایـن ـ با فر  « جودى»اند كلمه  ن پنداشتهااین مفسر كه اینقابل توجه 

اند  اى غیر عربى و تعریب شده است سپس در هر كوه و كشور به راه افتاده است ـ واژه 

تا آن را پیدا كنند. اما باید دانسـت ایـن واژه ریشـه عربـى دارد و كـاربرد آن در عـرب       

ـ زمینى بلند است كه اگر بـاران    «جود»از ریشه  ه داشته است. جودى ـ جاهلى نیز سابق

در مقابـل  ، 1دهـد  كند و بـار دو چنـدان مـى    بر آن ببارد گیاه خود را جود و بخشش مى

ورزد. بنابراین آیه به معنـاى   رویاند و بخل مى كه زمین پست است و گیاهى نمى «جُمُد»

 بلند و پر بركت نشست. كه بر زمینى، آن است كه كشتى نه بر گِل

هاى درود و بركت الهـی بـود    نخستین نشانه، فرود آمدن كشتى در زمین پربار و پر ثمر

با درودى از ما و بركـاتى  ، گفته شد اى نوح»: فرماید می كه قرآن كریم به آن اشاره كرده

 این كجـا و ادعـای فرودآمـدن كشـتى بـر     1«هایى كه با تو هستند فرود آى. بر تو و گروه

نزول آن ، هایى سر به فلک كشیده با پنج هزار متر ارتفاع. آیا در چنین فرضى بلنداى كوه

 به سالمت و همراه با بركات خواهد بود یا با رنج و سختى؟

 فوران تنور. 31

تا آن گاه كه فرمان ما در رسید »: فرماید می {قرآن كریم در مورد آغاز عذاب قوم نوح

یا كنایه از فوران خشم پروردگار دارد و یا به معنـای  « ن تنورفورا» 9.«و تنور فوران كرد

 یعنی جوشیدن آب در تنور است.، حقیقی عبارت

امـا در عربـی نیـز    ، اى فارسى است محلّ پختن نان است و در اصل واژه، در اصل، تنور

زیرا عرب به زبانى كه  ،و به همین جهت در قرآن از آن استفاده شده است 2كاربرد دارد

شناختند مخاطب بودند.این واژه با استعاره درباره محل جوشـش آب بـه كـار     را مى آن

                                                            
 .162 ، ص2ج ، مجمع البیانر.ك. . 1
 .25، آیه هود. 1
 .حَتَى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التَنُورُ: 23همان، آیه .9
ابن قتیبه، و  231، ص 9ج و  12، ص 1ج ، جمهره اللغهدرید، ابن  ؛119، صالمعربر.ك. ابومنصور جوالیقی، . 2

 .952، ص ادب الکاتب
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هاى زمین لبریز از آب شـد و بـر    چشمه»: شود می رفته است. بنابر این معناى آیه چنین

 1«خروشید.

 {طول عمر حضرت نوح. 31

آیـا هـیچ    1دانـد.  مـی  سـال  323در میان قومش را  {حضرت نوحقرآن كریم حضور 

هـای   سـده در  عمرى چنین طوالنى دارد؟ در حالی كه عمری چنین طوالنی حتّى انسانى

 گذشته نیز معمول نبوده است.

، عمرهاى طوالنى داشـته باشـند   ها انسان ،منعى ندارد كه در گذشته :در پاسخ باید گفت

، و نه غذاهاى دیر هضم هاى گوناگون اى داشتتند و نه رنج بیمارى زیرا آنان نه بار غص ه

 ،بنابر این بسیار طبیعی بودكه عمری طوالنی داشته باشد برد ه نیروى آنان را به تحلیل ك

 ةهـا همـ   و بیمـاری  هـا  ی بعدی وقتی به دنیـا آمـدیم كـه درد   ها ی هزارهها ولی ما انسان

 .را به تحلیل برده و دیگر تاب و توان عمر طوالنی را نداریم ها انسان

ند كه نیروى انسان محدود است و زنـدگى پردردسـر   ا شناسان پذیرفته و جامعه انپزشک

طـوالنى  ، هـاى بسـته و محـدود    بَرَد؛ امـا زنـدگى   امروزه آن را بسیار سریع به تحلیل مى

 9رود. زیرا نیروهاى جسمى بسیار كم به تحلیل مى ،خواهد بود

خاص پیروی كنـد   ةاگر از یک برنام، انسان امروز هم»: گوید می یکی از پزشکان آلمانی

 2«تواند عمر كند. می تا سیصد سال

 وفانتنسل باقی مانده پس از . 34

آیه دلیـل  این  اند هبرخی گفت2«و تنها نسل او را باقى گذاشتیم.»: فرماید می خدای سبحان

كسانى كه و نماند  وفان جز نوح و فرزندان و نسل او كسى باقىتاست كه پس از  آنبر 

                                                            
 .سوره قمر نیز آمده است 19 ـ 11آیات . مانند همین تعبیر در 1
 .12، آیه عنکبوت. 1
 .132، ص 11ج ، تفسیر المنارر.ك. . 9
 .25، ص قصص االنبیاعبد الوهاب نجار،  .2
 .55، آیه صافات. 2
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 {نـوح  از ایـن رو  1.شـد  بودند نسلشان منقر سوار كشتى شده  به او ایمان آورده و

 ها بود. پدر دوم همه انسان {پس از آدم

 را بنـى اسـرائیل  دیگـری كـه    بـا آیـه   :زیـرا اوال   ،رسد نمی سخن صحیح به نظراین اما 

« كه كسانى»زیرا . سازد نمى، كند می خطاب 1«فرزندان كسانى كه با نوح در كشتى بودند»

. امـا اگـر نسـل    نـه فقـط فرزنـدان او   ، ان كه با او سوار شـدند همه آن: یعنى، در این آیه

فرمود ذری ه نوح و نیازى به ایـن پـیچش    فرزندان نوح به تنهایی مراد بودند بهتر بود مى

 غلط انداز نبود.

بشـر از   انـد نسـل   گفتـه  كـه  این نیست وسخن  آیات قرآن نیز دلیلى بر اینسایر در  :ثانیا 

 تـورات است كه در  محضاسرائیلى  نقلى، افث( ادامه یافتحام و ی، پسر نوح )سام سه

 9است. آمده

 2با هم به سالمت فرود آمدند.و  بنابراین همراه با نوح گروهى از اهل ایمان سوار شدند

یى كه در آینده از نسل ایشـان آمدنـد )برخـى مـؤمن و برخـى      ها چنان كه قرآن از امت

یى بـر تـو و بـر    هـا  رودى از مـا و بركـت  بـا د ، گفتـه شـد اى نـوح   »: كند می فاسق( یاد

جامعـه و تمـدنى نـو    « فرود پربركـت »او پس از این  2«فرود آى.، هایى كه با تواند گروه

بنیاد نهاد و زمین را آباد و شهرها را تازه كرد و در جهت بلندى نام خداوند بـر بنیـادى   

ود گشت و ابـراهیم  جا كه الگویى براى پیامبران پس از خ تا آن، استوار در زمین كوشید

 6نیز از پیروان او بود. {خلیل

                                                            
 .225، ص 5ج ، البیان مجمعر.ك. . 1
 . ذُرِیَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح: 9، آیه اسراء. 1
آمده كه كسانى كه با نـوح سـوار كشـتى شـدند فقـط       توراتدر  نیچن هم. 15 ، ص3 ، جسِفر تکوین، اصحاح. 9

انـد   ب است یا ایمان آوردهاند كه جد ا  عجی فرزندان او و همسرانشان بودند. در نتیجه دیگران یا اصال  ایمان نیاورده
 تر است. و در عین حال بیرون از كشتى ماندند تا غرق شوند كه بعیدتر و عجیب

 .(162 ، ص2ج ، مجمع البیانر.ك. ) .ذكر كرده اند هشتاد نفررا . مفس ران شمار این گروه 2
 .وَ عَلىَ أُمَمٍ مِمَن مَهَكَ قِملَ یَنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَمٍ مِنَا وَ بَرَکَاتٍ عَلَمْكَ: 25 ، آیههود. 2
 .59 ، آیهصافات. 6
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بـر حـق و    یماندگاری به در روایت «كردیم فرزندان وى را ماندگاران»: كه فرمود ایناما 

شواهدی  ،این تأویلبر  1آن حضرت تأویل شده است. پیامبرى و كتاب و ایمان از نسل

وارثان كتاب و پیـامبری  ، آنزیرا ماندگاران در اصطالح قر از قرآن كریم نیز وجود دارد؛

؛ و جـز اینـان فـانی و    1پردازند می و مومنانی هستند كه به امر به معروف و نهی از منکر

مال اندوزان در حالی كه هنوز بودند »: {آیند. به فرموده امیرمومنان می نابود به حساب

  9«.اند مُردند و عالمان تا آن گاه كه روزگاران هست باقی

ساكت است. اما در ، وفان چند سال زیستته این سوال كه نوح پس از قرآن در پاسخ ب

 و حتى بیش از این كه دیگر قابل اعتنا نیست. 2تاریخ از پنجاه تا پانصد سال نقل شده

 تارح یا آزر؟ {پدر ابراهیم. 31

هنگـامى كـه   »: خـوانیم  اما در قرآن مـى  2است.« تارَح» {پدر ابراهیم: گوید تورات مى

 اند. از منکران این نکته را بر قرآن خرده گرفته  عضی؛ ب6..«.آزر گفت، پدرش ابراهیم به

پدر ابراهیم دو نـام داشـته یـا نـام      اند هبرخی مفسران در صدد توجیه برآمده احتمال داد

یاد شـده   «آزر»اما مفس ران شیعى برآنند كه  5بوده است. «تارح»و لقبش  «آزر»اش  اصلى

اعم  از پـدر  « اب»زیرا ، زد د؛ هرچند ابراهیم او را پدر صدا مىنبو {پدر ابراهیم پیامبر

شـود.   و مرشد و حتّى بر عمو نیز اطالق مى، معلم، مرب ى، حقیقى است و بر جد  مادرى

ها رایـج اسـت و بـر آن شـواهد      چنین تسامحى نه تنها در زبان عرب بلکه در همه زبان

 : توان اقامه كرد. از جمله می زیادی

                                                            
 .119 ، ص1ج ، تفسیر قمی. 1
و  15 ، آیـه ؛ و زخـرف  وَ لَقَدْ أَرْعَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَاهِممَ وَ جَهَلْنَا فىِ ذُرِیَتِ ِمَا النُبُوَةَ وَ الْکِتَلاو : 16 ، آیهر.ك. حدید .1

 .116 ، آیههود
 .125كلمات قصار، شماره  ،نهج البالغه .9
 .153، ص 11ج ، بحار االنوارو  192 ص، كمال الدین، شیخ صدوقر.ك. . 2
 .15، ش11، بابسفر پیدایش. 2
 ....وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِممُ لِأَبِمهِ ءَازَر: 52 ، آیهانعام. 6
 .132 ، ص1ج ، تفسیر بیضاویو  95 ، ص19ج ، تفسیر كبیرر.ك. . 5
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مـا خـداى تـو و    »: قرآن از قول پسران یعقوب آمده كه خطاب به پـدر گفتنـد  در  .الف

، حـال آن كـه اسـماعیل    1،«پرسـتیم  خداى پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسـحاق را مـى  

 عموى یعقوب بود.

، {با آن كـه ابـراهیم   1را از فرزندان حضرت ابراهیم شمرده {قرآن كریم عیسى .ب

 جد  مادرى او بود.

 9پدرم را به من بازگردانید.: نگامی كه عمویش عباس اسیر شد فرموده ,پیامبر .ج

تـا آدم همگـى پـاك و     [دران پیامبراندر جاى خود اثبات شده كه پ ،از سوی دیگر

مشركان ، چرا كه خداوند ،تواند مشرك باشد نمی و پدر حضرت ابراهیم 2اند موح د بوده

 2را نجس معرفى كرده است.

را شاهد مناسبی بـر   5و بیزاری جستن از او 6آن حضرت با آزربرخی مفسران نیز جدال 

غیر  5براى او دعا و استغفار كرد {دانند و معتقدند پدری كه ابراهیم می مدعای مذكور

 3ها پیشتر از او بیزارى جسته بود. از آزر بود كه سال

 اسماعیل یا اسحاق؟، قربانى عظیم. 39

. ایـن  13نـه اسـماعیل  ، اسحاق معرفی شده اسـت  ،ذبح فرزند داستانِ قهرمانِ، توراتدر 

پدرشـان آن قربـانى    كـه  ایـن احتمال منتفی نیست كه یهودیان به جهت عالقه شدید بـه  

عظیم باشد كه در راه اطاعت پروردگار جان بركف نهاده و در نسلش بركـت قـرار داده   

 نام اسحاق را در البه الى قصه جاسازى كرده باشند.، شده است

                                                            
 .199 ، آیهبقره. 1
 .52و  52آیات انعام، . 1
 .23، ص 19ج ، تفسیر كبیرر.ك. . 9
؛ 93 ، ص19ج ، تفسیر كبیـر  ؛135ص  ،5ج و  911 ، ص2ج ، مجمع البیان ؛152ص  ،2ج ، تفسیر تبیان. ر.ك. 2

 .991 ، ص6ج ، الدر المنثور
 .15 ، آیهتوبه. 2
 .25-21 ، آیاتمریم. 6
 .112 ، آیهتوبه. 5
 .21 ، آیهابراهیم. 5
 .165 ، ص 5ج ، المیزانر.ك. . 3
 .15 -1، شماره 11سِفر تکوین، اصحاح ، تورات. 13
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« تنهـا فرزنـد  »جا فرزنـد قربـانی    چرا كه در آن ،ا با خود تورات منافات دارداما این ادع

چـرا كـه او   ، سازد قربانى اسحاق باشد نمى كه اینخوانده شده و با  {حضرت ابراهیم

فقط ، تنها فرزند ابراهیمتر بود. بنابراین صفت  چهارده سال از برادرش اسماعیل كوچک

 بر اسماعیل قابل تطابق است.

نـه اسـحاق   ، تنها اسماعیل است كه در نسلش بركاتى براى جهانیان بوده، ن گذشتهاز ای

 ها و كشورها آفریده است. كه نسلش )بنى اسرائیل( همواره بدبختى و تباهى براى ملّت

 {خواند كه مژده تولد او به ابراهیم می قرآن كریم نیز آن فرزند قربانی را پسرى بردبار

. اما در مورد تولد اسحاق مژده دیگری به صورت صریح 1د)كه فرزندی نداشت( داده ش

پسرى غیر از اسحاق اسـت كـه   ، دهد مژده نخست می كه نشان 1و با ذكر نام آمده است

 همان اسماعیل باشد. 

در تورات نیز ابراهیم به نسلى از پسرش اسحاق و نسلى از پسـرش اسـماعیل بشـارت    

جا فهمیده  خوانده شده و از این« امت»، عیلبا این تفاوت كه نسل اسما 9داده شده است.

شود كه بركت فراگیر همگانى كه در نسل قربـانى قـرار داده شـده فقـط مربـوط بـه        مى

 نسل وى امتى گشتند و بر سراسر گیتى چیره آمدند.، اسماعیل بوده كه با آن بركت

 ماجرای لوط و دخترانش. 31

و نـا تـوان گردیـد دو دختـر او     بر اساس گزارش تورات هنگامی كه حضرت لوط پیـر  

با او همبستر شوند تا نسـل او را ادامـه دهنـد! طبـق ایـن       ـ  العیاذ باهللـ تصمیم گرفتند  

دختران لوط در دو شب متوالی به پدر شراب نوشاندند و هنگامی كه مسـتی بـر    ،افسانه

 در یک شب با او همبستر شـد و لـوط از ایـن عمـل آگـاه     ها  آن او چیره شد هر یک از

ی موآب و بن عم ی به دنیا ها افزاید كه از این دو دختر فرزندانی به نام می نشد! در ادامه

 2آمده نسل لوط را ادامه دادند.

                                                            
 .131 ، آیهصافات. 1
 .111 ، آیههمان. 1
 .19و  11، شماره 11باب سِفر تکوین، ، تورات. 9
 .95 - 93، شماره 13باب ، همان. 2
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قابل مقایسه با قرآن نیست كه همواره بـر پیراسـتگی سـاحت     ،ی ساختگیها این اهانت

لوط حکمـت  و به »: فرماید می جا كه آن ،دهد می قدسى پیامبرى الهى چون لوط گواهی

كردند نجات دادیم.  و دانش عطا كردیم و او را از آن شهرى كه مردمش كارهاى پلید مى

زیـرا  ، گروه بد و منحرفى بودند. و او را در رحمت خویش داخل كردیمها  آن به راستى

 1«او از شایستگان بود.

كه در مورد حضرت لوط مطرح شده آن است كه چگونه دختران پاك خـویش  ای  شبهه

اینـان  ، اى قـوم »: ا به قوم خود كه غرق در فساد و تباهی بودند عرضـه كـرد و گفـت   ر

 1.«ترند ند. آنان براى شما پاكیزههست دختران من

آیـه را  ، با تعابیر قرآنى آشنایى كامـل دارنـد  ، مفس ران بزرگ و كسانى كه در صدر اسالم

بـراى فـرو نشـاندن     بـه آنـان هشـدار داد تـا    ، اند كه حضرت لوط تفسیر كرده گونه این

 ،شوند( بهره گیریـد  از زنانتان )زنان قبیله كه همگى دختران پیامبر محسوب مى، شهوت

 9شود. زیرا هر پیامبرى در میان قوم خود پدر آنان محسوب مى

به آنـان  ، در آن هنگام كه قوم خود را در حال هیجان شهوت دید، بنابراین حضرت لوط

چنانچـه در دسـتور شـرع    ، آمیزند و آرامش پیدا كننـد  دستور داد تا با همسران خود در

فورا به سراغ همسـر خـود   ، حالت تهییج به وى رخ داد، آمده هر كه با دیدن زن اجنبى

 2رفته با او در آمیزد و خود را از چنگال شیطان برهاند.

دانى كه ما را روا نباشـد كـه بـا دختـران تـو       مى»: اما در مورد سخن قوم لوط كه گفتند

زیرا حقى را كه آنان بـراى خـود   ، جنبه استهزا دارد، باید گفت این سخن 2«دواج كنیماز

                                                            
وَ نجََمْنَهُ مِنَ الْقَرْیَةِ الَتىِ کاَنَت تَهْمَلُ الخَْبَئثَ إِنَ ُمْ کاَنُواْ قَلوْمَ عَلوْءٍ   وَ لُوطًا ءَاتَمْنَهُ حُکْمًا وَ عِلْمًا : 52-52 ، آیاتانبیاء. 1

 . وَ أَدْخَلْنَهُ فىِ رَحْمَتِنَا إِنَهُ مِنَ الصَالِحِمن فَاعِقِمنَ
صـیغه تفضـیل در   ذكر اسـت  شایان ؛ 51 ، آیهحجر؛ و نیز:  قَالَ یَاقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتىِ هُنَ أَطْ َرُ لَکُم: 55 ، آیههود. 1

و به این معنا نیست كـه گنـاه نیـز خـوب      است این جا، براى مبالغه در طهارت و نزاهت است، و لذا فاقد مفهوم
 .است، اما ازدواج بهتر از آن است

 تفسیر ؛2/  991 ، ص13ج ، الشیعه وسائل ؛5/  225 ، ص2ج ، كافی ؛22/  126 ، ص1ج ، تفسیر عیاشی. ر.ك. 9
 ،2ج ، ثعلبـی  تفسـیر  ؛1361 ، ص6ج ، حاتم ابی ابن تفسیر ؛225 ، ص2ج ، المنثور الدر ؛ 21 ، ص11ج ، طبری
 .99/  151 ، ص11ج و  13/  153 ، ص11ج ، بحاراالنوار و 91 ، ص15ج ، كبیر تفسیر ؛151ص 
 .192 ، ص11ج ، تفسیر المنار. 2
  .  مْتَ مَا لَنَا فىِ بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍقَالُواْ لَقَدْ عَلِ: 53 ، آیههود .2
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و اگـر  ، كـه از ابتـدا بـه دنبـال آن بودنـد     ، جنس بوده داشتند همان آمیزش با هم روا مى

انـد. از ایـن رو پیشـنهاد لـوط را      كه از پیش از آن روى برتافته، آمیزش با همسران باشد

دانـى   تو به خوبى مـى »: اند. لذا در پایان گفتار خویش گفتند شتهبیهوده گویى پندا ینوع

و چیـزى را بـر آن مقـد م    ، كه همـان آمیـزش بـا پسـران اسـت      1«خواهیم چه مى، كه ما

 داریم. نمى

تنهـا دو دختـر   ، لـوط  كـه  ایـن با فـر   « هؤالءِ بَناتی»: شویم عبارت در پایان متذكر مى

نیز بـه آن تصـریح شـده     توراتن گفته و در اسره بیشتر مفك سازش ندارد. چنان، داشته

 1است.

 سیمای یعقوب در تورات و قرآن. 38

حتّى دست به زندگى نامه پـدر خـود   ، اند یهود در توهین به پیامبران هیچ كوتاهى نکرده

اند كه امر را بر پدرش اسـحاق مشـتبه    یعقوب نیز برده او را چنان تزویرگر معرفى كرده

ولیت شـده  ئكه قبال  از سوى پدر كاندیداى این مس« عیسو»ز برادرش كرد تا پیامبرى را ا

ـ با اغفال پدر و سوء استفاده از نابینـایى وى خـود     تورات بود برباید. او ـ براساس نقل

 9جا زد تا مدال پیامبرى را اشتباها  به گردن او بیاویزد!« عیسو»را 

تمام شب را با خدا كشتى گرفت  :نسبت نارواى دیگرشان به یعقوب پیامبر این است كه

سرانجام نزدیک فجر خدا از او شکست خورد و طلب رهایی كـرد.   و او را رها نکرد تا

یعقوب نیز از او بركت طلب كرد و خدا بر كف ران او زد و به او بركت داد تا رهـایش  

 2كرد.

، خـالص ، كند كه از بندگان شایسـته  یعقوب را با زیباترین عبارات توصیف مى ،اما قرآن

 2و از نیکان است. برگزیده

 داستان گوساله و سامرى در تورات و قرآن. 36

                                                            
 .وَ إِنَكَ لَتَهْلَمُ مَا نُرِید: در ادامه آیه آمده است: همان. 1
 .91/  15، سفر پیدایش. 1
 .15همان، باب . 9
 .91همان، باب . 2
 .25 -22 ، آیاتص. 2



 

 

 

 
 

   32  جز وحی، منبع دیگری دارد؟آیا قرآن 

نقاط اختالف فراوانی میـان گـزارش    {در داستان گوساله پرستی قوم حضرت موسی

 : به شرح زیر استها  آن ترین شود كه مهم می مشاهده 1قرآن و تورات

گوید چون موسى در فرود  می دهد و ساختن گوساله را به هارون نسبت مى، . تورات1 

، بنى اسرائیل از هارون خواستند كه خدایانى براى ایشان بسازد، آمدن از كوه تأخیر نمود

اى ریختـه   هاى طال را از ایشـان گرفـت و از آن گوسـاله    هارون اجابت كرد و گوشواره

و هـارون   1فرماید ساخت گوساله كـار سـامرى بـود    می شده در قالب ساخت. اما قرآن

 9واست مانع او شود؛ اما نتوانست.خ

. در تورات آمده كه چون خشم موسى به جوش آمد دو لوح را افکنده و شکست. اما 1

و چـون خشـم   »: ها را انداخت اما نشکستند؛ لذا در ادامه فرمـوده  در قرآن آمده كه لوح

بــراى كســانى كــه از ، آنی هــا الــواح را برگرفــت؛ و در نوشــته، تموســى فــرو نشســ

 2«هدایت و رحمتى بود.، گارشان بیمناك بودندپرورد

موسى گوساله را گرفت و سوزاند و خرد كرد و در آب پاشید و بـه  : گوید . تورات مى9

 2بنى اسرائیل نوشاند. اما در قرآن آمده كه آن را سوزاند و خاكسترش را به دریا پاشید.

. ولى نـه بـا    داشت كه صداى گاوتوصیف شده اى  مجسمه گوساله سامرى  ،. در قرآن2

 ساكت است.در این باره اما تورات  6داد. گفت و نه پاسخ بدیشان مى مىسخن ایشان 

برداشـته و بـر   ، . در قرآن از قول سامرى نقل شده كه مُشتى از رد  پاى فرسـتاده خـدا  2

 اما چنین مطلبی در تورات نیست. 5پیکر گوساله انداخته است.

بـه میقـات   ، آن است كه طبق گـزارش تـورات   1اند ه. تفاوت ششم كه برخی ذكر كرد6

امـا قـرآن    ،رفتن هفتاد مرد از بنی اسراییل پیش از داستان سامرى و گوساله بوده اسـت 

                                                            
 ده است.آم 12تا  1شماره 91داستان گوساله و سامری در سفر خروج تورات، باب . 1

 .32و  55و  52 ، آیاتطه. 1
 .123 ، ، آیهاعراف. 9
َو لَمَا َعَکَت َعن مُوعَى الْغََ ُب َأخََذ الَْألْوَاَح َو فلِى نُْسلخَت َِا ُهلدًى َو رَحَْملٌة لَِللذِیَن ُهلْم ِللَرب ِِْم        : 122 ، آیهاعراف. 2

 . یَرْهَبُون
 .35 ، آیهطه. 2
 .53و  55 ، آیهو طه 125 ، آیهاعراف. 6
 .36 ، آیهطه. 5



 

 

 

 
 

36     پیرامون قرآن كریمخالصه نقد شبهات 

گوید موسى آن زمان براى فراگیرى الواح به تنهایی رفته بود؛ اما آن هفتاد تن را پس  مى

 از این جریان با خود برد.

دیدگاه قرآن نیز میقات بنی اسـراییل پـیش از داسـتان     این تفاوت قابل قبول نیست و از

كند؛ امـا   می البته قرآن داستان میقات را به دنبال جریان سامری ذكر 1سامری بوده است.

 9شود. نمی روشن است كه از ترتیب ذكر قصص در قرآن ترتیب زمانی استفاده

 سخن سامرى از نگاهى دیگر
از آثـار   پـس مشـتی   ؛ندیدنـد هـا   آن دیدم كه من چیزى: گفتسامری »: فرماید می قرآن

 2«. سپس آن را افکندم، رسول )و فرستاده خدا( را گرفتم

كه سامرى در زمان فرعون به دنیا آمد و چون مادرش بر جان  اند هبرخی چنین نقل كرد

او ترسید او را در غارى گذاشت. خداوند جبرئیل را موكلّ كرد كه او را بزرگ كنـد. از  

شناخت. هنگامی كه فرعون و یارانش به سوى دریا  هایش مى رئیل را با نشانهاین رو جب

جا جبرئیـل سـوار بـر     اسب فرعون از ورود به دریا خوددارى كرد در این، هجوم بردند

مادیانى پیشاپیش فرعون و یارانش مجس م شد تا اسب فرعون را به داخل دریا بکشـاند.  

نهد خاك زیر پاى او  و دید هرجا اسبش پا مى جا بود كه سامرى جبرئیل را شناخت این

یابد. بدین جهت مشتى از زیر سم اسب او برگرفت و نزد  لرزش و تحرك و زندگى مى

خود نگه داشت و پس از ساخت گوساله همان مشت خاك را بر او افکند و آن گوساله 

 2داد. جان یافت و چون گاو صدا مى

 لب به صراحت نیامده است. در حالی كه در قرآن هیچ یک از این مطا

                                                                                                                                            
 .116 ، صقصص االنبیاءعبد الوهاب نجار، . 1
 .52 -59 ، آیهو طه 129 ، آیهو نساء 125 -121 ، آیهر.ك. اعراف. 1
كشـف جنایـت قتـل در بنـى      اسرائیل است كه در قرآن، پیش از داستان انکـار و  . نمونه آن داستان ذبح گاو بنى9

 .(59 – 65 ، آیهر.ك. بقره) است. ا  پس از آن اتفاق افتادهاسرائیل ذكر شده، حال آن كه قطع
 .قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ یَبْصُرُواْ بِهِ فَقَبَ ْتُ قَبْ َةً مِنْ أَثَرِ الرَعُولِ فَنَبَذْتُ َا: 36 ، آیهطه. 2
، 1ج ، تفسیر قمی ؛31 ، ص1ج ، تفسیر صافی ؛231 ، ص2ج ، الدر المنثور ؛119 ، ص1ج ، تفسیر طبریر.ك. . 2

 .13 ، ص2ج ، تفسیر بیضاوی و 162ص  ،9ج ، تفسیر ابن كثیر ؛61 ص
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و مراد از اثر الرسول سنّت  {موسى، چنین احتمال دیگر آن است كه مراد از رسول هم

او باشد. بنابراین معناى آیه این است كه دیدم من آنچـه را ندیـده    هایو آیین و دستور

 بودند؛ یعنى فهمیدم كه شما و آیین شما برحق نیست و من مشتى از آثار تو )قـدرى از 

 1دین و آیینت را( برگرفتم و به دور افکندم.

گفت از اثر رسول و نگفت از اثر تو؛ در گفت و گوى رویاروى افراد با رؤسا  كه ایناما 

فرماینـد بـا آن كـه     جناب حاكم چه دستور مـى : گویند یا حاكمان معمول است؛ مثال  مى

 حاكم مخاطب ایشان است.

 توصیف گوساله

دانست خـاكى را كـه از زیـر سُـم اسـب       می جا كه سامرى از آن :اند هبرخی مفسران گفت

ها  از آن خاك، شود زند مگر آن كه هرچه بخواهد همان مى جبرئیل بردارد به چیزى نمى

اى با گوشت و  گوساله شو. پس ناگهان گوساله: بر آن طالهای ذوب شده پاشید و گفت

پشـت  : اند برخى دیگر گفته 1.خون و استخوان شد و مانند گوساله واقعى به صدا درآمد

گوساله را به دیوارى كه سوراخى داشت متصل كرد و كسى را پشت دیوار گماشت تـا  

 9گوید. با مردم سخن بگوید تا خیال كنند گوساله است كه با ایشان سخن مى

ها با نص  صریح قرآن ناهمخوان است؛ آن گوساله بر اساس توصیف قـرآن   اما همه این

كه پاسخ ایشان را بدهد یـا بـا آنـان سـخن      كه صدایى داشت و از این 2دتنها تندیسى بو

 2بگوید و راهى به آنان بنماید عاجز بود.

عالوه كه روایـات وارده در ایـن موضـوع بـا یکـدیگر ناسـازگارند و یکـدیگر را نفـى         

 بنـابراین بهتـر اسـت از   ، با عقل سلیم مخالف استها  آن بیشتر كه اینافزون بر ، كنند مى

 درگذریم.ها  نآ

                                                            
 .111 ، ص11ج ، تفسیر كبیرر.ك. . 1
ج ، تفسیر ابن كثیر ؛61 ، ص1ج ، تفسیر قمی ؛239، ص 2ج ، الدر المنثور؛ 119 ، ص1ج ، تفسیر طبریر.ك. . 1
 .111 ، ص12ج ، المیزان و 13 ، ص2ج ، تفسیر بیضاوی؛ 162 ، ص9
 .191 ، ص19ج ، بحاراالنوارو  121 ، ص{تفسیر منسوب به امام عسکریر.ك. . 9
ها و شیارهایى  سوراخ گوسالهدر . از این رو بودآشنا زرگرى  أهل صنعت و بادر روایات آمده است كه سامری . 2

 .شد كه همان صداى گاو باشد شنیده مى «خوار»مهی ا كرده بود كه از آن 
 .53و  55 ، آیاتو طه 125 آیهف، اعرا. 2
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 ؟سامرى کیست
سـامرى تشـکیک كـرده     ۀدربار، تحت تأثیر گزارش توراتیکى از نویسندگان مسیحى 

چهارمین پادشاه بنى اسرائیل آن را « عمرى»فلسطین بوده كه  او از شهر سامره: گوید مى

توانـد معاصـر    زیسـت. بنـابراین نمـى    مـى  {پـس از موسـى   بنا نهاده بود و پنج قـرن 

 1.استكه قرآن نقل كرده باشد اى  گوساله زندهو سا {موسى

بـه   بلکـه منسـوب  ، منسوب به شهر سامره یاد شده نیسـت  سامرى :در پاسخ باید گفت

بـه كسـى   در زبان عبری  شهرى آباد بوده و، {است كه در عهد موسى« شمرون»شهر 

 1.شود شد كه در عربى سامرى مى كه اهل آن بوده شمرونى گفته مى

؛ امـا احتمـال   9منسوب به شامر یا سامر به معناى نگهبان باشد اند هداد مالاحتبرخی نیز  

 رسد. مى تر به نظر درست اول

 ؟قارون کیست. 11

او یکـى از عموزادگـان موسـى و     2برمی شمارد. {قرآن كریم قارون را از قوم موسى

هارون و بسیار ثروتمند بـوده اسـت. قـارون بـه ثـروت خـود بـر بنـى اسـرائیل فخـر           

ی خردمندان قـومش ثـروت خـود را نتیجـه دانـش و      ها فروخت و در پاسخ موعظه مى

نفر بر  123دانست. او سرانجام همراه با گروهى از سران بنى اسرائیل با  می زیركی خود

موسى و هارون شورید تا رهبرى بنى اسرائیل را از ایشان بگیرد. ولی در آستانه پیروزى 

 هایش در زمین فرو برد. ا با همه گنجینهاو ر، بر موسى و قومش بود كه خدا

چـرا قـرآن او را در كنـار    ، اسـت  {جاست كه اگر قارون از قوم موسـی  اما سوال این

 2:كند می فرعون و هامان ذكر

                                                            
، كتـاب  توراتچنین ر.ك.  ، هم921 ، ص1ج ، آراء المستشرقین حول القرآنو  95 ص ،مصادر االسالمتسدال، . 1

 .223، ص قاموس كتاب مقدسو  19 ، ص16ج اول پادشاهان، 
 .139  ، ص1ج ، الهدی الی دین المصطفیر.ك. عالمه بالغی، . 1
 .112ص  ،یاءقصص االنبر.ك. نجار، . 9
 .56، آیه قصص. 2
 آورده است. 951جرجیس سال، صفحه « االسالم»این شبهه را هاشم عربی در ضمیمه ترجمه كتاب . 2
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سوى فرعـون و هامـان و قـارون     هب؛ ما موسى را با آیات خود و دلیل روشن فرستادیم»

 1«.او ساحرى بسیار دروغگوست: گفتندها  آن ولى

لزومـا    كه اینمخاطب تهدید خداوند بوده نه ، ظاهرا  قارون خود همانند فرعون و هامان

بلکه در عناد و سركشى در سلک آنان بـوده و در صـف فرعونیـان    ، از ایشان بوده باشد

و قـارون و  »: فرمایـد  مـی  رویاروى موسى و هارون ایستاده بود. چنان كه در آیه دیگری

، ك كردیم . و به راستى موسى براى آنان دالیل آشـکار آورد فرعون و هامان را ]هم هال

 1«در آن سرزمین سركشى كردند ولى بر ما پیشى نجستند.ها  آن ولى

 ی قارونها وصف گنج

وَآتَمْنَاهُ مِنَ الْکُنُوزِ مَلا إِنَ مَفَاتِحَلهُ   : فرمایـد  ثروت هنگفت قارون مى ۀخداى متعال دربار

 .9ولِ  الْقُوَةِلَتَنُوءُ بِالْهُصْبَةِ أُ

. بنـابراین  2هاسـت  بـه معنـاى خزانـه   « مَفتَح»موصوله و مفاتح جمع « ما»، در این عبارت

، هـاى آن  ما از اموال ذخیره شده چندان بدو دادیم كـه خزانـه  »: شود می معنای آیه چنین

؛ یعنى حمل آن براى ایشان سنگین و دشوار «كرد. گروهى از مردان نیرومند را ناتوان مى

 ساخت. می و پشتشان را خم بود.

« لتنوء بالعصبه»بهتر از « لتنوء بها العصبه»: ان كه اگر گفته بودپرداز اما سخن برخی شبهه

ناء به الحمل یعنی بار بر او سنگین آمـد و  ، به تصریح اهل فنزیرا مورد است؛  بی ،2بود

هر دو به یک ، الحملپشت او را خم كرد پس چه بگوییم ناء به الحمل و یا بگوییم ناء ب

عبارت اول یعنی بار از سنگینی او را خم كرد و تعبیر دوم یعنی با پشـت خـم    معناست.

چنـان كـه قـرآن    ، استعمال حقیقی اسـت ، در عبارت اول، بار سنگین را به دوش كشید

 و در عبارت دوم معنای كنایی خواهد بود.، آورده است

                                                            
 . حِرٌ کَذَاوفِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ قَارُونَ فَقَالُواْ عَ  إِلىَ بَِایَتِنَا وَ عُلْطَانٍ مُبِمنٍ  وَ لَقَدْ أَرْعَلْنَا مُوعىَ: 12و  19 ، آیاتغافر. 1
بِالْبَمِنَاتِ فَاعْلتَکْبرَُواْ فلىِ الْلأَرْ ِ وَ مَلا کلاَنُواْ        وَ قَارُونَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ لَقَدْ جَاءَهُم مُوعىَ: 93 ، آیهعنکبوت. 1

 . عَابِقِمن
 .56 ، آیهقصص. 9
 .166ص  ،5ج و  913 ص ،2ج ، مجمع البیانر.ك. . 2
 .212، ص «االسالم»كتاب ضمیمه ترجمه . 2
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 لبرافراشتن کوه بر فراز سر بنى اسرائی. 13

و یاد كن هنگامى را كه كوه ]طـور  را بـر فـراز سرشـان سـایبان آسـا       »: فرماید می قرآن

 1«و چنان پنداشتند كه كوه بر سرشان فرو خواهد افتاد.، برافراشتیم

و  1انـد  در عهد عتیـق نیامـده( نپذیرفتـه    كه اینبرخى ازمستشرقان این حادثه را )به دلیل 

 9زم اجبار بر تکلیف است.كه مستل اند هی چنین اعترا  كردعضب

بزرگ از بلندای كوه در پی یـک لـرزش یـا    ای  قرآن جز كنده شدن قطعه ،در این آیات

شود. ماجرا از این قرار بود كه ایشـان در   نمی زلزله و تسلط آن بر سر بنی اسرائیل دیده

زله حالى كه بر دامنه كوه گرد آمده بودند به چشم خود دیدند كه بر اثر یک لرزش یا زل

بزرگ از بلندای كوه جداشده به سمت آنان سرازیر شد و در حالى كه نزدیـک  ای  قطعه

و لذا گمان بردنـد كـه بـر سرشـان فـرود      ، به شکل عمودى ایستاد، بود بر سرآنان بیفتد

تورات بـود و   هایخواهد آمد. این حادثه همزمان با تعه د ایشان مبنى بر عمل به دستور

هـاى آفـرینش را    ه دلیل حکمت بالغه خداوندى بود تا نشـانه شاید این تصادف زمانى ب

شـان در برابـر اراده خـداى قـادر      ها را به جانب ناتوانى بدیشان بنمایاند و وجدان انسان

 حکیم متوجه سازد.

هاسـت   نمایى خداوند به دست پیامبران به منظور بیدار سازى وجدان این از سنخ معجزه

رى.این اندازه از واقعه با آنچه در عهد عتیق آمده نیز توافق و نه اجبار بر تسلیم و فرمانب

 2دارد.

اما كنده شدن تمام كوه از زمین و واژگونى آن میان زمین و آسمان را نه قرآن گفته و نه 

شـود كـه برخـى     بلکه تنها در برخى اسرائیلیات عامیانه دیده مـى ، در روایتى معتبر آمده

 2اند. همفسران بدون تحقیق آن را پذیرفت

                                                            
 .69 ، آیه؛ همچنین: بقرهوَ إِذْ نَتَقْنَا الجَْبَلَ فَوْقَ ُمْ کَأَنَهُ ظُلَةٌ وَ ظَنُواْ أَنَهُ وَاقِعُ ب ِِمْ: 151 ، آیهاعراف. 1
 .925 ، ص1ج ، آراء المستشرقین حول القرآنو  12ص، مصادر االسالمتسدال،  ر.ك.. 1
 .133 ، ص1ج ، المیزانو  923 ، ص1ج  ،تفسیر المنارر.ك. . 9
 .12/  13، سفر خروج. 2
تفسـیر ابـن    ؛52 ، ص3ج و  125 ، ص1ج ، تفسیر طبری ؛236ص  ،9ج و  152ص  ،1ج ، الدر المنثورر.ك. . 2

 .62 ، ص1ج حتجاج، طبرسی، االو  215، ص{تفسیر منسوب به امام عسکری ؛132 ، ص1ج ، كثیر
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جا  هبه معناى تکان و لرزش است؛ نه از جا كنده شدن و جاب« نتق»از نظر لغت نیز اصل 

، هر چیزى است كه سـایه افکنـد و اشـراف یابـد    « ظلّه»شدن از زمین به سوى فضا. اما 

 خواه از فراز سر یا از پهلو باشد و سایه داشته باشد.

 داستان داود و همسر اوریا. 11

و فرزنـدانش نسـبت داده    {ی ناروایی به نبی خـدا حضـرت داود  ها در تورات تهمت

شده كه قلم از نوشتن آن شرم دارد. سخنانی از این قبیل كه داود بر فراز بام خانـه بـود   

كنـد و   شو مىو كه در حیاط خانه همسایه زن نیکو منظرى را دید كه خویشتن را شست

او را نزد خود خواند و با او هم بستر  قاصدی فرستاده .شیفته آن زن شد –العیاذ باهلل  –

گفتنـد شخصـی بـه نـام     ، شد. چون آن زن حامله شد داود سـراغ شـوهر او را گرفـت   

نوشت به این مضـمون كـه   ای  اوریاست كه به جنگ رفته است. داود به فرماندهان نامه

آن اوریا را به مقدمه جنگ فرستاده تنها بگذارید تا كشته شود؛ و چون چنین كردنـد بـا   

 1....زن ازدواج كرد و

تـرین   زشـت  ،عفتـى  بى بازى كرده با تهمتِ {با قداست داود پیامبر گونه قوم یهود این

اند كـه از انـواع    اى وانمود كرده اند و ایشان را خانواده ها را بر او و خاندانش بسته وصله

 ها ابا ندارند. ها و پلشتى زشتى

اى  كند و از او چهره می معرفی« نعم العبد»ود را داو، اما قرآن ساحت پیامبران را پیراسته

 1نماید. می قد یس ترسیم

 در قرآن و اناجیل {مریم و عیسی. 11

. انـد  همسیحی ت و انجیل را یکى از منابع مورد اسـتفاده قـرآن پنداشـت   ، برخی مستشرقان

 ی انجیل در قرآن است.ها وجود برخی داستان، ممنشأ این توه 

سخن گفتن ، مطالب قرآن كه در انجیل نیامده )مانند تولد عیسی عبرخی  ،از سوی دیگر

و این كه مریم خـواهر هـارون بـوده    ، گزاری حضرت مریم در معبد خدمت، در گهواره

 : پردازیم می ها. در این بخش به بررسی این ادعااند هاست( را افسانه خواند

                                                            
 .16-11كتاب دوم سموئیل، باب . 1
 .93و  13، 15 ، آیاتر.ك. ص. 1
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  }مریم صدّیق

ی ها نزول میوه، در معبد هیکل }گزاری حضرت مریم ی قرآن مبنی بر خدمتها نقل

همگـی در انجیـل ذكـر     1، {و تولد شـگفت انگیـز حضـرت عیسـی    ، بهشتی برای او

 .اند هآن را خرافه پنداشت «تسدال»مانند  ،با این وجود برخی مستشرقان 1.اند هشد

ی فوق نیز آمیخته با ها گزارش داستان، ی انجیلها آموزه با توجه به تحریفِگفتنی است 

 تـر  انحرافی است. در این میان آنچه انجیل برنابا حکایت كرده به واقعیت نزدیک مطالب

 : نماید؛ زیرا می

و خالـه  ، پسـر خـدا  ــ   {حضرت عیسـی ـ در انجیل لوقا آمده آن مولود مقدس  : اوال 

مادر خداوند خوانده شده است؛ اما در انجیل برنابا چنـین ادعـایی   ، }حضرت مریم

 وجود ندارد.

او بـزرگ خواهـد بـود و بـه پسـر      »: عبارتى از انجیل لوقا چنین نقل شده است در :ثانیا 

حضرت اعلى مسم ى شود و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد فرمـود.  

 «.و او بر خاندان یعقوب تا ابد پادشاهى خواهد كرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود

، قا آورده و در هیچ یک از اناجیل دیگـر نیسـت  را تنها لو ها كه این عبارت گذشته از آن

كـه عیسـى از فرزنـدان     از جملـه آن  9؛انـد  هوارد كـرد  ها اشکاالت دیگری بر این عبارت

: زیرا در عهد عتیق آمده كه، توانسته بر كرسى داود بنشیند پادشاه است و نمى« یهویاقیم»

برایش كسى نخواهد بـود كـه   فرماید كه  خداوند درباره یهویاقیم پادشاه یهودا چنین مى»

 2«.بر كرسى داود بنشیند

و بـه نقـل قـرآن    ، انجیل لوقـا و متّـى   مندتر از تر و قاعده درستاما گزارش انجیل برنابا 

  .استتر  كریم نزدیک

هر آینه بـه تحقیـق بـر انگیخـت خـدای در ایـن       »: خوانیم می در فصل اول انجیل برنابا

از نسـل داود از  ، شـدمریم  مـی  كه نامیدهای  وشیزهبه د، روزهای پسین جبرئیل فرشته را

                                                            
 .11-16، آیات ؛ مریم15-92 ، آیاتآل عمران .1
 و انجیل برنابا، فصل اول. 11تا  15ص  ،1ج انجیل متّی،  ؛95تا  16 ص ،1ج انجیل لوقا، . 1

 .955ص  ،قصص االنبیاءر.ك. نجار، . 9
 .93 -15/  96، كتاب ارمیای، تورات. 2
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كه ناگاه فرشته جبرئیل داخل ، همانا روزی تنها بود، ..مالزم نماز بود و روزهسبط یهودا.

شد بر بستر او و سالم داد...پس ترسـید آن دختـر از ظهـور فرشـته ولـیکن آن فرشـته       

را تـا باشـی مـادر     مریم كه خدای برگزیـده تـو  ای  مترس :فرونشاند ترسش را و گفت

 زایـم پسـری را و مـن    مـی  كند...پس جواب داد عذراء چطور من می پیمبری كه مبعوث

كه خدایی كه سـاخت انسـان را    درستیه ب: شناسم مردی را؟ پس فرشته جواب داد نمی

كه بیافریند در تو انسانی را از غیر انسان....پس بـازدار از   قادر است بر این، از غیر انسان

 1«و مسکر و... زیرا كه او كودك قدوس خداست.او خمر 

 مریم خواهر هارون

 1خوانده است.« خواهر هارون»را  }قرآن كریم حضرت مریم

 طـوالنى  بین مریم و هارون برادر موسى زمانىكه  اند هبرخی مستشرقان چنین شبهه كرد

وصـا   خص 9و این از اشتباهات تاریخی قرآن است. فاصله بوده است سال( 1253)حدود 

و در جای دیگر از مادر  2توصیف كرده« دختر عمران»كه در سوره تحریم مریم را به  آن

 2تعبیر كرده است.« امرأۀ عمران»مریم به 

مریم خود برادرى بـه ایـن نـام     بلکه، این هارونِ برادر موسى نیست :ن است كهآپاسخ 

 6نیست. داشته و تشابه در اسم یا لقب دلیل یکى بودن این دو

نـزول قـرآن برمـی گـردد و اهـل      زمـان   بهپرس و جو در این زمینه  ،اساس روایات بر

همین ایراد را وارد كردند. آن حضرت در پاسـخ بـه ایـن     )ص(پیامبرنجران بر فرستاده 

نام پیـامبران و نیکـان پیشـین را بـر     ، نگفتى كه گذشتگان چرا به ایشان»: سوال فرمودند

بـود و جایگـاه    ى مانند هارون كه بـزرگ قـوم خـود   ویژه نام كسه ب5.«گذاشتند خود مى

 .اى در میان بنى اسرائیل داشت ویژه

                                                            
 .)ترجمه از متن حیدر قلی سردار كابلی استفاده شده است.(955ص  ،یاءقصص االنبر.ك نجار،  .1

 .15 ، آیهمریم. 1
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 : این شبهه به دو بیان دیگر نیز پاسخ داده شده است

بنـابراین مـریم از    1از فرزندان الوى بود كه او نیز از نسل هارون بـود. ، مادر مریم .الف

این نسـبت واال  ، اب و سرزنشلذا ایشان از روى عت، طرف مادر به هارون منتسب است

اى خواهر هارون؛ نه پدرت مرد بـدى بـود و نـه مـادرت     : را به رخ او كشیدند و گفتند

اى بـرادر تمـیم یـا    : شـود  هاشم گفته مى بدكاره! چنان كه به یک فرد از بنى تمیم یا بنى

 1برادر هاشم.

باشد كـه از فرزنـدان   منتسب به داود بوده ، البته این منافات ندارد كه مریم از جهت پدر

برتـرین آن دو را بـه رخ   ، معموال  از میان پدر یا مـادر ، زیرا در مقام سرزنش 9یهودا بود.

 كشند. مى

خـود   مریم را به جهت قداست و آبرویى كه در میان قوماحتمال دیگر آن است كه  .ب

وف معـر  داشت به مریم خواهر هارون و موسى تشبیه كردند كه او نیز به همـین عنـوان  

 2.بود

 دختر عمران
دلیلـی بـر رد آن   ، را دختر عمران خوانـده اسـت   }حضرت مریم ،كه قرآن و اما این

جز این مقدار كه وى از سـبط یهـودا و    ،وجود ندارد. تورات از پدر مریم سخنى ندارد

چرا كه این اسم در میان ، و چه بسا كه نام او عمران )عمرام( بوده باشد، نسل داود بوده

ائیل رایج بوده است. انتساب یاد شده را نیز كسى تاكنون انکار نکرده كـه خـود   بنى اسر

 نشان از صحت آن دارد.

 الوهیّت مریم صدیق
آیـا تـو بـه مـردم     : گفتو آن گاه كه خداوند به عیسى بن مریم »: فرماید می قرآن كریم

 1«عنوان دو معبود غیر از خدا انتخاب كنید؟ه گفتى كه من و مادرم را ب

                                                            
 .532، ص قاموس كتاب مقدسر.ك. . 1
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مسیحى دارد كه الوهی ت مسیح و مـادرش را بـاور    های هاى از فرق ن آیه اشاره به فرقهای

اى وجود نداشـته كـه    كنند هیچ فرقه می و ادعا، داشتند؛ چیزى كه مسیحیان امروز انکار

 مریم را خدا بداند.

ا اند كـه مـریم ر   هایى از مسیحیان نخستین بوده اما تاریخ گواه آن است كه فرقه یا فرقه 

ها( كه هم  )مریمى« ریمتیان»یا « بربرانی ه»مانند فرقه  ،پنداشتند خدا مى ،نیز در كنار عیسى

 1اكنون منقر  شده است.

ی متعـددی  ها به فرقه {در تاریخ آمده است كه مسیحیان پس از زمان حضرت عیسی

 912جا كه در سال  تا آن ،تقسیم شدند و هر گروهی در مورد خدا عقیده خاصی داشتند

پادشاه و با فراخوان او تشکیل شد كـه در  « كنستانتین»در حضور « مجمع نیقیه»میالدى 

 ،تنهـا پـدر   :گفـت  می كهرا برگزیدند اسقف گرد آمدند و نظریه پولس رسول  1325آن 

 9خداست و مسیح از جهان ناسوت است.

 نظریه الوهیت حضرت مریم نیز كنار گذاشته شد. ،به این ترتیب

 مردم در خُردى و بزرگىسخن گفتن با 

در حالی كه مسـیحیان آن را   2كند. می قرآن كریم به سخن گفتن مسیح در گهواره اشاره

این مطلـب   كه ایناز نظر تاریخ اثبات نشده و با توجه به  كه ایناند. به استناد  انکار كرده

ـ  ،و در نتیجـه ، اگر ثابت بود رویداد شگفت و دلیلـى روشـن بـر پیـامبرى او بـود      ابع من

شد و طبعا   مسیحى سزاوارتر بودند كه آن را نقل كرده باشند و فراوان و به تواتر نقل مى

 2اى نبود كه تنها قرآن آن را بر مال سازد. نکته پوشیده

اما این ایراد در صورتى وارد است كه ایشان مدارك دینى خود را در طـول تـاریخ نگـه    

 كـه  ایـن رگونى نسپرده باشـند. افـزون بـر    را به دست تحریف و دگها  آن داشته باشند و
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اند و چیزى از زندگى آورنـده   آیین خود را از منبع استوارى نگرفته، ایشان از همان آغاز

 دانستند. ها نمى ها و افسانه جز در حد  گفته ـ{مسیحـ رسالت 

مرقس و لوقا از سى و سه معجزه عیسى جز یکـى را  ، در حالی كه اناجیل سه گانه متى

اشـاره نکـردن بـه    ، 1کرده است و انجیل یوحنا نیز تنها هفت معجزه را نقل كـرده ثبت ن

 تکلم در گهواره چندان بعید نیست.

هـا   آن امـا میـان  ، اسـت  تـدوین شـده  هم اناجیل در زمان نزدیک به  كه اینبا ، به عالوه

ها بعدها )پـس از پایـان    . نکته اصلى این است كه همه اینی وجود دارداختالف شدید

 به نگارش در آمده است. {مسیح ماجرایافتن ی

اى كه حتّـى بـه خـط     هاى گوناگون همه بدون سند بوده هیچ نسخه انجیل ،در این میان

یا احتمال قابـل اعتمـاد بـودن در آن    ، یکى از شاگردان نویسنده )مثال  متّى یا لوقا( باشد

 1شود. باشد یافت نمى

كه انجیل لوقا سخن گفتن در گهواره را بـه   ها آن است انجیل از جمله اشتباهات فاحشِ

دهد كه در هشتمین روز  به یوحنّاى معمدان )یحیى بن زكریا( نسبت مى {جاى مسیح

 . دیگر اناجیل نیز از این نکته ساكت است.9تولد خود نام خدا را بر زبان جاری كرد

از  سخن گفتن مسیح در مدت شیرخوارگى و پیشدر خصوص البته قرآن نیز تصریحى 

بـه معنـای سـخن     تُکَلِمُ النَاسَ فِ  الْمَ ْدِ وَکَ ْالًسنّ معمول سخن گفتن ندارد. عبارت 

ز گهـواره تـا   »: شـود  می شبیه آنچه گفته 2سالى است. گفتن با مردم در خردی و در میان

یعنى از سنین خُردى تا نهایت پیرى. گهواره نیز كنایه از حال كودك « گور دانش بجوى

 آساید. نوپایى و سست اندامى اوست كه آسوده در بستر مى ۀدر دور

در سن دوازده سالگی در معبد هیکـل   {در انجیل برنابا آمده است كه حضرت عیسی

همگـان را بـه    ،با علما یهود به مناظره پرداخت و حاضر جوابی او در مقابل دانشـمندان 
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دى و بزرگـى )در  شاید منظور از سخن گفـتن عیسـى بـا مـردم در خـر      1شگفت آورد.

 سالى( كه در قرآن آمده همین باشد. گهواره و میان

سـنّى اسـت كـه    ، آید كه كهولت نیز از سخن اهل لغت چنان بر مى« كهل»در مورد واژه 

یابـد. مـرد كهـل     قواى انسان در آن تجمیع یافته به بیشترین میزان توان خود دست مـى 

 {و معروف است كه مسـیح  1باشد تهسال داش كه میان سى تا چهل سال( آن است )میان

 9نیز در سى سالگى به سوى مردم مبعوث شد و سه سال بعد به سوى آسمان باال رفت.

 بازگشت مریم با طفل نورس خود
وقتى با مسیح بازگشت كه دوران شیرخوارگى را گذرانده بـود و  ، مریم كه اینافزون بر 

آیـد كـه مـریم بـراى      نیز چنان بر مى ها گذشته بود. از برخی آیات قرآن از تولد او سال

عبادت و راز و نیاز جایى ناآشنا و دور از آبادى كسان خود برگزیـده بـود. در ایـن اثنـا     

فرشته پروردگار نزد او آمد تا مـژده مسـیح را بـدو بدهـد. چـون بـاردار شـد از تـرس         

آبـى   درخـت خرمـا و   ،رسوایى فاصله خویش را با آنان بیشتر كرد و در آن جایگاه دور

گوارا یافت و دور از چشم همگان وضع حمل كـرد. او و فرزنـدش مـدتی در خلـوت     

و »: گوید زیستند. چنان كه قرآن مى دور از هیاهوى مردمان مى، خود با آرامش و فراغت

را در سرزمین مرتفعى كـه داراى  ها  آن اى قرار دادیم و ما فرزند مریم و مادرش را نشانه

 2«اى دادیم.امنی ت و آب جارى بود ج

شـود مـدت آن    مـی  فرزند او قادر به سخن گفتن بود استفاده، كه هنگام بازگشت از این

چگونه با كسى كه در گهواره كـودك  : گفتند كه اینخلوت دو یا سه سال بوده است. اما 

پـس  ، از فرزند آوردن بدون ازدواج او بودها  آن زیرا اظهار شگفتى 2بوده سخن گوییم؟

ولی تى ئپاسخگو خواهد بود نه كودكى كه ثمره باردار شدن اوسـت و مسـ   ناگزیر او خود
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 .152 ، ص1ج ، آالء الرحمنمحمدجواد بالغی، . 9
 .رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَ مَهمنٍ  هُ آیَةً وَ آوَیْناهُما إِلىوَ جَهَلْنَا ابْنَ مَرْیَمَ وَ أُمَ: 23 ، آیه. مومنون2
 .13 ، آیهمریم .2



 

 

 

 
 

135     پیرامون قرآن كریمخالصه نقد شبهات 

داند از چه راه به دنیا آمده پس سؤال از  تواند مشکل را حل كند؛ او كه نمى ندارد و نمى

 ندارد. ااو معن

 ,بشارت قدوم پیامبر اسالم

فرسـتاده  اى فرزندان اسرائیل من : و هنگامى كه عیسى پسر مریم گفت»: فرماید می قرآن

اى  كنم و به فرسـتاده  خدا به سوى شما هستم. تورات را كه پیش از من بوده تصدیق مى

برخی مستشـرقان وجـود چنـین     1«آید و نام او احمد است بشارتگرم. كه پس از من مى

 اند! نیست انکار كرده ها در انجیل كه اینى مسیح را به استناد ها بشارتى در میان بشارت

اى آن  گونه ها به اما در ترجمه، هست {ى مسیحها ژده در میان بشارتكه این م حال آن

انجیـل   چنـین لغـت   اند. زبانى كه مسیح با آنان این بشارت را داده و هم را تحریف كرده

اما پس از آن بـه زبـان یونـانى ترجمـه     ، عبرى است، یوحنّا كه این بشارت را نقل كرده

ده اسـت.  كرانتخاب ای  ى و با چه انگیزهچه كسرا شده كه مشخص نیست زبان یونانی 

 سپس اصل آن گم شده و تا كنون اثرى از آن دیده نشده است.

اسـت و بـا واژه   « بسیار ستاینده»این بشارت در زبان عبری با تعبیرى آمده كه به معناى 

هاى یونانى ترجمـه   هاى موجود انجیل یوحنا نیز از نسخه كند. ترجمه تطبیق مى« احمد»

بسـیار   فـرد »است كـه معنـاى آن   « بیركلوطوس»شارتى كه در آن است با تعبیر شده و ب

 1 باشد. مى« ستوده

اند تا به معنـاى بشـارت    تغییر داده« بارا كلى طوس»اما مسیحیان این كلمه را به صورت 

چنان كه این واژه در عربی به شکل كلمـه معـروف    ،داده شده یا تسلیت داده شده باشد

 9ده است.درآم« فارقلیطا»

در كتـاب آسـمانى    ,چنین از جمله توصیفاتى كه عیسى بن مریم براى رسول خدا هم

خود انجیل به اهل انجیل فرموده و به ثبت و نقل یکى از حواریین به ما رسیده عبـارت  
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به زبان رومی است كه بـه همـان معنـاى كلمـه     « برقلیطس»به زبان سریانى و « مُنْحَمنّا»

 1133تـاریخی مربـوط بـه    كتاب های كه این گزارش در برخی  جالب آن 1محم د است.

تسـلیت  »اما بعدها با تحریف به صـورت  ، سال قبل با گزارش انجیل یوحنّا تطابق داشته

 درآمده است.« تسلیت دهنده»یا « داده شده

 داستان صلیب
اعتقادات مسیحیان و بلکـه بنیـاد ایمـان آنـان داسـتان بـه صـلیب كشـیدن          ترین از مهم

هاى بسـیار نقـل شـده و     ها با تفاوت است. با این وجود این جریان در انجیل {یحمس

جا كه برخی صـاحب نظـران    اند. تا آن اى ثبت كرده حتّى در جزئیات نیز هریک به گونه

له صـلیب و كشـتن عیسـى    ئاى بـه انـدازه مسـ    لهئاناجیل چهارگانه در هیچ مس: اند هگفت

 1اختالف ندارند!

افرادی كـه در  ، نحوه دستگیری ایشان، و حواریون قبل از واقعه {محل اجتماع عیسی

حوادث طبیعی كه پس از وقوع داستان صلیب اتفاق ، كنار صلیب نظاره گر ماجرا بودند

و ، اخـتالف هـا   آن موضوعاتی هستند كه اناجیل چهارگانه در نقل ترین .. از مهم.و، افتاد

 از موارد تناقض آشکار دارند.ای  در پاره

ی پولس خوانده بـه حقانیـت   ها خی از دانشمندان مسیحی نیز این جریان را از بدعتبر

ی ها برخی از فرقه ،چنین در گذشته . هماند هدیدگاه قرآن كریم در این زمینه اعتراف كرد

 9انـد.  قصه صلیب را انکـار كـرده  «( تانیانوسیان»و « سیرنشیان»هاى  مسیحیت )مانند فرقه

و ، یز بر این باور بودند كه مسیح وانمود كرد كه مـرده اسـت  خواهیم گفت كه گروهى ن

این نقشه با هماهنگى پنهانى بـا یکـى از شـاگردانش و بـا همکـارى یکـی از مـأموران        

 2عملى شد.، حکومت

هرچنـد  ، بنابراین داستان صلیب از نظر خود مسیحیان نیز از آغاز مشکوك بـوده اسـت  

انـد. امـا    پرسـتان بـه ارث بـرده    ى بوده كه از بـت اند و این بدعت بعدها بر آن اتفاق كرده

                                                            
 .162 ، ص1ج ، رو  االنفسهیلی،  و 125 ، ص1ج ، سیره ابن هشامر.ك. . 1
 .299 صهمان، نجار، ر.ك. . 1
 .92 ، ص6ج ، تفسیر المناررشیدرضا، .ك. ر. 9
 .213 ص ،صص االنبیاءقنجار، ر.ك. . 2



 

 

 

 
 

113     پیرامون قرآن كریمخالصه نقد شبهات 

و حال آن كه آنان او را نکشتند »: حقیقت همان است كه قرآن به صراحت فرموده است

.. بلکه خداوند او را به سوى خود بـاال  .لیکن امر بر آنان مشتبه شد، و مصلوبش نکردند

 1«و خداوند توانا و حکیم است.، برد

 

 در گذشت یا عروج؟
آیا مسیح با جسم به آسمان رفت )چنان كه در  :یان جای این پرسش باقى است كهدر پا

بسیارى از روایات وارد شده است( یا آن كه فقط روح او به آسـمان رفتـه پیکـرش در    

 كه خداوند او را میرانده و قبض روح فرموده است. ابدین معن، زمین است

ادعـا   9«تَلوَفَمْتَنِ  »و  1«مُتَوَفِملكَ »همچون  ییها برخى از دانشمندان غربى با استناد به واژه

كه در قرآن هیچ تصریحى بر زنـده بـودن و در آسـمان روزى خـوردن مسـیح       اند هكردا

 2وجود ندارد؛ بلکه این عبارات تصریح دارد كه وى مرده است.

 بلکه دریافت تمام و كمـال ، اما باید دانست كه توفّى لزوما  و تنها به معناى مرگ نیست

؛ 2یَتَوَفَى الْأَنْفُسَ حِمنَ مَوْتِ َلا    اللّه: چنان كه در آیه دیگر فرمـود  ؛و به گونه مستوفاست

 ستاند. خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامى باز مى

سمتى رفـت   از قبر برخاست و به {اتفاق دارندكه مسیح بر این ها انجیل كه اینافزون بر

ندیدند و دیگر جسد او را نیافتنـد. بـه تصـریح همـین      كه هیچ كس جز شاگردان او را

بلکه تنها سنگى بر سر قبر نهاده بودند كه وقتـی  ، بر پیکر او خاك نریخته بودند، اناجیل

سنگ را از سر قبر غلتانیده و قبر را خالی یافتند. چون از این امر متحی ر بودند ، برگشتند

                                                            
بِهَ وَ قَوْلِ ِمْ إِنَا قَتَلْنَا المَْسِمحَ عِمسىَ ابْنَ مَرْیَمَ رَعُولَ اللَهِ وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ وَ لَکِن شُل : 125 – 125 ، آیاتنساء. 1

 .بَل رَفَهَهُ اللَهُ إِلَمْهِ وَ کاَنَ اللَهُ عَزِیزًا حَکِممًا یَقِمنَا وَ مَا قَتَلُوهُ ..ل َُمْ.
 .22 ، آیهآل عمران. 1
 .115 ، آیهمائده. 9
 .135ص  ،عیسی و قرآن، )ترجمه و تحقیق( محسن بینا. 2
 .63، آیه چنین ر.ك. انعام ؛ هم21 ، آیهزمر. 2



 

 

 

 
 

   111  جز وحی، منبع دیگری دارد؟آیا قرآن 

ستادند و به ایشان گفتنـد چـرا زنـده را از    ناگاه دو مرد در لباس درخشنده نزد ایشان ای

 1طلبید؟ میان مردگان مى

 1و زنده از صلیب پایین آمد. دار رفتن او به مرگش نینجامیدبه  اند هبرخی نیز مدعی شد

منـابع  داستان در آمدن یهوداى اسخریوطى به شکل عیسى نیز در انجیل برنابا و برخـى  

همین مسئله ، داستان در تفاسیر اهل سنت شایع شدن اینریشه ی مسیحى آمده و شاید 

چیزى از این قبیل در تفاسیر كهن و مورد اعتماد ما نرسـیده   [بیت اما از اهل 9باشد.

كه البته نسبت آن بـه علـى    2؛ جز آنچه در تفسیر منسوب به على بن ابراهیم آمده2است

دان ناشـناس  بلکه برخی از فرازهای آن نوشـته یکـى از شـاگر   ، بن ابراهیم قطعى نیست

را هـا   آن آور و لذا بر روایاتى كه تنها در این تفسیر نقل شده و شـواهد اطمینـان  ، اوست

 6كند اعتمادى نیست. تأیید نمى

ها هم داستانند كه مسیح با جسم و روحش به آسمان برده شده كـه ایـن    چنین انجیل هم

 .5«یِلَیْهِ   بَلْ رَفَعَهُ اللّه»: شود نیز از تعبیر قرآن هم استفاده مى

نه در اعتقاد مسیحیان و نـه دیگـران.   ، به همین دلیل هیچ قبرى براى مسیح مطرح نبوده

كه ایشان در دامنه كوهى در كشمیر دفـن شـده و قبـر او نیـز      اند هآرى برخی مدعى شد

امروزه معروف است. اما این ادعا ریشه در تأمین اهداف اسـتعماری دارد كـه در جـای    

 5نقد شده است. خود به طور مفصل

وَ إِنْ مِلنْ أَهْللِ   : فرمایـد  مـی  {كه قرآن كریم در مورد حضرت عیسی نکته پایانی آن

 3الْکِتاوِ إِالَ لَمُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ یَوْمَ الْقِمامَةِ یَکُونُ عَلَمْ ِمْ شَ مداً

                                                            
 .16، باب انجیل مرقس و 11و  13، باب انجیل یوحنا ؛12، باب انجیل لوقا ؛15، باب انجیل متیر.ك . 1
 .215ص  ،ر.ك. نجار، قصص االنبیاء. 1
 .196 ، ص9ج ، مجمع البیانو  13 ، ص6ج ، تفسیر طبریر.ك. . 9
 ، ص1ج ، مجمع البیـان  ؛959 ، ص9ج و  255 ،1ج ، تفسیر تبیان ؛159و  152ص  ،1ج ، تفسیر عیاشیر.ك. . 2

 .61 ، ص2ج و  22 ، ص9ج ، فسیر ابوالفتوح رازیت و 192 ، ص9ج و  223
 .139 ، ص1ج ، تفسیر قمی. 2
 .113، ص صیانه القرآن من التحریفمحمدهادی معرفت، ر.ك. . 6
 .125 ، آیهنساء. 5
 .215ص  ،قصص االنبیاءر.ك. نجار، . 5
 .123 ، آیهنساء. 3



 

 

 

 
 

111     پیرامون قرآن كریمخالصه نقد شبهات 

 : رجمه كردتوان ت می این آیه را به دوگونه« موته»با توجه به مرجع ضمیر 

هیچ كس از اهل كتـاب نیسـت جـز آن كـه در     : یعنى ؛ضمیر به اهل كتاب برگردد .الف

اى است كـه   آورد؛ و این مربوط به لحظه به مسیح ایمان مى، زمان خروج از دنیا و مرگ

. برخی ایـن قـول را متبـادر از آیـه     1بیند تکلیف از او برداشته شده مرگ را به چشم مى

 1.اند هشریفه دانست

و هیچ كس از اهل »: شود می برگردد. بنا براین ترجمه آیه چنین {ضمیر به مسیح .ب

و او در روز رسـتاخیز بـر   ، پیش از مـرگ عیسـى بـه او بگـرود    كه  آن كتاب نیست مگر

 «.  آنان گواه خواهد بود ]ایمان

یـز  و در روایـات فـراوان ن  ، بر اساس این ترجمه از آیه استفاده مى شود كه ایشان نمرده

 9باشد. أآمده كه او در آخرالزمان فرود خواهد آمد تا پشتیبان مهدى منتظر

شده پس از نقدى  زیرا تعبیر یاد، 2دهد قول را ترجیح مى همین سیاق آیه رسد می به نظر

: داشـته و فرمـوده   است كه بر پندار یهود مبنى بر دار كشیده شدن و كشته شدن عیسـى 

، كشـته نشـده   و ایـن یعنـى او  ، «اند او را به یقین نکشته بلکه امر بر ایشان مشتبه شد و»

نیست جز آن كه پیش  بلکه زنده و روزى خور است و هیچ كس از ملت یهود و نصارا

سـخن از مـرگ   جـا كـه    لـذا از آن  از مرگ مسیح به او و پیامبرى او ایمان خواهد آورد.

نیـز اشـاره بـه مـرگ     « قبـل موتـه  »، مسیح و صلیب و قتل است كه آیه آن را باور ندارد

 دارد. {عیسى

                                                            
 .195 ، ص9ج ، مجمع البیانر.ك. . 1
 .11 ، ص1ج ، منارتفسیر ال رشیدرضا،  ر.ك.. 1
 .132 ، ص11ج ، تفسیر كبیر و  592 ، ص1ج ، الدر المنثور ؛125 ، ص1ج ، تفسیر قمیر.ك. . 9
 .121ص  ،2ج ر.ك. المیزان، . 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدوفصل 

 قرآن و فرهنگ زمانه





 قرآن و فرهنگ زمانه

 آیا قرآن از فرهنگ زمانه تأثیر یافته است؟ 

كـه   آن نـه ، قرآن آمد تا تأثیرگذار باشد و با عادات و رسوم فرسوده جاهلى مبـارزه كنـد  

 تأثیرپذیر باشد و در برابر عُرف حاكم ـ كه جز ناروایى چیز دیگرى نبود ـ كرنش نشان   

هُلوَ الَلذِی أَرْعَللَ رَعُلولَهُ     : ی واالی قرآن خود گویای این حقیقت استها آموزه هد!د

اوست كه پیـامبر خـود را   » 1بِالْ ُدَى وَدِینِ الْحَقِ لِمُظْ ِرَهُ عَلَى الدِینِ کُلِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ

، هـاى موجـود برتـرى یابـد     آیین فرستاد تا بر همه، گرى و آیین استوار همراه با هدایت

 «.مشركان خوش نداشته باشند هرچند

واژگـانی همچـون    گیـری  كـار  بهتکلم قرآن به لسان قوم و  ،برخی معانداناین، با وجود 

حور و قصور و  یا توصیفات لذت بخش مرغوب در میان اعراب مثل خلق و حورالعین

را تأثیرپذیری از آیین .. .بهشتی همچون درختان و نهرهای جاری وهای  نعمت توصیف

 . اند هعرب جاهلی قلمداد كرد

یـادآور   توضیح چرایی اسـتعمال چنـین واژگـان و توصـیفاتی    برای اكنون چند نکته را 

 : شویم مى

                                                            
 .59آیه توبه، . 1
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 هر زبان عرفهمسویی درکاربرد واژگان رائج در  .3

گوید ناچار است برای آن كـه امکـان تفـاهم میسـر      می هر كسی كه با زبان قومی سخن

بدون آن كه به انگیزه واضع آن لغت توجهی داشـته   .گیرد كار بهواژگان آن قوم را شود 

شـود. ایـن    می به عنوان مثال به كسی كه بیماری روانی دارد مجنون )دیوانه( گفته، باشد

بردنـد جـن )دیـو( شـخص را      می گذاری تحت تأثیر فرهنگ نادرستی بوده كه گمان نام

اما امروز در عـین حـال كـه ایـن بـاور را      ،  شده استلمس كرده و به این بیماری مبتال

 شود. نمی رود و كمتر توجهی به ریشه آن می دانند این واژه به كار می افسانه

ــن ــه ای ــى  گون ــرفا  لفظ ــاى ص ــود دارد ، كاربرده ــراوان وج ــرآن ف ــه، در ق ــه از آن ب  ك

بـار   هـا  و هرگـز دراسـتعمال واژه  . شـود  مـی  در كاربرد الفاظ نامبرده «مجارات»همگامى

واژه  ،به عنـوان مثـال   ؛نبوده استفرهنگى و حکمت مورد نظر واضعان لغات مورد نظر 

لق بـه معنـای آفـرینش گرفتـه     شود از خَ می كه به صفات و ملکات نفسانی گفته «قلُخُ»

ریشـه در  ، این اشتقاق مبتنی بر این باور عـرب اسـت كـه صـفات نفسـانى     ، شده است

و ، اند ساخته و پرداخته آفرینش، کو خصال یا زشت كردارهاى نی و انسان، آفرینش دارد

ایـن واژه را بـه مقتضـاى     رفتار نیک یا زشت ایشان از اختیارشان بیرون است. قرآن نیز

امـا صـفات پسـندیده را سـتایش و ناپسـند را      ، به كـار بـرد  « لسان قوم»سخن گفتن به 

ات ناپسـند دوری  تامردم بـه انجـام صـفات پسـندیده رغبـت و از صـف      ، نکوهش كرده

را  و اخالق، قرآن تحت تأثیر فرهنگ غلط عرب قرار گرفته: توان گفت نمى پس.گزینند

 بیرون از اختیار دانسته است!

 ی قرآنها فراگیری خطاب .1

ملا  : ی گفتاری جامعه عرب را رعایت نموده و آنان را مخاطب قـرار داد ها قرآن شیوه

و ما هیچ پیامبرى را جز بـه زبـان قـومش     1؛انِ قَوْمِهِ لِمُبَمِنَ لَ ُمأَرْعَلْنا مِنْ رَعُولٍ إِالَ بِلِس

 .تا ]حقایق را  براى آنان بیان كند، نفرستادیم

مخاطب قرآن همـه مـردم و    .نیست ,اما این به معنای اختصاصی بودن رسالت پیامبر

 تغییر و تحـول نزول را مثال  معاصرِ مردمِ ،بله قرآن 1باشند. می ها در همه عصرها و نسل

                                                            
 .2آیه ابراهیم، . 1
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مـوارد زیـادی    ،بنا براین در میان آیات .قرارداد و مدل تربیتی خود را در آنان پیاده نمود

كه همگام با فرهنگ عرب به كـار   ها تاین عبار .با عبارت مرتبط با آن مردم وجود دارد

به عنـوان مثـال توجـه     ؛ی عمومی و جاودان استها مشتمل بر پیام رفته در ضمن خود

العرب نیست و برای همه مردم دنیـا   ةعجایب خلقت شتر تنها برای مردم جزیر دادن به

ـ  ری قابل تأمل است.برخی آیات نیز كه دارای موضوعات خاص عربی است از طریق جَ

در روایات متعددی سـخن از ظهـر و    .كند می طبیق در آیات به دیگر جوامع سرایتو تَ

: فرماینـد  مـی  در این زمینه پاسخ به سؤالیدر  {بطن قرآن به میان آمده است. امام باقر

ظهر قرآن همان سطح ظاهری آن است كـه   ،. بر این اساس1«ظهره تنزیله و بطنه تأویله»

 ولـی بطـن همـین آیـات    ، اختصاصی داشـته باشـد   ممکن است به اعراب معاصر نزول

 بـات و جـاودان بـودن آن را اث   های نهفته در درون آیات است كه رسالت عامة قرآن پیام

 كند. می

 نه تخیل، واقعیت .1

.. آمده است همگـی حکایـت از   .كنایه و، استعاره، تشبیه، آنچه در قرآن از ضرب المثل

واقع دارد و هرگز خیال آفرینی و تصویرگری صرف نیست. قرآن از اشخاص حقیقی و 

 های اشاره به بال ،به عنوان مثال ؛قضایای خارجی و رویدادهای واقعی سخن گفته است

و چهار گانة فرشـتگان كنایـه از تعـدد و تنـوع نیروهـای كارآمـد و فعـال ایـن           سه، دو

 باشد و عین واقعیت است.  می كارگزاران الهی

 : پردازیم می پس از بیان این سه تذكر به نقد برخی از شبهات مربوط به فرهنگ زمانه

 فرهنگي که قرآن با آن به مبارزه برخاست

ـ  ؛عصر نزول حاكم بود فرهنگى به غایت منحط بود فرهنگى كه بر جامعه عرب ویـژه   هب

جـز  ، شد كه در زندگى اجتماعى ارزشى بـراى وى  درباره زن كه چنان زبون شمرده مى

                                                                                                                                            
   إِنلىّ  النَلاسُ  یَأَیُ َلا  قُللْ  .فرستادیم( و تو را جز برای همه مردم ن15 ، آیة)سبا  لِلنَاس کَافَةً إِالَ أَرْعَلْناوَ ما وَ .1

 بَمَلانٌ  هَلاذَا  .هسـتم  شـما  همه سوى به خدا پیامبر مردم، من ( بگو: اى125، آیه )اعراف َجمِمهًا إِلَمْکُمْ اللَهِ رَعُولُ
 كننده(. )تلخیص.( این قرآن بیانی برای همه مردم است195 ، آیه)آل عمران  لِلنَاس

 .156 ، ص15  ج، هعالشی وسائل .1



 

 

 

 
 

115     پیرامون قرآن كریمخالصه نقد شبهات 

اى از میراث و حق رأى نداشت و حسـابى   دیدند. هیچ بهره آن كه بازیچه مرد باشد نمى

 و هم پایه مردان ى واالیی یافتندجایگاه انسان كردند. با ظهور اسالم زنان براى او باز نمى

بـا آداب عـرب    سـختی  در عرصه بلندمقامات معنوی شمرده شدند. اسالم با این كار به

، شود كه اسالم در خوار شمردن شـأن زن  مى جاهلى درگیر شد. با این همه امروزه ادعا

 از عادات و رسوم جاهلى تأثیر پذیرفته است!

 : افکنیم می به منزلت زن در قرآن كریم نیم نگاهی، برای پاسخ به این شبهه

 زن و منزلت واالی او در قرآن

سـتاید هـیچ    مـی  گوید و مقام واالی او را می قرآن كریم آن گاه كه از ذات انسان سخن

چنین هنگامی كه سخن از برخورداری از اجر در  هم 1تفاوتی بین زن و مرد قائل نیست.

چه زن باشد چه مرد( ضـایع  )عمل هیچ كس كند كه  می مقابل اعمال نیک است تصریح

های نفسانی و تقسیم وظایف زنـدگی بـه    هنگامی كه سخن از ویژگی، بله 1نخواهد شد.

و  هـا  هایی میان زن و مرد هست كه قرآن كریم متناسب با ظرفیت میان بیاید طبعا  تفاوت

نس پرداختـه  طور عادالنه و فراگیر به تقسم وظایف این دو جـ  هی هر یک بها مندی توان

ها كه از مقام حکمت حضرت حق در  است. اكنون نگاهى خواهیم داشت به این تفاوت

عرصه آفرینش و تدبیر سرچشمه گرفته است. در ادامه به بررسی برخی آیات كه شـائبه  

 پردازیم. می ،برتری دادن مرد بر زن را دارد

 یک درجه برتر از زنان ،مردان

 «.و مردان بر آنان درجه برترى دارند 9؛رِجالِ عَلَمْ ِنَ دَرَجَةًوَ لِل: فرماید می قرآن كریم

آیا این به معناى كاستن از ارزش زن است؟ یا آن كه مرد از كمالى برخوردار اسـت كـه   

بلکه این به نظر هماهنگى با نهاد ، بهره است؟ یا آن كه نه این است و نه آن بی زن از آن

 اند؟ ر آن سرشتهو طبیعتى است كه مرد و زن را ب

                                                            
 .92 ، آیهو احزاب 93 ، آیهنجم ؛19، آیه ر.ك: حجرات .1
 .91 ، آیهو نساء 132 ، آیهر.ك: آل عمران .1
 .115 ، آیهبقره .9



 

 

 

 
 

   113  قرآن و فرهنگ زمانه

و تـر   سـنگین  ،مشـترك  ی زندگیها باید توجه داشت كه سهم مرد در تحمل مسئولیت 

و رنج پذیرتر است. این تفاوت ذاتی تر  است. چرا كه طبیعت او سخت دشوارتر از زنان

 : كند می نقش مرد را در خانواده تعیین محدوده

؛ بَهْضٍ وَ بِملا أَنْفَقُلوا مِلنْ أَمْلوالِ ِمْ      لَ اللَهُ بَهْ َ ُمْ عَلىالرِجالُ قَوَامُونَ عَلَى النِساءِ بِما فَ َ

خدا برخى از ایشان را بر برخـى برتـرى داده و   كه  آن به دلیل، سرپرست زنانند، مردان»

 «.كنند از اموالشان خرج مىكه  آن ]نیز  به دلیل

ا هسـتند و خداونـد   آنچه نخست باید پذیرفت آن است كه مرد و زن هر دو آفریده خد

او هـر كسـی را كـه بـرای كـاری سـاخته و        1دارد. نمـی  ستم رواای  در حق هیچ آفریده

امکانات الزم برای هر چه بهتر انجام دادن آن كار را به او بخشیده اسـت. در ایـن میـان    

وظیفه پشتیبانی مالی و مدیریت اقتصادی خانواده به مرد واگذار شـده اسـت. چـرا كـه     

و آگاهی پـیش از تصـمیم    ها بهره وری از اندیشه، پایداری، مانند سرسختیهایی  ویژگی

 1به صورت ذاتی در وجود او نهادینه شده است.

شیر دادن و نگهداری از ثمرۀ زنـدگی  ، زایمان، وظایفی همچون بارداری ،از سوی دیگر

 به دوش زن است و برای آن كه بتوانـد بـا فراغـت خـاطر و آسـوده از دغدغـة تـأمیِن       

خانواده به این مهم بپردازد از مسئولیت مدیریت خانواده معاف شده است  نیازهای مالیِ

تا مجبور نباشد بیدار خوابی شبانه و پاسخ به نیازهای كودك و رنج روزانه برای تـأمین  

مرد نسـبت  ای  جا تحمل كند. این است معنای برتری یک درجه ما یحتاج زندگی را یک

نه با فطرت و استعدادهای خدا داد جسـمانی و عقالنـی طـرفین    به زن. این تقسیم عادال

اشـاره بـه برتـری    « بما ف ل اهلل به ل م علل  بهلض   »نیز سازگار است. بنابراین عبارت 

 9های خاص فطری زن و مرد دارد. تکوینی و ویژگی

 برتری پسر بر دختر

                                                            
 .23 ، آیهكهف .1
 .25، ص 2، ج فی ظالل القرآنر.ك. . 1
 .129، ص 1، جالمیزانر.ك. .9
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گور  اندك شمردن ارزش جنس مؤنث و زنده به ،های شوم عرب جاهلی یکی از عادت

اما  1،كردن دختران بوده است. گر چه قرآن كریم به صراحت این عمل را نکوهیده است

جـا   كند. در ایـن  می در قرآن اشاراتی هست كه این باور جاهلیت را تأكید اند هبرخی گفت

 : كنیم می اشارهها  آن به دو مورد از

در واكنش به این قرآن كریم  1دختران خدای سبحان هستند. ،پنداشت فرشتگان می عرب

در ایـن صـورت    دختر؟! ]خدا  آیا سهم شما پسر است و سهم او»: فرماید میها  آن باور

حاكی از هم نوایی با عرب در خـوار  قرآن، آیا این تعبیر  9.«این تقسیمى ناعادالنه است!

آیـا از میـان مخلوقـاتش دختـران را     »: فرماید می شمردن دختران نیست؟ در جای دیگر

انتخاب كرده و پسران را براى شما برگزیده است؟! در حالى كه هر گاه یکى  براى خود

را به همان چیزى كه براى خداوند رحمـان شـبیه قـرار داده ]بـه تولّـد دختـر        ها  آن از

آن گـردد! آیـا    شود و خشـمگین مـى   صورتش )از فرط ناراحتى( سیاه مى، بشارت دهند

 را فرزنـد خـدا  ] بیانش روشن نیست هم مجادلكس كه در زیور نشو و نما یافته و در مقا

دانـد كـه    مىها  آن رشتدر این آیه تفاوت میان مرد و زن را برخاسته از س 2«؟! دانید می

وی ظرافت ، امور حقایقظواهر گرایش بیشتری دارد تا به ، اش فطرت زنانهسبب زن به 

تری  قوی اراده را با هم در آمیخته است به عکس مرد كه از سرسختی و نیروی و ضعف

كـه دختـر   ، فرشـتگان  ۀجاست كه آیه در ادامه پندار آنان در بـار  از این .برخوردار است

  2.كند می با صفت مذكر یادفرشتگان  قرآن از ،شمرد. از سوی دیگر می هستند ناپسند

، بـر خـود زن نیسـت   ای  نکوهش یا خـرده ، كه هیچ یک از تعبیرات باال اما باید دانست

سرزنش عـرب جـاهلی اسـت. قـرآن كـریم آنـان را از ایـن جهـت          ر مقامبلکه آیات د

دهنـد و ایـن    مـی  پسندند بـه خـدا نسـبت    نمی نماید كه آنچه را برای خود می سرزنش

                                                            
 .23 ، آیهنحل .1
 .122 -123 ، آیاتصافات. 1
 .تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِمزَى،  أَ لَکُمُ الذَکَرُ وَ لَهُ الْأُنثىَ: 11-11 آیات ،نجم .9

وَ إِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَوَ لِلرَحْمَانِ مَثَلًا ظَللَ   أَمِ اتخَذَ مِمَا یخَلُقُ بَنَاتٍ وَ أَصْفَئکُم بِالْبَنِمنَ: 15-16 ، آیاتزخرف .2
 .أَ وَ مَن یُنَشَؤُاْ فىِ الْحِلْمَةِ وَ هُوَ فىِ الخْصَامِ غَمر مُبِمن ا وَ هُوَ کَظِممٌوَجْ ُهُ مُسْوَدً

 .93 – 92 ، آیاتبقره .2
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هاست و هیچ تأیید یا ارزش داوری بر ایـن برتـری    تقسیمی ناعادالنه در فر  خود آن

صـادر شـده   هـا   آن م مجادله بـا خیالی یا همداستانی با ایشان در كار نیست. بلکه در مقا

 .است

نیز به این دلیـل اسـت    1بردن صیغة جمع مؤنث سالم )با الف و تاء( برای مالئکه كار به

های فرشتگان هستند نه افرادی از ایشـان. چنـان    گروه ،در این آیات گوو كه مورد گفت

ن نیـز جمـع آ   «نازعـه »كلمـه  بنـدیم.   مـی  را به صورت جماعات جمع «جماعت»كه ما 

كه با الف و تـا جمـع بسـته    ای  طور كلی چنان نیست كه هر كلمه هب .شود می «نازعات»

ضـمیر مذكر)لـه   « معقبـات »سوره رعد برای  11شود مؤنث باشد. به همین دلیل در آیه 

فرشـتگان از صـفت مـذكر     كـه قـرآن در توصـیف    رفته است. افزون آن كار به (معقبات

همسوی با اعتقاد عرب جاهلی در دختر شـمردن   پس ادبیات قرآن 1استفاده كرده است.

 .فرشتگان نبوده است

 دو برابر زن ،سهم مرد

 له نصـف قـراردادن  ئمسـ ، نگرش اسالم به زن ۀاز جمله موضوعات بحث برانگیز دربار

هاى بین المللى و جهانى مربـوط بـه    ارث زنان است كه چه بسا جدال سختى در كنگره

 موضوع زن برانگیخته است.

العـرب بـرای زنـان و حتـی پسـران       ةكریم در فضایی نازل شد كـه مـردم جزیـر    قرآن 

شدند مگر به آن كسـی كـه مهـارت سـواری و نبـرد       نمی خردسال سهمی از ارث قائل

داشت. در عین حال در مرحله اول با این رسم جاهلی بـه مبـارزه برخاسـت و زنـان را     

پـدر و مـادر و خویشـان بـاز     براى مـردان از آنچـه   »: مستحق دریافت ارث معرفی كرد

 پـدر و مـادر و خویشـان بـاز گذارنـد     و براى زنان ]نیز  از آنچه ، اى است بهره گذارند

 9«اى است. بهره

                                                            
 .11 ، آیهرعد ؛1 – 2 ، آیاتمرسالت ؛1 – 2 ، آیاتنازعات .1
 .93 – 92 ، آیاتبقره .1
 . انِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِسَاءِ نَصِمبٌ مِمَا تَرَوَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونلِلرِجَالِ نَصِمبٌ مِمَا تَرَوَ الْوَالِدَ :5 ، آیهنساء. 9



 

 

 

 
 

111     پیرامون قرآن كریمخالصه نقد شبهات 

حکایت شده است وقتی این آیه نازل شد بر جماعت جاهلی سنگین آمـد كـه چگونـه    

ن شود سـهمی از ارث داشـته باشـد؟ و برخـی از آنـا      نمی زنی كه در میدان نبرد حاضر

  1سخن از تغییر یا حذف این حکم به میان آوردند.

شـما را سـفارش    ،خداوند»: رسد در مرحله بعد نوبت به تعیین سهم االرث براى زن مى

 1«.تان! پسر به اندازه دو دختر سهم دارد كند درباره فرزندان مى

اعی و وظایف زن و مرد در زندگی اجتم ها مسئولیتدر مورد قرآن كریم با جامع نگری 

و محیط خانواده این حکم را وضع كرده است. با توجه به وجوب تـأمین نفقـه توسـط    

گـاه عهـده دار شـرعی    كه زن چه پیش از ازدواج و چه بعد آن هیچ  پدر و شوهر و این

طور طبیعی تامین مخارج زندگی عمدتا  به عهدۀ مـردان   هب، نفقه شوهر و فرزندان نیست

بلکـه عامـل ایجـاد    ، امل تفاوت میان جـنس زن و مـرد  نه ع، است. این دستور حکیمانه

توازن و تعادل در میان اعضای خانواده و پشتیبانی مناسب برای مردان در راستای انجام 

 هاست. وظایف اجتماعی آن

 در آیة مذكور ایـن حکـم قطعـی الهـی را غیـر      «یوصیکم اهلل»برخی با توجه به عبارت 

ی دیگر این حکم و بسیاری عض. باند هدانست مومنانصرفا  یک توصیه اخالقی به  الزامی و

دیگر از احکام معامالت و قوانین اسالمی را در گرو شرایط و مقتضیات زمان نزول معنا 

برخـی احکـام اسـالمی ثابـت و      ،این عـده  دانند. به باور نمی كرده برای امروز كار ساز

یة مصـالح ثابـت اسـتوارند و    برخی متغیراند. احکام ثابت كه عمدتا  عبادات هستند بر پا

متغیرند و با تغییر شرایط اجتمـاعی   . اما احکام اجتماعیاند هها وضع شد برای همه زمان

 شوند. می متحول

هاى  زیرا آیه ،پندار نخست به صراحت با نص قرآن ناسازگار است: در پاسخ باید گفت

یابـد كـه    یراتى پایان مـى )سفارش( آمده اما با تعب« ایصاء»در آغاز با تعبیر  ارث هر چند

و این است »: خوانیم می سازد. در ادامه آیات ناپذیر مى را واجب و تخلف ها این سفارش

و هركه خدا و پیامبرش را نافرمانى كند و از حدود او در گـذرد او را  ، رستگارى بزرگ

                                                            
 .152، ص 2ج  ،تفسیر طبریر.ك:  .1
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 ،بنـابراین  1«در آتشى برد كه در آن جاودانه است و عذابى خوار كننده خواهـد داشـت.  

 گونه تخلفی در آن نیست. دستور قطعی است و جاى هیچ، این وصیت خداوند

با همه مشتقاتش در قرآن به معنای الزام  «ایصاء»به شهادت اهل لغت واژۀ  :كه افزون آن 

 1آمده است. 

جاودانگى و فراگیرى است كـه از  ، در پاسخ به شبهه دوم نیز باید گفت اصل در تشریع

شـود و   ها فهمیده مـى  ها و دوران ها و وضعیت نسبت به نسل عموم خطاب و اطالق آن

حالل محمّلد حلالل إللى یلوم     »و این روایت كه ، اى كلى در علم اصول است این قاعده

اشـاره بـه همـین حقیقـت دارد. مگـر آن كـه در        9«وحرامه حرام إلى یوم القماملة ، القمامة

ر كـرده بـه جهـت    صـاد  ,موردى با دلیلى خاص ثابت شود كـه حکمـى كـه پیـامبر    

كه ، كرده مصلحتى بوده كه در آن زمان سیاست اداره امور و كشوردارى آن را ایجاب مى

ویژه همان شرایط خواهد بود و عمومیت نخواهد داشت. ولى ، آن حکم، در آن صورت

تنها در احکـام   وجود احکام موقت امکان كه ایناین نیازمند دلیل قطعى است. افزون بر 

سیاست و مصلحت بینی نبوى صادر شده ممکن  وی پیامبر كه براساسصادر شده از س

چرا كه آنچه در قرآن از واجبات ، ها تصریح شده نه در واجباتى كه در قرآن بدان، است

 و احکام آمده به اجماع امت و اتفاق همه عالمان دین تا ابد ثابت و ماندگار است.

 نصف دیه مرد ،دیه زن

براساس طراحـى وترسـیم   ، مرد در زندگى خانوادگى دارد جایگاهى كه هریک از زن و

میـزان  ، طراحـی  همینبر اساس ، اسالم برای زنان و مردان كرده است است كهای  ویژه

شود. خـانواده بـا    خسارت وارده بر خانواده در اثر از دست دادن زن یا مرد مشخص مى

فت و آرامش و آسـایش  پرستار و مرب ى خود را كه كانون مهر و عطو، از دست دادن زن

خود را از دست داده  پشتیبان و منبع درآمد مالی، ام ا با فقدان مرد، دهد بوده از دست مى

تفـاوت میـزان دیـه زن و مـرد در راسـتاى       بنـابراین بیند.  می مضاعف و طبعا  زیان مالی
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گفتنـی  دور از تبعیض است.  هجبران خسارت تا حد امکان است؛ كه تشریعی منطقی و ب

تصریح شده كه زن تا یک سـوم   1علمای بزرگ و فتاوای 1ت كه بنا به روایات متعدداس

گـردد. در   مـی  دیه زن نصف دیـه مـرد  ، دوش به دوش مرد است و در بیشتر از آن، دیه

تحلیـل ایـن حکـم بـر مبنـای قیـاس و استحسـان را         [خاتمه باید دانست كه ائمه

 9.اند هدكرنکوهش 

 زن در عرصه گواه شدن

سوره بقره گواهی یک مرد را بـا گـواهی دو زن معـادل دانسـته      151ریم در آیه قرآن ك

تا اگـر یکـى از آن دو زن   »: است. اما علت این حکم را بالفاصله چنین بیان كرده است

بنـابراین هـر یـک از دو زن هنگـام ادای      2«زنِ دیگر وى را یادآورى كند، فراموش كرد

گـر یکـی جزئیـات واقعـه را فرامـوش كـرد       شهادت نقش مکمل دیگری را دارند كـه ا 

خصوصـیات   دیگری به او یادآوری كند؛ درحالی كـه در صـورت فراموشـی برخـی از    

 2 شود. می آن شهادت از اعتبار ساقط ،حادثه در شهادت مردان

ون زن ئاهتمام به امـور مـالى و داد و سـتدها از شـ    : اند درباره علت این ناهمگونى گفته

مسائل ضعیف است. اما در امور خانه كه  گونه حافظه او در این و به همین دلیل، نیست

و این طبیعت بشر است ـ چـه زن و   ، تر از مرد است با آن سر و كار دارد خوش حافظه

شان درباره مسائلى كه براى ایشان اهمیت دارد و با آن زیـاد سـر و    چه مرد ـ كه حافظه 

در سـوره زخـرف   ، عیت روحـی زن این بررسی ژرف نگرانه وض 6كار دارند قوى باشد.

از سوی دیگر و با توجـه بـه تقسـیم وظـایف زن و مـرد در       5است. نیزمورد توجه بوده

                                                            
ـ  ا؛ 263، ص1، ج المجت د ةیبداابن رشد اندلسی، . ر. ك. 1  وسـائل  ؛951، ص 2ج  ،المـذاهب االربعـه   یلفقـه عل
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اسـت و شـهادت او در حـوادثی كـه در مـتن      تر  خانواده حضور زن در اجتماع كمرنگ

دهد در معر  آسیب بیشتری است. اما در مسائل ویژۀ امور زنـان ماننـد    می جامعه رخ

عده و مانند آن كه به مردان ارتبـاطی نـدارد بـه شـهادت بـدون      ، حیض، یباردار، تولد

 شود. می ضمیمه زنان بسنده

 اى ادبى در آیه نکته

آیا كفایت ، به چه منظور است« احداهما»جا مطرح است كه تکرار كلمه  پرسشى در این

 ؟«أن ت لّ إحداهما فتذکّرها األخرى» :كرد گفته شود نمى

زیرا بـا حـذف   ، نبوده است مناسب «احدهما»حذف  ،ه محتواى آیهبا توجه ب :باید گفت

چیزى از آنچـه  ، اگر یکى از آن دو زن شاهد: معناى آن چنین خواهد شد تکرار احدهما

حال آن كه منظور آیه این ، شود در خاطر داشت فراموش كرد آن دیگرى بدو یادآور مى

پـس  ، شتباه و فراموشـى هسـتند  هر دو در معر  اها  آن بلکه مراد این است كه، نیست

و با این تعامل و همکارى در گواهى ، هریک متم م و مکم ل نقص شهادت دیگرى است

در برابر شهادت مرد كه به تنهایى ، آید یک شهادت كامل به دست مى ،تکمیل شهادت و

ـ  ، تکرارشود« احداهما»و از این رو الزم بوده كه كلمه ، كامل است رسـانده   اتا ایـن معن

 1.كه هردو در معر  اشتباه هستند، دشو

كـه  ، اگر یکی از دو شهادت: كه معنای آیه چنین است كند می طبرسی دلیل دیگری نقل

آن دیگری او را بـدان یـاد آور شـود.پس    ، به بیراهه رفت، از یکی از دو زن صادر شده

 زن. یعنی یکـی از آن دو ، ی دوم«احداهما»ی اولی نفی یکی از دو شهادت و «احداهما»

یعنی با فراموشـی   مبادا یکی از دو شهادت گم شود؛: شود می معنا گونه آیه این ،بنابر این

تکـرار در لفـظ    گونـه  بدین دیگری را یاد آور شود.، پس یکی از آن دو زن، از بین برود

، مویدی بر این وجه آورده است كه فرامـوش كـردن گـواهی    ،شیخ طبرسی نشده است.

زیـرا  ، شـود  نمی ضالّ گفته، و به آن كه شهادت را فراموش كردهشود  نمی ضالل نامیده
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: شود می گواهی گفته ۀبلکه دربار، شود نمی و زن كه گم ضالل به معنای گم شدن است

  1و آن هنگامی است كه گم شده باشد .«ضلّت»

 قضاوت  زن و

ط فرهنگـی  یتصدی منصب قضا از سوی زنان در اسالم را نتیجـه شـرا   برخی ممنوعیت

متصـدی   .. اما این ممنوعیت به ویژگی چنین منصبی ارتبـاط دارد اند همعاصر نزول دانست

و  هـا  ورود در خشـونت  .سـت ها این منصب مسئول حل و فصل مخاصمات و درگیری

بـا   ی كشمکش و گاه هولنـاك بـا روحیـة زن كـه شخصـیتی لطیـف و همـراه       ها صحنه

گـریش بیشـتری دارد تـا    و بـه مهربـانی و دلسـوزی     انگیزش و واكـنش سـریع اسـت   

كـه  دانسـته شـده   سـوره زخـرف    15آیـه   این حکم سازگار نیست. مستند، دوراندیشی

كند و روایات متعـددی كـه از واگـذاری حکمرانـی و      می روحیه لطیف زن را توصیف

 1قضاوت به زنان نهی كرده است.

 فرزند حق نگهداری

ی و پرورش فرزند( برای فتوای مشهور در میان فقها آن است كه حق حضانت )نگهدار

همـین  ، مادر در فرزند پسر تا پایان شیردهی و در فرزند دختر تـا هفـت سـال را باشـد    

موضوع دست مایه مدعیان شبهه تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ مردسـاالر عـرب جـاهلی    

ـ  البتـه : ه باید گفتهشده است. در پاسخ به این شب ة قطعـی برمـی آیـد كـه حـق      از ادلّ

له از روایـات  ئبرای پسر و چه دختر( تا هفت سال اسـت. ایـن مسـ    حضانت مادر )چه

و فقهای بزرگی همچـون   9شود. می صحیحی كه در این باب وارد شده به خوبی استفاده

 اهللةآیل مرحـوم  ، ابن براج و از معاصـران ، شیخ طوسی، ابن جنید اسکافی، شیخ صدوق
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تر به یک میـزان از عاطفـه مـادر و    بنابراین پسر و دخ 1.اند هنیز چنین فتوا داد )ره(خویی

 .داوتی در این جهت با هم ندارنتدبیر پدر برخوردارند و تف

 اختیار طالق

مرد را در اختیارات از جمله مسائلى كه بر اسالم و قرآن خرده گرفته شده این است كه 

اما براى زن حق اختیارى جز به دلخواه مرد ، كردهگسترده طالق دادن و نگه داشتن زن 

چنـان   اى كه ارزشى براى او در زندگى زناشویى نگذاشته و هم گونه به ؛ائل نشده استق

و ایـن نـوع نگـرش از    ، بخواهد با سرنوشـت او بـازى كنـد    گونه هر، بازیچه مرد است

اسـالم بـه تعـدیل آن     ،رسوبات آداب و رسوم جاهلیت نخستین است كه در این میـان 

اش را به وى نبخشیده  هرگز جایگاه بلند انسانى پرداخته و اندكى جانب زن را گرفته اما

است.برخی نیز جواز رجوع در دوران عـده را صـورت اصـالح شـدۀ سـنت جاهلیـت       

كرد همسر خود  می حد و مرزی نداشت و مرد هر گاه اراده ها كه تعداد طالق اند هدانست

 115نـزول آیـه    كرد و قرآن با می داد و قبل از پایان دوران عده به او رجوع می را طالق

 سوره بقره به این وضع سامان داد.

آغاز گر تشریع عده طالق و جواز رجوع به ، كه بر خالف این ادعایادآور شد ابتدا باید 

 شـمار  هاین حکم از احکام تأسیسى اسالم ب ،به عبارت دیگر ؛اسالم است، قهطلّهمسر مُ

نیـز مربـوط بـه     1انـد  هسـت آید. حکایتی كه در شأن نزول آیه مذكور به آن تمسـک ج  می

كـه مـورد   ، یعنی پس از تشریع طالق رجعی 9؛های آخر نزول قرآن در مدینه است سال

 بقره شد. 115سوء استفاده برخی قرار گرفت و زمینه ساز نزول آیه 

باید دانست كه اختیار طالق همیشه به دست مردان نیست. طـالق همـواره    ،به هر روی

شود. این نارضایتی اگـر از   نمی است كه جز با جدایی بازكوری  ۀدر پی نارضایتی و گر

بـا اوسـت؛ و اگـر از سـوی زن     « رِجعی»اختیار طالق ، با بذل كابین، سوی شوهر باشد
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. حالت سـوم آن اسـت كـه    1بگیرد «خُلع»تواند كابین خود را بخشیده و طالق  می ،باشد

شود كه البته هـر   می نامیده «تمُبارا»نارضایتی دو سویه باشد كه در اصطالح فقها طالق 

 كدام ضوابط و شرایط خاص خود را دارد.

، تواند در مواردی كه ممکن است حق زن پایمال شود می حاكم شرع نیز، گذشته از این

حکم به طالق زن دهد. چنان كه در روایتی نقـل شـده كـه زنـی چنـین درخواسـتی از       

شرایطی در چنین  1دادند. كرد و آن حضرت در غیاب شوهر او را طالق ,رسول خدا

شوهر حق سرپیچی از حکمی كه بر اسـاس قـانون وحـی صـادر      9به حکم صریح قرآن

اختیـار طـالق   : توان گفت می شده ندارد و واجب است حکم حاكم را بپذیرد. اكنون آیا

دارد و هـر گـاه    مـی  تنها در دست مرد است و هر گاه بخواهد زن را با آزار و فشار نگه

 دهد؟ می بخواهد طالق

بر همة احکام اولیة شریعت مقدس حاكم  2و نفی ضرر 2افزون بر این كه ادلة نفی حرج

هیچ قانونی كه با اجرای آن ضرری متوجه كسـی شـود در اسـالم     ،است و بر اساس آن

تواند با مـرد بـه سـر بـرد یـا ادامـة        نمی وضع نشده است. از این رو در مواردی كه زن

عمومیت دلیلی كه اختیار طـالق را بـه دسـت    ، ن آور باشدزندگی برای او سخت و زیا

، دلیل عام بودن سلطه مرد بر طالق ،عالوه بر این تخصیص خواهد خورد.، دهد می مرد

چنـان كـه   ، ف داردطـرق آن ضـع   ةبود كـه همـ  « ذ بالساقالطالق لمن اخ»روایت نبوی

 6گفته است. مجمع الزوائدهیثمی در 

                                                            
چون و چرای شوهر را  كند و فقها نیز بر اساس این روایات اجابت بی را تثبیت می روایات متعددی طالق خلع. 1

 حلبـی،   و 959، ص 5، ج المختلـف  ؛213ص ، النهایـه  ؛35 ، ص5 ج، تهذیب االحکـام ر.ك. )واجب دانسته اند. 
 .935ص  ،الکافی فی الفقه

 .912، ص 5 ، جسنن بیهقی و 699، ص 1 ، جابن ماجه ؛653، ص 1، ج الدر المنثورسیوطی، ر.ك.  .1
 .96، آیه احزاب .9
 .فىِ الدِینِ مِنْ حَرَج   وَ مَا جَهَلَ عَلَمْکمُ: 55حج، آیه  .2
 .«الضرر و ال ضرار فی االسالم: »115، ص 15ج  ،وسائل الشیعه .2
 .992، ص 2ج ، مجمع الزوائدو  621، ص1ج ، ابن ماجه ؛623، ص 3ج ، كنز العمال. پاورقی 6
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خـود اختیـار طـالق    ، مـرد زن و مـرد چیسـت كـه    فـرق   :آخرین پرسش این است كه

پس از مراجعه به حاكم شرع و تصـمیم و تنفیـذ او بـه طـالق     زن اما ، همسرش را دارد

 رسد. مى

و  طبیعـت عـاطفی   گـردد؛  این به تفاوت طبیعت زن و مرد بـاز مـى   :در پاسخ باید گفت

كنـایتى بـر    خروشد و بـا  شود تا با اشارتى بر می نازك و احساساتى جوشان زن موجب

 الت وعواقـب بسـا مشـک  ، و هركارى كه با عنصر عاطفه زودانگیـز ارتبـاط یابـد   ، جهد

شته باشد. اما این وضعیت به دالیلی در مردان كمتر است. طبیعت ناخوشایندی در پى دا

مانع از اقدام سریع است. او كه بار ادامه پیوند ازدواج را  ،گر و دوراندیش مردان حساب

خبر از پیامدهاى ناگوار احتمالى جدایى نیست و تبعات سنگین طالق  ىب، بر دوش دارد

توجـه   ور گردد بى هرچند آتش خشم او شعله، نیز نوعا  به عهده اوست و به دالیل دیگر

 زند. به عواقب كار و پیامدهاى آن دست به اقدام سریع و تصمیم عجوالنه نمى

در ضمن عقد ازدواج شرط كند كـه در  تواند  می به فتوای برخی فقها زن ،گذشته از این

صورت بروز برخی مشکالت از سوی مرد وكیل باشد كه خـود را طـالق دهـد و ایـن     

 1له در قانون كشورهای اسالمی نیز منعکس شده است.ئمس

 فسخ در ازدواج موجبِ عیوبِ

باشـد. مشـهور اسـت كـه      مـى  راه دیگر متاركه زن وشـوهر ، ازدواج به دلیل عیب فسخِ

تـوان فسـخ كـرد در مـرد و زن      ازدواج را مـى هـا   آن تعداد عیوبى كه با وجودماهیت و 

اختگى و عنّین بودن. اما ، جنون: سه مورد است، كه عیوب مرد گونه متفاوت است. بدین

 قرن و افضاء.، كورى، لنگى، برص، جذام، جنون: هفت مورد است، در زن

توانـد بـه    شود و مرد مـى  مىاشکال عمده در جذام است كه چرا براى زن عیب شمرده 

ازدواج را بـه   فسـخِ  اما در مرد چنـین نیسـت و مجـو زِ   ، استناد آن ازدواج را به هم بزند

چنین در عیوب دیگرى كه در زنـدگى مشـترك زناشـویى قابـل      دهد؛ هم دست زن نمى

 تحم ل نیستند برعکس مردان راهی برای فسخ ازدواج از سوی زنان نیست.

                                                            
. ر.ك)شـده اسـت.    ینه یكار نیاز چن اتیروا یو در برخ ستین ییو نها یقطع ،راه حل نیكه افتنی است گ. 1

 ؛39 ، ص11، ج وسائل الشیعه ؛195 ، ص6 ، جالکافی ؛919، ص 9 ج، االستبصار ؛55، ص 5، ج تهذیب االحکام
 .12، ص 91 ، ججواهر الکالمو  13، ص 2 ، جالمبسوط
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فخـر  ، عالمـه حلـی  ، بسیاری از فقهـا ماننـد ابـن بـراج    : باید گفتدر پاسخ این اشکال 

.. معتقدند جذام برای هر یک از زن و مرد مجوز .و، شهید ثانی، محقق كركی، المحققین

و قاعـدۀ الضـرر   1فقهای مذكور بر این مدعا به اطالق برخی روایـات  .فسخ نکاح است

له تفـاوتی میـان زن و مـرد    ئتوان گفـت در ایـن مسـ    می مع الوصف 1.اند هاستدالل كرد

با وجود آن ، شود می اگر جذام و برص در زن عیب شمرده: گویند می شهید ثانی .نیست

پس جذام و برص مرد به طریق اولی ، كه مرد به دلیل داشتن اختیار طالق راه گریز دارد

دیگـری بـرای او    ۀراه چـار ، زیرا زن اگر حق فسخ نداشته باشد، باید عیب شمرده شود

فرقی میـان زن و مـرد در جـواز     :كه نتیجه این .9خواهد ماند و زیان و ستم خواهد دیدن

ادامـه   نیسـت.  –ی غیر قابل تحمل در طرف دیگر ها به دلیل وجود عیب -فسخ ازدواج

 كنیم. می ی فقهی واگذارها سخن را به بحث

 تنبیه بدنی زن

  پندشـان   بـیم داریـد ]نخسـت    و زنانى را كه از نافرمانى آنـان »: فرماید می خداى تعالى

 2«.ها از ایشان دورى كنید و ]اگر تاثیر نکرد  آنان را بزنید دهید و بعد در خوابگاه

ولى  .متناسب با عهد جاهلى است كه زن جایگاهى خرد و پست داشت اند این آیه گفته

كـه  شود  تفسیر و سیره و سخنان فقها در این باره روشن مى های اببا اندك تأمل در كت

اسـالم آمـد و    ،چنین نیست؛ زن در دوران جاهلیت در سطحى بسیار پایین قرار داشـت 

اش بـاال بـرد. امـا ایـن      دست او را گرفت و تا باالترین مراحـل واالى انسـانى شایسـته   

و نیاز چینى ممکن نبود  اندیشى و مقدمه ناگهانى و بدون چاره ةدگرگونى اساسى به گون

هـاى   ایجاد شود و به فطرتها  آن هاى آگاهى در زمینهتا، به زمان و سیر تدریجی داشت

، و در مسـیر ایـن همراهـى   ، شـد  با ایشـان همـراه   انسانى خویش بازگشت كنند. اسالم

                                                            
 .133ص ، 11ج  ،وسائل الشیعه .1
ج  ،جـامع المقاصـد   ؛151، ص 9، ج ایضاح الفوائـد  ؛136، ص 5 ، جمختلف الشیعه ؛191، ص 1 ، جالمهذب. 1
 ، كتاب النکاح، العیوب.1 ج ،مسالک االفهامو  163، ص 19

 العیوب.، كتاب النکاح، 1 ج، مسالک االفهام .9

نَ وَ اهْجُرُوهُنَ فىِ الْمَ َاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَ فَإِنْ أَطَهْنَکُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَم ِنَ وَ الَاتىِ تخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَهِظُوهُ: 92، آیهنساء .2
 .عَبِمالً
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هاشـان رام   ساز مالیمت و خشونت گریزى را در خاطر ایشان آغـاز كـرد تـا دل    دمیدنِ

ش از آن بـه دنبـالش   یهایى كه پ كارى گردد و راه درست را دریابند و اندك اندك زشت

 .دست بردارند، شدند می كشیده

این سیاست و تدبیر را اسالم درباره بسیارى از رسوم جاهلى كه تنها بر عرب نیز حکـم  

له برده داری بـر جهـان آن روز حکمفرمـا    ئدر پیش گرفت. به عنوان مثال مس، فرما نبود

ـ   مـی  كاالی تجاری با اهمیتی به حسـاب  ،بود و برده  ارویی بـا ایـن فرهنـگِ   آمـد و روی

ممکن نبود. از این رو مبارزه با این پدیده طی مراحلی انجام  چینی بدون مقدمه ،گیر همه

 گرفت كه بحث مفصل آن به زودی خواهد آمد. 

هاى حکم فرماى جاهلى را در  اتخاذ چنین روش و تدبیرى براى ریشه كن كردن عادت

هـاى آن در صـدر    ایم. نسخى كه زمینـه  هبندى شده نامید زمان« سخ تمهیدىنَ»، اصطالح

 اسالم و در عهد پیامبر فراهم شده است.

ت مرد بر زن نیز در محدوده عام كه شامل زدن شـدید دردآور زن شـود از   له قوامی ئمس

جمله همین مسائل است. بنابراین اگرچه در قرآن لفظی آمده كـه ظهـور در همـه نـوع     

اى تفسیر و تقیید شـده كـه ابتـدا بـه      به گونهشریعت  ۀضربی دارد؛ ولى از سوى آورند

 منجر شود. اش تعدیل آن و در دراز مدت به ریشه كن ساختن

تفسیر شده؛ یعنى زدنى كه سخت و دردآور نباشـد  « غیر مُبرّح»زدن در آیه به گونه  :اوال 

ـ    ، كه در واقع زدن نیست د بلکه دست كشیدنى است با ظرافـت ویـژه. از همـین رو مقی 

مگر چوب نازك سواك كه انسان با آن ، با تازیانه و چوب و وسیله دیگر نباشدشده كه 

در واقع ظهور اولیه آیه را خنثـى و حـق تنبیـه بـدنى و آزار     ، زند. این تفسیر مسواك مى

 كند. رسانى زن از سوى مرد را یکسره نفى مى

یانه باشد یا زدن كه رنگ پوست تغییر كند یا با تازای  از زدن به گونه، در روایات متعدد

 1باشد نهی شده است. كننده چنین زدنی كه معیوب بر صورت و هم

                                                            
، ج بحار االنـوار  و 131، ص 9 ، جتفسیر تبیان؛ 211، ص 1، ج الدر المنثور ؛22، ص 2 ، جتفسیر طبریر.ك. . 1

 .123، ص 133ج و  25 ، ص131
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دسـت درازی   گونـه  در روایات بسیاری نحوۀ تعامل با همسر تشریح شده و از هـر : ثانیا 

را از دایره نیکان امت بیرون دانسته جزو  كننده جا كه تخلف بر زن نهی شده است. تا آن

 كند.  می و تادیب بدنی معرفی، خود او را الیق توبه و 1شمارد. می شرار امت بر

همسرانشان گـزارش  در مورد  [هیچ برخورد تندی از معصومین ،بر اساس روایات

سخن از بخشش و گذشت از خطاهای آنان  ،در روایات متعدد ،و به عکس 1نشده است

كسـی   ,ل خداجا كه رسو تا آن 9به میان آمده است.ها  آن و رفتار متواضعانه در مقابل

آنـان را امانـت الهـی نـزد     ، 2كه حقوق همسر خود را ضایع كند ملعـون خطـاب كـرده   

 6و محبت به زنان را نشانه ایمان شخص برمی شمردند. 2شوهران توصیف كردند

ظـاهر  ، [و اهـل بیـت   ,با تفسیر و سـیره عملـی پیـامبر    :توان گفت می ،در نتیجه

هاى اكید درباره زن و جانبدارى  سفارش، نو ناسخ آ، قید و شرط آیه نسخ شده است بى

اى كـه در   ها جز شیوه و پاسدارى از كرامت اوست و نیز ممنوعیت زدن او با همه شیوه

و پیـامبر و  ، تر اسـت تـا زدن دردآور   مندى شبیه هبلکه به توجه و عالق، واقع زدن نیست

 اند. ن كردهایم چنی بزرگان امت كه همواره به پیروى از ایشان دستور داده شده

گرفتن به ظاهرى منسوخ است و مخالفتى صریح با ، ویز كردن ظاهر آیهآ دست ،بنابراین

 .[هاى رسا و گویاى آن حضرت و امامان معصوم نهى پیامبر و سفارش

 له حجابئمس

مخلوقی واال و محترم است و عزت و شـرافتى  ، زن همچون مرد، بنا بر فرهنگ اسالمی

 5پاسداشت شرافت و عزت اوسـت. به منظور ، به حجاب تور اودیرینه و اصیل دارد. دس

                                                            
 .611، ص 1 ، جسنن ابن ماجهو  219، ص 1، ج ثورالدر المن .ر.ك .1
 .213 ، ص2 ، جكافی .ر.ك .1
، 133 ، جبحار االنوارو  151و  961، ص 9 ، جالفقیهمن ال یحضر ؛213، ص 2 ، جكافی ؛232 ، صنهج البالغه. 9

 .121ص 
 .151، ص 9 ، جالفقیهحضریمن ال. 2
 .121، ص 12 ، جمستدرك الوسائلو  219، ص 1، ج الدر المنثور. 2
 .112ص  ،نوادر ،ی. راوند6
ر.ك. )زیـرا احترامـی ندارنـد.     ،شود كه نگاه به موی زنان اهل ذمـه جـایز اسـت    . چنانچه از روایاتی استفاده می5

 .(132، ص 13ج ، وسائل الشیعه
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ه است كه او را بـا خـود   دهواپرستان و خودخواهان رها نکر اسالم هرگز زن را در میان

كـارى جـز تحریـک    ، هاى برهنه تن، انگیز به این سو و آن سو بکشانند. حركات شهوت

 ةو نتیجـ ، راده او ندارنـد حیوانى مرد و فلج ساختن سلسله اعصاب و ا آمیزِ حالت جنون

هـاى عصـبى و    حد  و مرز اجتماعى خواهد بـود و یـا بیمـاری    آن یا لجام گسیختگى بى

فلسفه حرمت نگاه  {هاى روانى سركوب شده است. در روایتی از حضرت رضا عقده

تحریک مردان و در نتیجه گرایش آنان به سمت كارهای پلید شمرده شده ، به موی زنان

 .1است

بـه   و پاسخ طبیعی و معتـدل ، از یک طرف كننده با كنترل عوامل تحریک ،اسالماز نظر  

 زمینه آسـودگی خـاطر و آرامـش روانـی انسـان فـراهم      ، نیازهای جنسی از طرف دیگر

 ی زنـدگی نیـز معطـوف سـازد. قـرآن كـریم      ها سایر عرصهبه شود تا تالش خود را  می

رند و شرمگاه خـود نگـه دارنـد.    به مردان مؤمن بگو چشمان خویش فروگی»: فرماید می

 1«كنند آگاه است. تر است. خدا به كارهایى كه مى این برایشان پاكیزه

آن را بـه   ستیرى از تیرهاى مسموم شیطان معرفی شـده كـه هـرك   ، در روایات نیز نگاه

یابـد و   را مـى  بخشد كه طعـم  آرامش و ایمانى به او مى، خاطر خداى عزوجل ترك كند

 9رها كند چه بسا نگاهى كه افسوسى دراز مدت را در پى خواهد داشت.اگر عنان آن را 

 است كه اثـرش تحصـیل   پیامد طبیعى كنترل چشم، باید توجه داشت كه كنترل شرمگاه

ت آوردن هر دو مـورد  اراده محکم و هوشیارى و كنترل اولیه غریزه است. به همین جه

؛ یعنـى  «ذلك أزکى لکم»آن است.اشعار دارد كه یکى سبب و دیگرى نتیجه ، یک آیه در

 تر خواهد بود. ناموس و حیثیت جامعه و فضاى تنفسى آن پاكیزه، با این دو كار

، كننـده  شـخص نگـاه   نگاه حرام برای از سوی دیگر نباید از پیامدهای اخروی و ناگوار

 سهـر كـ  : روایت كرده كه فرمـود  ,از پدران خود از پیامبر {غافل شد. امام صادق

روز قیامت خداوند چشمان او را از عذاب پر خواهد ، را از حرام پر سازد چشمان خود

                                                            
 . 139. همان، ص 1
 . ل ُمْ إِنَ اللَهَ خَبِمرُ بِمَا یَصْنَهُون  فَظُواْ فُرُوجَ ُمْ ذَالِكَ أَزْکىَقُل لِلْمُؤْمِنِمنَ یَغُ ُواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ یحْ: 93، آیه . نور1
 .131، ص 13ج ، وسائل الشیعه. ر.ك. 9
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هاى  نگرند از نگاه آنان كه به پشت سر زنان مى»: فرمود {چنین امام صادق هم 1...كرد.

 1«.نیستنددر امان پشت سر زنان خود دیگران به 

یرنـد و  و به زنان مـؤمن بگـو كـه چشـمان خـویش فروگ     »: فرماید خداوند در ادامه مى

هاى خود را جز آن مقدار كه پیداست آشـکار نکننـد و    شرمگاه خود نگه دارند و زینت

 9«هاى خود را تا گریبان فروگذارند. مقنعه

موجب جاذبه باشد و بر زیبایى ، جا به معناى هر آن چیزى است كه در زن زینت در این

 ى بدن استها یز برآمدگیشامل زر و زیورها و ن، او بیفزاید و جلب نظر كند. از این رو

محافظت جامعه از افسار گسیخته شدن مسـائل  برای گردد. پس  كه مایه تهییج بیننده مى

مواضعى كه قابل پوشـش   و فقط از دید بیگانه پنهان باشد ها زیور گونه باید این، شهوانی

 كه در معـر  ریبـه   مشروط به آن ؛شود می استثنا( تا مچ ها دستنیست )مانند چهره و 

 )نگاه هوس آلود و مشکوك( نباشد.

 چند همسری

و اگـر در  »: امضـا كـرده اسـت    ـ  البته به صورت مشروطـ قرآن كریم تعد د زوجات را  

، دو دو، هر چه از زنان ]دیگر  كه شما را پسند افتاد، بیمناكید یتیماناجراى عدالت میان 

به یک ، دالت رفتار نکنیدبه زنى گیرید. پس اگر بیم دارید كه به ع، چهار چهار، سه سه

تـر     نزدیـک  اید ]اكتفا كنید . این ]خـوددارى    مالک شده ]زنِ آزاد  یا به آنچه ]از كنیزان

 2«وار گردید . است تا به ستم گرایید ]و بیهوده عیال

ـ  آیه در شرایطى ویژه و برای  رو  هدرمان بحرانى اجتماعى نازل شده كه اسالم با آن روب

. سـت ها مبارزه و رویارویى با دشمنان انسانیت در گذر عصرها و نسـل دین ، اسالم، بود

                                                            
 .136، ص 13همان، ج  .1
 .136. همان، 1
لَا یُبْدِینَ زِینَتَ ُنَ إِلَا مَا ظَ َرَ مِنْ َا وَ لْمَ ْرِبْنَ وَ قُل لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْ ُ ْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَ وَ یحْفَظْنَ فُرُوجَ ُنَ وَ : 91، آیه نور .9

 .جُمُوب ِنَ  بخُمُرِهِنَ عَلىَ

خِفْتُمْ أَلَا وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ   فَانکِحُواْ مَا طَاوَ لَکُم مِنَ النِسَاءِ مَثْنىَ  َو ِإْن ِخفْتُْم أَلَا ُتقْسِطُوْا فِى الْمَتَامَى: 9، آیه . نساء2
 .تَهْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَالِكَ أَدْنىَ أَلَا تَهُولُوا
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اسالم از نخستین روز خود نهضتى در جهت دفـاع از حـریم انسـان و درهـم شکسـتن      

 شکوه دشمنان سرسخت او بود. 

هـاى   مشکل یتیمان خردسـال و دارایـی  ، ها بر سر راه اسالم از جمله مشکالت و بحران

ها هستند. ناگزیر بایـد ایـن    ان و بیوه است كه بازمانده جنگچنین زنان جو و هم، ایشان

بدون آن كـه بـه گسـترش فسـاد     ، شوهر اطفال سرپرست داشته باشند و مشکل زنان بى

چنین مشکل زنان بیوه نیز واقعیتـى بـود كـه هـیچ راه گریـز و       حل شود. هم، دامن بزند

و ، متا با آنـان ازدواج كننـد  مگر آن كه اجازه داده شود مردان كفو و ه، اى نداشت چاره

ـ كـه در ایـن   ها   آن با این كار هم امکان مصرف و هزینه اموال یتیمان در جهت مصالح

شدند ـ فراهم بود و هم از گسترش فساد و   یعنى ربیب و ربیبه مى، هنگام فرزند خوانده

 .نازل شد این دو مشکلهخصوص  جا بود كه آیه یاد شده در شد این فحشا جلوگیرى مى

امـا راه حـل   ، اى باشند كه به امور ایتام رسیدگى كننـد  به فر  آن كه مؤسسات خیریه

قطعى ـ و متناسب با روند رو به رشد اسالم ـ براى درمان مشکل زنان بیوه جز تجـویز    

چند همسرى نیست؛ البته همراه با شرط رعایت تناسب و اعتدال در اقـدامات حمـایتى   

 بر اساس موازین شرع.

ی طوالنی با ایـن  ها دهد مردان در برخی از كشورها پس از تحمل جنگ می شانتاریخ ن

 ،داد و در نتیجـه  نمـی  اجـازه چنـد همسـری   ها  آن اما قانون به ،اند همشکالت مواجه شد

رواج یافت. قوانین اسالمی از ها  آن فحشا و انحطاط اخالقی در میان زنان بلکه كودكان

رونـد رو بـه رشـد او را تـا      ،ست و از سوی دیگرسویی پاسخ به فطرت درونی انسان ا

ی سست یا ایـده آلیسـم   ها نماید. نه آن كه بر پایة زیرك نمایی می اوج قله كمال ترسیم

 صـیانت اخالقـی و سـالمت جامعـه     پوچ و آرزوهای رؤیایی استوار باشـد. افـزون كـه   

 بوده است. مورد توجه گذاری اسالمی همواره در قانون

ارى از جوامع در گذشته و امروز این است كه آمـار زنـانِ در سـن    واقعیت خارجی بسی

 : یکى از سه گزینه را پیش رو داریم ،ازدواج از مردان بیشتر است. در برابر این پدیده

تنها با یک زن ازدواج كند. در نتیجـه ـ برحسـب    ، . هر مردى كه در سن ازدواج است1

 یان عمر بدون ازدواج به سر برند.اختالل در تعادل آمارى ـ یک یا چند زن تا پا
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با یک زن ازدواج كند و در كنـار آن بـا یـک یـا چنـد زن كـه       ، . هر مرد آماده ازدواج1

 اند روابط دوستانه نامشروع داشته باشد. شانس ازدواج نداشته

 یک همسر داشته باشند.  . مردان شایسته ـ همه یا برخى ـ بیشتر از9

همـه نیازهـاى زن را   ، زیـرا اشـتغال وكـار   ، سازد نمى گزینه اول با فطرت و طبیعت زن

نـه تنهـا   تـر اسـت.    عمیق، گویند سطحى نگر مى له از آنچه افرادئمس، سازد برآورده نمى

و در پـى تشـکیل    نیز تنها با درآمد و كـار تـأمین نشـده   مرد ی ها بلکه نیاز، ی زنها نیاز

كیزه دامـنِ مسـلمان و نیـز بـا     گزینه دوم نیز با اصول و مبانى جامعـه پـا   .استخانواده 

 كرامت انسانى زن ناسازگار است.

اما گزینه سوم همان است كه اسالم در چـارچوبى محـدود برگزیـده و ایـن راه درمـان      

 1سودمند مشکل یاد شده است.

بلکـه مشـروط بـه رعایـت عـدالت و      ، قید و شرط نیسـت  بى، از سوى دیگر این قانون

ترسـید عـدالت را    اگـر مـى  »: فرمایـد  رو خداوند مىنظارت تقواى درونى است. از این 

 ،از ظلم و ستم، .. این كار.تنها یک همسر بگیرید، )درباره همسران متعدد( رعایت نکنید

 «كند. بهتر جلوگیرى مى

 ,همسران پیامبر

، بیش از چهار همسر را تجویز كـرد  ، گرفتنبراى خود  ,پیامبر چرا :كه شبهه دیگر آن

 اى نداشتند. چنین اجازه حال آن كه ام ت او

و  انـد  هعلیه آن حضرت قرار داد افکنی ویز شبههآ برخی از مستشرقان این حکم را دست

  1ایشان را مردی متمایل به جنس مخالف معرفی كنند. اند هتالش كرد

سالگى با حضرت خدیجه ازدواج كرد؛ بـا آن   19در سنّ  ,پیامبر :در پاسخ باید گفت

خدیجه تنها همسر ، سال 15، و غایت برومندى و نیک منظرى بودكه در عنفوان جوانى 

. این در حالى بـود كـه چنـد همسـرى در     كه سن مباركش از پنجاه گذشت او بود تا آن

                                                            
 .132، ص 2، ج المیزانو  925، ص 2 ، جالمنار ؛123، ص 2 ، جفی ظالل القرآنسیدقطب، . ر.ك. 1
انس و دیگر كسانى كه به شرح زندگانى پیامبر . این شبهات را امثال مویر، آرونگ، اسپرنگر، فایل، درمنگام و الم1

ر.ك. محمد حسین )اند.  اند و آشکارا یا در پوشش تحقیق و علم به تبلیغ مسیحی ت پرداخته اند تکرار كرده پرداخته
 .139، صحیات محمدهیکل، 
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فرزنـد   كـه  ایـن توانست با توجه بـه   و ایشان مى، میان عرب آن روز معمول و رایج بود

هفـده سـال پـیش از     ,. پیـامبر گزینـد پسرى از خدیجه نداشت همسر دیگرى نیـز بر 

تنها با خدیجه به سر برد و هرگز در این اندیشه نبود ، بعثتش و یازده سال پس از آن نیز

كه كسى را در كنار او شریک زندگى خویش سازد. چنان كه شنیده نشده كه در هنگـام  

با آن كـه زنـان   ، ازدواج با خدیجه و تا وقتى او زنده بوده فریفته زیبایى زنان بوده باشد

آرایى در میان ایشان معمـول   گرى و خودنمایى و تن آن روز حجاب نیز نداشتند و جلوه

 بود كه بعدها از سوى اسالم ممنوع شد.

پس از گذار از پنجاه سالگى ـ چنان دگرگون شود كه   -باره  آیا نامعقول نیست كه یک 

اسـد و  را ببیند و مفتون وى گردد و در عشـق او دسـت از پـا نشن    «زینب بنت جحش»

اند! بسى غیرمعمول است كه  شب و روز را در خیال او به سر برد؛ چنان كه اینان نوشته

هفت یا نُه همسر در مدت هفت سال برگزینـد و همـه   ، ببینیم با بیش از پنجاه سال سنّ

 ها به انگیزه شهوت شدید و تمایل مفرط ـ العیاذ باهلل ـ به زنان باشد. این

چـه  ، با یک انسان دنیـوى تناسـب نـدارد   حتی انه است كه مند این تصویرى غیرشرافت

رسد به این مرد بزرگ كه با رسالت خود جهان را تکان داد و مسـیر حركـت تـاریخ را    

 دگرگون كرد.

در حدود پنجاه سالگى وى فرزندانى بیاورد ، شگفت است كه ببینیم خدیجه براى پیامبر

سپس جـز ایـن زن هـیچ    ، ه دنیا آوردو ماریه نیز پیش از شصت سالگى وى ابراهیم را ب

یک از همسران پیامبر از او فرزند دار نشـوند بـا آن كـه برخـى در عنفـوان جـوانى یـا        

انـد.   اند و برخى پـیش از ازدواج پیـامبر فرزنـد داشـته     هاى ما بین سى و چهل بوده سال

عـادى   اى كه به طور پدیده، له بغرنج در زندگى پیامبر قابل تحلیل استئچگونه این مس

تردیـد   بـى ، سازد؛ این در حالى است كه پیـامبر نیـز ماننـد دیگـران     با داشتن نُه زن نمى

 اشتیاق به داشتن فرزند داشت.

تحلیلی تاریخی از تک تک همسران پیامبر بهترین گواه بر بطالن پندار مبشّران مسـیحى  

 : و مستشرقان در موضوع تعداد همسران پیامبر است

كـه   «زمعـه »دختـر   «سـوده »پیامبر بـا  ، ش از هجرت درگذشتچون خدیجه دو سال پی

ازدواج كرد و هـیچ كـس   ، شوهرش در بازگشت از هجرت دوم به حبشه درگذشته بود
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گزارش نکرده كه او زیبایى یا ثروت و موقعی تى داشته كه انگیزه براى ازدواج پیامبر با او 

ه هجـرت كـرده بـود و    شده باشد. سوده همراه با همسرش با عبـور از دریـا بـه حبشـ    

ها و آزارها چشیده بود. اینک پیامبر با او ازدواج كرد تـا هـم او را تحـت تکفـل      سختى

 نائل آمده باشد. «ام  المؤمنین»قرار دهد و هم او به مقام 

پـذیرد   ازدواج كرد. عقل و منطق هرگز نمى عد با عایشه كه هنوز زن نشده بودیک ماه ب

دختـر عمـر    «حفصـه »بسته باشد. شاهد این مدعا ازدواج بـا  كه به او با این سنّ كم دل 

ازدواج  ،در بدر وفات كرده بـود و بـه اظهـار پـدرش عمـر      «خنیس»است كه شوهرش 

 پیامبر با او از روى عالقه به او نیز نبود.

چـرا كـه    ،نیز ماننـد سـوده بـود    «ام سلمه»و  «خزیمه»دختر  «زینب»ماجراى ازدواج با 

ن حارث بود كه در جنگ بدر شهید شد و از جمالى نیز برخوردار همسر عبیدۀ ب، زینب

نبود. او دوران جوانى را پشت سر نهاده بود و یک یا دو سال بیشتر نگذشت كه از دنیـا  

رفت. اما ام سلمه همسر ابى سلمه بود كه چند فرزند نیـز از او داشـت و شـوهرش در    

یامبر به او پیشنهاد ده روز بعد پجنگ احد زخمى و پس از مدتی شهید شد. چهار ماه و 

 و به رسیدگى به او و بزرگ كردن فرزندانش هم ت گماشت.ازدواج داد

پندارند كه ام سلمه زیبا روى بـوده   آیا مبشّران مسیحى و مستشرقان با این همه هنوز مى

دیگر دختران مهاجر ، و پیامبر بدین انگیزه با او ازدواج كرده است؟! اگر این چنین باشد

اند كه دردسر هزینه و مخارج فرزنـدان   تر و داراتر و رعناتر بوده و انصار زیباتر و جوان

 را براى پیامبر نداشتند.

زوجات در اواخر سال هشتم هجرى فرود آمد كه  دِافزون بر این كه آیات مربوط به تعد 

اج محـدود  ازدو ،و با نزول این آیات، پیامبر تا آن زمان همه همسران خود را گرفته بود

حال آن كه پیش از آن هیچ محدودی تى نداشت. بـدین ترتیـب ایـن    ، به چهار همسر شد

از اسـاس فـرو   ، سخن كه پیامبر آنچه را بر دیگران حـرام كـرد بـراى خـود روا شـمرد     

 ریزد. مى

نویسـان و   هـاى موهـومى كـه برخـى داسـتان      بنـت جحـش ـ و پـرده     «زینب»ام ا قص ه 

انـد ـ در قضـاوت     د و آن را به یک درام عاشقانه تبـدیل كـرده  ان مستشرقان بر آن افکنده
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از افتخارات پیامبر اسالم و تصمیمات قاطعانه او در برابر رسوم پوسیده جـاهلى  ، تاریخ

 است.

 «زیـد »بـراى   شناخت و خود او را او را مىآن حضرت دختر عمه پیامبر است و  ،زینب

د كه یک دختر قرشى هاشمى همسـر  ش كه برادرش راضى نمى حال آن كرد. خواستگارى

خواسـت ایـن    زرخرید خدیجه كه او را به پیامبر بخشیده بود گردد. اما پیـامبر مـى   ۀبند

آمیز جاهلى را برهم زند و اعالم كند كه هیچ عربى بر عجمى برتـرى   محاسبات تعصب

شکستن  بیند كه كسان خویش را در راه جز به دلیل تقوا ندارد. او راه چاره را در این مى

 هیبت و هیمنه جاهلی ت فدا سازد. 

و خواهرش زینب راهى جز پذیرش   عبداللّه، سوره احزاب نازل شد 96هنگامى كه آیه 

ما راضى هستیم. اما وقتـى زینـب بـه خانـه      ،اى پیامبر خدا: لذا گفتند، و تسلیم نداشتند

د كه او را طالق بار اجازه خواسته بو چند شوهر رفت اخالقشان باهم سازگار نشد. زید

 1«همسرت را پیش خود نگاه دار و از خدا پروا بـدار »: اما پیامبر پاسخ داده بود كه ،دهد

 اما زید سرانجام نتوانست با او سر كند و كارشان به طالق كشید.

اما حکمت دیگرى در ، انجامد دانست كه كار آن دو سرانجام به جدایى مى مى ,پیامبر

هـاى   شد و آن الغاى یکـى دیگـر از عـادت    د كه باید عملى مىپس این داستان نهفته بو

دانسـتند كـه همـه حقـوق      جا خویشاوند مـى  كه پسر خوانده را تا آن، جاهلى عرب بود

اما اسالم بـراى پسـرخوانده تنهـا     ،فرزندى حتّى ارث و محرمی ت را براى او قائل بودند

 1حق دوستى و برادرى دینى قائل است و بس.

ت و توان این فداكارى و شکستن رسـم دیرینـه را نداشـت و    ئجر، ربهیچ كسى از ع

 : فرماید می داوطلب این فداكارى و خط شکنى خود پیامبراكرم بود. چنان كه قرآن

                                                            
 .95، آیه . احزاب1
 .2و2 همان، آیات. 1
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پس چون زید از آن زن كام برگرفت و او را ترك گفت وى را به نکاح تو درآوردیم تا »

چون آنان را طالق گفتنـد ـ گنـاهى    در مورد ازدواج مؤمنان با زنان پسرخواندگانشان ـ  

 1«و فرمان خدا صورت اجرا پذیرد.، نباشد

 دارى  الغاى تدریجى برده

تایید برده داری است كه اسالم در  اند هیکی از شبهاتی كه امروزه علیه اسالم مطرح كرد

 ظاهر آن را پذیرفته و احکامی برای آن وضع كرده است. 

ستین بار بشر را به بردگى گرفتند ـ اساسا  یک شیء  برده در عرف رومیان ـ كه براى نخ 

هماننـد   نداشـت و ی كـه هـیچ حـق و حقـوقى     یئنه یک شـخص. شـ  ، شد محسوب مى

 ،مالک ،. بنابراینندگذاشتمی چهارپایان و دیگر اشیاء ـ هرچند تکالیف سنگینى برعهده  

و حـق  ا كـه  ایـن را داشت بـدون  بردۀ خود حق كشتن و شکنجه كردن و به بند كشیدن 

شکایت داشته باشد یا مرجعى به شکایت وى رسیدگى كنـد. وقتـى وضـعی ت بـرده در     

العـرب جـاى    ةدیگر كشورهایى عقب مانده مانند جزیر، گونه بود كشورهاى متمد ن این

گرى و هرزگى  اى كه مالکان با اجبار كنیزان خود به فاحشه خود داشت. در چنین جامعه

 ام ا با چه كسى و چگونه؟، اسالم آمده كه مبارزه كند، كردند و با درآمد آن زندگى مى

اسالم در مبارزه با برخی آداب و رسوم غلـط   :در تحلیل مسئله برده داری باید گفت كه

را برنمی تابیدند به صورت تـدریجی و  ها  آن كه ریشه در باورهای مردم داشت و تغییر

تحریم شد.  ،ری طی چند مرحلهخوا شراب ،گام به گام عمل كرده است. به عنوان نمونه

از دوران تـر   از آن و نیازمند زمانی حتی طوالنیتر  و عمیقتر  داری به مراتب پیچیده برده

 حیات پیامبر بود.

دارى  بلکه برده، دانستند دارى را معتبر مى قانون برده، همه مناطق جهان، وقتى اسالم آمد

و كسـى   بـود یچ كس با آن مخالف ننوعى معامله معمول اقتصادى ـ اجتماعى بود كه ه 

 .اندیشید در جهت تغییر آن نمى

                                                            
وَطَرًا زَوَجْنَکَ َا لِکَىْ لَا یَکُونَ عَلىَ الْمُؤْمِنِمنَ حَرَجٌ فىِ أَزْوَاجِ أَدْعِمَائ ِمْ إِذَا قَ َوْاْ  زَیْدٌ مِن َْا  فَلَمَا قَ ىَ: 95همان، آیه . 1

سوره احزاب نیت پاك و عبودیت محض پیـامبر و فلسـفه ایـن     23 ـ 95آیات . مِن ُْنَ وَطَرًا وَ کاَنَ أَمْرُ اللَهِ مَفْهُوال
 كند. می ازدواج را به روشنی بیان
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و مالك برتری افراد بر یکدیگر  1قرآن در چنین شرایطی اربابان و بردگان را برابر خواند

هـم  ، 9در روایات متعددی نیز بر مطالبی همچون برادری ارباب با برده .1را تقوا برشمرد

تکلیـف  ، 2با لباس و غـذای خـود  ها  آن غذای یکسان بودن لباس و، 2سفره شدن با آنان

دسـتور بـه آزاد   ، از همـه تـر   و مهم، 5نهی از ضرب و شتم آنان، 6نکردن مازاد بر طاقت

جا كه بر اساس روایـت   كردن آنان در جای جای احکام اسالمی تأكید شده است. تا آن

 .5شود می اگر انسان آزاد مرتکب قتل یک برده شود قصاص

بندگى غالمان را به رخ آنان بکشند و فرمان  كه اینن را نهى كرده بود از مالکا، ,پیامبر

چنـدان كـه گـویى یکـى از افـراد      ، داده بود كه با ایشـان مهربانانـه سـخن گفتـه شـود     

ایشان را ملک شما گردانیده ، خداوند»: اند. در توجیه این دستورالعمل نیز فرمود خانواده

 3«.ساخت مى شما را ملک ایشان، خواست و اگر مى

تنبیه بدنى ظالمانه بردگان را به صراحت موجب مقابله به مثـل اعـالم   ، در مقام عمل نیز

اش را  و هركـه گـوش بنـده    13شـود  هركه بر ایشان دروغ بندد تعزیر مـى »: كرد و فرمود

 11«كنیم. سوراخ كند گوشش را سوراخ مى

و از جایگـاهى مـورد   بلکه هـویتى انسـانى یافـت    ، برده بدین سان دیگر یک شیء نبود

 شد بر او در مقام سخن یا عمل ستم كرد. حمایت قانون برخوردار شد كه دیگر نمى

توانند در نماز ـ كه برتـرین عبـادت     حتى جایگاه بردگان را چنان باال برده كه مى، اسالم

غالم خود زید را  ,همچنین پیامبر 1اسالمى است ـ امامت جماعت را بر عهده گیرند. 

                                                            
  .به کم من بهض:12 ، آیه. نساء1
 . 19، آیه . حجرات1

 . {، رسالة الحقوق امام سجاد265، ص 1به باال، ج  23باب عدد  ،خصال، صدوق، 2، ص 51ج ، بحار االنوار. 9

 . 125، ص 1، ج {عیون اخبار الرضا و 121ص ، 51ج ، بحار االنوار. 2

 . 129، ص 51ج ، بحار االنوار. 2

 همان. . 6

 . همان. 5

 . 35، ص 13ج  ،وسائل الشیعه ؛159، ص 2، ج استبصار ؛131، ص 13، ج تهذیب االحکام. 5

 .222، ص 9ج ، المحجه البیضاءفیض كاشانی، . 3
 .113، ص 56 ، جبحار االنوار. 13
 .13، ص 2ج ، مسند احمد و 126، ص 1ج ، سنن ابن ماجه. 11
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و چـون  ، لشگرى قرار داد كه در میان آن بزرگان مهاجر و انصار حضور داشتندفرمانده 

افـرادی چـون   ، زید كشته شد فرزندش اسامه را فرمانده قرار داد با آن كه در آن لشـکر 

 ابوبکر و عمر نیز بودند.

دست به كـار شـگفتى   ، اش رفتارى با برده و بازپس دادن جایگاه انسانى اسالم در خوش

ى از بزرگان اصحاب كه از سران عضمیان برخى از بردگان و ب ,جا كه پیامبر تا آن، زد

عرب بودند پیمان اخو ت بست؛ از جمله میان بالل بن رباح و ابو رویحه خثعمى و نیـز  

 1میان غالم خود زید و عموى خود حمزه.

رى مطلق براب، ترین اصل اساسى اسالم زیرا بزرگ ،درکناكتفا هم اما اسالم به این اندازه 

 ،اقدامات گذشـته  ةهم .تحقق خواهد یافتها  آنها بوده كه تنها با آزادسازى همه  انسان

نیز همین را انتظار داشت؛ چه در  ,چینى براى رسیدن به این هدف بوده و پیامبر زمینه

جبرئیل پیوسـته مـرا   »: خود آن حضرت فرمود وى تحقق یابد یا پس از او؛ خودِ حیاتِ

جـا كـه گمـان كـردم بـه زودى ضـرب األجلـى بـراى          تا آن، كرد ش مىبه بندگان سفار

 9«.شان تعیین خواهد كرد آزادى

آزادسـازى و قـرارداد قسـط    »: دو راهکار اساسـى  ،بنابراین برای تحقق یافتن این هدف

 و عملی كرد.، را مطرح« بندى شده آزادى

را در جهـت آزادسـازى   ها  كه اگر اسالم این گاماند  را مطرح كردهجا یک سؤال  در این

هیچ اجبار و اعمال فشارى با آن موافق بود؛ پس  بردگان برداشته و افکار همگانى نیز بى

دارى را رسما  اعالم نکرد؛ تا بـدین سـان    چرا گام نهایى را برنداشت و الغاى قطعى برده

 2خدمتى غیرقابل ارزیابى به بشری ت كرده باشد؟

 بردگـى را ممنـوع اعـالم كـرد و تنهـا      م همه انـواع بر خردمندان پوشیده نیست كه اسال

ا )زیر .باقی گذاشت، را به دلیل برخى مسائل جانبى كه وجود داشت ها بردگی در جنگ

پرداختند معنایی جـز   می آن در شرایطی كه دشمنان به بردگی مسلمانان الغای یک جانبه

                                                                                                                                            
 .29، ص 52ج ، بحار االنوار و 32 ، صقرب االسناد. 1
 .121، ص 1ج ، سیره ابن هشامر.ك. . 1
 .5، ص 2ج ، من ال یحضره الفقیه. 9
 .(93، صشبهات حول االسالمر.ك. )این پرسش را سید قطب مطرح كرده و پاسخ گفته است. . 2
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مسـلمانان از   ،بردگـی لذا به مجرد الغای این نوع از  ،بسته شدن دست مسلمانان نداشت

موافـق   هـا  ی اسالم در رفع انواع بردگـی انسـان  ها زیرا آن را با آموزه ،آن استقبال كردند

 ریشه برده داری را خشکاند. ،اسالم با حركتی نامحسوس، دیدند.( بنابراین

و این فرهنگ  كشتند یا مى گرفتند اسیران جنگى را به بردگى مى، عرف حاكم آن روز در

 اولیه امتداد داشت.جوامع دار و عمیق بود كه تا فراسوى تاریخ و تا  چنان ریشه

، هـا  هـا و جنـگ   بردند؛ با درگیرى اسالم زمانى آمد كه مردم در چنین وضعیتى به سر مى

هـایى كـه بـا     رحمـى  شـدند و بـى   اسیران مسلمان به دست دشمنان به بردگى گرفته مى

توانسـت   در چنین وضعی تى اسالم نمـى  شد. بردگان معمول بود در حق ایشان اعمال مى

كنـد   اسیران دشمن را كه به دست آورده بود رها كند. سیاست صحیح هرگز حکم نمـى 

او را علیه خـود جـرى گـردانیم؛ در حـالى كـه اقـوام و        ،دشمن كه با رها كردن اسیرانِ

م خویشان و هم كیشان ما در دام دشمن با انواع رنج و آزار و شکنجه دست و پنجه نـر 

بلکه تنهـا روش بـاز   ، ترین روش مثل در چنین شرایطى عادالنه كنند. قانون مقابله به مى

 توان به كار گرفت. كه مى(ست ای دارنده

سپس یا »: اى كه در قرآن سخن از اسیران جنگى دارد این آیه است تنها آیهگفتنی است 

 1«و یا فدیه از ایشان بگیرید. بر آنان منت نهید و آزادشان كنید

گیرى اسیران به میان نیامده است تا به صورت قـانونى ثابـت    سخنى از برده ،در این آیه

بلکه سخن از فدیه )عو ( یا آزادسازى یـک جانبـه دارد كـه دو قـانون ثابـت      ، درآید

با اسیران تنهـا در چهـارچوب ایـن دو    ، خواهد در آینده دور یا نزدیک هستند. قرآن مى

 قانون رفتار شود.

دارى از سوى اسالم به معناى پذیرش نقص و كاسـتى   پذیرش راه و رسم برده ،بنابراین

بلکه تنها به دلیل قانون مقابله بـه مثـل اسـت. چنـان كـه      ، در هوی ت انسانى برده نیست

دارى را به صورت قانونى تعلیقى درآورده؛ تا وقتى كه كشورهاى در حـال   پذیرش برده

 وافق كنند.دارى ت بر قانون دیگرى جز برده، جنگ

                                                            
 .فَإِمَا مَنَا بَهْدُ وَ إِمَا فِدَاءً: 2آیه محمد، . 1
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 بلکه هرگـاه احسـاس امنی ـت   ، با این حال اسالم از این قانون براى همیشه تبعی ت نکرده

، كـرد  . پیامبر نیز برخى از اسیران را بدون فدیه رها مىساخت ها را آزاد مى برده، كرد می

 چنان كه از نصاراى نجران نیز فدیه گرفت و اسیرانشان را بازپس داد.

 جاهلى دور افتادهخرافات 

تـأثیر آن دیـده    انـه و تحـت  هـم نـوا بـا فرهنـگ زم    ، خرافاتى جـاهلی   اند در قرآن گفته

سخن خداى دانا و آگاه نیست. از این جمله سخن از جنّ و جـادو   كه سازگار باشود مى

زدگى است. در این بخش هر یک از ایـن موضـوعات را جداگانـه     و چشم زخم و جنّ

 : كنیم می بررسی

 قرآن جنّ در تعبیرات

در قرآن بارها سخن از جن به میان آمده است. شگفت كه برخـى نویسـندگان اسـالمى    

تعبیـرات قـرآن در بـاب    : اند هاز جمله ادعا كرد ؛رانند هاى مستشرقان را بر زبان مى یافته

، مقبـول ایشـان گـردد   آنـان  نوایى و همراهى با  جنّ از عرب وام گرفته شده تا از راه هم

 ر واقعى آن را باور نداشت. هرچند قرآن به طو

چـرا كـه   ، نباید هرچیز غیر قابل درك حس ى و ظاهرى را محکوم به نیستى و انکار كرد

كـه بـه   ـ پذیرش نیست. قـرآن كـریم     حواس  ظاهرى تنها معیار و مالك پذیرش و عدم

 1كنـد.  مـی  به وجود جن تصریح ـ  شود می موضوعات فراتر از حوزه دانش تجربی وارد

زیـرا ابلـیس از   ، آید كه جنّ پیش از انسان آفریده شـده  رخى آیات چنین برمىحتی از ب

 1جنّیان بود.

، محسوسـات اسـت   تنها، چرا كه قلمروش، ام ا دانش تجربى در این میدان مجالى ندارد

توانـد دربـاره    بنابراین چگونـه مـى  ، بى آن كه دستى به فرا سوى پرده غیب داشته باشد

 نفى و اثباتى داشته یا موضعى اتخاذ كند؟!، رك تجربی استچیزى كه خارج از حوزه د

كنـد كـه    عدلی ه )معتقدان به عدل الهـى( برآننـد كـه حکمـت الهـى ایجـاب نمـى       ، آری

چنان بازى ها  آن موجودات نامرئى بر موجودات عینى و مرئى چیره گردند و با مقدرات

                                                            
 .26، آیه و ذاریات 12، آیه الرحمن. 1
 .23، آیه كهف. 1
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ننـد. امـا اعتـراف بـه وجـود      كه نتوانند در برابر موجود نامرئى از خویشتن دفاع ك كنند

 داشتن جنّ چیزى است و نفى قدرت او بر دخالت در امور آدمیان یـا آزار رسـاندن بـه   

 انکار اصل وجود جنّ را در پى نخواهد داشت.، چیز دیگر؛ انکار این یکها  آن

 مجنون
جنون از عوار  آن  كه اینزدگى )و  در قرآن را تأیید جن« مجنون»برخی استعمال واژه 

پـذیرد(   گیـران درمـان مـى    هـاى رم ـاالن و جـن    بردن به دعاهـا و طلسـم   ت كه با پناهاس

 .اند هبرشمرد

نوعى بیماری و مشکل روانى است و ربطـی بـه تمـاس بـا     ، جنون یا همان دیوانگی اما

آید كه ابتال به ایـن بیمـارى در اثـر تمـاس      جنیان ندارد. از قرآن نیز هرگز چنان بر نمى

 .باشدجنیان با آدمیان 

كاربرد واژه مجنون نیز ـ چنان كه گذشت ـ از باب همنوایى در استعمال و كاربرد لفـظ    

به معناى پذیرش فلسفه  و، زیرا تفاهم با مخاطبان براساس زبان عرفى بوده است ،است

 .یی كه واضعان الفاظ در نظر دارند نیستها گذاری نام

نامیدنـد؛   این بیمارى را جنون مـى  و، ونمبتالیان به این بیمارى را مجن ،كه پزشکان چنان

اند كـه شـخص مجنـون مـورد آسـیب       آیا این به معناى آن است كه اعتقاد قطعى داشته

 اگر چنین بود چرا از طلسـمات بـرای درمـان مجـانین اسـتفاده      جنی ان واقع شده است؟

گفتـه  « دار المجـانین »بیمـاران   گونـه  چنین به مراكز نگهدارى و درمان این هم. كنند نمی

 شود. تمامی این كاربردها جز به دلیل همین تفاهم با زبان عرف رایج نبوده و نیست. مى

 شیطان مسِ
كسـانى كـه ربـا    »: سوره بقـره اسـت   152شبهه دیگری كه در این زمینه مطرح شده آیه 

، خیزند مگر مانند برخاسـتن كسـى كـه شـیطان بـر اثـر تمـاس        خورند از جا بر نمى مى

 1«است. كردهاش  آشفته

                                                            
 . الَذِینَ یَأْكُلُونَ الرِبَواْ لَا یَقُومُونَ یِلَا كَمَا یَقُومُ الَذِى یَتَخَبَطُهُ الشَیْطَانُ مِنَ الْمَس: 152بقره/  .1
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هاى اغواگرانه یا همان چیرگـى شـیطان    وسوسه، آیه روشن است كه منظور از تماس در

راه نجات را گـم كـرده   ، مبهوت و حیران ،بر اندیشه و تفکر آزمندان است كه در نتیجه

شـوند. ایـن اغـواگری شـیطان      مـی  هاى خود كوركورانه ره پیموده گمـراه  در پى هوس

پس تماس شـیطان   1متعددی از آن سخن رفته است. موضوع جدیدی نیست و در آیات

 1رسانى مستقیم. هاى زشت اوست؛ نه آسیب یعنى آزارهاى او كه پیامد دسیسه

 چونان سرهاى شیاطین

آن »: فرمایـد  مـی  ،كه خوراك اهـل جهـنم اسـت   « درخت زقوم»قرآن كریم در توصیف 

رهاى شـیاطین  اش گـویى چـون سـ    میوه، روید درختى است كه از قعر آتش سوزان مى

 9«.است

م عرب بوده مبنـى بـر   اند كه تعبیر به سرهاى شیاطین براساس توه  بر قرآن خرده گرفته

 شیاطین چنین سرهایى دارند. كه این

این كلمه از نظر لغوى صفت مبالغه است كـه از ریشـه    :در مورد واژه شیطان باید گفت

به معناى  «تشی ط»ان كه شود؛ چن به معناى شدت خشم و غضب گرفته مى« شاط یشیط»

ـ    « استشاطه»چنین  برافروخته شدن خشم است. هم  ارا شدت وحـد ت یـافتن خشـم معن

یعنى كشت و كشتار سـخت بـه راه انـداخت و ریشـه آن از     « استشاط فالن»اند و  كرده

 2است كه به معناى برافروختن و درگرفتن است.« شاط»

او نیست بلکه به هر سركشی )اعم جنّ شیطان تنها نام ابلیس و لشکریان ، با این وصف

شود. از همین رو  می اطالق، كند می و انسان و چهارپا( كه در سرپیچی و خیرگى افراط

هاى  براى هر پیامبرى دشمنى از شیطان گونه و بدین»: سوره انعام آمده است 111در آیه 

 «.انس و جن بر گماشتیم

                                                            
 .21ص/ – 13مجادله/ – 51ر.ك. انعام/. 1
 .1/296و المیزان  5/53ر.ك. تفسیر كبیر، . 1
 . طَلْهُ َا کَأَنَهُ رُءُوسُ الشَمَاطِمن شَجَرَةٌ تخَْرُجُ فىِ أَصْلِ الجَْحِممِنَ ا إِ :62 -62، آیات صافات. 9
 .192و  152، ص 9ج ، معجم مقاییس اللغه. 2
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برخـی   1الى مانند تـاجِ خـروس دارد.  چنین نام مارى است كه برفراز سرش ی شیطان هم

، مانند شیطان حَماط اسـت »: گوید بیند مى اى نازیبا مى عرب هنگامى كه منظره»: اند هگفت

تشـبیه   ،از ایـن رو برخـی مفسـران    1«.بـرد  مارى است كه به خارستان پناه مى، و منظور

 9.اند هبه همین دلیل دانست« جانّ»به  ،كه به اژدها تبدیل شدرا،  {عصای موسی

هـاى زشـت و    تشبیهی واقعی یعنی سـر افعـى  ، بنابراین تشبیه به كار رفته در آیه شریفه

پردازى صـرف   و نه خیال، كرد ترسناك است كه لغت و عرف عمومى نیز آن را تأیید مى

 اند. یا پیروى از پندارهاى عرب جاهلى چنان كه شبهه افکنان پنداشته

 انه هاى رایج زم توصیفاتى براساس مقیاس

 اند كه تنها عرب را توصیفاتى پنداشته ی بهشتی در قرآنها برخى به اشتباه وصف نعمت

شناخته و با زندگى سخت و دشوار ایشان در آن سرزمین خشـک و بیابـانى    را مىها  آن

هایى  جا نمونه در این انگیزد. سازگارى داشته و برای دیگران هیچ رغبت و شوقى بر نمى

 : شویم ت را یادآور مىاز این دست اشتباها

 حور العین

به معنـاى زنـى اسـت كـه     « عِین»كه در این زمینه مطرح شده آن است كه واژه ای  شبهه

نیز جمع حـوراء و بـه   « حُور»اش دارد؛ واژه  چشمانى درشت و همگون با زیبایى چهره

همین سیاهى حدقـه  ، معناى زنى است كه چشمانى با حدقه سیاه دارد كه در نظر عرب

، هاسـت  زیباست؛ حال آن كه زیبایى دختران رومى و اروپایى در چشمان آبى آن، شمچ

قـرآن دربـاره مجـرمین    ، شود و بـه همـین دلیـل    كه نزد عرب عیب و زشتى شمرده مى

در نتیجه هر دو وصف حسـن و   2شوند. روز قیامت با رنگى كبود محشور مى: گوید مى

 عیب براساس معیارهاى خاص عرب است.

                                                            
 .955، ص 2ج ، تفسیر كشافو  955، ص 1ج ، معانی القرآن ،راءفو  195، ص 19ج ، لسان العربر.ك. . 1
 .953 ، صتأویل مشکل القرآنابن قتیبه، . 1
 .919، ص 3ج ، تفسیر ابوالفتوح رازیر.ك. . 9
، آیـه  )طـه .« كنـیم  هاى كبود، در آن روز جمع مى شود و مجرمان را با بدن دمیده مى« صور»همان روزى كه در ». 2
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به سیاهى تفسیر شده حال آن كـه بـه معنـاى سـفیدى     « حَوَر»جاست كه  در این خطا اما

و ، اى است كه سیاهى حدقه در قاب روشن آن جلوه و جـالى بیشـترى دارد   درخشنده

یعنى جامـه را شسـت و   ، حواری ات نیز به معنای زنان سفید است. چنان كه حو ر الثوب

زیـرا یـاران پـاك و خـالص مسـیح       ،درا چنین نامن {و حواری ون مسیح، برق انداخت

 و احورى نیز به معناى سفید و لطیف است.، بودند

حوراء به معناى زن سفید رنگ است كه چشمانى بس سفید و درخشنده دارد. ، بنابراین

در هـر دو صـورت درخشـندگى    ، و با این حال اگر حدقه چشمانش سیاه باشد یا آبـی 

 خواهد داشت.

سفیدى پیرامون حدقه چشم است كه با سفیدى رنگ بـدن  در ، پس زیبایى این توصیف

از جمله در كسى كه چشمان درشـت  ، شود كه در هر كسى مایه زیبایى است تركیب مى

 نیز دارد.

انـد كـورى و    اما منظور از كبودىِ چشم كـه مجرمـان در محشـر بـدان توصـیف شـده      

لود همراه است؛ نـه  كه با نگاه تیره و تار و دودآ 1سویى چشم از شد ت تشنگى است كم

 1آن كه چشمانش كبود رنگ باشد.

 درخت و جویبار

هـاى روان در قـرآن    خرّمى سایه درختان و جـوى  ادعا شده است كه توصیف زیبایی و

 نشینان جذابی ت دارد. تنها براى صحراگردان و بادیه 9،كریم

تا كنار آبـى و   روند ها مى مردم در همه نقاط زمین به گردشگاه. م باطل استاما این توه 

هاى سر به فلک كشیده در كنار دریاهـا   زیر سایه درختانى لختى بیاسایند. اینک این كاخ

بدان گران  كنند و یا گردش مندان در آن زندگی می ثروتزمین كه  جاىِ و رودها در جاى

ها در همه جـاى زمـین بـه نقـاط      خود دلیل اشتیاق همگانى انسان، سو آمد و شد دارند

                                                            
و مجرمـان را بـا حـال تشـنگى بـه سـوى دوزخ       »سوره مریم نیز به آن اشاره شده اسـت:   56چنان كه در آیه . 1
 «. رانیم مى

 .131، ص 1ج ، معانی القرآن ،اءرّفر.ك. . 1
 .12و  19و  6 ، آیاتانسان و 3، آیه یونس ؛15، آیه به عنوان نمونه ر.ك. دخان. 9
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هـا یـا خصـوص قـوم      ها و قومی ت كه تنها ویژه برخى از ملّت، ب و هواستخوش و آ

 عرب نیست.

 روسفیدان و روسیاهان در رستاخیز

امـا  ، روزى كـه جمعـى روسـفید و گروهـى رو سـیاه گردنـد      »: فرمایـد  مـی  قرآن كریم

آیا پس از ایمانتان كفر ورزیدید؟ پس به سزاى آن كـه كفـر   : رویان به ایشان گویند سیاه

 1«ورزیدید عذاب را بچشید. و اما سفیدرویان همواره در رحمت خداوند جاویدانند. مى

سـفیدرویى رمـز   زیرا  ،توهین در حق سیاه پوستان است، تعبیراتى از این دست: اند گفته

رستگارى و نیک بختى و سیاه رویى راز محرومی ت و بدبختى قلمداد شده است و ایـن  

 هاى نادرست عرب هم نوا گردیده است. پنداشته ضعفى است براى قرآن كه با ةنقط

باید دانست منظور از سیاهى در چنین تعبیراتى ـ خواه در قرآن آمده باشد یـا در جـاى    

اندوه و ظلمت و كـدورت چهـره اسـت    ، دیگر ـ اشاره به رنگ پوست نیست بلکه مراد 

ونورانی ـت و   شود؛ در مقابل نشـاط  كه در محاورات عمومى از آن به روسیاهى تعبیر مى

 1.شود باز بودن چهره كه از آن به روسفیدى تعبیر مى

 چنان كه اوج ناراحتی كسانی كـه در جاهلیـت خبـر دختـردار شـدن خـود را دریافـت       

 9كردند نیز با همین تعبیر )سیاه شدن چهره( منعکس شده است. می

 سخنى درباره سحر در قرآن

با ساحران دربار فرعـون بـه    {سیی كه قرآن در نقل رویارویی حضرت موهای عبارت

تأثیرى فراتر از تـأثیر  ، گمان كنند قرآن براى سحرای  تا عده است كار برده موجب شده

جـادو بـاور دارنـد؛ در حـالی كـه قـرآن        اسباب و علل طبیعى باور دارد؛ چنان كه اهل

                                                            
دَ إِیمَلانِکُمْ  یَوْمَ تَبْمَضُ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَا الَذِینَ اعْوَدَتْ وُجُوهُ ُمْ أَ کَفَرْتُم بَهْل : 135و  136 ، آیاتآل عمران. 1

، چنـین ر.ك. زمـر   ؛ هموَ أَمَا الَذِینَ ابْمَ َتْ وُجُوهُ ُمْ فَفِى رَحْمَةِ اللَهِ هُمْ فِم َا خَالِدُونَ؛ فَذُوقُواْ الْهَذَاوَ بِمَا کُنتُمْ تَکْفُرُونَ
 .63آیه 
 ، آیـات یـونس  ؛21تا  95 ، آیاتاین شادمانی و گرفتگی صورت در آیات دیگر تشریح شده است. مانند: عبس. 1
 .12، آیه و مطففین 12تا 11 ، آیاتقیامه ؛15و 16
و هر گاه یکى از آنان را به دختـر مـژده    ؛ ظَلَ وَجْ ُهُ مُسْوَدًا وَ هُوَ کَظِمم  وَ إِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىَ: 25 ، آیهنحل. 9

 .15، آیه چنین زخرف هم خورد.   خود را فرو مى هگردد، در حالى كه خشم ]و اندو اش سیاه مى آورند، چهره
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پـایگى و رسـوایى جـادوگران دارد و سـحر و جـادو را تنهـا        بر نـاتوانى و بـى   تصریح

داند كه واقعیتى در پس آن نیست؛ درباره ساحران فرعـون   پردازى مى بندى و خیال مچش

و  هــا بلکــه شــما بیندازیــد. پــس ناگهــان ریســمان: گفــتموســی »: گویــد چنــین مــى

بـه شـتاب   هـا   آن نمود كـه    مى ]چنین، در خیال او، هایشان بر اثر سحرشان دستى چوب

رونـد؛   هـا و عصـاها راه مـى    كـرد ریسـمان   ىآرى این بیننده بود كه خیال مـ  1«خزند. مى

دیـدگان مـردم را   »: فرمایـد  در جـای دیگـر مـى    پیچند. خزند و درهم مى جهند و مى مى

چـرا كـه    1«.افسون كردند و آنان را به ترس انداختند و سحرى بزرگ در میـان آوردنـد  

دانسـتند و   مردم به دلیل فاصله زیاد با صحنه حقیقت آنچه به نمایش درآمده بود را نمى

شان بر مال شـده   دادند تا مبادا نقشه دیدند. بنابراین اجازه ورود در صحنه را نیز نمى نمى

هـا   زیرا اگر آن ریسمان، رسوا گردند. این خود دلیل بر آن است كه سحر واقعی تى ندارد

: فرمـود  نمـى ، و عصاها به یارى سحر و جادو تبـدیل بـه مارهـاى واقعـى شـده بودنـد      

چـون عصـاها را افکندنـد تبـدیل بـه      : فرمود بلکه مى«. ردم را جادو كردندهاى م چشم»

شد كـه در جنـب و جـوش     در اثر سحر ایشان تخی ل مى: فرمود چنین نمى مارها شد. هم

 است.

اى  به دلیل آن است كـه در نظـر مـردم صـحنه    ، سحر ایشان را بزرگ خوانده كه اینام ا  

كردنـده  دیدگان مردم را افسون »: ان كه فرمودچن 9بسیار هولناك و شگفت و عظیم بود.

، وقتى سحر عظیم این باشد كه مج رد تخی ل و تزویـر اسـت  « و آنان را به ترس انداختند

 تر جاى خود دارد. و سادهتر  دیگر سحرهاى سبک

 انواع سحر

                                                            
 . تَسْهَى أنَ ا قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَال ُُمْ وَ عِصِمُ ُمْ یخَُمَلُ إِلَمْهِ مِن عِحْرِهِمْ: 66 ، آیهطه. 1
 . رٍ عَظِمموَ جَاءُو بِسِحْ ِوَ اعْترَْهَبُوهُمْ  النَاس   عَحَرُواْ أَعْمنُ: 116 ، آیهاعراف. 1
بودند كه درون آن انباشته از جیوه  هایى از مار و افعى ساخته شکل، چرمو   با تهی ه رودهاند ساحران  برخی گفته. 9

افروختند. بدین سان حـرارت   آن آتش مى یى تعبیه كرده بودند كه درها بود. از سوى دیگر زیر فضاى صحنه تونل
رسـید كـه لولـه و     داشت. و چنـین بـه نظـر مـى     به پیچ و تاب وا مى ها را آتش از زیر و تابش آفتاب از باال جیوه

 .15 ، ص5، ج مجمع البیانر.ك.  اند. حركت ها در حال شلنگ
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؛ در ایـن  انـد  هسحر را به آیات متعـددی از قـرآن نسـبت داد    ،جا كه برخی منکران از آن

كنیم تا روشن شود عالمان مسلمان هرگز چنـین   می تعریف و انواع سحر اشاره بخش به

 :  دیدگاهی ندارند

سحر براساس لغت یعنى آنچه پنهان و ظریف بـوده تـأثیرى لطیـف داشـته باشـد و بـر       

 : هشت قسم است

 غالـب  هاسـت.  یک. یارى جستن از ستارگان به گمان آن كه تدبیر این عالم به دست آن

معناى یاد شده را انکار كرده در مواردى آن را  واقعی ت داشتن سحر به، سالمىمتکلّمان ا

 دانند. شرك مى

كـه از   كسانى كه داراى قدرت تخی ل و قوتى نفسانى دارند كه به یارى آن بركسـانی  دو.

 گذارند. اند تأثیر مى بهره قدرت نفس بى

 .شود نیز گفته مى جنّ و جویى از ارواح پلید زمینى كه تسخیر شیاطین سه. یارى

شـود و   مـى  بندى كه به خطاى دید و انحراف ذهـن مربـوط   پردازى و چشم چهار. خیال

 كنند. بازان از آن استفاده مى جادوگران و شعبده

هندسـى   پنج. جادوگرى كه به یارى ابزارآالت صنعتى و تركیبات شیمیایى یا ریاضـى و 

 هاى شادى رایج است. شود در جُنگ انجام مى

عقل  یارى جستن از خواص  دارویى گیاهان و مواد مخد ر كه ذهن را كُند سازد یاشش. 

 .را بزداید

بسـیار   در میان اهل شعبده و تزویـر كه  جنّ و تسلط براسم اعظم ادعای دانستن هفت. 

 معمول و شایع است.

محبـت   هاى دقیق به منظور ایجاد چینى و زبان بازى از راه هشت. تالش در جهت سخن

 است. هاى آن فراوان ینه یا رابطه یا اختالف میان دو زوج یا دو دوست كه نمونهیا ك

هاى گذشته و امروز معلوم  اینک كه انواع معروف سحر در میان عرب و دیگر اقوام نسل

یابیم كه هیچ یک از انواع سحر واقعیتى به معناى تأثیر در جریان مسیر طبیعى  شد در مى

و  محدثان، متکلمان مشهورِ ،اده نداشته و ندارد. به همین دلیلاى خارق الع امور به گونه
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مفسران فریقین آن را انکار كرده چیزى جز فریب و شعبده و تخی ل براى بازى با اذهان 

 1دانند. اندیش و ضعیف نمى ساده

است كه به پذیرش حقیقت داشتن سـحر و تـأثیر    1شگفت از برخى نویسندگان معاصر

ت اشیاء گرایش پیدا كـرده و در ایـن زمینـه در پـى سـخنان قـدیمى       آن در تغییر واقعی 

 هاى خرافى رفته است. برگرفته از حکایات و داستان

دانـد كـه در    مـی  آن را امداد الهى و نیـروى غیبـى  ، وی واقعی ت داشتن سحر را پذیرفته

ن شود. سپس رد  آن از سوى دانشمندان غربى را یادآور شده بـر ایشـا   دیگران یافت نمى

اند و  فکرى گردیده هاى ماد ى گرفتار آمده دچار كوته كند كه در چنبره پدیده اعترا  مى

 نگرند! تر از سوراخ سوزن مى اى تنگ همه عالم را در دایره

ی ها شنیده، او برای اثبات عقیده خود به نقل داستانى خیالى و موهوم از پدرش پرداخته

كننـد تـا در یـک     كستان كه ابرها را جادو مـى خود از جادوگران بالد هند و سودان و تر

.. .هایى از اعداد همگون و موافق در حساب ابجد و سرزمین مخصوص ببارند و شگفتى

 9آورد. را به عنوان شاهد مى

بـا  ، ما منکر آن نیستیم كه برخى از اهل وِرد: باید گفت ها در پاسخ به چنین كوته نگری

، هاى ضعیف النفس تصرف كرده در خیاالت انسان اند اى كه به دست آورده نیروى اراده

آفرینند )بیشتر این جماعت هم  مىها  آن خواهند در نظر هایى را كه مى اشکال و صورت

كنند كه خـود نـوعى    اند كه با دریوزگى از این ساده دالن امرار معاش مى افرادى مفلوك

داشـتند سـرخود دوا   اى در اختیـار   گرى است( اگـر اینـان نیـروى خـارق العـاده      تکد ى

كردند و از رنج گدایى و ننگ امرار معاش از مازاد دیگران و حیله و تزویـر خـویش    مى

توانند بکنند چه رسد به تسـخیر ارواح و نیروهـاى    كردند. اینان سد  رمق نمى را رها مى

 آسمانى!  

                                                            
، ص 9ج ، تفسیر فخر رازی ؛153 ، ص1ج ، مجمع البیان ؛211 ، ص1ج ، الخالف ؛952 ، ص1ج ، تبیانر.ك. . 1

ج  ،بحـار االنـوار  و  131 ، ص93ج ، فی ظالل القرآن ؛153 ص، 1، ج تفسیر مراغی ؛233 ، ص1ج ، المنار ؛136
 .21 ، ص63
 .22 ، ص2ج ، دائره المعارف القرن العشرینفرید وجدی در . 1
 كند كه پاسخ آن خواهد آمد. تناد میسچنین به آیات مربوط به ساحران بابل و سوره فلق ا او هم. 9
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بـا  توانـد   اى وجـود دارد كـه مـى    ها نیروى خارق العاده بدیهی است كه در درون انسان

تمرین و ریاضت در جهت اهداف واالى رحمانى یا اهداف پسـت زمینـى رشـد كنـد.     

یابنـد و چـه بسـا     پیامبران و اولیا و شایستگان با رویکرد اول به مقامات بلند دست مـى 

آید. اما رویکرد پست دوم را اهـل ریاضـت بـا تـرك      جهان وجود به تسخیرشان در مى

ال شاق و كارهاى سخت كـه خـدا نفرمـوده در    شهوات نفسانى و لذّات زندگانی و اعم

هاى دنیـوى كـه در حـد  خـود      گیرى بر خود و ترك لذت گیرند. اینان با سخت پیش مى

اى  اما چون در آن جهـان بهـره  ، یابند وزن و تأثیرى در این دنیا دارد به نتایجى دست مى

بخشـد تـا    آنـان مـى  اند توان و قدرتى بـه   یى كه بردهها ندارند خداى تعالى در برابر رنج

 درون آنان قانع شود.

جهانى واالتر و پر از ، توان انکار كرد كه در پس این جهان محسوس از سوى دیگر نمى

ها و جنّیان و ارواح پاك و پلید. امـا آن جهـان واال    موجودات ذى شعور است از فرشته

رومنـد چیـره   مرتبه كجا و این ساحران زمینى كجا كه بتوانند بر آن موجودات علـوى نی 

 گردند.

اكنون كه واقعی تى براى سحر به معناى نقش آفرینى در دگرگون سازى طبیعت و تسخیر 

هـایى   شود كه آنچـه هسـت جـز اوراد و وسوسـه     می روشن، موجودات به اثبات نرسید

جـز بـه   »ها نیست و به تعبیر قرآن كریم  هاى محبت و الفت انسان براى پاره كردن رشته

هاى توكل كـرده بـر    هاى آنان در جان پس دسیسه 1.«رسانند زیانى نمى اذن خدا به كسى

  مـن دسـتیابى و    همانا تـو را بـر بنـدگان ]ویـژه    »: الهى تأثیرى ندارد های خدا و عنایت

خداوند درباره همـین   1«مگر روندگان راه هالكت كه تو را پیروى كنند.، چیرگى نیست

 ناموسـی نیـز بـه مشـرك     9«.د نارستگار استو افسونگر هر جا كه در آی»: گروه فرموده

 ایـن  ]واقعا  ]این سحر است؟  آیا: گویید مى، آیا وقتى حقّ به سوى شما آمد»: گوید می

 2«شوند. رستگار نمى ساحرانكه  آن سحر است؟ و حال ]حقایق 

                                                            
 . نْ أَحَدٍ إِالَ بِإِذْنِ اللَهوَ ما هُمْ بِ ارِینَ بِهِ مِ: 131، آیه بقره .1
 . إِنَ عِبَادِى لَمْسَ لَكَ عَلَم ِْمْ عُلْطَنٌ إِلَا مَنِ اتَبَهَكَ مِنَ الْغَاوِین: 21آیه  ،حجر. 1

 . وَ ال یُفْلِحُ السَاحِرُ حَمْثُ أَتى : 63، آیه طه .9

 . مَا جاءَکُمْ أَ عِحْرٌ هذا وَ ال یُفْلِحُ السَاحِرُونأَ تَقُولُونَ لِلْحَقِ لَ  قالَ مُوعى: 55 ، آیهیونس. 2
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 جادوگران بابل

باهى بـود.  اى فاسد و آكنده از فحشا و منکرات و ت جامعه بابلى در عهد كلدانیان جامعه

هایى بود كه بـراى القـاى روحیـه     دسیسه، از جمله نمادهاى فساد و تباهى در آن جامعه

، دشمنى و بدگمانى میان زن و مرد یا پدر و فرزند یـا دو بـرادر یـا دو شـریک تجـاری     

 آفریدند. مى

هاروت و ماروت را در سرزمین بابل فرو فرستاد تا براى مردم بابـل ایـن   ، خداى متعال

را بـه ایشـان   هـا   آن اثر سـاختن  راه رهایى و ابطال و بى، هاى مکارانه را افشا كرده حیله

آموختنـد و   یى زیانبار و بى فایده مىها بیاموزند. ام ا برخى از افراد خبیث از ایشان درس

 : فرماید می كردند. قرآن می از آن استفاده نامشروع

بودند پیروى كردند و سـلیمان كفـر   ها در سلطنت سلیمان خوانده  و آنچه را كه شیطان»

آموختند. نیز از آنچه بر آن  ولى آن شیاطین به كفر گراییدند و به مردم سحر مى، نورزید

در بابل فرو فرستاده شده بود پیروى كردند بـا آن كـه آن   ، هاروت و ماروت، دو فرشته

براى شما  ما آزمایشى: گفتند مگر آن كه مى آموختند هیچ كس سحر نمى ف بهدو فرشته

كه بـه وسـیله آن   گرفتند  مىفرااز آن دو چیزهایى ها  آن و، هستیم پس زنهار كافر نشوى

توانستند بـه وسـیله    میان مرد و همسرش جدایى بیفکنند. هر چند بدون فرمان خدا نمى

آموختند كه برایشان زیان داشت و سودى بدیشان  آن به كسى زیان برسانند و چیزى مى

 1«رسانید. نمى

اند  كرده داستانى درباره آن دو فرشته رایج بوده و یهود و شیاطین ادعا مى ،ویا آن زمانگ

قدرت خود را از  ،كه سلیمان یا این، آموختند اند و به مردم مى دانسته سحر مى، كه آن دو

راه سحر به دست آورده است. قرآن این تهمت را رد  كرده و حقیقت را روشن سـاخته  

اند و به هر كسى كه براى شناختن راه رهایى از  امتحان مردم بوده ةمایكه این دو فرشته 

                                                            
مُلْكِ عُلَمْمانَ وَ ما کَفَرَ عُلَمْمانُ وَ لکِلنَ الشَلماطمنَ کَفَلرُوا یُهَلِمُلونَ       وَ اتَبَهُوا ما تَتْلُوا الشَماطمنُ عَلى: 131، آیه بقره .1

کَمْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ وَ ما یُهَلِمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَى یَقُوال إِنَما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلال تَکْفُلرْ   النَاسَ السِحْرَ وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَ
وَ یَتَهَلَمُلونَ ملا یَ ُلرُهُمْ وَ ال     ذْنِ اللَهِفَمَتَهَلَمُونَ مِنْ ُما ما یُفَرِقُونَ بِهِ بَمْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ ما هُمْ بِ ارِینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِالَ بِإِ

 .لَوْ کانُوا یَهْلَمُونَیَنْفَهُ ُمْ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِ  الْآخِرَةِ مِنْ خَالقٍ وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَ ُمْ 



 

 

 

 
 

   122  قرآن و فرهنگ زمانه

هـا و   با به كـار بسـتن ایـن راه   : گفتند رفت مى هاى شیاطین جادوگر به نزد ایشان مى دام

 ترفندها كافر مشو.

اى  هــا بــه دلیــل انگیــزه امــا برخــى از مــردم بــا وجــود همــه هشــدارها و روشــنگرى 

جاست كه قرآن آمده تصور بنیـادین   راگیرى سحر داشتند. اینآمیزشان اصرار بر ف خباثت

در ایـن جهـان چیـزى جـز بـه اذن       كـه  ایـن اسالمى را در این زمینه تقریر كند مبنى بر 

 یابد. خداوند و به دلیل مصلحت و حکمت الهى تحقق نمى

 نفّاثات فى العقد

 البته نه به انـدازه آب  ،نفث یعنى بیرون افکندن اندكى از آب دهان با حالتى مانند دمیدن

 و نفث دعانویس یا جادوگر آن است كه پس از خواندن هر ورد بـا آب ، دهان انداختن

 وسیله آن جادو كند. هبندد بدمد تا مثال ب هایى كه مى دهان در گره

هـایى اسـت كـه نم امـان در      منظور سخن چینـى  1من شَرِ النفّاثاتِ ف  الْهُقَداما در آیه 

كننـد تـا رشـته الفـت میـان دو       كنند القـا مـى   میان روابط دوستانه ایجاد مىهایى كه  گره

از شـرّ سـخن چینـانى كـه بـا      »: شـود  مـی  معنای آیه چنین بنابراین 1دوست را بگسلند.

سخن چینـى كـه بـا    «. اند هاى ناپاك خویش در پى قطع رشته الفت بین دوستان وسوسه

مانند سحر است كه خاستگاهى ظریـف  شود و  هاى بسیار ظریف و دقیق انجام مى نقشه

 كـه  بـاز  گویـد ماننـد جـادوگر شـعبده     نما و جالب مى سخنان راست ،و دقیق دارد. نم ام

بـه دمیـدن جـادوگر    ، پس این تمثیل سخن چینى ی دوستى را بگشاید.ها خواهد گره می

 سحر واقعى باشد.  كه اینتشبیه محض است نه 

: فرماید می به عنوان نمونه درباره همسر ابو لهبسابقه نیست؛  بی چنین تشبیهی در قرآن

آن زن اشـاره دارد.   چینـی  این عبارت به سـخن  9«و همسرش كه هیزم بیار آتش است.»

                                                            
 .2، آیه فلق .1
عقـدۀ  »نامد. چنان كه در قرآن رابطه زناشـویى   مى« عقده» . عرب رابطه و علقه استوار میان دو چیز یا دو كس را1

 .(195و  192 ، آیاتر.ك. بقره) نامیده شده است.« النکاح
 .وامرئته حماله الحطب: 2 ، آیهمسد. 9
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هـاى نفـاق و اخـتالف میـان دوسـتان را بـر دوش        هیزم شعله ،چین چرا كه فرد سخن

 1كشد. خویش مى

چـرا كـه    ،نیز سازگار اسـت  با آیات دیگر سوره، معنای یادشده از آیه چهارم سوره فلق

 هاى اهـل فسـاد گسـترده    شب )كه دام آیه قبل و بعد آن نیز به پناه جستن به خدا از شرِ

اشاره دارد و این آیـه  ، حسودى كه درصدد زوال نعمت از دیگران است شود( و شرِ می

یه ها تشب هاى سخن چینان مردم آزار است كه به جادوگران دمنده در گره نیز توضیح دام

 اند.  شده

 «لبیـد بـن اعصـم   »اند كه شخصی به نام  نکته پایانی آن كه برخی راویان چنین نقل كرده

دهد حال  پنداشت كارى را انجام مى را سحر كرد و چنان در او اثر كرد كه مى ,پیامبر

 آمد! آید حال آن كه نمى داد یا كسى نزد او مى آن كه انجام نمى

پذیری از سـحر )مسـحور شـدن( را از آن حضـرت نفـى       در حالی كه قرآن بارها تاثیر

امـا ایـن    1كنـد.  ن نسبت داده و ایشان را بر آن سرزنش مـى اادعاى آن را به مشرك، كرده

و بـر  ، خبر واحد است كه در باب اعتقـادات پذیرفتـه نیسـت   ، به فر  صحت، روایت

ـ   آور نمـى  عصمت پیامبران كه از اعتقادات است جز با دلیل یقـین  راد وارد كـرد.  تـوان ای

هـاى اول بعثـت نـازل شـده و سـحر       سوره فلق مکّى است و در سـال  كه اینافزون بر 

هاى آخر مدینه و شدت دشـمنى بـین یهـود و مسـلمانان اتفـاق افتـاده        در سال، ادعایی

 9است.

 سخنى در باب چشم زخم 

بـه   جاهلىو فرهنگ تاثیر پذیرى قرآن از محیط عرب  ةاز جمله موضوعاتی كه در شبه

سـه موضـع   در پذیرش تأثیر چشم زخم است. ادعا شده كه این مطلب ، آن استناد شده

و آیه آخر سوره فلق. اینک هر یک از « و ان یکاد»آیه ، برادران یوسف: آمده استقرآن 

 : كنیم می این سه آیه را جداگانه بررسی

                                                            
چرا كه او دختر حرب و خـواهر ابـو    ،استكشیده  هیزم واقعى بر دوش نمى «ام جمیل»نکته قابل توجه آن كه . 1

 .اند وهرش ابولهب، و هر دو از اعیان و اشراف ثروتمند قریش بودهش سفیان بوده و
 .25 ، آیهو اسراء 5 ، آیهر.ك. فرقان. 1
 .513، ص 5ج ، فی ظالل القرآنو  169، ص 1ج ، التمهیدبرای تفصیل بیشتر ر.ك. . 9
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 فرزندان یعقوب
زندان من؛ از یـک در وارد  فر»: كند حکایت مى {سوره یوسف از زبان یعقوب 65آیه 

كـنم ]و   نشوید بلکه از درهاى مختلف وارد شوید و من از جانب خدا بى نیازتـان نمـى  

 1«توانم بکنم  حکم تنها از آن اوست. دفع شر نمى

زیـرا   ،ترسید چشم زخم بـه ایشـان برسـد    این سخن را بدان جهت گفت كه مى: گویند

 .پسرآن هم ده  ؛گیر بودند پسرانش صاحب جمال كمال و هیبت و شوكتى چشم

اى بـه چشـم زخـم     اما باید دانست كه در آیات مربوط به برادران یوسـف هـیچ اشـاره   

بدان جهـت بـود كـه    « از یک در وارد نشوید»یعقوب به فرزاندن گفت  كه اینو ، نیست

ولـى  ، 1به فراست دریافته بود كه عزیز مصر همـان پسـرش یوسـف اسـت     {یعقوب

نداده بود كه آن را به صراحت ابراز كند. پس چون پسـرانش را بـه   خداوند به او اجازه 

سفارش كرد كه جدا جدا بر او وارد شوند و هدفش ایـن بـود   ، سوى وى روانه ساخت

رو شود  هكه بنیامین )برادر تنی او( به تنهایى و بدون حضور دیگر برادران با یوسف روب

باره و جمعى ایشان بر عزیز  ورود یک و خود را به او معرفی كند و این چیزى بود كه با

 9آمد. به دست نمى

ایـن توصـیه را در سـفر او ل مطـرح     ، له ترس از چشم زخـم بـود  ئاگر مس ،از دیگر سو

، گریز از تأثیر چشم زخم مـردم  كه اینكرد و این سفر خصوصی تى نداشت. افزون بر  مى

طى  چند نوبـت و  ، یک درب توانستند از بلکه مى، نیازمند ورود از درهاى چندگانه نبود

الى جماعتی انبوه و در میان بار و بنه فراوان  در البهها  آن جداگانه وارد شوند. عالوه كه

 شد كه برادرانى از یک پدرند.   شدند و با چنین وضعی تى چندان معلوم نمى وارد مى

                                                            
واْ مِنْ أَبْوَاوٍ مُتَفَرِقَةٍ وَ مَا أُغْنىِ عَنکُم مِلنَ اللَلهِ مِلن    لَا تَدْخُلُواْ مِن بَاوٍ وَاحِدٍ وَ ادْخُلُ    وَ قَالَ یَابَنىِ: 65، آیه یوسف .1

 .ءٍ إِنِ الحُْکْمُ إِلَا لِلَهِ  شىَ

و او صاحب علم و دانش بود زیرا مـا  »؛ وَ إنَهُ لَذو عِلمٍ لِما عَلَمناهفرماید:  مى در آیه مذكور . چنان كه خداوند1
 «. آموختیم علماو را 

 .16 ، ص19ج ، تفسیر مراغیو  225 ، ص2ج ، الدر المنثور ؛152ص  ،15ج ، تفسیر كبیرك. ر.. 9
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 «و إن یکاد»آیه 
كه كافران با نگاه خود تو را  نزدیک بود»: فرماید می «ین یکاد»خداوند در آیه معروف به 

: در تفسـیر آیـه آمـده اسـت     1«شـنیدند.  آن گاه كه آیات قـران را مـى  ، هدف قرار دهند

 1دهند. یعنى تو را با چشم زخم مورد اصابت قرار مى« لیزلقونک»

یعنى او را از  «هُقَأزلَ»و ، یعنى لغزش، «زلق»است.  نیز مشابه آیه پیشین آیه این سخن در

نیز یعنى با نگاه پُر و تیز به كسـى تنـد و    «ازالق با چشم» غزاند و دور كرد.جاى خود ل

اى كه وحشت آفریند و او را به عقب نشینى از سر تـرس   گونه به، خشمگینانه نگریستن

 9وا دارد. 

تو را از موضـعى   خوانى وقتى آیات را مى نزدیک بود: شود می بنابراین معنای آیه چنین

، شـان بـه تـو بـود     وحشتى كه در نگـاه تنـد و خشـمگینانه    و شمكه داشتى با شد ت خ

 2بلغزانند.

 نیسـت آن اسـت كـه چشـم     زخمسخن از چشم  ،اصال  در این آیه كه ایندلیل دیگر بر 

صراحت  آیه در حالی كه !انگیز اى خوشایند باشد نه نفرت هنگامى است كه منظره، زخم

نفـرت.   آن هـم بـا خشـم و   ، شنیدند را مىهاى تند ایشان وقتى بود كه ذكر  دارد كه نگاه

 ساختند. مى ها و اتهام نارواى دیوانگى ها و فحش چنان كه در پى آن او را آماج دشنام

 وَ مِن شَرِ حاسِدٍ إذا حَسَدآیه 

 به خدا پنـاه : گفته شده است وَ مِن شَرِ حاعِدٍ إذا حَسَد: در تفسیر آیه آخر سوره فلق

 2زند. می به تو چشم زخم ،گاه كه از روی حسادت ن حسود آنبرم از شر دو چشما می

آمده به معنـاى تـالش    . حسد ورزیدن كه در آیهبسان دو آیه پیشین استبه  این آیه نیز

یعنى از شرّ حسودى كـه در پـى تـأثیر     ؛مقابل است طرف هبراى آزار رسانى ب اندوحس

                                                            
 .وَ إِن یَکاَدُ الَذِینَ کَفَرُواْ لَمزُْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَا عمَِهُواْ الذِکْرَ: 21آیه  ،قلم. 1
 .921ص  ،13ج ، مجمع البیان. 1
چنان به من نگاه كرد كه چیزى نمانده بود مرا با نگاهش بکشد یا بـا نگـاهش    : فالنىشود گفته می كه این. مانند 9
 .بخورد مرا
 .93 ، ص63ج ، بحاراالنوارو  129 ، ص5ج ، فی ظالل القرآن ؛921 ، ص13ج ، مجمع البیانر.ك. . 2
 .116 ، صمعانی االخبارو  263 همان، صر.ك: . 2
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هاى دام گستران  ستن دامساز گس كه سبب، رب  الفلق بخشیدن به حسد خویش است به

 1.هاى پلید ایشان بوده و هست پناه ببر ساز نقشه خنثى و

 کند و کاوى در مقوله چشم زخم 

برخی معتقدند تأثیر چشم زخم به دلیل امواج تشعشع شده از چشم شخص اسـت كـه   

آید و بیشتر به دلیل حسادت ناروا و چـه بسـا    اى در درون او پدید مى در اثر كنش ویژه

برخـی  و در شـدید  در بعضـى   ،كند و ایـن  ودآگاه بوده كه به گونه ناگهانى عمل مىناخ

خفیف است. این تشعشعات سم ى چیزى شبیه امواج الکتریسته است كه در شخصى كه 

هر چند علّـت  ، شود تأثیر آنى دارد و چیزى طبیعى و عادى است دچار برق گرفتگى مى

ناشناخته باشد و جز با دعا و صدقه و توكّـل   هاى آن از نظر علم اصلى و ابعاد و ویژگی

 بر خدا امکان مقابله با آن نیز نباشد.  

برخی دانشمندان نیز ضمن نهی از غذا خوردن در معر  نگـاه خادمـان و اطرافیـان و    

 انـد  هی ادعا كـرد عضو ب اند هنگاه آمیخته با خواهش و تمنا را مؤثر دانست، حتی حیوانات

 1شود. می از چشمان شخص خارجكه در این حالت حرارتی 

 چنین در پاسخ به كسانی كه پذیرش چشم زخـم را ناسـازگار بـا اعتقـاد بـه توحیـد       هم

كه هر انسـان   اند هآن را سنت جاری خداوند در آفرینش و تقدیر الهی برشمرد، دانند می

شـمرده شـده و   « حـق ». چنان كه درروایتی اصل چشم زخم 9موحدی باید آن را بپذیرد

 2سازد.  می كشد و ثابت و استوار را متزلزل می شده كه بلندی را به زیر تصریح

هیچ چیز را بندگان »: چنین آمده است ,از رسول خداهم چنین در روایت دیگری  هم

هر گاه كسى چیزى را دیـد  »: ؛ و فرمودند«باال نبردند جز آن كه خدا آن را به زیر كشید

 2«.د و بر پیامبر درود فرستدو نیکو به نظرش رسید به خدا پناه جوی

                                                            
 .159ء عم از شیخ محمد عبده، صو تفسیر جز 165، ص 93ج ، تفسیر مراغیر.ك. . 1
شرح نهج البالغه ابن ابـی  ، به نقل از 162، ص 1، ج كتاب الحیوان، جاحظ، 123، ص 2ج  ،مجمع البیان. ر.ك: 1

 . 956، ص 13ج  ،الحدید
 . 166، همان، ص جاحظ. 9

، ص 1ج  ،ند احمدمسر.ك: ). حدیثی متواتر است كه شیعه و سنی با اسانید و عبارات مختلف روایت كرده اند. 2
 . 12، ص 63ج ، بحار االنوارو  152

 .12، ص 63ج ، بحار االنوار. 2
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مصـالح بنـدگان را بـر اسـاس     ، روایات گفته شده كه خداى سـبحان  گونه در توجیه این

هیچ اشـکالى   پس ،سازد داند در قالب این اقدامات و مقد رات جارى مى آنچه صالح مى

مصلحت شخص دیگرى باشد. به طور مثال چون ، كه زوال نعمت از یک شخصندارد 

امـور   آورد و از مـی  داند اگر از زید نعمتی را نگیرد عمرو به دنیا رو می یمپروردگار حک

از  را بـر عمـرو دارد   شود نعمتی را كه چنین تاثیری می گیرد و گمرا ه می اخروی فاصله

پاداشی ، كوتاه یا دراز مدت به جبران این نعمت از كف رفته زید بگیرد و در عو  در

بزرگی چیـزی كـه چشـم     ی متعال از هیبت و هیمنه وخدا ،به عبارت دیگر .به او دهد

 سـپس آسـیب وارده بـه آن را جبـران    ، ده از حد خود فراتـر نـرود  نبین خورده بکاهد تا

 كند. می

كه چیزی را بیش  .ی سرزده از شخص استها كفاره افراط و تفریط ،گاه نیز این رویداد

شـده اسـت هـر گـاه كسـی      وارد  مـی  در روایات اسال، لذا بیند می از آنچه هست بزرگ

وبر پیامبر درود فرسـتد تـا بـه او     چیزی را دید و به نظرش نیکو آمد به خدا پناه جوید

   آسیبی نرسد.

 قرآن و تاثیر از شعر جاهلي

انگاره یکى از خاورشناسان اسـت كـه پنداشـته برخـى از     ، از طُرفه سخنان در این باب

بر مدعای خود چند مصراع از اشعار  اقتباسى از اشعار جاهلى است! وی، تعبیرات قرآن

تركتنـی كهشـیم   »، «فرمـانی فتعـاطى فعقـر   »، «دنت الساعه و انشّق القمـر »جاهلی مانند 

ابیـات   یوادعا كرده آیات سوره قمر از آن اقتباس شده است. ، را عنوان كرده« المحتظر

ـ آ یمانند دوبیتى زیر كه بـه برخـ   ؛افزاید دیگرى را به این اشعار مى آن شـباهت  قـر  اتی

 : دارد

 کأن م من حدو ینسلون و الهشّاق من خلفه أقبل

 لمثل ذا فلمهمل الهاملون جاء یوم الهمد ف  زینة و
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دختـر  ، چنین حکایتی نقل كرده كه دختر امـرء القـیس هنگـامى كـه صـداى فاطمـه       هم

این قطعه از قصاید پـدر  : گفت، را هنگام خواندن آیه اول سوره قمر شنید،  )ص(محمد

 1!است است كه پدرت از او گرفته و ادعا كرده كه خدا آن را نازل كردهمن 

دلیل بر كذب این افسانه آن است كه امرء القیس سى سـال پـیش از والدت پیـامبر )در    

مـیالدى   612در سـال   }اینک اگر بدانیم فاطمه زهـرا ، م( درگذشته است 253سال 

اگر این آیه را  }چرا كه فاطمه ،شود تولد یافته میزان بى پایگى این افسانه معلوم مى

در حضور جمعى خوانده باشد حداقل باید ده ساله بوده باشد. اگر فـر  كنـیم دختـر    

 ،شنیدن این آیـه  ،امرء القیس هم هنگام مرگ پدر حد اقل ده سال داشته در نتیجه هنگام

ر حـالى  میالدى كه این جمله را شـنیده. د  612تا سال  293یعنى از سال  بوده ساله 32

 كه زنان جاهلی ت كمتر پیش آمده این مقدار عمر كرده باشند.

 ؛رود اقتباس شعر مذكور از آیه قرآن باشد كه نظایر بسـیارى دارد  آنچه بیشتر احتمال مى

شاهد این كه در آن نام عید ذكر شده كه از اصـطالحات خـاص دوره اسـالمی بـوده و     

 1پیش از اسالم سابقه نداشته است.

الى  ی یاد شده اقتباس از قرآن هستند. اقتباس یعنى قسمتى از آیه را البهها مثال ،بنابراین

و ایـن  ، اى كه آیه محسوب نشود و نگویند سخن خداست شعر یا نثر گنجاندن به گونه

هاى ادبـى و بـدیعى بـه     صناعت از همان آغاز مطرح بوده و سپس رایج شده و از آرایه

شود و موجـب   ها و دعاها دیده مى ر بسیارى از خطبهشمار آمده است. عالوه بر شعر د

 گردد.  زیبایى و ارجمندى و دلنشینى بیشتر سخن مى

 قرآن و تعبیرات رکیک

شود كـه بـا ادبی ـات واالى وحـى      در قرآن تعبیرات ركیکى دیده مى اند هبرخی ادعا كرد

كـه نـام عـورت زن     9الَت  أحصَنَت فَرْجَ ادر عبـارت   «جرْفَ»تناسب ندارد. مثال  كلمه 

                                                            
 .12 ، صمصادر االسالمزینکلر تاس دایل، . 1
 چنان كه صاحب دیوان امرؤ القیس نیز آن را نقل نکرده است.. 1

 .11 ، آیهو تحریم 31 ، آیهاست: انبیاء . این تعبیر در دو جاى قرآن آمده9
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است؛ یا تعبیر خیانت در مورد همسران دو تن از پیامبران كه هتک آبروى زن محتـرم و  

 !ناموس بنده صالح خدا در این آیه رسوا شده استشوهردار است و 

این توه مات ناشى از ناآگاهى نسبت بـه مصـطلحات زبـانى عصـر      :در پاسخ باید گفت

 امروز است.قرآن و اشتباه عرف قدیم با عرف 

ـ   ، آمیز است كنایه یتعبیرج خود رْكلمه فَ ،به طور مثال جـا   ج در ایـن رْزیـرا منظـور از فَ

لغت بـه   های ابچرا كه این واژه در كت ،ب قسمت پایین لباس یا دامن استشکاف مور 

بنـابراین فـرج در چنـین     1 آمده اسـت. گشادگى موجود در چیزى یا ترك دیوار  معنای

عربى معمول بوده و هست و  هاى راهن و گریبان است كه در پیراهنتعبیراتى شکاف پی

از منـزه بـودن از فحشـا و     كه در آیه آمده همان پاكدامنى است كه كنایه «احصان فرج»

 1هرزگى باشد.

دارد.  این كاربرد بر اساس زبان اصیل عرب كهن است كه قرآن هم بـر روال آن جریـان  

و  بـوده  كـه كـاربردى نـو پیـد     اسـت  عورت زن شـده  ی براینام ،هاى بعد ام ا در دوره

 .ارتباطی با كاربرد قرآنی آن ندارد

خداوند براى كسانى كه كافر »: فرماید می در مورد خیانت همسران دو پیامبر كه قرآناما 

آن دو تحـت سرپرسـتى دو بنـده از    ، اند به همسر نوح و همسر لوط مثَل زده است شده

 9«.به آن دو خیانت كردندولى ، بندگان صالح ما بودند

تنهـا   بلکـه ؛ به معناى عمـل منـافى عفّـت نیسـت    هرگز خیانت در این آیه ، باید دانست

در ایـن آیـه    2مراد اسـت. و همدستی با دشمنان او مخالفت با شوهر و انکار پیامبرى او 

سـاخته رو در روى   كنایه دارد كه راز وى را بـر مـال   ,برخى از همسران پیامبرمورد 

                                                            
 .155 ، ص1ج ، لسان العربو  235 ، ص2ج ، عجم مقاییس اللغهمر.ك. . 1
 نیز به همین معناست. 91و  93 ، آیاتو نور 92 ، آیه: احزابچون همدر آیاتی « حفظ فروج»تعبیر . 1

   تَ عَبْلدَیْنِ مِلنْ عِبَادِنَلا صَللِحَمنْ    ضَرَوَ اللَهُ مَثَلًا لِلَذِینَ کَفَرُواْ امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ کَانَتَا تحَْل : 13 ، آیهتحریم. 9
 .فَخَانَتَاهُمَا

 .513 ، ص1ج ، تفسیر صافیر.ك. . 2
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ـ بـا  ى سـوره نیـز   اچنان كه در ابتد، ایستادند ایشان  بـا آن دو سـخن  عتـاب آلـود    یلحن

 1عایشه و حفصه بودند.زن آن دو بن خطاب نقل شده كه از عمر  در روایتی 1گوید. می

 

                                                            
 .2-9 ، آیاتتحریم. 1
 .113، ص5ج ، الدر المنثورسیوطی،  ر.ك.. 1





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : سومفصل 

 پندار اختالف و تناقض در قرآن





 پندار اختالف و تناقض در قرآن
 قرآن را نیست وبرای كسانی كهای  موضوع تازه ،شبهه وجود تناقض و اختالف در قرآن

، برخی از آیات موهم تناقض بوده است. بنا بـر روایـات بسـیار    اند هتدبر مطالعه نکرد به

 : اند از جمله های منطقی و محکم چنین توهمی را مردود شمرده با پاسخ [اهل بیت

گمان وجود تنـاقض در قـرآن در درسـتی آن     در پاسخ كسی كه به {حضرت امیر .1

مطالـب قـرآن همـدیگر را تصـدیق     : مودنـد فر ضمن رد ابهامـات وی ، تردید كرده بود

 1شود. می از ضعف تفکر تو در قرآن ناشی ()وجود تناقض در قرآن كنند و این پندار می

و علت عدم تشرف خود به اسالم را وجود تناقض  آمد {ملحدی نزد حضرت امیر .1

گونـه اسـت؟ و بعـد از برشـمردن      كجای قـرآن ایـن  : حضرت فرمود ،در قرآن ذكر كرد

 1هایی متقن و جامع فرمود. حضرت پاسخ، دی از ناحیه اوموار

های  كسی كه قرآن را متناقض بپندارد و برخی از آیات را با آیه: فرمودند {امام باقر .9

 9كفر ورزیده است.، دیگر در تضاد ارائه نماید

                                                            
 .115ـ115، ص 33؛ بحار االنوار، ج 122، ص 2. التوحید، صدوق، ج 1
 .115ـ35، ص 33نوار، ج ؛ بحاراال923ـ925، ص 1. احتجاج، طبرسی، ج 1
 ، چاپ نجف.159. معانی االخبار، ص 9
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 نشانه اعجاز، متن عاری از اختالف

درونـی را تضـمین و ایـن    سالمت قرآن از هرگونه اخـتالف و تنـاقض    ،خدای سبحان

ولو کان ملن عنلداهلل لوجلدوا    : داند ویژگی را نشانه اعجاز و مافوق بشری بودن آن می

ها و گفتارهایش درصورتی  چرا كه از ملزومات بشر این است كه نگاشته 1اختالفاً کثمرا

با مرور زمـان و رشـد    (ی گوناگون )و ابعاد مختلف نگاشته شده باشدها كه در مناسبت

کری و عقالنی و نیز با گسترش معلومات و تنوع علم دچار تغییـر رأی یـا نسـیان یـا     ف

شود و این امری طبیعی است اما قرآن مافوق بشر و از ناحیه خـدای حکـیم    تعار  می

اگر چه در طول بیست سال هـم نـازل    ،شود اختالفی در آن یافت نمی گونه است و هیچ

كـه در ذیـل مشـاهده     چنـان  ی ظاهری و ابتداییاه اختالف وتناقض بنابراینشده باشد. 

  شود. می و با اندك تدبر و ارزیابی مرتفع خواهید كرد واقعیت نداشته

 های ظاهری در قرآن علل اختالف و تناقض

برخی از موجبات اختالف ظـاهری را چنـین   ، از دانشمندان به نام علوم قرآنی، زركشی

 : كند ذكر می

مراحل مختلـف رشـد    آدم وبیان آفرینش مانند، موضوع های مختلف یک بیان حالت. 1

من یا  9من حماءٍ مسنونو زمانی  1خلقه من تراو: فرماید كه گاهی می چنان، وی

ناظر به یک مرحلـه   ها . هر یک از این تعبیر2من صلصال کالفخارو گاه  2طمن الزو

 د. از مراحل آفرینش كالبد آدم است كه همگی ریشه در تراب دارن

 6فإذا ه  ثهبان مبمن: اژدهای نمایان {موسی انداختن عصا ی دو تعبیر مختلف از 

و )چرا كه عصـای موسـی در ابتـدا     از همین باب است 5ت تز کان ا جان: مار كوچک

                                                            
 . 93 ، آیه. الرحمن1

 .23 ، آیه. آل عمران1
 .16 ، آیه. حجر9
 .2 ، آیه. صافات2
 .12 ، آیه. الرحمن2
 .91 ، آیه. شعراء6
 .91 ، آیه. قصص5
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گشـت و   نمودار می به صورت مار كوچک (زمان مالقات موسی با خدای متعال در كوه

بوط به زمان انداختن عصا در مقابل فرعون و مأمورانش مر« ثعبان مبین»كه تعبیر  حال آن

 هست. 

و  1وقفلوهم ان لم مسلتولون   ماننـد تفـاوت ظـاهری دو آیـه     : در موضوع اختالف .1

كـه نـاظر بـه سـوال و بازخواسـت       1فلنسئلن الذین ارعل الم م و لنسلئلن المرعللمن  

كه بر عدم بازخواست  9فمومئذ الیسأل عن ذنبه انس و الجاندررستاخیز است با آیه 

از  بازخواسـت و سـؤال  ، از گناهان در قیامت داللت دارد. گفته شده مراد از آیه نخست

باشد و آیه سوم در نفی بازخواست ظهـور   توحید و آیه دوم پرسش از تصدیق رُسل می

شود  دارد یعنی از لوازم اقرار به نبوتها در حوزه احکام و فروع دین در قیامت سؤال نمی

و گناهی بـرا ی بـاز خواسـت در رسـتاخیز بـاقی نمانـده        اند هرا در برزخ عذاب شد)زی

اختالف پیش گفته بین آیـات را بـه اعتبـار اخـتالف در نـوع       ،نااست.( برخی از مفسر

  .اند هها درمواقف مختلف رستاخیز دانست برخورد با انسان

اهلل قتل م و ما رممت اذ  فلم تقتلوهم ولکنكه در آیه  چنان: تفاوت به جهت وجه عمل .9

 با وجود ارتکاب اعمال قتل و پرتاب كردن از سـوی مسـلمانان   2رممت ولکن اهلل رم 

چرا كه از جهت مباشرت فعلی این اعمال را آنان  ،است را به خدا نسبت داده این افعال

 اند ولی نفی در آیه از جهت تأثیر عمل كه منوط بـه اذن و اراده پروردگـار   مرتکب شده

باشد از این رو گفته شده كه اعمال انسان مخلوق خداست هر چند اختیـار بـه    است می

شود پس فعل به اعتبـاری از انسـان سـلب و بـه اعتبـار دیگـر بـه         نسبت داده می انسان

 دارد.  تاونسب

                                                            
 .12 ، آیه. صافات1
 .6 ، آیه. اعراف1
 .93 ، آیهالرحمن .9
انـداختی، تـو نیـز     گـاه كـه تیـر مـی     كشـت و آن  را میها  آن كشتید، خدا بود كه را نمیها  آن ما. ش15 ، آیه. انفال2

 انداخت. انداختی خدا بود كه تیر می نمی
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 1و تری الناس عکاری و ملا هلم بسلکاری   مانند آیه : اختالف در حقیقت و مجاز .2

است نه ناشی  رستاخیز خود شدن به جهت ورود انسان به عالم بی خود مراد از مستی از

گرفتـار   یعنـی  1ویاتمه الموت من کل مکلان و ملا هلو بمملت    از شرب خمر و نیز آیه 

 كه حقیقتا مرگ سـراغ  نه این؛ و هوای نفس مانند مردگانند خود بینی شدگان به بیماری

 9ا باهلل و بالموم اآلخر و ما هم بمؤمنمنمن الناس من یقول امنچنین آیه  و هم بیایدها  آن

 گونه نیست.  كه به اعتبار ظاهر مؤمن هستند ولی حقیقتا  این

مانند تفاوت واژه بصـر بـا نظـر در    : های مترادف اختالف به دو اعتبار معنایی در واژه .2

كه بصـر   2خاشهمن من الذل ینظرون من طرف خف و  2فبصرو الموم الحدیددو آیه 

فکشلفنا  چرا كه در ادامـه آیـه آمـده     ،آیه نخست به معنای آگاهی و شناخت استدر 

یـابی و   همـه چیـز را مـی   ، ها را كنار زدیم و با چشم بصیرت یعنی پرده عنك غطائك

و قال المالء ملن قلوم فرعلون    در آیه دوم نگاه با چشم سر است و نیز در آیات « نظر»

كـه   5انلا ربکلم االعلل    و  6یذرو و ال تك اتذر موع  و قومه لمفسدوا ف  االر  و

دانسته  از این جهت كه فرعون خود را رب اعلی می« رب»و « آلهه»شاید سبب اختالف 

تعیین آلهه برای عبادت مردم  زیرا ،كرد می خود قلمداد ازتر  و سایر خدایان را الهه پایین

  5شمرد. میها  آن گرفت پس خود رابرتر از می با اجازه او صورت

                                                            
 «.كه مست نیستند بینی و حال آن مردم را مست می. »1 ، آیه. حج1
 .15 ، آیه. ابراهیم1
 .5 ، آیه. بقره9
 «.دیده امروز تیز شده است. »11 ، آیه. ق2

 «.نگرند اند، زیرچشمی می از شدت زبونی فروتن شده. »22 ، آیه. شوری2

 .115 ، آیهاعراف .6
 .12 ، آیهنازعات .5
 ؛ با تصرف و تلخیص.62-22، ص 1ج ، البرهان فی علوم القرآنزركشی، ر.ك:  .5
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 بررسي موارد موهم تناقض

گونـه اعوجـاج و تناقضـی میـان      قرآن كریم از ناحیه پروردگار حکیم نازل گشته و هیچ

ارتباط برخی از آیـات بـا یکـدیگر شـبهه      پوشیدگی كیفیت آیات آن وجود ندارد؛ لکن

 : پردازیم می جا به بررسی چند نمونه در این .پدید آورده است تناقض بین آیات را

 یت عامه یا خاصه؟هدا .3

شَ ْرُ رَمَ َانَ الَذِیَ : داند می ها خدای متعال در آیاتی قرآن را هدایتگر همه انسان: سوال

كه در بسیاری از آیـات   حال آن 1أُنزِلَ فِمهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَاسِ وَبَمِنَاتٍ مِنَ الْ ُدَى وَالْفُرْقَانِ

ذَلِكَ الْکِتَلاوُ  : طرح گردیده و تعابیری چون های خاصی گری قرآن برای گروه هدایت

هُدًى وَرَحْمَةً ، 9هَلذَا بَمَانٌ لِلنَاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِمنَ، 1الَ رَیْبَ فِمهِ هُدًى لِلْمُتَقِمنَ

 كـار  به 6هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِمنَ، 2هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِمنَ 2، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ

مسـلمین و محسـنین   ، اهل یقـین ، مؤمنان، رفته است و كالم الهی را مایه هدایت متقین

هـای   حال قرآن برای هدایت تمام مردم نازل شده یـا بـرای هـدایت گـروه    ، شمارد برمی

 خاص؟

هُلدًى  »عبـارت هدایت همگانی است بـه دلیـل معنـای الم در    ،هدف غایی قرآن: پاسخ

 تعهـد و ایمـان  ، كه غایت است؛ لکن شرط بهره مندی از هدایت داشـتن تقـوا   «لِلنَاسِ

، هاسـت  ایمان كه غفلت شاخصـه زنـدگی آن   های سست اراده و بی زیرا انسان ،باشد می

كند كـه تنهـا كسـانی از ایشـان كـه       قابلیت هدایت ندارند. لذا درباره اهل كتاب ذكر می

و در جـایی   5كننـد.  ادا می، گونه كه بایسته است حق كتاب آسمانی را آن اند هایمان آورد

توصـیف نمـوده كـه هرگـز ایمـان نخواهنـد       ای  دیگر كافران را بدترین موجودات زنده

                                                            
 .152 ، آیه. بقره1
 .1 همان، آیه. 1
 .195 ، آیه. آل عمران9
 .13 ، آیه. جاثیه2
 .53 ، آیه. نحل2
 .9. لقمان، 6
 .الَذِینَ آتَمْنَاهُمُ الْکِتَاوَ یَتْلُونَهُ حَقَ تِالَوَتِهِ أُوْلَلئِكَ یُؤْمِنُونَ بِهِ 111 ، آیه. بقره5
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كه قرآن به هدف هدایت عمومی نازل گشته ولـی تنهـا پرهیزگـاران و     حاصل آن 1آورد.

 هند. د نیکوكاران خود را در معر  این هدایت قرار می

 ؟ـ بار مجازات بر دوش خویش یا دیگران1

كه در پنج جای قرآن آمده چنین است كـه   1الَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىمفاد آیه : سوال

گـوی كـردار    كشد و هر فردی خود پاسخ هیچ كس بار مجازات دیگری را بر دوش نمی

لَ َا مَا کَسَلبَتْ وَعَلَمْ َلا مَلا    و  9هِمنَةٌکُلُ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَخویش است و آیاتی چون 

نیز مؤید این معنا هسـتند.این در حـالی اسـت كـه تعـدادی دیگـر از آیـات         2اکْتَسَبَتْ

وَلَلمَحْمِلُنَ أَثْقَلالَ ُمْ وَأَثْقَلاالً مَلعَ     حکایت از بـه دوش كشـیدن وزر دیگـران دارد ماننـد     

أَوْزَارَهُمْ کَامِلَةً یَوْمَ الْقِمَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَذِینَ یُ ِلُونَ ُم بِغَمْرِ عِلْمٍ أَالَ لِمَحْمِلُواْ و نیز  2أَثْقَالِ ِمْ

 توان توافق میان این دو دسته را برقرار كرد؟ چگونه می 6عَاء مَا یَزِرُونَ

داند و تنهـا   ص میخود شخ قرآن به صراحت مسئولیت كردار هر كس را متوجه: پاسخ

چـرا كـه اینـان بـه دلیـل       ،كنـد  حق و باطل را از این قاعده استثنا می روه پیشوایاندو گ

 تأثیرگذاری بر پیروانشان در پاداش و عقاب ایشان شریک هستند. 

پیـروان خـود    البته حمل وزر توسط سران باطل به معنـای برداشـتن همـه مجـازات از    

بار مجازات را عالوه بر كیفر ، نو تاثیر خود بر اعمال پیروا بلکه به میزان شركت ،نیست

لـذا معنـای جملـه     ،شـود  خویش بر عهده دارند و چیزی از مجازات پیـروان كـم نمـی   

ایـن اسـت كـه     مِنْ أَوْزَارِ الَذِینَ یُ ِللُونَ ُم و نیز  وَلَمَحْمِلُنَ أَثْقَالَ ُمْ وَأَثْقَاالً مَعَ أَثْقَالِ ِمْ

كشند بـه   همانند بار سنگین تابعانشان بر دوش میسران كفر بار سنگین كردار خویش را

                                                            
 .إِنَ شَرَ الدَوَاوِ عِندَ اهلل الَذِینَ کَفَرُواْ فَ ُمْ الَ یُؤْمِنُونَ 22آیه . انفال، 1
 .95 آیهنجم،  و 5 آیهزمرم،  ؛15 آیهفاطر،  ؛12 آیها، اسر ؛162 آیه. انعام، 1
 «.هر كس در گرو دستاورد خویش است» 95 آیه. مدثر، 9
چه از بدی بـه دسـت آورد، بـه زیـان      آنچه نقس آدمی از خوبی به دست آورده به سود او و آن» 156 آیه. بقره، 2

 «.اوست

 «.ا بارهای سنگین دیگران به درش خواهند كشیدقطعا  بارهای سنگین خودشان را ب» 19 آیه. عنکبوت، 2

روز قیامت بار گناهان خود را تمام بردارند و نیز بخشی از بار گناهان كسانی را كه ندانسته آنـان  » 12 آیه. نحل، 6
 «.كنند... را گمراه می
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 ،انـد  ای كه مقدار بار اضافی به قدر وزر گناه كسانی اسـت كـه گمراهشـان سـاخته     گونه

شـود. همـین مسـأله در مـورد      كه از سنگینی جرم گمراه شوندگان چیـزی كاسـته   آن بی

كه سـنت نیکـی   ای  هر بنده»: فرمایند می {كند. امام صادق حق نیز صدق می پیشوایان

كـه   آن شود. بی به قدر پاداش تمام عمل كنندگان به آن, برای او حسنه نوشته می، بنا نهد

بـه مقـدار مجـازات    ، سنت ناپسندی بنـا نهـد   سیچیزی از پاداش آنان كم شود و هر ك

كـه چیـزی از مجـازات     شود بـدون آن  برای او گناه نوشته می، كنندگان به آن سنت عمل

 1«.آنان كم شود

 نیکی به پدر و مادر کافر .1

ال تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاهلل وَالْمَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُونَ مَنْ حَادَ اهلل وَرَعُولَهُ وَلَوْ خدا در آیه : سوال

دا و به صراحت از دوستی با دشمنان خ 1کَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَ ُمْ أَوْ عَشِمرَتَ ُمْ

رسولش نهی فرموده هر چند والدین یا فرزند یا خویشان باشـند امـا در آیـه دیگـر بـه      

رفتار نیک و درخور داشـته باشـند   ، فرزندان دستور داده كه با پدر و مادر گرچه مشرك

فِل  اللدُنْمَا    وَإِن جَاهَدَاوَ عَلى أَن تُشْرِوَ بِ  مَا لَمْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِهْ ُمَلا وَصَلاحِبْ ُمَا  

  9.مَهْرُوفًا

در آیه نخست به معنای پیوند قلبی و محبت درونـی میـان دو یـا    « یُواد ون»واژه : پاسخ

بـه نـوعی مـدارا و سـازش و     « مصاحبت به معـروف »چند فرد است در حالی كه تعبیر 

شود. پس خوش رفتاری لزوما  بـا پیونـد    رفتاری با والدین ولو ظاهری اطالق می خوش

هـای   بی همراه نیست و رفتار پسندیده با مخالف چه پدر و مادر چه بیگانـه از آمـوزه  قل

 شود.  می ها ها و زدودن كدورت چون باعث نزدیکی دل ،اسالم است

 امر نکردن به فحشا  .4

                                                            
 .191، ص ثواب االعمالصدوق، . 1
زپسین ایمان داشته باشند و همزمان بـه مخالفـان خـدا و    یابی كه به خدا و روز با قومی را نمی» 11آیه . مجادله، 1

 «.رسولش را، هر چند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیره آنان باشد، دوست بدارند
 .12آیه . لقمان، 9
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پـس چگونـه    1إِنَ اهلل الَ یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءكند  خداوند هیچ گاه امر به فحشا نمی: سوال

آمده كه مترفان به امـر پروردگـار فسـق را     1أَمَرْنَا مُتْرَفِم َا فَفَسَقُواْ فِم َار آیه است كه د

 گستراندند؟  

در تقدیر است.یعنی خدا امـر   ...امرناهم بالصالح و الرشاد: در آیه دوم عبارت: پاسخ

به  «امرته فعصی  »: كه كسی بگوید به خیر و صالح فرموده ولی آنان سرباز زدند مثل این

 ولی سرپیچی كرده و عصیان نمود. ، او دستور دادم

 :  دو نکته

علت نام بردن از خصوص مترفان به دلیل تأثیرگذاری آنان بر عملکرد عامه مـردم  : اول

 است. 

این سنت الهی اسـت كـه مواخـذه و     بیانگر 9، آیه نخست به انضمام آیه قبل خود: دوم

 .م و اتمام حجت خواهد بودتنها پس از اعال، ها مجازات افراد و امت

 پنج هزار سال یا پنجاه هزار سال؟ . 1

یُدَبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَمَاء إِلَى الْأَرْ ِ ثُمَ یَهْرُجُ إِلَمْلهِ فِل  یَلوْمٍ کَلانَ     مدت یوم در آیه : سوال

مْلهِ فِل  یَلوْمٍ کَلانَ مِقْلدَارُهُ      تَهْرُجُ الْماَلئِکَةُ وَاللرُوحُ إِلَ هزار سال و در  2مِقْدَارُهُ أَلْفَ عَنَةٍ

توان میان دو آیه جمع  چگونه می، پنجاه هزار سال ذكر گردیده است 2خَمْسِمنَ أَلْفَ عَنَةٍ

  ؟كرد

زیـرا قیامـت دارای مواقـف مختلـف بـوده و       ،در این دو آیه تنافی وجود نـدارد : پاسخ

شود و زمان توقف  ه میاعمال و امور دنیوی بندگان در نخستین موقف به نمایش گذارد

هـای   و باقی امور هسـتی در دوره « أَلْفَ عَنَةٍ مِمَا تَهُدُونَ: »در این جایگاه هزار سال است

                                                            
 .15 آیه. اعراف، 1
 .16 آیه. اسراء، 1
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُ ْلِكَ قَرْیَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِم َلا فَفَسَلقُواْ فِم َلا    * عُوالً وَمَا کُنَا مُهَذِبِمنَ حَتَى نَبْهَثَ رَ 16و  12آیات ، همان. 9

 .فَحَقَ عَلَمْ َا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِمرًا
گاه در روزی كه مقـدارش طبـق شـمارش     كند آن كار جهان را از آسمان گرفته تا زمین اداره می» 2 آیه. سجده، 2

 «رود. ر سال است به سوی او باال میشما هزا
 روند در روزی كه مقدار آن پنجاه هزار سال است.  مالئکه و روح به طرف باال می» 2 آیه. معارج، 2
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 :پـذیرد  مـی  بعدی كه طول آن به دلیل مواقف پنجاه گانه پنجاه هزار سـال اسـت انجـام   

 : است كه در پی آمدهدو گزاره است  ،و شاهد آن کَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِمنَ أَلْفَ عَنَةٍ

، كنـد  مراد از اموری كه خداوند تدبیر مـی : نویسد ابراهیم درباره آیه نخست می علی بن 

همه این امـور روز قیامـت   ، اند امر و نهی است كه بدان دستور داده و بندگان انجام داده

 دربـاره آیـه   {و در روایتی از امام صادق 1«شود و مقدار آن هزار سال است آشکار می

دوم آمده قیامت پنجاه موقف دارد و توقف بنـدگان در هـر یـک هـزار سـال بـه طـول        

 1«.انجامد می

 خلق آسمان و زمین در شش روز یا هشت روز؟  .9

قُلْ أَئِنَکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَذِی خَلَقَ الْأَرْ َ فِ  یَلوْمَمْنِ وَتَجْهَلُلونَ لَلهُ أَنلدَادًا     ظاهر آیة : سوال

وَجَهَلَ فِم َا رَوَاعِ َ مِن فَوْقِ َا وَبَارَوَ فِم َا وَقَدَرَ فِم َا أَقْوَاتَ َا فِل  أَرْبَهَلةِ   * الْهَالَمِمنَ  ذَلِكَ رَوُ

ثُمَ اعْتَوَى إِلَى السَمَاء وَهِ َ دُخَانٌ فَقَالَ لَ َا وَلِلْلأَرْ ِ اِئْتِمَلا طَوْعًلا أَوْ    *  أَیَامٍ عَوَاء لِلسَائِلِمنَ

داللـت بـر خلـق آسـمان و      9فَقَ َاهُنَ عَبْعَ عَمَاوَاتٍ فِ  یَوْمَمْنِ* ا قَالَتَا أَتَمْنَا طَائِهِمنَ کَرْهً

اهلل الَذِی خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْلأَرْ َ  زمین در هشت روز دارد لکن در آیات زیادی چون 

مـین و آسـمان بـه میـان آمـده      زسخن از آفرینش شـش روزه   2وَمَا بَمْنَ ُمَا فِ  عِتَةِ أَیَامٍ

اول داللت بـر ایـن دارد    ةنخست آن كه آی: است.اكنون از دو جهت پرسش وجود دارد

ـ   حـالی  در، پیش از آسمان آفریـده شـده  ، كه زمین دحـو  »دوم تصـریح دارد كـه   ةكـه آی

سـوال   واالر  بهد ذلك دحاها: پس از آفرینش آسمان صورت گرفته است«االر 

هـا و زمـین و    نخست بر این نکته داللت دارد كه آفرینش آسـمان  ةآیظاهر  :كه دوم این

ـ  در حالی، سایر مخلوقات در هشت روز انجام گرفته است ـ    ةكه در آی  ةسـوم وهفـت آی

                                                            
 .165، ص 1، ج ابراهیم قمی تفسیر علی بن. 1
 .529، ص 1، ج تفسیر صافی. 1
ورزید... و در  را در دو هنگام آفرید، كفر میبگو آیا شمایید كه واقعا  به آن كسی كه زمین » 11ـ3آیات . فصلت، 9

گیـری   ها نهاد و در آن خیر فراوان پدید آورد و مواد خـوراكی آن را در چهـار هنگـام انـدازه     زمین از فراز آن كوه
را به صورت هفـت آسـمان در   ها  آن كرد... سپس آهنگ آفرینش آسمان كرد در حالی كه بخاری بیش نبود... پس

 «اشتدو هنگام مقرر د
 .2 آیه. سجده، 2
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تـوان   مـی  چگونـه  حال، سخن به میان آمده است، از آفرینش شش روز، دیگر مشابه آن

 میان آیات جمع كرد؟

ولـی  ، اصل زمـین پـیش از آسـمان آفریـده شـده      :نخست این است كه ةمفاد آی: پاسخ

پس از آفرینش آسمان انجام گرفته ، )دحو االر (و نیز آرایش پوسته اش، گسترش آن

همان ایام اهلل است كـه مـدت   ، و این فاصله ی زمانی میان آفرینش زمین و گسترش آن

 لناس..از همین رو بدان ایام اهلل گفته شده نه ایام اداند می آن را فقط خداوند

ی نگـه  هـا  هـا كـه پایـه    زمین فقط در دو روز آفریده شده و آفرینش كوه اصلِ ،از طرفی

همـه در طـی دو روز   ، حیات بخش آفـرینش  یها آن است و نیز تنظیم نیازمندی ۀدارند

و تقـدیر ارزاق و بركـات    هـا  آفرینش زمین و كوه، صورت گرفته است و روی هم رفته

 است. هستی در چهار روز انجام گرفته

و در دو روز دیگـر   ثم اعتوی ال  السلماء : پس از آن به آفرینش آسمان پرداخته شد

شود و  می شش روز مجموعا ، را آفریده است كه با احتساب چهار روز قبل ها نیز آسمان

 مطابقت دارد.، با مفاد آیاتی كه در آن سخن از شش روز است ااین معن

عرت من البصرة ال  »: ن متعارف است كه گفته شودساختار آیات یاد شده مانند این سخ

یعنی طی مسافت بصره تا بغداد چهار روز به  «الکوفة ف  یوممن و ال  بغداد ف  اربهة ایام

نه جـدای از  ، و این مدت با احتساب دو روز مسافت بصره تا كوفه است، طول انجامید

 آن.

كـه چهـار    باشـدو آن ایـن  تر  قیقدر این مورد تفسیر دیگری از آیه وجود داردكه شاید د

زیـرا  ، اشـاره دارد  سـال  ةارگانـ هی چهـا  ظرف زمانی تقدیر ارزاق است كه به فصلروز

ی یـاد  ها در فصل(تنظیم رزق و روزی مخلوقات)اعم از انسان و چهارپایان و جنبندگان

 گیرد. می صورت شده

مـراد  »: نویسد می یحدر توض، علی بن ابراهیم قمی كه این تفسیر را از ایشان نقل كردیم

زمانی است كه خداوند در آن مـدت روزی عـالم را )اعـم از     ۀچهار دور، از چهار روز

، هـا  موجـودات دریـا و خشـکی و میـوه     ةحشرات و هم، پرندگان، چهارپایان، ها انسان

، ی چهارگانـه ها سازد و این دوره می دیگر(را فراهم ۀدرختان و روزی هر جنبند، گیاهان
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ایشان سـپس بـه چگـونگی تقـدیر     «پاییز و زمستان است، تابستان، ی بهارها همان فصل

 .1ی یاد شده پرداخته و آن را شرح داده استها در هر یک از دوره ارزاق

بدان اعتماد كـرده   تفسیر المیزاننیز نیکو شمرده و در  یئتفسیر یاد شده را عالمه طباطبا

 1است.

 وند متعال طـی دو دوره زمـین را آفریـده و   خدا :شود كه می نتیجه تفسیر یاد شده چنین

ی هـا  را ایجـاد و بركـت و روزی را بـر اسـاس فصـل      )رواسی( آن ۀی نگه دارندها پایه

 چهارگانه ی سال تنظیم كرده است.

ی هفت گانه را نیز طی دو دوره سامان داده است كـه روی  ها آسمان بندی چنین طبقه هم

شاره شده است و از ا«  أربهة ایام»ر ریفه با تعبیش ةشود كه در آی می چهار دوره، هم رفته

دیگر نیزبه آفرینش اصل آسمان و اجرام بین زمین و آسـمان اختصـاص    ۀطرفی دو دور

اربهلة  » و« عتة ایام» تنافی میان گونه چداشته كه در آیه بدان اشاره نشده است.بنابراین هی

  وجود ندارد.« ایام

 ؟تقدم و تاخر خلقت آسمان و زمین .1

 9...ثُمَ اعْتَوَى إِلَى السَلمَاء  ...قُلْ أَئِنَکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَذِی خَلَقَ الْأَرْ َاز ظاهر آیة : سوال

أَأَنتُمْ أَشَلدُ خَلْقًلا أَمِ   آید كه خلقت زمین مقدم بر آسمان بوده در حالی كه در آیة  بر می

تصـریح شـده اسـت دحـو االر  پـس از       2دَحَاهَلا  وَالْأَرْ َ بَهْدَ ذَلِلكَ  ...السَمَاء بَنَاهَا

 آفرینش آسمان صورت گرفته است. حال خلقت كدام مقدم بوده است؟ 

ولـی  ، مفاد آیه نخست این است كه اصـل زمـین پـیش از آسـمان آفریـده شـده      : پاسخ

اش پس از آفرینش آسمان انجـام گرفتـه    گسترش آن )دحو االر ( و نیز آرایش پوسته

همان ایام اهلل است كه زمانش را ، زمانی میان آفرینش زمین و گسترش آن ةكه این فاصل

 داند.  فقط خدا می

                                                            
 .161، ص 1ج ، تفسیر علی بن ابراهیم قمی .1
 .955، ص 15، ج المیزان .1
 .3آیه . فصلت، 9
 .93و  15آیات . نازعات، 2
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 سؤال و بازخواست از مجرمان .8

ای از آیات قرآن آن است كه مجرمان به سبب گناهانشـان در قیامـت    ظاهر دسته: سوال

یُسْلأَلُ عَلن ذَنبِلهِ     فَمَوْمَئِذٍ الكنند مثل  وجو نمی بازخواست نشده و از یکدیگر نیز پرس

از طرفـی   1فَإِذَا نُفِ َ فِ  الصُورِ فَال أَنسَاوَ بَمْنَ ُمْ یَوْمَئِذٍ وَال یَتَسَاءلُونَو  1إِنسٌ وَال جَانٌ

 باشـد.  مـی  شماری دیگر ازآیات حاكی از بازخواست مجرمان و سخن گفتن با یکدیگر

قَالُوا بَلل  * قَالُوا إِنَکُمْ کُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْمَمِمنِ * سَاءلُونَ وَأَقْبَلَ بَهْ ُ ُمْ عَلَى بَهْضٍ یَتَمانند 

 توان میان این دو گروه آیات توافق برقرار نمود؟ می چگونه 9لَمْ تَکُونُوا مُؤْمِنِمنَ

صـحنه هولنـاك و   ، در مرحله نخست قیامت :قیامت دارای مراحل مختلف است: پاسخ

گذارد و  فرزند خود را از ترس فرو می، ای كه هر شیر دهنده چناندهد  ای رخ می كوبنده

حـال   ،شـود  نهد و در مردم حالتی شبیه مستی ایجـاد مـی   هر آبستنی بار خود را فرو می

مجال و تـوان پرسـش از یکـدیگر     ،روشن است در چنین شرایطی 2كه مست نیستند. آن

در مرحلـه بعـد و پـس از    برد.  نیست و هر كس در اندیشه سرنوشت خویش به سر می

كه زمین خبرهایش را فاش و زلزله فروكش كرد و مهیای محاسـبه عملکـرد خـویش     آن

: فرمایـد  كننـد. مـی   وجـو مـی   شوند و از یکدیگر برای آگاهی از وضعیت افراد پـرس  می

، پرسـتیدند  كسانی را كه ستم كردند با هـم ردیفـان شـان و بـا آنچـه از غیـر خـدا مـی        

جهنم هدایت كنید و آنان را باز دارید كه بایـد پاسـخگو باشـند ـ      گردآورید و به سوی

كنید؟ بلکه آنان از در تسـلیم در آمـده و    شما را چه شده است كه همدیگر را یاری نمی

                                                            
 .93آیه . رحمن، 1
گاه كه در صور دمیده شود، دیگر میانشان نسـبت خویشـاوندی وجـود نـدارد و از حـال       آن» 131آیه . مومنون، 1

 «د.پرسن یکدیگر نمی
گویند: شما خود را حق  پرسند و می آورند و از یکدیگر می بعضی رو به بعض دیگر می»؛ 13ـ15آیات . صافات، 9

گویند: بلکه شما با ایمان نبودید و گرنه ما را به شما هیچ تسـلطی   كردید و آنان در جواب می به جانب وانمود می
 نبود. 

کُلُ مُرْضِهَةٍ عَمَا أَرْضَهَتْ وَتَ َعُ کُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَ َا وَتَرَى النَاسَ عُکَارَى وَمَلا هُلم    یَوْمَ تَرَوْنَ َا تَذْهَلُ؛ 1 آیه. حج، 2
 ....بِسُکَارَى
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. لـذا هـر دسـته از آیـات     1..پرسند آیند و از یکدیگر می بعضی به سوی بعضی دیگر می

 از قیامت است.ای  ناظر به مرحله

 هقسم به مک .6

به شهر مکـه   1وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِمنِ* وَطُورِ عِمنِمنَ * وَالتِمنِ وَالزَیْتُونِ قرآن در آیه : سوال

، از آن نفـی قسـم نمـوده    9ال أُقْسِمُ بِ َذَا الْبَلَدِكه در آیـه   )البلد( قسم یاد كرده حال آن

 وجه جمع میان دو آیه چیست؟ 

 : این زمینه به شرح ذیل است سه راهکار بیان شده در: پاسخ

زائده و استعمال آن در ادبیات امری مرسوم است. بر این اسـاس آیـه    ،ال در آیه دوم .3

 به مانند آیه سوره تین بر وقوع قسم داللت دارد.  سوره بلد

انسان در رنج است بـه شـهر   ، به دلیل تفاوت مقسم به)مورد قسم( كه در آیه نخست .1

لقد خلقنـا االنسـان فـی    )لکن در آیه دوم به دلیل اهمیت مطلب  مکه قسم خورده نشده

 قسم به شهر مکه یاد شده است.  (كبد

رسـانده و یکـی از    باشد كه تأكید بیشـتری را   می سلبی ال أُقْسِمُ بِ َذَا الْبَلَدِقسم در  .1

كاربرد آن زمانی است كه موضوع از شدت  شود و می های بالغی و ادبی محسوب شیوه

 ضوح نیازی به سوگند نداشته باشد.و

 ,عذاب کردن امت پیامبر .31

وَمَا کَانَ اهلل لِمُهَذِبَ ُمْ وَأَنتَ فِلم ِمْ وَمَلا کَلانَ اهلل مُهَلذِبَ ُمْ وَهُلمْ      خدای متعال در آیه : سوال

تضمین نموده كه عرب را به یکی از دو شرط حضور پیامبر)ص( در میـان   2یَسْتَغْفِرُونَ

 استغفار خودشان عذاب نکند این در حالی است كه در آیه دیگر خبـر از عـذاب   آنان و

وَمَا لَ ُمْ أَالَ یُهَذِبَ ُمُ اهلل وَهُمْ یَصُدُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا کَانُواْ أَوْلِمَاءهُ إِنْ  :دهد میها  آن

                                                            
 .92-11آیات صافات،  .1
 «قسم به تین زیتون و طور سینا و این شهر امن»؛ 9ـ1آیات . تین، 1
 .1آیه . بلد، 9
 .99آیه . انفال، 2
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پشت سرهم بوده و از سیاق و  ،دو آیه پیش گفته كه با توجه به این 1أَوْلِمَآؤُهُ إِالَ الْمُتَقُونَ

 قابل توجیه است؟ ها  آن چگونه تنافی، نزول واحدی برخوردارند

زیرا آیه نخست عدم فعلیت عـذاب را بـه دلیـل     ،میان دو آیه تنافی وجود ندارد: پاسخ

كند لکن آیه دوم ناظر به اصل استحقاق عذاب و وجود مقتضـیات   وجود مانع اثبات می

ولـی در حـال    ،یعنی آنان به دلیل سد راه مسجدالحرام مستحق عذاب هسـتند  ؛استآن 

شـوند.   و اسـتغفار خودشـان( عـذاب نمـی     ,حاظر به دلیل وجود مانع )وجود پیـامبر 

 : كند مرحوم طبرسی سه وجه برای رفع تنافی مطرح می

ب نـوع  نفی عذاب نوع براندازی و نابودسازی یک قـوم و آیـه وقـوع عـذا     ،مراد آیه .1

 اسارت و كشته شدن به دست مؤمنان است مانند جنگ بدر و یوم الفتح. 

 كند.   آیه اول عذاب دنیا را نفی و آیه دوم عذاب آخرت را اثبات می .1

در ، دهد و معنایش این است كه بـه شـرط توبـه    آیه اول مردم را به استغفار سوق می .9

گیـرد   مـی  عذاب دامـن ایشـان را   ،شوند و در غیر این صورت دنیا و آخرت عذاب نمی

دلیـل اسـتحقاق عـذاب را بسـتن راه     « وَهُمْ یَصُدُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»وسپس با جمله 

 1كند. مسجد الحرام ذكر می

 محاسبه اعمال .33

وَنَ َلعُ الْمَلوَازِینَ    ؛در آیاتی از قرآن خبر از محاسبه دقیق اعمال انسان داده شده: سوال

وَإِن  و 9...طَ لِمَوْمِ الْقِمَامَةِ فَال تُظْلَمُ نَفْسٌ شَمْئًا وَإِن کَانَ مِثْقَالَ حَبَةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَمْنَا بِ َاالْقِسْ

كه ظاهر آیـاتی دیگـر خبـر از     حال آن 2...تُبْدُواْ مَا فِ  أَنفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاعِبْکُم بِهِ اهلل

فَأُوْلَئِلكَ یَلدْخُلُونَ    :دهـد  حساب اعمال كافران را می بی حبطحساب صابران و  بی اجر

                                                            
دارنـد در حـالی كـه     كه آنان مردم را از مسجد الحرام بـاز مـی   چرا خداوند عذابشان نکند با این»؛ 92 آیه. انفال، 1

 «.ایشان سرپرست مسجدالحرام تنها پرهیزگارانند
 .593، ص 2، ج مجمع البیان. 1
اگر عمـل   بیند و نهیم، پس هیچ كس در چیزی ستم نمی در روز رستاخیز ترازوهای عدل را می»؛ 25آیه . انبیاء، 9

 «.آوریم... انسان هم وزن دانه خردلی باشد، آن را به حساب می
 .152آیه . بقره، 2



 

 

 

 
 

   151  پندار اختالف و تناقض در قرآن

 1إِنَمَا یُوَفَى الصَابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَمْلرِ حِسَلاوٍ   و نیز آیه 1الْجَنَةَ یُرْزَقُونَ فِم َا بِغَمْرِ حِسَاوٍ

ولَئِكَ أُكند و دربارۀ كافران ذكر شده  حساب مؤمنان و صابران می كه داللت بر اجر بی

چگونه بین ، 9الَذِینَ کَفَرُوا بِآیَاتِ رَبِ ِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُ ُمْ فَال نُقِممُ لَ ُمْ یَوْمَ الْقِمَامَةِ وَزْنًا

 شود؟  دو دسته آیات جمع می

كند و مراد از  هیچ یک از آیات قرآن بر نفی محاسبه و سنجش اعمال داللت نمی: پاسخ

پاداش بیش از استحقاق صابران و همچنین برخورداری از اجر  ...ا یُوَفَى الصَابِرُونَإِنَمَ

یَرْزُقُ مَن یَشَلاء بِغَمْلرِ   مرحوم طبرسی در توضیح تعبیر ، حساب دیگر است و پاداش بی

 : كند به چند قول اشاره می 2حِسَاوٍ

 كتابی وجود ندارد.  دهد و در آن حساب و خدا به پرهیزگاران نعمت فراوان می .1

در دنیا و آخرت بیش از مقدار اعمال و ایمـان  ، خدا به اقتضای فضلش به نیکوكاران .1

 بخشد.   میها  آن بندگان حتی با وجود تخلف برخی از

كند وكسی توان بازخواست حضرت حق بر این كار  بخشد و مجازات می خداوند می .9

 را ندارد.  

 شوند.  مند می ن خدا بهرهپایا اهل بهشت از نعمت بی .2

حساب بودن بخشش خدا به معنای فراتر بودن عطا و بخشـش او از عـدد و رقـم     بی .2

 2انتهاست. بی چرا كه قدرت وی ،است

آیة مرتبط با كافران بر حبط اعمال و عـدم ارزش و جایگـاه آنـان نـزد خـدا حکایـت        

كوشش آنان ضایع و باطل شد و  گفته شده یعنی تالش و ضَلَ عَهْمُ ُمْدارد.در تفسیر 

آورند در حالی كـه   اعمالشان را با خود می، روز قیامت گروهی از مردم: در روایت آمده

وزن و ارزشـی  ، پندارند لیکن این اعمال در تـرازوی حـق   آن را به بزرگی كوه تهامه می

                                                            
 .23آیه . غافر، 1
 .13آیه . زمر، 1
 .132آیه . كهف، 9
 .111آیه . بقره، 2
 .3و  5، ص 5، ج مجمع البیان. 2
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 1وَالْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَلقُ جملـه   عالمه در توضیح، فَال نُقِممُ لَ ُمْ یَوْمَ الْقِمَامَةِ وَزْنًا 1ندارد

اسـت. لـذا   تـر   اعمال به مقدار هماهنگی با میزان حق نزد خداونـد ارزشـمند  : نویسد می

 9ها. به خالف زشتی به دلیل دربرداشتن حق با ارزش هستند حسنات

 های گوناگون قیامت عرصه .31

هـای مجرمـان مهـر و     لبگویای آن است كه در قیامت  ،داللت تعدادی از آیات: سوال

الْمَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِ ِمْ وَتُکَلِمُنَلا   :كند موم شده و دست و پاهایشان به گناه اعتراف می

و به هیچ فردی اجازه مخاصمه و فرافکنی در  2أَیْدِی ِمْ وَتَشْ َدُ أَرْجُلُ ُمْ بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ

سـخن   2ال تَخْتَصِمُوا لَدَیَ وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَلمْکُم بِالْوَعِملدِ   :شود محضر پروردگار داده نمی

یَلوْمَ یَقُلومُ اللرُوحُ     :شـود  گفتن جز به اذن پروردگار از ناحیه هـیچ كـس تجـویز نمـی    

یـات  كـه در آ  حـال آن  6وَالْماَلئِکَةُ صَفًا ال یَتَکَلَمُونَ إِال مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَنُ وَقَلالَ صَلوَابًا  

ای متفاوت ترسیم گردیده و بر این نکته داللت دارد كه به  دیگری صحنه قیامت به گونه

مشركان اجازه سخن گفتن داده شده و آنان شرك خویش را انکار و قسم بر سخنان نـا  

و  5تَخَاصُلمُ أَهْللِ النَلارِ   با یکدیگر به مخاصـمه پرداختـه   5خورند. صواب خویش می

 3ثُمَ یَوْمَ الْقِمَامَةِ یَکْفُرُ بَهْ ُکُم بِبَهْضٍ وَیَلْهَنُ بَهْ ُکُم بَهْ ًا :نندك همدیگر را نفرین می

فرشتگان ، دوم بدان اشاره شد ةگویندگان صواب كه در آی: شود اوال می در پاسخ گفته

دیگر آن كه تخاصم یاد شـده و   ة.نکتاند هچنان كه مفسران نیز گفت، یا مومنانندنه مجرمان

رسی اعمال و در  پس از فراغت از حساب ةمربوط به مرحل، آن در محضر خدای نهی از

                                                            
 .523، ص 1، ج الکشاف. 1
 .5آیه . اعراف، 1
 .3و  5، ص 5، ج المیزان. 9
 .62آیه . یس، 2
 .15آیه . ق، 2
 .95آیه . نبأ، 6
 .ثُمَ لَمْ تَکُن فِتْنَتُ ُمْ إِالَ أَن قَالُواْ وَاهلل رَبِنَا مَا کُنَا مُشْرِکِمنَ :19ـ11آیات . انعام، 5
 .62آیه . ص، 5
 .12آیه . عنکبوت، 3
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ولـی مهـر شـدن    ، گیـرد  مـی  مقام عذر خواهی است كه پس از اعتراف به گناه صـورت 

كوشند گناهـان خـود    می های مجرمان در زمان محاسبه و در حین انجام آن است كه لب

آید و به اعمالشان  می یشان به سخناعضا، لیکن در همین زمان، را از اساس منکر شوند

 كنند.  می اعتراف

 : ست ازا عبارتها  آن های مختلفی وجود دارد كه برخی از در قیامت صحنه: ثانیا

های ملحدان و منکران مهـر شـده و اعضـای     در این صحنه لب، ـ دقت در حسابرسی1

 ...جُلُ ُمْتُکَلِمُنَا أَیْدِی ِمْ وَتَشْ َدُ أَرْ :كنند آنان اعتراف می

در این صحنه دوزخیان با یکدیگر منازعه كرده و هر یک دیگری را ، اتمام حسابرسی .1

به كافران معاند  ...ال تَخْتَصِمُوا لَدَیَدانند. خطاب در آیه  در انجام گناه خود مقصر می

: گوید گمراهشان ساخته و او در توجیه كار خویش می شیطان است كه، و در رأس آنان

كوشند شـیطان را مسـئول    . از سویی كفار می1رَبَنَا مَا أَطْغَمْتُهُ وَلَکِن کَانَ فِ  ضَاللٍ بَهِمدٍ

 دهد.  مخاصمه رخ میها  آن گمراهی خویش قرار دهند و در محضر خدا میان

ال كه همان سـخن صـواب اسـت. گوینـدگان صـواب در آیـه       ، شفاعت اهل ایمان .9

فرشتگان یا مؤمنان و سخن صـواب ایشـان    أَذِنَ لَهُ الرحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً یَتَکَلَمُونَ إِال مَنْ

كسانی كه در روز قیامت به آنـان  : فرماید می {همان شفاعت به حق است. امام صادق

ما اهل بیت هستیم كه خدایمان را ستایش كرده ، شود می اجازه گفتن سخن صواب داده

 كنیم.  شیعیانمان را شفاعت میفرستیم و  و بر پیامبران درود می

 ستاند ها را می خدا جان .31

 9هُوَ الَذِی یَتَوَفَاکُم بِاللَمْللِ و  1اهلل یَتَوَفَى الْأَنفُسَ حِمنَ مَوْتِ َابر اساس دو آیه : سوال

 2یَتَوَفَاکُم مَلَكُ الْمَوْتِشود لکن در آیاتی چون  ها توسط حضرت حق ستانده می جان

                                                            
 «هی بزرگ بودند.خود در گمراها  آن را گمراه نکردمها  آن پروردگار من» :15و  15آیات . ق، 1
 .21آیه . زمر، 1
 .63آیه . انعام، 9
 .11آیه . سجده، 2
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فرسـتادگان الهـی و   ، این امر به ملک المـوت  1تَتَوَفَاهُمُ الْماَلئِکَةُو  1تَوَفَتْهُ رُعُلُنَاو 

 وجه جمع بین این آیات چیست؟ ، فرشتگان نسبت داده شده

امری روشن است ، باشد قبض روح توسط پروردگار كه خالق مرگ و زندگی می: پاسخ

یعنی فرشتگان و فرستادگان الهی از ناحیـه   لکن از آن جهت كه ملک الموت و یاران او

 شود.  نیز داده میها  آن روح هستند به پروردگار مأمور قبض

 ماند چیزی پیش خدا مخفی نمی .34

یَوْمَئِذٍ یَوَدُ الَذِینَ کَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَعُولَ لَلوْ تُسَلوَى بِ ِلمُ األَرْ ُ وَالَ    بر اساس آیه : سوال

كافران و نافرمایان در روز قیامت توان كتمان هیچ چیز را نخواهنـد   9هلل حَدِیثًایَکْتُمُونَ ا

شـرك  هـا   آن 2ثُمَ لَمْ تَکُن فِتْنَتُ ُمْ إِالَ أَن قَالُواْ وَاهلل رَبِنَا مَا کُنَا مُشْرِکِمنَاما در آیه  ،داشت

 شود؟  چگونه میان آیات توافق برقرار می، كنند خویش را پنهان می

« وَاهلل رَبِنَا مَلا کُنَلا مُشْلرِکِمنَ   » :كنند كافران در قیامت كفر خویش را ابتدا كتمان می: پاسخ

گـاه   كننـد ای كـاش هـیچ    از كرده خویش پشیمان گشته و آرزو می ،لکن در مرحله بعد

كتمان در روز قیامت بـه دلیـل   ، كردیم بر اساس آیات قرآن كفرورزی خود را پنهان نمی

 پذیر نیست.  ا امکانشهادت اعض

 شکنجه مضاعف .31

مرتکـب    داللت بر هماهنگی مقدار عذاب بـا گنـاه   2جَزَاء عَمِئَةٍ عَمِئَةٌ مِثْلُ َاآیه : سوال

بر افـزون بـودن عـذاب نسـبت بـه       6یُ َاعَفُ لَ ُمُ الْهَذَاوُكه در آیه  شده دارد حال آن

 گناهان اشاره شده است؟ 

 ،حیات دنیا و مربوط به برابری مجـازات بـا جـرم در دنیاسـت     ۀویژ ،آیه نخست: پاسخ

مانند قصاص ولی آیه دوم ناظر به آخرت است. مجازات اخروی متناسب با بزرگی گناه 

                                                            
 .61آیه . انعام، 1
 .15آیه . نحل، 1
 .21آیه . نساء، 9
 .19آیه . انعام، 2
 .23آیه . شوری، 2
 .13آیه . هود، 6
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یُ َلاعَفُ لَ ُلمُ   » عبـارت  .باشد پس از آن می و آثار سوء اجتماعی در زمان ارتکاب و آثار

راه خـدا مـانع تراشـی كـرده و خواهـان       راجع به كسانی است كـه در دنیـا در  « الْهَذَاوُ

 از این رو مجازات اخروی آنان بیشتر است.  ،های اهل حق بودند نافرجام ماندن تالش

 سخن از پس پرده .39

وَمَا کَانَ لِبَشَرٍ أَن یُکَلِمَهُ اهلل إِال وَحْمًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَلاوٍ أَوْ یُرْعِللَ   بر اساس آیه : سوال

گوید بلکـه   پروردگار خود مستقیما  با پیامبران سخن نمی 1حِ َ بِإِذْنِهِ مَا یَشَاءرَعُوالً فَمُو

 و یا توسـط جبرئیـل پیـام خـود را منتقـل      از پس پرده به واسطه وحی و القا بر قلب یا

ن ظهـور در سـخ  « نَادَاهُمَا رَبُ ُمَلا »و نیز  1«کَلَمَ اهلل مُوعَى تَکْلِممًا»كه آیه  حال آن، نماید می

 خدا دارد.  ةواسط مستقیم و بی گفتن

كند بلکه تنها بیانگر این است كـه   اصل سخن گفتن خدا را نفی نمی ،آیه نخست: پاسخ

گویـد و   گوی مستقیم با پیامبران سـخن نمـی  و پروردگار متعال به شیوه مردم یعنی گفت

 : نماید فقط به یکی از سه شیوه ذیل انتقال پیام می

آن را ، ای دمیدن در جان پیامبر كه پیامبر با شخصیت درونی خـود به معن: شیوه وحی .1

 دریافت كرده و این نوعی الهام ویژه انبیاست. 

شود بدون دیده شـدن   در این شیوه پیام با صدا به گوش پیامبر منتقل می :از پس پرده .1

 گوینده. 

 بران است. ایشان از ناحیه خدا مأمور رساندن پیام به پیام :وحی توسط جبرئیل .9

 دیدار یا چشم داشت؟ .31

* وُجُوهٌ یَوْمَئِلذٍ نَاضِلرَةٌ    :ظاهر شماری از آیات قرآن بر رؤیت خدا داللت دارد: سوال

الَ تُدْرِکُلهُ  امـا آیـه    2عِندَ عِلدْرَةِ الْمُنْتَ َلى  * وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى و  9إِلَى رَبِ َا نَاظِرَةٌ

                                                            
 .21آیه. شوری، 1
 .162 آیه. نساء، 1
 .19و  11 آیه. قیامت، 9
 .12و  19آیات . نجم، 2
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توان میان این آیـات توافـق    كند. چگونه می نظیر آن رؤیت خدا را انکار میو  1األَبْصَارُ

 برقرار كرد؟ 

بـه  « إِلَى رَبِ َا نَاظِرَةٌ»تعبیر  .و گاه انتظار و امید است، واژه نظر گاه به معنای دیدن: پاسخ

در تعبیـر  « رأی»معنای نگاه امیدوارانه بندگان به رحمت خـدا در قیامـت اسـت و واژه    

ایـن  ، دارد ,اشاره به دیدن صورت اصلی جبرئیل توسط پیـامبر « قَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىوَلَ»

وی را به نبوت بشـارت داد   نخست زمانی كه جبرئیل: رخ داد ,امر دوبار برای پیامبر

 . عدرة المنت  و دیگری در معراج كنار 

قـرآن را مثـل آیـه     همواره باید مراقب بود و برای فهم مراد خـدا آیـات متشـابه   : تذکر

 ارجاع داد.  الَ تُدْرِکُهُ األَبْصَارُنخست به محکمات قرآن مانند آیه 

 فراموشی یا به دست فراموشی سپردن .38

خـدا )نعوذبـاهلل(    كـاری  داللت بر فراموش 1نَسُواْ اهلل فَنَسِمَ ُمْظاهر آیاتی چون : سوال

آن را نفی و  2یَ ِلُ رَبِ  وَال یَنسَىالو نیز  9امَا کَانَ رَبُكَ نَسِمًدارد در حالی كه آیه 

 كند. وجه جمع میان آیات چیست؟  انکار می

به معنای تناسی و تغافـل یعنـی بـه    « نسیان»در بسیاری از كاربردهای قرآن واژه : پاسخ

فَنَسِ َ وَلَلمْ   لَقَدْ عَ ِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ :آمده است، اعتنایی نمودن بی فراموشی سپردن و

یعنی آدم عهد خود را به فراموشی سـپرده و آن را جـدی نگرفـت و یـا      2نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

یعنی آنان خدا را نادیده گرفته و به آن تغافل ورزیدند. بـا   وَال تَکُونُوا کَالَذِینَ نَسُوا اهلل

ی و تغافـل و در  عنایت به مطلب پیش گفته نسیان در دستة اول آیات بـه معنـای تناسـ   

ایـن   مَا کَانَ رَبُلكَ نَسِلمًا  باشد و معنای جمله  می دسته دوم آیات به معنای فراموشی

 زیرا حفیظ و علیم است.  ،كند است كه خدا چیزی را فراموش نمی

                                                            
 .139 آیه، . انعام1
 .65 آیه. توبه، 1
 .62 آیه . مریم،9
 .21 آیه. طه، 2
 . 112 آیه. طه، 2
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 کسب تأنیث و تذکیر .36

مذكر  1م بِهِ تُکَذِبُونَذُوقُوا عَذَاوَ النَارِ الَذِی کُنتُدر آیه « الذی»و واژه « به»ضمیر : سوال

 1وَنَقُولُ لِلَذِینَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَاوَ النَارِ الَتِ  کُنتُم بِ َا تُکَلذِبُونَ در آیـه   آمده در حالی كه

تـوان بـرای ایـن     چه تـوجیهی مـی  ، مؤنث ذكر شده است. با وجود ساختار واحد آیات

 تفاوت ارائه نمود؟ 

 : است به این پرسش ذكر شدهجهت پاسخ  ،چند وجه: پاسخ

به كلمه مؤنثی )النار( اضافه شود در  ای مذكر )عذاب( بر اساس قواعد ادبی اگر كلمه .1

تـوان مضـاف    صورتی كه حذف مضاف جایز و خللی به معنای جملـه وارد نشـود مـی   

)عذاب( را به اعتبار خودش مذكر به حساب آورد و ضمیر و موصول و صفت را مذكر 

به اعتبار مضاف الیه آن )النار( مؤنـث شـمرد و صـفت و موصـول و ضـمیر      ذكر كرد و 

 : مؤنث برای آن آورده شود

 و تشرق بالقول الذی قد اذعته

 ة من الدمکما شرقت صدر القنا

 کما اشرقت صدر القناة من الدم

زیـرا   ،مونـث آمـده  « اشرقت»ولی فعل  ،مذكر است« صدر»كه واژه  در مصرع دوم با آن

عکـس ایـن قاعـده نیـز صـحیح      .اضافه شده و كسب تأنیث كرده است «قناة» به «صدر»

انلارة الهقلل   »یعنی مضاف مؤنث از مضاف الیـه مـذكر كسـب تـذكیر كنـد مثـل       ، است

كسب تذكیر كرده است. در دو آیه نخست نیز وضـع  « عقل»از « اناره»كه واژه « مکسوو

كسب تأنیث نکرده و بـر  « نار»زیرا در آیه اول كلمه عذاب از كلمه ، است گونه به همین

ولی در آیه دوم كسب  ،مذكر آمده« رب ه»و ضمیر « الذی»لذا كلمه  ،اصل خود باقی مانده

هر دو مؤنث آمده است كه هر دو صورت جایز و ، تأنیث كرده و اسم موصول و ضمیر

 صحیح است. 

                                                            
 .13 آیه. سجده، 1
 .21 آیه. سبا، 1
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 صله وموصول را در آیه اول وصف مضـاف )عـذاب( و در آیـه دوم وصـف     1برخی .1

موصول و ضمیر مـذكر و در آیـه دوم    ،اند و لذا در آیه اول مضاف الیه )النار( ذكر كرده

 مؤنث ذكر گردیده است. 

ولـی در آیـه    ،اسـت « نـار »ای نیز بر این باورند كه موصول در هر دو آیه وصف  عده .9

وصف هـم مـذكر بیـان    ، یا حریق كه مذكر است« جحیم»اول به اعتبار معنای نار یعنی 

 و در آیه دوم بر همان حالت اصلی یعنی مؤنث بیان گشته است.  شده

 کشتار فرزندان بنی اسرائیل توسط فرعون  .11

قَالَ الْمَألُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوعَى وَقَوْمَهُ لِمُفْسِلدُواْ فِل     از آیات چونای  دسته: سوال

بـر   1أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْمِل  نِسَاءهُمْ وَإِنَا فَلوْقَ ُمْ قَلاهِرُونَ   األَرْ ِ وَیَذَرَوَ وَآلِ َتَكَ قَالَ عَنُقَتِلُ

بـه ایمـان تصـمیم     و دعـوت  {این معنا داللت دارد كه فرعون پس از بعثـت موسـی  

و زنان را نگه دارد در صورتی كه آیات دیگری این بکشد گرفت پسران بنی اسرائیل را 

وَإِذْ أَنجَمْنَاکُم مِنْ آلِ فِرْعَونَ یَسُلومُونَکُمْ  : كنند بیان می {له را پیش از بعثت موسیئمس

  جمع بین دو دسته آیات چگونه است؟، 9عُوَءَ الْهَذَاوِ یُقَتِلُونَ أَبْنَاءکُمْ وَیَسْتَحْمُونَ نِسَاءکُمْ

چرا كه فرعـون و همراهـانش دو مرحلـه     ،بین دو دسته آیات تنافی وجود ندارد: پاسخ

گیـری از تولـد    پسران زدند؛مرحله نخست پـیش از بعثـت و بـرای پـیش    دست به قتل 

و حکـومتش را سـاقط    دستور بـه قتـل پسـران داد تـا مبـادا او متولـد شـده        {موسی

در برابر فرعون و تهدید پادشاهی و حکومت  {موسی كند.مرحله دوم زمان ایستادگی

از بـیم افـزایش قـدرت     او بود.به ویژه زمانی كه ساحران به موسی ایمان آوردند فرعون

شـکوه  ، و یارانش تالش كـرد بـا كشـتن پسـران و بـه بردگـی بـردن زنـان         {موسی

 وی را صادر كرد لکن بـه اراده خـدا   و همراهانش را فرو ریزد و دستور قتل {موسی

و پیروانش به حکومت ظالمانه او پایان  {فرعون در هر دو مرحله موفق نشد و موسی

 دادند. 

                                                            
 . زركشی. 1
 .115. اعراف، 1
 .23. بقره، 9
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 ازلی یا موکول شده به لیله القدر، ستیامور ه تقدیر .13

اشـاره بـه تقـدیر امـور هسـتی و تعیـین        1فِ  کِتَاوٍ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَلا در آیه : سوال

فِم َا یُفْرَقُ کُلُ أَمْلرٍ  كه در آیات دیگری چون  وضعیت آن در لوح محفوظ دارد حال آن

چگونه قابـل   این دوگانگی، شود می سخن از تقدیر امور در شب قدر هر سال 1حَکِممٍ

 توجیه است؟ 

تقدیر تمام امور و مجاری هستی نزد خدا و در لوح محفوظ است كه آیه نخست : پاسخ

اما آیه دوم حکایت از حمل تقدیر توسط حامالن مقدرات آسمان بـه   ،بر آن داللت دارد

كـرده و او را از   أاندازه یک سال نموده كه بر اساس روایات آن را تسلیم امـام زمـان  

مراد از تقـدیر هـر سـال در شـب     ، به عبارت دیگر .سازند مجاری امور آن سال آگاه می

فرود آمدن تقدیر از پیش تعیین شده آن سال در شب قدر است كه هـیچ منافـاتی   ، قدر

  9با ازلی بودن تقدیر ندارد.

 انواع مقدرات الهی و رابطه آن با اختیار .11

مَا یُهَمَرُ مِن مُهَمَرٍ وَال یُلنقَصُ مِلنْ   و 2فِم َا یُفْرَقُ کُلُ أَمْرٍ حَکِممٍ با مقایسه آیات: سوال

 : گردد دو پرسش مطرح می 2عُمُرِهِ إِال فِ  کِتَاوٍ

رخدادهای ، با توجه به داللت آیه نخست بر تقدیر یک ساله و آیه دوم بر تقدیر ازلی .1

  زندگی هماهنگ با كدام تقدیر است؟

نقشی از جانب  گونه ظاهر آیات پیش گفته بر تحقق رخدادهای مقدر شده بدون هیچ .1

گـویی انسـان در ایـن مسـائل منتفـی       انسان داللت دارد و بر این اساس مسئولیت پاسخ

                                                            
 .11. حدید، 1
 .2 آیه. دخان، 1
 .129ـ121، ص 1، ج كافی. 9
 .2 آیه. دخان، 2
كـه در كتـابی منـدرج     شود مگر آن یابد و از عمرش كاسته نمی دراز نمی ای عمر هیچ سالخورده»؛ 11 آیه. فاطر، 2
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: كه مفاد آیات دیگری بر ایفای نقش انسان در رخـدادها منطبـق اسـت    گردد حال آن می

 1.آئِرَهُ فِ  عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِمَامَةِ کِتَابًا یَلْقَاهُ مَنشُورًاوَکُلَ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَ

به این پرسش پاسخ داده شد و اجمال آن این است كـه تقـدیر    «بداء»در بحث : 3پاسخ

ی حاكم بر هستی اسـت كـه   ها همان سنت، تقدیر ظاهری :دو گونة ظاهر و مکنون دارد

و تقدیر  1إِنَا کُلَ شَ ْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ :یابند خود فعل و انفعال می امور طبق طبیعت اولیه

مکنون و ثبت شده در لوح محفوظ مواردی خاص و خارق العاده اسـت كـه بـه سـبب     

داند كـه   شوند و علم این تغییرات را فقط خدا می تغییراتی در روند عادی امور ایجاد می

اشـاره بـه آن دارد.    9مِن طِمنٍ ثُمَ قَ َى أَجَالً وَأَجَلٌ مُسلمًى عِنلدَهُ   هُوَ الَذِی خَلَقَکُمآیه 

سوگند به پروردگار اگر نبود یکی از آیـات  »: فرماید درباره این آیه می {حضرت امیر

از و در روایتـی دیگـر    2«.دادم به شما خبر می، داد قرآن هرآینه از آنچه تا قیامت رخ می

دا دو علم دارد یکی مکنون و مخـزون كـه اختصـاص بـه ذات     خ»: آمده {امام صادق

اند كه بداء از این مقوله است و دیگر علمی كه  بهره اقدس متعال دارد و دیگران از آن بی

پیامبران و انبیاء را از آن آگاه ساخته و ما اهل بیت نیز از آن آگاه ، خدای متعال فرشتگان

  2.«هستیم

طاعت و اختیار گذشـت و حاصـلش ایـن اسـت كـه      این پرسش در بحث است: 1پاسخ 

شـود   گرچه خدا به مقتضای علم ازلی خویش از همه رویدادهایی كه تـا ابـد واقـع مـی    

 ؛سـازد  ای هماهنگ با نظام هستی فراهم مـی  آگاهی دارد و مجاری طبیعی آن را به گونه

به وقایع بـه   زیرا علمِ ،نیستاز انسان  ولی این امر هرگز به معنای اجبار و سلب اختیار

، علـم خـدا بـه وقـایع    ، به عبارت دیگر ؛باشد نمی معنای سببیت این علم برای آن وقایع

هم بـه  زیرا خداوند  ،با اتفاق افتادن آن وقایع از كانال علل و اسباب خود ندارد منافاتی

                                                            
بینید،  ای كه آن را گشاده می ایم و روز قیامت برای او نامه كارنامه هر انسانی را به گردن او بسته»؛ 19 آیه. اسراء، 1

 «آوریم. بیرون می
 .23 آیه. قمر، 1
 .1 آیه. انعام، 9
 . 2و  2، شماره 35، ص 2، ج بحاراالنوار. 2

 .125، ص 1، ج الکافی .2
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پـس از تکمیـل علـل و    ، فـالن عمـل  دانـد كـه    می علل و هم به معلوالت علم داشته و

و اسبابی كه در افعال اختیاری انسان نقش  علل یکی از اینخواهد شد. و اسبابش محقق

داند كه انسان با اختیار خویش چه عملـی را   می اراده انسان بوده و خداوند از ازل، دارد

 .انجام خواهد داد

 گذرد؟  راه ورود به بهشت از جهنم می .11

ثُمَ نُنَجِ  الَذِینَ اتَقَوا وَنَذَرُ * ى رَبِكَ حَتْمًا مَقْ ِمًا وَإِن مِنکُمْ إِال وَارِدُهَا کَانَ عَلَآیه : سوال

جهنم و سپس خروج مؤمنان  داللت بر ورود بهشتیان و جهنمیان به 1الظَالِمِمنَ فِم َا جِثِمًا

در « ال یَسْمَهُونَ حَسِمسَل َا »و بر جای ماندن ستمگران دارد.این در حالی است كه عبارت 

داللت  1ال یَسْمَهُونَ حَسِمسَ َا* نَ الَذِینَ عَبَقَتْ لَ ُم مِنَا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْ َا مُبْهَدُونَ إِآیه 

 های آتش به آنان دارد.  طنین زبانه بر عدم تماس نیکوكاران با آتش جهنم و نرسیدن

شـبهه اسـت و بـر ایـن      شاه كلید حـل  «إِن مِنکُمْ إِال وَارِدُهَا» مفهوم روشن شدن: پاسخ

 : اساس دو وجه از ناحیه مفسرین ذكر شده است

هـای   مشرف بودن مؤمنان بر جهنم و مشاهده صحنه، معنای ورود به دوزخ در آیهالف. 

وَلَمَا وَرَدَ مَاء مَدْیَنَ وَجَدَ كه آسیبی به آنان برسد. نظیر آیه  عذاب مجرمان است بدون آن

زیرا معنای ورود دخول در آب نیست بلکه نزدیـک شـدن    9اسِ یَسْقُونَعَلَمْهِ أُمَةً مِنَ النَ

 : آمده است 2،شاعر نامدار دوران جاهلیت ،به آب است. و نیز در شعر زهیر

 وضهن عص ّ الحاضر المتخمّم          امه وردن الما زرقاً جم فلما

 2بزنند. ردوجا ا یم گرفتند در آنتصم، یعنی وقتی به آب زالل و انبوه رسیدند

                                                            
گردد و این امر همواره بر پروردگار  كه وارد جهنم می و هیچ كس از شما نیست مگر این» :51و  51آیات . مریم، 1

رهانیم و ستمگران را به زانو در افتاده و در دوزخ رها  اند می گاه كسانی را كه پرهیزگار بوده حکمی قطعی است آن
 «.مكنی می
 .131و  131آیات . انبیاء، 1
  «دادند. های خود را آب می چون موسی به آب مدین رسید گروهی از مردم را دید كه دام» :91آیه . قصص، 9
 . اشعار دوران جاهلیت شاهد خوبی برای فهم معانی الفاظ قرآن است.2

 .55، ص شرح معلقات سبع ،. زوزنی2
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تنها به كـافران و منکـران روز رسـتاخیز     «إِن مِنکُمْ إِال وَارِدُهَا»ضمیر خطاب در آیه  .ب

كه به لحاظ ادبی نـوعی التفـات )غیبـت بـه خطـاب( رخ داده اسـت و افـاده        ، بازگردد

این شما كافران و منکران هستید  :شود نماید.در این صورت معنا چنین می می اختصاص

 1إِنَ هَذَا کَانَ لَکُمْ جَزَاء وَکَلانَ عَلهْمُکُم مَشْلکُورًا   نظیر آن آیه  .شوید وزخ میكه وارد د

 هـای  ابرار و نعمـت  ،زیرا در آیات قبل ،گردد كه ضمیر خطاب به نیکوكاران برمی است

 را یادآور شده بود. ها  آن

یزگاران از زمره كافران اند. یعنـی  پره ...ثُمَ نُنَجِ  الَذِینَ اتَقَوادر عبارت ، بر این اساس

افراد متعهدی كه از ظلم و تعدی پرهیز داشته و اعمـال شایسـته انجـام    ، در میان كافران

گذارد كه پـس   نمی پاداش بی و چون رفتار نیک دارند خداوند آنان رااند وجود دارد داده

رفتـاری  را چشیدند برای رسـیدن بـه پـاداش نیـک      ها كه عذاب برخی عصیان از مدتی

إِنَا ال نُ ِلمعُ أَجْلرَ    زیرا، از دوزخ نجات یافته تا به اجر نیکوكاری خود برسند، خویش

گاه  آن، ها و این پاداش بر خوبی 9.فَمَن یَهْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَمْرًا یَرَهُو  1مَنْ أَحْسَنَ عَمَالً

 باشد نه پیش از آن. ها لذت بخش است كه در پایان شکنجه

 خالق یا خالقین. 14

خالق علی االطالق همه چیز است و آیات زیادی وجود هر خالقی غیـر از   ،خدا: سوال

ولی در دو جای قرآن تعبیر  2أَالَ لَهُ الْخَلْقُ وَاألَمْرُمثل  ،كند پروردگار متعال را نفی می

 آمده كه ظهور در آفریدگاران دارد؟  2«أَحْسَنُ الْخَالِقِمنَ»

رود كـه معنـایی عـام     می كار به، به معنای ابداع و ایجاد گاهیخلق در قرآن واژه : پاسخ

كه نقل سخن حضـرت   6«أَنِ  أَخْلُقُ لَکُم مِنَ الطِمنِ»نظیر بوده و اختصاص به خدا ندارد؛ 

سـابقه   بـی  پدید آوردن شیئی باشـد كـه كـامال   ، اگر مراد از خلق، است. آری {عیسی

                                                            
 .11آیه . انسان، 1
 .93آیه . كهف، 1
 .5آیه . زلزال، 9
 .22آیه . اعراف، 2
 .12آیه . مؤمنان، 2
 .23 آیه . آل عمران،6



 

 

 

 
 

   139  پندار اختالف و تناقض در قرآن

أَالَ لَلهُ الْخَلْلقُ   »: ماننـد ، خدای متعال نسبت داده شده اسـت در قرآن كریم تنها به ، است

خلق معنای دیگری نیز دارد كه همان تقـدیر  ، به گفته ابن منظور، . گذشته از این«وَاألَمْرُ

أَحْسَلنُ  »: توان گفت می بر این اساس 1.«تقدرون كذبا»یعنی  1«تَخْلُقُونَ إِفْکًا»: مانند، است

 خدا بهترین تقدیركنندگان است.  بدین معنا كه «احسن المقدرین»یعنی « الْخَالِقِمنَ

 ,اخالق پیامبر .11

را بـه داشـتن اخـالق     ,پیـامبر  9إِنَكَ لَهَلى خُلُقٍ عَظِممٍخدای متعال با تعبیر : سوال

آمیز ایشان را به  بسیار نیکو و شایسته توصیف كرده از سوی دیگر با تعبیری تند و عتاب

عَلبَسَ  » :كنـد  رفتار نامناسب با مسلمان نابینا )ام مکتوم( نکـوهش مـی   دلیل تندخویی و

 2«وَتَوَلَى

 : نیست ,توبیخ پیامبر« عَبَسَ وَتَوَلَى»به چند دلیل تعبیر : پاسخ

كـه تـوبیخ متوجـه     سوره عـبس هـیچ داللتـی بـر ایـن      در ظاهر و سیاق آیات ابتدایِ .1

 2گزارشی از اصل ماجراست.، به شخصیچون بدون اشاره  ،باشد وجود ندارد ,پیامبر

 وجـود دارد. خـدای متعـال    ,شواهد قرآنی زیادی بر رحمت و رأفت پیامبر اسالم .1

وَلَوْ کُنتَ فَظًلا غَلِلمّظَ الْقَلْلبِ الَنفَ ُلواْ مِلنْ      : فرموده است ,خطاب به حضرت محمد

به داشتن اخـالق شایسـته    ,بركه پیام إِنَكَ لَهَلى خُلُقٍ عَظِممٍو نیز در آیه  6حَوْلِكَ

دستور داده بـا مؤمنـان نـرم خـو و      ,معرفی گردیده است. از طرفی خداوند به پیامبر

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَبَهَلكَ مِلنَ   و  5وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِمنَ :رفتار باشد خوش

ثت و در مکـه اگـر كسـی بخواهـد     با عنایت به نزول این دو آیه در آغاز بع 5الْمُؤْمِنِمنَ

                                                            
 .15آیه . عنکبوت، 1
 ، ذیل ماده خلق.لسان العرب .1

 .9آیه . قلم، 9
 . 1آیه . عبس، 2

 . 113ـ115، ص تنزیه االنبیاء. سید مرتضی، 2

 «.شدند یرامون تو پراكنده میو اگر تندخو و سخت دل بودی، قطعا  از پ»؛ 123آیه . آل عمران، 6
 .55آیه . حجر، 5
 .112آیه . شعراء، 5



 

 

 

 
 

132     پیرامون قرآن كریمخالصه نقد شبهات 

را در  دسـتور خـدا   ,بداند باید ملتـزم شـود پیـامبر    ,را توبیخ پیامبر« عَبَسَ وَتَوَلَى»

حضرت رسول امـری   در حالی كه این امر درباره ،ابتدای رسالت خویش نادیده انگاشته

 محال است. 

 ,رپیـامب شأن نزولی در این بـاب وجـود دارد كـه علـت تـوبیخ را عمـل ناپسـند         .9

آنچه به عنوان سبب نزول آیه گفتـه شـده   : گوید شیخ طوسی در این باره می، شمارد می

سخن شمار اندكی از مفسران و شـماری از ظاهرگرایـان متـون حـدیثی اسـت كـه بـه        

شهرت دارند و این سخن از نظر ما )شیعه( نادرست است. افزون بـر مطلـب    «حشویه»

بـه مـردی   « عَبَسَ وَتَوَلَى»خطاب آیات مورد بحث  {یاد شده در روایتی از امام صادق

ایسـتاده بـود و بـا ورود ام مکتـوم      ,از بنی امیه نسبت داده شده كه كنار رسول خـدا 

تکانی داد و با چهرۀ اخـم كـرده    اش را درهم كشید و خود را به نشان ناخرسندی چهره

  1د.سوره عبس نازل ش  به او پشت كرد در این زمان آیات نخست

                                                            
 .295، ص 1. مجمع البیان، ج 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : چهارمفصل 

 ادبی و های علمی، تاریخی رآن و واقعیتق





 ادبی و های علمی، تاریخی رآن و واقعیتق
هایی از قـرآن بـا    برخی از شبهات درباره وحیانی بودن قرآن به جنبه ناسازگاری عبارت

های مربوط بـه   در این فصل شبههشود.  تاریخی و یا ادبی مربوط می، های علمی واقعیت

 گوییم. این سه عرصه را پاسخ می

 ی علميها قرآن و واقعیت

 : پردازیم می مبحث به بررسی شبهات اختالف قرآن و علمدر این 

 زوجیت عمومی.3

زیـرا   ،موافق علم نیست1وَمِنْ کُلِ شَ ْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَمْنِسوره ذاریات  23آیه آیا : سوال

ها اصوال جفتی ندارنـد و از راه تقسـیم    ها و كرم سلولی موجودات از جمله تک برخی از

 نشینند. برخی نباتات بدون گردافشانی به بار میشوند و نیز  تکثیر می

است. زوج در لغت « اثنین»و « زوج»پاسخ این شبهه در گرو بررسی دو اصطالح : پاسخ

كلمـه   ،است و بر این اساس بزرگـانی از مفسـران   آمده 9و لون و رنگ 1صنف ایبه معن

                                                            
 تمامی موجودات را جفت آفریدیم.. 1
 .139 ، ص1ج ، لسان العرب. 1
 .136ـ  132 ، ص11ج ، ت ذیب اللغة. زهرى، 9



 

 

 

 
 

135     پیرامون قرآن كریمخالصه نقد شبهات 

، 1رَجْنَا بِهِ أَزْوَاجا مِنْ نَبَلاتٍ شَلتَى  وَأَنزَلَ مِنْ السَمَاءِ مَاءً فَأَخْرا درآیاتی همچون « زوج»

هـای   هـا و شـکل   ی اصناف و رنگارا به معن 9ها و نظیر آن 1وَالَذِی خَلَقَ الْأَزْوَاجَ کُلَ َا

 12و ذیل آیـه  2یس 96شیخ طوسی در ذیل آیه ها  آن اند. نمونه گوناگون و متنوع دانسته

تفسـیر  و  5مجمع البیانن برداشت در تفسیر باشد. نظیر ای می6زخرف 11و ذیل آیه 2نوح
 است. آمدهنیز  5الکشاف

 15هـود و   23در آیـات  « اثنـین »ذاریـات یـا    23در آیـه  « زوجین»اما كاربرد لفظ تثنیه 

نباشد؛ بلکه مطلـق تعـدد و كثـرت    « دو جفت نر و ماده»ی امومنون ممکن است به معن

 3ثُمَ ارْجِعِ الْبَصَلرَ کَلرَتَمْنِ  در آیه كه در لغت عرب شایع است. زجاج  مراد باشد؛ چنان

جا كثـرت و جمـع    داند؛ یعنی مقصود از تثنیه در این می «کرّةً بهد کرّة»كرتین را به معنی 

اما به معنـاى  ، اند كه همگی هر چند تثنیه« حَنَانَمْك»و« عهدیك»، «لبمّك»؛ همچون13است

 مساعده پشت سر مساعده «داً بهد إعهادإعها»، اجابت شت سراجابت پ «إلباباً بهد إلباو»

 اند. رفته كار به، ترحم پشت سر ترحم«تحنّناً بهد تحنّن»و 

همانند 11نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ کِتَابا مُتَشَابِ ا مَثَانِ َ   اللّهچنین معنای كلمه مثانی در آیه  هم

 .باشد و قابل تکرار می

از آن ، ى آن است كه اگر تـالوت آن مکـرّر گـردد   معناى مثان»: گوید میابوالفتوح رازى 

 1«.مالل نگیرند

                                                            
 .29 ، آیهطه .1
 .11 ، آیهزخرف .1
 .و... 5، آیه واقعه ؛11 آیه، صافات ؛25 ، آیهص ؛2 ، آیهحج .9
 .213 ، ص5ج ، تفسیر تبیان. 2
 .196، ص 13ج همان، . 2
 .159، ص 3ج همان، . 6
 .221، ص 5ج ، مجمع البیان. 5
 .535، ص 2ج ، الکشاف. 5
 .2 ، آیهملک .3
رفتـه   ، فصلى كه در آن، جمع به معناى تثنیه وبـالعکس بـه كـار   553ـ   555، ص  9ج ، نآاِعراب القر ،. زج اج13

 است.
 .19 ، آیهمرز .11



 

 

 

 
 

   133  های علمی، تاریخی و ادبی قرآن و واقعیت

جمع مَثْنى به معنـاى مُـرد د )چنـد بـار آوردن( و مکـرّر      ، مَثانى»: دنویس میو زمخشرى 

به معناى تکرار واعاده ، )تکرار كردن( است و ممکن است جمع مُثَنَى باشد از ماد ه تثنیه

 1«.پیاپى

، را به معنای جفت نر و مـاده بـدانیم  « زوجین»پذیرفته و بر فر  كه معنای مذكور را ن

اسـت كـه    های علمی ثابـت كـرده   خالف علم نیست؛ امروزه پیشرفت براین مبنا باز هم 

ای از قانون لقاح جنسی مستثنی نیست و در تمامی اصـناف جانـداران    هیچ موجود زنده

عضو نر  پذیرد كه عموما  تولید مثل و تکثیر از طریق لقاح دو عضو نر و ماده صورت می

در موجود مذكر و عضو ماده در موجود مؤنث است؛ اما در بعضی از انواع جانداران هر 

دو عضو در یک موجود واحد وجود دارند؛ مانند پنبه )كه هر دو عضو در یک شـکوفه  

هـا و   قرار دارد( در نباتات و آمیب اای جد قرار دارند( و كدو )كه هر عضوی در شکوفه

ن در ااین مطلب در بیانات بعضی از مفسـر در حیوانات.  ها ودات تک سلولى و كرمموج

 2است. آمده 9وَمِنْ کُلِ الثَمَرَاتِ جَهَلَ فِم َا زَوْجَمْنِ اثْنَمْنِ تفسیر آیه

 جایگاه اِدراک، قلب .1
ادراك و دیگـر  ، قلب را كانون خردورزى ،بشر تمامیعرب و چه بسا  ،از دیرباز :سوال

وَلَکِنْ تَهْمَى الْقُلُلووُ  : این بینش در قرآن كریم نیز وجود دارد؛است هدانس فات درونى ص

ادراك بشر از هزاران سـال پـیش دریافـت كـه مركـز       ؛ از سوی دیگر2الَتِ  فِ  الصُدُورِ

ایـن اسـت كـه     سـؤال ، حـال  .از مغز به نام مـخ اسـت   بخشى، وفرماندهی و تدبیر بدن

 توافق و هماهنگى ایجاد كرد؟، ن این دو برداشتِ متضادتوان میا مى چگونه

                                                                                                                                            
 .935، ص  3ج ، تفسیر رَوْح الجِنان .1
 .119 ، ص2ج ، الکشاف .1
 .9 ، آیهرعد .9
 .911، ص 11ج المیزان،  ؛53، ص  5ج ، تفسیر الجواهرطنطاوى،  .2
 .26 ، آیهحج .2



 

 

 

 
 

133     پیرامون قرآن كریمخالصه نقد شبهات 

نفس و روح انسان است. و مغز تنها ابزاری در خدمت قلب اسـت  ، قلبمراد از  :پاسخ

كـه در   گونـه  همـان  تا با پردازش اطالعات دریافتی زمینه ادراك حقایق را فـراهم آورد. 

 1كالم ابن سینا آمده است.

 سخن گفتن مورچگان .1

اسـت؛   سـخن گفـتن مورچگـان را گـزارش كـرده      ، سوره نحل 16آن در آیه قر :سوال

تا آن گاه »: است شنیدن سخن آنان توسط حضرت سلیمان نیز آمده ،چنین در این آیه هم

بـه  ، اى مورچگـان :   گفـت  اى ]به زبان خـویش  كه به وادى مورچگان رسیدند. مورچه

شـما را پایمـال    -ندیده و ندانسـته  -مبادا سلیمان و سپاهیانش، هایتان داخل شوید خانه

فاقـد صـدا   ، حشـرات ؛ در حـالی كـه   1«  از گفتار او دهان به خنده گشود كنند. ]سلیمان

برقـرار   بـاهم ارتبـاط  و امثـال آن  ارسال امـواج و حـس  بویـایى     تنها از طریقهستند و 

 .كنند مى

ای مخصـوص   شیوهاست كه همه جانداران  های علمی ثابت كرده امروزه پژوهش :پاسخ

 بـه دارند و حتّى سخن گفتن چهارپایان و برخـى ماهیـان    دیگریکبراى ایجاد ارتباط با 

بنابراین مراد از سخن گفتن مورچه با سایر مورچگـان همـان شـیوه    ده است. سیاثبات ر

 خاص ارتباطی مانند فرستادن امواج است.

فهـم سـخن    رتقـد بـه پیـامبرش    محال نیست كـه  ،براى خداوند قادر ،از سوى دیگر 

هـر چـه   ها  آن عطا فرماید و وسیله ارتباطی سایر جانداران را یا و و مورچگان پرندگان

 كند. باشد فرقی نمی

 خلقت استخوان از گوشت.4

مـورد   9سوره مؤمنون به مراحل تکوین جنین انسـان اشـاره دارد.   12و  19آیات : سوال

 «لقمه گوشـت جویـده  »به  را «غهمض» 1سیراتفبرخی در باشد؛  می« مُضغه»اشکال درباره 

                                                            
 .192ـ  192 ، ص1ج ، المیزان. ر.ك: 1
ادْخُلُوا مَسَاکِنَکُمْ الَ یَحْطِمَنَکُمْ عُلَمْمَانُ  عَلَى وَادِی النَمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ یَا أَیُ َا النَمْلُحَتَى إِذَا أَتَوْا : 13ـ   15 ، آیاتنمل .1

 .وَجُنُودُهُ وَهُمْ الَ یَشْهُرُونَ. فَتَبَسَمَ ضَاحِکا مِنْ قَوْلِ َا

وَلَقَدْ خَلَقْنَا االْءِنسَانَ مِنْ عُالَلَةٍ مِنْ ت: گیری جنین را گزارش فرموده اس خدای تعالی در این آیات مراتب شکل .9
النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْهَلَقَةَ مُ ْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُ ْغَةَ عِظَاما فَکَسَوْنَا الْهِظَامَ لَحْما  طِمنٍ. ثُمَ جَهَلْنَاهُ نُطْفَةً فِ  قَرَارٍ مَکِمنٍ. ثُمَ خَلَقْنَا
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 كه نطفه به خون بسته و سپس بـه گوشـت  این است ها  آن اند و ظاهر عبارت كردهمعنا 

پـس از  كـه   گویـد  درحالیکـه علـم مـی    ؛جویده و آن گاه به استخوان تبدیل شده است

و خود آیه نیز بـه ایـن مطلـب تصـریح      روید مىها  آن گوشت بر، استخوانها گیری شکل

 ؟یک نوع تناقض گویى وجود دارد ها در این آیه آیا«کَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمافَ»: دارد

و دقت در خود آیه آنـرا برطـرف    از اشتباه این مفس ران است اى ناشى چنین شبهه: پاسخ

مراحل تحول نطفه تا تبدیل شـدن بـه اسـتخوان را گـزارش     ، كند؛ قرآن در آغاز آیه می

به علقـه   –است « أوول»و « اسپرماتوزئید»كه تركیبی از  -و فرموده است كه نطفه   كرده

همچـون  ، شود؛ سپس همـین خـون   یعنی خون جامد چسبیده به جداره رحم تبدیل می

گردد. پس از این مرحلـه   شود و در مرحله بعد به استخوان تبدیل می گوشت جویده می

و بـر اسـاس   رسد كـه بـه تعبیـر سـید قطـب       ها و گوشتهای جنین می نوبت به ماهیچه

باید توجه داشـت   1 كشفیات علمی كامال از جنسی جدای از سلولهای استخوانی است.

 كه این حقیقت علمی را بایستی به نام قرآن ثبت كرد. 

 ستها .آگاهی به آنچه در رحم1
ی نفسٌ ملاذا  إنّ اللّهَ عِنده عِلُم الساعَة. وَ یُنَزِل الغَمثَ. وَ یَهْلَمُ ف  األرحام. وَ ما تَدْر: سوال

 9.غدا. وَ ما تَدری نفسٌ بأیّ أر ٍ تموت؛ إنّ اهللَ علممٌ خبمر تکْسِبُ

كه  یدر حال است؛ علم به مسائلی چند به خداوند اختصاص داده شده ،شریفه ةدر این آی

؛ ماننـد زمـان و میـزان    بینى اسـت  امروزه براى دانشمندان قابل پیش، برخى از این امور

 جنین در رحم.ریزش باران یا جنس 

                                                                                                                                            
سپس او را ]به  اى از گِل آفریدیم. و به یقین، انسان را از عصاره؛ أَحْسَنُ الْخَالِقِمنَ   فَتَبَارَوَ اللّه نَاهُ خَلْقا آخَرَثُمَ أَنشَأْ
اى در جایگاهى استوار قرار دادیم. آن گاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم. پـس آن علقـه را ]بـه       نطفه صورت
ها را با گوشـتى پوشـانیدیم، آن    هایى ساختیم، بعد استخوان اه مضغه را استخوان  مضغه گردانیدیم، و آن گ صورت

 11 ، آیـات مؤمنون) «گاه ]جنین را در  آفرینشى دیگر پدید آوردیم. آفرین باد بر خدا كه بهترین آفرینندگان است.
 .(12ـ 

 و.... 5 ، ص15ج ، تفسیر مراغىو  22 ، ص1ج ، تفسیر جاللین .1

 .15ـ  16 ، ص15ج ، رآنفی ظالل الق .1
 . 92آیه  ،لقمان .9
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، شـده  در آیه شریفه بارش باران به خداوند نسبت داده: در مورد باران باید گفت: پاسخ

 ةحیطكند كه این از  باریدن را فراهم مى اتمقدم و یعنى اوست كه اسباب نه علم به آن؛

 است. خارج یقدرت بشر

هـر   در كـه  داند مىكه تنها خداوند دباش معنا مى بدین، هاست در رحمه آنچ به ام ا آگاهى

ن اسـت كـه   ایـن هماننـد آ  و  بارور شده یا نشده است گیتیر سچند رحم در سرا  لحظه

 جهـان در هر نقطه  در هر آنى؛ یعنی هر برگی 1وَ ما تَسقُطُ مِن وَرَقَةٍ إالّ یَهلَمُ ا فرمود

بـرگ   چند، داند كه در هر آن خداوند به آن عالم است و تنها او می، درختی بیفتد از كه

 .افتد از كلّ درختان جهان فرو مى

اللّه یهلُم ما تحمِل کُلُ أنثى وَ ملا تَغلمضُ األرحلامُ. وَ ملا      :است و در جای دیگر فرموده

در جهـان  ، در هـر آن كـه  دانـد   مـى نـد  تنها خداویعنی  1.عندَهُ بِمقدارءٍتزدادُ. وَ کُلّ ش 

 یا در بارورى فزونى یافت.، كردها فروكش  كدامین رحم كدام ماده بارور شد و، هستى

... نیـز  .حـج و  2فصـلت و   25سـوره فـاطر و   11این معنا در آیات دیگـری نظیـر آیـه    

از جملـه  ، سخن از محیط بودن علم خدا بر همه امور عالمها  آن است كه در تمامی آمده

در  كه با اینمنافاتى ندارد و این  باشد های موجودات ماده در همه جهان می بر همه رحم

رحم خاص ى چه چیز به بـار نشسـته    كه در علم پیدا كنندكسانى بتوانند ، جزئى یموارد

 است.

در همان لحظه آمیزش : توان تفسیر نمود گونه نیز می سوره مباركه رعد را این 5البته آیه 

شـود یـا    داند كه كدام رحم بارور مـی  شود( تنها خدا می و لقاح )كه نطفه وارد رحم می

 ای نیز از دایره علوم بشری فراتر است. د كه این علمِ لحظهنه فرو می

 تیرهایی علیه شیاطین، ستارگان .9

یی هـا  را شـهاب آید كه خداوند سـتارگان   از ظاهر برخى آیات قرآن چنین بر مى: سوال

هـای   و منع نمودن ایشـان از نفـوذ بـه آسـمان     راندن شیاطین براىها  آن قرار داده كه از

 -هـایى  را بـه چـراغ   -تر بـه زمـین   نزدیک -و هر آینه آسمان دنیا»: كند مى استفاده باالتر

                                                            
 .23 ، آیهانعام .1
 .5 ، آیهرعد .1
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)از مگـر آن كـس  »؛ 1«هـا سـاختیم   را تیرهاى رانـدن شـیطان  ها  آن بیاراستیم و -ستارگان

 كـه  درحـالی  1«كنـد.  كه دزدیده گوش فرا دهد كه شهابى روشن او را دنبال مى شیاطین(

 در اثـر  كـه  ندسته ت منهدم و سرگردان در فضاها بقایاى كرا شهاب كه دانیم مى امروزه

 از نـور حاصـل  ، اتیو براى لحظ گرفتهآتش  با آن اصطکاك شدید اتمسفر وبرخورد با 

و دنبالـه دار در   اى نورانى رود ستاره شود كه گمان مى در آسمان مشاهده مى سوختنشان

ای فروزان را ه مجید این سنگاست كه چرا قرآن  این سؤال حال كند. حركت مىآسمان 

 شوند؟ می شیاطین نفوذ كرده به م  اعلی راندهها  آن واسطه هستارگانی فر  كرده كه ب

 ءموجودات ماورا عوالم و تعابیر قرآن درباره: یمیگو قبل از پاسخ به این سؤال می: پاسخ

تعابیر بـدان جهـت    گونه استفاده از این د؛نمو حمل آن بر ظاهری وملکوتی را نباید طبیع

ست كه از یک سو فهم بشری از درك اموری كه مافوق ادراكات مادی هسـتند نـاتوان   ا

است و از سوی دیگر الفاظ و كلمات نیـز در داللـت بـر ایـن معـانِی ظریـف و دقیـق        

هایی هستند  قاصرند. بنابراین تعابیری از این دست همگی مجاز و استعاره و از قبیل مثل

بتوانـد تصـوری از مفـاهیم و    هـا   آن ا انسان به كمـک را بیان فرموده تها  آن كه خداوند

ای این معانی را ادراك نماید.  معانی فراتر از حس در قالب محسوسات داشته و تا اندازه

... .امثال این تعابیر در قرآن بسیار است؛ مانند سخن از عرش و كرسی و لوح و كتاب و

 از همین قبیل است.های آسمانی نیز  و جریان رجم و رمی شیاطین توسط شهاب

اش از  است كه مرتبـه  یملکوت یعالم مملو از مالئکه(آسمان ) م  اعلی ازبنابراین مراد 

 ؛ وزمـین  نسـبت بـه  آسمان دنیا برتری  ند؛ هماناست برتر تر و این عالم محسوس عالی

، هـا  شـهاب  شدنشان توسـط  رانده استراق سمع و و م  اعلیشیاطین به  یاز نزدیک مراد

و سـپس طـرد ایشـان     اسـرار ملکـوت  بر براى اطّالع  هاست به عالم مالئکه آن نزدیکی

 یا مقصود این اسـت كـه شـیاطین    واسطه نوری ملکوتی كه طاقت تحمل آنرا ندارند؛ هب

 باطـل در لباس  آندادن ملکوت عالم و سپس جلوه و به اسرار حقّ  یابی سعی در دست

 9.شوند انه رانده میدناامی و شدهان جلوگیرى شاز ورود دارند؛ اما

                                                            
 .وَلَقَدْ زَیَنَا السَمَاءَ الدُنْمَا بِمَصَابِمحَ وَجَهَلْنَاهَا رُجُوما لِلشَمَاطِمنِ: 2، آیه ملک .1

 .بِمنٌاعْتَرَقَ السَمْعَ فَأَتْبَهَهُ شِ َاوٌ مُ إِالَ مَنْ: 15 ، آیهحجر .1
 با اندكى تصرّف. 193 ، ص15ج ، المیزان .9
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هایی كه  ی دانسته از وضعیت روحی و روانی انسانتمثیلن آیات مذكور را ایکی از مفسر

 قصـد تـاراج امـوال دیگـران و كسـب شـهرت       علوم و حقایق به یابی به در صدد دست

هـا و حقـایق    باشند كه هر چند خداوند عـالم هسـتی را مملـو  از اسـرار و حکمـت      می

اما ایشان به واسـطه   الْکَوَاکِبِ إِنَا زَیَنَا السَمَاءَ الدُنْمَا بِزِینَةٍ :است ستا بخش آفریده جان

الْمَلَلإِ   الَیَسَلمَهُونَ إِلَلى   :خُبث نیت و رذالت باطنیشان از ادراك حقایق اشیاء محرومنـد 

در  لـذا ؛ ﴾دُحُلورا یُقْذَفُونَ مِنْ کُللِ جَانِلبٍ    :واسطه شهوات و عیوب باطنی و به الْأَعْلَى

 و ﴾وَلَ ُلمْ عَلذَاوٌ وَاصِلبٌ    :در عذاب هستند دائما به لحاظ روحی و روانی طول زندگى

هـاى   تمـایالت و خواسـته  ، باشـند  داشـته  بخشـى از حقـایق   بـرای درك  یتالش هم اگر

 1.فَأَتْبَهَهُ شِ َاوٌ ثَاقِبٌ: شود باطلشان مانع ایشان مى

حقیقتـا چنـین    ؛1وا بِآیَاتِنَا وَاعْتَکْبَرُوا عَنْ َا الَ تُفَتَحُ لَ ُمْ أَبْوَاوُ السَمَاءِإِنَ الَذِینَ کَذَبُ، آرى

از ملکـوت اعلـى افاضـه     كـه  ـربـانی    تاتکذیب كنندگان آیات الهى از عنایـ است كه 

اتَتَنَزَلُ عَلَلمْ ِمْ  ثُلمَ اعْلتَقَامُو     إِنَ الَلذِینَ قَلالُوا رَبُنَلا اللّله     محرومنـد و در مقابـل   ـ شود مى

 9.الْماَلَئِکَةُ

سـوره مباركـه انعـام روایـت      35كه در روایات متعددی از جملـه در ذیـل آیـه     كما این

اسـت   روایـت شـده  از سلمان  و نیز 2هستند ,آل محم د أئمة، مراد از نجوماست كه  شده

از خـود بـر    های پـس  ها و فتنه را از بدعت اى مردم خطبه در ضمن ,اسالمكه پیامبر 

از  نردب سودحذر داشته و ایشان را به پیروی و استفاده از نور ماه در فقدان خورشید و 

و استفاده از نور و هدایت ستارگان درخشـان در نبـودِ ایـن دو امـر      ماه نبودِ در2فَرْقَدان

: فرمـود  حضـرتش ، فرمود و هنگامی كه سلمان از تفسیر این تعابیر از ایشان سؤال كـرد 

امامان ، ستارگان درخشان حسن و حسین هستند. ام ا، ورشید و على ماه و فرقدانمن خ»

                                                            
 (.13 ، ص15ج و  19 ، ص 5ج ، تفسیر الجواهر)ر.ك:  13ـ  6 ، آیاتصافّات .1

 .23، آیه اعراف .1
 .93 ، آیهفص لت .9
 .111 ، ص1ج ، تفسیر قمى .2
  .گویند ران مىها دو براد نام دو ستاره نزدیک قطب شمال است كه در فارسى بدان: «فرقد»تثنیه  .2
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اى غـروب   و هرگـاه سـتاره   آمد دنهستند كه یکى پس از دیگرى خواه {از نسل حسین

 1قیامت ادامه خواهد داشت. كند و این روند تا ستاره دیگرى طلوع مى، كند

 هفت آسمان برین .1

كیفیت خلقـت هسـتی و نحـوه وجـود آن      ۀكریم كه درباراز ظاهرآیاتی از قرآن : سوال

شود كه جهـان هسـتی از هفـت فضـای پهنـاور مجـزا         می كنند چنین برداشت بحث می

تشکیل شده است كه بر روی یکدیگر قرار دارند و هر یک از این فضاها بر فضای قبل 

زمین مشاهده  چنین تمامی فضای بیکران و پهناوری كه از از خود كامال احاطه دارد. هم

همگی آسمان ، شودوزمین را نیز احاطه كرده است با حجم انبوه ستارگان و سیاراتش می

گانه است كه شـش آسـمان دیگـر در ورای آن     های هفت ترین مرتبه آسمان ینیدنیا و پا

وَبَنَمْنَلا   ؛1نْمَابِمَصَلابِمحَ وَلَقَدْ زَیَنَا السَلمَاءَ الدُ  ...عَمَاوَاتٍ طِبَاقا عَبْعَ خَلَقَ الَذِی: قرار دارند

كـه   در حـالی  2أَفَلَمْ یَنْظُرُوا إِلَى السَمَاءِ فَوْقَ ُمْ کَمْفَ بَنَمْنَاهَاوَزَیَنَاهَا ؛9فَوْقَکُمْ عَبْها شِدَادا

ی علمی روز هماهنگ نیست و هنوز بشر نتوانسته این مجهوالت را ها این آیات با یافته

 كشف نماید.

های علمـی   اند تا میان این دیدگاه قرآنی و یافته ن به سختی كوشیدهارخی مفسرب: پاسخ

فرضـیه بطلمیـوس دربـاره     تر آن را بـر  پیش .به نوعی مطابقت و سازگاری ایجاد نمایند

عـرش و  ، دانسـت  جا كه بطلمیوس افالك را نه عـدد مـی   دادند و از آن می افالك تطبیق

كـه امـروزه    ا تطابق مذكور حاصل شود.)در حالیكرسی را هم بر هفت آسمان افزودند ت

 .مردود بودن این نظریه ثابت شده است(

را بـر نظریـه    «هفت آسـمان »له ئاند تا به نحوی مس برخی مفسران سعی كردههم امروزه 

گانه كرات منظومه  های هفت اند كه مراد از آسمان كوپرنیک تطبیق دهند و چنین پنداشته

 چرخند. ورشید میشمسی هستند كه به دور خ

                                                            
، نوشته خزّاز رازى، باب ما جاء عن سلمان فی الـنص   کفایة األثر)به نقل از كتاب  153 ، ص96ج ، بحاراألنوار .1

 (.139على األئمة االثنی عشر، ص 

 .2-9، آیات ملک. 1
 .11، آیه نباء. 9
 .6، آیه ق. 2
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 .باشند می 9ومرحوم بالغی1سید هبه اهلل شهرستانی، 1طنطاویها  آن نمونه

ست كه علـم بشـری هنـوز در ابتـدای مسـیر خـویش اسـت و تـا          ها همه در حالی این

نظریه قطعـی در   و اثباتا  یابی به اسرار جهان هستی راه بسیاری در پیش دارد.و نفیا  دست

های بیهـوده منتظـر بمـانیم تـا شـاید       كه به جای این تالش ستاین مورد ندارد وبهتر ا

ای علمی پرده از اسرار خلقت كنار زنند و این مجهوالت را مکشـوف  ه روزی پیشرفت

 گردانند.

های علمی  تذكر این نکته ضروری است كه میان دیدگاه مفسران كه با استفاده از دیدگاه

 .رند و صراحت بیان قرآن تفاوت استآو می برداشتی درست یا صحیح از آیات به عمل

 و اشتباه برداشت مفسران را نباید به حساب قرآن گذاشت.

البته از نظر ما دیدگاه عالمه طباطبائی در این مورد بهترین نظریه است. ایشـان از ظـاهر   

كنند كه آسمان دنیا همین جهان سـتارگان بـاالی سـر ماسـت و      آیات چنین استفاده می

به ما همین عالم ها  آن ترین ند كه نزدیکهست انه فضاهای بر روی همگ های هفت آسمان

ها به عنوان جایگاه فرشتگان معرفی  كه در قرآن آسمان ستارگان است. از منظر ایشان این

هـا   كه آسـمان  یا این -گردند  جا بر زمین نازل شده و به آن باز می شده است ـ كه از آن 

همگـی بیـانگر وجـود نـوعی     ، شوند بركات باز میی است كه هنگام نزول یدارای درها

گانه است؛ البته نه به نحو ارتباط مادی و  های هفت ارتباط میان عوالم فرشتگان و آسمان

به ها  آن بلکه به این صورت كه فرشتگان دارای عوالمی ملکوتی هستند كه از، جسمانی

آثارِ عوالمِ ملکـوت بـه    گانه تعبیر شده است و سر این تعبیر و انتسابِ های هفت آسمان

هـا از حیـث شـمول و احاطـه و      وجود مشابهتی است كه این عوالم با آسمان، ها آسمان

ی به یبرتری دارند و چنین تسامحی در تعبیر به منظور نزدیک كردن مطالب عمیق ماورا

  2ذهن بسیط و محدود به ادراكات مادیِ بشر است.

                                                            
 .21-23، ص 1ج ، تفسیر الجواهر. 1
 .153-155، صهیئت و اسالم. 1
 .5، ص 1ج ، الهدی الی دین المصطفی. 9
 .939-931، ص 15ج ، المیزان. 2
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حركت ماه و خورشید به فلـک تعبیـر شـده    دربعضی آیات قرآنی از مسیر گفتنی است 

الَ  ؛1یَسْلبَحُونَ  وَهُوَ الَذِی خَلَقَ اللَمْلَ وَالنَ َارَ وَالشَلمْسَ وَالْقَمَلرَ کُللٌ فِل  فَلَلكٍ     : است

ایـن   1.حُونَفَلَلكٍ یَسْلبَ   الشَمْسُ یَنْبَغِ  لَ َا أَنْ تُدْرِوَ الْقَمَرَ وَالَ اللَمْلُ عَابِقُ النَ َارِ وَکُلٌ فِل  

زیرا ماده فلک در لغت عرب بر گرد بودن  ،تعبیر هرگز ناظر به فرضیه بطلمیوس نیست

فلکـه  »شـود ماننـد    چیزی داللت كرده و این واژه بر هر چیز گرد و مدوری اطالق مـی 

این تعبیراشاره به مدور بودن مسیر حركت ماه و خورشـید در   9دوك نخ ریسی.: «معزل

 است. ـه بطلمیوس و نه فرضی ـ آسمان

وَلَقَدْ خَلَقْنَلا فَلوْقَکُمْ   گانه( در آیه شریفه  های هفت )راه« سبع طرائق»چنین منظور از  هم

بلکه ، مدارهای افالك در هیئت بطلمیوسی نیست2عَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا کُنَا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِمنَ

هـا قـرار    مور اسـت كـه در آسـمان   این عبارت اشاره به مسیرو بسترهای تدبیر و تقدیر ا

 دارد.

طریقه )كه طرائق جمع آن است( در فرهنـگ قـرآن كـریم بـه معنـای مـذهب و        اساسا 

وَأَنَا مِنَا الصَالِحُونَ وَمِنَلا دُونَ  سوره جـن   11اعتقادی است؛ همانند آیه ـ   مشرب فکری

همـین   16است و آیه  گوناگون هبی مذاعنم به «اطرائق قدد» كه طَرَائِقَ قِدَدا ذَلِكَ کُنَا

راه حـق و  ، كه منظـور از طریقـه   الطَرِیقَةِ لَأَعْقَمْنَاهُمْ مَاءً غَدَقا وَأَلَوِ اعْتَقَامُوا عَلَىسوره 

إِذْ یَقُولُ أَمْلثَلُ ُمْ  ، وَیَذْهَبَا بِطَرِیقَتِکُمْ الْمُثْلَىسوره طه  132و  69هدایت است و آیات 

 .است و بهتر رترى روش استوااعنكه طریقه مثلی و امثل به م بِثْتُمْ إِالَ یَوْماطَرِیقَةً إِنْ لَ

ها گفته است بدان جهت است كه جایگاه  های تدبیر و تقدیر امور را آسمان كه راه و این

)البتـه بـه همـان     باشـد  ها می است در آسمانها  آن مالئکه كه تدبیر امور هستی بر عهده

 2.تَنَزَلُ الْمَالَئِکَةُ وَالرُوحُ فِم َا بِإِذْنِ رَبِ ِمْ مِنْ کُلِ أَمْرٍ: معنایی كه گذشت(

                                                            
 .99، آیه انبیاء. 1
 .23، آیهیس. 1
 .229-221، ص 2ج ، معجم مقاییس اللغه. 9
 .15، آیه مؤمنون. 2
 .2، آیهقدر. 2
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 هفت آسمان تو در تو .8

در تمـامی   هـا  تمامی انسان 1عَبْعَ عَمَاوَاتٍ طِبَاقا   أَلَمْ تَرَوْا کَمْفَ خَلَقَ اللّه در آیة: سوال

هـای   امت ها و خصوصا  نساناعصار مخاطب هستند. پرسش این است كه چگونه برای ا

توانـد باشـد؛ در    ها دلیلی بر اتقان صـنع الهـی مـی    جاهل پیشین طبقه طبقه بودن آسمان

ها نداشته و ندارند؟ این پرسش  هیچ اطالعی از طبقات تو در توی آسمانها  آن كه حالی

 ُمْ کَمْفَ بَنَمْنَاهَلا وَزَیَنَاهَلا   أَفَلَمْ یَنْظُرُوا إِلَى السَمَاءِ فَوْقَ: درباره آیات مقابل هم مطرح است

الَذِی خَلَقَ عَبْعَ عَمَاوَاتٍ طِبَاقا مَا تَرَى فِ  خَلْقِ الرَحْمَنِ مِنْ تَفَلاوُتٍ   1وَمَا لَ َا مِنْ فُرُوجٍ

 9.تَرَى مِنْ فُطُورٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ

« هـای دارای طبقـات   آسمان» شود كه ما طباق را به جا ناشی می این پرسش از آن: پاسخ

كه مشهور مفسران هفت آسمان را بـه سـان گنبـدهایی بـر فـراز هـم        معنا كنیم؛ كما این

 2اند. پنداشته

مَلا تَلرَى   كه در آیه سوم سوره ملک پس از واژه طباق و متفرع بر آن عبارت  در حالی

و تبیـین طبـاق بـوده و     آمده است كه به نحـوی توضـیح   فِ  خَلْقِ الرَحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ

هـا در كیفیـت    كه منظور از این كلمه سازگاری و همانندی آسـمان  شاهدی است بر این

ی انشقاق و خلل و عدم انسـجام(  اكه نفی فطور )به معن خلق و استواری است؛ كما این

های آسمان از یکدیگر شود(  ی شکاف و خالئی كه موجب جدایی تکهاو فروج )به معن

پیوستگی و یکپـارچگی  ، كه مقصود شاهد دیگری است بر این، در این آیاتها  از آسمان

كه این مطلب را هر انسـانی  ، ستها آن در آفرینشها و انسجام  كامل میان اجزای آسمان

 آن را در، و زمـین دقـت كنـد    هـا  اگر در نظـم آسـمان  ، در هر سطحی از علم و آگاهی

   یابد. می

 ها آسمان آکنده از برج .6

                                                            
 .12، آیهنوح. 1
 .6، آیه ق. 1
 .9، آیه ملک. 9
، روح المعـانى آیه پیشین از سوره ملک و سوره نوح؛ آلوسى،  ذیل 969و  911 ، ص 13ج ، مجمع البیان. ر.ك: 2
 .52و  6 ، ص13ج ، تفسیر مراغى؛ 52و  6، ص 13ج 
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: هـای متعـددی وجـود دارد    ر برخی آیات قرآنی آمده است كه در آسمان بـرج د: سوال

تَبَلارَوَ   ؛1وَلَقَدْ جَهَلْنَا فِ  السَمَاءِ بُرُوجا وَزَیَنَاهَا لِلنَلاظِرِینَ  ؛1وَالسَمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ

آیا مقصود از بروج در ایـن   9مُنِمرا الَذِی جَهَلَ فِ  السَمَاءِ بُرُوجا وَجَهَلَ فِم َا عِرَاجا وَقَمَرا

گانه در آسـمان   های دوازده آیات همان اشکالی است كه علمای نجوم و هیئت برای برج

 كنند؟ ستارگان را رصد میها  آن رسم كرده و توسط

ی خود ستارگان است به قرینه عطف سراج )خورشید ابروج در این آیات به معن: پاسخ

گانـه باشـد عطـف     هـای دوازده  ی برجاچرا كه اگر بروج به معن تابان( و قمر منیر بر آن؛

 مذكور صحیح نبوده و تناسبی میان معطوف و معطوف علیه نخواهد بود.

ـ    كه از ستارگان به برج اما علت این ی اها تعبیر فرموده آن است كه برج در لغـت بـه معن

ان از آن جهـت كـه   است و ستارگان آسم« ای شکل دژ و كاخ یا هر بنای مرتفع استوانه»

هـای درخشـانی بـر صـفحه      رسند )و گویا حباب وار به نظر می به سبب نورافشانی دایره

2رَجِلممٍ  وَحَفِظْنَاهَلا مِلنْ کُللِ شَلمْطَانٍ    جا كه به اعتبار آیاتی نظیر  آسمانند( و نیز از آن

هـا   و كاخها  شباهتی با برج، ها هستند ها و دژهایی محکم برای حفاظت آسمان گاه كمین

ها تعبیر  ها و برای اشاره به این جهات از ستارگان به برج دارند و به اعتبار همین شباهت

كه عالمه طباطبائی و شیخ محمد عبده نیز همـین عقیـده را در ایـن     كما این شده است.

 2زمینه دارند.

 زده هایى از ابرِ یخ کوه .31

یُزْجِل  عَلحَابا ثُلمَ       أَلَمْ تَرَ أَنَ اللّله یه ها( و برد )تگرگ( در آ منظور از جبال)كوه: سوال

مِنْ السَمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِم َا مِنْ  یُؤَلِفُ بَمْنَهُ ثُمَ یَجْهَلُهُ رُکَاما فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِالَلِهِ وَیُنَزِلُ

                                                            
 .1، آیه بروج. 1
 .16، آیه حجر. 1
 .61، آیه فرقان. 9
 .15، آیه حجر. 2
وره حجـر و  ى در تفسیر سئالبته عالمه طباطبا، 965 ، ص13ج ، المیزانو  25، ص تفسیر جزء عم . محم د عبده، 2

 دیدگاه كه این كما ـكنند گرفته است  كه عالمان هیئت براى خورشید و ماه ترسیم می  معناى منازلى فرقان بروج را به
 .اند پذیرفته را ما مختار معنای و كرده عدول معنا این از بروج سوره تفسیر در اما ـ است چنین مشهور
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چیست؟ آیا 1یَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ یَکَادُ عَنَا بَرْقِهِ بَرَدٍ فَمُصِمبُ بِهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ یَشَاءُ

 هایی از تگرگ وجود داشته باشد؟ امکان دارد كه در آسمان كوه

ن در مورد این آیه اختالف نظر دارنـد. بیشـتر قـدما از كنـار ایـن آیـه بـه        امفسر: پاسخ

رداشـت  اند و برخی نیز بـه ظـاهر عبـارات آن تمسـک كـرده و چنـین ب       سادگی گذشته

در آسـمان نیـز   ، هایی از سنگ خلق نمـوده  گونه كه خداوند در زمین كوه اند همان نموده

 1بارد. بر زمین میها  آن هایی از تگرگ و یخ آفریده كه باران و تگرگ از كوه

كـه در   از جـنس تگـرگ   هـایى  خداوند متعـال از كـوه  : ی آیه چنین استابه نظر ما معن

ترین نـوع   ابرهاى متراكم است كه مهم، ها ومراد از كوه «فرستد آبى فرو مى، است آسمان

هاى فوقـانى   به الیهرسیده و كیلومتر  13تا  12گاهى به ها  آن وعمق ارتفاع ا بوده وابره

به واسطه و  متصل هستند، نوسان است در درجه زیر صفر 53تا 63بین ماى آندكه  جو

  شود. مى تگرگ در باالترین نقطه این ابرها تشکیل این سرما

در  "مـن "برای ابتـدا و   «من جبال»و « من السماء»ی ها عبارت در "من"بنابراین حرف 

كـه  هـا   آن به اعتبار قلـه  )هر چند .بیانگر جنس ابرهای كوه پیکر است «من بَرَد»عبارت 

 گیرد.( جا شکل می تگرگ در آن

هـاى  موجـب جـدا شـدن بار    ابرهـا  طبقـات فوقـانی  تشکیل تگـرگ در   ،سوی دیگراز 

كـه   -تـر  طبقـات پـایین   بر دارای بار منفی شود و هنگامى كه تگرگِ الکتریکى منفى مى

شـود   می در اثر باال رفتن درجه حرارت ذوب، بارد مى - باالى صفر استها  آن حرارت

هنگـامى كـه هـوا در     گـردد و  موجب جدا شدن بارهاى الکتریکى مثبت مى كه این امر

الکتریکـى بـه صـورت     تخلیه بار، منفى باال را تخلیه كند تواند بار هاى پایین نمى عرصه

 كند. برق جلوه مى

                                                            
 گـاه  دهـد، آن  مى پیوند آن   هاى پاره] میان سپس راند مى  بادها به] را اابره خداوند كه اى ندیده آیا :29، آیه نور. 1
 ـ  است آن در كه هایى كوه از آسمان از آید، و مى بیرون آن میان از كه بینى را باران كند، پس مى انبوه و توده را آن
 خواهـد  كـه  هـر  از و درسـان  مـى  خواهـد  كـه  هـر  به را آن   زیان] و فرستد مى تگرگ ـ  شده منجمد ابرهاى انبوه
 ببرد. را دیدگان   روشنى] كه است نزدیک برقش درخشندگى گرداند مى

 .12 ، ص12ج ، التفسیر الکبیر؛ ر.ك: 151 ، ص15ج ، روح المعانى، 125 ، ص5ج ، مجمع البیان. 1
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 امتداد ناگهـانی هـوا   و موجب كششبرق  حاصل از حرارت شدید و ناگهانى ،طرفی از

. آیـد  مـى پدیـد  رعـد   و شدهاز هم جداقطعات هوا ، بر اثر این كشش ناگهانى شود و می

مستمر صداى اصلى رعد در  ثر بازتابفرآیندى طبیعى است كه بر ا، صداى مهیب رعد

تناسـب فـراز اخیـر آیـه كـه      وجـه   بدین سـان 1آید. تر جو به وجود مى هاى پایین عرصه

 .شود روشن مى ما قبلشبا  یَکَادُ عَنَا بَرْقِهِ یَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ: فرماید مى

 هفت زمین .33

رآن كریم به صورت مفرد به در تمامی مواضع در ق «ار »با توجه به اینکه واژه : سوال

الَلذِی خَلَلقَ عَلبْعَ       اللّله : مقصود از همانندی در این آیه شریفه چیست، كار رفته است

آیا منظور همانندی در اتقان و صنع است یـا در عـدد؟ و    1عَمَاوَاتٍ وَمِنْ الْأَرْ ِ مِثْلَ ُنَ

 گانه كدامند؟ های هفت زمین، اگر منظور همانندی عددی است

برای تعدد ار  تفسیرهای مختلفـی  ، دانند كه این همانندی را در عدد می كسانی: پاسخ

 9دانند. را ناظر به هفت قاره و بخش مهم زمین می اند. بعضی آن ارائه كرده

دانند كه هر طبقه آثار و  را هفت الیه بودن پوسته و طبقات زمین می برخی منظور از آن

سیاره در حـال   هفترا  برخی دیگر مراد از آن 2د.های مخصوص به خود را دار ویژگی

ها و پوشش هـوایی اطـراف آن هـم یکـی از      دانند كه هر سیاره یکی از زمین گردش می

 2باشد و سیاره ما نیز یکی از این هفت مورد است. گانه می سماوات هفت

مان اول زمین و آسمان اولند و پس از آس، از دیدگاه برخی زمین ما و آسمانِ بر فراز آن

زمینی قرار دارد كه بر فرازش آسمانی است و بر فراز آسمان دوم زمینی كه بـر فـرازش   

                                                            
 .121 ، ص6ج ، التمهید فی علوم القرآن. براى آگاهى بیشتر ر.ك: 1
 .11 ، آیهطالق .1
آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکاى شمالى، آمریکاى جنوبى، استرالیا و بخشى كه هنوز كشف نشده هفت قاره،  مراد از. 9

ا به كلـى از بـین بـرده اسـت یـا كـامال  از بـین نرفتـه، بلکـه بقایـاى آن كـه همـان             ر است یا حوادث دریایى آن
قطـب   عـالوه پنج قاره معروف به مراد، كه  ؛ یا اینیا در زیر قطب جنوب قرار دارد، باقى است جزایركوچک باشد

 .شمال و قطب جنوب است
 .161 ، ص12ج ، تفسیر نمونه؛ 955 ، ص13ج ، المیزان. 2
الهدى یلى دیـن  مطرح كرده است. ر.ك: « وَمِن األر  مِثْلَ ُنَ»ی امعن در هر سه این احتماالت را . مرحوم بالغى2

 .5ـ  5 ، ص1ج ، المصطفى
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آسمان سوم است تا هفت زمین و هفـت آسـمان؛ بـه همـین مضـمون روایتـی از امـام        

 1نیز وجود دارد. {رضا

ن چنین پنداشته كه مراد از همانندی در آیه مذكور همانندی عددی است؛ ایکی از مفسر

زمـین وجـود   هفـت  كند كـه تنهـا    برای حصر نیست و داللت بر این نمی هفتدد اما ع

گویند كمترین تعداد كرات زمینـی كـه    دانشمندان هیئت و نجوم می: گوید دارد. وی می

میلیون اسـت؛ البتـه ایـن    سیصـد دانـیم   را ستاره میها  آن گردند و ما به دور خورشید می

شود بنا بـر نظـر    می گفتهاند كشف كنند....  نستهبه حال توا تعداد آن مقداری است كه تا

 شمارند و ساكنان كره زمـین در مقایسـه بـا سـاكنان     بی كرات قابل سکونت، دانشمندان

 1باشند. ای در مقایسه با انسان می مانند مورچهها  آن

د ان برخی نیز با اعتقاد به این نظریه و برای تأیید آن به روایتی از ابن مسعود استناد كرده

 گانه و هـر آنچـه در   هاى هفت زمین و ها نسبت آسمانكند كه  كه از پیامبر اسالم نقل می

 9همانند نسبت یک حلقه به صحرایى پهناور است.، كرسى هاست به و میان آنها  آن

هـا   آن هـا و قابـل سـکونت بـودن     دیگر مفسران نیز روایات دیگری دال بر تعدد زمـین 

همـه  ، گونه است( و به ظن غالب مطالب غریب و افسانهاند )كه برخی مشتمل بر  آورده

 2اند. اسرائیلیاتی هستند كه با اسناد جعلی وارد حوزه تفسیر و حدیث شدهها  آن یا بیشتر

در  ـی هـا اسـت    كه موهم تعدد زمین ـی ست كه به جز آیه مورد بحث  ها همه در حالی این

له نداریم؛ امـا در مقابـل در   ئمسای به این  هیچ جای دیگر قرآن تصریح و یا حتی اشاره

بـه صـورت   « سـماوات »به صورت مفرد در كنار « ار »موضع واژه دویست قریب به 

كه این امر احتمال مـذكور در آیـه مـورد بحـث را هـم از بـین        2است جمع به كار رفته

عـدد  هفـت  ها  برد. ویال جا دارد كسی این چنین بپرسد كه اگر زمین هم مانند آسمان می

                                                            
 .26 ، ص5ج ، تفسیر البرهان. 1
 .، با اندكی تغییر و تصرف132 ، ص12ج ، تفسیر جواهر. 1
 .121 ، ص15ج ، تفسیر مراغى. 9
نـور  ، 952 ، ص2ج ، تفسـیر ابـن كثیـر    ؛3 ، ص15ج ، جامع البیـان ؛ 111ـ   113 ، ص5ج ، الدر  المنثورر.ك:  .2

 .962ـ  962 ، ص2ج ، الثقلین
، آیـه  شـورى  ؛69 ، آیـه زمر ؛.55 ، آیهنمل؛ 16 ، آیهروم ؛13 ، آیهانلقم ؛12 ، آیهنمل ؛21و  1 ، آیاتفاطرنظیر  .2
 .و... 22 ، آیهیسراء ؛51، آیه زخرف ؛13
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)استعمال ار  بـه صـورت مفـرد در كنـار       چه مصححی برای این نوع استعمال، باشد

های جمع( آن هم با این حجم از تکرار وجود دارد؛ خصوصـا كـه در میـان ایـن      آسمان

 ها و زمین هستند. له خلقت آسمانئموارد آیات متعددی ناظر به مس

 همـراه بـا  « االر »در آیه مذكور به صورت نکـره آمـده و   « سماوات»كه  مضاف بر این

زبـان آن روزگـار    كه عهد ذهنی است؛ یعنی همان زمینی كه نـزد مخـاطبین عـرب   « ال»

كنـیم چیـز    هم جز همین زمینـی كـه بـر آن زنـدگی مـی      شناخته شده بوده است كه آن

بنابراین آیه كامال ظهور در این دارد كه منظور از مماثلت و همسـانی  1باشد. دیگری نمی

بر فر  هم همانندی در تعدد  نه تعداد.، است ه آن دو در آفرینشتشاب، آسمان و زمین

)با توجه به آنچه در مـورد عهـد ذهنـی بـودن ال      «وَمِنْ الْأَرْ ِ مِثْلَ ُنَ»تعبیر ، را بپذیریم

هاسـت كـه    در تعـدد ماننـد آسـمان   ، معنایش این است كه همین زمین معهـود  گذشت(

اد زمین باشد. البته اطالق ار  بر مناطق آبـاد  بایستی مراد از آن هفت منطقه بزرگ و آب

 1«أَوْ یُنفَوْا مِنْ الْأَرْ ِ»: آن در لغت عرب امری رایج بوده و در قرآن نیز آمده است؛ مانند

فی االر  نازل گردیده و بنا بر تفسیر فقها مـراد از ار  در ایـن    نیمفسدكه در شأن 

گانه در احادیـث و ادعیـه    های هفت زمینآیه مناطق آباد زمین است. بنابراین مقصود از 

 .ستمأثوره نیز همین معنا

 گاه گِل آلود غروب .31
حَتَى إِذَا بَلَلغَ مَغْلرِوَ   : فرماید درباره ذوالقرنین مى در سوره كهف خداوند متعال: سوال

به سیاهى  اى است كه رنگش ل گندیدهگِ« الحمأ». 9فِ  عَمْنٍ حَمِئَةٍ الشَمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُوُ

به معنای « مسنون حمأ»كند و  رسوب مى های آن هكنارو هاى راكد  گراییده و در زیر آب

                                                            
اى كـه بـر روى آن    رهسیاغیر از همین  در طول تاریخ بشر تا به امروز زمینی ها انسانبلکه باید گفت همه افراد  .1

نند نام دیگر سی ارگان، علم شخص براى همین سیاره است ما« ار » كه اینشناسند. افزون بر  كنیم، نمى زندگى مى
اند كه هر آنچه باالى سر توست، آسمان است و هـر آنچـه    ، اسم جنس عام نیست؛ از این رو گفته«سماء»و مانند 

یرپاى مردمـان  ؛ و زمین را ز13آیه  ،الرحمان وَالْأَرْ َ وَضَهَ َا لِلْأَنَامِفرماید:  زیر پاى توست، زمین نام دارد! و مى
 نهاد.

 .99 ، آیهمائده .1
 .56 ، آیهكهف .9
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ذوالقـرنین در سـفر خـود بـه     ». بنابراین معنای آیه مذكور آن است كـه  است متعفن گِل

بود كه گویـا در چشـمه یـا    ای  جا به گونه مکانی رسید كه منظره غروب خورشید در آن

این مکان كجاست و مراد از این كه خورشید در «. كند آلود غروب میدریایی تیره و گل 

 كند چیست؟ می گل گندیده غروب

كه این مکان كجا بوده است احتماالت متعـددی مطـرح گردیـده؛ بعضـی      در این: پاسخ

اند مکان مذكور ساحل دریای آتالنتیک بوده است كه ذوالقرنین در سـیر خـود بـه     گفته

گونه یافت كـه گویـا در    خورشید را این، رسید و به هنگام غروبجا  سمت باختر به آن

رود. برخی دیگر آن منطقـه را سـاحل    می دریایی متالطم به رنگ سبز مایل به سیاه فرو

جـا توقـف    دانند كه ذوالقرنین در سفرش به تـونس و مـراكش در آن   دریای مدیترانه می

 نمود.

 یکی از نهرها به دریا ذوالقرنین در ورودییم یارجح آن است كه بگو :اند بعضی نیز گفته

هـایى كـه    با تاالب؛ روید جا كه گیاهان فراوانى مى همانای را مشاهده كرد؛  چنین منظره

 1شوند. جمع می  لغزنده های لگِها  آن هاى آب هستند و اطراف گویا چشمه

در كـه   1آن است كه ذوالقرنین همان كوروش هخامنشـی اسـت  تر صحیحبه نظر ما قول 

رسید كه مشـرف بـر    «اَیونی ه»اى به نام  به منطقه، غرب آسیاى صغیر مسیر فتوحاتش در

ساحلی بسیار پرچین و شکن دارد ، . دریا در این منطقهاست 9دریاى اژه تنگه داردانل و

ها نفوذ كرده و همین امر باعث به وجود  و خشکیِ ساحل گاه تا چندین كیلومتر در آب

است.   شده ی نظیر خلیج هرمس و مندریس بزرگ و كوچک و...های متعدد آودن خلیج

و  كیلومتر در دل دریا نفوذ كرده 113 است كه به طول ازمیر خلیج، ها یکی از این خلیج

بـه   اند كـه شـکل چشـمه    اى آن را احاطه كرده غرب به گونه تاهاى بلورى از شرق  كوه

آتشفشانى و  مراه با مواد  مذابآلود و ه هاى گل با آب« غدیس»و رود  است خود گرفته

در « سـارد » ریزد. هنگـامى كـه كـورُش نـزد     از فراز فالت آناتولى به آن مى، خاك سرخ

خورشید به هنگام غروب  رو شد؛ گویا های عجیب روب با منظره، نزدیکى ازمیر فرود آمد

                                                            
 .233، ص 2ج ، فی ظالل القرآن .1
 در فصل پنجم همین كتاب، ماجرای ذوالقرنین تشریح شده است. .1
 امروزه دریاى اژه بخشى از سواحل تركیه فعلى و در كناره دریاى مدیترانه است. .9
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و سرخى غـروب بـا گِـل    رفت  فرو می - كه كامال  شبیه یک چشمه بود -این خلیج  در

شـاید   شد. ه میدرآمیخت، ریخت سیاهى كه از رودخانه غدیس به خلیج ازمیر مى سرخ و

 1رنگى باشد كه در قرآن از آن یاد شده است. همان چشمه گل آلود و تیره این

 تاریخىی ها قرآن و واقعیت

كـافى   اند كه قرآن دچار اشتباهات تاریخى است! و همـین كاسـتى   تهشین پنداچنبرخى 

مـا در   دهد. رخ نمى یاز وحیانى بودن ساقط كند؛ چرا كه در وحى اشتباه است تا آن را

جا به شبهات مطرح شده در این زمینه پرداخته و به یاری خداونـد باطـل و موهـوم     این

 رسانیم. را به اثبات میها  آن بودن

 مسئله هامان. 3

بنا بر ظـاهر   كسى كه 1آمده است. فرعون در كنارقرآن  آیه ینهامان در چنداسم : سوال

بـود و فرعـون بـه وى فرمـان داد     وی دربـار   بزرگان کى ازیوزیر فرعون یا  ،این آیات

این هامان در تـاریخ   9موسى بر فراز آن برود. یابى به خداى كاخى بنا كند تا براى دست

 شود؟ می به چه شخصی تطبیق

تئـودور  » ز سـوى انیـز  اسـرائیل و اخیـرا     ها پیش توسط بنـى  مسئله هامان از قرن: پاسخ

كاسـتن از عظمـت    هدف به ویزیآ به عنوان دست، آلمانىنام  صاحب مستشرق «نولدكه

 شده است. مطرح قرآن كریم

بـه   در عـراق  ساختن بـرج بابـل  له اول درباره ئمس :له مطرح استئدرباره هامان دو مس

لى دارد و آثار آن هنوز در چند مـای  این برج در قسمت شرقى فرات قرار ؛دست اوست

برخى بر این باورند كه هامان این برج را سـاخت و بـراى    خورد. شهر حلّه به چشم مى

فرعـون برفـراز آن رفـت و     سپسكارگر را به خدمت گرفت.  انجام این كار پنجاه هزار

تیـر  ، ای دچار كند خواست او را به فتنه كه میآسمان رها كرد و خداوند  جانببه  تیرى

                                                            
 .122ـ  129ص ، مفاهمم جغرافمة .1
 .12و  19 ، آیاتغافر؛ 93آیه  ،عنکبوت ؛95و 5و6 ، آیاتقصص .1
 گروهى بر این باورند كه این ساختمان، برج بابل است.، 12و  19 ، آیاتغافر ؛95 ، آیه. قصص9
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به سوى آنان برگرداند. با دیـدن تیـر فرعـون بانـگ     ، بود ونرا در حالى كه آغشته به خ

 آوردم! موسى را از پاى در برآورد كه خداى

ای به این داستان نشده و منبع دیگـری هـم بـرای آن     البته نه در قرآن و نه تورات اشاره

موسـى   ی جوى خـدا و جستعالوه بعید است كه فرعون تا بدین حد در  هشناسیم. ب نمی

 چنین ابلهانه. ای این اندیشانه و با شیوه گونه ساده این هم باشد؛ آن  جد ى بوده

استهزا  نظر برخی مفسران بر آن است كه فرعون چنین دستوری را از سرِ ،به همین دلیل

را بـه سـخره گرفتـه و بـه      {و تمسخر صادر كرد تا بدین وسیله ادعای حضرت موسی

ورد ادعای موسی را جز بـا رفـتن بـه    توان وجود خدای م خیال خود نشان دهد كه نمی

 1آسمانها اثبات كرد.

هایی شباهت دارد كه  ادعای مذكور هیچ سند و مدركی ندارد و بیشتر به افسانه ،بنابراین

 بافند. را از خود می اسطوره سرایان آن

منصـبی در دربـار فرعـون     اثبات اصل وجود چنـین شخصـیت صـاحب    ،له دومئاما مس

اسـرائیل و نـه هـیچ منبـع      كه نه در تـاریخ بنـی   ؛ و حال آنمعاصر حضرت موسی است

كه اگـر چنـین شخصـیتی وجـود      است؛ در حالی تاریخی دیگری نامی از وی برده نشده

 توانست تا بدین اندازه گمنام باشد. نمی، داشت می

وزیر خشایار ، «همداثا بنهامان »آیه سوم آمده است كه « اَستیر»سفر ، در عهد عتیق، بله

یعنى چند  1میالد( قبل از 256پادشاه ایران بود كه پس از پدرش داریوش )در سال  ،شاه

 به پادشاهى رسید. هامان در آغاز از مقرّبـان دربـار   حضرت موسی و فرعونقرن پس از

مردى ، اوام ا بعدها مغضوب وى شد و او را به دار آویخت و به جاى ، خشایار شاه بود

، اَسـتیر  . مردخـاى عمـوى شـهبانو   ه وزارت منصوب كـرد را ب« مَردُخاى»یهودى به نام 

 بود. خشایار شاه همسر

                                                            
ج ، تفسیر مراغی و 51ـ  51، ص 12ج و  152ـ  159، ص 5ج ، فی ظالل القرآن، 129 ، ص12ج ، تفسیر كبیر. 1
 .51، ص 12
 .31، ص خ ایرانتاری. ر.ك: 1



 

 

 

 
 

   115  های علمی، تاریخی و ادبی قرآن و واقعیت

نـامی از   –چه ایرانی و چه غیـر ایرانـی    –گونه كه گفتیم در هیچ منبع تاریخی  اما همان

كه ایـن داسـتان نیـز از     رسد می ت. به نظراس فردی با این اسم و خصوصیات برده نشده

 یه و اساسی ندارد.های اسرائیلی است كه هیچ پا افسانه

شـیوه عـرب    ای معرب است و اساسـا  است قطعا واژه اما هامانی كه در قرآن كریم آمده

معرّب  كه ابراهیم مانند های دیگر را معرب گرداند؛ كلمات دخیل از زبانین است كه چن

« مُوشـى »موسى معرّب  باشد و جد اعلی میبه معناى « أب رام»ش اصل واست « أبراهام»

نیـز   گفته شده كـه هامـان  باشد.  می« شمرونى»و سامرى معرّب « گرفته از آب» به معناى

كـه نـامش بـر رئـیس      اسـت  مصـر  بزرگِ خدایان «آمون. »است «اَمانا»یا « آمون»معرّب 

هم نام بزرگ خدایان مصـر  « آمون»شد. به عبارت دیگر  كاهنان معبد آمون نیز اطالق می

آن چنـان  ، كه از زمان خانـدان نـوزدهم   ؛ كسیبوده و هم لقب رئیس كاهنان معبد آمون

به حکومت نیل علیا گمارد و بـدین سـان فرمانـده     جایگاه بلندى یافت كه فرعون او را

او  1هاى خدایان شـد.  گاه و سرپرست ارشد پرستش ورىتكلّ ارتش و رئیس خزانه امپرا

م ناظر در همه باالترین مقا و 1كرد ت نظارت مىحکومعمال  بر همه امور عمومى و مالى 

داراى مقام وزارت فرعون هـم   «آمون»بزرگ كاهنانِ ، بدین ترتیب 9كارهاى پادشاه بود.

است و این دو اسم از نظر تلفـظ   «آمون» همان، در قرآن« هامان»بود. بنابراین مقصود از 

نیـز تلفـظ   « اَمانـا » بـه صـورت   «آمـون » گاه كه بدانیم به هم نزدیکند؛ به ویژه آن، و وزن

 2است. دهش مى

 آتش برگِل. 3

                                                            
 .213، ص تاریخ مصربرستید،  .1
 پاریس. 125م، ص  1362، فراعین مصر ثقافةدوماس،  .1

 .156، ص الدفاع عن القرآن ضد  منتقدیههمان و نیز ر.ك: عبدالرحمان البدوی،  .9
ــه:   .2 ــد ب ــاهى بیشــتر بنگری ــراى آگ  م 1351، ســتون یکــم، چــاپ 911، ص 1؛ ج دائللرة المهللارف بریتانمکللاب
(Encyclopeldia Britanica,  , P    , coll.  , ed       ( در آن آمده است كه امور كشور مصر در آن زمـان )دوره

عقیده رسمى، حکومت از آن خـدایان بـود.    شد و براساس هاى نوزدهم و بیستم( بر اساس دیانت اداره مى خاندان
ریزان شیوه حکومـت بـراى پادشـاهان مصـر      اینان برنامهاین خدایان عبارت بودند از: اَمان تهى بزپاى میلیوپولس. 

بودند و سیاست حاكم همان بود كه نمایندگان كاهنـان معبـد آمـون )یعنـى بـزرگ كاهنـان( بـه حاكمـان دیکتـه          
كردند. به همین دلیل فراعنه مصر امور سیاسى و اداره كشورها را به كاهنان واگذار كرده بودند. كاهنـان نیـز از    مى

 هاى عظیمى دست یافتند. با استفاده از قداستِ كهانت، به ثروت این رهگذر
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وَقَالَ فِرْعَوْنُ یَا أَیُ َا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَکُمْ مِنْ إِلَهٍ غَمْرِی فَأَوْقِدْ لِل  یَلا هَامَلانُ عَلَلى الطِلمنِ      

 .1لِ  صَرْحا لَهَلِ  أَطَلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوعَى... فَاجْهَل

 مرسوم نبوده است ها اندورو گچ در آن  اند كه ساختن خانه با آجر پنداشته چنینبرخى 

بزرگ در بعلبک و  هیکل ؛ مانند اهرام مصر واند هساخت را با سنگ و صخره مى ها خانه و

صـنعت آجرسـازى و بـه     كـه تـاریخ   حـالی  ؛ درهـا  میدان روم در بُصرى و دیگر جـای 

از  یعنى حدود پـنج هـزار سـال پـیش    ، زندگى فرهنگى بشر كارگیرى آن در بنا به آغاز

انـد كـه    هاى بستر نیل آجرهاى بزرگى یافتـه  حفاری در شناسان باستانگردد.  میالد بر مى

در ساحل نیـل   چنین هم گردد. به پنج هزار سال پیش از میالد بر مىها  آن ساخت تاریخ

بـه  هـا   آن پیدا شده كه با آجر و پوششى از چوب ساخته شده و تاریخ بنـاى  هایى مقبره

 گردد. ز میالد بر مىهزار سال پیش ا سه

های آجری  های همسایه نیز ساختمان له منحصر به مصر نیست و در كشورئالبته این مس

بـراى سـاختن   ، آشـوریان در شـمال عـراق   با چنین قدمتی وجود دارد؛ به عنوان نمونـه  

ها از آجر و گـچ اسـتفاده    سردرها و محراب هاى هاللى بر قوس هاى سنّتى خود و خانه

كـه  « بابل»شهر و یا  رسد سال پیش از میالد مى تاریخ آن حدودا  به دو هزار اند كه كرده

داراى ، عهد باستان است ترین شهرهاى مشرق زمین در و بزرگ، مشهورترین، ترین كهن

هاى بلندى است كه  كوشک ها و گاه پرستش، هاى اشرافى ساختمان، ها كاخ، بناهاى عظیم

به بیش از پنج هزار سال قبل از میالد ها  آن خ بیشتراند و تاری همگى از آجر ساخته شده

 1رسد. مسیح می

 خداى دست بسته .1
هاى خودشـان بسـته    دست خدا بسته است. دست: و یهود گفتند»: در آیه شریفه: سوال

بلکه هـر دو دسـت او گشـاده     از رحمت خدا دور شوند.،   آنچه گفتند باد. و به ]سزاى

                                                            
شناسـم. پـس اى    و فرعون گفت: اى بزرگان قوم، من جز خویشتن بـراى شـما خـدایى نمـى    : »95آیه  ،. قصص1

 «.هامان، برایم برگل آتش بیفروز و كاخى بلند براى من بساز، شاید به )حالِ( خداى موسى اطالع یابم...

 ؛لغـت نامـه دهخـدا   ؛ 16 ، ص1ج ، قصّلة الح لارة  ؛ 95ـ   95ص  ،1ج ، رة المهارف اإلعالممّة الکبرىدائر.ك:  .1

 .152ـ151 ، صتاریخ ایران)از مجلّد یکم(؛  1 ج، المصریّة تاری  مصرالقدیمة الموعوعه؛ معین فرهنگ
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یهودیان را متهم نموده كه قائل به بسته بودن دسـت   1«د.بخش بخواهد مى گونه هر، است

كه در اعصار و أزمنه مختلف چنین انتسابی مـورد انکـار یهودیـان     خدا هستند؛ در حالی

قرار گرفته و خود و پیشینیان خود را از بیان چنین قولی یا داشتن چنـین اعتقـادی مبـرا    

اكن ایـران نیـز ضـمن انکـار چنـین      كه چندی قبل جامعه یهودیان س اند. كما این دانسته

خواستار تعیین منشأ این انتساب به خود شـدند. منشـأ   ، طی اعتراضی مکتوب، اعتقادی

 این اتهام كجاست؟

، هـا  انکارها و تکذیب گونه پیش از ورود به پاسخ عر  شود كه به واسطه همین :پاسخ

مقام رفـع اشـکال از    فخر رازی آیه مذكور را از آیات مشکله قرآن به شمار آورده و در

یهودیان زمانی این حرف را زدند : كه است؛ از جمله این آن وجوه متعددی را بیان داشته

  خدا وام نیکویى دهـد تـا ]خـدا  آن را بـراى او      كیست آن كس كه به ]بندگانِ»كه آیه 

ان در مقام تمسخر مسـلمان ، نازل شد؛ ایشان وقتی این آیه را شنیدند1«چند برابر بیفزاید؟

قدر توان  این چه خدایی است كه برای ترویج و احیای دین خود آن: گفتندها  آن و دین

مالی ندارد كه حاجت خود را رفع كند و به ناچار دسـت نیـاز و اسـتقرا  بـه سـوی      

 9بسته است. كند؟ كسی كه نیازمند وام باشد نادار و ناتوان و دست بندگان خود دراز می

را بیان كرده و سـپس  رازی سخن جناب فخر  ،مورد بحث شیخ محمد عبده در ذیل آیه

مطالبی بیان داشته كه محصل  ،در مقام تثبیت و تبیین بیشتر این قول و رفع شبهه مذكور

الزم نیست این قول سخن همه یهودیان در همه اعصار و امصـار بـوده   : آن چنین است

قول مذكور ، ایات شأن نزولباشد و آیه مذكور هم چنین داللتی نداشته و بلکه بنا بر رو

اما انتساب آن به همه یهـود   2بوده است. ,سخن یکی از یهودیان معاصر پیامبر اسالم

در قرآن به دلیل این است كه بقیه نیز به این گفتار راضی بودند و سخن آن یک نفـر را  

تقبیح و انکار نکردند و هر كس كه عمل منکری را به رسمیت بشناسد بـا فاعـل آن در   

ن عمل شریک است. در چنین مواردی دأب مردم چنین است كه آن سخن را به همـه  آ

                                                            
 .یَشَاءُ مَبْسُوطَتَانِ یُنفِقُ کَمْفَ دِی ِمْ وَلُهِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ یَدَاهُمَغْلُولَةٌ غُلَتْ أَیْ   وَقَالَتْ الْمَ ُودُ یَدُ اللّه: 62 ، آیهمائده .1

 .11 ، آیهحدید؛ همچنین: اضهافا کثمره قَرْضا حَسَنا فَمُ َاعِفَهُ لَهُ   مَنْ ذَا الَذِی یُقْرِ ُ اللّه: 122 ، آیهبقره .1
 .23، ص 11ج ، تفسیر كبیر. 9
 حُیَى بن اَخطب و یا نباش بن قیسیا  هود بنى قینقاعسركرده ی ،«فنحاص». 2
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، دانند؛ خصوصا كـه گوینـده آن سـخن    دهند و چنین نسبتی را صحیح می قوم نسبت می

جا طبق همین سنت و سیره مألوف  یکی از بزرگان آن قوم و امت باشد. قرآن نیز در این

ها دلیلـی بـر    ر بعضی از یهودیان در بعضی زماناست و لذا انکا ها سخن گفته میان انسان

 1.یستنادرستی محتوای این آیه ن

 و ــ 1ن هم غالبا بر این باورند كه این سخن در مقـام جـدل و از بـاب الـزام    اسایر مفسر

تشویق و ، هدر صدر اسالم براى قر  دادن به خدا با انفاق و پرداخت صدق هنگامى كه

هودیان صادر شده است؛ چرا كه به زعم ایشان این از ی ـ ترغیب فراوانى صورت گرفت

مسـخره   بـه بنـابراین   باشد؛فقیر و نیازمندِ گرفتن وام ، كه خداوندعقیده مستلزم آن بود 

بسـته   ناتوان و دست، فقیر باشد كه هركس و 9« خدا نیازمند است و ما توانگریم»: گفتند

 2است.

دار در میـان   اصـیل و ریشـه   یاعتقـاد  ،ایـن آید كه  اما به نظر ما از ظاهر آیه چنین بر می

یک عقیده و حرفی كـه توسـط    یهودیان و دارای پیشینه كهن در بین آنان است و صرفا 

یا سخنی كـه در  ، پروای معاصر پیامبر اسالم مطرح شده باشد برخی یهودیان نادان و بی

مـین نظـر را   مقام جدل و الزام گفته شده باشد نیست. روایات مأثور در ذیل آیـه نیـز ه  

تأیید كرده و بر این داللت دارند كه سخن مذكور اشاره به اعتقادی دیرینه در یهود دارد 

كه همه چیـز را در ازل   خداوند پس از آن و كه تقدیر ازلی را تغییری نیست مبنی بر این

كنـد و   نمـی  دیگر چیزی بر خالف آن تقدیر ازلی خلق، مقدر نموده و عالم را خلق كرد

: تواند چیزی بر خالف آن خلق نماید و دستش بسته است و بداء معنـا نـدارد   ینم بلکه

 2«هو کائن إلى یوم القمامة جفّ القلم بما»

                                                            
 .229 ، ص6 ج ،تفسیر المناررشید رضا،  .1
سـركوب وى اسـتفاده    هاى جدل است كه در آن از طریق استلزامات مذهب خصـم، بـراى   . الزام یکى از روش1
رچه مستدل به آن الزم معتقد شود؛ اگ كردنش استفاده مى بدین نحو كه از الزمه ذاتى نظر او براى محکوم ؛شود مى

 .نباشد
 .وَنَحْنُ أَغْنِمَاءُ فَقِمرٌ   إِنَ اللّه: 151 ، صآل عمران .9
 .91 ، ص6ج المیزان، ، 225ص  ،1ج مجمع البیان،  .2
 «.خامه خلقت، پس از آفرینش، تا روز قیامت خشکید: »121 ، ص5ج ر.ك: صحیح البخارى، باب القدر،  .2
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هـا و زمـین را در    آسـمان كه  آن كه خداوند پس ازدر تورات در سفر تکوین آمده است 

بـه   و از همه كارهایش دست كشـید  ـ كه شنبه باشد ـ در روز هفتم، شش مرحله آفرید

  1.استراحت پرداخت

 1مَغْلُولَلةٌ    الْمَ ُودُ یَدُ اللّله  وَقَالَتْدرباره آیه  {سند خود از امام صادق هبصدوق شیخ 

 9«.آفرینش دست كشیده است گفتند خداوند از یهودیان مى»: كند كه فرمود وایت مىر

ران تکـوین بـر وى گـ    كه مسئله بـداء در  ـبه سلیمان بن حفص مروزى   {امام رضا 

به خدا پنـاه  : سلیمان گفت اندیشى! تو در این مسئله مانند یهودیان مى: فرمود ـ آمده بود

خدا بسته اسـت. مقصودشـان    دست: گویند یهود مى: گویند؟ فرمود یهود چه مى، برم مى

 2آفریند. دیگر چیزى نمى این است كه خداوند كار خلقت را تمام كرده است و

 2ی ما وجود دارد.یت متعدد دیگری نیز در منابع رواقریب به همین مضمون روایا 

دستانش باز است و هرگاه اراده : خداوند نیز سخن آنان را رد كرد و فرمود ،اما در مقابل

سوره بقره در همین بـاره و بـرای    135و  136؛ آیات دهد هرچه بخواهد انجام مى، كند

بروج و  135رحمن و  13رعد و سوره  93چنین آیات  ؛ هماند ههمین تفکر نازل شد ردِ

 طور آیه مورد بحث ما. نحل و.... و همین 131فاطر و  2

آنچه شما در تفسیر آیه گفتید : كه جا ممکن است اشکالی مطرح شود مبنی بر این در این

چنـین   ،سازگاری ندارد؛ بلکه از ذیـل  «بخشد بخواهد مى گونه هر»با ذیل آن كه فرموده 

در رزق  گیـری  له روزی دادن و بخل و سـخت ئآن ناظر به مس شود كه صدر می استفاده

 باشد.

 شـمول خداونـد و   بسط یدیکى از مصادیق ، انفاق در ذیل آیهذكر كه  :پاسخ این است

چـه بسـا   نیسـت.  در انفاق  بیان انحصارِ بسطِ ید پروردگار در صددِآیه قدرت اوست و 

اسـالم از نظـر وضـعِ زنـدگى و      مسلمانانِ صـدر  این مصداق به این دلیل باشد كه ذكر

                                                            
 .1، آیه 1ل سفر تکوین، فص .1
 .62 ، آیهمائده .1
 .92، شماره 119 ، ص2ج بحاراألنوار،  .9
 .1، شماره 19، باب 122 ، ص1ج ، عیون أخبار الرضا. نیز ر.ك: 1، شماره 63همان، ص  .2
 ، ص1ج ، تفسـیر العی اشـى  ، 151 ، ص1ج ، تفسـیر القمـى   ؛1، شماره 12، باب 165ص ، كتاب التوحیدر.ك: . 2
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گفتنـد كـه ایـن     ایشـان مـى   امکانات رفاهى در تنگنا بودند و یهودیان با زخم زبـان بـه  

تواند آن تقدیر ازلى را  نمى ها در ازل براى شما مقد ر شده است و اكنون خداوند سختی

آیـه ماننـد    گیری بدین ترتیب روشن شد كه جهت تغییر دهد.، با گشایش روزى بر شما

معیار است نـه خصـوص مـورد     ،عام و فراگیر است و عام بودن لفظ، دیگر آیات مشابه

 نزول.

 فرزند خدا .1

 زیـر را پسـر خـدا   دهـد كـه عُ   مـی  خداوند در قرآن كریم به یهود چنـین نسـبت  : سوال

پسـر  ، مسـیح »: و نصـارى گفتنـد  « پسـر خداسـت.  ، عُزَیـر : و یهـود گفتنـد  »: دانستند می

و به گفتار كسانى كـه پـیش از   ، آورند   كه به زبان مى ]باطل این سخنى است« خداست.

  بازگردانـده   انـد شـباهت دارد. خـدا آنـان را بکشـد چگونـه ]از حـق        این كـافر شـده  

یابیم و امروز نیز  نمی ست كه در كتب یهود چنین اعتقادی راا این در حالی 1«شوند؟ مى

 .وجود نداردای  در میان یهود چنین عقیده

در نقل  و خوانند مى «عزرا» عبرى زبان به را او یهود كه است ىكس همان «زیرعُ»: پاسخ

 تجدیـد  را یهـود  دین كه است كسى همان عزرا این .است یافته تغییر ینچن این عربى به

 و یهـود  بالد تسخیر و به فلسطین النصر بخت حمله در ـكه   آن از بعد را تورات و نمود

بازنویسـی   دوبـاره  رفت بین از كلى هب ـ ایشان هاى تابك سوزاندن و معبد نمودن ویران

 كرد.

یهودیـان  نمود و  داریوش بابل را فتح، سال بعد از واقعه بخت النصردویست در حدود 

 رئیس یهودیـان و  سال عزرا كه پیرمردى كهن پسسفلسطین بازگرداند.  به، كردهرا آزاد 

و  داریـوش بازسـازى كـرد    را بـه هزینـه   ({سلیمانحضرت تندیس ) بناء هیکل، بود

ی گـرد آور  دوبارهاز طریق محفوظات سینه به سینه  ه بودرفت بین از الامككه را  تورات

 و او را بیابدی واال وى نزد یهودیان جایگاه ها موجب شد تا . این تالشق.م(252نمود )

ای  جایگاه ویـژه عزیر  برای از آن زمان تاكنون یهودیانتقدیس نمایند.  )ع(در حد موسی

                                                            
قَلوْلَ   قَلوْلُ ُمْ بِلأَفْوَاهِ ِمْ یُ َلاهِئُونَ    ذَلِكَ   وَقَالَتِ النَصَارَى الْمَسِمحُ ابْنُ اللّه   وَقَالَتِ الْمَ ُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللّه: 93 ، آیهتوبه .1

 .یُؤْفَکُونَ أَنَى  الَذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَ ُمْ اللّه
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ایـن لقـب    امـا دهنـد.   مى« پسر خدا»همه آنان به وى لقب شاید  برخى یا قائلند و حتی

واقعـا    كه ایننه ؛ حکایت دارد یهود االى او نزدواز مقام  و عزیر است بیانگر بزرگداشت

)قدرت پیروز خداوند( ملقّـب   كه یعقوب به اسرائیل گونه همان .دداننپسر خدا ب را وى

« مرد خدا»، «محبوب خداوند»ترتیب  ئیل بهراجبرئیل و عز، اى داوودشده است و یا معن

براى گرامیداشت صـاحبان   واند  تشریفى ها القابى نایاست كه همه « عزّت پروردگار»و 

 1اند. آن وضع شده

 وزیر دارایى .4

و پادشـاه  »: فرمایـد  می {خداوند در قرآن كریم در سرگذشت حضرت یوسف :سوال

: گفت، تا وى را خاص خود كنم. پس چون با او سخن راند، ن آوریداو را نزد م: گفت

هاى ایـن سـرزمین    مرا بر خزانه:   گفت تو امروز نزد ما با منزلت و امین هستى. ]یوسف

پادشاهان مصر باستان به هیچ ی است كه حالاین در  1.«كه من نگهبانى دانا هستم، بگمار

را كه بردگان ساكنین  یهودیان؛ خصوصا ندگمارد نمى پست وزارت درروى بیگانگان را 

به چنـین مقـامی    ىانعبر شود كه یوسف می چطور پس آمدند؛ می بومی مصر به حساب

 9كیست؟، را به وزارت برگزید وی این پادشاهى كه دست یابد و

این شبهه ناشی از جهالت  زیسته است و ها پیش از یهود مى قرن {یوسف، اوال: پاسخ

ه یکــى از پادشــاهان شــبان از سلســل، مــذكور پادشــاه، ســت. ثانیــاعظــیم گوینــده آن ا

و اروپایى بودند كه بـه مصـر    ها اقلیتى از اقوام هند . هیکسوسه استبود 2ها هیکسوس

 ق.م 1533ان از سـال  شـ حکومت و و بـا زور بـر آن كشـور مسـلّط شـدند      كردند حمله

 آغازشد.

كردند  می حکومت در شمال نیز همشانزدهم و هفد، هاى پانزدهم زمان خانواده هماندر 

هـا را از كشـور بیـرون     قیام كرد و هیکسوس« اَحمس او ل»ق.م  1253سال  در كه اینتا 

                                                            
 .122-129 ، ص3 ، جالمیزانو  915ـ  911 ، ص13ج ، یر المنارتفسرشیدرضا، ر.ك:  .1
قَلالَ   .وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِ  بِهِ أَعْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِ  فَلَمَا کَلَمَهُ قَالَ إِنَكَ الْمَوْمَ لَدَیْنَا مَکِمنٌ أَمِلمنٌ : 22و  22 ، آیاتیوسف .1

 .  حَفِمّظٌ عَلِممٌاجْهَلْنِ  عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْ ِ إِنِ
 .156، ص تولّدى دیگرشجاع الدین شفا،  .9
 مترجم. 231ـ  255براى آگاهى بیشتر ر.ك: جان، بى. ناس، تاریخ جامع ادیان، ترجمه على اصغر حکمت، ص  .2
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. این دولت با خاندان هجدهم آغـاز و  نموددولت جدید را تأسیس  ترتیب راند و بدین

ن شـدند وایـن همـا    دوره عبرانیـان از مصـر خـارج    یافت. در این بیستم پایان با خاندان

و قـومش   او  بـراى هـدایت   {د وموسىرك مى فرعون بر مصرحکومت كه دورانى است

 شد. ث مبعو

 سالى پر باران .1

، آن گـاه پـس از آن  »: مانی تئودور نولدكه پنداشته است آیـه لمستشرق معروف آ: سوال

 1«گیرنـد.  رسد و در آن آب میوه مى   باران مى رسد كه به مردم در آن ]سال سالى فرا مى

است و در عین حال از  ,خود پیامبر اسالم  بافته، های آن است كه قرآن مجید نشانه از

دارد؛  مسائل خارج از جزیره العـرب پـرده برمـی   در مورد  ,خبری پیامبر بی جهالت و

كـه سرسـبزى و   باشد  می كم باران چرا كه كشور مصر سرزمینی سرسبز و در عین حال

نولدكـه ادعـا    ؛ بلکـه نـه بـارش بـاران   ، یل استمرهون طغیان رودخانه نخود را خرمى 

اند كـه بـه بـاران نیـاز      هرگز ندانسته و مصریانبارد  كند كه در مصر تقریبا باران نمی می

 . حقیقت چیست؟1 اند!؟ ندیده دارند؛ زیرا اساسا  باران را

این اشکال به غایت احمقانه است و نشان دهنده جهل گوینده آن به زبان عربـی  : پاسخ

یـا مشـتق از مـاده    « یغـاث »زیرا واژه  ،باشد خبری وی ازجغرافیای كشور مصر می یو ب

« یستغاثه»كه   9مِنْ شِمهَتِهِ عَلَى الَذِی مِنْ عَدُوِهِ فَاعْتَغَاثَهُ الَذِی: است مانند )یارى(غوث 

ال . بنا بـر احتمـ  یا از غیث )باران( باشد؛ و ( میاز او یارى خواست)«یستنصره»ی ابه معن

شود كه در آن سال مـردم از انـدوه ناشـی از     چنین می «عَامٌ فِمهِ یُغَاثُ النَاسُ»ی ااول معن

بدین معناست كه آنان در آن سال  «وَفِمهِ یَهْصِرُونَ»و 2یابند قحطی و خشکسالی نجات می

گیرنـد و از انگـور شـراب درسـت      كنجد و زیتون( روغن مى هاى روغنى )مانند از دانه

                                                            
 .عَامٌ فِمهِ یُغَاثُ النَاسُ وَفِمهِ یَهْصِرُونَ ثُمَ یَأْتِ  مِنْ بَهْدِ ذَلِكَ: 23 ، آیهیوسف .1

، الدفاع عـن القـرآن  و  قاموس الکتاب المقد س؛ 95ـ   21 ، ص1ج ، الموعوعة المصریّة تاری  مصر القدیمةر.ك:  .1
 .156ص 
 .12 ، آیهقصص .9
 برد. رابه كار می« اغاثه اهلل»یابد عبارت  كه عرب وقتی كسی از غم و اندوهی نجات می كما این .2
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و 1آسایش و فراوانـى اسـت.   و سالى شانه از میان رفتن خشکن ها این ویژگی كهكنند  مى

شود كـه در آن سـال بـر ایشـان      چنین می« عَامٌ فِمهِ یُغَاثُ النَاسُ»بنا بر احتمال دوم معنی 

بارد؛ كه این هم منافاتی با وضعیت آب و هوائی و جغرافیای مصر ندارد؛ چـرا   باران می

 ومنـد اسـت    بهـره  از بـاران  (دسامبر تا مـارس  )از پیاپى در سال كه مصر علیا چهار ماه

 وابسـته بـه   ... در این منطقه به صورت دیـم و .و گندم و پنبه و جو و باقال تاصوال  كش

 1.است موسمی های باران همین

 فرعون نجات کالبد .9

بـا   امروز تـو را »: آن گاه كه فرعون در حال غرق شدن بود به وى گفت، خداوند: سوال

 9«. اى باشى افکنیم تا براى آیندگانت نشانه جانت بر ساحل مى كالبد بى

 كه خداوند فرعون را از غـرق شـدن   بر این كند این آیه داللت مى: گوید هاشم عربى مى

، با آیات دیگرى كه بیانگر غرق شدن فرعون و همه همراهـان اوسـت   و این نجات داد

خداوند جسد فرعـون را روى آب  » ین صورت كهبه ا هآیتأویل  چنین هم 2تناقض دارد.

انـداخت تـا عبرتـى بـراى آینـدگان       امواج دریا او را به مکانى بلند كه اینشناور كرد یا 

 شود به ذهن متبادر می «نجات»كه از واژه زیرا معنایی ، ستنی با ظاهر آیه سازگار «باشد

فرعون یا در كنار سـاحل  شناور بودن جسد  عالوه در هبد. باش مى« از غرق شدن رهایى»

دو حال این شوند الجرم از  زیرا بیشتر كسانى كه غرق مى ؛وجود ندارد یافتادن آن عبرت

 راه حل چیست؟ 2نیستند. خارج

زیـرا   ،دقت نکرده است« بدن»به واژه  این اشکال ناشی از آن است كه مستشکل :پاسخ

فرعـون را زنـده   این بود كه  خداوندمنظور جان است و اگر  جسدِ بى این واژه به معناى

                                                            
 .121 ، ص15ج ، التفسیر الکبیرر.ك: . 1
شـود.   مى میلیمتر برآورده 91متر و در قاهره  میلی 136میانگین بارندگى ساالنه در اسکندریه و شمال دلتاى نیل  .1

 (.155ـ  155ص ، الدفاع عن القرآن) Suggate. Africa, London, Harap,      L.Sر.ك: 

 .فَكَ آیَةًلِتَکُونَ لِمَنْ خَلْ فَالْمَوْمَ نُنَجِمكَ بِبَدَنِكَ: 31 ، آیهیونس .9
 .953ـ  953، ص ترجمة كتاب اإلسالمملحق  .2
 .132و  51 ، ص6ج ، تفسیر الجواهرر.ك:  .2
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آورد؛ از این رو چینش این  نمى« ننج یک» پس از واژه بدن را ستیبای، استاز آب گرفته 

 روحِ فرعون است. نجات جسد بى صرفا  به معناى، دو واژه در كنار هم

كـه   آن بى، مقصود از نجات دادن بدن وى این است كه خداوند آن را سالم از آب گرفت

متالشـى شـده    جسدش متور م یـا  كه اینایى به وى آسیبى رسانده باشند یا حیوانات دری

جنـازه مومیـایى شـده     اى جاودان باقى ماند؛ چرا كه باشد و این عبرت به عنوان معجزه

نگارنده جسد مذكور را با چنـد   و فرعون هنوز باقى و در معر  دید عموم مردم است

 است. یدهجسد دیگر در موزه آثار باستانى انگلستان د

 {موسى عهد فرعون .1

 كیست؟ {فرعون عهد موسی: سوال

از پادشاهان خانواده هجدهم اسـت  « توتانخامون» {فرعون عهد موسی اند گفته: پاسخ

پیش از میالد مسیح بوده اسـت. بـه    1925تا  1995هاى  اش میان سال پادشاهى كه دوره

 1گذرد. سال مى ترتیب از آن زمان تاكنون تقریبا  سه هزار و سیصد این

 1111 -1119از خـانواده نـوزدهم )   «منفطاى )منفتاح( او ل»گفته شده نام وى  چنین هم

 1135 -1131فرزنـد منفتـاح )   «سـیتى دوم »م( بوده است و بنا به قول دیگـر نـامش   .ق

 1ق.م( است.

خـود   اى كه پس از انـدك مـدتى   گونه در دوره حکومت وى كشور دچار ناامنى شد؛ به

در شـهر   9«آمنحوتـ  دوم »اش در قبـر   و بعدها جنـازه  گردیدربانى این ناامنى وى نیز ق

هـا   روی شدند و براثـر ایـن تـک    طیبه یافت شد و هریک از والیانش مد عى جانشینى او

 2بیگانگان به مصر حمله كردند.

                                                            
 .51ـ  51همان، ص  .1
 .23 ، ص1ج ، الموعوعة المصریّة تاری  مصر القدیمة وآثارها؛ 93 ، ص3ج ، دائرة مهارف القرن الهشرین .1

3 .Amenhotep II. 
 همان. .2
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 و كشـتزارها  و، بگذاشتند كه ها چشمه و ها باغ بسیار چه»: خداى سبحان چه زیبا فرمود

 بود] چنین این.بودند برخوردار آن در كه آسایشى و ها نعمت و، آراسته و نیکو هاى جای

 1«.دادیم میراث -اسرائیل بنى -دیگر قومى به راها  آن و،   سرگذشتشان

 میراث بنى اسرائیل .8

آیـا بنـى   .1« را به بنى اسـرائیل وانهـادیم  ها  آن چنین بود و ما»: فرماید می خداوند: سوال

 فرعون و لشکریانش وارث سرزمین مصر شدند؟شدن از غرق  اسرائیل پس

 و صرفا  بیانگر استیالى بنى اسـرائیل بـر   نداردبه این مطلب  یتصریحمذكور  آیه: پاسخ

سـوره  195اما به قرینه آیـه  كردند.  است كه پادشاهان مصر بر آن حکومت مى سرزمینى

كـه در   2و شـامات اسـت  فلسـطین   بـه ارث رسـیده  سرزمین  ؛ مقصود از9مباركه اعراف

 از شـرق تـا غـرب آن را در بـر     بنـی اسـرائیل  حکومـت   سلطنت داود و سلیمان دوران

 گرفت. مى

 قواعد ادبيقرآن و 

بهترین شاهد بر عدم حقانیت و غیر وحیـانی  ، وجود اشتباهات ادبی در متن قرآن اثبات

در و رب اسـت  عمتون ادبی ترین  از كهن كریم یکی قرآن. و الهی بودن این كتاب است

 برتـرین دوران تـاریخ ادبیـات عـرب بـه شـمار       ،ادبـى به لحاظ كه  گردیدنازل  ای برهه

در . بودنـد  سخنوری و بالغت ادیبان و سخنوران این دوران در باالترین مرتبه .رفت می

هاى اصیل عصـر نـزول    عربهمین  ترین دشمنان را در میان قرآن سرسخت، این دوران

آن را  بودند تـا  نقطه ضعفى در قرآن ترین د یافتن كوچکمترص  ،ده كه با تمام وجوداشت

گیـرى   خـرده  لیکن نه تنها موردى براى، قرار دهندگشایی  و عقده بدگویىای برای  بهانه

فرازمنـد و دسـت    بلکه صریحا  اعتراف كردند كه ایـن كتـاب آسـمانى از ادبـى    ، نیافتند

                                                            
وَنَهْمَةٍ کَانُوا فِم َا فَاکِ ِمنَ. کَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا  کَمْ تَرَکُوا مِنْ جَنَاتٍ وَعُمُونٍ. وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ کَرِیمٍ.: 12 ـ  15 ، آیاتدخان .1

 .قَوْما آخَرِینَ

 .کَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِ  إِعْرَائِملَ: 23آیه  ،شعراء .1

 .ینَ کَانُوا یُسْتَ ْهَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْ ِ وَمَغَارِبَ َا الَتِ  بَارَکْنَا فِم َاوَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَذِ. 9
این تعبیـر دربـاره سـرزمین     ؛است فراوانى نعمت دارایمقصود ازسرزمین مبارك، فلسطین و شامات است كه  .2

 آمده است. 195 ، آیهو اعراف 51، آیه ؛ انبیاء1، آیه فلسطین و اطراف آن در چند جاى قرآن، از جمله اسراء
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 اسـت در قـرآن  یـد بلکـه غیـر ممکـن     بسـیار بع ، وصفتنیافتنى برخوردار است. با این 

كـه سـرآمد    ـ هاى اصیل از چشم عرب اما، باشدمواردی از اشکاالت ادبی وجود داشته 

. بـه همـین   اطالع یابنـد  و دیگران بر آندور مانده باشد  ـاند   فصاحت و سخنوری بوده

ى و جـا رود  مـی  بـه شـمار   ترین اسناد معتبر زبان عربى از كهن این كتاب آسمانی ،دلیل

 .درباره حج یت و اعتبار آن نیستی تردید گونه هیچ

قرآنی بر خالف قواعد زبان عـرب اسـت و    های تبعضی عبار، ادعا شدهاین، با وجود 

بنابراین سزاوار است برای دفاع از شـأن   .در متن قرآن كریم اشتباهاتی ادبی وجود دارد

 این اشـکاالت و شـبهات   یگو پاسخ، عظیم قرآن و تنزیه چهره آن از لوث این توهمات

 باشیم.

كـه   ،از ذكر برخی شـبهات ادبـی  ، است كه این نوشتار به دلیل ضرورت تلخیصگفتنی 

مطالب باقی مانـده نیـز در   كرده و صرف نظر  ،شاید امروزه كمتر در كانون توجه هستند

 :عرضه شده است. اینک شرح اشکاالتتر  قالبی سامان یافته

 اشکاالت منسوب به عایشه . 3

 ناشـى از  وجود دارد كـه  در قرآن مورد غلط نحویكه سه شده از عایشه روایت  :سوال

 : خطاى كاتبان وحى است

 باشد. «نِ لَسَاحِرَانِیإِنْ هَذَ»كه بایستی به صورت  1إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ

 .است« نَمالصَابِئوَو »كه صحیح آن  1إِنَ الَذِینَ آمَنُوا وَالَذِینَ هَادُوا وَالصَابِئُونَ

 باشد.« نَ الصاَلَةَووَالْمُقِممِ»كه بایستی به صورت  9وَالْمُقِممِمنَ الصاَلَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَکَاةَ

 آیا این ادعا صحیح است؟

بایسـتی   «إِنْ هَلذَانِ لَسَلاحِرَانِ  »هیچ یک از این موارد صحیح نیست. اما در مورد : پاسخ

را به صورت مشد د بخوانیم؛ اما بنـا  « ینّ»تی وارد است كه ما این اشکال در صور: گفت

كه قرائت اصح و مورد تبعیت عموم مسلمین و دارای سندی طالئـی   ـی بر قرائت حفص 

                                                            
 .69آیه  ،طه .1
 .63 ، آیهمائده .1
 .161، آیهنساء .9
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بـه صـورت مخفـف و بـدون تشـدید قرائـت       « ین» ـاست   {منسوب به امیرالمؤمنین

كه وجـود الم در   این ؛ عالوه بر1نیست« هذان»شود و بنابراین قرائت اشکالی در رفع  می

 است.« ین»نیز دلیل بر مخففه بودن « لساحران»خبر 

به واسطه آن اسـت   إِنَ الَذِینَ آمَنُوا وَالَذِینَ هَادُوا وَالصَابِئُونَدر آیه « الصابئون»اما رفع 

و ایـن اعـراب از دو    عطف شده ـ ابتدائی ت مرفوع است كه بنابر ـ« ینّ»كه بر محل اسم 

« واو» كه هـر دو داراى  «الص ابئون»و « هادوا»تناسب لفظى میان : اول: جیح داردجهت تر

اء بعد از تجویز چنین عطفی در جایی كه اعراب در معطوف علیه ظاهر نباشد فرّ .هستند

 1اسـت.  را در آیه به دلیل فـوق ارحـج دانسـته   « الص ابئون»)مانند ضمیر و موصول( رفع 

كه جواز رفع در امثال این آیـه بـدان جهـت     ت مبنی بر ایناس گفته ابن قتیبه آنچه: دوم

صرفا  افزودن آن كاركرد و  كند تغییری در مفهوم ابتدائیتِ جمله ایجاد نمی «ینّ»است كه 

ى و كه  «لیت»یا « لعلّ»معناى تحقیق بر جمله است؛ برخالف  تمنّـى را بـر    معناى ترجـ 

 9د.نافزای مفهوم كالم مى

نـدارد؛ جـز    به لحاظ معنا فرقى وجود« ینّ زیدا  قائمٌ»و « زیدٌ قائمٌ» از این رو میان گزاره

لـیکن میـان    ؛آید نمى حساب تغییر معنوى به، جمله دوم تأكید شده است و تأكید كه این

معنا فرق است؛ چراكـه   از نظر« لیت زیدا  قائمٌ»و « لعلّ زیدا  قائمٌ»، «زیدٌ قائمٌ»هاى  گزاره

توان بر محل اسـم   نمى همین دلیل  به و مفید تمنّى است، یمسو جمله دوم مفید شک و

  2عطف گرفت.«( ینّ»این دو و بقیه حروف مشبهة بالفعل )جز 

بِمَلا أُنلزِلَ    لَکِنْ الرَاعِخُونَ فِ  الْهِلْمِ مِنْ ُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُلونَ در آیه « المقیمین»ام ا نصب 

كه قبـل و بعـد از    در حالی ـ 2لِكَ وَالْمُقِممِمنَ الصاَلَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَکَاةَإِلَمْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْ

و 6باشـد  مـی باب مدح و اختصاص  ش و ازاز ماقبلن به دلیل جدا بود ـ مرفوع است آن

                                                            
 . )ملخّص(12، ص 1، ج مغنی اللبیبشود. ر.ك: ابن هشام،  زیرا ین مخففه در اكثر موارد مهمل از عمل می .1
 .112 ، ص9ج ، مجمع البیان .1
 شود. ر بود، خارج و انشایى مىاز این رو جمله از حالت خبرى كه برآیند مبتدا و خب .9

 .21، ص تأویل مشکل القرآن .2
 .161 ، آیهنساء .2
 باشد. می «أَخُصُ» یا« أَمدَحُ»مفعولِ « المقیمین». كه 6
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« المقیمین»كه سیبویه نصب  این نوع استعمال در ادبیات عرب امری رایج است. كما این

وَالْمُوفُلونَ بِهَ ْلدِهِمْ إِذَا عَاهَلدُوا وَالصَلابِرِینَ فِل       در آیه « الص ابرین»و نصب آیه  این در

بنـا بـر    «رب  العالمین  الحمدللّه»ر د« رب »كلمه و نصب  1وَحِمنَ الْبَأْسِ الْبَأْعَاءِ وَال َرَاءِ

 1داند. ها را از همین باب می بعضی قرائت

 منسوب به سعید بن جبیر  .اشکاالت1

 اند كه گفته است در چهار جاى قـرآن  سعید بن جُبَیر نسبت داده، به تابعى بزرگ: والس

ـ   افزون بر سه مـورد   وغلط نحوى وجود دارد  فَمَقُلولَ رَوِ لَلوْالَ    ةمـروی از عایشـه آی

 را نیز افزوده است. 9لصَالِحِمنَا أَخَرْتَنِ  إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَدَقَ وَأَکُنْ مِنْ

سه مورد اول در مبحث قبلی پاسخ داده شد؛ اما در پاسـخ بـه مـورد اخیـر بایـد      : اسخپ

عطف شده و طبعا  بایسـتى منصـوب   « فَأَصَدَقَ»كه بر  در حالی ـ« أكُنْ»جزم كلمه  :گفت

با این فر  كه مجـرد از  ، است «فَأَصَدَقَ»بر محل آن به دلیل عطف  ـ نه مجزوم بود مى

محال  جزم است.  -آمده « لوال»جواب در  كه اینبه دلیل  ـ عراب آنكه ا باشد؛ چرا« فاء»

امـری  در ادب عربـى   و نـام داشـته  توه م و پندار عطف  كه ـ عطفاین  تجویزفرّاء در 

  2.سخنى مفص ل دارد -باشد  رایج می

 متعدی کردن فعل متعدی  .1

زیـرا   ،مورد اسـت  بی2«كَوَنُقَدِسُ لَ»در عبارت  «الم»وجود  به گمان هاشم العربی :سوال

كه  آن مگر ؛«نقد سک»: شود  ن است كه گفتهآصحیح و است  بنفسه متعد ى «نقد س»فعل 

پس بهتر نیست  6شود. بگیریم كه این هم موجب ابهام در كالم میدر تقدیر  را مفعولٌ به

 كه الم حذف شود؟

                                                            
 .155 ، آیهبقره .1
 .131ـ  155 ، ص1ج ، كتاب سیبویهر.ك:  .1
 .13، آیه منافقینسورۀ  و 92ـ99 ، صالمصاحفالسجستانى،  .9
 .55ـ  56، ص 1ج ، القرآن معانیر.ك:  .2
 .93بقره /  .2
 .292. ملحق ترجمة كتاب اإلسالم، ص 6
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ـ »را درنیافته است؛ « قد س له»و « قد سه»فرق  ،هاشم :پاسخ یعنـى او را تنزیـه و   « هُقَدَسَ

گی بـرای  آمـاد  به منظوررا  نفس خودكه  ستااین ی به معنا« قد س له»ام ا  ؛تمجید كرد

 .نمودتطهیر و پاكیزه  یملکوت از انوار و استفاضه حضور در ساحت قدس الهى

ی و شایسـتگ  انـد  فسـادگر و ظلمـانی  ها موجوداتى  فرشتگان بر این باور بودند كه انسان

كه ایشان وجودشـان را تطهیـر كـرده و     ؛ در حالیقدس الهى را ندارند به بارگاه یابی راه

بدین جهت شایستگی حضور در مقام قـرب الهـی و استفاضـه از نفحـات رحمـانی را      

چنـین موجـود پلیـدی را    ، دارند؛ لذا بر خداوند اعترا  كردند كه چـرا بـا وجـود مـا    

  1.أَعْلَمُ مَا الَ تَهْلَمُونَ إِنِ : آفرینی؛ خداوند هم در پاسخ فرمود می

صـورت   زیرا در این ،آید هم ابهامی در كالم پدید نمیتقدیر  فر بنا بر ، از این گذشته

را بـه   ءمـا اشـیا  »: بود گونه خواهد معنای این فراز این ـاست   گونه كه راغب گفته همان ـ

در زمـین فسـاد   كـه   بنـى آدم  بر خـالف  ؛كنیم و پاكیزه مى خاطر فرمانبردارى از تو پاك

 1«.خواهند ساخترا از حالت و مسیر طبیعى خود خارج  ءو اشیا هكرد

 سینین یا سیناء  .4

زیرا  ،نادرست است 9«و طور سینین»پندار هاشم العربى این است كه ساختار آیه  :سوال

 گونه است؛ همان« سیناء» درستِ آن شده و به كار برده« وى رَ»واژه سینین براى مراعات 

 . آیا این پندار به جاست؟آمده است 2وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ عَمْنَاءَكه در آیه 

 در تـورات  هـا  واژهایـن   یدو هربه كاربرد  مستشکلاز جهل  حکایتاین سخن : پاسخ

كوچ كرده به  پس تمامى جماعت بنى اسرائیل از ایلیم»: در سفر خروج آمده استدارد. 

 2«.... رسیدند، ایلیم و سیناستكه میان « سین»صحراى 

و « شور»بنى اسرائیل پس از عبور از دریاى سرخ و مناطق است كه  نام صحرایى« سین»

)به كسرِ سین( نام كـوه  « سینا»و  دوش سینا منتهى مى كوه رفتند كه بهآن طرف  به« اِیلیم»

                                                            
 . همان.1

 .936، ص المفردات .1
 .1 ، آیهتین .9
 «.آید و درختى كه از طور سینا بر مى: »13آیه  ،؛ مؤمنون215، ص ترجمة كتاب اإلسالمر.ك: ملحق  .2
 .1، شماره 16، باب سفر خروج .2
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 نیز طقهاین من كل كه گونه است؛ همان است كه از آن به سینیم نیز تعبیر شده 1«حوریب»

 این دو كلمه پس از تعریب در قرآن مجید بـه صـورت   1نامیده شده است.و سینیم  سینا

كه در عرب امری رایج اسـت(  « نون»به « میم» )با قلب «سینین» و )به فتح سین(« سَیْناء»

 اند. استعمال شده

ها در عبرى  اژهو كه به اعتبار این ـباشد  « سین»جمع « سینیم» دارد كهاحتمال  كه كما این

 كـه جمـع  « رَكْبـیم »و « حَمُـوریم »، «جَمَلـیم »د؛ مانند نشو جمع بسته مى« میم» و« یاء»با 

را براسـاس قواعـد زبـان    « سـین »لیکن قـرآن واژه   ـ  9است« رَكْب»و « حَمُور»، «جَمَل»

آرایـه  ، كه نیازى به تکلّف باشـد  آن بى، و بدین ترتیب جمع بسته« نون»و « یاء»با ، عربى

 .است مراعات شده نیز« وى رَ»

 استفاده از جمع به جای مفرد .1

نیز اشکال كرده كـه ایـن واژه جمـع اسـت و در     « یلیاسین»عربى بر واژه الهاشم  :سوال

 گونه همان ؛«سالم على الیاس»: گفته شود و صحیح آن است كه مفرد قرار گرفته جایگاه

عَلالَمٌ  ، 2الَمٌ عَلَى نُوحٍ فِ  الْهَالَمِمنَعَ: آیات ذیل این قاعده مراعات شده است كه در

 . وى ادعا كرده كه ایـن اشـتباه ناشـى از   6عَالَمٌ عَلَى مُوعَى وَهَارُونَو  2إِبْرَاهِممَ عَلَى

 وجه صحیح چیست؟ 5است.« وى رَ»مراعات 

در  تـوان  مى، الزم باشد عربى نیست و از این رو هر جا ،او در نیافته كه این واژه :پاسخ

هـیچ   هاى غیرعربـى بـى   است كه در واژه بر این عادت عرب را ؛ چرا كهآن تصرّف كرد

                                                            
 «.سیناء»، ماده 235، ص اب مقد سقاموس كتر.ك:  .1

و در ماه سی م از بیرون آمدن بنى اسرائیل از سرزمین مصر در همـان  : »9ـ   1، شماره 13، باب سفر خروجر.ك:  .1
و در پایـان كـوه   : »15نیز ر.ك: همان، شماره «. جا در مقابل كوه فرود آمدند روز به صحراى سینا آمدند... و در آن

 و نیز 112كتاب مقدس، ص « زیرا خداوند در آتش بر آن نزول كرد ،وه سینا را دود فرا گرفتایستادند و تمامى ك
از  اینک بعضى از جاى دور خواهند آمد و بعضى از شمال و از مغـرب وبعضـى  »: 11، شماره 23سفر اِشعیا، باب 

 «.دیار سینیم

 .52ـ  52، ص 1ج  ،الرحلة المدرعمةر.ك:  .9
 .53، آیه صافّات .2
 .133 ، آیهصافّات .2
 .113همان، آیه  .6
 .215، ص ترجمة كتاب اإلسالمملحق  .5



 

 

 

 
 

   199  های علمی، تاریخی و ادبی قرآن و واقعیت

هـای آن در ادبیـات عـرب     و نمونه تحقیر( باب)شاید از  كنند اى دخل و تصرف  قاعده

واژه و تغییر داده  «دِرْهام»و « دِرْهَم» را به كه عرب آن پهلوى« دِرَخْم»بسیار است؛ مانند 

، «دِقَمسْ»، «دِمَقْس»، «مِدَقْس» های صورت به كه «ابریشم خام»به معناى « سامَتِکْ»یونانى 

و « دِرَنْــک»، «دِرْنیــک»، «دُرْنُــوك»هــاى  واژهو   گردیــدهتعریــب « دِمْقــاس»و « دِمَقْــص»

هسـتند و یـا    «بوریـا و حصـیر  »حبشى )اتیوپیایى( به معناى  اى مُعَرَبِ واژهكه « دُرُموك

، سَـوْذِیْنَق ، سَـوْذانَق ، سَـوْذانِق ، سُـوْذانَق ، سُـوْذانِق ، سَیْذَنُوق، سُوْذَنیق، سَوْذَنیقهای  واژه

، شَـیْذَق ، سَـیْذُقان ، سَـیْذَقان ، سَـیْذاق ، سُـوْذَق ، سَـوْذَق ، سَوْدَق، سذانِق، سذانَق، سَوْذینقِ

« سـه دانـگ  »واژه هـای متعـدد    تلفـظ كـه   شُـوذَنُوق ، شَـوذَق ، شُوذانق، شَیْذاق، شَیْذَقان

و « شَـلیمُو »و سـریانىِ  « سَلُومُون»عبرى  مُعَرّبِ واژه كهواژه سلیمان چنین  باشند. هم می

نیـز تلفـظ    «سُـلَیم »و « سَـالّم  »هـای  و به ضرورت شـعری بـه صـورت    است« شَلیمون»

 1است. شده

 توسـط هـا   آن گفتـه فـراوان اسـت كـه همـه حـاكى از دیگرسـانى        هاى پیش امثال واژه

 خبر بوده است! عربى از این واقعیت بى لیکن هاشم، هاست عرب

 استفاده از جمع کثرت به جای جمع قِلَت .9

 1وَالْمُطَلَقَلاتُ یَتَرَبَصْلنَ بِأَنفُسِل ِنَ ثَالَثَلةَ قُلرُوءٍ     زمخشرى دربـاره آیـه   : سوال و پاسخ

كـه   آمـده در حـالی   كثـرت در این آیه بـه جمـع   اگر اشکال شود كه چرا تمییز: گوید مى

عرب هر دو جمـع را  : گوییم مى در پاسخ)أقراء( بیاید؟ قلّت ن بود كه به جمع صحیح آ

؛ است جمع بودن در اشتراك آن دو، استعمالمجو ز این و برد  به جاى یکدیگر به كار مى

« هنفـوس كثیـر  »معناى  نیز جمع قلّت است؛ اما در همین آیه در «أنفسهنّ»كه  گونه  همان

پـر  « قُـرء »جمـع  در  «قـروء »واژه ، شاید در عصـرنزول ، این بر  . افزونبه كار رفته است

انـد؛   است؛ به این دلیل كه واژه كم كاربرد را متروك تلقّى كرده بوده« أقراء»كاربردتر از 

 9«.ثالثة شسوع» مانند

                                                            
 .951، 952، 922، 912، 911، 935، ص المعرّب، 223أبی منصور الجوالیقی م:  .1
 .115 ، آیهبقره .1
 .151 ، ص1ج ، الکشّاف .9



 

 

 

 
 

192     پیرامون قرآن كریمخالصه نقد شبهات 

 حذف برخی واژگان .1

 چـون  كافران مَثَل و؛ هِقُوَمَثَلُ الَذِینَ کَفَرُوا کَمَثَلِ الَذِی یَنْ»عبارت ود به جاى نب بهتر :سوال

ومثلل الّلذی یهلّظ    »: این عبارت گفته شود 1.«زند مى بانگ را حیوانى كه است كسى مَثَل

، زیرا خود كافران مانند بانگ زننده بر حیوانـات نیسـتند بلکـه    «ینهق... الکفّار کمثل الّذی

 .كافران به مثل بانگ زننده بر حیوانات است كننده دعوت

وَمَثَللُ  : چنین استیه س ران در اینجا چیزى در تقدیر است و معناى آمفبه گفته  :پاسخ

دعوت تو این كافران را به صدا كـردن  1کَمَثَلِ الَذِی یَنْهِقُ )ف  دعائك إیّاهم( الَذِینَ کَفَرُوا

 هـا از ایـن صـداها جـز آوایـی مـبهم       آن زنـد و  می ماند كه گوسفندان را صدا می كسی

 .شنوند نمی

كامـل در   واعظِ خیرخواه و رهبـرِ  از تشبیه بردن این كلمه بدان جهت است كه تقدیربه 

 مفهـومى  كه سـخنانش در بـى  ، باف گو و مهمل به انسان گزافه، اش پند و ارشاد حکیمانه

 9.شودخوددارى ، همانند صدا زدن حیوانات است

 زبان ساده یا متشابه؟ .8

كتاب آسمانى به زبان عربى روشـن   كه این آمده استاز قرآن  متعددی در آیات: سوال

ساده و ، آشکار، روشن این وصفمقصود از  و2وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌ مُبِمنٌ 2گردیده نازل

اما چرا در عـین   6فَإِنَمَا یَسَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَهَلَ ُمْ یَتَذَکَرُونَ: ن استقرآابهام بودن  خالی از 

هُوَ الَلذِی أَنْلزَلَ عَلَمْلكَ    : انـد  متشابه شآیاتبعضی از  كه كند خود قرآن تصریح مى حال

   .. وَمَلا یَهْلَلمُ تَأْوِیلَلهُ إِالَ اللّله    .الْکِتَاوِ وَأُخَلرُ مُتَشَلابِ َاتٌ   الْکِتَاوَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَ أُمُ

 ؟5وَالرَاعِخُونَ فِ  الْهِلْمِ

                                                            
 .151 ، آیهبقره .1
 .151همان، آیه  .1
 . 935ـ935ص ، 1ج ، المصطفى الهدى یلى دینر.ك: . 9
 .132 ، آیهشعراء .2
 .139 ، آیهنحل .2
 .25 ، آیهدخان .6
 شود كه از نظر معنا، مبهم و از نظر فهم، دشوار باشند. آیات متشابه بر آیاتى اطالق مى .5 ، آیهآل عمران .5
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 انـد  و چنین اشکال كرده داشته آیه این ت ناصوابى ازبرداش، برخى بر اثر ناآگاهى :پاسخ

بـراى   آیات مـذكور  و توان فهم آیات متشابه را ندارند ،عموم مردم، براساس این آیهكه 

 1فایده دیگرى ندارد.، روح غالب مردمان جز تالوتى خشک و بى

قسـم   تشـابه بـر دو   كـه  میاین اشکال را پاسخ داده و گفت 1ما در بحث متشابهات القرآن

 ـی هسـتند   از ایـن دسـته   تشـابه موارد كه بیشتر  ـعارضى؛ تشابه عارضى   اصلى و: است

او ل تـا   اواخـر قـرن   ـ ر بعدىاعصادر تشابهی است كه در عصر نزول وجود نداشته و 

در ایـن   پدید آمده اسـت.  مجادالت كالمی و مخاصمات اعتقادیدلیل و به  ـ سوم قرن

 عمومـا  گونـاگون و  ی هـاى كالمـ   مکاتب و گـرایش ، دددر اثر علل و عوامل متع ،دوران

  به ه خوداثبات دیدگا  براىپدید آمدند كه صاحبان هر مکتب اسالم  در جهان یناسازگار

را بر اساس نظر و رأى خود تأویل و تفسیر ها  آن و از آیات و روایات استدالل  اى دسته

آراء صـاحبان  د و هم نحکام بخشدیدگاه خود را است تا از این رهگذر هم مبانى ند؛دنمو

شـریعت   هـای  بسیاری از آموزه ،منازعات كش اینادر كش سایر مذاهب را باطل سازند.

 بخش عظیمى از آیات بی ن و نتیجتا  و قرار گرفت ههواپرستان های و تأویل هاتفسیر مورد

د. ایـن  به تشابه و ابهام مبتال گردیـ  )ص(اسالم احادیث پیامبر نیز عصر نزول و روشنگرِ

، و جمـال خداونـد   در نصوصى وجود دارد كه درباره صفات جاللنوع از تشابه عموما 

 .تدبیر هستى و مانند آن است، امور خلقت

 بلنـد و   از معـانى  كـه  هسـتند  آیـاتى ، اند اصلى كه در قرآن به غایت اندك اتتشابهماما 

هـا   آن گنجـایش  و لها و ساختارهاى زبان عربى تاب تحم  كه قالبند برخوردار  فخیمى

 هـا هـم بـه    قالب این اند؛ اما بیان شدهبه همین دلیل در قالب استعاره و تشبیه  و را ندارد

دچـار  هـا   آن و لذا معـانی  دنرا ندارو مراد از این آیات مقصود   طور طبیعى یاراى انتقال 

ـ  و مـا در  نـه فاعـل  ، ازجانب قابـل اسـت   . بنابراین مشکلگردد ابهام و تشابه می  ابكت

 ایم. به تفصیل در این باره بحث كرده در بحث محکم و متشابه التمهید

                                                            
 .953، ص ملحق ترجمة كتاب اإلسالمهاشم العربی ،  .1
 .9، ج التمهید فی علوم القرآن .1
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، كـه بـه تصـریح قـرآن     یدر حال، است چرا این آیات اندك در ضمن بقیه آیات آمده اما

: هاست براى همه انسان بیانی ،قرآن هستند و این كتاب مه آیاتها مخاطب ه همه انسان

  1.وْعِظَةٌ لِلْمُتَقِمنَلِلنَاسِ وَهُدىً وَمَ هَذَا بَمَانٌ

 كـه  اند اسالم اى سرشار براى دین جاودان پشتوانه و ذخیره، كه این آیاتاست  نآپاسخ 

رود و راه  كنـارمى بیشـتر  آیـات   گونه نقاب از چهره نورانى این، رودجلوتر هرچه زمان 

ن آیات به هریک از ای نمایاند. مى بیش از پیشپیشروى این دین جاودان را در دل زمانه 

اسـت؛   اعصـار و ازمنـه  از  یکـی  سان منشورى است كه هر طیف آن متناسب با شرایط

 شـان  بـاطنی  اى از مفاهیم الیه، روز كند و دیگر نورافشانى مىها  آن روزى معناى ظاهرى

 بـه تـدریج و   ایـن منشـورها   ها و اضالع الیه، نماید و بدین سان در گذر زمان چهره مى

ویژگى برخاسـته   این ؛دساز می نمایان خود را ، م و اندیشه بشرىمتناسب با پیشرفت عل

آیات متشابه را ، دین این اندگارى و جاودانگىم از حکمت خداى سبحان است كه براى

 .در متن و بطن آن طرّاحى كرده و گنجانده است

 ناهمخوانی ضمیر و مرجع

و بدین سـان   ى نداردضمایر با مرجعشان همخوان، آیاتدر بعضی  اند كه برخى پنداشته

، . اما بایـد دانسـت كـه در زبـان عربـی     اند هو اشکاالتی بر آیات قرآن وارد نمود ها ابهام

شـود. در   مـی  تطابق ضمیر و مرجع همیشگی نیست و این قانون در برخی موارد نقـض 

 این موارد اشاره نموده و منشأ شبهه نـاهمخوانی ضـمیر بـا مرجـع را رفـع      ادامه به اهم 

 :  یمنمای می

 العقول .تغلیب جانب ذوی3
العقـول و غیـر    عادت ادبی عرب بر ایـن جـاری اسـت كـه اگـر در میـان جمعـی ذوی       

در استعمال ضمیر در اسم و فعل و صـفت و  ، العقول یا مذكر و مؤنث با هم باشند ذوی

شـود و علـت بعضـی از مـوارد      العقـول و مـذكر غلبـه داده مـی     ... جانـب ذوی .حال و

سوره بقره كـه   91و  91با مرجع در قرآن همین امر است. مانند آیات  ناهمخوانی ضمیر

 آناست نـه لفـظِ   « االسماء»اعتبار مسم اى  آیه به این دو در« األسماء»ضمیر به بازگشت 

                                                            
 .195 ، آیهرانآل عم .1
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از ایـن رو   ؛جانب آنان بر مؤنث غلبه یافتـه اسـت  ، عاقلند، جا كه مسم اى اسماء و از آن

 1«.فَلَمَا أَنْبَأَهُمْ بِأعْمِائِ ِمْ» و «ؤُالَءأَنْبِئُونِ  بِأعْمِاءِهَ»: فرمود

فَمِلنْ ُمْ   خَلَقَ کُلَ دَابَةٍ مِنْ مَاءٍ   وَاللّه: است مطلب به همین منوالسوره نور نیز  22در آیه 

در بـر   ـانـد    العقـول  كـه ذوی  ـی هـا را نیـز    انسان« کلّ دابّة»؛ زیرا مَنْ یَمْشِ  عَلَى بَطْنِهِ...

 1دلیل جانب ایشان غلبه داده شده است. به همین گیرد؛ مى

موجودات ، زمین ون ؛ زیرا درآسماقَالَتَا أَتَمْنَا طَائِهمنَ: فص لت سوره 11آیه چنین  و هم

مذكرسـالم   جمـع  به صورت فاعل اسم، غلبه جانب آنانكنند و به اعتبار  عاقل زندگى مى

این آیـه جانـب عـاقالن غلبـه یافتـه       دره كرده ك است. قطرب نیز تصریح )طائعین( آمده

 9است

 العقول ذویغیر. جمع مؤنث برای 1

بـرای  ؛ 2أَیَامٍ نَحِسَلاتٍ   فَأَرْعَلْنَاعَلَمْ ِمْ رِیحا صَرْصَرا فِاند كه در آیه  برخی اشکال كرده

كـه در   حالی در كه جمع مذكر غیر عاقل است ـ صفتِ جمع مؤنث سالم آمده؛  -« ای ام»

 ر عاقل در حکم مفرد مؤنث است.جمع غی، عرب

دانـد.   عرب استعمال جمع مؤنث را برای جمع غیر عاقل جایز مـی : در پاسخ باید گفت 

مـذكّر  : عاقل بر سه قسم استغیر جمع »: گوید در این مورد می استرآبادى رضى الدین

 و مؤنـث «( زینبـات »و « نسـوۀ »مؤنّـث عاقـل )ماننـد    ، ای ام و جبیالت( غیر عاقل )مانند

، گـردد  ضمیرى كه به این سه قسم بر مـى «(. ظلمات»ها( و  )خانه« دُور» غیرعاقل )مانند

 غیرعاقـل  و به اعتبار جمعِ، مفرد مؤنّث« جماعت»به لفظ ها  آن تأویلاعتبار  تواند به مى

 و النسلاء و ، األیام و الجبلمالت : توان گفت جمع مؤنّث باشد. بر این اساس مى، بودنشان

 2«.فَهَلَتْ وفَهَلْنَ...، لدُور والغرفانوا، الزّینبات

                                                            
 .116 ، ص1ج ، الکشّاف و 16 ، ص1ج ، معانی القرآن؛ 51 ، ص1ج ، مجمع البیانر.ك:  .1
 .126 ، ص9ج ، الکشّاف، 55 ، ص1ج ، مجمع البیان .1
 .19 ، ص9ج ، معانی القرآن؛ 6 ، ص3ج ، مجمع البیانر.ك:  .9
 .16 ، آیهفص لت .2
 .151 ، ص1 ج، شرح الکافمةرضى الد ین االسترآبادی،  .2
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وَمِنْ آیه را در  خورشید و ماهو  روز و به شب« خلقهنّ»ضمیر  نیز بازگشتزمخشرى 

الَلذِی      وَالَ لِلْقَمَلرِ وَاعْلجُدُوا للّله    آیَاتِهِ اللَمْلُ وَالنَ َارُ وَالشَمْسُ وَالْقَمَلرُ الَ تَسْلجُدُوا لِلشَلمْسِ   

 1.داند از همین باب می 1خَلَقَ ُنَ

حـال  « صـافّات » كـه  9وَالطَمْرُ صَافَاتٍ کُلٌ قَدْ عَلِمَ صَالَتَهُ وَتَسْلبِمحَهُ آیه چنین است  هم

 از ایـن رو بـه جمـع    واسم جنس جمع اسـت  « طیر» كه ایناست به اعتبار « الطیر» براى

كـه   2بِالْهَشِلىِ الصَلافِنَاتُ الْجِمَلادُ   إِذْ عُلرِ َ عَلَمْلهِ   آیـه   و نیز ماند. مکس ر غیر عاقل مى

 به همین اعتبار.است « الخیل»صفتِ « الص افنات»

  استعاره ترشیحى .1

بِنُورِهِمْ وَتَرَکَ ُمْ فِ  ظُلُمَاتٍ    مَثَلُ ُمْ کَمَثَلِ الَذِی اعْتَوْقَدَ نَارا فَلَمَا أَضَاءَ تْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّه

حالِ زار منافقان را به كسى تشبیه كرده كـه در  ، ؛ خداوند متعال در این آیه2یُبْصِرُونَ الَ

، ام ا پس از روشـن شـدن   ؛آتشى افروخته است تا راه را برایش روشن كند، تاریک شبى

و « نورهم»در اشکال شده است كه ضمیر  آیهگراید. درباره این  درنگ به خاموشى مى بى

 مفرد است!و « الّذی»ها  آن بود؛ چرا كه مرجع مى بایستى مفرد« یبصرون»و « تركهم»

)تناسـی تشـبیه و ادعـای     استعاره ترشیحى كه تشبیه در این آیه از باباست  پاسخ این

عـین   حالتش در گمراهی حقیقتـا ، كه گویا منافق6است (مستعارٌ له و مستعارٌ منه عینیت

یت ایـن ادعـا مسـتعارله و    آن باشد و برای تثب حالت چنین فردی است؛ نه اینکه شبیه به

                                                            
 .95، آیه فص لت .1
 .133 ، ص2ج ، الکشّاف .1
 .21، آیه نور .9
 .91 ، آیهص .2
 .15، آیه بقره .2
 16 استعاره ترشیحى عبارت است از همراه شدن مستعارٌ له با چیزى كه مناسب با مستعارٌ منه است ماننـد آیـه   .6

« جـایگزینى »، استعاره از «خریدن»كه در آن  بِالْ ُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُ ُمْ أُوْلَئِكَ الَذِینَ اشْتَرَوُا ال َالَلَةَبقره: سورۀ 
است، در كالم آورده شده است. ادیبـان بـر   « خریدن»هاى  كه از ویژگی« تجارت»و « ارزش افزوده»است و سپس 

شبیه مبالغه شده كـه اسـاس آن   زیرا در آن در ت ،این باورند كه استعاره ترشیحى رساتر از دیگر انواع استعاره است
، المطـو ل بر تناسى تشبیه )تظاهر به فراموشى تشبیه( و ادعاى یکسان بودن مستعارٌ له و مستعارٌ منـه اسـت. ر.ك:   

 .953ـ  955، ص «بیان»بخش 
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، آورد مستعارمنه را یکی گرفته و ضمیری را كه بایستی متناسب با مستعارمنه )الذی( می

 آورده است.«( مثلهم»در « هم)»متناسب با مستعارله 

 . مفرد در حکم جمع4

نیز از جمله آیاتى اسـت   1وَالَذِی جَاءَ بِالصِدْقِ وَصَدَقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَآیه شریفه 

 «الّـذی »از . علت آن است كه مـراد  دنبا هم تناسب ندار اظاهرآن كه مرجع و ضمیر در 

و جمـع را شـامل    و مفـرد  بـوده  عام، مفهوم به لحاظ كه استجنس انسان ، در این آیه

همـه   اسـت تـا آیـه    جانـب مفهـوم رعایـت شـده    ، ؛ بنابراین در استعمال ضـمیر شود مى

 حاضران و آیندگان( را در بر گیرد.، عم  از گذشتگانگویان )ا راست

نیـز از همـین سـنخ     1حَقَ عَلَمْ ِمُ الْقَلوْلُ  وَالَذِی قَالَ لِوَالِدَیْهِ أُفٍ لَکُمَا... أُوْلَئِكَ الَذِینَآیه 

است كه جانب مفهوم در آن لحاظ گردیده تا نسـبت بـه تمـامی مصـادیق عمومیـت و      

 باشد. شمول داشته

 و جمع در افراد یکسانی .1
های ظاهری آن اسـت كـه مرجـع ضـمیردر بعضـی       خوانی گونه ناهم علت بعضی از این

بخشـى از   شـود.  سان اطالق مـى  یک صورتبه ، بر مفرد و جمع ای است كه واژه، آیات

 : اند ها به قرار ذیل این واژه

یُرِیدُونَ ؛ 9جُونَ ُمْ مِنْ النُورِ إِلَى الظُلُمَاتِوَالَذِینَ کَفَرُوا أَوْلِمَاؤُهُمْ الطَاغُوتُ یُخْرِ: طاغوت

 2.أَنْ یَتَحَاکَمُوا إِلَى الطَاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ

 نُلوا إِالَ الَلذِینَ آمَ ، ثُمَ رَدَدْنَاهُ أَعْلفَلَ عَلافِلِمنَ  ، لَقَدْ خَلَقْنَا االْءِنسَانَ فِ  أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ: انسان

إِالَ الَلذِینَ  ، إِنَ االْءِنسَانَ لَفِل  خُسْلرٍ  ، وَالْهَصْرِ ؛2وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ فَلَ ُمْ أَجْرٌ غَمْرُ مَمْنُونٍ

 6.آمَنُوا

                                                            
 .99 ، آیهزمر .1
 .15و  15 ، آیاتاحقاف .1
 .125 ، آیهبقره .9
 .62، آیه نساء .2
 .6ـ  2 ، آیاتتین .2
 .9-1 ، آیه. عصر6
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حَتَى إِذَا کُنْتُمْ فِ   مانند جمع و در1الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ مَهَهُ فِ  وَمَنْ: در مفرد مانند: لکفُ

 1وَجَرَیْنَ بِ ِمْ الْفُلْكِ

 هُمْ الْهَلدُوُ ؛ 2عَدُوٌ لِ  فَإِنَ ُمْ؛ 9مُبمن عَدُوٌ لَکُمْ إِنَهُ الشَمْطانِ خُطُواتِ تَتَبِهُوا ال وَ: عدوّ

 .2أَنَى یُؤْفَکُونَ   فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَ ُمْ اللّه

... برای جمع .به و فعولو از همین سنخ است الفاظ مفردی كه در نقش تمییز و حال و م

 :  اند آمده

 باشد می« أنفسا »در این آیه به معنی « نفسا» ؛6فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَ ْءٍ مِنْهُ نَفْسا

 است.« رفقا»به معناى  در این آیه «ا رفیق»؛ 5وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِمقا

 است. «اطفال»ى در این آیه به معنا« طفل»؛ 5ثُمَ یُخْرِجُکُمْ طِفْالً

 ست.ا« ءوكال»در اینجا به معناى « وكیل»؛ 3أَالَ تَتَخِذُوا مِنْ دُونِ  وَکِمالً: وكیل

 )رازگویان(. «أنجمة»و « أنجیاء»؛ یعنى 13خَلَصُوا نَجِمّا: نجى 

 .11مُسْتَکْبِرِینَ بِهِ عَامِرا تَ ْجُرُونَ: سامر

                                                            
 .113 ، آیهشعراء .1
 .11 ، آیهیونس .1
 .165 ، آیهبقره .9
 .55 ، آیهشعراء .2
  .2 ، آیهمنافقون .2
 .2 ، آیهنساء .6
 .63 همان، آیه .5
 .65 ، آیهغافر .5
 .1 ، آیهیسراء .3
 .53 ، آیهیوسف .13
 .65 ، آیهمؤمنون .11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : پنجمفصل 

 های قرآنی قصه





 های قرآنی قصه

 1قصص بما اوحمنا المك هذا القرآننحن نقص علمك احسن ال

یی از پیشینیان است كه با زبان وحی بر پیامبر اسـالم)ص(  ها گزاره، «قصه»قصص جمع 

عبرت و پند آموزی شود.هرگونه ارشاد و پنـد   ةتا برای بازماندگان مای، بازگو شده است

خواهـد  تـر   ثرو مـو تر  ی نافذگذاردر اثر، با شواهد زنده و واقعی همراه باشد آموزی اگر

 بود.

كه وقتی آن را بـا نمونـه و مثـال همـراه     ، گیرد می انسان گاه معنایی را برای بیان در نظر

یابـد سـخنش    مـی  در، به ویژه در مقام موعظه از سرگذشت پیشینیان كمک بگیـرد ، كند

 پذیرد. می بوده است و نفس انسانی بهتر آن را گذارتاثیراش  طبق خواسته

 قرآن داستان سرایي ۀشیو

زیـرا  ، متفـاوت اسـت  ، متداول در میراث فرهنگی و ادبی ۀاسلوب قصه در قرآن با شیو

، هـا  كند و گاه در چیـنش ایـن بخـش    می قرآن در نقل ماجراها و حوادث گزینشی عمل

 سخن بر نقاط مهم و كلیدی است. ةو تکی، شود نمی پیوستگی داستان لحاظ

، ن یـک نوشـتار اسـت   أكـه شـ   گونه این آنبنابر ، گفتاری است نه نوشتاری ،سبک قرآن

 جزئیات ندارد. ةی داستان با همها قسمت ةالتزامی به بیان هم

                                                            
 خوانیم. ها را بر تو می ترین داستان : در بستر وحی قرآن شیوا9، آیه یوسف .1
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 قرآني های هی قصها ویژگي

و هدفمندی و همسویی  و واقع گرایی گویی حقیقت: قصص قرآنی دو ویژگی مهم دارد

 با غرضی كه قرآن در پی آن است.

قصـه در قـرآن بـا دیگـر     ، ی نپرداختـه اسـت  قرآن به داستان تنها به عنوان یک كار هنر

ی دینـی و تربیتـی قـرآن را    هـا  تا اهـداف و خواسـته  ، شود می ی بیانی آن همراهها شیوه

 برآورده سازد.

ـ » را خود قـرآن كـریم نیـز اشـاره وار مطـرح كـرده اسـت        ها این ویژگی راسـتی در  ه ب

اخته شـده  سخنی نیست كـه بـه دروغ سـ   ، سرگذشت آنان برای خردمندان عبرتی است

بلکه تصدیق چیزی است كه پیش از آن بوده و روشنگر هر چیـز اسـت و بـرای    ، باشد

هـای   قصـه یی كـه بـرای   هـا  ویژگی1«آورند رهنمود و رحمتی است. می مردمی كه ایمان

 : شود چنین است می قرآنی برداشت

 واقع گرایی. 3
ی عینی حیات انسـان و  ها كند كه با واقعیت می یی را بازگوها رویداد ،بدین معنا كه قرآن

ی قرآن تصویرگر ها ارتباط مستقیمی دارد و قصه، ی زندگی وی در مسیر تاریخها بایسته

 هستند.ها  آن پی ها كه انسان گونه همان، تخیالت و آرزوها و امیال نیست

 ،كه همان عبـرت آمـوزی اسـت   ، هدف قرآن از مطرح كردن این قصص ،لهئاین مس سرِ

از این ، مسیر تکامل برای رسیدن به كماالت باید با واقع همگام گردد باشد.انسان در می

ی پس ها در پی سامان بخشی به زندگی هم عصران نزول و نسل، ها رو قرآن از راه قصه

 .اند هنیز بر این مسئله تاكید داشت [از آن است.اهل بیت

نـاظر بـه    لبلاو الول  اال ةٌلقد کان ف  قصص م عبر كه گذشت شاید عبارتای  در آیه

 همین ویژگی فراگیر قرآن باشد.

                                                            
لقد کان ف  قصص م عبرة الول  االلباو ما کان حدیثا یفتری و لکن تصدیق الذی بلمن یدیله و   : 111، آیه یوسف .1

 .تفصمل کل ش  و هدی و رحمه لقوم یومنون
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 گویی حقیقت .1
ی تـاریخی پیـامبران و   هـا  در بـازگو كـردن سرگذشـت    گـویی  جـویی و راسـت   حقیقت

منحصر به فـرد قـرآن    ةاین خصیصهای قرآنی است.  ویژگی دیگر قصه، ها ی آنها ملت

 سازد. می كه آن را از دو كتاب عهد قدیم و عهد جدیدمتمایز، است

وهـم و اشـتباهی در آن راه    گونـه  آنچه در قرآن بازگو شده حقایق عینی است كـه هـیچ  

 ها ترین ذره در آسمان كه كوچک، زیرا قرآن از جانب خداوندی وحی شده است، ندارد

   1ماند. نمی و زمین از دیدش نهان

 كند. می بر این حقیقت تاكید«ما كان حدیثا یفتری»تعبیر قرآنی 

كـه  ، پیونـدد  مـی  آموزی از تـاریخ زمـانی بـه تحقـق     كه عبرت باره ایندر این نکته مهم 

ی پیشـینیان پنـد   هـا  زیرا بناسـت از تجربـه  ، ی بازگو شده راست و درست باشندها خبر

 كند كه واقعی بوده و وهم و خیال نباشد. می و تجربه زمانی صدق، گرفته شود

 پرورش صفات واالی انسانی .1
به پرورش اخالق نیک ، كردن احساسات و عواطف انسانقرآن به جای نشان های  هقص

بـر  ، زیرا حركت در مسیر تکامل پس از عقیده به خـدا ، اندیشد می و صفات عالی در او

اخالقی است و ای  شالوده، اسالمی ةجامع ۀبر این اساس شالود، اخالق استوار است ةپای

روایـت شـده    ,بر اكرماز پیام پیشرفت و تمدن انسان است. ةنشان، منش اخالقی نیک

اخالقـی بـر انگیختـه     ةمندانه و شایسـت  ی شرافتها برای گسترش خصلت»: كه فرمودند

 1«شدم.

ی قرآنــی دارای گرایشــی اخالقــی و تربیتــی است.شــاید هــا داســتان ،بــر ایــن اســاس

 پیشین همین پرورش صفات واالی انسانی است. ةدر آی« هدی و رحمه»تفسیر

                                                            
کبلر اال فل    و ما یهزو عن ربك مثقال ذره ف  االر  و ال ف  السماء و ال اصغر من ذلك و ال ا: 61، آیه یونس .1

 .کتاو مبمن
 .156 ، ص16، ج بحار االنوار .1
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 حکمت آموزی .4
، حکمـت آمـوزی و كشـف حقـایق هسـتی     ، ی قرآنـی هـا  ی داسـتان هـا  ژگیاز دیگر وی

خداونـد اراده كـرده    ی تاریخ و قوانین حاكم بر سرنوشت بشر و محیط اوست.ها سنت

اندیشه و دانش را به خـدمت  خود،  و در پیمودن راه، كه انسان حق انتخاب داشته باشد

تـا  ، آمـوزی اسـت   حکمـت  تعلیم شـریعت و ، رو یکی از اهداف رسالت از همین بگیرد.

 آن بیابد. معیاری باشد كه بشر راه سعادت را با

به آن چه در راسـتای ایـن هـدف قـرار     ، ی قرآنیها شاید به همین سبب در نقل داستان

 به این ویژگی اشاره دارد.«و تفصیل كل شی»بسنده شده است.عبارت، گرفته باشد

 اهداف داستان در قرآن

شود و این  می ی نزول قرآنها حکمت ةشامل هم، ا و هدفقرآنی از نظر محتو های هقص

 جهـت اثبـات مقاصـدش بهـره     ،كارآمد اسـت.از ایـن رو قـرآن از داسـتان    ای  راه شیوه

 : پردازیم می این اهداف ترین برد.در ادامه به بررسی مهم می

 اثبات نبوت. 3
یکـی از  ، و وحیانی بودن قرآن كه بـر او نـازل گشـته    ,اثبات پیامبری حضرت محمد

نوشته و هیچ كس او را با  نمی خوانده و نمی زیرا كسی كه، قرآنی است های هاهداف قص

دقیـق و نیکـو سرگذشـت     گونـه  ایـن ، عالمان یهودی و مسیحی همنشین ندیـده اسـت  

سـروش غیبـی    ،این خود دلیلی روشن است بر این كه قـرآن  كند. می پیشینیان را باز گو

قرآن خود در سر آغـاز یـا در ضـمن     وحی شده است.جهان ملکوت بر او  كه از، است

ما »: خوانیم می یوسف ۀمثال در آغاز سور؛ كند می بر این غر  تصریح ها برخی داستان

سرگذشت را بـه موجـب    ترین باشد كه بیندیشید.ما نیکو، آن را قرآنی عربی نازل كردیم

 عـا پـیش از آن از  و تـو قط ، كنـیم  مـی  بر تـو حکایـت  ، این قرآنی كه بر تو وحی كردیم
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در دین اسالم ای  این نوع آیات بر وحیانی بودن قرآن كه اعتقادی پایه. 1«خبران بودی بی

 كند. می است تاكید

 یک پارچگی ادیان آسمانی .1
پیـامبران الهـی از    ةبیان این واقعیت اسـت كـه همـ   ، قرآنی های هی قصها یکی از هدف

هـم هسـتند و ادیـان آسـمانی ریشـه در       در امتـداد  ,روزگار نوح تا عهد پیامبر خاتم

مومنـان امـت واحـدی     ،در ایـن میـان   سان است. یکها  آن ۀتوحید دارند و پایه و عقید

گاه در یک ، قرآن برای برآورده ساختن این هدف هستند كه پروردگار همگان خداست.

 یـاد  خاص و نزدیک به هـم ای  ی گروهی از انبیا را در پی هم و با شیوهها سوره داستان

، هـارون ، انبیا داسـتان موسـی   ۀمثال در سور ؛تا این حقیقت را به خوبی بباوراند، كند می

 در پایـان ، ..را در پی هم آورده است و پس از به نیکی یـاد كـردن هـر كـدام    .ابراهیم و

 .1ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون: گوید می

كند كـه میـان شـریعت اسـالم و دیگـر       می این مسئله را آشکار، این غر  در حقیقت

پیوندی اسـتوار بـر   ، اند هكه پیامبران مردم را به سوی آن فرا خواند ،ی آسمانیها شریعت

دین  ترین آخرین و كامل ،با این تفاوت كه اسالم، ستها راه آن ةقرار است و اسالم ادام

و مـا  »: د سازندی خداونها الهی است و همگان باید در مدار آن خویش را تسلیم فرمان

ی پیشـین و  ها كتاب ۀكنند كه تصدیق در حالی، این كتاب را به حق به سوی تو فرستادیم

پیـروی   ادیان و برابریِ ةسان بودن هم یک ةیه شبهآبا توجه به این 9«ست.ها حاكم بر آن

شود.قرآن این اندیشه را به شدت نفی كـرده اسـت و بـه ایـن      می از هر كدام پاسخ داده

كید دارد كه حقیقت در مسیر تکامل خود به دیـن اسـالم رسـیده اسـت و در آن     نکته تا

 منحصر شده است.

                                                            
انا انزلناه قرآنا عربما لهلکم تهقلون، نحن نقص علمك احسن القصص بما اوحمنا الملك هلذا   .: 9-1، آیات یوسف .1

 ، آیـه آل عمـران ؛ 26-22، آیات یات دیگر از جمله: قصصآچنین در  و هم القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلمن
 و... 22

 «این است امت شما كه امتی یگانه است و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستید.: »25انبیا/ .1
 : و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه.25مائده/ .9
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 تاریخی اسالم ةترسیم ریش .1
، هدف دیگر بیان این نکته است كه آنچـه قـرآن آورده و مـردم را بـدان فرامـی خوانـد      

كهـن دارد و میـان اسـالم و    ای  بلکـه پیشـینه  ، نوآوری و بـدعت در امـور دیـن نیسـت    

بگـو مـن از بـین    »: پیوندی استوار برقرار است ها ی گذشته در اهداف و آموزهها الترس

سـالم  ا 1«.رسالت بلند كرده باشـم  ۀپیامبران نخستین پیغمبر نیستم كه تازه در جهان آواز

 ای تاریخ بشر دارد.كهن و عمیق به درازای  ست و ریشهادیان توحیدی ا ةادام

 ها واکنش امتو  نپیامبرا ةهمسان بودن سیر .4
ی به كـا ر رفتـه در ایـن راه    ها دعوت انبیا و ابزار ۀكند كه شیو می قرآن با داستان روشن

 ةمثال در آی؛ اند هبه یک گونه واكنش نشان دادها  آن در برابر ها همسان بوده است و امت

چه بسا پیامبرانی كه در میان گذشتگان روانه كردیم و هیچ پیـامبری بـه سـوی ایشـان     »

 كند. می به این حقیقت اشاره 1«گرفتند می كه او را به ریشخند امد مگر ایننی

 امید آفرینی در دل پیامبر و مومنان .1
بیان اسـتواری و  ، كند می انبیا دنبال ۀكه قرآن در پی تاكید بر همسان بودن سیرای  انگیزه

رده اسـت كـه   خداوند مقرر كـ »: ستها ی پیامبران و پیروزی نهایی آنها حقانیت دیدگاه

ی هـا  ی مهـم قصـه  هـا  رو از هـدف  از این 9من و فرستادگانم چیره خواهیم گردید. حتما 

، پیـروزی و فرجـام تکـذیب كننـدگان    ، بیان این مسئله است كه فرجـام پیـامبران  ، نآقر

هـا   آن سبب آرامش خاطر پیامبر و مومنان و استحکام موضـع  ،این مطلب نابودی است.

 2گردد. می

                                                            
 : . قل ما كنت بدعا من الرسل.3احقاف / .1

 .ف  االولمن وما یاتم م من نب  اال کانوا به یست زئونوکم ارعلنا من نب  : 5-6، آیات زخرف .1

 .کتب اهلل الغلبن انا و رعل : 11، آیه مجادله .9
كنیم كه دلت بدان استوار گـردد و در   های پیامبران چیزی را برای تو حکایت می : و از سرگذشت113، آیه هود .2
 ذكری است.ها حقیقت برای تو آمده است و برای مومنان اندرز و ت این
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 الطاف حق بر پیامبران گویی باز .9
قرآنـی   هـای  ههداف قصـ خداوند بر بندگان برگزیده و خالص او نیز از ا یها بیان نعمت

اولئك الذین انهم اهلل علم م من  :ابراهیم و...، ایوب، داوود، لیمانسهمانند داستان ، است

 .1النبممن...

كردن دشـمنی  شزد گو، شود می ی قرآن دنبالها از دیگر مقاصدی كه گاه در برخی قصه

ی گونـاگون بـرای تاكیـد ایـن     هـا  آدم به شیوه از داستان حضرت، شیطان با انسان است

 غر  تکرار شده است.

 ی قرآنها حکمت تکرار در قصه

كـه خـدای   ، برمی گـردد  ی هدایتی وتربیتیها در قرآن به گوناگونی هدف ها تکرار قصه

 شـود.  مـی  مطـرح  یکی از این ابعـاد  ردر واقع هربا؛ دارد ها متعال از بیان این سرگذشت

فرعـون و سرگذشـت    و {بیشترین تکـرار قصـص قرآنـی در مـورد داسـتان موسـی      

نـزد  هـا   آن منزلت، ها با یهود ی آن آشنایی عربها حکمت كه ازجمله، اسرائیل است بنی

اوضـاع و احـوال مردمـان معاصـر ظهـور اسـالم بـا بنـی اسـرائیل           تِهوشـبا  هـا  عرب

ی هـا  ه تناسب نیاز مومنان در مکه به طور عمده ازمسائل و درگیریاست.خدای متعال ب

ی اجتمـاعی و سیاسـی مطـرح بـود قطعـاتی از      ها و در مدینه كه جنبه، موسی و فرعون

 موسی با بنی اسرائیل را مطرح كرد. موضوعات میان

 آزادی هنری در داستان سرایي قرآن 

، ماند می بیش از كتاب هدایت تاریخ كه به كتاب توراتقرآن رااز همانندی ، این ویژگی

 : شود می ممتاز ساخته است.نمادهایی از این آزادی هنری آورده

 نادیده انگاشتن عناصر تاریخی

مگـر  ، توجه نشده اسـت  ها ی قرآن اغلب به زمان و مکان و شخصیتها در بیان داستان

صری از حادثـه  داشته باشد.گزینش عناای  نقش آموزنده و سازنده ها جا كه شخصیت آن

                                                            
 . ...پیامبران نعمت داد از ها  آن اینان كسانی هستند كه خداوند به: 25، آیه مریم .1
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 ی بالغـت هـا  خود یکـی از اصـول و پایـه   ، كه در راستای غر  دخالت مستقیم دارند

 باشد كه در قرآن رعایت شده است. می

 ها گزینش حادثه

پردازد كه در راستای هدفش قرار  می ها به ذكر رویدادهایی قرآن از میان سرگذشت امت

موزی و هـدایت در آن  آپنـد  ةمینـ كنـد كـه ز   می دارد و ذهن مخاطب را درگیر اتفاقاتی

 وجود دارد.

 ها آزادی در چینش صحنه

شـود. آرایـش    نمـی  بسیار است كه ترتیب زمانی و طبیعی رعایـت  ،ی قرآنها در داستان

از ای  نمونـه  .دارد مـی  است كه انسان را به اندیشه و درس آموزی واای  حوادث به گونه

آن در سوره حجـر و سـوره هـود     داستان حضرت لوط است كه بیان ،این چینش هنری

و هـا   آن در سوره هود حکایت از آمدن مالئکه ونگرانـی لـوط از آمـدن   : متفاوت است

 ،پـیش از آمـدن قـوم    ولی در سوره حجر، سپس آمدن قوم و دفاع لوط از مالئکه است

رودكـه گویـا    می پیشای  و با وجود آن داستان به گونه اند هفرشتگان خود را معرفی كرد

دانسته مهمانانش فرشتگان اند. پر واضح است كه حادثه به ایـن ترتیـب اتفـاق     ینم وی

بلکه گوینده برای برآورده ساختن مقصودش از آزادی عمل خود در به نظـم در  ، نیفتاده

 استفاده كرده است.، وردن حوادثآ

استوار سـازی قلـب   ، این تفاوت آن باشد كه غر  از قصه لوط درسوره هود شاید سرِ

كه  گونه همان ؛پردازد می از این رو نخست به آزارهایی كه به لوط رسید، باشد ,مبرپیا

 خود را به دشواری انداخته و آزرده خـاطر ، در راه ایمان آوردن دیگران ,پیامبر اسالم

یی است كه بـر تکـذیب   ها بیان عذاب، اما مقصود از این قصه در سوره حجر.ساخت می

 .گوید می ن رو نخست از آن سخناز ای ؛آمد می كنند گان فرود

 ی گوناگون به یک حادثهها نگریستن از زاویه

از جمله این كه .دهد می گاه قرآن رویدادی را در جاهای مختلف به افراد مختلف نسبت

فرعـون گفـت موسـی سـاحری     : گویـد  می در داستان حضرت موسی و فرعون یک بار
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ک جملـه یکسـان را بـه دو شـخص     یعنی ی1زبردست است ویک بار اطرافیان او گفتند.

 نسبت داده است.

 ،وگویی طرفینی میـان فرعـون و دولـت مـردان اوسـت      گفت ،رسد این سخن می به نظر

است جهت به همین  .ح است هم به فرعون و هم به آنان نسبت داده شودصحی بنابراین

 .اند هكه ادامه آیات در هر دو مورد به هم شبی

 یک صحنه گوناگون ازی ها و تصویر ها ارائه گزارش

گویـد از واژه   مـی  برای نمونه آن گاه كه قرآن در سـوره حـج از زمـین خشـک سـخن     

نمایـد.در   مـی  اسـتفاده « خاشلهه »بار دیگر در سوره فصـلت از   كندو می استفاده« هامده»

سخن از رستاخیز و برانگیختن مردگان است و مناسبت داشت كه زمـین بـه    ،سوره حج

 مدن بـاران بـه اهتـزاز در آمـده و حیـاتی دوبـاره      آشود كه بعد از  هامده و فسرده تعبیر

كـه تعبیـر بـه    ، عبـادت و تضـرع اسـت    ۀامادر سوره فصلت روند سخن دربـار ، یابد می

 .دانسته استتر  خاشعه را مناسب

 گر رویدادهایي واقعي یتروا ،قرآن

كه جهت عبـرت  ، یی تلخ و شیرین از زندگی بشرندها واقعی و تجربه ،ی قرآنها داستان

البته قرآن حوادث  .ندعبرت آموز نیست ،. واضح است كه امور خیالیاند هآموزی بیان شد

 ثیرش بیشتر شود.أتا جذابیت و ت، كند می تاریخی را با بیانی ادبی و هنری مطرح

 : ی قرآن به دو دلیل فر  وخیال نیستندها قصه

، پرپیچ و خـم زنـدگی انسـان    ةگذشتی پندآموز ها و ماجرا ها با وجود فراوانی تجربه. 1

 ی تخیلی عامیانه نیست.ها نیازی به پناه بردن به داستان

در آستانه فروپاشی و ، ی شودریز پایه ها مندی كه بر اساس پندارها و انگاره آیین نظام. 1

 آشکار و رسوا شود.ها  آن تخیلی بودن به ویژه آن گاه كه، نابودی قرار خواهد داشت

 دگر اندیشاندیدگاه برخی 

                                                            
 ، آیـه ذاریـات و  29 ، آیـه حجر؛ 51 ، آیهبرای مطالعه بیشتر رجوع كنید به: هود .92 ، آیهشعرا ؛133 ، آیهاعراف .1
15. 
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ی قـرآن از روش  هـا  برخی برآنند كه تمـام یـا بیشـتر داسـتان    ، در برابر دیدگاه یاد شده

مانـد یعنـی از مشـهورات و     مـی  های فن خطابـه  استفاده شده كه شبیه روش« فولکلور»

كـه بخواهـد بـه     عامیانه بهره گرفته است و قرآن كریم بدون آن ۀی شناخته شدها داستان

خطابی آن را پلی برای هدایت و ارشاد مردمـان قـرار    ۀبه شیو، باشد بند مضمون آن پای

صرف تمثیالتی باشد كه برای  ها كه این داستان، اند هدانست داده است و برخی نیز صحیح

 گونـه  قرآن با این ،به واقع نزدیک ساختن حقایق به اذهان مردم به كار گرفته شده است؛

این  .ی گوناگون كنار زده استها رام و با شیوهآام آر اوهام و خرافه موجود را ،تمثیالت

 .اند هنام نهاد« نوین اسالمی ةاندیش»مکتب فکری را 

شـود بـرای اسـتناد بـه      مـی  كنـدو مجـوزی   می را اثر بخش ها این عمل بیم و امید دادن

ولیت قضـایایی كـه   ئ.بنابر ایـن مسـ  اند هقضایایی كه مخاطبان و نسل حاضر آن را پذیرفت

را فقط به عنوان ابـزاری  ها  آن به دوش او نیست و او، ند خود قرار داده استمست نآقر

 كند. می برای رسیدن به اهداف خود به كار برده است و هدف نیز وسیله را توجیه

ی قائـل شـدن بـه    هـا  مدآ خود را از پی، اند هاین گروه با بهانه قرار دادن این امور خواست

تنگنایی است كه ، آنچه آنان را به این اندیشه رسانده ،تاریخی بودن این حوادث برهانند

 احسـاس  هـا  و اشـکال  هـا  در پاسـخ بـه شـبهه    ها با تن دادن به واقعیت داشتن این قصه

 .اند هتمثیل تنزل داد تاریخی قرآن را در حد یها به همین جهت نکته .اند هكرد می

ـ   نو اندیشانی به زعم خود این دیدگاه را جهت پاسداری از كرا . بـه  انـد  همـت قـرآن گفت

 ،زند و این كار می رایج مثال ةی عامیانها قرآن فقط جهت نمونه ومثال به قصه گفته آنان

بلکه عیب آن جاست كه قرآن تسلیم پندارهایی شود كـه روی  ، شود نمی عیب محسوب

 است.و قرآن كریم از چنین اتهاماتی مبرّ اند هحقایق را پوشاند

ن داستان اصـحاب كهـف را طبـق نظـر اهـل      آقر كه اند هبرد برخی گمان، به طور مثال 

 ،زیـرا آرای یهـود  ، را بـه اثبـات برسـاند    ,كتاب بیان كرده تا نبوت حضـرت محمـد  

مقیاسی جهت سنجش راستی و درستی پیامبر بوده است و قرآن از باب بیان مسائلی كه 

اسـتاد   .آن ایمان آورندپذیرفته شده بود این افسانه را آورد تا اهل كتاب به قر توراتدر 

این قول ایـن   ةآیا الزم»...: نویسد می سته ودان می خلیل عبدالکریم این پندار را نا درست

حاكم بر قـرآن باشـد و بـه عبـارتی     ، ی یهود اهل كتابها و شناخته ها نیست كه دانسته
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ا بـه  ی یهود سر فرود آورده باشـد تـا رسـالت پیـامبر ر    ها قرآن در برابر معیار ،تر روشن

 1«. و فراتر از این است...تر  اثبات رساند؟خداوند بسی بلند مرتبه

 هایي که واقعیت آن انکار شده  داستان

 ییهـا  سرگذشت بنی اسرائیل و مصر چیـز  ۀگوید كه قرآن در بار می در سخنانش خلیل

 بدان نشده است.ای  گوید كه در تاریخ مصر اشاره می

زیرا آنچه بـرای  ، دث مصر در تاریخ ثبت نشده استبسیاری از حوا: گوییم می در پاسخ

تاریخ نگاران اهمیت داشته دربار و شاه و... بوده اسـت و تـاریخ بـه اوضـاع و احـوال      

غیر قابـل  ای  مثال كوچ عبرانیان)بنی اسرائیل( به مصر مسئله؛ اجتماعی مردم كاری ندارد

 نشده است.ی ا ن كه در تاریخ مصر باستان بدان اشارهآانکار است و حال 

تـوان بـر ایـن حقـایق      می ،ی مصر از این امور سخنی به میان نیامدهها آیا چون در كتیبه

  1تردید نا پذیر خط بطالن كشید و آن را نادیده گرفت؟

هـارون و  ، همـین طـور موسـی   ، هم چنین ابراهیم و دو فرزنـدش اسـحاق و اسـماعیل   

اما تاریخ یادی از آنان نکرده ، پر كردهكه نامشان سراسر گیتی را ، پیامبران پس از آن دو

 ؟اند هبودای  آیا آنان مردانی افسانه.است

وی همان كـورش پادشـاه بـزرگ     اند هكه به تازگی پی برد، ذوالقرنین است ،دیگر ةنمون

 ی قرآن آگـاه ها ما را بر اسراری نهانی از قصه شناسی ایران است.پیوسته كشفیات باستان

 ه ثبت نرسیده است.كه در تاریخ ب، سازد می

نکـاتی   ترین مهمجا به  ، در اینبسیار استعبدالکریم  موارد شگفت انگیز در كالم خلیل

 : كنیم اشاره می، بر آن تاكید كرده استاین باره كه وی در 

داند در حـالی كـه    می از فرهنگ مردم آن روزگار را بر گرفته ی یاد شده ها قصه وی. 1

 كـه قـرآن   شـناختند و حـال آن   مـی  م عصـران وی آنـان را  و ه ,پیامبر، اگر چنین بود

 گوید آنان پیش از این آگاه نبوده و قرآن با این اخبـار غیبـی آنـان را بـه همـاوردی      می

 طلبد. می

                                                            
 .213-233ص  ق خلیل عبدالکریم.، با شرح و تعلیالفن القصصی فی القرآنجهت مطالعه بیشتر:  .1
 .139، عبدالوهاب نجار، ص قصص االنبیاجهت مطالعه بیشتر:  .1
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 دهـد در پایـان   مـی  وفان و كشتی را به طور مفصل شرحتن زمانی كه داستان نوح و آقر

كنیم پیش از این نه تـو آن   می وحیاین از خبرهای غیب است كه آن را به تو : گوید می

  1دانستند. می دانستی و نه قوم تو آن را می را

آورد  مـی  دانست و آن را جزء میراث قومی خود بـه شـمار   می اگر عرب این حکایت را

 .1در برابر دعوت آشکار قرآن به مبارزه آن را به رخ بکشند سزاوار بود

شـدند و   می گام پیش گیری آشنا بود در موضعها  اگر اهل كتاب به تفصیل با این داستان 

یهود و نصاری راستی و امانت داری قـرآن را در یافتـه   ، اما عرب ،كردند می با آن مقابله

بودند و از این رو سکوت اختیار كردند و بر ایشان را هی جز خصومت ظالمانه نمانـد.  

گرفته باشد و سـپس  را از خود عرب و اهل كتاب  ها آیا منطقی است كه قرآن این قصه

 به خودشان تحویل دهد و تحدی كند؟!

 تـوان پـذیرفت   نمی چرا باید این حوادثی را كه قرآن بازگو كرده انکار كرد؟ آیا واقعا. 1

تـاریخ نهـان مانـده اسـت و     ای  رویدادهایی تاریخی بوده كه در گوشه ،كه این حوادث

 قرآن از روی آن پرده برداشته است؟

 دمداستان پسران آ .3

همـین امـر در آغـاز     .از یکی پذیرفته شـد و از دیگـری خیـر    ،قربانی كردند پسران آدم

ایـن دو پسـر آدم    .میان فرزنـدان آدم پدیـد آورد  ای  حیات انسان بر كره خاكی مشاجره

 پیش از هر چیز در جایی قرار دارنـد كـه اندیشـه تجـاوز و تعـدی در دل انسـان پـاك       

خواستند قربانی كنند تا بـه   می ه عبادت و طاعت بودند ودر جایگا ها آنزیرا  ،گذرد نمی

در آیه مجهول آمده تا بفهماند كـه پـذیرش یـا     «یُتَقَبَلُ» خدا نزدیک شوند. ساختار فعلِ

آن كـه   بنابراین .واگذار شده بود ـ خارج از اراده آنان ـ عدم آن به نیرویی غیبی و الهی

تا موجب كینـه و دشـمنی و قـتلش     است پذیرفته شده گناهی مرتکب نشدهاش  قربانی

كشـتن او در   ۀمجوزی وجود نداشت كه بـرادر بـر بـرادر خشـم گیـرد و انگیـز       و شود

 درونش بر افروخته شود.

                                                            
 .تلك من انبا الغمب نوحم ا المك و ماکنت تهلم ا انت و ال قومك من قبل هذا .23 ، آیههود .1

 .هم یمکرونذلك من انبا الغمب نوحمه المك و ما کنت لدی م اذ اجمهوا امرهم و  .131آیه  ،یوسف .1
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انملا  : زشتی این دشـمنی را بیشـتر آشـکار كنـد     كند تا می سیرای  سیاق سخن به گونه

كنـد سـپس بـرادرِ بـا      یم سخن حق خویش را مطرح گونه او این یتقبل اهلل من المتقمن

اگر دست خـود را بـه سـوی مـن     : گوید می برادرش چنین ایمان جهت كاستن شرارت

چرا كه من ، كنم تا تو را بکشم نمی دراز كنی تا مرا بکشی من دستم را به سوی تو دراز

  1ترسم. می از خداوند پروردگار جهانیان

كـه از آغـاز   ، ی وجـود دارد میان دو سرشـت متفـاوت انسـان   ای  مقایسه ،در این داستان

خلقت در رویارویی و نبردند اما بدسگال سر انجامی جـز پشـیمانی نخواهـد داشـت و     

 فرجام كار از آن تقوا پیشگان است.

 وفان و کشتیتداستان  .1

. ما در آغاز همین كتاب بیـان كـردیم كـه    یستن وفان و كشتی نوح نیز افسانهتحکایت 

ده كه دشت قوم نوح را در برگرفته است و چنـان كـه   اقلیمی و محلی بو ةاین یک واقع

گفته كه تمام زمین را در برگرفته باشد نیست. با توجه به طبیعـت آب و هـوایی    تورات

 1دور از واقعیت نیست.ای  چنین حادثه

 داستان عاد و ثمود و قوم هود .1

كـه  شـود   ی قدیمی عرب شـمرده مـی  ها از جمله قصه، حکایت عاد و ثمود و قوم هود

یی است كه در طول زمان در مورد این داستان بیان شده ها شاید یکی از دالیل آن افسانه

ی شگفت و دهشـت  ها را به شکل ها است.همیشه داستان سرایان عالقه دارند كه داستان

 9تا باعث شگفتی شنوندگان بشوند.، انگیز در آورند

قـوم را كـه تـاریخ     ترین رومندنابودی نی، در آیات كوتاهی، خداوند متعال در سوره فجر

الم تر کمف فهل ربلك بهلاد ارم ذات الهملاد    : كشد می به تصویر، عرب هم به یادداشت

الت  لم یخلق مثل ا ف  البالد و ثمود الذی جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی االوتلاد اللذین   

                                                            
 .ن بسطت ال  یدو لتقتلن  ما انت بباعط یدی المك القتلك ان  اخاف اهلل رو الهالممنأل .15 ، آیهمائده .1

 .556-552، ص 1بر گرفته از فی ظالل القرآن، ج .1
 .235، ص 2برای نمونه بنگرید به تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، ج  .9
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 عـادِ  1رصادطغوا ف  البالد فاکثروا فمه الفسادفصب علم م ربك عوط عذاو ان ربك لبالم

ی نخستین بودند كه پیش از اسالم از میان رفتند.آنان چادر نشـینانی در  ها همان عاد ،ارم

 «ارم»مـراد از   كردنـد.  مـی  یی بنـا هـا  یشان را روی سـتون ها منطقه احقاف بودندكه خیمه

هرچند بعضی از متاخران معتقدند كه عاد از قبایـل ارامـی   ، باشد می از قوم عادای  شاخه

ی نشانه ابه معن «ارم»و نظر دیگر آن است كه ، اند هارم گفت ه همین دلیل آن را عادِاست ب

 بنـایر ایـن معنـای آیـه چنـین     ، ساختمان بلنـد اسـت   «عماد»باشد. صحیح آن است كه 

كـه در آن  ، سـاختند  مـی  ی بلنـد و سـتبری  ها مناره، آنان جهت آوازه و افتخار»: شود می

طبق این آیـات   شعرا نیز به این مسئله تصریح شده است. ۀدر سور«مانند بود. بی روزگار

یی را جهت فخـر فروشـی و   ها و ارتفاعات ساختمان ها بر فراز قلهها  آن رسد می به نظر

تبنون بکلل ریلع آیله    أ ةتعبثون در آی ۀساختندو به همین جهت از واژ می قدرت نمایی

ت و مسلما ایـن كـار جهـت    استفاده شده اس 1،تهبثون و تتخذون مصانع لهلکم تخلدون

 راهنمایی مسافران و شناخت راه نبوده است.

شود كه قوم عاد در فـن آوری   می فهمیده و تتخذون مصانع لهلکم تخلدوناز عبارت 

و تاسیسـات   هـا  با این خانهپنداشتند كه  میو  اند هباالیی از مهارت داشت ةو صنعت درج

 جاودانه خواهند شد. ،محکم

شهر نشین بودند و نه  ،قوم عاد، بر خالف قول بسیاری از مفسران، قرآن بر اساس تعابیر

 .اند هچادر نشینانی بیابان گرد.بناها و آثار آنان تا زمان پیدایش اسالم نیز وجود داشت

 اشاره شده استها  آن به وثمود الذین جابوا لصخر بالواد محل اقامت ثمود كه در آیه

ی صالح معـروف بودنـد و میـان مدینـه و تبـوك قـرار       ها یی بود كه به شهرها در اتاقک

 داشتند.

                                                            
های بلند كـه ماننـدش    كه پروردگارت با عاد چه كرد؟صاحب بناهایی چون تیركای  مگر ندانسته.»12ـ   6. فجر.1

هـا و   بریدند؟ و با فرعون صاحب خرگاه در شهرها ساخته نشده بود؟و با ثمودهمانان كه در دره تخته سنگها را می
آنکه پروردگـارت بـر    بسیار تبهکاری كردن.تاها  آن ها سر به طغیان برداشتند و در بناهای بلند؟ همانان كه در شهر

 سر آنان تازیانه ی عذاب را فرو نواخت، زیرا پروردگار تو سخت در كمین است.
هـایی اسـتوار    سازیدكه دست به كاری بیهوده زنیـد؟و كـاخ   ای بنایی می آیا بر هر تپه» .113و  115 ، آیاتشعرا .1
 «كنید به امید آن كه جاودانه شوید؟ می
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كهـن عـرب    كـه هـر دو از نژادهـای    اند هشاید عاد و ثمود به این سبب كنار هم یاد شد

مکـه   ی زمسـتانی و تابسـتانی اعـراب   ها بودندوآثارشان تا آن روزگار در مسیر مسافرت

 وجود داشته است.

 مـود در روزگـاری نزدیـک بـه روزگـار عـاد      فهمانـد كـه ث   مـی  ظاهر تعبیر قرآن چنین

 و از سرگذست و سر انجام عاد آگاه بودند. اند هزیست می

و تمدن اند هگران در سرزمین حجر بسیاری از آثار باستانی قوم ثمود را كشف كرد كاوش

است كه قـرآن آن را بـا اسـتواری بیـان     ای  این اقوام به اثبات رسیده است و این مسئله

كـرده   اقتبـاس  ها پایه و اساس برخی عرب زبان بی كه بخواهد از سخنان بدون آن، كرده

 باشد.

 داستان ناقه صالح  .4

وقتی قـوم صـالح پیـامبر بـرای      :صالح چنین توصیف شده است كه ةناق ،در قرآن كریم

.در 1صدق رسالت وی شـد  ةنشان ه،این ناق، درستی نبوت وی درخواست معجزه كردند

وجود ندارد.البته برخی ، از سوی خداستای  و معجزه هنه ناقه بی تعبیری جز این ك ،قرآن

و مدرك صحیحی كه بتـوان  .اند هاز مفسران در توصیف ناقه از معیار صحیح فاصله گرفت

تقسـیم آب میـان    بعد استثنایی بودن ناقـه ، به آن اعتماد كرد وجود ندارد.در ظاهر ِقرآن

امـا   و روز دیگـر ناقـه.  ، نوشیدن داشتند یک روز مردم حق، ناقه و مردم بیان شده است

كـه در   شد با این می چرا آب میان او و مردم تقسیم .كه خدا چگونه آن را پدید آورد این

ناقـه   ۀالهی دربار ةیات بر این داللت داردكه نشانآآب فراوان بود؟ چکیده سخن  ،منطقه

دن ناقه نشودو در زمان كه هیچ فردی به آن آزار نرساند و مانع خوردن و آشامی، آن بود

 نان و ناقه تقسیم شود. آهای قوم ثمود میان  آب ،كمبود آب

 داستان مردم سدوم .1

                                                            
درخواست معجزه از سوی قوم ثمود در سوره  .م بمنه من ربکم هذه ناقه اهلل لکم آیهقد جاءتک: 59، آیه اعراف .1

قالوا انما انت من المسحرین ما انت اال بشر مثلنا فات بایله ان کنلت ملن     مطرح شده است 122و129آیات  ،شعرا
 ای بیاور. معجزهگویی،  گفتند تو از افسون شدگانی.تو جز بشری مانند ما نیستی.اگر راست می الصادقمن
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اخالق پستی داشتندو از انجام كارهای ناشایسـت  ، قوم لوط كه ساكن شهر سدوم بودند

كردندو شهرت سركشی آنان آفاق راپر كرده بود؛ از نمونه  نمی پیش چشم دیگران پرهیز

 داد. می قاضی به سود ظالم حکم، شد می شان این بود كه اگر در این شهر ستمییها ظلم

 دچار عذاب الهی شدند و همه به هالكـت رسـیدند؛  ، چون این سركشی از حد گذشت

را كـه   هـا  و چـه بسـیار شـهر   »جریان دارد  ها این سنت خداوند است كه در میان انسان

و چـه بسـیار    ویـران اسـت   هـا  آن شهراهلش ستمکار بودند و هالكشان كردیم و اینک 

كـه دگـر اندیشـان     گونـه  آن 1«صـاحب گشـت.   بی ی عالی كهها ی متروك و قصرها چاه

 اتفاقی نبوده است.ای  حادثه، اندیشند می مسلمان

همواره در معر  دیـد اعـراب   ، قوم لوط در فلسطین و در راه شامسرزمین ی ها ویرانه

 گاهـان  گاهـان و شـام   ما بـر آنـان صـبح   و در حقیقـت شـ  »معاصر نـزول قـرار داشـت    

پـس  ، وآنان دیدند كه چگونه سرزمین قوم لوط به بیابان برهوت تبدیل شد1«گذرید. می

بر سـر آنـان   ، شدند كه اگر در گمراهی فرو روند می باید درس عبرت گرفته و بیم ناك

 شود. نیز چنین بالیی نازل

 داستان اصحاب کهف و رقیم  .9

مدرك در این زمینه قرآن اسـت   ترین اما متقن، سخن بسیار گفته شدهاین داستان  ۀدربار

در بـاره آنـان    آگاهی و مناظره و بحث غیر عالمانـه  از سخن بدون، و طبق دستور قرآن

از هـیچ  ها  آن ۀجدال مکن و دربار، ایشان جز به صورت ظاهر ۀپس دربار» .مای همنع شد

 9«.كس جویا مشو

یونـانی یکـی از   ای  واژه« اركـه »بنابر قـولی معـرب  « رقیم»و «كهف» غار پهن و وسیع را

 دژ انباط است.  «بطرا»ی شهر ها نام

 كـه طبـری  ، انـد  هسخن بسیار گفت ،اصحاب كهف ۀمورخان و تاریخ تفسیرنگاران در بار

در این زمینه یکسانند كه در شهر  ها را در تاریخ و تفسیرش آورده است.بیشتر نقلها  آن

                                                            
 .فکاین من قریه اهلکناها و ه  ظالمه ف   خاویه عل  عروش ا و بئر مهطله و قصر مشمد: 22، آیه حج .1

 .و انکم لتمرون علم م مصبحمن و بالمل: 195ـ  195 ، آیاتصافات .1

 .فال تمار فم م اال مراء ظاهرا وال تستفت فم م من م احدا: 11، آیه كهف .9
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و از  را رها كردند و یکتا پرستی را برگزیدند ها وانان پرستش بتگروهی از ج «آبسس»

كه نتوانستند آن را از خود ، شهر گریخته و به غاری پناهنده شدند. همراه آنان سگی بود

 ،نان در غار خوابیدند و دقیانوس حاكم بت پرست به تعقیب آنـان پرداخـت  آ دور كنند.

تا از تشـنگی  ، و ورودی غار را مسدود كردنداز این ر، اما كسی نتوانست وارد غار شود

 ،خداوند در زمان مقرر ...و گرسنگی بمیرند و سپس به تدریج به فراموشی سپرده شدند

 دانسـتند  نمـی  ساخت و آنان پس از بیداری هنوز بیم خطر داشتند. درحالی كه شانبیدار

 بـاالخره  .ودنـد مردم یکتا پرسـت شـده ب   ها در طول این سال و اند هسال خفته بود 933

آنان را رهسپار دیار باقی كردو مردم  ةهم اثبات امکان حیات مجدد خدای متعال پس از

 بر آرامگاه آنان مسجدی بنا كردند.

 : در این جا چند پرسش وجود دارد

هـا   تفـاوت میـان دیـدگاه    در این مورد انـدكی  ؟اصحاب كهف كجا بود ةمکان حادث. 1

از متونی كه مربوط به تاریخ سلجوقیان اسـت بـر ایـن    مثال در بخشی ؛ شود می مشاهده

همان شهر اصحاب كهف و رقیم است.سـپس مـردم    «عربسوس»مسئله تصریح دارد كه 

 1.تغییر شکل دادند «افسس»را به  «ابسس»

 ؟حادثه اصحاب كهف در چه زمانی بوده است. 1

ـ ب كهـف   اصـحا  كـه  صـحیح آن  در مورد زمان این حادثـه نیـز اقـوال متفاوتنـد. نظـر     

داستانی كهن است كه قدمت آن به پیش از میالد مسیح و  ـ  كه در قرآن آمده گونه همان

اسـت  تر  این داستان به سرگذشتی یهودی نزدیک .گردد میچندین قرن بر ةشاید با فاصل

 تا مسیحی.

 تابنده و جاوید در امتـداد ای  این داستان نمادی كهن از پیروزی توحید بر شرك و نشانه

 .الهی بوده است ۀروشن و همیشه زند آیین

ـ  خفتگان هفت»این داستان در محافل مسیحی با عنوان   ةقصـ  آمـده اسـت.  «افسـس  ةگان

 .اصحاب كهف در ادبیات شرقی و غربی شهرت یک سانی دارد

 ش(وداستان ذوالقرنین )کور .1

                                                            
 .253-263ص  ،شبهات و ردود محمدهادی معرفت، :.كمطالعه بیشتر رجهت  .1
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هـن  سرگذشـتی ك ، مرد بزرگی كه شرق و غرب گیتی را زیر پا نهـاد ، ذو القرنینداستان 

گردد كه بر اساس یکـی از دانشـمندان بـر     می ی دور بازها است كه تاریخ آن به گذشته

گذاری وی بـه   وجه نام وی پادشاه ایران كورش كبیر است.« ابوالکالم آزاد»جسته هندی

 ذوالقرنین تعبییر رویای دانیال نبی در زمان اسارت است.

ی مـاد و فـارس را   هـا  ندكـه كشـور  رهایی آنان را به دست فرمانروایی قدرتم ،این رویا

 دهد. می مژده، آورد تحت سیطره خود درمی

كـه خداونـد بـه او تـوان و قـدرت      ، شایسته تعبیر شدهای  در قرآن از ذوالقرنین به بنده

ها و گسترش عدل و داد و حمایت از  بخشیده است تا آن را در راه خیر و صالح انسان

 1به كار گیرد. در برابر جور ستمگران، پناه بی بندگان

آید كه ذوالقـرنین نـزد خـدا منزلتـی واال داشـته و از جانـب        می ن به دستآاز آیات قر

 گـران و نجـاتِ   شده است و پروردگار او را برای انتقام از سـتم  می خداوند به وی الهام

 بندگان گسیل داشته است.

همان ، ده استكه در كتاب عذرا آم، ش را آگاه ساختوروح كور ،تعبیر كه خداوند این

پروردگار مرا سفارش كرد برایش »او كه  ةی الهام است و این سخن با گفتاوحی به معن

 یعنی انجام این كار نیک بر خاطرم گذشت.، همسان است«بر پا سازمای  خانه

پلیـدی از جانـب شـیطان     ةكه هر اندیش گونه همان، هر اندیشه نیکی از جانب خداست

 است.

ش وافتد كـه كـور   می زمانی اتفاق، باشد می ه در مورد ذوالقرنینك كهف ۀآیاتی از سور 

لیـدیا  ، تسـخیر كنـد   «لیـدیارا »در فتوحات خود به سمت مغرب به راه افتاد تا سـرزمین  

 وری ایران را داشت.تمركز فرمانروایی كزروس بود كه قبال قصد در هم شکستن امپرا

، ش به ثبت رسـانده اسـت  وكور ۀربارذوالقرنین با آنچه تاریخ د ۀآیات قرآن دربار ظاهر

و ، بـر اكباتـان فزونـی یافـت     ش پس از استیالوقدرت كور: به طور مثال ؛كند می تطبیق

آنچه كه در قرآن آمده با این  پس از آن به سوی مغرب برای جنگ با دشمنان روانه شد.

مـا او را  ، دیعنی با اتحاد فارس و مـا  انامکنا له ف  االر  مثال  ؛كند می جریان تطبیق

                                                            
 .35ـ  59، آیات كهف .1
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را  هـا  گوید با آگاهی و درایت خدادادی یکـی از ایـن راه   می قدرتمند گرداندیم و سپس

 رسـید.  كنونی( ةغربی آسیای صغیر در سمت قلمرو لیدیا )تركی ةتا به كران، پیش گرفت

زیـرا دریـای اژه كـه    ، رود مـی  از گل فروای  در آن جا چنین دید كه خورشید در چشمه

تمامی بـه  ، دریای سیاهها  آن شود و دریای مرمره و در امتداد می نامیدهدریای مغرب نیز 

ی ها از گل و الی و لجن است و خورشید در كرانهای  گویا چشمه سیاهی گرایش دارد.

 كند. می غروب، كه ژرفی آن را سیاه وش كرده است ها پیوسته به این دریا

پیونـدی معنـوی    ،د بـا خداونـد  انگیز را مشـاهده كـر   دل ۀش این منظروهنگامی كه كور

رسیده است و باید در مورد  «لیدیا»او با این روح معنوی به مردم  ،برقرار ساخت و حال

 برخورد با آنان تصمیم بگیرد.

و او نمایـد  كه بخشش اختیـار كنـد یـا مجـازات     ، خداوند به ذوالقرنین آزادی داده بود

شت اختیار كرد و آنان كه راه طغیان گذ، نسبت به آنان كه پشیمان شدند و ایمان آوردند

 مجازات شدند.، و ناسپاسی پیش گرفتند

 به سوی غروب گاه خورشید
كند تا صبح گاه در آن جا آشیانه كند.بلکه هـر جـا    نمی خورشید در مکانی معین غروب

شود و در نتیجـه   می مغرب نامیده، خاكی كه خورشید در افق آن پنهان شود ۀدر این كر

 رشید امری نسبی است.غروب گاه خو

مفهـومش ایـن   ، ش به سوی غروب گاه خورشید بـه راه افتـاد  وگوییم كور می زمانی كه

 وی به سوی غرب بوده است. ةاست كه مسیر حمل

تا به سواحل آسیای صغیر رسـید و سـپاه ایـران در    ، ش به فتوحات خود ادامه دادوكور

ش به واكنون كور به چنگ آورد.در سواحل دریای اژه را ی آنان ها شهر ةهم، یک حمله

گلـی   ةمحل غروب خورشید نسـبت بـه سـرزمین خـود رسـیده بـود. حـال آن چشـم        

 كجاست؟

 گل آلودای  غروب خورشید در چشمه

كـه در نقشـه پیـدا     گونه ساحل را همان، ش در سواحل دریای اژه ایستادوزمانی كه كور

ازمیـر اطـراف آن را فـرا     لـیجِ های اطراف خ هكو .بود بریده بریده و پر پیچ و تاب یافت
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ی گل آلود را كه مواد ها رود غدیس آب و آن را به شکل چشمه در آورده است.، گرفته

ی هـا  ریزد كـه در میـان قلـه    می به خلیج ازمیر، آتش فشانی و خاك سرخ به همراه دارد

نزدیک ازمیـر ایسـتاد بـه قـرص      «سارد»ش در وهنگامی كه كور اطراف فرو رفته است.

 بـزرگ ای  د نگریست كه در حال غروب بـود و در ایـن خلـیج كـه بـه چشـمه      خورشی

سرخی هوای تاریک و روشن با گل و الهای سیاه  ،در آن فضا .رفت می فرو، مانست می

 . ..ریخت در آمیخته بود. می و سرخی كه رود غریس در خلیج ازمیر

در تفسـیر نیـز    شـد. لجن آلودی كه قرآن از آن یاد كرده همین با ةبه احتمال زیاد چشم

 .اند هكرد امعن ی سیاهها را سیالب و امواج آغشته به گل و الی «عین حمئة»

  به سوی مطلع شمس

رهسـپار شـرق شـد    ، ش پس از فراغت از آسیای صغیر كه در غرب كشورش بودوكور

و در زمـین فسـاد و تبـاهی بـه راه     ، كردند می تااقوامی را كه در آن جا خود سرانه عمل

 به زانو در آورد.، بودند انداخته

كـرد كـه در برابـر     می ی طلوعیدر آیه آمده كه خورشید را چنین یافت كه بر قومی ابتدا

 یعنـی خانـه سـازی    :كـه انـد   نقـل كـرده   {از امـام بـاقر   اشـتند. پوششـی ند خورشید 

بـه   توانستند سـقف و دیـوار بنـا كننـدو در برابـر گرمـای خورشـید        نمی دانستند و نمی

 بردند. می پناه ها تونلو  ها گودال

هشت سال تالش كـرد.در مـورد سـاكنان     ،ش برای رام ساختن ساكنان این منطقهوكور

سـخنان بسـیاری    ،در تاریخآن ی طبیعی و زیستی ها این منطقه و نوع آب و هوا و گونه

 دارد مطابقـت  مـی  زندگی این اقوام بیـان  ۀنقل شده است كه با آنچه قرآن در مورد شیو

  خورشـید . ]رسید خورشید برآمدنِ جایگاهِ به كه گاه آن تا»: فرماید می جا كه كند.آن می

 نداده قرار پوششى آن برابر در ایشان براى كه كرد مى طلوع قومى بر كه یافت   چنین] را

 1« .بودیم

                                                            
 .حت  إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع عل  قوم لم نجهل ل م من دون ا عترا: 33، آیه كهف .1
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و همه جانبه نگری قرآن در پرداختن بـه ایـن قضـایا شـگفت انگیـز اسـت و بـا         دقت

و تفصـیل مطالـب و    ست و وظیفـه كشـف و جسـت و جـو    ها آناشاراتی كوتاه بیانگر 

 گذارد. می مردمان اعصار آینده ۀآموزی از آن را به عهد عبرت

 به سوی منطقه سد

بـه   ،پس از عزیمـت نخسـت   ثم اتبع عببا: سپس ذوالقرنین راه دیگری را دنبال كرد

كند  می ازاین عزیمت سومی است كه ذوالقرنین آغ، سوی غرب و عزیمت دوم به شرق

حتل   : گـردد  می و به سوی سرزمین قفقاز واقع بین دریای خزر و دریای سیاه رهسپار

 دو بلندای كوه از سلسله جبـال قفقـاز رسـید.    ةكه به میان تا آن گاه إذا بلغ بمن السدّین

 بندد و گذار از آن دشوار است. می كه راه عبور را، یعنی بلندای كوه «سد »

زیـرا  ، 1«كه توانایی فهم هـیچ زبـانی را نداشـتند    گروهی را یافت ،ندادر برابر آن دو بل»

شد با آنان  نمی كه به آسانیای  به گونه، زبان دشواری داشتند و گویششان نا مانوس بود

 ارتباط برقرار كرد.

ـ ، ی قفقـاز احاطـه كـرده بـود    هـا  شمال این نواحی را كـوه  بـه نـام   ای  آن تنگـه  ةدر میان

 ی یـأجوج و مـأجوج  هـا  كوهستانی گـروه  ۀكه در شمال این دیوار ،قرار داشت«داریال»

 كردند. می بهره از تمدن زندگی بی بودند و در جنوب آن مردمانی

 یأجوج و مأجوج
 1قرآن كریم این عنوان را بر نژادهای وحشی در زمان ذوالقرنین اطالق كرده است.

یافـث  »از فرزنـدان   دهد كه اصل یأجوج و مـأجوج  می ی تاریخی نشانها برخی بررسی

ی آتش گرفته شـده اسـت كـه    ها به معنای شراره «اجیج نار»است و این نام از  «بن نوح

مغـول و   ةریشـ  اند هالبته برخی ادعا كرد به فراوانی تعداد و خشونت آنان دارد.ای  اشاره

 بنـابر  نامیـده اسـت.  « یأجوج»گردد كه ابولفداء او را  میبر« ترك»تاتار به شخصی به نام 

 باشند. می مغول و تاتار، مراد از یأجوج و مأجوج ،این

                                                            
 : وجد من دونها قوما ال یکادون یفقهون قوال.39كهف/ .1

ن یأجوج و مأجوج مفسدون ف  االر  ف ل نجهل لك خرجا علل  أن تجهلل   قالوا یا ذالقرنمن إ: 32، آیه كهف .1
 .بمننا و بمن م عدا...



 

 

 

 
 

162     پیرامون قرآن كریمخالصه نقد شبهات 

كنند كه این قبایـل فسـاد بسـیاری در زمـین بـه راه انداختنـد و از        می تاریخ نگاران یاد

ی بسـیاری  هـا  ی زیـادی را از بـین بردنـد و خـون    ها تمدن، مردمان سلب امنیت كردند

 كـه قـرآن بـدان تصـریح     گونـه  همان، آنان فساد گران در زمین بودند ،بنابر این ریختند.

 كند. می

قوم مغول و تاتار همـان  نویسد:  می به سلطان محمد خوارزمشاهاش  چنگیز خان در نامه

 هجـومش هشـدار   ۀكنـد و دربـار   مـی  قوم یأجوج و مأجوجی است كه قرآن از آن یـاد 

 .1دهد می

وحشـی  یأجوج و مأجوج در اسفار كهن یهود و نیز در تاریخ یـاد شـده و گویـای     ۀواژ

 ی همجوار بودند.ها تنیدند و هر لحظه تهدیدی برای ملت می خویانی است كه در هم

 هنگام ذكر فرزندان و نوادگان نوح آمده اسـت كـه بنـو یافـث جـومر     ، در كتاب تکوین

 باشند. می مأجوج و مادای از پسران نوح

ی سرزمین مـأجوج و فسـاد گـری آنـان در زمـین و خـوار      ، از جوج، در كتاب حزقیال

 قدرتمندان به دست آنان سخن به میان آمده است. 

 مکان سد ذوالقرنین
ی هـا  كه در میـان كـوه  ، كوهستانی بوده استای  دهد كه جای سد تنگه می شواهد نشان

 داریـال شـناخته   ةمیان دو بخـش كـوه بـه نـام تنگـ      قفقاز قرار دارد.این شکاف و رخنه

 .شده و نزدیک شهر تفلیس پایتخت گرجستان است می

نیازمنـد امکانـاتی گسـترده و    ، ساختن سدی كه بتواند مانع هجوم این قوم وحشی شود

 ۀدر سـور  ش در اختیار داشته است و آن را هزینـه كـرده اسـت.   وپیشرفته است كه كور

سـدی  هـا   آن مرا با نیروی انسانی كمک كنید تـا میـان شـما و   »: كهف چنین آمده است

گفت ، بیاورید تا آن گاه كه میان دو كوه برابر شداستوار قرار دهم.برای من قطعات آهن 

تا تبدیل به آتش شوند و گفت مس گداخته برایم بیاوریـدتا روی  ، بدمید ها در این آهن

                                                            
 .132 ، ص3 ، جتفسیر طنطاوی ر.ك: جهت مطالعه بیشتر: .1
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: ش در اختیار داشته سـه چیـز اسـت   وامکاناتی كه كور ،كریمه ةطبق این آی .1«آن بریزم

امکاناتی كه ، كار مهندسان سدساز و نظارت بر روند، كارشناسی و تخصص ساخت سد

زغال یا چوب برای ، مواد خام آهن، نیروی كار انسانی: شامل، از ساكنان منطقه خواسته

 و....، شماری از چهارپایان برای حمل و نقل، مواد خام مس، ها گداختن آهن

، از پیشرفت و تمدن بوده استای  آیا ایران در مرتبه كه: شود می حال این پرسش مطرح

 خبره برای ساخت سدهایی استوار داشته باشد؟كه مهندسانی 

ترین مدرسه معماری و صنعت  عالوه بر استفاده از تمدن مصر كه دارای بزرگ ها فارس

ای  در عصر هخامنشـیان در هنـر معمـاری و سـاخت و سـاز مهـارت ویـژه       ، بوده است

 .ندا ه.گواه این مسئله بناهای مستحکمی است كه باستان شناسان كشف كرداند هداشت

 شوسد تاریخی کور

پیش از مـیالد در مکـانی كوهسـتانی و مرتفـع و بـه       213و  293های  این سد بین سال

بنا شده ، سر به فلک كشیده، بلند در دو طرف سد ۀدار كه همانند دو دیوار شدت دندانه

ی سیاسی در گرجستان واقع شده است.در ساخت ایـن سـد از   ها است و در تمام نقشه

ایـن همـان    اسـتفاده شـده اسـت.    آهن و سپس مس مذاب بـر روی آن ی بزرگ ها تکه

بنابر این آیات كریمه را به  یی است كه قرآن در مورد این سد بیان كرده است.ها ویژگی

یی كـه  هـا  سد، پذیریم نمی كنیم و هیچ جایگزین دیگری برای آن می ش تطبیقوسد كور

گرچـه  ، ورد نظـر قـرآن باشـد   تواند سد م نمی از سنگ ساخته شده هم چون دیوار چین

 ظرف زمانی و شرایط ایجاد آن همسان با سد ذوالقرنین باشد.

پیش از میالد از هجوم بر  6شویم كه قبایل مغول در قرن  می طبق گزارش تاریخ متوجه

گوید كـه ایـن هجـوم در ایـن      می و به ناگاه تاریخ، ایستادند نمی مناطق آسیای غربی باز

ش وی ظهـور كـور  هـا  بینیم كه این همان سال می قت در تاریخمنطقه متوقف شد و با د

« میکـاك »هخامنشی است و از این جاست كه تاریخ نگاران این قبایل را كه نزد یونانیان

                                                            
قال ما مکن  فمه رب  خمرا فاعمنون  بقوه اجهل بمنکم و بمن م ردما ءاتلون  زبلر الحدیلد    : 36و  32كهف، آیات  .1

 .دفمن قال انفخوا حت  اذا جهله نارا قال ءاتون  افرغ علمه قطراحت  عاوی بمن الص
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كه قرآن ، دانند می همان قبایل یأجوج و مأجوج، نامیده شده است«منکوك»و نزد چینیان 

 ن یاد كرده است.آاز 

های قفقـاز   كه از شمال كوه، مردمانی هستند ةهم، رنینش ذوالقوگواه بر وجود سد كور

و یا از تنگه پیش از مسـدود   اند هو این سد را پس از ساخته شدن دیداند هوارد اروپا شد

 .اند هشدنش رد شد

 انوشیروان و دیوار دربند

میالدی در روزگار انوشـیروان شـهر دربنـد تحـت حاكمیـت       253تا  295ی ها بین سال

دیگـر كـارایی   ، ش هزار سـال قبـل سـاخته   وه احساس كرد سدی كه كورشا، ایران بود

بلکـه رومیـان و   ، كه دیگر خطر تنها از جانب قوم مغول و تاتـار نبـود   به ویژه آن ؛ندارد

توانسـتند هجـوم كننـد عقـب      می كه این دشمنان علل این نیز افزوده شده بودند. ها ترك

ی كوه تشـکیل  ها و پایه میان آب دریا خزر بود و نوار ساحلی باریکی ةرفتن آب دریاچ

به این سبب ، كردند می با عبور از آن به شمال ایران حمله ها شده بود كه رومیان و ترك

دیـواری سـنگی میـان آب دریـا و      ،انوشیروان دستور داد تا در عر  این نوار سـاحلی 

ه كارآمـدی سـد   و بدین وسـیل ، كه دیوار به كوه بچسبدای  ی كوه بنا كنند به گونهها پایه

 كورش دوباره بدان بازگشت.

 ش و ذوالقرنینوبررسی نقاط تردید در مطابقت کور
ش با پیروان وكور ةمداراگران ۀسیرنقطه مهم تردیدافکن در تطبیق كوروش و ذوالقرنین، 

آن كه جهت برافراشتن پـرچم توحیـد در    بی ،پرستان بوده است حتی بت ادیان گوناگون

 و آزاد گذاشتن« ها بابلی»رفتار خاص او با  ،گواه بر این مطلب .دتالشی نشان ده، زمین

را  «مـردوك »كه وی خدای بزرگ آنـان   نآبه ویژه  ؛در اعتقادات پیشین بوده استها  آن

 پرستان ربوده شده بود به آنان بازگرداند! یی را كه از بتها هم چنین بت، محترم شمرد

پرستان سر سـازش   با شرك مبارزه كرد و با بت او .اما ذوالقرنین قرآن چنین نبوده است

 دادند. می آوردند و یا تن به نبرد می یا باید ایمان، نداشته است

شـاید  ، ش اسـت وساختن سد یاد شده در قرآن به دسـت كـور  : دیگر چنین است ةشبه

نظیـر آنچـه   ، ساختن سد بـه دسـت وی نبـوده و او فقـط آن را بازسـازی كـرده اسـت       



 

 

 

 
 

   165  های قرآنی قصه

گیرد كه در تاریخ از  می تئهزار سال انجام داد.این تردید از آن جا نشانوشیروان پس از 

كـه وی در زمـان بسـیار     در حالی بنای سد به دست كورش سخنی به میان نیامده است.

به ویژه در چنـین كـار بزرگـی!     ؛نا مشخص باشداش  زیسته كه تاریخ زندگی نمی دوری

حـال آن  ، راتش بیان نکرده استش ساخت سد را در فهرست افتخاوكور چنین خود هم

 را برشمرده است!تر  كه اموری كم اهمیت

 ذوالقرنین در روایات
در صحت قول خـود احـادیثی را   ، اند هشبهه كرددر تطابق این دو شخصیت، كسانی كه 

كه ذوالقرنین بـه دسـت ابـراهیم     اند هازرقی و دیگران یاد كرد: از جمله، كنند می نیز بیان

 .1د و او و اسماعیل را به گرد كعبه طواف داداسالم آور {خلیل

 شویی از شخصیت کورزدا ابهام
از این رو ترجیح با همان نظـری  ، اند هقائلین این شبهات همه جوانب امر را لحاظ نکرد

یی استوار داشـت و پـس از آن كـه دلیـل كامـل و      ها زیرا پایه، است كه قبال مطرح شد

 : ماند.پاسخ شبهات چنین است نمی و تردید باقیدیگر مجالی برای شبهه ، استوار گشت

روایاتی كه سعی در اثبات قدمت روزگار ذوالقرنین و هم زمانی وی با حضرت ابـراهیم  

 بسیار پریشان است.ها  آن و متن، هیچ كدام سند صحیحی ندارند، دارد

د شـو  می ی قرآن در مورد ذوالقرنین چنین برداشتها از ستایش: نیک خدا ۀش بندوكور

مومن و معتقد به خداوند بزرگ بوده و در كارهایش بینش و درایت ، كه وی فردی نیک

مورد توجه و رضای خدای متعـال  ، او در زندگی سیاسی و اجتماعی ۀسیر داشته است.

در راه ، بوده است و با قدرت و حکمت و حسن تدبیری كه بـه وی ارزانـی شـده بـود    

 گسترش فرمان خدا در زمین كوشید.

 گونـه  او را همـان ، ش بـه جسـت و جـو بپـردازد    وس با دقت نظر در زندگی كورهر ك

ـ     یابد كه قرآن توصیف كرده است. می وی بـا   ةاین مسئله بـه روشـنی در رفتـار حکیمان

 ی گوناگون نمایان است.ها ملت

                                                            
 .125ـ196، ص القائد الفاتح الحاكم الصالحمحمد خیر رمضان یوسف، ر.ك: جهت مطالعه بیشتر:  .1
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دور اندیش ، ش فرمان روایی با درایتوكه كور اند هبسیاری از تاریخ نگاران بر این عقید

، رسـید  نمـی  كرد تا به سـر انجـام   می و مهربان بوده است و هر كاری را كه آغاز با اراده

 متکی به عقل و اندیشه بود.، كرد و بیش از آن كه بر قدرت خود تکیه كند نمی رهایش

دست  «ای ونی» ش به مناطق آسیای صغیر به ناموی تاریخی زمانی كه كورها طبق نگاشته

تـاریخ نگـاران وی را    رد و قتل و غارت را جایز نشمارد.اموال آنان را به یغما نب، یافت

ۀ ی كـرد و شـیو  ریـز  ی اخالق را در جهان باسـتان پـی  ها دانند كه پایه می نخستین كسی

 ی شکست خورده بنیان نهاد.ها و ملت، ی تحت فرمانها جدیدی در برخورد با كشور

محبوب بوده اسـت و  ش از كشورگشایان وكور، شود می فهمیده ها آن طور كه از افسانه

از جمله دالیل بـر   ی سلطنت خویش را بر بخشندگی و خوی نیک قرار داده بود.ها پایه

ش برای پایـان اسـارت   وكور ةو یا اعالمی 1حقوق بشر كورش است ةاعالمی، این مطلب

، از فتح بابـل و رهـایی بنـی اسـرائیل از بابلیـان      سكه پ یهود و بنای معبد مقدس است

، معابدبه آنان باز گردانده شـود  ةبه غارت رفت ةتمام اموال آنان و اثاثی كورش دستور داد

 را به فلسطین فراهم ساخت. شان و مقدمات مراجعت

 ش و شواهدی بر ایمان اوومذهب كور
او در  ۀاخـالص و پـاكی عقیـد   ، كنـد  می ترین اوصاف ذوالقرنین كه توجه را جلب مهم

 دیگر است. ستایش خداوند یکتا و ایمان او به دنیای

دارد همخـوانی  ، ش با آنچه درباره ذوالقرنین در قرآن آمده اسـت واكنون آیا صفات كور

 یا خیر؟

شواهد و قرائن دال بر این مطلب است.نخستین مطلبی كـه   ةزیرا هم، پاسخ مثبت است

قوم یهود است. در كتب دینـی یهـود تصـریح     ۀشویم عقید می در این مورد با آن مواجه

 خداست كه برای بسط عدل و داد برگزیده شده اسـت.  ۀش فرستادوكورشده است كه 

با توجه به  ش باید یکتا پرست باشد تا مورد قبول قوم یهود واقع شود.وو به ناچار كور

را  آن، زردتشـت ، ش دین مزدیستی داشته كه پیامبر معروف ایرانوكور ،شواهد تاریخی

او ۀ نه تنها قـرآن در بـار  ، ستی داشته استش دینی مزدیوبنا نهاد. اگر قبول كنیم كه كور

                                                            
 .22و  22ص  ،)ذوالقرنین( كورش كبیرمتن كامل بنگرید:  ةبرای مطالع .1
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هـا   آن بلکه او را جز كسانی دانسته كـه بـه  ، ایمان به خدا و و روز حساب را ثابت كرده

دینی آسمانی و یکتـا پرسـت اسـت و پرسـتش      ،این دین زردتشت بنابر، شود می وحی

 هـا  بعد بلکه از بقایای مذهب مجوسی بوده كه، ثنویت در این دین نیست ۀو عقید آتش

 1با مبانی مذهبی زردتشتی آمیخته شده است.

پروردگـار و معبـود    ۀش نیز چنین آمده است كه او خود را خوانده شدودر منشور كور

را در بیـت المقـدس بنـا     اش هكند كه به او مأموریت داده شده تا خان می آسمانی معرفی

 كند.

 خدایان یکتا پرست را، تچگونه شخصی یکتا پرس :كه شود می در این جا سوالی مطرح

ذوالقرنین است كه قرآن از وی به نیکـی  ، صالح خدا ۀش همان بندوستاید و اگر كور می

 بابل چنین گفته است؟ ةچرا در مثل اعالمی، كند می یاد

، را در هـر نـژادی كـه باشـند     هـا  مردان حکیم و دانا انسـان  :توان گفت كه می در پاسخ

امـا در  ، یی گونـاگون دارنـد  هـا  و شـیوه  ها گفته، ظاهر كه گرچه در بینند می خداجویانی

فطرت به سوی خالق متعال گرایش دارند و به سوی جمال مطلق در حركتند. حتی بت 

 پرست هدفش نزدیکی به خداست و بت را نمادی از مطلوب كامل قـرار داده اسـت و  

، گرداننـد  دیـک نز خـدا  بـه  بیشـتر  چـه  هـر  را ما كه این براى جز راها  آن ما»: گفتند می

 1«. پرستیم نمى

در وصـف  ، گویـد  می ش هنگامی كه با هم كیشان خود سخنواز همین روست كه كور

ولی هنگامی كه بنی اسـرائیل را  ، ستاید می خداوند او را به اهورامزدا یعنی خدای حکیم

هماننـد  ، گویـد  مـی  یهـود سـخن   ۀی دینی پایمال شدها آزاد كرد و از زنده كردن سمبل

كه باز همان ذات مقدس پروردگـار مقصـود   ، كند می تعبیر« یهوه»ن از خداوند به یهودیا

گرچـه در ظـاهر تعبیـر بـه     ، كند می است و زمانی كه خداوند را با زبان بابلیان توصیف

خـدا را مثـل    آورد كـه جـز بـر خـدا منطبـق نیسـت.       مـی  اما صفاتی، حسب آنان است

 دانند. نماد و سمبل خدا میمردوك را  ها خواند.بابلی« مردوك»بابلیان

                                                            
 .122ـ  126ص ،)ذوالقرنین( ش كبیروكور :به نقل از .1
 .ما نهبدهم اال لمقربونا ال  اهلل زلف  :9، آیه زمر .1
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البته این نکته هم حائز اهمیت است كه تاریخ نگاران معتقدند منشور سلطنتی كورش به 

كمک كاهنان بزرگ و برطبق آداب و رسـوم دینـی آنـان تنظـیم شـده اسـت و در پـی        

به این فاتح بـزرگ صـادر كـرده     گویی مدآ بوده است كه خود كاهنان در خوشای  بیانیه

یی یافت شود كه از نظر لفظـی هماهنـگ بـا    ها اگر در آن تعبیر، تعجبی ندارد بودند.پس

 و محتوا قابل تأویل باشد. ارسوم بابلیان باشد اما در معن

 ش در تاریخوعلت عدم ثبت سد کور
امـان   بـی  یی كه پس از دوران هخامنشـیان در پـی هجـوم   ها مدآ گوییم پیش می در پاسخ

ی با شکوه گذشته آسیب رساند وموجب محو آنـان  ها نهبه تمامی نشا، روی داد اسکندر

شد.در روزگار ساسانیان اقداماتی جهت احیای میـراث گذشـتگان صـورت گرفـت امـا      

ی تاریخ از چنین آثار ها بر اثر این امور برگ چیزی بر جای نگذاشته بود.، گذشت زمان

نان او كمتـر  ش و جانشـی وارجمندی خالی ماند.خود ایرانیـان نیـز از آثـار بـزرگ كـور     

 العرب كه اطالعی در این مورد نداشتند.ةچه رسد به مردمان جزیر، شناخت داشتند

بـاز  ، ساخت سـد را در ضـمن خـدماتش نیـاورده اسـت      ،شوكه چرا خود كور اما این 

را از دست جان خود  ،ساخت سدو در هنگام ش در همان سفر وزیرا كور، روشن است

 ثبت كند.داد و نتوانسته آن را 

پـس از  وارد شـده  شخصیت تاریخی بـزرگ   ۀآیاتی كه دربار، ذشته از موارد ذكر شدهگ

البته خداوند بـر   .ش منطبق نیستویابیم بر كسی جز كور می جست و جو در تاریخ در

 است.تر  حقیقت امر آگاه

 سد بزرگ مأرب
ن ی ویراسیل ،كه به بیان قرآن، ش استوبزرگ كوركه این سد همان سد  اند هبرخی گفت

 گر آن را خراب كرد.

ی قدیمی یمن است.از آثار تاریخی بـه  ها شهر ترین معروف، نیز نام دارد« سبأ»مأرب كه 

آید كه این شهر دایره وار و قطرش حدود یک كیلومتر بوده اسـت و دیـواری    می دست

ن ناحیه آن را آن معبدی است كه اهل ة آگرد آن را فرا گرفته است و در میان ناپذیر نفوذ

 می نامند.«هیکل سلیمان»كنون ا
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سازند  می یی برپاها سد ها در عر  دره ها یمن رواج داشت و یمنی ةسد سازی در منطق

 شوند. ها تا مانع هدر رفتن سیالب

سبأ به ماجرا ی آن اشاره شده  ۀدر قرآن در سور سد مأرب است.، مشهورترین سد یمن

 1.است

مسـدود  ، عظـیم در عـر  آن  ای  ایجـاد دیـواره  را با « بلق»میان دو كوه  ةمردم سبا تنگ

 ی ذخیره شده در آن جهت آبیاری استفاده كنند.از بقایای سـد معلـوم  ها كردند تا از آب

 باشد. می شود كه این سد از جنس خاك و سنگ می

سـد  ۀ پی به سـازند ها  آن كه از اند هیی یافتها ی سد مأرب كتیبهها گران در بازمانده كاوش

ای  باشند كه هـر كـدام دیـواره    می «یعتمر»و « سمه علی»ی ها دو نفر به ناما ه آن .اند هبرد

این سد به دسـت یـک    ،پس .اند هزیست می ساختند و هر دو در قرن هشتم پیش از میالد

ش از جنس آهن و مس گداختـه بـر روی   وكور كه سدِ در حالی، نفر ساخته نشده است

 آن بوده و به دست یک نفر ساخته شده است.

 دیوار بزرگ چین
مسدود كردن راه نفوذ قبایل غارتگر و خـونریز شـمالی بـا    به منظور  «شین شیه هوانگ»

میان چین و مغولسـتان را بسـت.این دیـواره از جـنس سـنگ و خـاك       ، عظیمای  دیواره

 كه روی آن با آجر پوشانیده شده است.، است

، ت كه قرآن یاد كرده استاستوار ذوالقرنین اس این سد همان سدِ اند هبعضی فر  كرد

 ولـی سـدِ   ،زیرا این سد از سنگ و آجر و صاروج ساخته شده اسـت  ،ولی چنین نیست

 است.بنا گردیده ، ی آهن كه روی آن سرب گداخته ریخته شدها ذوالقرنین از تکه

 ذوالقرنین و اسکندر مقدونی
ن اسـت و تعبیـر   به چه دلیل مشهور است كه اسکندر همان ذوالقرنین قرآ :دنپرسبشاید 

 در میان مردم رایج است.« سد سکندر»

                                                            
 .13-16، آیات سبا فأعرضوا فأرعلنا علم م عمل الهرم و بدلنا هم بجنتم م جنتمن ذوات  اکل خمط... .1
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اسکندر فردی خود كامه بوده و زنـدگی كوتـاهش را در غـرور و     ،طبق شواهد تاریخی

خود كـرده و راه برتـری    بی سرمستی گذرانیده است.ناز و نعمت و قدرت او را از خود

ی هـا  و پایـه  ها و فرهنگ ها جویی و فساد گری را در زمین پیش گرفت.او كوشید تمدن

را سوزاند و در گستاخی به جایی رسید كـه خـود را    ها خانه كتاب، مذاهب را نابود كند

 فرزند خدا دانسته و مردم را به پرستش خود فراخواند.

كـه   گونـه  حال چنین شخصیتی چگونه بر توصیفات قرآنی از ذوالقرنین تطـابق دارد؟آن 

، پس این تفکر اشـتباه بـوده و اسـکندر   !اند هبسیاری از تاریخ نگاران و مفسران بیان كرد

 ذوالقرنین قرآن نیست.

 ه گانه برای فرعون و مردمشی نُها داستان نشانه .8

را كه خداوند به سوی فرعون و ای  آیات نه گانه، برخی به اصطالح نو اندیشان مسلمان

ن رو آاز ، لمنـاظره و جـد   ۀدانند كه قرآن به شیو می یی مردمیها داستان، قوم او فرستاد

ایـن آیـات بـر طبـق آنچـه مفسـران        1.به كار گرفته است، كه مورد پذیرش خصم بوده

 : بدین شرح است اند هشمرد

 ؛سالی خشک. 1

 ؛به سبب آفات ها كاهش میوه .1

 ؛وفانت .9

 ؛ملخهای انبوه  هدست .2

 ؛. شپش2

 ؛ها وزغ .6

 ؛خون دماغ .5

 ؛نابودی اموال .5

 .ید بیضاء)دست سپید( .3

                                                            
در  11، آیـه  نمـل  ؛192_193، آیـات  از جمله: اعـراف  به این آیات نه گانه در آیاتی از قرآن اشاره شده است؛ .1

و لقد آتمنا موع  تسع آیات بمنات فاعال بن  اعلرایمل اذ جاءهمفقلال لله فرعلون انل       فرماید:  می 131، آیه اسراء
 .الظنك یا موع  مسحورا
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دوازده آیه برشمرده شده ، آورد می آیاتی را كه فرعون برای موسی و هوادارانش، وراتت

 است.

اما به خیره سری خود ادامه داد و بر كفر خویش ، فرعون معجزات الهی را مشاهده كرد

كه به زور و قدرت  در حالی، یل را از سر گرفتئاسرا بنی ةاصرار ورزید و زجر و شکنج

انصافی و ستمی كـه در حـق آنـان روا     بی یل ازئاسرا ور طبیعی بنینازید.به ط می خویش

به نزد موسی فریاد شکایت بردنـد.او آنـان را بـه شـکیبایی و اسـتمداد از      ، شد می داشته

بـه موسـی   هـا   آن امـا ، داد مـی  پیروزی و نیک فرجامی ۀكرد و وعد می خداوند سفارش

 آزار مـورد  آمدى ما سوى بهكه  آن از بعد   حتى] و بیایى ما نزد توكه  آن از پیش»: گفتند

 را شـما  و كنـد  هـالك  را شـما  دشمن پروردگارتان كه است امید»: گفت.« گرفتیم قرار

 1«.كنید مى عمل چگونه تا بنگرد گاه آن سازد   آنان] جانشین زمین روى

موسی را از میـان بـردارد و خـدای او را بـه     ، فرعون خواست جهت حفظ آیین قومش

گـاه او   خود سر به خدا پناه برد و خدا نیز پنـاه  رِاما موسی از شر این متکب ، لبیدمبارزه ط

را هـا   آن پس فرعون با لشـکریانش »: شد و به فرعون و سپاهیانش طعم مرگ را چشاند

از  و موسی بـا قـوم خـود    1«فرو پوشانید.، دنبال كرد و از دریا آنچه آنان را فروپوشانید

آیا این رهسپار شـدن بـه دسـتور خـود فرعـون بـوده       ، شدسرزمین مصر عازم فلسطین 

ولـی  ، خـروج داد  ۀنان اجازآفرعون به ، ذكر شده است توراتاست؟طبق مطلبی كه در 

موسی بـه سـاحل دریـای    ، پس از كوچ بنی اسرائیل پشیمان شدپس آنان را تعقیب كرد

، ن دو نیمـه سرخ رسید. با عصای خویش به دریا زد و سپس دریا دو نیمه شد و میـان آ 

در این هنگام فرعون بـه   اسرائیل را فرمان داد تا عبور كنند. سپس بنی، خشکی پدید آمد

آنان نیز به دنبال بنـی اسـرائیل وارد   ، جایی رسید كه بنی اسرائیل از آن عبور كرده بودند

آب دریـا بـه هـم آمـده و     ، مسیر شدندو چون بنی اسرائیل تا نفر آخر از دریا گذشـتند 

 سپاهیانش همگی غرق شدند. فرعون و

                                                            
اوذینا من قبل ان تاتمنا و من بهد ما جئتناقال عس  ربکم ان ی لك علدوکم و یسلتخلفکم فل      :113، آیه اعراف .1

 .االر  فمنظر کمف تهلمون

 .فاتبه م فرعون بجنوده فغشم م من المم ما غشم م: 55، آیه طه .1
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یی كه ها یل و ستمئاسرا هیچ یادی از بنی، ی مصر بپردازیمها زندگی فرعون ةاگر به مطالع

مصـری كـه بـر     یـاد كـرده اسـت كـه فرعـونِ      تـورات اما ، بینیم نمی ،بر آنان رفته است

آنـان را در سـاخت دو شـهر خـویش بـه كـار گمـارد. از        ، یل ستم روا داشـت ئاسرا بنی

یعنـی  «بـررعمیس » هـا  به دست آمده كه نام یکی از این شـهر  شناسی تانسی باها بررسی

فرعونی اسـت كـه بنـی اسـراییل را      «رامسس»بنابر این  با شد. می خانه یا قصر رامسس

 یل ساكن مصـر خوشـش  ئاسرا مورد آزار و ستم قرار داد.ممکن است دلیل آن كه از بنی

بـا دشـمنان وی هـم وطـن بودند.فرزنـد      ، شتهترس از آن بوده كه آنان در گذ، آمده نمی

آیا تو »: و هنگامی كه موسی خطاب كرد، نیز در حکومت شریک بود، «منفتاح»، رامسس

 .1«را از كودكی در میان خود نپروردیم و سالیانی چند از عمـرت را پـیش مـا نمانـدی؟    

 یل اسـت و سـخن  ئاسرا همان فرعون زمان خروج بنی «منفتاح» سخنش حقیقت داشت.

 .رددر این میان مُ«رامسس»هم درست است كه فرمانروای مصر  تورات

، آوریـم  می یی اندك از وجود داشتن بنی اسرائیل به دستها آثار باستانی نشانه با بررسیِ

البته باید دانست یکی از علل كم بودن این مدارك تاریخی چنین است كـه پادشـاهان و   

كردند آثار شکست خـود   می تند و دائما سعیهوادارانشان سعی در بیان مناقب خود داش

تاریخ محو كنند و به همین دلیل است كـه در تـاریخ بسـیار انـدك از بنـی       ةرا از صحن

 اسرائیل سخن به میان رفته است.

خرافـه و  ، نـازل گشـت  ها  آن كه برای  سرگذشت بنی اسرائیل و آیات نه گانه ،در نتیجه

 باشد.. می سرگذشت این قوم یی واقعی ازها بلکه قصه، افسانه نیست

كه شکافته شـدن دریـا معجـزه آسـا نبـوده      ، برخی در این جا این شبهه را مطرح كردند

بوده است!پاسخ این است كه كسی بـه یـاد نـدارد     ها بلکه به خاطر وزش تند باد، است

بلکه در تمـامی روزگـار فبـل و بعـد از     ، چنین اتفاق شگفتی در خلیج تکرار شده باشد

سابقه بوده و این كار فقط به عنایت خاص پروردگار صـورت گرفتـه    بی این كار ،حادثه

 است.

                                                            
 .الم نربك فمنا ولمدا و لبثت فمنا من عمرو عنمن: 15، آیه شعرا .1
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نـابود شـدن آثـار تـاریخی و تمـدنی آن      ، بیگانگان بر كشورها ةی سلطها مدآ یکی از پی

حاكمان مقـدونی بـر ایـران و تـالش بـرای از بـین بـردن         ةهمچون سلط، كشورهاست

 ۀدربـار  ود ایرانیان نیز به فراموشی سپرده شد.كه نزد خای  به گونه، افتخارات هخامنشی

اسـت.پس چـه    گونـه  موسی و ماجرای خوف انگیز او با فرعون و اطرافیانش نیز همـین 

كه در آثار مصر باستان نامی از آن ثبـت نشـده   ، تواند وجود داشته باشد می دلیل دیگری

 باشد؟





 3فهرست منابع
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با توجه به این كه پیش گفتار)اصول و روشهای نقد شبهات قرآنی(، جزء اصل كتاب نقد شبهات نبـوده اسـت،    .1
نیامده و به ذكر تفصیلی آن در پاورقی همان بخش اكتفا شده است. همچنـین   فهرست منابع آن نیز در این قسمت

 فهرست منابع بر اساس كتاب اصل )نقد شبهات پیرامون قرآن( تنظیم شده است.
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 م.  2666، بمروت، مؤعسة اإلنتشارات الهرب ، خلمل عبدالکریم



 

 

 

 
 

   152  منابع

 . تا ب  ،بمروت، الطبهة السادعة، عمد قطب، ف  ضالل القرآن (213

 . تا ب  ؛النجف، عبداهلل بن جهفر الحممری، قرو االعناد (213

 هل ق. 2333، بمروت، دارالثقافة، عبدالوهاو النجار، قصص األنبماء (215

المرکللز الهللالم  للهلللوم ، السللمد محمللدباقر الحکللمم، لقرآنلل القصللص ا (213

 هل ق. 2323، قم، اإلعالممة

 م.  2653، القاهرة، لجنة التألمف و الترجمة، ول دیورانت، قصة الح ارة (213

، ت لران ، دارالکتب اإلعالممه، أبوجهفر محمد بن یهقوو الکلمن ، الکاف  (213

 هل ق. 2336

، مکتبلة اإلملام أممرالملؤمنمن   ، أبوالصلالح الحلبل   ، الکاف  ف  الفقه (216

 اصف ان. 

 هل ق. 2366، بمروت، دارصادر، ابن اثمر، الکامل ف  التاری  (221

جمهملة التلوراة   ، الکتاو المقدّس )کتب اله لد القلدیم و اله لد الجدیلد(     (222

 البریطانمة و األجنبمة. 

 ت ران. ، دارالکتب الهلممة، الطبهة الثالثة، جار اهلل الزمخشری، الکشاف (221

 هل ق. 2315، بمروت، مؤعسة الرعالة، عل  المتق  ال ندی، لهمالکنزا (223

 هل ق. 2333، بمروت، ابن منظور، لسان الهرو (223

هلل   2361، بمروت، مؤعسة األعلم ، ابن حجر الهسقالن ، لسان الممزان (225

 ق.



 

 

 

 
 

156     پیرامون قرآن كریمخالصه نقد شبهات 

 ت ران. ، المطبهة الحمدریة، الشم  أبوجهفر محمد بن الحسن، المبسوط (223

، قلم ، بملدار ، محمد بن عل  بن ش ر آشوو، متشاب ات القرآن و مختلفه (223

 هل ق. 2336

مؤعسلة  ، السمد الشلریف الرضل  أبوالحسلن محملد    ، المجازات النبویة (223

 هل ق. 2333، القاهرة، الحلب 

 هل ق. 2363، دارالفکر، بمروت، أحمد بن محمد الممدان ، مجمع األمثال (226

 2333، انت ر، المکتبة اإلعالممة، أبوعل  الف ل بن الحسن، مجمع البمان (211

 هل ق.

، قلم ، المجملع الهلالم  ألهلل البملت    ، أحمد بن محمد البرق ، المحاعن (212

 هل ق. 2323

الطبهلة  ، قلم ، مؤعسة النشر اإلعالم ، الفمض الکاشان ، المحجة البم اء (211

 الثانمة.  

مکتلب  ، الهلّامة الحسلن بلن یوعلف الحلّل     ، المختلف )مختلف الشمهه( (213

 هل ق.  2323، قم، اإلعالم اإلعالم 

 م.  2633، مصر، ابن خالویه، مختصر ف  شواذ القرآن (213

، تهریلب عبلدالحلمم النجلار   ، جوللد تسلم ر  ، مذاهب التفسمر اإلعلالم   (215

 هل ق. 2333، القاهرة



 

 

 

 
 

   155  منابع

المکتبلة التجاریلة   ، أبوالحسن عل  بن الحسمن المسهودی، مروج الذهب (213

 هل ق. 2333، مصر، الکبری

 هل ق. 2316، قم، مؤعسة آل البمت، مسائل عل  بن جهفر (213

مکتبلة المطبوعلات   ، الحلاکم النمسلابوری  ، المستدرو عل  الصلحمحمن  (213

 حلب. ، اإلعالممه

، قم، مؤعسة آل البمت، ممرزا حسمن النوری الطبرع ، مستدرو الوعائل (216

 هل ق. 2313

 بمروت. ، دارصادر، أحمد بن الحنبل، المسند (231

 م.  2635 ، بغداد، مک  بن أب  طالب، مشکل إعراو القرآن (232

 2355، مصلر ، المطبهة الرحمانملة ، أبوبکر عبداهلل السجستان ، حفالمصا (231

 هل ق.

 قم. ، افست الداوری، عهدالدین مسهود التفتازان ، المطوّل (233

 النجف. ، الشم  أبوجهفر محمد بن عل  الصدوق، مهان  األخبار (233

 هل ق. 2631، مصر، یح  بن زیاد الفرّاء، مهان  القرآن (235

، مکتبللة الجللوادین، لللدین الش رعللتان السللمد هبللة ا، المهجللزة الخالللدة (233

 الکاظممة. 

 2333، بملروت ، دارصادر، ش او الدین الماقوت الحموی، مهجم البلدان (233

 هل ق.



 

 

 

 
 

155     پیرامون قرآن كریمخالصه نقد شبهات 

 هل ق. 2333، النجف، محمد کاظم الملک ، المهجم الزوولوج  (233

ملحلق تفسلمر أبل     ، أبوالحسن الشهران ، مهجم لغات القرآن )نثر طوب ( (236

 الفتوح الرازی. 

، مصطف  الباب  الحلبل  ، ابن فارس أبوالحسن أحمد، اللغة مهجم مقایمس (231

 هل ق. 2361، مصر

 بمروت. ، دار إحماء التراث الهرب ، المهجم الوعمط (232

 هل ق. 2321، دمشق، دارالقلم، أبومنصور الجوالمق ، المهرو (231

تحقمق محمد محمل  اللدین   ، ابن هشام جمال الدین یوعف، مغن  اللبمب (233

 ریة. عبدالحممد و الطبهة الحج

، عبلدالهظمم عبلدالرحمان خ لر   ، مفاهمم جغرافمة ف  القصلص القرآنل    (233

 هل ق. 2312، السهودیة، دارالشروق

 مؤعسة آل البمت. ، السمد محمد جواد الهامل ، مفتاح الکرامة (235

 هل ق. 2332، مصر، مصطف  الباب  الحلب ، الراغب اإلصف ان ، المفردات (233

، المکتبلة التجاریلة الکبلری   ، عبدالرحمان بن محملد ، مقدمة ابن خلدون (233

 القاهرة. 

، مؤعسة النشر اإلعالم ، الشم  محمد بن محمد بن نهمان المفمد، المقنهة (233

 هل ق. 2321، قم



 

 

 

 
 

   153  منابع

مطبهلة  ، هاشلم الهربل   ، «مقالة ف  اإلعالم لتسدال»ملحق ترجمة کتاو  (236

 م.  2615، مصر، النمل المسمحمة

 قم. ، مکتبة عالمة، المناقب )مناقب آل أب  طالب( (251

دارالکتلب  ، الشم  أبوجهفر محمد بن عل  الصدوق، من ال یح ره الفقمه (252

 هل ق. 2361، ت ران، اإلعالممة

، الطبهلة الخامسلة  ، آیلة اهلل السلمد أبوالقاعلم الخلوئ     ، من اج الصالحمن (251

 هل ق. 2365، قم، المطبهة الهلممة

 هل ق. 2313، قم، مؤعس النشر اإلعالم ، القاض  ابن البرّاج، الم ذّو (253

 مصر. ، وزارة الثقافة و االعالم، لجنة التحریر، موعوعة المصریةال (253

، ت لران ، الهالمة السمد محمد حسمن الطباطبای ، الممزان ف  تفسمر القرآن (255

 دارالکتب االعالممة. 

مؤعسلة  ، السمد محمد بن عل  الهامل  )صاحب الملدارو( ، ن ایة المرام (253

 هل ق. 2323، قم، النشر االعالم 

، الشلم  أبلوجهفر محملد بلن الحسلن     ، رّد الفقه و الفتاویالن ایة ف  مج (253

 هل ق. 2361، بمروت، دارالکتاو الهرب 

 هل ق. 2333، بمروت، تصحمح صبح  الصالح، ن ج البالغه (253

 قم. ، دارالحدیث، ف ل اهلل بن عل  الراوندی، النوادر (256

 هل ق. 2335، النجف، الشم  جواد البالغ ، ال دی إل  دین المصطف  (231



 

 

 

 
 

133     پیرامون قرآن كریمخالصه نقد شبهات 

 هل ق. 2333، النجف، السمد هبة الدین الش رعتان ، اإلعالم ال مئة و (232

دارإحماء التلراث  ، صالح الدین خلمل بن ایبك الصفدی، الواف  بالوفمات (231

 هل ق. 2311، بمروت، الهرب 

، مؤعسة آل البملت ، الشم  محمد بن الحسن الحرّ الهامل ، وعائل الشمهة (233

 هل ق. 2321، قم

 : مصادر فارع  (233

 ش. 2333، ت ران، ابن عمنا، سن پمرنما )مشمرالدولة(ح، ایران باعتان (235

 ش. 2333، ت ران، چاپ چ ارم، ویل دورانت، تاری  تمدن إعالم  (233

 . تا ب  ،ت ران، خمام انتشارات، ن پمرنماحس، تاری  ایران (233

، وزارت فرهنگ و ارشلاد اعلالم   ، ة مازندران ترجم، تاری  همرودوت (233

 ت ران. 

، إعالممة چاپخانه، وح الجِنان و روح الجَنان(تفسمر أب  الفتوح الرازی )رَ (236

 ش.  2351، ت ران

، قم، تفسمر أب  مسلم )بررع  آراء و نظرات تفسمری أبومسلم اصف ان ( (231

 ش.  2333

 . چاپ اول، قم، دارالکتب اإلعالممة، لجنة التألمف، تفسمر نمونه (232

 2613، ت لران ، ظ وری انتشارات، جممس هاکس، اموس کتاو مقدسق (231

 م. 



 

 

 

 
 

   131  منابع

نشلر  ، باعلتان  پلاریزی   هترجم، أبوالکالم آزاد، روش کبمر ذوالقرنمنکو (233

 م. 1112، ت ران، علم

 . ق.هل 2326، دانشگاه ت ران، دهخدا: لغت نامه (233
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