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 14: ص قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان

 [ كتاب خطبه] 

  الرحیم الرحمن هللاّ  بسم

مد ذي للّ  ألح نزل اّل لى أ بده ع تاب ع عل لم و الك جا له یج  عو

ما نذر قّی سا لی نه من شدیدا بأ ّر و لد مؤمنین یبش ذین ال  اّل

 .أبدا فیه ماكثین حسنا أجرا لهم أنّ  الّصالحات یعملون

تاب مت ك ته أحك لت ثمّ  آیا كیم لدن من فّص یر ح یه ال. خب  یأت

 ذلك. حمید حكیم من تنزیل خلفه من ال و یدیه بین من الباطل

تاب یب ال الك یه ر قین هدى ف له للمّت قدس روح نّز ك من ال  رّب

ت بالحقّ  ذین لیثّب نوا اّل شرى و هدى و آم  كان ما. للمسلمین ب

 و ء شي كلّ  تفصیل و یدیه بین اّلذي تصدیق لكن و یفترى حدیثا

مة و هدى قوم رح نون ل ه و. یؤم مك و لك لذكر إّن  سوف و لقو

 اّلذي «رسوله على تسلیماته أكمل و هللاّ  صلوات أفضل و. »تسئلون

ه الّدین على لیظهره الحقّ  دین و بالهدى أرسله  كره لو و كّل

شركون بيّ ...  الم ميّ  الّن ذي األ نه اّل با یجدو ندهم مكتو  في ع

 .المنكر عن ینهاهم و بالمعروف یأمرهم اإلنجیل و الّتوراة

 عّزروه و به آمنوا اّلذین. خیار االء المصطفین «آله على و» 

 الّصّدیقون هم أولئك. معه أنزل اّلذي الّنور اّتبعوا و نصروه و

ّهداء و ند الش هم ع هم رّب جرهم ل ضي أ ضوا و عنهم هللاّ  ر نه ر  ع

 .المفلحون هم هللاّ  حزب إنّ  أال هللاّ  حزب أولئك

نة و»  مة الّلع لى الّدائ عدائهم ع ذین «أ شتروا أّل اللة ا  الّض

هدى ما بال حت ف جارتهم رب تدین كانوا ما و ت  یخرجون یوم. مه

جداث من لى كأّنهم سراعا األ صب إ ضون ن شعة. یوف صارهم خا  أب

ة ترهقهم لك ذّل یوم ذ ذي ال عدون كانوا اّل فع ال یوم. یو  ین

 .الّدار سوء لهم و الّلعنة لهم و معذرتهم الّظالمین

 15: ص قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان

 پیشگفتار

 (ره) مؤلف گفتار مترجمان گفتار ناشر سخن
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 ناشر سخن

یدان صحیفه كریم قرآن مت جاو هى رح ست ال  اراده به كه ا

 فرود امین رسول محفوظ قلب بر محفوظ لوح از متعال، خداوند

 و ها آموزه. یافت مكتوب صورتى آیات و كلمات قالب در و آمد

 و گسترده چند شمولى و جامعیت آسمانى مقدس كتاب این اشارات



 را انسانى اندیشه و خرد نزول، آغاز همان از كه دارد عمیق

نداخت جوالن به صار، طول در و ا ما، اع ها عل ندگان و فق  پژوه

سیارى مق به ب به در تدبر و تع فت یزال ال هاى جن مت آن معر  ه

 اقیانوس این محتوایى و علمى غناى از هایى گوشه تا گماشتند

نش هى دا ند را ال ین با. بنمایان مه، ا سیدن تا ه  درك به ر

 آن دستورات و احكام واقعى اجراى و كریم قرآن اسرار حقیقى

 .است پیش در طوالنى راهى

یان در ناگونى هاى پژوهش م باره كه گو عاد در  علوم گسترده اب

 به كه است مهم و خاص تفسیرى البیان است، گرفته صورت قرآنى

 العظمى هللاّ  آیت حضرت اسالم، جهان قدر عالى مرجع و فقیه خامه

. است یافته تقریر عربى زبان به ،(ره) خویى القاسم ابو سّید

باره یت در ضوع اهم مت و مو سنده عظ تاب نوی مه در ك سوط مقد  مب

 حاضر ترجمه دیگر، سوى از. است رفته سخن كفایت به مترجمان

یز تراف به ن سان اع ستادان و كارشنا ین ا كى حوزه، ا  از ی

صیل یق و ترین ا مه ترین دق ست هایى ترج تاب یك متن از كه ا  ك

 مؤلف دفتر سوى از ترجمه این انتخاب و است گرفته صورت علمى

 .مدعاست این گواه نیز( ره)

 آن اما است شده چاپ بارها آن عربى متن مانند حاضر ترجمه

ین چه شر ا خت را نا گر بار تا برانگی بع به دی ین ط ثر ا  ا

 اثر این كه آن نخست: است مهم دلیل دو گمارد، همت ارزشمند

نون كى اك تاب از ی صى هاى ك جع و تخص نه در مر لوم زمی نى ع  قرآ

  استفاده مورد تنها نه كه آید مى شمار به
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 سادگى سبب به بلكه است، قرآنى علوم هاى دانشكده دانشجویان

 از قادرند نیز قرآنى فرهنگ به مندان عالقه عموم اثر، بیان

 قرآنى فرهنگ تعمیق و گسترش با كه آن دوم و ببرند؛ بهره آن

یان در شرهاى م لف ق عه، مخت شتاقان شمار جام عه م ین مطال  ا

نه تاب گو فزون روز هر ها ك نه به شود، مى تر ا نون كه اى گو  اك

تاب ضر ك با حا یاب بازار در تقری ست نا نابراین،. ا شار ب  انت

جدد ین م تاب ا مه در ك تى و نو اى جا سب، كیفی قدامى منا  ا

 .رسید نظر به ضرورى بلكه شایسته

 گزار سپاس داند مى خود بر انتشارات و چاپ سازمان پایان، در

گى سترگ خدمت لف فرهن یل مؤ قدر جل مة) ال یه هللاّ  رح  و( عل

 و باشد ارزشمند كتاب این رسیدن ثمر به در ارجمند مترجمان

نین شكر همچ یژه ت تر به را خود و لف دف ید و( ره) مؤ  حف

گوار شان بزر جازه كه ای شار ا ین انت مه ا ند، داده را ترج  ا



 پروردگار پذیرش مورد فرهنگى تالش این كه امید. كند مى تقدیم

 .گیرد قرار گرامى خوانندگان رضایت و بزرگ
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  مترجمان گفتار

 ما فرهنگ

 است اى مسئله متخصص به مراجعه و فنون و علوم در تخصص مسئله

یر بل غ كار قا ید، و ان مرى ترد ست ا جدانى ا طرى و و  در كه ف

 فنى هر باید و دارد جریان و سریان موضوعات، و مسائل تمام

صص از را فت فرا فن آن متخ مى هر در و گر ستاد به عل  همان ا

 .نمود مراجعه علم

ید قرآن مان تأمین براى مج یاز ه طرى ن ست و ف نى درخوا  درو

 و متخصص را( ص) پیامبر بیت اهل و رسالت و وحى خاندان بشر،

 «1. »است نموده معرفى قرآن علوم استاد

سول كرم ر یز( ص) ا نان ن شتوانه و قرین را آ لزل پ پذیر تز  نا

 علوم تفسیر، فراگرفتن در را مسلمانان و است شناسانده قرآن

 بیت اهل داده، ارجاع آنان به اسالمى عقاید و قرآن احكام و

شگى یار دو را قرآن و یر و همی بل غ كاك قا فى انف  كرده معر

 «2. »است

ندان یامبر خا یز پ شه ن شتیبانى قرآن از همی  با و كرده پ

حدودیت یت با و فراوان هاى م نان بر كه آزادى از محروم  آ

مت شت حكو لوم در دا لف، ع صا مخت سیر در مخصو ید قرآن تف  مج

سته شاگردان ند و برج یه بل یت اى پا موده ترب عه به و ن  جام

 وظیفه ایفاى براى مناسب فرصت هر از و اند داده تحویل اسالمى

 .اند نموده استفاده خویش بزرگ مسئولیت و

حیط در قل كه شرایطى و م نوع حدیث ن عالم مم یده ا  و بود گرد

  سوزانده موجود هاى حدیث

__________________________________________________ 

 .7/ عمران آل( 1) 

 .ثقلین حدیث( 2) 
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 و استانداران به وقت حكومت طرف از كه محیطى در« 1. »شد مى

نداران ستور فرما ید د حل در كه بود شده صادر اك یت م  مأمور

قل از خویش ند خوددارى حدیث ن ها و كن ندن به تن فاظ خوا  ال

 به اى عده خلفا طرف از كه شرایطى در« 2. »ورزند قناعت قرآن

 از دور محیطهاى به دیگر عده و گردیده زندانى حدیث نقل جرم

 «3. »گردیدند مى تبعید اجتماع

نین در آرى ها چ ست شرایطى و محیط ندان كه ا صمت خا  به ع

مع شتن و آورى ج یث نو قل و احاد ند مى ها آن ن  به و پرداز

ندان شان و فرز ستور یاران ند مى د یث كه ده  و ضبط را احاد

شت ند یاددا نوان به و كن غان ترین بزرگ ع سلمانان به ارم  م

 .دهند تحویل آینده

گران كه شرایطى در عارف دی گان از را قرآن م  فرا بیگان

 پیامبران تاریخ و معاد و توحید آیات تفسیر در و گرفتند مى

 نام به را اسرائیلیات و خرافات دوخته، چشم دیگران دهان به

سیر هن قرآن تف هن به د قل د ند مى ن یات از و نمود  و جعل

 پیشوایان كردند، مى استفاده اشتیاق با حدیث جاعالن هاى بافته

 یاد صحیح و درست تفسیر و اسالمى اصیل عقاید و توحید درس ما

 گاهى و آیات تفسیر صورت به گاهى را اسالمى معارف و دادند مى

لب در به قا عا و خط شان به د ند مى پیروان نه بدین و آموخت  گو

ناى یك لزل و صحیح ب ید، در ناپذیرى تز قه عقا سیر و ف  پى تف

یزى موده ر یار در و ن ند قرار شیعه اخت یروان و شیعه. داد  پ

ندان صمت خا یز ع كار از ن نان اف یروى آ موده، پ مام در ن  ت

 افكار و عقاید و است رفته پیش آنان هاى راهنمایى با موارد

ین از را خویش صادر ا خذ و م صیل مآ ته فرا صحیح و ا  و گرف

 .اند نموده نقل آیندگان براى

 گردد؛ مى استفاده اصلى متون و مدارك از كه مسلم حقیقت این

شان« 4» نده ن ین ده ست ا ظر از شیعه كه ا نگ، ن ید، فره  عقا

سیر سیار حدیث و تف نى ب ستحكم و غ نه از و بوده م  و ها گنجی

 دارد زمینه این در چه هر و است برخوردار علمى سرشار ذخایر

ندان به حى خا سالت و و صال ر باط و ات شته، ارت حى از دا  و و

بع بى من شمه غی یرد مى سرچ ین و گ باط ا صال و ارت قات و ات  حل

 وحى دوران از است، نگردیده قطع دورانى هیچ در احادیث نقل

مروز به تا شده شروع شش ا مه و ك یدا ادا موده پ ست ن  نه و ا

ها صیت دوران هر در تن مى بارز هاى شخ نى عل  یادگار به فراوا

 و مؤسس بلكه اند گذاشته

__________________________________________________ 

اظ، تذكرة( 1)  / 2 فضله، و العلم بیان جامع ؛5 -3/ 1 الحّف
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بن سنن( 2)  جه، ا قات ؛3 باب/ 1 ما بن طب سعد، ا  ؛2/ 6 ا

 .3/ 1 الحّفاظ، تذكرة

 .149/ 1 الزوائد، مجمع ؛7/ 1 الحّفاظ، تذكرة( 3) 

 را عزیز خواننده -مطالب این درباره كامل آگاهى براى( 4) 

عه به تاب مطال مد از صحیحین در سیرى ك مى صادق مح عوت نج  د

 .نماییم مى
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یان ثر گذار بن لوم اك سالمى، ع ما ا شمندان و عل  شیعه دان

 «.1» اند بوده

 آثار كه اى برجسته و بارز هاى شخصیت نیز امروزه خوشبختانه،

 وجود فراوان باشد؛ مى دیگران غبطه مورد آنان فكرى و علمى

فرادى و دارد جال از را ا مى ر سیم مى شیعه عل ثار كه شنا  و آ

تاب نان هاى ك صله آ شار، از پس بالفا بان به انت عدد هاى ز  مت

 .است گردیده منتشر و ترجمه

 ما وظیفه

ید ما شتن با نبا نین دا نگ چ یه فره نى و پرما شتن با و غ  دا

نین نابع چ نان م خش اطمی صیل و ب سیر و حدیث ا یق از كه تف  طر

 و زمانى فاصله گونه هیچ بدون كه معروف رجال و وحى خاندان

ترت، یامبر به ها آن سند ف كرم پ شمه و( ص) ا حى سرچ هى و  منت

شم گردد مى یراث به چ كرى م گران ف ست و بدوزیم دی یاز د  به ن

نگ گان فره شاییم بیگان شم با و بگ مت چ گى و عظ نان به بزر  آ

 با و بپردازیم آنان آثار ترجمه به شدید ولع با و بنگریم

ــاب و آب ــا آن ت ــر را ه ــازیم منتش ــا و س ــته در ی ــا نوش  و ه

مان نان مدارك تألیفات نه را آ یه یگا  دهیم قرار خویش گاه تك

 را آن نموده، غفلت كامال خویش پرمایه و عالى فرهنگ از ولى

یده نابع و مدارك به. انگاریم ناد نا بى خویش م شیم اعت  و با

ثر در ساس ا قارت، اح مى هاى سرمایه ح ست به را خویش عل  د

 .بسپاریم فراموشى

شتباه شود ا ظور! ن ین من ست ا ید ما كه نی كار براى نبا  اف

گران ئل ارزش دی شویم قا نان از و ن لى طور به آ  و جدا ك

 منابع و ها سرمایه به كه است این منظور بلكه بمانیم اطالع بى

نى سى و غ یز خویش اسا ظرى ن نیم ن كار در را خود و بیفك  اف

گران حو دی سازیم نابود و م بل. ن ساندن و شناختن از ق  شنا

 .نباشیم دیگران افكار بلندگوى خویش



 بخش، اطمینان حدیث و تاریخ عالى، فرهنگ داشتن با باید ما

 علما فراوان، فكرى منابع و مصادر سودمند، و وزین هاى كتاب

شمندان و سته، دان ین برج نین ا نوى ثروت چ فظ را مع نیم ح  و ك

شتگان كه را چه آن مت با گذ قت هاى زح سا طا ین به فر  جا ا

سانده ین و ر نت ا ست به را سنگین اما ند سپرده ما د سترش ا  گ

هیم شمندان. د تر را خویش دان سیم به كار و بشنا یات و اف  نظر

 .دهیم انتشار را آنان

__________________________________________________ 

 .صدر حسن سّید االسالم، لعلوم الشیعة تأسیس: ك. ر( 1) 
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  اساسى و عالى هدف یك

مین به ظور ه سیل براى و من كار دادن گ نگ به اف صیل فره  و ا

ستوار بارزه و شیعه ا ساس با م قارت اح  به گرایش روح و ح

گران، مه دی یزى پى اى برنا یده ر ست گرد تاب كه ا ین هاى ك  و وز

 و توانا قلم با كه شیعه اصیل مصادر و مآخذ و علمى سودمند

 دیگرى از پس یكى است؛ یافته نگارش شیعه دانشمندان محققانه

 مسلمانان عموم دسترس در گردیده، ترجمه روان و ساده سبك به

سى بان فار یرد قرار ز نان تا بگ یز آ شنایى با ن  با تر بیش آ

 .گردند مند بهره خود دانشمندان و علما و پرمایه فرهنگ

تاب ضر ك لم به كه حا ناى ق جع بزرگ توا ضرت شیعه مر یت ح  هللاّ  آ

 این از كتاب نخستین است؛ یافته نگارش( ره) «خویى» العظمى

 مسیر این در قدم اولین عنوان به كه باشد مى انتشارات سلسله

صى سبك با سى به خا مه فار یده ترج یار در گرد سلمانان اخت  م

 .گیرد مى قرار زبان فارسى

یرا ین ز تاب ا سائل ك مى م باره را مه  كه دارد بر در قرآن در

 كامال مسائل گونه این با باید قرآن پیرو و مسلمان فرد هر

شنا شد آ كه با سیار بل ست جا به ب لب كه ا ین مطا تاب ا  به ك

خیص صورت سه و تل مده، در شده كال  براى مذهبى هاى كالس در آ

ندان نان و قرآن فرز سلمان جوا نوان به م لیم درس، ع  و تع

 «1. »گردد تدریس

 حاضر كتاب

نان آرى ته كه چ تاب شد؛ گف ضر ك كى حا ین هاى شماره از ی  ا

 از جهت بدان كتاب این. باشد مى آن نخستین و انتشارات سلسله

 خود هم كه گردید مقدم انتشارات سلسله این دیگر هاى شماره



 عالى مؤلف هم و است برخوردار خاصى عظمت و امتیاز از كتاب

 .آن قدر

  كتاب عظمت اما

 بزرگ قرآن به كه است این در مخصوصا حاضر كتاب عظمت و ارزش

 دارد، وابستگى و اختصاص

__________________________________________________ 

 این در را دیگرى مسائل و مسائل این خدا خواست به ما( 1) 

 طور به نموده، استخراج دیگر هاى كتاب و كتاب این از زمینه

 تا نمود خواهیم تنظیم درسى كتاب صورت به و ساده و فشرده

 علوم عنوان تحت در قرآن درسى هاى برنامه سلسله در آن مطالب

 .گردد تدریس و تعلیم مسلمان جوانان براى قرآن

عد ین اول چاپ از ب تاب، ا تاب ك گرى ك لوم در دی نى ع حت قرآ  ت

نوان سیله به «قرآن شناخت» ع مان و مین مترج تاب ه  طور به ك

شرده ظیم، ساده و ف شر و چاپ تن ست شده منت یدواریم. ا  در ام

 .گیرد قرار استفاده مورد قرآنى علوم آموزش
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حث هم مبا سى و م باره را حسا تاب آن در سمانى ك حث مورد آ  و ب

 .دهد مى قرار بررسى

 از بخصوص مختلف ابعاد از را قرآن اعجاز و عظمت كتاب، این

 و نماید مى تحلیل و تجزیه دقت به آن، معارف و علمى هاى جنبه

 .سازنده و زنده است كتابى قرآن كه دهد مى نشان وضوح به

 به ابد تا را بشر افراد كه همیشگى و جاودانى است اى معجزه

ست راه ستوارترى و تر را برى و هدایت ا ید مى ره ین در و نما  ا

 و رود مى پیش انسانى فطرت و عقل پایه و اساس بر نیز رهبرى

شرى كاروان ماالت سوى به را ب هایى ك كت ن هد مى حر  پیش و د

 .شود مى رهنمون انسانیت و تمدن اوج به و برد مى

ین در ست ا گر از قرآن كه جا جزات دی یامبر مع جزات از و پ  مع

 تر بیش آن عظمت و نماید مى برتر و ممتاز دیگر پیامبران تمام

 .گردد مى نمایان و روشن

ین باز تاب، ا سى با ك سئله برر سخ م سمت ن مى ق یات از معظ  آ

ید از را قرآن سخ ق هى ن یره و وا مان دا موده، آزاد ز  روح ن

 و كــالن ثــروت گونــه بــدین و بخشــد مــى هــا آن بــه جــاودانگى

گى هاى سرمایه سالم قوانین از بزر فداران كه را ا سخ، طر  آن ن

 به تشریع و احكام مسیر در و ساخته زنده اند؛ كرده تعطیل را



 الهى سرشار هاى سرمایه این از باید ما كه اندازد مى جریانش

 صاف هاى چشمه از و ببریم را استفاده حداكثر ربانى فیوضات و

 .شویم سیراب آن زالل و

ین تاب ا صیل روش یك ك سیر در را نویى و ا ئه قرآن تف  ارا

ند مى نه هر از روش آن گرفتن پیش در با كه ك سیرهاى گو  تف

خواهى قى و دلب ستناد و ظاهر خالف تأویالت و تطبی  و آرا به ا

 با قرآن تفسیر» روش همان این. شود مى جلوگیرى شخصى نظرات

 .است «قرآن

 و مخالفین با طرف یك از حاضر، كتاب كه این تر مهم همه از

شمنان سالم د بارزه قرآن و ا ند مى م هایى و ك  به كه را افترا

سته قرآن ند ب من از ا ید مى آن پاك دا گر طرف از و زدا  دی

حث از اى پاره نى مبا یان در كه قرآ سلمانان م ختالف مورد م  ا

 نشان آنان به را حقیقت و كند مى بررسى علمى دقت با باشد مى

یه داده، ساس و پا فات ا لى اختال ین از كه -را داخ نه ا  گو

سائل ختالف مورد م شمه ا یرد مى سرچ هم -گ یزد مى در  بدین و ر

سیله سلمانان و ظر از را م كر ن یده و ف یك هم به عق  و نزد

یك یان در و سازد مى تر نزد باع م یروان و ات حدت قرآن، پ  و و

 قرآن اساسى هدف و اسالم روح كه عقیده و علم پایه بر یگانگى

 .آورد مى وجود به است، همان

 و منازعات میدان و اختالفات وسیله را قرآن گروهى چون آرى،

 تحلیل با خواهد مى كتاب این اند؛ داده قرار خویش هاى كشمكش

ین نه ا سائل گو فى م ندن و اختال هره نمایا صیل هاى چ عى و ا  واق

قایق ترین كه -ح جاد راه به حاد ای ماهنگى و ات ست ه  به -ا

 در مسلمانان اختالفات از قسمتى
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سائل نى م بانى و قرآ یان مذهبى م هد پا سلمانان و د  به را م

 و نماید رهبرى و دعوت همگامى و همكارى و عملى و فكرى وحدت

 .رود مى پیش برهان و دلیل با هم مسیر این همه در

 معروف دانشمند باقورى شیخ كه حاضر كتاب اساسى هدف است این

 :نگارد مى چنین مؤلف براى اى نامه طى نموده، توجه بدان مصرى

ندم نان خداى كه آرزوم جود م سلمانان براى را شما و سیله م  و

یر هره و خ هد قرار تر بیش بردارى ب فع در و د فات ر  اختال

سلمانان شن در و م سیر ساختن رو حاد م نان ات یق آ مل توف  كا

 اتحاد سایه زیر در زودتر چه هر تا فرماید عنایت شما براى

ند هم گرد برادرى و سالت و آی هانى ر برى در را خود ج  ره

سان ماهنگى با ها ان گامى و ه ند سر از هم  وعده آن به و بگیر



سرت خش م نى، ب مه قرآ مل جا شانند ع ید مى كه بپو  را تو: فرما

 «1. »فرستادیم سعادت و رحمت وسیله جهانیان براى

مام در صول ت حث و ف تاب مبا ین ك قت و هدف ا یان حقی ست نما  ا

 است آمده بخش این در زیرا «قرآن تحریف عدم» بخش در مخصوصا

 و معمول مسلمانان میان در كه را قرآن همین ما پیشوایان كه

تداول ست؛ م ضا ا ید و ام موده، تأی صول در ن كام و ا سالمى اح  ا

مین به ستناد قرآن ه ند كرده ا نان باز و ا  و فرایض در آ

 اند دانسته واجب و فرض را آن هاى سوره خواندن واجب نمازهاى

. اند نموده تثبیت و تحكیم را آن اصالت و صّحت طریق این از و

لف ترم مؤ ین آوردن با مح نه ا لب گو تاب در مطا سمت خود ك  ق

 .است برداشته میان از را مسلمانان اختالفات از مهمى

 براى خالصه طور به كه حاضر كتاب امتیازات از قسمتى بود این

 .گردید بازگو عزیز خواننده

  مؤلف عظمت اما و

ما و مت از سخن ا یت و عظ لف موقع سب كه طورى به مؤ  با منا

 است بیرون ما عهده از چون گردد، واقع با مطابق و وى شخصیت

 متفكر و پرمایه دانشمندان عهده به را قسمت این كه بهتر چه

عروف سنده و م مد شیخ عرب شهیر نوی یه جواد مح حول مغن  م

 شخصیت در او كه بسپاریم وى تواناى دست به را قلم و نماییم

 :نگارد مى چنین كتاب قدر عالى مؤلف عظمت و

 هر به و زمان هر در آن روشنگر اشعه كه است آفتابى او... 

 و علم بزرگان استاد و من استاد او. كند مى پرتوافكنى نقطه

  به اسالمى علوم كه است محورى همانند او. است نجف دانشمندان

__________________________________________________ 

 .107/ انبیاء ِلْلعال ِمین   ر ْحم ة   ِإالَ  أ ْرس ْلناك   ما و  ( 1) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  24: ص

خد مى آن دور سى او. چر ست ك جف حوزه كه ا هون ن مات مر  و زح

یت مى هاى فعال شد مى وى عل ید و با شه با نون وى از همی  و مم

شش از بوده، گزار سپاس سیع هاى كو نه و و  قدردانى او دار دام

ید گر كه نما عدودى عده و او ا هل از م یق ا  كاوش و تحق

 آفتاب و گردید مى سپرى نجف علمیه حوزه طالیى دوران نبودند؛

 از و گرایید مى افول و غروب به علمى مركز آن در دانش و علم

 باقى چیزى الفاظ و ظواهر مشت یك جز به نجف بزرگ دانشگاه

 آنان مانند و خراسانى محقق و انصارى شیخ دوران و ماند نمى

 .گرفت مى قرار فراموشى بوته در



نده یز خوان ین حاال عز صیت ا ظیم شخ مى بزرگ و ع  شناختى را عل

 دانش و علم كه است مردى او. است خویى عظماى هللاّ  آیت همان او

شت با ته در وى خون و گو ست آمیخ شته یك به او: ا  یا و ر

 در بلكه است نكرده قناعت ها دانش و علوم از چندى هاى رشته

 بهترین در و رسیده اجتهاد عالى مرحله به اسالمى علوم تمام

 پیشوایان و علما ترین بزرگ از یكى داشته، كامل احاطه ها آن

 سال هفتاد به نزدیك او. رود مى شمار به مذهبى نمونه و شاخص

ست حث به كه ا سى و ب مى هاى برر شغول عل یده م تاب و گرد  ها ك

سد، مى صیالن فارغ نوی نى التح عه به فراوا سالمى جام یل ا  تحو

 وى روش اما. است پژوهان دانش و دانشمندان گوى پاسخ و دهد مى

حث در ناظرات و ب مى م مان عل ست سقراط روش ه بر در كه ا  برا

 رأى و گفتار گردیده، تسلیم ظاهر به خود وگوى گفت و بحث طرف

ند سپس پذیرد مى را وى فر یك مان قام در كه شاگرد ن نش م  دا

بى ستفاده و طل ستاد از ا شمند ا شد؛ خود دان شكاالت با  و ا

 و بحث طرف از و كشد مى پیش علمى سؤاالت عنوان به را مطالبى

 به سادگى روى از و توجه بدون نیز او و پرسد مى خود وگوى گفت

سخ وى سؤاالت هد مى پا یان آن در و د قایقى م بان بر را ح  ز

جه، بدون كه آورد مى تار تو قض كامال را سابقش گف ند مى ن  و ك

نه بدین ناقض در را او گو ست بن و گویى ت بى ب  داده، قرار عجی

مى باقى وى براى فرارى راه ین جز گذارد ن هل به كه ا  و ج

 .كند اعتراف خویش اشتباه

ما یذ ا سیله به كه شاگردانى و تالم یت وى و یده ترب  از و گرد

صیل فارغ او درس حوزه ند، شده التح عداد ا نان ت  جز به را آ

 بوده، متجاوز صدها از حتم طور به و داند نمى كسى دانا خداى

شگاه یك یت پر و بزرگ دان مى جمع شكیل را عل هد مى ت  در كه د

ین شگاه ا نان از یك هر دان سئولیتى آ هده به را م ند ع  و دار

 در امروز كه طورى به است ازدیاد و فزونى روبه هم روز هر

سه شجوى صدها او درس جل نى دان ند مى شركت دی  میان در كه جوی

 چشم به دانشجو و استاد جوان، و پیر افراد گونه همه آنان

مه كه خورد مى نان ه قت با آ شتیاق و د  و آرا از فراوان ا

 افكار
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 او مطالب خاصى عالقه و عشق با و نمایند مى استقبال استادشان

 .پرورانند مى مغزشان در نموده، درك را

ما و تار روش ا یان و گف عا وى، ب جاب واق یز اع ست انگ  به. ا

كات قایق و ن بى ادب د سلط عر مل ت طه و كا . دارد شامل احا

 او فرمان و اختیار در ادبى عبارات و كلمات ها، واژه لغات،



ست، جا هر به را ها آن كه طورى به ا شد؛ كه ك یع بك  وى مط

 .دهند مى مثبت جواب او دعوت به زحمت بدون بوده،

نابراین جب جاى ب ست تع یان كه نی فى وى ب سا و وا تارش و ر  گف

 .باشد شیوا و شیرین

 .آید سازگار مقاصدش و ها خواسته با او گفتار و الفاظ

 منحصر و نظیر بى خود موضوعات و مباحث در اگر او كتاب اما و

 طرف، یك از زیرا است اهمیت درخور و نظیر كم نباشد؛ فرد به

 موضوعات و مسائل گونه این در را قدر عالى مؤلف نظر و رأى

نده براى یز خوان شان عز هد مى ن سلم و د ست م شنایى كه ا  با آ

 اهمیت حائز و الزم خود جاى به علمى بزرگ شخصیت چنین افكار

شد مى گر، طرف از و با ین دی تاب ا نده در ك  طور به خود خوان

 كه آورد مى وجود به را عقیده این آگاه ناخود یا آگاه خود

 آیینى. نیست جدا و منفك عقل و علم از اسالم طبیعت و حقیقت

ست ناى كه ا ساس بر آن ب یه و ا لم پا یق و ع یزى پى تحق  و ر

 كتاب عملى و علمى ارزش كه جاست این در. است گردیده استوار

لوم یت و شود مى مع یت و اهم نده براى آن موقع شكار خوان  آ

 .گردد مى

ین ند سخنى بود ا قش، در چ یت و هدف ن تاب موقع ضر ك  در و حا

صیت مت و شخ لف عظ ین و آن مؤ ست پیش در كه هدفى بود ا  و ا

 بر بدان را متعهدى انسان هر كه اى انگیزه و نظر در كه طرحى

 .السّبیل یهدى هو و الّتوفیق ولىّ  هللاّ  و. انگیزد مى

  هریسى هاشم -نجمى صادق محمد قم -ق. ه 1395 االول ربیع
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 (1)- 

 (ره) مؤلف گفتار

 به و مشكالت حل و قرآن خواندن به طفولیت و كودكى دوران از

ست قایق آوردن د موز و ح مى ر تاب آن عل سمانى بزرگ ك قه آ  عال

 و طلب دانش انسان هر بلكه واقعى مسلمان هر. داشتم فراوان

قت ست الزم جو حقی سبت كه ا یدن به ن شف قرآن، فهم سرار ك  و ا

 و نور پذیرش آماده را خود و دارد مبذول خاص عنایت آن رموز

 سعادت ضامن كه است كتابى تنها قرآن زیرا كند آن روشنایى

سان یل ها، ان صالح كف ماع ا شرى اجت ست ب تابى. ا ست ك كم ا  و مح

 .همگانى و عمومى آن نفع و روشن



 براى مرجع، ترین بزرگ «شناسان لغت» براى كه است كتابى قرآن

شمندان» لم دان حو ع شن «ن ما، ترین رو یه» براى راهن  و «فق

شمند نى دان ترین دی مى، سند و مدرك به یب» هر براى عل  «اد

 هر بخش الهام ،«فیلسوف» هر گمشده برهان، و شاهد ترین زنده

 «اخالق علم» علماى مقصود و مقصد گویا، واعظ و توانا «خطیب»

شمندى هر براى باألخره و شته در دان صى ر شتوانه وى تخص  پ

 .است روشنى راهنماى و استوار

لوم ماعى ع سى، و اجت یین سیا ندگى آ مع شئون اداره و ز  جوا

شرى ترین با ب جه ترین ساده و به مان از و ستفاده قرآن ه  ا

شته و شود مى لف هاى ر لوم مخت نى ع یه بر دی یزى پى آن پا  و ر

یده استوار ست گرد مان. ا ست قرآن ه سرار از كه ا  قوانین و ا

یق هان دق قت ج موز و خل یز شگفت ر هان انگ فرینش ج  پرده آ

 و زنده آیین یك براى است جاویدى معجزه قرآن،. است برداشته

مه و جاودان مى و عالى برنا ست منظ ین یك براى ا سمانى د  آ

 .تر عالى

 داشتم اشتیاق قرآن تالوت به طفولیت دوران از من كه بود این

 و حقایق آوردن دست به براى و
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فاهیم -(1)  شنایى راه در و آن م هداف با آ صدش و ا  سخت مقا

شیدم مى قت هر و كو كى و موز از ی سرار و ر شف را قرآن ا  ك

 و عالقه این كردم؛ مى حل را آن مشكالت از مشكلى یا و نمودم مى

 .شد مى تر عمیق و تر بیش اشتیاق

 كرده، مراجعه تفسیر كتب به كه شد مى سبب عالقه و عشق همان

 .كنم بررسى عمیقا را ها آن

ین بر در كه بود جا ا لب یك برا یرت مط یزى شگفت و آور ح  انگ

 و علم اش، فرستنده و قرآن عظمت برابر در: -(2) گرفتم قرار

كر سانى تف چك را ان شاهده تر پایین بس سطحى در و تر كو  م

 .نمودم

سان بر در را ان یایى برا مت و كبر  را خود هم چه هر حق عظ

 .یافتم آن از تر كوچك و تر ناقص هم باز بشمارد، كوچك

قام ظرم در قرآن م ین و تر بزرگ و بزرگ چه هر ن تاب ا  و ها ك

 .نمود مى تر كوچك و كوچك آن برابر در تفاسیر

 با اى عده كه دریافتم را حقیقت این تفسیر كتب به مراجعه با

 تنها آورده، دست به را قرآن اسرار از اى پاره فراوان كوشش

سمت به صرى هاى ق قایق از مخت لوم و ح سى قرآن ع یدا دستر  پ



موده ند ن تابى در را آن و ا مع ك سیر نام كرده، آورى ج  بر تف

 حل را قرآن غوامض و مشكالت تواند مى كه تفسیرى اند، نهاده آن

نه هر و كات گو قایق و ن شن را آن ح سیرى! سازد رو  كه تف

 عقال اما! بردارد قرآن دقایق و اسرار تمام از پرده تواند مى

جام نین ان لى چ حال عم ید مى م یرا نما نه ز كن چگو صور و مم  مت

ست جود یك كه ا حدود و ناقص مو چون م سان، هم ند ان  بر بتوا

 نامحدود و نامتناهى خداى طرف از كه كاملى و نامحدود موجود

 آن دقایق و نكات همه به و كند پیدا احاطه است، آمده فرود

 یابد؟ دست

 شایسته مفسرین و علما این زحمات و كوشش حال، این با ولى

نه قدیر هرگو ین در بوده، گزارى سپاس و ت یت ا هاد و فعال  ج

 .بود خواهند مثاب و مأجور علمى

یرا تاب ز توى خدا ك نان دل در را خود نور از پر نده آ  و افك

نه مایى از اى روز شان به را هدایتش و راهن شوده روی ست گ  و ا

 رسیده بینش و دانش از اى مرتبه هر به گرچه كسى هر از نباید

 كلى طور به را قرآن مفاهیم و معانى كه داشت انتظار باشد،

 .نماید درك جانبه همه و

 این گردد مى متوجه مفسرین این بر كه ایرادى و اشكال تنها

 از پرداخته، قرآن علوم و مباحث از اى پاره به آنان كه است

 دهد، نشان را قرآن واقعیت و عظمت تواند مى كه آن اعظم قسمت

لت یده غف ند؛ ورز ضى مثال، ا سرین، از بع ها را قرآن مف  از تن

 تفسیر اعراب و لفظ ناحیه از و ادبى قواعد نظر
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موده ند ن ضى و ا گر بع ید با را قرآن دی سفى د سى مورد فل  برر

 تفسیر جدید علوم با را قرآن نیز سومى گروه اند، داده قرار

 كه پندارند مى چنین مفسرین این همه حال عین در و نمایند مى

 گروهى. بینند مى آنان كه است گردیده نازل دید همین با قرآن

 به تر كم تفسیرى مباحث كتابشان در ولى نویسند مى تفسیر نیز

شم گر عده و خورد مى چ كار با را قرآن هم دی  با یا خود اف

 حجیت نشده، تأیید خداوند طرف از گفتارشان كه كسانى افكار

 .اند نموده تفسیر ندارد، اعتبار و

 ایراد و اشكال از خالى تفسیرها این از یك هیچ ما نظر به

 و آرا از كه است این است، الزم مفسر بر چه آن زیرا باشد نمى

ید صى عقا ظر صرف خود شخ ند، ن ها ك هوم تن یات مف  بدون را آ

صى و فكرى هاى گرایش و مغزى محتویات با آمیزى رنگ  خویش تخّص

یرد مدنظر بق و بگ مود ط مان و رهن  به بردارد؛ قدم آن، فر



 آن، ظاهر داللت و قرآن خود با را قرآن آیات تر، ساده عبارت

 فكرى هاى گرایش و شخصى عقاید و آرا با نه كند تفسیر و معنى

 .خود اى سلیقه و

 یك قرآن، فلسفى مباحث در كه است كسى واقعى معناى به مفسر

كیم سوف و ح لع فیل سائل در و مط قى م شمند یك آن، اخال  دان

 و محقق یك دید با قرآن فقهى مسائل در و باشد اخالقى تواناى

 را قرآن ورزیده، شناس جامعه یك دید با آن اجتماعى مسائل در

 علمى هر در طور همین و -(1) دهد قرار تفسیر و مطالعه مورد

لوم از ید با قرآن ع ضاى و د مان اقت لم، ه سیر را قرآن ع  تف

 قرآن، فنون و علوم از اى رشته هر در باید مفسر آرى،. نماید

 قرآن فن و علم همان دریچه از بتواند داشته، وسیعى اطالعات

سیر را موده، تف لد ها ده و برود پیش ن تاب ج ین در ك  باره ا

گارد ین در كه بن یرة دوره یك صورت، ا عارف دا گى الم  در بزر

 .شد خواهد تشكیل قرآن تفسیر

ین ستم، الزم خود بر كه بود ا تابى دان سیر در ك  قرآن تف

سم كات كه بنوی یاى و ن سیر یك الزم مزا قف و جامع تف  را وا

شد دارا ند از و با سئلت بزرگ خداو ین در مرا كه دارم م  ا

شه ند اندی قدس هدف و بل فق م ین به و بدارد مو  بزرگ آرزوى ا

 و قصور از و دهد ام یارى و مدد راه این در و بگرداند نائلم

 .كند نظر صرف هایم لغزش از و دارد مصونم اشتباهات

 معانى به مربوط كه موضوعاتى و مباحث به تفسیر این در ما

 و الفاظ به مربوط كه مباحثى از و پرداخت خواهیم است، قرآن

 زیرا نمود خواهیم نظر صرف است آن ادبى علوم و قرآن اعراب

ما سرین و عل ین مف نه ا حث گو تاب در را مبا عددى هاى ك  مت

 و تبیان در طوسى شیخ نیست دیگر كتاب به نیازى كه اند آورده

 در تنها نیز ما و كشاف در زمخشرى و البیان مجمع در طبرسى

 و اند ورزیده غفلت آن از مفسرین كه ادبى نكات از بعضى صورت

 ارتباط و موضوع اهمیت علت به یا
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 .پرداخت خواهیم دارد، بحث اصل با كه خاصى

ین در جه جا ا ندگان تو یز خوان ته دو به را عز یل نك لب ذ  ج

 :كنیم مى

 :از است عبارت تفسیر این در ما سند و گاه تكیه -الف

 .مجید قرآن آیات ظواهر -1

 .قرآن روشن و صریح آیات و محكمات -2



یاتى -3 ثر در كه روا ثرت و تواتر ا قل، ك بت ها آن صحت ن  ثا

 .است گردیده

حادیثى -4 ندان از كه ا ترت خا ست به صحیح سند با ع مده د  آ

 .است

قل -5 طرى ع فات از كه ف نگ و انحرا یزى ر ست، هاى آم  سالم نادر

 .است درونى و باطنى حجت عقل زیرا باشد

مان یامبر كه طور ه ندان و( ص) پ جت گرامیش خا هان و ح  بر

 .باشند مى ظاهرى

موال ما -ب سیر در مع یه یك تف هوم از آ یه مف گر آ ستفاده دی  ا

 و دهیم مى قرار قرآن معانى درك وسیله را قرآن خود و كنیم مى

 و طلبیم مى راهنمایى و یارى قرآن خود از قرآن درك و فهم در

 قرآن آیات ظاهر از چه آن بر و روش این بر را وارده احادیث

 .آوریم مى مؤید و شاهد ایم، فهمیده

مه» در سیر مقد حث «تف مى مبا جود مه صل با كه دارد و حث ا  مبا

 تاریك زوایاى بخش روشنى تواند مى و است مربوط كامال تفسیرى

لم سیر ع شنگر بوده، تف كار رو سر اف شف در مف موز ك سیرى ر  تف

شد ین ما. با نه ا حث گو بل را مبا صل به شروع از ق سیر ا  تف

سى نیم مى برر مه را آن و ك سیر مدخل» و مقد  قرار «قرآن تف

 .دهیم مى

 در را كلــى و علمــى مباحــث سلســله یــك كــه اى مقدمــه -(1) 

مون سى قرآن پیرا ند برر ند ك مت، مان جاز، عظ صونیت اع  از م

یف، ناقض عدم تحر سخ عدم و ت كام در ن ثال و قرآن اح ین ام  ا

حث ساس كه مبا سیر یك شالوده و ا صیل و صحیح تف مى ا  را عل

شكیل هد مى ت سئلت بزرگ خداى از و د ین در كه دارم م  راه، ا

 را قرآن به خدمت و عمل این و فرماید عنایت ترى بیش توفیق

 «مجید حمید اّنه. »بپذیرد ما از
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 (1)- 

  قرآن عظمت پیشگاه در 1 بخش

یدگاه از قرآن -(2)  ضیلت حدیث و قرآن د ئت ف  و قرآن قرا

یث آن آداب لى احاد ضیلت در جع ئت ف قت قرآن قرا  در تدّبر و د

  قرآن معانى
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 (1)- 

  حدیث و قرآن دیدگاه از قرآن

 و مكث انسان كه بهتر چه رسد قرآن فضیلت به سخن كه جا آن

 و عجز به و ببیند كوچك قرآن، برابر در را خود و كند توقف

 در نارسایى، و عجز بر اعتراف چون نماید اعتراف خویش زبونى

یان مت ب سته شاید قرآن عظ ساتر و تر شای تار از ر  یا و گف

 و ممكن موجود آن انسان! باشد؟ آن ثناى و مدح در فرسایى قلم

نه محدود، ند مى چگو قت توا یت و حقی تار واقع  و بزرگ خداى گف

ناهى موده درك را نامت یت بى ذات آن و ن غز در را نها چك م  كو

 واقعى ارزش و موقعیت تواند مى نیرو كدام با و بگنجاند خود

 یــك! كنــد؟ بیــان و ترســیم خــود نارســاى مغــز در را قــرآن

 تواند مى چه باره این در -باشد توانا هم چند هر -نویسنده

سد یب یك یا و بنوی یا خط ند هر گو یاتر هم چ شد گو  بر چه با

 به تواند مى محدود موجود آیا! باشد؟ آن شایسته كه آرد زبان

 كند؟ تعریف و توصیف را محدودى موجود یك جز

 است بزرگ پروردگار كالم و گفتار كه بس، همان قرآن عظمت در

قام در و لت و م مان آن منز جزه كه بس ه یامبر مع  و خاتم پ

 بشر افراد. هاست انسان سعادت ضامن و بشر هدایت متكفل آیاتش

مام در را ندگى شئون ت مه در و ز صار و قرون ه برى اع  ره

 تأمین و تضمین را آنان همیشگى سعادت و سیادت مجد،. كند مى

ید مى ین. نما قت ا شنویم قرآن خود از را حقی  كه جا آن ب

 :گوید مى

 «1. »أ ْقو مُ  ِهي   ِلَلِتي ی ْهِدي اْلُقْرآن   هذ ا ِإنَ 

 .كند مى هدایت ها راه استوارترین به را انسان قرآن این

__________________________________________________ 

 .9/ اسرائیل بنى( 1) 
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 ِبِإْذنِ  النُّورِ  ِإل ى الظُُّلماتِ  ِمن   الَناس   ِلُتخِْرج   ِإل ْیك   أ ْنز ْلناهُ  ِكتاب  

 «1. »اْلح ِمیدِ  اْلع ِزیزِ  ِصراطِ   ِإلى ر بِِّهمْ 

ین)  تابى( ا ست ك مودیم نازل تو بر كه ا  به را مردم تا ن

 و عدل ایمان،) روشنایى به ها تاریكى از پروردگارشان فرمان

 .ببرى( آگاهى

 «2. »ِلْلُمَتِقین   م ْوِعظ ة   و   ُهدى   و   ِللَناسِ  ب یان   هذا

ین تار قرآن، ا شنى گف ست رو موم براى ا  و هدایت مردم، ع

 .پرهیزگاران براى است اندرزى

 :كه است آمده چنین باره این در نیز( ص) خدا رسول از و

 مانند به گفتارها سایر بر خدا گفتار برترى و فضیلت -(1) 

 «3. »مخلوقاتش بر است پروردگار خود برترى

ین در مز جا ا تى ر تداى در كه حقیق تراف بدان سخن اب  اع

 :كه این آن و شود مى روشن نمودیم،

سته ست شای سان ا فتن سخن از ان مت در گ ضیلت و عظ  لب قرآن ف

ندد فرو سخین قرآن، ناظران به را آن و ب صین و را  در متخص

لوم كول آن ع ند مو یرا. ك نان ز قت به آ مت و حقی  از قرآن عظ

 قرآن واقعیت و ارزش به را انسان كه آنانند و آشناترند همه

 قرآنند همدوش و قرین فضیلت، در كه آنانند و كنند مى رهبرى

 .آن یاران و سهیم رهبرى و هدایت در و

نان شان جد كه چ سول بزرگوار كرم ر مان ،(ص) ا سى ه  او كه ك

شر براى را قرآن ضه ب شته، عر سان دا كام سوى به را ان  آن اح

عوت ند، مى د مان ك سى ه شر كه ك قایق نا عالیم و ح  قرآن ت

 :كه گوید مى چنین باره این در باشد، مى

 و قرآن: گذارم مى بها گران و بزرگ امانت دو شما میان در من

ترت ندانم) ع ین( خا گز دو ا مى جدا هم از هر  در تا شوند ن

 «4. »آیند وارد من بر كوثر حوض كنار در روز واپسین

ین از نین حدیث ا ستفاده چ ندان كه شود مى ا یامبر خا ( ص) پ

 آشناترین و آن سوى به مردم راهنمایان و قرآن همدوش و قرین

 و توصیف در كه بهتر چه پس. باشند مى قرآن احكام به افراد

__________________________________________________ 

 .1/ ابراهیم( 1) 



 .3/ عمران آل( 2) 

ضل( »3)  لى هللاّ  كالم ف كالم سایر ع ضل ال لى هللاّ  كف قه ع  بحار: «خل

نوار، مذى صحیح ؛16/ 9 األ بن شرح به تر بى، ا  ،47/ 11 عر

 (.1 ش) قرآن فضائل ابواب

 و بیتى اهل و عترتى و هللاّ  كتاب الّثقلین فیكم تارك اّنى( »4) 

ما قا لن اّنه تى یفتر لىّ  یردا ح حوض ع مذى، صحیح: «ال / 13 تر

 تعلیقات بخش به حدیث سند شرح در بیت اهل مناقب ؛201 -200

 .شود مراجعه
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سایى تار به قرآن شنا نان گف فا آ نیم اكت كار از. ك  و اف

 .بگیریم الهام و رهنمون سودمندشان هاى راهنمایى

ضیلت در آرى یث قرآن ف نى احاد نان از فراوا قل آ یده، ن  گرد

مه سى عال لد در را ها آن مجل حار 19 ج نوار ب مع« 1» اال  آورى ج

 جــا ایــن در را احادیــث آن از قســمتى مــا كــه اســت نمــوده

 :آوریم مى

مدانى حارث اول حدیث ید مى ه سجد وارد: گو هى شدم، م  را گرو

 مجادله بحث، به احادیث از اى پاره در نشسته هم دور كه دیدم

فت و هاى و گ یده بى گو ته فا ند پرداخ ضور به سپس. ا یر ح  ام

 آن و رسانیدم وى سمع به را جریان و یافتم بار( ع) مؤمنان

 اند؟ نموده اتخاذ را روشى چنین واقعا: فرمود حضرت

 :گفت( ع) على گاه آن. آرى: گفتم

 كه نپاید دیرى: فرمود كه شنیدم( ص) خدا رسول از من! حارث

 از رهایى راه! هللاّ  رسول یا داشتم عرضه. گردد پا بر ها فتنه

ین نه ا ست؟ ها فت مود چی تاب قرآن: فر تابى خدا، -(1) ك  كه ك

فات حل راه شمكش و اختال ست، آن در شما هاى ك تابى ا  كه ك

ند مى طل و حق توا سانى به را با شن و جدا هم از آ  سازد، رو

 جبار هر كه كتابى ندارد، راه آن به شوخى و هزل كه حقیقتى

 و شكند مى را او كمر خداوند اندازد؛ دور به را آن ستمگرى و

 آن غیر در را هدایت كس هر و نشاند مى هالكتش و مذلت خاك بر

 الهى محكم ریسمان همان آن. افتد مى گمراهى و ضاللت به بجوید

ست باط كه ا سان ارت سته بدان خدایش با ان ست ب مان آن و ا  ه

 كه است كتابى همان آن و است مستقیم راه و آمیز حكمت كتاب

یال شرى هاى هوس و ام ست و ب نان، د مى اهریم ند ن  را او توا

 .دهد تغییر



ثر در مان ا تاب ه ست ك بان كه ا شتباه از ها ز صون ا نده، م  ما

 از دانشمندان. پذیرد مى پایان فایده بى و باطل گوهاى و گفت

 قرون، و اعصار گذشت با. شوند نمى سیر آن در تفكر و خواندن

نه سوده و كه هد فر تابى شد، نخوا یب كه ك یاى و عجا  آن مزا

 آن جنیان وقتى كه است گفتار همان قرآن این. است پایان بى

ته شنیدند را ند آن دلباخ یار بى و گردید ند اخت ا: »گفت  ِإَن

نا   س ِمْعنا با ، ُقْرآ ِدي ع ج  ْدِ  ِإل ى ی ْه ا الرُّش هِ  ف آم َن نى ؛«ِب  ما یع

 .كند مى رهبرى سعادت سوى به كه شنویم مى انگیزى اعجاب قرآن

 كس هر و بود خواهد درست گفتارش بگوید سخن قرآن با كس هر

 هر و است نموده قضاوت عدالت به كند، قضاوت و حكومت آن طبق

  نیك پاداش و اجر به كند تطبیق آن با را خود عمل كس

__________________________________________________ 
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 راه به نماید، دعوت آن سوى به را مردم كس هر رسید، خواهد

 .است نموده هدایت مستقیمى و راست

 :فرمود همدانى حارث به خطاب( ع) على گاه آن

عور یا خذها»  نى، ؛«أ عور اى یع ین ا  به من از را حدیث ا

گار یر یاد ضیح« 1! »بگ ین حدیث تو كات از حدیث ا  جالبى ن

 :دهیم مى توضیح جا این در را ها آن ترین مهم كه است برخوردار

 و گذشته اخبار قرآن،: »است آمده جمله این حدیث، این در -1

 نظر به احتمال چند جمله، این در كه.« بردارد در را آینده

 :رسد مى

لف كن -ا ست مم ظور ا بار از من نده اخ شد حوادثى آی  در كه با

هان خرت ج قوع به آ هد و ست، خوا یرا پیو سان قرآن ز  به را ان

ساب، و برزخ عالم سین روز ح جه كه روزى و بازپ  پاداش و نتی

 چنین از و سازد مى متوجه دید؛ خواهد بد و نیك از را اعمالش

بر حوادثى و عوالم هد مى خ ین شاید و د مال ا  از تر قوى احت

 .باشد بعدى احتماالت

ید ین گواه و مؤ لب ا له مط ست اى جم لى كه ا  ضمن در( ع) ع

 را شما آیندگان و گذشتگان خبر قرآن این: »فرماید مى اى خطبه

ین. بردارد در كم قرآن ا فات ح عات و اختال شن را شما مناز  رو

ین. سازد مى بار قرآن ا سین روز اخ عاد و بازپ یز را شما م  ن

 .«كند مى بازگو



 زیرا باشد قرآن هاى پیشگویى به اشاره آینده است، ممكن -ب

 از بعد ها سال حوادث این كه است داده اخبار حوادثى از قرآن

 .پیوست خواهد و پیوسته وقوع به تدریجا قرآن نزول

 همان قرآن آینده اخبار از منظور كه است این سوم احتمال -ج

 این و ها آن وقوع از قرآن كه باشد گذشته اقوام و ملل اخبار

 پیدا جریان نیز آیندگان میان در كاست و كم بدون ها آن كه

 .دهد مى خبر نمود، خواهد

نابراین -(1)  مال، ب له احت شاره مذكور جم ناى به ا ین مع  ا

 شما« 2» ط ب ق   ع نْ  ط ب قا   ل ت ْرك ُبنَ : گوید مى كه باشد مى شریفه آیه

 مسیر و نمود خواهید اجرا مو به مو را گذشته اقوام روش نیز

 از انحراف در را آنان

__________________________________________________ 

 ما حكم و بعدكم ما خبر و قبلكم ما نبأ فیه هللاّ  كتاب( »1) 

 ؛435/ 2 دارمى، سنن...«:  بالهزل لیس و الفصل هو و بینكم

 بحــار الفــاظ؛ در تفــاوت مختصــر بــا 30/ 11 ترمــذى، صــحیح

 .عیاشى تفسیر از نقل 7/ 9 االنوار،

 .19/ انشقاق( 2) 
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كذیب و حق یا، ت نه در انب یان و جویى بها جه كه طغ  آن نتی

 .پیمود خواهید است، حتمى هالكت و بدبختى

ین باز و له ا شاره جم ست حدیثى به ا سول كه ا كرم ر ( ص) ا

 :است فرموده

یز شما»  سند هاى روش و ها سنت ن سیده و ناپ شتگان پو  را گذ

 «1.« »نمود خواهید پیروى ها سنت همان از نموده، احیا

 پشت به را قرآن ستمگرى، و جبار هر: »حضرت آن گفتار اما -2

ندازد، سر ند ا مر خداو سول.« شكند مى را او ك كرم ر  با( ص) ا

ین له، ا صونیت جم یف، از را قرآن م ضمین تحر ند مى ت ین و ك  ا

ید هد مى را نو ین كه د تاب ا سمانى ك ستبرد از آ  و ستمگران د

 از را آنان خداوند و ماند خواهد محفوظ گذاران بدعت تحریف

 .نمود خواهد جلوگیرى ناشایست عمل این

نان گز آ مى هر ند، ن چه را قرآن توان به و بازی  قرار خویش ملع

 همان كنند تحریفش یا و بردارند میان از را آن احكام دهند،

تب با كه طور یان ك شته اد ین گذ نه ا تار گو ند رف  و« 2» كرد

 .نمودند تحریفش داده، تغییر را ها آن متن



ین له ا قع در جم مان وا قت ه ساند مى را حقی له كه ر گر جم  دی

 بــه تزیــ  ال: »اســت نمــوده بیــان صــورت بــدین را آن حــدیث

 تواند نمى نامشروع هاى خواسته و ها هوس و هوى یعنى ،«األهواء

 .سازد دگرگون را آن حقیقت و دهد تغییر را آن

نیم مى ما چون شرى هاى هوس كه دا عانى در گاهى ب  راه قرآن م

ته، یات یاف بق آن آ ید و آراء ط صى عقا نا شخ یده مع ست گرد  ا

لى یت، و قایق، واقع كام ح فاظ و اح مان قرآن ال ست ه  از كه ا

صار و قرون طى در و بود اول روز هد اع خرین تا و بود خوا  آ

 .پذیرفت نخواهد تغییر نیز روز

 كه است این گردد، مى استفاده حدیث این از كه سومى نكته -3

گر سلمانان ا صومات در م شان و خ ند؛ قرآن به منازعات  برگرد

 كنند، ارائه قرآن به را شان عملى و فكرى اختالفات و ها كشمكش

شن حل راه قرآن نه و رو سلمانان براى اى عادال شان در م  اختالف

 قضاوت و حكومت میانشان در عدالت و راستى به و دهد مى نشان

 .سازد مى مجزا و جدا هم از روشنى به را باطل و حق كند، مى

 گذاشتند؛ مى اجرا مورد به را قرآن قوانین مسلمانان اگر آرى

 آن فرمان و دستور طبق و كردند مى رعایت را آن جوانب و حدود

 با و شناختند مى كامال را حق داشتند؛ برمى قدم بزرگ كتاب

__________________________________________________ 
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 خاندانى گردیدند، مى آشنا( ص) پیامبر خاندان موقعیت و مقام

سول كه نان( ص) خدا ر مدوش را آ فى قرآن قرین و ه موده معر  ن

 .است داده قرار خود جانشین و خلیفه قرآن همانند و است

 دادند مى قرار خود پیشاپیش در را قرآن مسلمانان اگر واقعا

شنایى از و سب آن رو ند، مى نور ك مى عذاب از نمود  و دائ

طاطى شان كه انح ست، شده دامنگیر مان در ا ند ا  در و بود

 هاى تاریكى و ها نكبت كردند، نمى سقوط ذلت و بدبختى پرتگاه

 حكمى هیچ گرفت، نمى فرا گونه بدین را آنان گمراهى و ضاللت

 از قدمى هیچ و شد نمى منحرف خود عالى هدف از خدا احكام از

 .كرد نمى لغزش راست راه و صحیح مسیر



 جاهلیت دوران به انداخته، سر پشت به را قرآن مسلمانان ولى

 نموده، پیروى شان نامشروع هاى خواسته و امیال از و برگشتند

 در اختالفاتى تدریج به و گردیدند پناهنده باطل پرچم زیر در

 گردید شدیدتر روز به روز اختالفات این. شد پدیدار میانشان

 را دیگر گروه گروهى -(1: )درآمد مختلف هاى گروه صورت به تا

سیق یر یا و تف موده، تكف ختن ن شان ری  بردن غارت به و خون

شان جویز را اموال ند، ت كدیگر بر تاختن و توهین كرد  را ی

بادت سیله و ع قرب و شگاه به ت ند پی شتند خداو مان و پندا  ه

 قرآن از مسلمانان كه این بر است آشكارى گواه تشتت و اختالف

 .اند جسته دورى ها فرسخ اسالم از گرفته، فاصله

یر دوم حدیث نان ام لى مؤم صیف در ،(ع) ع یف و تو  قرآن تعر

 آن بر افول و غروب كه است مطلق نور آن قرآن: »گوید مى چنین

شنى چراغ ندارد، راه ست رو شى به كه ا مى خمو ید، ن  آن گرا

یاى ناورى و ژرف در ست په مق كه ا یدا آن ع ست، پ  راه آن نی

ست ستقیمى و را ست م هروانش كه ا مراه را ر مى گ تو سازد، ن  پر

بانى ست تا مت كه ا صل ندارد، راه آن به تاریكى و ظل  فی

نده ست اى ده یل كه ا ست آن دال هد س یان بود، نخوا ضح ب  و وا

 شفابخشى داروى ناپذیر، خلل آن دالیل و اصول كه است روشنگرى

 مایه نیست، ترسى ها بیمارى و امراض از آن داشتن با كه است

ست سربلندى و عزت لوب و خوار آن یاران كه ا ند مغ  نخواه

ید، تى و گرد ست حقیق فدارانش كه ا ند یاور و یار بى طر  نخواه

 .بود

نه قرآن مان گنجی كز و ای ست، آن مر یاى ا لوم در شمه و ع  سرچ

 .است دادگسترى و عدالت بوستان و گلستان دانش،

ساس قرآن ناى و ا سالم زیرب شت و حق هاى وادى و ا ناور هاى د  په

  دریایى قرآن است، آن
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ست شان كه ا ند آبك مام را آن آب نتوان ند ت شمه و كن ست اى چ  ا

 تراكم اثر در آبشخوارش و بود نخواهد آلوده و تیره آبش كه

ثرت و ین ك نگ وارد هد ت ید نخوا لى گرد ست منز  آن هاى راه كه ا

 .شد نخواهند گمراه هرگز مسافرینش و هموار و صاف

شانه قرآن ئم و ها ن شنى عال ست رو لت آن از عابرین كه ا  غف

ند ندى هاى تل و نورز ست بل صدكنندگانش كه ا ند ق  آن از نتوان

 .بگذرند



 و علم تشنگان كننده سیراب را آن خداوند كه است كتابى قرآن

 صالحان و نیكان مقصد آخرین و دانشمندان و فقها هاى دل بهار

 .است داده قرار

 اى روشنایى و نور نیست، دردى آن بودن با كه است دوایى قرآن

ست گز كه ا مت به هر ید، تاریكى و ظل سمانى نگرا ست ری  كه ا

 است بلندى و محكم پناهگاه و ناگسستنى و محكم آن، دستگیره

ست كه ما د پاول و یغ ستدارانش براى ندارد، راه آن به چ  دو

ینش بر و عزت نى وارد خش ایم ست ب یروانش براى و ا سیله پ  و

ستگارى و هدایت سك براى و ر ندگانش تم سیله كن  خواهى عذر و

 كنندگان، استدالل براى است استوارى و محكم دلیل قرآن. است

نده و حق گواه ست اى ز سى براى ا صومت در كه ك  آن به ها خ

شهاد ند است سیله و ك یروزى و ست پ ماع براى ا ندگانش، اجت  كن

 و عالى مقام به را عامالنش و برد مى سعادت سوى به را حامالنش

 .دهد مى اوج و پرواز بلندى،

ئم قرآن مایى و عال ست هایى راهن كرین، براى ا ست سپرى متف  ا

بان براى لم سالح، طال شى و ع ست دان سى براى ا  در را آن كه ك

 نقل را آن كه كسى براى است درستى حدیث و دهد جاى خود مغز

 مردم میان در كه كسى براى است اى عادالنه و حق قضاوت كند،

 «1.« »نماید قضاوت و حكومت آن، با

 و توجه قابل نكات به پیش خطبه مانند نیز خطبه این -(1) 

مى شتمل مه ست م نك كه ا ین در را ها آن از اى پاره ای  جا ا

 :آوریم مى

ضیح شنى چراغ» -1 حدیث تو ست رو شى به آن نور كه ا  خمو

 مشابه دیگر جمالت و جمله این از حضرت آن هدف« 2.« »نگراید

 و حقایق دوران كه است این رفته، كار به خطبه این در كه آن

 محدود قرآن آیات مفاهیم

__________________________________________________ 

 ال سراجا و مصابیحه تطفؤ ال نورا الكتاب علیه انزل ثمّ ( »1) 

 .198 خطبه البالغه، نهج...«:  توّقده یخبوا

 .توّقده یخبوا ال سراجا و( 2) 
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قت و ست، مو یات نی كامش و جاودانى آن آ شه اح نده و نو همی  ز

 .باشد مى



 جمعیت و شخص درباره یا خاص مورد در قرآن آیات بعضى: مثال

صى لى شده نازل مشخ هوم حال عین در و ین مف نه ا یات، گو  آ

 مشابه موارد تمام و همگان به قیامت روز تا و داشته عمومیت

 .ندارد اختصاص نزول مورد به و شود مى شامل

 آن كه است آورده چنین( ع) باقر امام از عیاشى مورد این در

لِّ  و   آیه تفسیر در حضرت  قومى هر: كه یعنى ؛«1» هاد   ق ْوم   ِلُك

 ابى بن على راهنما این از منظور: فرمود هست، راهنمایى را

 رسالت خاندان ما از زمان هر در راهنما این و است( ع) طالب

 .بود خواهد

 این مصداق و مشمول نیز تو پس قربانت به جانم: گوید مى راوى

یه ستى آ مان از و ه یان ه یان و هاد یه در كه راهنما مده آ  آ

 باشى؟ مى است،

 و مصادیق از یكى بوده، آیه این مشمول نیز من آرى،: فرمود

 زوال باشد، مى زنده همیشه قرآن آیات زیرا باشم مى آن معانى

نا و گز ف گر و ندارد راه آن در هر یه ا باره كه اى آ لت در  م

نى یده نازل معی ست گرد فتن بین از با ا لت، آن ر نش م  دورا

مام دوران: شد مى سپرى یات ت مروز به تا قرآن آ یان به ا  پا

سید مى لى ر نین و ست چ كه نی مان بل یه ه ندگان براى آ یز آی  ن

 «2. »بود صادق گذشتگان براى كه است شامل طور همان

 :فرماید مى باره این در نیز( ع) صادق امام

نده قرآن»  ید و ز ست جاو گز و ا مى بین از هر ند و رود ن  مان

یدایش یان و پ مه در روز و شب جر نه و ادوار ه یان ازم  و جر

 همان و كند مى سیر آفتاب سیر و حركت مانند به و دارد سریان

سلمانان به كه طور شنایى اول دوران م شید، مى رو  به بخ

 «3» «.بود خواهد بخش روشنى و نورافكن نیز آیندگان

 اَلِذین   و   آیه معناى یزید بن عمر: كه است آمده چنین كافى در

ُلون   هِ  هللاَُ  أ م ر   ما ی ِص ( ع) صادق امام از را -(1« )4» ُیوص ل   أ نْ  ِب

 درباره آیه این: »فرمود چنین وى پاسخ در امام. نمود سؤال

 آن به نسبت باید مؤمنین كه است گردیده نازل پیغمبر خاندان

  محكم آنان با را ارتباطشان ورزیده، محبت خاندان

__________________________________________________ 

 .7/ رعد( 1) 

قرآن انّ ( 2)  موت ال حىّ  ال یة و ی ة اآل موت ال حّی لو ت نت ف  كا

 و القرآن لمات اآلیة ماتت ماتوا و االقوام فى نزلت اذا اآلیة

 .الماضین فى جرت كما الباقین فى جاریة هى لكنّ 



 و الّلیل یحبرى كما یحبرى اّنه و یمت لم حىّ  القرآن انّ ( 3) 

 كما آخرنا على یحبرى و القمر و الشّمس تحبرى كما و الّنهار

 .اّولنا على یحبرى

 و صله به خداوند كه كسانى با كه هستند كسانى مؤمنان( »4) 

/ رعد.« دارند پیوستگى و ارتباط است، داده فرمان ارتباطشان

21. 
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ستوار و مام. سازند ا تار به( ع) ا ند خود گف  عین در: افزود

ین ین كه ا یه ا باره آ ندان در یامبر خا ست، پ كن ا ست مم  ا

باره شاوندان در یز تو خوی ید صادق و شامل ن  امام گاه آن. آ

مود سانى از تو: فر باش ك یه م صى مورد در كه را اى آ  نازل خا

 .«دهند مى اختصاص مورد همان به است، شده

 درباره كه اى آیه مفهوم اگر: است آمده كوفى فرات تفسیر در

 آن رفتن بین از با است گردیده نازل معینى ملت یا و جمعیت

 ولى. ماند نمى باقى اثرى قرآن از دیگر رفت، مى بین از جمعیت

 به و بوده پابرجا نیز قرآن پابرجاست، زمین و ها آسمان تا

 درباره و داشت خواهد جریان بشرى جامعه در دنیا عمر درازاى

 مشروحا را شان سرنوشت كه هست قرآن در اى آیه ملتى و قوم هر

نان براى ند، مى بازگو آ فع به خواه ك شد شان ن  به یا و با

 «1. »ضررشان

ین در یث مورد ا نى احاد قل فراوا یده ن ست گرد  به ما كه ا

 اكتفا آوردیم جا این در كه حدیثى چند همان به نمونه عنوان

 .كنیم مى

ست راه» -2 ستقیمى و را ست م هروانش كه ا مراه ر ند گ .« نگرد

ظور« 2» ضرت آن من ین از ح له ا ین جم ست ا هى قرآن كه ا  را را

شان هد مى ن یرد پیش در را راه آن كس هر كه د گز گ مراه هر  گ

 قرآن خداوند زیرا گیرد نمى قرار هالكت و ضاللت در و شود نمى

 آنــان ســعادت تــأمین و مــردم هــدایت و راهنمــایى بــراى را

 هالكت و ضاللت از را خود فرمانبردار بندگان تا است فرستاده

 .دهد نجاتشان رفتن راهه بى و گمراهى از نموده، حفظ

یان» -3 ضح ب شنگرى و وا ست رو صول كه ا لل آن براهین و ا  خ

پذیر ست نا ناى در« 3.« »ا ین مع له ا مال دو جم ظر به احت  ن

 :رسد مى

كى ین ی ساس: كه ا یه و ا عارف هاى پا عالیم و م یر و قرآن ت  ز

 بر چنان و است طبیعت قانون و بشر فطرت آن حقایق تمام بناى



 تزلزل وجه، هیچ به كه است شده بنیان استوار و محكم آن روى

 .پذیرفت نخواهد انهدام و

 قرآن حقیقت دهنده نشان كه قرآن كلمات و الفاظ: كه این دوم

ست، یر ا بوده، پذیر تغی لل، هیچ ن یادت خ صانى و ز  آن در نق

 محفوظ و مصون به جمله این در احتمال بنابراین. ندارد راه

 .است گردیده اشاره تحریف از قرآن بودن

__________________________________________________ 

 اولئك ماتت اولئك مات ثمّ  قوم فى نزلت اآلیة انّ  لو و( »1) 

 اّوله یحبرى القرآن لّكن و ء شى القرآن من بقى لما اآلیة ماتت

 هم یتلوها آیة قوم لكل و االرض و السّموات مادامت آخره على

 .4 ،3 صص االنوار، مرآت: «شر او بخیر منها

 .نهجه یضلّ  ال منهاجا و( 2) 

 .اركانه تهدم ال تبیانا و( 3) 
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ستان قرآن» -4 ستان و گل سترى و عدالت بو ست دادگ « 1.« »ا

 تمام به دادگسترى و عدالت كه است این جمله این از منظور

نا مام با و مع هات ت یده در عدالت -(1: )جوانبش و ج  و عق

 عدالت داورى، و قضا در عدالت اخالق، و عمل در عدالت افكار،

 به جا آن از گردیده، جمع قرآن در ها عدالت انواع و اجتماعى

 و عدالت محور و مركز قرآن پس. گردد مى سرازیر بشرى جوامع

 .است داد و عدل درختان و نهال پرورش و تجمع محل

ساس قرآن» -5 یر و ا ناى ز سالم ب ست ا ظور« 2.« »ا ین از من  ا

  است، قرآن پایه بر اسالم استحكام و ثبات كه است این جمله

مان یگ، كه طور ه یه روى د جاق هاى پا یرد مى قرار ا  و گ

 .شود مى آماده عموم استفاده براى شده، پخته محتویاتش

ناور هاى وادى قرآن» -6 ست حق په ظور« 3.« »ا ضرت آن من  از ح

ین له ا ین جم ست ا حل قرآن كه ا شو و پرورش م ماى و ن  و حق ن

قت ست حقی ین در. ا له ا سیع، هاى وادى به قرآن جم موار، و  ه

 هایى سبزى و ها گل نباتات، به نیز حق و بخش اطمینان و خطر بى

 .است شده تشبیه روید مى وادى آن در كه

 به كس هر كه است شده اشاره نیز نكته این به جمله این در

 هرگز كند، جویى پى را حق دیگر راه از و جوید تمسك قرآن غیر

 چمنزار و منبت كه است قرآن تنها زیرا رسید نخواهد آن به

 .یافت نتوان دیگر جاى در قرآن در جز به را حق و است حق



یایى قرآن» -7 ست در شان كه ا ند، آبك مام را آن آب نتوان  ت

ند ناى« 4.« »كن ین مع له ا مالت و جم عدیش ج ین ب ست ا سانى: ا  ك

 كننــد غــور قــرآن معــانى و دقــایق فهــم در خواهنــد مــى كــه

 پیدا احاطه قرآن مفاهیم به و برسند آن عمق به توانند نمى

 ناشدنى تمام و ناپذیر پایان قرآن اسرار و رموز زیرا كنند

 .است

ین از له ا ناى جم گر مع یز دی ستفاده ن قایق: كه شود مى ا  و د

 حاصل آن در نقصانى و شود نمى تمام ها آن كشف با قرآن اسرار

 استفاده با دار ریشه و پرآب هاى چشمه كه طور همان گردد، نمى

 .گراید نمى كاستى و نقصان به آبشان آن، از

__________________________________________________ 

 .غدرانه و العدل ریاض و( 1) 

 .بنیانه و االسالم فىّ  اثا و( 2) 

 .غیطانه و الحق اودیة و( 3) 

 .المنتزفون ینزفه ال بحر و( 4) 
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ندى هاى تل» -8 ست بل صدكنندگانش كه ا ند، ق  آن از نتوان

ند ظور« 1.« »بگذر ین من ست ا قین كه ا شگران و محق  در كه كاو

 هاى قّله به توانند نمى قرآنند، مفاهیم و حقایق به رسیدن فكر

فع سند آن مرت یز جا آن از و بر ند ن ند شاهباز و بگذر  بل

 به رسیدن از قبل بگیرد اوج و زند پر چه هر بشر فكر پرواز

له ند هاى ق طایف بل قایق و ل ساس قرآن د ستگى اح موده، خ  در ن

 .ریزد مى پر آن برابر

ین از له ا نین جم ستفاده چ طون داراى قرآن كه گردد مى ا  و ب

عانى فى م ست مختل كر كه ا سان ف مل درك از ان  عاجز ها آن كا

 .است

مال به گر احت ناى دی له مع نین جم ست چ صد: كه ا ندگان ق  كن

فاهیم قایق و م له به چون قرآن د فع ق سیدند، آن مرت  آن در ر

 از لب و دارند نمى بر قدم از قدم و كنند مى توقف و مكث جا

مى بر لب شایند ن یرا گ سیدن با ز له آن به ر قع در مرح  به وا

 خود نهایى و عالى هدف به رسیده، خویش نهایى آرمان و مقصد

 .ندارند حركت براى دیگرى مقصد و اند آمده نائل

__________________________________________________ 



 .القاصدون عنه یجوز ال آكام و( 1) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  43: ص

 (1)- 

  آن آداب و قرآن قرائت فضیلت

  قرآن قرائت احادیث

 و دین اصالح كه است آسمانى ناموس و خدایى قانون همان قرآن

یاى هده به را مردم دن ته، ع نان جاودانى سعادت گرف  را آ

 .است نموده تضمین

یات شمه آن آ مایى و هدایت سرچ ماتش و راهن عدن كل شاد م  و ار

 و سعادت باشد، مند عالقه همیشگى سعادت به كه كسى است رحمت

 شب و روز كه است الزم وى بر بخواهد را جهان دو هر خوشبختى

 هر آن با را ارتباطش نموده عهد تجدید خدا كتاب قرآن، با

كم چه ستوارتر و تر مح یات و سازد ا ظه به را آن آ  خود حاف

 هم به تنشان و جان شیره با و خویش فكر و مغز با و بسپارد

یزد شنایى در تا درآم تو و رو تاب آن پر سمانى ك  سوى به آ

 .بردارد گام ابدى سعادت و رستگارى

یامبر از سالم پ مه و( ص) ا هل ائ یت ا ضیلت و ثواب در( ع) ب  ف

 قسمتى اینك كه است رسیده ما به فراوانى احادیث قرآن قرائت

 :آوریم مى جا این در را ها آن از

: فرمود( ص) خدا رسول كه است گردیده نقل( ع) باقر امام از

 غافالن از شب آن در بخواند، قرآن از آیه ده شب هر در كس هر

 كس هر و شود نمى نوشته خبرند، بى پروردگارشان از كه آنان و

جاه یه پن ند قرآن از آ ست در شب آن در بخوا شنایان لی  و آ

 از نماید تالوت آیه صد كس هر. گردد مى ثبت خدا یادكنندگان

بادت ندگان ع ست كس هر و كن یه دوی ند آ  صف در وى نام بخوا

 و بندگى اظهار پروردگارشان پیشگاه در كه افرادى و خاشعین

 بخواند قرآن از آیه سیصد كس هر و آمد خواهد كنند، تواضع

صد كس هر و سعادتمندان از یه پان ند تالوت آ شش از ك  كو

 كسى اگر و. شد خواهد نوشته خدا پرستش و عبادت در كنندگان

 طالى كه بود خواهد كسى مانند به بخواند قرآن از آیه هزار

  ناب
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سان و بذل خدا راه در شمارى بى و فراوان خالص و موده اح  ن

 «1. »است

ــام ــادق ام ــود( ع) ص ــرآن: فرم ــه ق ــعادت برنام ــدگى و س  زن

سان ست ان شان طرف از كه ها نان براى پروردگار ظیم آ  شده تن

 قرار دقت مورد را خود برنامه كه است كسى مسلمان مرد است،

 «2. »كند تالوت آن از آیه پنجاه حداقل روز هر و دهد

مود باز -(1)   به بازار در كه تاجرى دارد، مانعى چه: فر

شغول ستد و داد ست، سرگرم و م نه به كه گاه آن ا  بر اش خا

بل گردد مى ستراحت و خواب به كه آن از ق پردازد؛ ا  اى سوره ب

ید تالوت قرآن از بر در تا نما یه هر برا ند، مى كه آ  ده خوا

 محو گناهانش از گناه ده و شود نوشته او براى پاداش و حسنه

 «3. »گردد

 درجات و مراتب زیرا خواندن و قرائت باد شما بر: فرمود باز

شتى هاى كاخ یات عدد به به ست قرآن آ مت روز در و ا  به قیا

ندگان ته قرآن خوان ید قرآن كه شود مى گف به به و بخوان  مرت

 كند مى تالوت كه را اى آیه هر خوان قرآن و بگیرید اوج باالترى

 «4. »گیرد مى اوج باالترى مرتبه به

 آورى جمع خواندن، قرآن ثواب و فضیلت احادیث حدیث، كتب در

 این از مهمى قسمت نیز« 5» االنوار بحار 19 جلد در و گردیده

 مراجعه جا آن به توانند، مى مندان عالقه است، آمده احادیث

ند ین از. كن یث ا ضیلت و ثواب بر عالوه احاد ندن، قرآن ف  خوا

 :شود مى استفاده نیز دیگرى جالب نكات

  قرآن روى از قرائت -1

هى یث آن از گرو لت احاد ین بر دال ئت كه دارد ا  از قرآن قرا

ئت بر آن روى فظ از قرا ترى ح ضیلت و ثواب از و دارد بر  ف

خوردار ترى بیش ست بر حادیثى از. ا ین به كه ا ته ا لت نك  دال

 عرضه( ع) صادق امام به كه است عمار ابن اسحاق روایت دارد،

شت نت، به جانم: دا فظ را قرآن من قربا فظ از ام؛ كرده ح  ح

 زیرا بخوان قرآن روى از: فرمود امام آن؟ روى از یا بخوانم

 كه دانى نمى مگر. دارد ترى بیش ثواب قرآن روى از قرائت كه

 است؟ عبادت مستقال آن، خواندن بر عالوه قرآن به كردن نگاه

 آن روى از را قرآن كس هر: فرمود( ع) صادق امام باز -(2) 

  بهره قرآن از نیز وى چشم كند، تالوت

__________________________________________________ 
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 از كفر با گرچه شود، مى كاسته مادرش و پدر عذاب از و برد مى

 «1. »باشند رفته دنیا

 است، اسرارى و علل قرآن روى از قرائت به كردن تشویق در و

 :توجه قابل

كى ین ی ئت: كه ا عث قرآن روى از قرا یر با یاد و تكث  ازد

سخه سوده از و گردد مى قرآن هاى ن نه و فر  كه قرآن شدن كه

جر تدریجا فتن بین از به من شگیرى گردد، مى آن ر  شود مى پی

یرا گر ز ئت در ا ها قرآن قرا یروى به تن ظه ن عت حاف  و قنا

 كنند نمى نیاز احساس قرآن هاى نسخه به مسلمانان شود، اكتفا

تروك تدریجا و موش و م ین در و شود مى فرا ها نه صورت ا  تن

 از كم كم بلكه رود نمى فزونى و ازدیاد به رو قرآن هاى نسخه

 .شد خواهد كمیاب یا و رفته بین

ین دوم ئت: كه ا ثار قرآن روى از قرا صى و آ  بر در را خوا

 است، شده تصریح ها آن از اى پاره به احادیث این در كه دارد

له از ین جم صحف روى از را قرآن كس هر: كه ا ند، م شم بخوا  چ

گاه از او ساس قرآن به كردن ن ند مى لذت اح هره آن از و ك  ب

ها از و برد مى مارى و درد نایى و ها بی فوظ و سالم نابی  مح

 .ماند مى

 در خواننده، كه شود مى سبب قرآن روى از قرائت: كه این سوم

 آن آیات در كه لطایفى و دقیق نكات از. كند دقت تر بیش قرآن

 طور همان انسان زیرا ببرد تر بیش بهره و لذت رفته، كار به

 و برد مى لذت اش عالقه مورد هاى دیدنى و مناظر تماشاى از كه

 و گذارد مى اثر حسن او فكر و دیده بر ها نگاه و تماشا این

 نیز قرآن خواننده بخشد، مى شادمانى و سرور روانش و روح بر

تى یده وق جه را خود د فاظ متو ند قرآن ال كرش و ك  در را ف

عانى یات م هد جوالن آن آ لوم در و د عارف و ع یات و عالى م  ح

 احساس قهرا تفكر و دقت این از نماید، تفكر پربهایش و بخش

ند مى لذت حش در و ك لش در و شادمانى و سرور رو شنایى د  و رو

 .شود مى پدیدار خاصى نورانیت



  خانه در قرآن قرائت -2

ته گرى نك یث در كه دی ئت احاد جود قرآن قرا ین دارد، و ست ا  ا

ین كه یث ا سلمانان احاد شان در قرآن تالوت به را م  منازل

شویق ید آن بر و ت ند مى تأك ثار و خواص و ك ناگونى آ  براى گو

 :دارد فوایدى و علل نیز این و شمارد مى آن

 حق كلمه اعالى سبب منازل در قرآن خواندن: كه این اول فایده

 قرائت توسعه و قرآن احكام انتشار موجب و اسالم حقایق نشر و

هد آن یرا بود خوا تى ز سان كه وق نزل در ان  قرآن خود م

 بخواند،
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سر ندان و هم یز وى فرز عا ن ین در طب مل ا یروى وى از ع  پ

موده، ندن به ن شویق قرآن خوا جه، در و شوند مى ت ئت نتی  قرا

 .كنند مى پیدا افزایش قرآن قاریان و گسترش جامعه در قرآن

گر ندن براى ا كز قرآن خوا حل و مر نى م صاص معی بد، اخت  در یا

ین ندن قرآن صورت ا مه براى خوا مام در و ه قات ت كان او  ام

 منازل در قرآن قرائت: گفتیم كه است این. بود نخواهد پذیر

 .باشد مى قرآن و اسالم حقایق گسترش و انتشار هاى راه از یكى

 و تعظیم ها، خانه و منازل در قرآن قرائت: دیگر فایده -(1) 

شتن پا به سالم شعائر دا ست ا یرا ا تى ز نه از وق  هاى خا

سلمانان ند قرآن جانفزاى صداى شام و صبح هر م  از و شود بل

 در بنوازد، را ها گوش الهى آیات صداى اسالمى شهرهاى سوى هر

 و اسالم گذارد، مى عمیقى و خاص اثر شنوندگان دل و جان اعماق

 .گردد مى شكوفا و بارور دلشان در ایمان

یده ئت براى: كه سومى فا نازل در قرآن قرا تب م ست، متر  ا

 آن و است شده اى اشاره آن به احادیث همین در كه است مطلبى

ین یایش قرآن، تالوت كه ا كر و ن نه در خدا ذ نازل و ها خا  م

 چنین در فرشتگان و است ها بركت ازدیاد و ها نعمت فزونى باعث

 گونه این و گزینند مى دورى آن از شیاطین آمده، فرود ها خانه

 گونه همان بخشند، مى روشنایى و نور آسمان اهل براى منازل

 اى خانه و كنند مى نورافكنى زمین اهل بر آسمان ستارگان كه

 بركتش از نگردد، خدا از یادى و نشود تالوت قرآن آن، در كه



 گونه این به شیاطین گزیده، دورى آن از مالئكه شود، مى كاسته

 «1. »یابند مى راه ها خانه
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  قرآن قرائت فضیلت در جعلى احادیث

یث باره احاد ضیلت در مت و ف  قرآن پاداش و ثواب قرآن، عظ

 شگفتى و حیرت به را متفكرى انسان هر كه است حدى به خواندن

 .دارد وامى

 یك قرآن از كس هر: »فرمود( ص) خدا رسول: كه این جمله از

ند، حرف سنه یك او براى بخوا مل و ح یك ع شته ن  و شود مى نو

 .شد خواهد داده پاداش و ثواب برابر ده نیز حسنه هر براى

 بلكه است حرف یك «الم» گویم نمى من: »افزود( ص) خدا رسول

 .«است سوم حرف میم و دیگر حرف الم و حرف یك الف

ین یان را، حدیث ا هل راو یز سنت ا قل ن ند، كرده ن نان ا  كه چ

بى سیر در قرط مذى از« 1» خود تف یز او و تر بن از ن سعود ا  م

 از مضمون همین به حدیثى هم كلینى نموده، نقل را حدیث این

 .است آورده( ع) صادق امام

 كه احادیث گونه این نماید، مراجعه احادیث كتب به كسى اگر

ضیلت در ندن ثواب و قرآن ف باره و آن خوا  و ها سوره خواص در

 .دید خواهد فراوان است، گردیده نقل اش نورانى آیات

بر در -(1)  ین برا مه ا یث ه صیل و صحیح احاد شت یك ا  م

یاتى یز روا یان از ن ضیلت در ساز دروغ راو ئت ف قل قرآن قرا  ن

یده ست گرد ین. ا حادیثى سازان دروغ ا باره كه را ا  قرآن در

 نیز دیگرى هاى حدیث خود پیش از پنداشته، كم است، شده وارد

 از ها آن مضمون نه كه احادیثى اند؛ افزوده ها آن بر ساخته،

 ایــن. دارد اطــالع هــا آن از خــدا رســول نــه و خداســت طــرف

 :از عبارتند سازان دروغ
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 و كرمانى عكاشه بن محمد و مروزى مریم ابى بن فرج عصمت ابو

 .جویبارى هللاّ  عبد بن احمد

 جا آن است، نموده اعتراف حقیقت این به عصمت ابو خود اتفاقا

سند مى وى از كه نه: پر ستى چگو باره توان یك در  هاى سوره یكا

 او كه كنى نقل حدیث نبودى، همزمان وى با كه عكرمه از قرآن

یز بن از ن باس ا ته ع شد؟ گرف فت جواب در! با یدم، چون: »گ  د

عراض قرآن از مردم موده ا قه به و ن بو ف فه ا غازى و حنی  م

مد سحاق بن مح ند، شده سرگرم ا ین ا  خدا براى را ها حدیث ا

بة) لى قر یار در ساخته، خود پیش از!( هللاّ  ا شتم مردم اخت  گذا

سلمانان كه شاید تا ندن به را م شویق و وادار قرآن خوا  ت

 .«نمایم

 كعب بن ابىّ  واسطه به كه معروفي حدیث درباره صالح بن عثمان

 شده نقل قرآن هاى سوره یكایك فضایل درباره( ص) خدا رسول از

 :گوید مى چنین است،

 این تحقیق نتیجه و است آمده عمل به تحقیقى حدیث این در» 

ست بوده ید مى حدیث راوى كه ا ین: گو  گروه با من را حدیث ا

ــرى ــه دیگ ــیش از دروغ ب ــود پ ــاخته خ ــترس در و س ــردم دس  م

 .«گذاشتیم

 تفاسیر در را حدیث این كه دیگرى مفسرین و واحدى بنابراین،

 «1. »اند پیموده خطا و اشتباه راه اند، آورده خود

 و خدا به جرئتى چه با كه است سازان دروغ این از تعجب -(1) 

سول سته، او ر ین گاه آن افتراب ترا ا سیله را اف قرب و  به ت

 در كنندگان اسراف اند چنین آرى،. شمارند مى پروردگار پیشگاه

 .شود مى گر جلوه نیكو نظرشان در آنان زشت اعمال كه گناه

 «2. »ی ْعم ُلون   كاُنوا ما ِلْلُمسِْرِفین   ُزیِّن   ك ذِلك  
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  قرآن معانى در تّدبر و دقت

 روى از قرائت یكى شد اشاره مطلب دو به قرائت آداب فصل در

 قرائت قرآن، قرائت آداب سومین خانه، در قرائت دومى و قرآن

 و دقت به صحیح احادیث و مجید قرآن آیات كه است تدبیر با



مودن تدبر عانى در ن شویق قرآن م كر به كرده، فراوان ت  و تف

ق مده تعّم صد در آ هداف و مقا ید قرآن ا یب و تأك موده ترغ  ن

 .است

 :فرماید مى خداوند

 «1. »أ ْقفاُلها ُقُلوب    ع لى أ مْ  اْلُقْرآن   ی ت د َبُرون   ف ال أ  

 هایشان دل بر آیا كنند؟ نمى تدبر و دقت قرآن معانى در چرا

 شدت به قرآن معانى در دقت عدم آیه این در! اند؟ زده مهرها

 .است گرفته قرار مالمت و توبیخ مورد

بن باس ا یز ع سول از ن قل( ص) خدا ر ند مى ن ضرت آن كه، ك  ح

 عجایب رموز،! بخوانید رسا و بلند صداى با را قرآن: »فرمود

 «2.« »كنید جویى پى را آن دقایق و

بو بد ا لرحمن ع ید مى ا كى: گو صحاب از ی سول ا  كه( ص) خدا ر

 پیامبر اصحاب: »گفت مى چنین نمود، مى تعلیم ما به را قرآن

 حضرت آن گرفتند، مى فرا وى از آیه ده آیه، ده را قرآن( ص)

 نكات كه این مگر داد نمى تعلیم آنان به را دوم گانه ده آیات

 و فراگیرند كامال را قبلى گانه ده آیات اخالقى و علمى رموز و

 «3. »بگذارند اجرا و عمل مورد به را ها آن
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بن از سعود ا مان و م بىّ  و عث قل أ ست شده ن سول» :كه ا  خدا ر

 از آنان و داد مى یاد خود اصحاب به را قرآن از آیه ده( ص)

 را آن معانى و مفاهیم كه این تا شدند نمى فارغ آیه ده این

مل مورد به جرا و ع ند ا سول و بگذار  گرفتن یاد( ص) خدا ر

مل با توأم را قرآن صحاب براى جا یك آن به كردن ع  خود ا

 «1. »نمود مى تعلیم

 عبد بن جابر از جمعى میان در روزى( ع) مؤمنان امیر -(1) 

صارى هللاّ  مود یاد ان لم به را او و ن فت و ع صیف معر . كرد تو

 كه علمى مقام آن با! المؤمنین امیر یا: »داشت عرضه مردى

نش از دارى، تو صیف جابر دا نى؟ مى تو ضرت آن!« ك مود ح : فر

 آیه این تفسیر او زیرا است زیبنده تعریف این به جابر آرى»



ند مى را ند كه« 2» دا ید مى خداو ِذي ِإنَ : فرما ك   ف ر ض   اَل  ع ل ْی

 «3. »م عاد    ِإلى ل رادُّك   اْلُقْرآن  

باره كر و تدبر در یات در تف یث قرآن، آ نى احاد  وارد فراوا

یده ست گرد سى. ا سمت( ره) مجل مى ق ین از مه یث ا  در را احاد

 با آشنایى لزوم اثبات در ولى« 4. »است آورده االنوار بحار

عانى قایق و م بع به قرآن ح بار تت یث و اخ یاج احاد ست احت  نی

یرا تابى قرآن ز ست ك ند كه ا نوان به خداو مه ع ندگى برنا  ز

شر براى موده نازل ب ست ن ید و ا ندگى در مردم با  آن از شان ز

ــروى ــد پی ــیر در و كنن ــان مس ــور از آخرتش ــنایى و ن  آن روش

هره ند ب ند م سلم و گرد ست م ین به كه ا هداف ا تایج و ا  ن

 آن معانى در تفكر و قرآن در تدبر راه از جز رسید توان نمى

 و آیات است حقیقت این مؤّید و گواه نیز انسانى عقل كه چنان

حادیثى ین در كه هم ا نه ا قع در شده، وارد زمی  سنخ از وا

مر شادى اوا شد مى ار مى كه با مان به را آد یت ه لى واقع  و عق

 .كند مى راهنمایى و هدایت فطرى امر

 كند مى نقل چنین( ع) سجاد امام از را حقیقت این نیز زهرى

 كه است اى خزینه و گنجینه قرآن آیات از یك هر: »فرمود كه

 باز تو روى به كه گنجینه هر و است گرفته قرار تو برابر در

 به دارد، قرار گنجینه آن میان در چه آن بر است الزم گردد،

 «5.« »كنى وارسى و نگاه دقت
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ستاده فرو تو بر را قرآن كه كس آن( 3)  ست فر عده به ا  و

 .85/ قصص گردانید، خواهد باز گاهت

 .90 ،89 صفحات جدید، طبع( 4) 

یات( »5)  قرآن آ ما خزائن ال حت فكّل نة فت غى خزی  ان لك ینب

 .قرآن فضیلت كتاب ،2 ج كافى، اصول: «فیها ما تنظر
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 قرآن اعجاز 2 بخش

 قرآن اعجاز در تناسب است نبوت پشتوانه معجزه معجزه شناخت

جزه هى مع ست ال جزه قرآن ا جاز جاودان مع ظر از قرآن اع  ن

 انجیل و تورات با قرآن مقایسه و تطبیق فلسفى و عقلى معارف

 گذارى قانون و تشریع در قرآن اعجاز قرآن هماهنگى در اعجاز

قایق بت ح لل و ثا پذیر خ بار قرآن در نا بى اخ  قرآن در غی

                         قرآن در آفرینش اسرار
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 معجزه شناخت

 معجزه معناى

مه جزه كل جاز» از مع شه «اع ته ری ست گرف جاز واژه و ا یز اع  ن

 :است آمده معنى چند به لغت در

ست از -1 فتن د یزى، ر ته: مثال چ جزه» شود مى گف مر أع  األ

 .رفت در وى دست از چیز فالن یعنى «الفالني

ساس -2 جز اح گرى، در ناتوانى و ع ند مى مثال دی جزت: »گوی  أع

 .یافتم ناتوان و عاجز را او «زیدا

 اعجاز صورت این در مقابل، طرف در درماندگى و عجز ایجاد -3

 را او یعنى «زیدا أعجزت: »مانند باشد، مى «تعجیز» معناى به

 .نمودم ناتوان و عاجز

 از عبارت اعجاز معنى ،«كالم» علم دانشمندان اصطالح در اما و

 ادعا خود براى خداوند ناحیه از را مقامى كه كسى: است این

 انجام را عملى گفتارش صدق بر گواه عنوان به باید كند، مى

 و عادى مسیر از خارج و خلقت قوانین خالف بر ظاهر به كه دهد

عى ست طبی گران و ا جام از دی مل آن دادن ان  ناتوان و عاجز ع

ستند، ین ه نین ا مل چ عاده خارق ع جزه» را اى ال جام و «مع  ان

 .نامند مى «اعجاز» را عمل آن دادن

 معجزه شرایط

 ذیل شرایط كه نامند مى معجزه صورتى در را العاده خارق عمل

 :باشد دارا را

سى -1 یه از كه ك صبى خدا ناح عا خود براى من ند، مى اد  آن ك

                    گفتار صدق بر گواه مقام در را عمل
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 .دهد انجام ادعایش و 

قامى -2 ین كه م عا شخص ا ند، مى اد ید ك ظر از با قل ن  براى ع

 گواه به كه كند ادعا را مقامى اگر و باشد پذیر امكان بشر

 این در است، مسلم و ثابت ادعا این در وى دروغ و كذب عقل،

لى هر صورت بات براى عم تارش اث جام گف هد، ان  بر گواه نه د

تار صدق هد او گف جزه توان مى را آن نه و بود خوا  نامید، مع

 .باشند ناتوان و عاجز عملى چنین انجام از دیگران گرچه

 چنین كه است محال كند، خدایى و الوهیت ادعاى كسى اگر: مثال

صى عاى در شخ ستگو خود اد شد را یرا با یل ز شن دال ستوار و رو  ا

 .سازد مى آشكار و ثابت ادعا این در را وى دروغ و كذب عقلى،

 قابل نیز شرع نظر از باید كند مى ادعا شخص این كه مقامى -3

 مسّلم قطعى، دلیل به كه كند ادعا را مقامى اگر. باشد قبول

 در شود، مسلم و ثابت مقامى چنین ادعاى در وى كذب دینى، و

 دلیل دهد مى انجام كه اى العاده خارق ظاهر به عمل صورت این

 .شود نمى نامیده نیز معجزه نبوده، وى ادعاى صدق بر

 در. كند نبوت ادعاى( ص) خاتم پیامبر از بعد كسى اگر: مثال

 و قرآن شهادت به زیرا باشد مى دروغگو و كاذب قطعا صورت این

بق یات ط عى روا سّلم و قط سول از كه م كرم ر مه و( ص) ا  ائ

صومین ست به( ع) مع سیده ما د ست، ر ضوع ا بوت مو ثت با ن  بع

 پیامبرى دیگر وى از بعد و پذیرفته پایان( ص) اسالم پیامبر

 .گردید نخواهد مبعوث

طل صورت در پس عا بودن با سیله به اد قل و قل یا ع بت ن  و ثا

سلم، گر م نین مدعى حال به شاهد و گواه دی قام چ  باطلى م

 به یا عقل حكم به كه آن از پس و داشت نخواهد سودى و فایده

 خدا بر دیگر گردیده، روشن وى ادعاى بطالن و كذب مسّلم، نقل

 بر و روشن را وى بودن ناحق و باطل را او عمل كه نیست الزم

 .سازد مال

 بر گواه العاده، خارق عمل: كه است این اعجاز دیگر شرط -4

 از را منصبى كسى اگر و او كذب بر گواه نه باشد مدعا صدق

 از دیگران كه دهد انجام عملى سپس و كند ادعا خداوند ناحیه

 این كه صورتى در باشند، ناتوان و عاجز عمل آن دادن انجام

مل یل و شاهد ع جزه گردد، وى دروغ و كذب بر دل یده مع  نام

 .شود نمى

قل: مثال یده ن ست گرد سیلمه» ا عاى كه «م بوت اد مود مى ن  به ن

 آب كه انداخت آبى كم چاه به را خود دهان آب اعجاز عنوان



 به چاه آب و گردید مشاهده معكوس نتیجه ولى شود تر فزون آن

 خاندان كودكان از اى عده سر بر را دستش و شد خشك كلى طور

                         را دیگرى عده كام و كشید حنیفه
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 زبان لكنت به دوم گروه و كچلى عارضه به اول گروه برداشت، 

 «1. »گردیدند مبتال

 روشن را او ادعاى بطالن و دروغ شخص، عمل كه هم صورت این در

 وى دروغ و عمل بطالن كه نیست الزم خدا بر سازد، مى مال بر و

 .كند آشكار دیگر راه از را

 و علوم از یك هیچ به باید كه است این اعجاز شرط پنجمین -5

نون هاى و ف یق هنر ظرى دق ستى یا و ن كى ترد بوده، مت بل ن  قا

م و تعلیم  یكى به كه دهد انجام عملى كسى اگر و نباشد تعّل

لوم از نون و ع كى ف شد، مت نین با لى چ توان را عم جزه ن  مع

ید، چه نام گران گر جام از دی  بوده، ناتوان و عاجز آن ان

 .باشد دارا را اعجاز دیگر شرایط

مال: مثال عاده خارق اع  و بازان شعبده جادوگران، از كه اى ال

 هنرى یا و علمى دقیق رموز و اسرار از برخى به كه كسانى از

 العاده، خارق اعمال چنین. زند مى سر دارند، آشنایى صنعتى و

جزه یده مع مى نام ند بر و شود ن ست الزم خداو ین كه نی نه ا  گو

مال طل را اع موده، با فرادى ن بات براى كه را ا عاى اث  اد

 زیرا سازد مفتضح و رسوا جویند، مى تمسك ها آن به شان دروغین

 اعمال گونه این كه گردد مى روشن مخصوص عالئم و علم راه از

 و هنرى یا و علمى دقیق قوانین و قواعد سلسله یك به متكى

 خاص شرایط با و گیرد فرا را ها آن كس هر كه باشد مى اكتسابى

 و حتمى نتایج چنین به قهرا بندد، كار به معین اندازه در و

 .یافت خواهد دست شیمیایى و فیزیكى آثار

 و قواعد گونه این با آشنایى: كه است این هست، كه چیزى آرى

ستن كار به یزان در ها آن ب عین م خور در م قت فرا كر و د  تف

 .نیست میسر و ممكن كسى هر براى و باشد مى

 به متكى كه پزشكان انگیز اعجاب هاى طبابت از بعضى همچنین و

 ها آن تركیبات و اشیا شیمیایى مواد آثار و خواص به آشنایى

 پزشكان حتى مردم اكثر گرچه باشد، نمى معجزه مقوله از است،

 انجام از نبوده، آشنا رموز و اسرار گونه این با نیز دیگر

 .باشند ناتوان و عاجز طبابتى چنین

گر و ند ا یان از خداو ها مردم م فر یك تن ین با را ن نه ا  گو

عد یق قوانین و قوا مى دق ثار به و عل كى خواص و آ  و فیزی



 در كه آفرینش جهان پیچیده رازهاى و اشیا و اجسام شیمیایى

 استفاده سوء موقع در و سازد آشنا باشد، نمى عموم افكار افق

ین از لم ا طالع، و ع ند، مال بر را وى دروغ ا نه هیچ نك  گو

یراد حى و ا سبت قب ندى ساحت به ن سوب خداو مى مح یرا گردد ن  ز

ین له از ها ا جزه مقو بوده، مع نه هیچ بر شاهد ن عایى گو  اد

 .باشد تواند نمى

گر آرى، حال فرض به ا ند م جزه خداو ست با را مع  مرد د

 ادعاى و دهد انجام دروغگویى
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غین سیله بدین را وى درو ید و ند، تأی ست كار ك یر و ناشای  غ

نى هد عقال یرا بود خوا ین كه ز صدیق كار ا گو ت جب و دروغ  مو

 اجل عملى چنین انجام از خداوند و است مردم گمراهى و ضاللت

           «كبیرا علّوا ذلك عن هللاّ  تعالى. »است برتر و

 56: ص قرآن، درمسائل بیان

 

 است نبوت پشتوانه معجزه

 معجزه لزوم

 و ثابت فطرى تردید قابل غیر براهین و عقلى استوار دالیل به

 و تكالیف بشر افراد عموم براى باید خداوند كه گردیده روشن

مه قرر هایى برنا نان و بدارد م مل راه در را آ  سعادت و تكا

مایى جاودانى ند راهن یرا ك شر ز سیر در ب شد م  به تكاملش و ر

كالیف هى قوانین و ت مایى و ال گارش هاى راهن  شدیدا پرورد

ند ست نیازم ین بدون و ا كالیف ا مایى و ت  هیچ به ها، راهن

 .گردد فائز تواند نمى سعادت و كمال از اى مرحله

گر ند ا نین خداو كالیف چ مال و سعادت كه را قوانینى و ت  ك

 علتى و ندارد مقرر بشر براى هاست، آن رهین و گرو در انسانى

هد آن براى ین جز بود نخوا ند: كه ا یاج از خداو  نیاز و احت

شر طالع بى ب شد ا ند كه صورتى در. با هل از خداو ستن و ج  ندان

 .مبراست و منزه

 بشر افراد خواهد، نمى اصال خداوند كه است این اثر در یا و

 است بخل صفت همان این و شود نائل سعادتى و كمال چنین به

 .باشد مى ممكن غیر و محال بخشایشگر و كریم خداوند بر كه



ین یا و ند كه ا هد مى خداو سان سعادت كه خوا  گردد تأمین ان

 و عجز همان هم این نیست، مقدور وى براى آن دادن انجام ولى

 .ندارد راهى توانا خداوند قدس ساحت به كه است ناتوانى

نابراین، ست بر ب مل و سعادت تأمین براى كه خدا شر تكا  ب

كالیف قرر قوانینى و ت طالع به را ها آن و بدارد م شر ا  ب

 .برساند

نوان به چه آن از مه ع نین شد، یادآورى اول مقد ستفاده چ  ا

ند كه شود مى ید خداو شر براى با كالیف ب قرر قوانینى و ت  م

سیر در را او و بدارد مل م مایى سعادت و تكا ند راهن لى. ك  و

                        كه است روشن
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 براى بشر افراد از فرد یك وسیله به باید الهى تكالیف این 

 افراد و شود مى نامیده پیامبر كه فرد این و گردد ابالغ آنان

 و تكامل راه در خداوند كه تكالیفى و وظایف با را بشر دیگر

 آنان بر خدا حجت تا سازد آشنا است، داشته مقرر آنان هدایت

مام هان روى از هركس و گردد ت یل و بر كى دل  راه دو از ی

 قرآن چه آن معناى است این. كند انتخاب را هالكت یا و سعادت

 :گوید مى

 «1. »ب یِّن ة   ع نْ  ح يَ  م نْ   ی ْحیى و   ب یِّن ة   ع نْ  ه ل ك   م نْ  ِلی ْهِلك  

 منصبى و مقام الهى سفارت و پیامبرى كه است روشن هم این و

ست مت با و بزرگ بس ا فراد كه عظ یادى ا شم ز مع چ  آن بر ط

 دروغ روى از گرچه -را مقامى چنین بر رسیدن آرزوى و دوخته

 .پرورانند مى خود مغز در -حیله و

 شاهد خود ادعاى اثبات براى مقام این مدعى باید كه است این

شنى گواه و ئه رو هد ارا گو مدعیان و شیادان تا د  و دروغ

 در نموده، استفاده سوء مقام این از نتوانند، كننده گمراه

 این. كنند خودنمایى حقیقى، راهنمایان و واقعى مدعیان لباس

 كه باشد عادى اعمال و كارها از تواند نمى نیز گواه و شاهد

 شان دروغین ادعاى و بیاورند را آن نظیر بتوانند هم دیگران

 .دهند جلوه حق و نمایند ثابت را

 نوامیس كه باشد اعمالى از گواه و شاهد این باید بنابراین،

 طبیعى و عادى مسیر خالف بر و شكند درهم را طبیعت قوانین و

یان بد جر گران و یا نین آوردن از را دی  شاهدى، و گواه چ

ین سازد ناتوان نه ا مال گو عاده خارق اع ها كه را ال  تن

 دادن انجام و «معجزه» است نبوت و پیامبرى شاهد و پشتوانه

 .نامند مى «اعجاز» را آن



 نبوت اثبات در اعجاز نقش

جاز چون ستن اع عت قوانین شك خاب و طبی سیرى انت  خالف بر م

 عنایت و اذن بدون تواند نمى است، آفرینش عالم عمومى مجراى

گار خاص سى از پرورد قوع به ك ندد و یروى و قدرت تا و بپیو  ن

بى شد كار در خدایى و غی قوع نبا نین و مل چ یر ع عى غ  از طبی

 .بود نخواهد پذیر امكان كس هیچ

 وى از هــم خــدا و كنــد نبــوت ادعــاى كســى اگــر بنــابراین،

شتیبانى موده، پ جزه سالح با ن هزش مع ین در سازد، مج  صورت ا

هل سوى به را مردم هى و ج طل داده، سوق گمرا  و ترویج را با

صدیق موده ت ست ن ین و ا مل ا سبت ع كیم خداى قدس ساحت به ن  ح

 وى از هرگز و نماید مى ممكن غیر و محال
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 .شد نخواهد صادر

 گفتار صدق بر دلیل شود، ظاهر كسى دست در اى معجزه اگر پس

 كلى قانون و روشن حقیقت یك این و است حق اذن از كاشف و وى

 و كنند مى تكیه آن بر مهم امور در خردمندان كه است مسّلمى و

 .دهند نمى راه خود به تردیدى و شك

 كند منصبى ادعاى پادشاهى، و سلطان ناحیه از كسى اگر: مثال

 با را او ادعاى مردم و باشد رعیت شئون و امور به مربوط كه

ید و شك قى ترد ند، تل ست، الزم او بر كن بات براى ا  ادعاى اث

 مردم دل از را تردید و شك این و بیاورد دلیلى و سند خویش

 .سازد مستحكم میانشان در را خویش موقعیت و بزداید

گر پس مین ا ندگى مدعى ه بات در نمای تار صدق اث عایش و گف  اد

نین ید چ مین من: كه بگو بت فردا ه یت و مح شاه خاص عنا  پاد

 كه اى شاهانه و خاص تحفه یك با مرا او و گرفت خواهم قرار

 و نمود خواهد مفتخر كند مى اهدا نمایندگان و سفرا سایر به

گر طرف از شاه دی یان در چه آن از هم پاد یت م  شخص آن و رع

 روز همان در حال این با و باشد اطالع با كامال گردیده، واقع

عین یه آن با را او م خر خاص هد ید، مفت ین نما مل ا  آن از ع

 كه طورى به باشد مى شخص آن نمایندگى تأیید و تصدیق پادشاه

 حمل گویى خالف و دروغ به را او تواند نمى دانایى و عاقل هیچ

 حفظ به مند عالقه كه توانا و عاقل پادشاه یك بر زیرا نماید

 مرد كه است مستهجن و قبیح بسیار باشد، مى خویش رعیت مصالح

گو قه و دروغ طالع با را بازى ح قه از ا صدیق وى، بازى ح  و ت



ید ند تأی ست و ك ساد در را او د كارى و ف گذارد باز خراب  و ب

 .باشد او پشتیبان و كمك شیادى و بازى حقه مسیر در

لى شر باره در كه عم قل ب بل عا بول قا شد، ق  باره در نبا

 بود نخواهد قبول قابل و ممكن وجه هیچ به مطلق حكیم خداوند

 جا آن است، شده اشاره موضوع همین به نیز مجید قرآن در و

 :گوید مى كه

 ل ق ط ْعنا ُثمَ  ِباْلی ِمینِ  ِمْنهُ  أل  خ ْذنا األْ قاِویلِ  ب ْعض   ع ل ْینا ت ق َول   ل وْ  و  

 «1. »اْلو ِتین   ِمْنهُ 

 قدرت با را او ما بست مى ما بر دروغ سخنى( پیغمبر) او اگر

 .كردیم مى قطع را قلبش رگ سپس. گرفتیم مى

 نمودیم تأیید را نبوتش ما كه ى «محمد» است این آیه منظور

 از را مطالبى تواند نمى ساختیم ظاهر وى دست در هایى معجزه و

 از عملى چنین محال فرض به اگر و دهد نسبت ما به خود پیش

ند، سر وى ندگانى رگ خویش قدرت با ز طع را اش ز نیم مى ق  و ك

 كه آن چه. آوریم مى روزگارش از دمار
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بر در ما سكوت هاى برا طل، گفتار ضاى با طل ام  دادن راه و با

 كه ماست بر. است هدایت و حق آیین و دین در اساس بى مطالب

 كنیم حفظ اساس بى مطالب و ها دروغ از را خود قانون و شریعت

ند و له همان جاد، و حدوث مرح له در ای قا مرح یز ب  و ناظر ن

 .باشیم آن پشتیبان

 اشاعره با سخنى

ید جه با شت تو جزه كه دا سانى نزد در مع ند مى ك یل توا  و دل

بوت گواه شد ن سن به كه با لى ح قد عق شند معت ین در و با  ا

 .بپذیرند را عقل حكومت مرحله،

 حسن بر را بشر عقل و منكرند را حقیقت این كه «اشاعره» ولى

 نبوت تصدیق و تشخیص راه دانند، نمى واقف امور واقعى قبح و

 .باشد مى مسدود و بسته آنان روى به

 است رهگذر این از پیامبرى، و نبوت صدق بر اعجاز داللت زیرا

 كه دروغگو شخص دست در را معجزه نمودن ظاهر انسان عقل كه

ید صدیق و تأی شد، مى وى ت ند بر با بیح خداو  یك و ناروا و ق

 نداشته را تشخیصى چنین عقل اگر و بداند ممكن غیر محال امر



شد ند و با ین در نتوا ضاوت مورد ا ند، داورى و ق ین در ك  ا

 پذیر امكان احدى براى راستگو از دروغگو دادن تشخیص صورت،

 .بود نخواهد

ین یه ا قل: كه نظر شخیص و درك از ع سن ت شت و قبح و ح  و ز

 و فاسد نتایج و اشكاالت است، ناتوان و عاجز واقعى، زیبایى

ستى كى كه دارد بر در را نادر سدود ها آن از ی  راه بودن م

 .است راستگو از دروغگو تشخیص و انبیا تصدیق

 و حسن منكرین و اشاعره بر كه اشكال این از روزبهان بن فضل

 اگرچه ناروا كار: كه دهد مى پاسخ چنین است، متوجه عقلى قبح

 بر وى مشیت و عادت ولى نیست محال و ناروا خداوند بر عقال

ین یان ا جزه كه دارد جر شه را مع یار در همی یامبران اخت  پ

ستگو هد قرار را ست در و د گو شخص د گز دروغ جزه هر  ظاهر مع

مى ند ن نابراین، گردا صدیق راه ب یامبران ت شخیص و پ گو ت  دروغ

 .بود نخواهد مسدود و بسته نیز اشاعره براى حتى راستگو از

 آن در سستى و ضعف آثار كه روزبهان ابن پاسخ خالصه بود این

 :زیرا پیداست جهاتى از

 خدا به مورد این در را آن روزبهان ابن كه روشى و عادت -1

 حس و درك قابل ظاهرى حواس با كه نیست امورى از دهد مى نسبت

 راهى تنها. شنید گوش با و دید چشم با را آن بتوان و باشد

فت، را آن توان مى كه قل راه دریا ست ع ین اشاعره كه ا  راه ا

 .اند بسته خود روى به را

 زبون و عاجز امور قبح و حسن درك از عقل كه صورتى در زیرا

 هوعد و عادت از تخلف باشد،
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 .دانست نخواهد ناروا و محال خداوند بر نیز را

 در كه خداوند روش و عادت این به بردن پى آن، از گذشته -2

ست یان د جزه دروغگو مى ظاهر مع ند، ن قوف ك ین بر مو ست ا  كه ا

ــامبران ــته پی ــه را گذش ــان ك ــزه داراى همگ ــد معج  در بودن

 .بدانیم راستگو و صادق ادعایشان

 از نگرند مى آنان به تردید یا و انكار چشم با كه كسانى ولى

هى هیچ مى را ند ن قین توان ند باور و ی ند كه كن شه خداو  همی

 نظر به نتیجه در. سازد مى ظاهر راستگویان دست در را معجزه

 اثبات براى بخش اطمینان و اعتبار قابل دلیل یك اعجاز آنان

 .بود نخواهد ثبوت



 این باشد مى متوجه روزبهان ابن گفتار به كه سومى اشكال -3

 مساوى آن ترك با عملى دادن انجام عقل نظر از كه وقتى: است

شد قل و با ند ع سن بر نتوا كم آن قبح یا و ح ید، ح  چه نما

نا و قادر خداى كه دارد مانعى بر در كه خدایى -توا  برا

 را خویش عادت و روش -نیست مؤاخذ و مسئول گونه هیچ اعمالش

یر هد تغی مان و د جزه كه طور ه فراد به را مع ستگو ا  داده را

 .دهد قرار نیز باز حقه و دروغگو افراد اختیار در بود،

 و روال: كه است این روزبهان ابن پاسخ بر اشكال چهارمین -4

مور از عادت یده و ا ست هایى پد ثر در كه ا كرار ا جود به ت  و

ید، مى كرار آ مل ت یز ع تاج ن مان مرور به مح شد مى ز . با

 آمدن وجود به از قبل كه را پیامبر نخستین نبوت بنابراین،

 كرد؟ اثبات توان مى دلیل چه به بود، عادت این

 و ضعف پرداخت، خواهیم تر بیش اشاعره گفتار به آینده در ما

 .                        ساخت خواهیم برمال خدا یارى به را آنان گفتار فساد
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 اعجاز در تناسب

  بر كه گویند مى را عملى معجزه نمودیم، بیان قبال كه طورى به

هان در حاكم عادى قوانین خالف فرینش ج جام آ  سایر و شود ان

 .باشند ناتوان و عاجز آن، انجام در بشر افراد

 باشد، نمى پذیر امكان و میسر كس همه براى معجزه شناختن ولى

 دقیق عملیات دیگر از را معجزه توانند، مى كسانى تنها بلكه

 معجزه، آن مشابه فنون و علوم در كه دهند تشخیص فنى و علمى

 متخصصان و علما دانشمندان زیرا باشند داشته تخصص و مهارت

 به و آشناتر دیگران از فن آن دقایق و خصوصیات به كه فن هر

 دهند تشخیص توانند، مى آنان فقط داناترند آن اسرار و رموز

 .نه یا است پذیر امكان دیگران براى عمل این انجام كه

ین از ست ا فراد كه جا شمند، و عالم ا تر دان گران از زود  دی

جزه صدیق را مع ند مى ت لى. كن فراد و طالع بى ا یر و ا شنا غ  و آ

 راه ندارند، تخصص و مهارت معجزه، مشابه علوم در كه كسانى

 .باشد مى باز آنان براى تردید و شك نوع هر

 به اش معجزه در مدعى شخص كه دهند احتمال تا افراد گونه این

سله یك یات سل نى عمل نرى و ف یه ه موده تك صان كه ن  فن متخص

 نرفته، اى معجزه چنین بار زیر دهند، تشخیص را آن توانند مى

 .برند مى سر به تردید و شك و باورى دیر حالت در



 با را پیغمبر هر كند، مى اقتضا الهى حكمت كه جاست این از

 و زمان آن رایج فن و صنعت با مشابه كه سازد مفتخر اى معجزه

كان صر آن در بوده، م شنایان و ع لم، آن به محیطآ  تر بیش ع

جود شته و شند دا ند تا با قت بتوان جزه حقی فاوت و مع  را آن ت

 علم روى از و دهند تشخیص عصرشان، در رایج فن یا و علم با

ص و هار تخّص ظر اظ ند داورى و ن شان و كن  مردم توده براى نظر

                         و معتبر
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نان  شد، آور اطمی ین در با جت صورت ا هان و ح هى بر  براى ال

 .بود خواهد تر روشن و تر محكم مردم

مین روى لى قانون ه مت و ك هى حك ند كه بود ال سى به خداو  مو

صا( ع) ضا ید و ع جزه را بی یرا داد مع مان در ز  و سحر وى ز

مول جادوگرى سانى و بود مع ین در كه ك نر و فن ا صص ه  تخ

 و نمودند تصدیق را موسى معجزات مردم، سایر از پیش داشتند،

 .گرویدند وى آیین به

 صورت به وى فرمان به كه دیدند را موسى عصاى كه وقتى زیرا

ها مده اژد مه درآ نان كه را چه آن ه نوان به آ یه جادو ع  ته

ند، كرده عد مى ا صلى صورت به باز و بل مى خود ا  گردد، بر

 یك به بوده، خارج جادو و سحر دایره از عمل این كه فهمیدند

 .باشد مى متكى الهى و غیبى عظیم نیروى

 كه این بدون آوردند، ایمان آن بودن معجزه به كه بود این

 را ایمانشان او برابر در نهند، وقعى فرعون وعید و وعده بر

 .نمودند تصدیق را موسى نبوت و اعالم

مان در ضرت ز سى ح نانى طب هم( ع) عی مت اوج به یو  خود عظ

 انجــام را انگیــزى حیــرت هــاى معالجــه اطبــا و بــود رســیده

ند، مى صا داد سطین و سوریه در مخصو ستعمره از كه فل  هاى م

 .بود برخوردار خاصى رونق و رواج از طب علم بودند یونان

ند چون كیم خداو ضرت ح سى ح ین در را( ع) عی قه دو ا  به منط

 ساخت، تبلی  به مأمور محیط این در را او و برانگیخت نبوت

 شبیه اعمالى از را او اعجاز كه نمود مى اقتضا خداوندى حكمت

مان مال و طب ه شمندان اع مان آن دان شابه و ز یج فن م  آن را

 .دهد قرار محیط

ین ند كه بود ا كیم خداو نا و ح نده توا گان، كردن ز  شفا مرد

 از را مادرزاد كور نمودن بینا و ناپذیر عالج امراض به دادن

جزات مان آن مردم تا داد قرار وى مع ند ز ین كه بدان مل ا  ع

شر قدرت از خارج یره از بوده، ب لم دا یرون طب ع ست ب  و ا



مى ند ن لوم به توا نش و ع مول هاى دا كى روز مع شد، مت كه با  بل

لم قوانین از خارج بع یك از بوده، طب ع بى من هام غی  ال

 .گیرد مى

یز جاهلى عرب یان از ن نواع م نون ا لوم و ف ها ع  فن در تن

 روز آن جهان ملل میان در و داشتند كامل تخصص بالغت و فصاحت

 آن تا بودند معروف ادبى فنون با و سرایى سخن و فصاحت با

 این با و كردند مى پا بر خطابه و شعر مسابقه مجالس كه جا

مل كدیگر بر ع خار ی هات و افت ند مى مبا یز گاهى و نمود  به ن

مین ظور ه هایى من شكیل بازار ید مى ت  شعراى از یك هر و گرد

 نمایش معرض در را خویش سخن و شعر بهترین عرب مختلف قبایل

 ها آن بهترین نموده، نظر اظهار مسابقه داوران و داد مى قرار

خاب را ند مى انت نده و كرد ترین گوی  مورد را سخن و شعر به

 .دادند مى قرار تشویق و تقدیر

 بهترین میان از كه بود رسیده جایى به تشویق و تقدیر این

                     هفت» روز آن قصاید و اشعار
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صیده  خاب را «ق ند انت شته، طال آب با و نمود یوار به نو  د

به ند كع قات» به كه آویخت عروف «سبعه معل ید م  آن از و گرد

 نموده، تشبیه گانه هفت قصاید آن به را زیبا شعر هر تاریخ

 «1. »نامیدند مى طالیى شعر را آن

یت ادب و شعر به عرب زن و مرد سزایى اهم ئل ب  به. بود قا

 عشــق شــیوا و شــیرین هــاى خطابــه و ســخنان قصــاید، اشــعار،

ید مى ضاوت. ورز یز داورى و ق ین در ن هده به مورد ا غه» ع  ناب

یانى سم در وى كه بود «ذب كاظ بازار به حج مرا مد مى ع  و آ

صوص چادر او براى مز مخ گى قر پا رن ید، مى بر طراف از گرد  و ا

ناف یرة اك عرب جز مده، گرد وى دور به شعرا ال شعار آ  و ا

شان ضه او بر را قصاید شتند، مى عر  و كرد مى داورى هم او دا

 سینه به را افتخار مدال و انتخاب را قصاید و اشعار بهترین

 «2. »كرد مى نصب اش سراینده

 الهى حكمت بود، چنین این زمان آن عربستان محیط اوضاع چون

 خارق بالغت و بیان معجزه با را اسالم پیغمبر كه نمود اقتضا

 برابر در فصیح عرب هر كه طورى به كند، مفتخر قرآن العاده

صاحت سلوب و ف نوى قرآن شیواى ا جز زا مین بر ع ند ز  هر و ز

ی ، و سخنور شاعر بر در را خود بل غت برا  قرآن حالوت و بال

 قرآن برابر در منصف و مطلع فرد هر ببیند، درمانده و عاجز

 خدا گفتار و بودن وحى به و آورد فرود تسلیم سر اختیار بى

 .كند اعتراف آن بودن



 روشن را حقیقت این است، گردیده نقل سكیت ابن از كه حدیثى

 :كه این آن و سازد مى مبرهن و

ضرت به وى ضا ح ضه( ع) ر شت عر سول یابن: دا ند هللاّ  ر  چرا خداو

 را عیسى و نمود ارسال بیضا ید و عصا با را عمران بن موسى

 برانگیخت؟ خطابه و كالم اعجاز با را محمد و طب با

ضرت ضا ح مود او جواب در( ع) ر ند: »فر سى كه موقعى خداو  مو

ستاد را( ع) یان در جادو و سحر فر صر آن مردم م  دوران و ع

یج مول و را سى و بود مع یز( ع) مو مان سنخ از ن مول فن ه  مع

مان لى خویش، ز شان را عم جام كه داد ن نان قدرت از آن ان  آ

ین به و بود خارج سیله ا ست و مل توان نان ع  بر كه را آ

كى جادوگرى طل بود، مت بوت و با بت را خویش ن ید ثا  و نما

ند ضرت خداو سى ح گامى به را عی عوث هن مود مب مراض كه ن  و ا

 به مبرمى احتیاج مردم و بود آمده پدید گوناگونى هاى بیمارى

لم شتند طب ع قه و دا صى و شدید عال سبت مخصو  خود از آن به ن

 علم در ماهرى دانشمندان و اطبا كه طورى به دادند، مى نشان

ند پرورش طب ند كار روى به و یافت ین و آمد لم ا  رواج از ع

 و عجیب
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مى بازار خوردار گر ید بر مان در. گرد ضرت كه بود دوران ه  ح

 و طب علم مشابه كه داد نشان اى معجزه و شد مبعوث( ع) عیسى

یج فن مان را باى از حال عین در بود، ز مان آن اط  ساخته ز

بود گان خدا، اذن به او. ن نده را مرد یان و كرد مى ز  نابینا

نا را مادرزاد مود مى بی مراض و ن پذیر عالج ا بود را نا  به

 خویش نبوت و تمام مردم براى را حجت راه این از و بخشید مى

 برانگیخت دورانى در را( ص) محمد خداوند و نمود مى اثبات را

 سرایى، سخن فنى، و علم هر از بیش عصر آن مردم میان در كه

نق شاعرى و شعر شت رواج و رو سول دا كرم ر یز( ص) ا  طرف از ن

 حكمت و متین جمالت و بلی  و شیرین هاى موعظه چنان آن خداوند

یزى طالن خط كه آورد آم تار دور به ب نان شیواى گف شید آ  و ك

 «1.« »نمود تمام آنان بر را حجت

 معجزات قرآن، از غیر( ص) اكرم رسول كه داشت توجه باید ولى

 زدن حرف و القمر شق: مانند بود، دارا نیز را دیگرى فراوان

سمار سبیح و سو فتن ت مان به ها سنگریزه گ ما. وى فر  قرآن ا



ید مام از مج ین ت جزات ا هم مع مه از و تر م كم ها آن ه  و تر مح

 :زیرا باشد مى انگیزتر شگفت

سرار از كه روز آن سواد بى عرب -1 موز و ا فرینش عالم ر  و آ

 معجزات این در كه داشت امكان بود، اطالع بى هستى جهان دقایق

ند شك شم با و ك ید چ گرد ها آن به ترد  یك به را ها آن و بن

 ها آن با كه هنرى هاى تردستى یا و طبیعى عوامل و علل سلسله

شنایى شت آ كى ندا ستند و مت ند م ین و. بدا جزه ا  از را مع

له سام و مقو مان اق یج كه جادو و سحر ه مول و را  بود، مع

 شك جاى قرآن اعجاز و بالغت در روز آن عرب براى ولى بشمارد

یدى و بود، باقى ترد نان خود چون ن نون به و شناس سخن آ  ف

 .بودند وارد آن اسرار به و آشنا بالغت

 بردارى بهره بود موردى و موقتى( ص) پیامبر دیگر معجزات -2

 مدت از پس ها آن همه زیرا نداشت امكان همیشه براى ها آن از

تاهى ستى صحنه از كو سله یك صورت به و شدند خارج ه  سل

 آیندگان براى گذشتگان كه آمدند در تاریخى حوادث و جریانات

قل ند ن لى كن شه براى قرآن و جزه و باقى همی  آن بودن مع

 .است دائمى و جاودانى

 مفصال( ص) خدا رسول معجزات سایر باره در آینده صفحات در ما

حث مود خواهیم ب ساب به و ن سندگان ح مروز نوی ین به كه ا  ا

 .پرداخت خواهیم نگرند، مى انكار و تردید چشم با معجزات
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 است الهى معجزه قرآن

 به را مطلب این دارد، آشنایى قرآن و اسالم تاریخ با كس هر

 تمام( ص) محمد كه دارد ایمان و اذعان آن بر و داند مى یقین

لل هان م سالم سوى به را ج عوت ا نان بر قرآن با كرده، د  آ

 قدم قرآن اعجاز وسیله به و است نموده حجت اتمام و احتجاج

یدان به بارزه م هاده، م سا صداى با ن ند و ر یان به بل  جهان

 را كتابى و دهند هم دست به دست همگان كه است داشته اعالم

 خویش ادعاى و دعوت از او تا كنند عرضه قرآن این مانند به

 .بردارد دست

 سوره ده آوردن به و تنزل مرحله این از كمى مدت از پس ولى

ند به فا قرآن هاى سوره مان موده، اكت نزل هم باز ن  و كرد ت

 گونه بدین و نمود پیشنهاد را قرآن از سوره یك تنها آوردن

 تحدى این نیز امروز به تا داد ادامه خود مبارزه و تحدى به



بارزه و بى م مه طل شته، ادا نه تا دا ستاخیز دام نان ر  هم همچ

 .داشت خواهد ادامه

 ادب، و شعر در و بالغت و فصاحت در كه زمان آن عرب براى اما

صص كه و تخ بوغ نوع یك بل شت، ن ترین دا  راه ترین ساده و به

 را قرآن كوچك هاى سوره از یكى كه بود این قرآن با مبارزه

 با گردیده( ص) خدا رسول پیشنهاد و تحدى جوابگوى و بیاورد

 وى ادعاى و كند مبارزه و معارضه مجید، قرآن فصاحت و بالغت

یج كه را ید ترین را شن و عقا نان آداب و سنن ترین رو  را آ

 و ثابت را خود پیروزى طریق این از و نماید محكوم كوبید، مى

ندگار تاریخ در را خویش نام یت و ارزش بر و سازد ما  موقع

 را عرب ملت ساده، مبارزه و معارضه این با و بیفزاید خویش

نگ از نده هاى ج نه صرف و كوب ثار و سنگین هاى هزی  هاى خون ن

 ترك و فشارها و ها سختى تحمل از و كند آسوده و راحت رنگین

 .                       شود خاطر آسوده اوطانش، و ها خانه نمودن
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لى  صیح عرب و ی  و ف تى روز آن بل بر در وق  قرار قرآن برا

 چه هر كرد، تفكر و دقت قرآن آیات بالغت و فصاحت در و گرفت

 برد پى حقیقت این به و نمود اذعان آن بودن معجزه به زودتر

بارزه كه ست با قرآن با م عى شك جه قط هد موا  جز و شد خوا

 ناتوانى و عجز اظهار و حق برابر در آوردن فرود سر و تسلیم

 .ندارد دیگر راه و چاره قرآن برابر در

مان روى عان ه قین و اذ نان از اى عده كه بود ی حى آ  بودن و

 در و نمودند تصدیق را اسالم پیامبر نبوت پذیرفته، را قرآن

بر عوت برا سلیم سر قرآن د شرف با آورده، فرود ت ین به ت  د

 عناد راه دیگرى گروه ولى گردیدند نائل ابدى سعادت به اسالم

جت و ته، پیش در لجا شیر با مبارزه گرف  با مبارزه بر را شم

 نیزه با معارضه بیان، با معارضه جاى به و دادند ترجیح سخن

 .نمودند انتخاب را سنان و

 گواه ترین روشن و دلیل ترین بزرگ خود درماندگى، و عجز این

 مثل كتابى آوردن كه كند مى ثابت و باشد مى قرآن بودن وحى بر

 .است خارج او امكان حد از و بیرون بشر قدرت دایره از قرآن

 پاسخ سه و اشكال یك

ضى طالع بى مردم از بع عا ا موده اد ند ن مان، آن عرب كه ا  ز

تارى ند گف قام به آن با و آورده را قرآن مان ضه م  بر معار

 معارضه این مدت، طول و زمان مرور اثر در منتهى است، آمده

 .است مانده مخفى ما براى و رفته بین از



ین تار ا هات از گف فى، ج ست مختل یر و س بل غ بول قا شد مى ق  با

 :زیرا

گر -1 نین ا بارزه چ یروزى و م یت پ شت، واقع ما دا عراب، حت  ا

 و كوچه هر در نمودند، مى بازگو خود مجالس در را جریان این

 اسالم دشمنان و ساختند مى اعالم و شایع رسمى مراسم در و برزن

ستند مى كه صتى هر از خوا ستفاده فر ند، ا ین كن ضه ا  و معار

یروزى ی  را پ موده، تبل جود از ن شبرد براى آن و صد پی  مقا

هره خویش ند مى بردارى ب به یك صورت به و كرد  و سنگین حر

 بردند مى كار به خویش دشمن علیه بر داشته، محفوظ اى، كوبنده

 ضبط همیشه براى و نقل تاریخ هاى كتاب در را آن گذشتگان، و

 و تاریخ كتاب هیچ در معارضه این از كه صورتى در نمودند، مى

 .است نشده دیده آن از اثرى نیامده، میان به نامى ادب

 منحصر آن خواستن مبارزه و مجید قرآن تحدى دیگر طرف از -2

ها یا و عده یك به عراب تن بود، ا كه ن مام قرآن بل مع ت  جوا

 تمام فراخوانده، مبارزه به قرون و اعصار تمام در را بشرى

 .كند مى دعوت معارضه به را جن و انس

 :                      گوید مى چنین مقام این در
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 اْلُقْرآنِ  هذ ا ِبِمْثلِ  ی ْأُتوا أ نْ   ع لى اْلجِنُّ  و   اإلِْْنسُ  اْجت م ع تِ  ل ِئنِ  ُقلْ  

 «1. »ظ ِهیرا   ِلب ْعض   ب ْعُضُهمْ  كان   ل وْ  و   ِبِمْثِلهِ  ی ْأُتون   ال

 قرآن این همانند كه كنند اتفاق پریان و ها انسان اگر: بگو

 را یكدیگر چند هر آورد، نتوانند را آن همانند بیاورند، را

 .كنند كمك[ كار این در]

ستگاه تاریخ، طول در و سیحیت د شمنان و م سالم د نه ا  هاى هزی

 از تا اند كرده صرف را گزافى هاى پول شده، متحمل را سنگینى

 و اسالم پیامبر دار ارج مقام و بكاهند مسلمانان و اسالم عظمت

ید قرآن چك را مج لوه كو ند ج ین و ده بارزه ا مه م  و ادا

ستمرار شته، ا مه یك صورت به دا یره در منظم برنا سیع دا  و و

سترده جام اى گ نابراین،. پذیرد مى ان گر ب ضه ا غت با معار  بال

نان براى قرآن چه -آ كان -سوره یك آوردن با گر شت، ام  از دا

ین ستفاده راه ا ند مى ا ظیم با و كرد شابه سخنى تن كى م  از ی

 خویش هدف به وجهى ترین سهل و بهترین با قرآن كوچك هاى سوره

ئل ند مى نا نه صرف از را خود و آمد مات و سنگین اى هزی  زح

 .نمودند مى راحت اسالم با مبارزه در فراوان

یُدون   ُؤا ُیِر ور   ِلُیْطِف أ ْفواِهِهمْ  هللاَِ  ُن ِتمُّ  هللاَُ  و   ِب وِرهِ  ُم  ك ِره   ل وْ  و   ُن

 بلی  كالم كسى اگر كه است این پاسخ سومین -3« 2» اْلكاِفُرون  



 تواند، مى آسانى به كند ممارست آن بر و تمرین را شیرینى و

مى ند كال قل یا و آن مان شابه الا سلوب در كه را آن م  روش و ا

 و مسّلم است، قانونى این. بیاورد باشند، هم به قریب حدى تا

لى مام در و ك یان موارد ت لى. دارد جر ید قرآن و ین از مج  ا

لى قانون ستثنى ك ست م یرا ا سان ز  قرآن با تر بیش چه هر ان

 نماید ممارست و تمرین دقت، آن در تر بیش چه هر و گردد آشنا

 تواند، نمى باز بسپارد خود مغز به را آن آیات كه جا آن تا

 و اسلوب با تناسبى و شباهت ترین كوچك كه كند تنظیم را كالمى

 قرآن كه كند مى ثابت حقیقت این. باشد داشته قرآن آیات بالغت

 و است خارج تعّلم و تعلیم حدود از كه داراست را خاصى اسلوب

 و گرفت فرا را آن اسلوب گرفتن، یاد و دادن یاد با توان نمى

 .برد كار به

ین از لوم جا ا گر كه شود مى مع شا قرآن، ا تار و ان  خود گف

 یك شده، نقل كه وى كلمات و ها خطبه در بود،( ص) اكرم رسول

شابه نوع ساس را قرآن به ت  و قرآن اسلوب، در و كردیم مى اح

 مشاهده و درك را خاصى تناسب و تشابه خدا رسول كلمات اسلوب

مودیم مى قل یا و ن به در الا تار الى ال ضرت آن گف تى ح یدا جمال  پ

 و باشد قرآن همانند و مشابه اسلوب و سبك نظر از كه شد مى

 قهرا

__________________________________________________ 
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ین مالت ا تاب در ج قل ما براى و تدوین ها ك صا و شد مى ن  مخصو

 این بكاهند، اسالم عظمت و شكوه از خواهند مى كه قرآن دشمنان

 .كشیدند مى ما رخ به و نموده حفظ را كلمات گونه

 مردم میان در كه بالغتى: نمود توجه باید نیز نكته این به

مول عارف و مع ست مت یان در گاهى و ا ماع، م فرادى اجت یدا ا  پ

غت فن از كه شوند مى ند بال لى برخوردار غت و  سرایى سخن و بال

 .باشد مى منحصر قسمت دو یا و قسمت یك به محدود معموال آنان

كى: مثال گویى، در ی غت نثر سرایى در و دارد بال  و عاجز شعر

بون، گرى آن ز سه، در دی ی  شعر حما ید مى بل لى گو حه در و  مدی

ثا در یا و نه سرایى حه و ر با شعر سرایى نو  شیوایى و زی

 قرآن اما. باشد مى منحط و نازل شعرش غزلیات در ولى سراید مى

 در گفته سخن متعدد فنون به گردیده، وارد مختلف موضوعات در



 را اعجاز برده، اعجاز حد به را سخن ابعاد و جهات آن تمام

یز عال حد به ن مالش و ا سانده ك ست ر گران كه ا  آوردن از دی

ند نوى بوده، ناتوان آن مان جز زا مین بر ع ند زده ز ین. ا  ا

 دارد قرآن و خدا گفتار به اختصاص جانبه، همه بالغت و فصاحت

 .                       نیست پذیر امكان هرگز بشر براى و
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 جاودان معجزه قرآن

 معجزه انبیاء شناخت راه تنها كه گردید روشن پیش صفحات در

 محدودى و معین دوران به گذشته پیامبران نبوت چون و باشد مى

 و محدود و كوتاه طبعا نیز آنان معجزه دوران داشت، اختصاص

ها ست بوده دوران آن مردم براى تن یرا ا  از اى عده براى ز

صر آن مردم یدن با دوران و ع ین د جزه ا قت هاى مع حدود و مو  م

مام جت ات ید مى ح گر عده براى و گرد یز دی سیله به ن قل و  ن

 تمام آنان بر خدا حجت و حاصل یقین و اذعان متواتر و پیاپى

 .شد مى

لى بوت و شریعت یك و ید جاودانى ن جزه یك داراى با ید مع  جاو

 گردد، زمان یك به منحصر و محدود اگر معجزه زیرا باشد نیز

 درك خود چشم با را آن توانند نمى آینده اعصار و ازمنه مردم

ند بار و نمای قل و اخ تواتر هاى ن یز م ثر در ن مان مرور ا  ز

كن ست، مم قل یا و برود بین از ا ثر در الا مل ا لف عوا  مخت

 .آید وجود به تردیدهایى

ین در صار مردم براى صورت ا نه و اع نده ازم جزه كه آی  را مع

سته ند نتوان ند، ا جت ببین مام ح مى ت عان گردد، ن قین و اذ  در ی

 تصدیق به را افرادى چنین خداوند اگر. شود نمى حاصل آنان دل

مودن یف شریعتش پذیرفتن و پیامبر ن ند، تكل یف نوع یك ك  تكل

 .گردد نمى صادر خداوند از كه شود مى محسوب محال به

 جاودانى معجزه جاودانى، نبوت: گفتیم كه است دلیل همین به

هد مى شه كه خوا یل همی نین صدق بر دل بوت چ ند و گردد ن  خداو

ید قرآن مین به را مج ظور ه موده نازل من ست ن جزه كه ا  مع

 كه طور همان باشد، پیامبران خاتم جاودانه نبوت براى جاوید

 و روشن گواه نیز آیندگان بر بود، گذشتگان بر دلیل و حجت

 .                       گردد حجت اتمام وسیله
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 :آمد دست به چنین شد، گفته چه آن همه از و 



مام بر قرآن -1 تى ت یامبران كه معجزا شته پ نین و گذ  بر همچ

گر جزات دی یامبر خود مع سالم پ فوق ا ترى و ت یرا دارد، بر  ز

جزه قرآن ست جاودانى مع جاز كه ا  براى ها قرن طول در آن اع

مام هان مردم ت شان را خود ج كه داده، ن  و مبارزه صحنه تاز ی

 خواهد تاز یكه و رقیب بى نیز رستاخیز دامنه تا كرده مسابقه

 .ماند

شته قوانین و شرایع دوران -2 یان به گذ سیده پا ست، ر  به ا

یل ین دل جزات كه ا  ها آن صدق گواه و شاهد كه شرایع آن مع

 «1. »است رفته پایان ها آن زمان و منقطع بود،

ید ضمنا ین به با ته ا جه نك شت تو صیت یك از قرآن كه دا  خصو

 خصوصیت همان با و است برخوردار نیز دیگرى ممتاز و برجسته

مام بر هم جزات ت یامبران مع فوق پ ترى و ت  آن و دارد بر

 و« 2» است بشر رهبرى و هدایت نمودن تضمین و كفالت خصوصیت

یت به ها آن دادن سوق مال نها سانیت و ك ست ان یرا ا  قرآن ز

مان تاب ه سمانى ك ست آ یت و سركش عرب كه ا شه جنا  را پی

مایى مود، راهن نان ن ستى بت از را آ سد و پر قى مفا جات اخال  ن

شید نگ و بخ یزى خون و ج خارات و ر لى مدت در را جاهلى افت  خی

تاه یان در كو نان، م یان آ نین از و داد پا فراد چ هل ا  و جا

خوار، تى خون جود به مل نگ از كه آورد و  تاریخ و عالى فره

شان ضایل از و درخ قى ف صول و اخال سانى ا مل ان نه و كا  نمو

 .باشد برخوردار

 كه را( ص) خدا رسول اصحاب و اسالم افتخار پر تاریخ كسى اگر

بر در شیدند، شهادت شربت او برا عه نو ند مطال مت به ك  عظ

 انگیز حیرت اثر و قرآن هدایت اهمیت و برد مى پى قرآن رهبرى

 شود مى روشن و كند مى درك عرب جامعه هدایت و رهبرى در را آن

 منحط زندگى از را آنان توانست كه بود قرآن تنها این، كه

 به و برساند انسانیت و كمال و علم مرحله اعالترین به جاهلى

نان شتگى خود از و فداكارى درس آ ثار درس و گذ ضیلت و ای  ف

هد، یاد ین راه در كه طورى به د هداف و د یه ا سانى عال  ان

 مرگ در نكرده، جان و مال دادن دست از به اعتنایى ترین كوچك

ندان سران و فرز چك هم ندوه ترین كو سفى و ا  راه خود بر تأ

 .ندهند

تار قداد گف سول به م گامى به( ص) خدا ر ضرت آن كه هن  با ح

سلمانان كت باره در م مودن حر نگ به ن شورت بدر ج مود، مى م  ن

 جا آن باشد، حقیقت این بر روشنى گواه و صدق شاهد تواند مى

 :داشت عرضه كه

__________________________________________________ 
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 كن، حركت است، داده فرمان خدایت چه آن سوى به! هللاّ  رسول یا

 خواهیم پیش تو با راه این در مرگ لب تا نیز مسلمانان ما

 به اسرائیل بنى كه گوییم نمى را سخنى ما سوگند خدا به رفت،

 را جنگ خدایت پشتیبانى با و برو خود تو: »كه گفتند موسى

غاز ین در ما كن آ ظار به جا ا سته تو انت یم نش لى «ا  ما و

كت خدایت یارى به تو: گوییم مى شمن با و كن حر نگ د  ما! بج

یز بال به ن شتیبان و تو دن مراه و پ  دل و جان با و توایم ه

شمن با ید خواهیم تو د  حق به را تو كه خدایى به. جنگ

ستاده ست فر گر ا مواج از را ما ا شان ا ناك و خرو یا خطر  در

بور شه سوى به داده، ع كت حب هى، حر ین در د  تو با راه ا

یى فرود كه جا بدان تا بود خواهیم سول. آ  از( ص) خدا ر

 «1. »نمود خیر دعاى وى بر و تشكر مقداد

قداد نوان به م سلمانان از فردى ع نه و م نان از اى نمو ست آ  ا

 خود و كند مى اظهار چنین را خویش آهنین تصمیم و عقیده كه

شتگى یاى راه در را خود فداكارى و گذ  از و آزادى و حق اح

 میان در و دارد مى اعالم چنین این پرستى بت و شرك بردن بین

 چنین داراى و ایمان و اخالص سراپا افراد گونه این مسلمانان

 .داشت وجود فراوان استوار و پاك عقیده

ین، یك دل كه بود قرآن ا ین تار فراد ا ست بت ا خوار و پر  خون

 وحشى، و رحم بى مردم آن از و ساخت روشن چنین این را جاهلى

فرادى ست ا بر در كه بیارا شمنان برا ستان بت و د نان آن پر  چ

شن و سخت لى خ بر در و هل برا ید ا سلمانان و توح ئوف م  و ر

بان ند مهر سلمانان كه بود قرآن هدایت به و بود  مدت در م

شتاد یروزى به سال ه ئل هایى پ ند نا گران كه آمد  مدت در دی

 .نرسیدند فتوحى چنین به سال هشتصد

گر سى ا ندگى تاریخ ك صحاب ز سول یاران و ا  با را( ص) خدا ر

صحاب تاریخ یامبران ا شته پ سه گذ ند، مقای هد ك ست خوا  كه دان

ین در شرفت ا یروزى و سریع پی هى سرّ  سابقه، بى پ قت و ال  حقی

نوى موزى و مع یان در مر ست بوده م بع كه ا مان آن من تاب ه  ك

ید قرآن و خدا شد مى مج شن را ها دل كه با لوب ساخت، رو  و ق

یده با را ارواح بدأ به عق ستقامت و م ین راه در ا  هدف، و د

 .آمیخت در هم به

 ســایر اصــحاب و( ع) عیســى حضــرت یــاران تــاریخ در مطالعــه

 در را پیامبرانشان چگونه آنان كه است روشنى گواه پیامبران



 خطر، احساس و ترس مواقع در گذاشته، یاور بى و تنها ها، سختى

نان بر در را آ شمن برا ها د ند ر ین. كرد یاى كه بود ا  انب

شته بر در گذ مان ستمگران برا نان آن خویش ز شرفت چ  و پی

یروزى شتند، پ به ندا یروزى و غل موال پ صیب مع شمنان ن  و بود د

قات تر بیش بور او ند، مج یان از بود ماع م  در كرده، فرار اجت

 .برند سر به غارها و ها بیابان
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ین كى ا گر ی ثار و امتیازات از دی یب آ یز شگفت و عج  قرآن انگ

 نمودار كه قرآنى معارف از دیگر نمونه چند اینك. است مجید

جاز ست، آن اع صول در ا نده ف یم مى آی شن تا آور  كه شود رو

 بلكه شود نمى تمام آن ادبى هاى جنبه و بالغت در قرآن اعجاز

ــوم در ــارف و عل ــز مع ــه نی ــد ب ــاز ح ــیده اعج ــت رس .                        اس
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 فلسفى و عقلى معارف نظر از قرآن اعجاز

 اّمى پیامبر و قرآن

ید قرآن ین مج لب ا یات در را مط عدد آ یان صراحت به و مت  ب

 نیز( ص) محمد. است نخوانده درس و است امى محمد كه كند مى

 میان در كه خود خویشاوندان و اقوام برابر در را ادعا این

نان ته پرورش آ عالم بود، یاف مود ا مان و ن یات ه  بر كه را آ

 یك حتى و خواند آنان براى دارند، داللت بودنش سواد بى و امى

 و ننمود تكذیب را او و نكرد انكار را مطلب این آنان از تن

 .است( ص) خدا رسول ادعاى صدق بر روشن دلیل خود این

لى ین با و سول كه ا نده، درس( ص) خدا ر  یاد سوادى نخوا

ته تابى بود نگرف مال كه آورد ك عارف از ماال لى م قایق و عق  د

مى سفى و عل ست، فل ین كه طورى به ا تاب ا كار ك سفه اف  و فال

شمندان لب خود به را دان كرین و ج  را عالم غرب و شرق متف

 ها اندیشه و افكار بر تفوق این و است ساخته متحیر و مبهوت

مت تا مه قیا هد ادا شت خوا یان و دا هد پا ین و پذیرفت نخوا  ا

 .است مجید قرآن اعجاز هاى جنبه ترین بزرگ از خود

 خود مخالفین با و كنیم نظر صرف مسلم حقیقت این از اگر ما

( ص) خدا رسول كه كنیم فرض و گیریم پیش مماشات و اغماض راه

مى بوده سواد بى و ا ست، ن مات ا صیالتى و تعلی یده تح  هر و د



نه لوم، گو عارف، ع نون م گران از را تاریخ و ف ته فرا دی  گرف

ست ین در ا خالفین باز صورت ا شكال یك در ما، م  و تر بزرگ ا

 از فرارى راه و پاسخ كه گرفت خواهند قرار ترى عجیب بست بن

 خدا رسول كه است این سخن این الزمه زیرا باشند نداشته آن

                         عصر دانشمندان از را خود معلومات( ص)
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 نموده استفاده آنان اطالعات و افكار از و گرفته فرا خویش 

 تنها نه داشته، عرضه بشر براى وى چه آن كه صورتى در است،

 ندارد سازش و سنخیت خویش عصر دوران مردم عقاید و افكار با

 .است گرفته قرار ها آن مقابل نقطه در درست بلكه

یرا ظر از ز سلم تاریخ ن ست، م مى ا سول كه مرد  با( ص) خدا ر

نان صر آ یان در و معا نان م ته پرورش آ  از اى عده بود، یاف

 گروه و بودند بند پاى خرافات و اوهام به و پرستى بت به آنان

گر یز دی هل ن تاب ا عارف، بوده، ك كام م شان و اح  از را عقاید

 فرض اگر. آوردند مى دست به انجیل و تورات از و عهدین كتب

 با كه دانشمندان همان از را خویش تعالیم( ص) محمد كه كنیم

نان صر آ خذ بود، معا مده، قرآن در كه مطالبى نموده، ا  از آ

 نخواهد چنین ادعا این الزمه آیا است، گرفته انجیل و تورات

 وى معارف و گفتار بر روز آن متداول افكار و عقاید كه بود

تو نده پر ست افك یان در و ا عارف م عارفى و قرآن م  در كه م

 داشته وجود تقارن و تشابه نوع یك است، آمده انجیل و تورات

 و ماهوى تفاوت عهدین كتب با قرآن كه بینیم مى ما اما باشد؟

صولى هام، با قرآن و دارد ا فات او ماتى و خرا تب كه موها  ك

هدین گر و ع صادر دی مى م صر، آن عل مال ع  بود، ها آن از ماال

 را الهى و عقلى معارف اخالقى، و علمى حقایق. كند مى مبارزه

 در كه را خرافاتى سازد، مى منزه و پاك اباطیل گونه این از

ــه ــاكم روز آن جامع ــوده، ح ــن از ب ــد دام ــى و توحی  خداشناس

 .زداید مى

 را خدا و كند مى مطرح را خداشناسى و توحید مسئله مجید قرآن

 بوده، آن شایسته و الیق كه نماید مى تعریف و توصیف چنان آن

 از و باشد مى الوهّیتش و ربوبّیت مقام و خدایى شأن با مطابق

قص چه آن ساند مى را خدا حدوث و ن ئه ر موده، تنزیهش و تبر  ن

 سازد مى مبرا اباطیل و اوهام گونه این از را وى قدسى ساحت

 در را اصولى و صحیح روش همین نیز نبوت مسئله در همچنین و

 .گیرد مى پیش

نك یات ای ندى آ ین باره در را چ سئله دو ا سئله: م ید م  و توح

 :آوریم مى جا این در قرآن نظر از نبوت



 قرآن در توحید

 :كند مى معرفى چنین را خدا مجید قرآن

 األْ ْرضِ  و   السَماواتِ  ِفي ما ل هُ  ب لْ  سُْبحان هُ  و ل دا   هللاَُ  اَتخ ذ   قاُلوا و  

                     السَماواتِ  ب ِدیعُ . قاِنُتون   ل هُ  ُكل  
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 «1. »ف ی ُكونُ  ُكنْ  ل هُ  ی ُقولُ  ف ِإَنما أ ْمرا    ق ضى ِإذا و   األْ ْرضِ  و   

 فرزندى خود براى خداوند: گفتند[  مشركان و نصارى و یهود] 

 در چه آن بلكه است منّزه نسبت این از او. است نموده اتخاذ

 او برابــر در همــه و اوســت آن از اســت، زمــین و هــا آســمان

 وجود به كه گاه آن. است زمین و ها آسمان بخش هستى خاضعند،

 پدید فورا هم آن! آى پدید: گوید مى دهد، مى فرمان چیزى آمدن

 .آید مى

 «2. »الَرحِیمُ  الَرْحمنُ  ُهو   ِإالَ  ِإله   ال واحِد   ِإله   ِإلُهُكمْ  و  

بود ند شما مع نه خداو ست یگا یر كه ا بودى او از غ  شایسته مع

 .است مهربان و بخشنده او كه زیرا نیست، پرستش

 ِفي ما ل هُ  ن ْوم   ال و   ِسن ة   ت ْأُخُذهُ  ال اْلق یُّومُ  اْلح يُّ  ُهو   ِإالَ  ِإله   ال هللاَُ 

 «3. »األْ ْرضِ  ِفي ما و   السَماواتِ 

 ذات به قائم و زنده او. نیست یگانه خداوند جز معبودى هیچ

 خواب گاه هیچ. هستند او به قائم دیگر موجودات و است خویش

مى فرا را او سنگینى و سبك یرد ن ظه و] گ  در تدبیر از اى لح

هان ستى، ج فل ه مى غا ند ن سمان در چه آن[ ما  در چه آن و ها آ

 .است او آن از است زمین

فى ال هللاَ   ِإنَ  هِ   ی ْخ ي ء   ش يْ  ع ل ْی ي ال و   األْ ْرضِ  ِف َماءِ  ِف و  . الس ِذي ُه  اَل

ي ُیص وُِّرُكمْ  حامِ  ِف ف   األْ ْر شاءُ  ك ْی له   ال ی  و   ِإالَ  ِإ یزُ  ُه یمُ  اْلع ِز . اْلح ِك

«4» 

 پنهان و مخفى خدا براى چیزى زمین در نه و ها آسمان در نه

 كه چنان آن مادران رحم در را شما كه است كسى او. ماند نمى

 توانا خداى آن جز معبودى بنابراین،. كند مى تصویر خواهد، مى

 .نیست حكیم و

 ُكلِّ   ع لى ُهو   و   ف اْعُبُدوهُ  ء   ش يْ  ُكلِّ  خاِلقُ  ُهو   ِإالَ  ِإله   ال ر بُُّكمْ  هللاَُ  ذِلُكمُ 

یل   ء   ش يْ  هُ  ال. و ِك صارُ  ُتْدِرُك و   و   األْ ْب ْدِركُ  ُه صار   ُی و   و   األْ ْب یفُ  ُه  الَلِط

 «5. »اْلخ ِبیرُ 



 هر و نیست خدایى او از غیر كه شما پروردگار و خدا است این

 همه بر اوست كه بستایید را او پس است، آفریده او هست چه

یز سلط چ یار صاحب و م یدگان. اخت لى عاجز او درك از د  او و

یدگان ند، مى درك را د ست خدایى ك یر ا بل غ  عین در و درك قا

 .آگاه حال
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 «1. »ُتْؤف ُكون   ف أ َنى ُیِعیُدهُ  ُثمَ  اْلخ ْلق   ی ْبد ُؤا هللاَُ  ُقلِ 

گو نان به ب ها آ ست تن هان به كه خدا ستى، ج ستى ه شد، مى ه  بخ

ستى سپس جا به شما پس ستاند مى باز آن از را ه  روى ك

 .گردانید مى

ها ع م د   ِبغ ْیرِ  السَماواتِ  ر ف ع   اَلِذي هللاَُ   اْلع ْرشِ  ع ل ى  اسْت وى ُثمَ  ت ر ْون 

َْمس   س خَر   و   ل   اْلق م ر   و   الش ِري ُك د بِّرُ  ُمس مًّى ألِ ج ل   ی ْج ر   ُی  ُیف صِّلُ  األْ ْم

 «2. »ُتوِقُنون   ر بُِّكمْ  ِبِلقاءِ  ل ع َلُكمْ  اآلیاتِ 

مان ست ه سمان كه خدا بل كه ستونى بدون را آ یدن قا شد، د  با

شت، خت عرش به سپس برافرا شید و ماه و پردا یع را خور  و مط

مانبردار گان كه ساخت خود فر نى مدت تا هم  و سیر در معی

 گونه بدین( خداوند) اوست دست در امور همه تدبیر و جریانند

یات صیل را خویش آ ضیح و تف هد مى تو قاى به شما تا د  ل

 .كنید باور و یقین پروردگارتان

و   و   له   ال هللاَُ  ُه و ، ِإالَ  ِإ دُ  ل هُ  ُه ي اْلح ْم لى ِف ِر ةِ  و    األُو  ل هُ  و   اآلخ

 «3. »ُتْرج ُعون   ِإل ْیهِ  و   اْلُحْكمُ 

 و حمد اوست براى و نیست خدایى او جز كه یگانه خداى اوست

 نیز فرمان و حكم روز، واپسین تا روز نخستین از ابدى سپاس

 .بود خواهد او سوى به هم همگان برگشت و اوست آن از



و   ِذي هللاَُ  ُه له   ال اَل و   ِإالَ  ِإ بِ  عاِلمُ  ُه َهاد ةِ  و   اْلغ ْی و   الش لَرْحمنُ  ُه  ا

 اْلُمْؤِمنُ  السالمُ  اْلُقدُّوسُ  اْلم ِلكُ  ُهو   ِإالَ  ِإله   ال اَلِذي هللاَُ  ُهو  . الَرحِیمُ 

یزُ  اْلُمه ْیِمنُ  ارُ  اْلع ِز  هللاَُ  ُهو  . ُیشِْرُكون   ع َما هللاَِ  سُْبحان   اْلُمت ك بِّرُ  اْلج َب

خاِلقُ  باِرئُ  اْل ْماءُ  ل هُ  اْلُمص وِّرُ  اْل ْنى األْ س ي ما ل هُ  ُیس بِّحُ   اْلُحس  ِف

 «4. »اْلح ِكیمُ  اْلع ِزیزُ  ُهو   و   األْ ْرضِ  و   السَماواتِ 

مان او ست خدایى ه یر كه ا ست، خدایى او از غ شكار بر نی  و آ

 .مهربان و بخشایشگر اوست آگاه، پنهان

 و پاك مطلق، پادشاه اوست نیست، خدایى او جز كه خدایى اوست

یوب، از عارى گاه او ع نى پناه خش، ایم بان و حافظ ب  نگه

 همه به مسلط و محیط معنا، تمام به مقتدر و غالب ها، انسان

 او به چه آن از خداوند، است منزه و پاك بزرگوار،. است چیز

 .ورزند مى شرك

ست نده، خداى او جاد آفرین نده، ای قاش كن هان صورتگر و ن  ج

 اوست براى آفرینش،
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 او بر است، زمین و ها آسمان در چه آن. نیك هاى نام و اوصاف

 .حكیم و توانا خداى اوست و گوید مى تسبیح

هان خداى قرآن آرى، ستى ج ین را ه نین ا صیف چ ند مى تو  در و ك

 شواهد و دالیل كه گیرد مى پیش را روشى همان پروردگار، اوصاف

 همان سالم و صحیح عقل و كند مى تصدیق و تأیید را همان عقلى

 .پذیرد مى را

نده ند خوان یا! ارجم مى كه فرد یك براى آ نده درس و ا  نخوا

 كه است ممكن كند، زندگى جاهلى و منحط محیط یك در و باشد

ین نین ا عارف چ یق م مى دق قایق و عل لب ح سفى جا  آن در را فل

 !كند؟ بیان و درك عالى سطح چنان

 قرآن در نبوت

ید قرآن ندگى تاریخ به مج یامبران ز شته پ بوت عالم و گذ  ن

 باالتر كه اوصاف زیباترین و بهترین با را آنان و شده وارد



صور آن از ست مت فى نی موده معر یك صفت هر با و ن مه كه ن  الز

 زشتى صفت و رذیلت هر از و ستوده است، پیامبر قداست و عظمت

قام با كه بوت م هى سفارت و ن ئه ندارد، سازش ال موده تبر  ن

 .است

 :كنیم مى بازگو باره این در را چندى آیات اینك

 ِعْند ُهمْ  م ْكُتوبا   ی جُِدون هُ  اَلِذي األُمِّيَ  الَنِبيَ  الَرسُول   ی َتِبُعون   اَلِذین  

ي ْوراةِ  ِف یلِ  و   الَت اْلم ْعُروفِ  ی ْأُمُرُهمْ  اإلِْْنِج هاُهمْ  و   ِب  اْلُمْنك رِ  ع نِ  ی ْن

 «1. »اْلخ باِئث   ع ل ْیِهمُ  ُیح رِّمُ  و   الَطیِّباتِ  ل ُهمُ  ُیحِلُّ  و  

نان ستاده از كه آ یامبر ،[خدا] فر مى پ یروى ا ند، پ  كن

یامبرى شان در را او صفات كه پ ند، مى پیش نان یاب  به را آ

عروف ستور م هد مى د كر از و د  را ها پاكیزه دارد، مى باز من

 .كند مى تحریم را ها پاك نا شمرد، مى حالل آنان براى

و   ِذي ُه ي ب ع ث   اَل ُوال   األُمِّیِّین   ِف ْنُهمْ  ر س وا ِم هِ  ع ل ْیِهمْ  ی ْتُل  و   آیاِت

ز كِّیِهمْ  مُ  و   ُی تاب   ُیع لُِّمُه نْ  كاُنوا ِإنْ  و   اْلحِْكم ة   و   اْلِك لُ  ِم ي ق ْب  ل ِف

 «2. »ُمِبین   ض الل  

ست یان از كه او مت م ىّ  ا یامبرى سواد، بى و اّم شان از پ  خود

خت یات تا برانگی شان را خدا آ ند، تالوت برای یل از ك  و رذا

 آنان بر را حكمت و كتاب سازد، پاكشان اخالقى مفاسد
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 به آشكار گمراهى و ضاللت در آن از پیش آنان گرچه بیاموزد،

 .بردند مى سر

 براى و« 1» ع ِظیم   ُخُلق    ل ع لى ِإَنك   و  . م ْمُنون   غ ْیر   أل  ْجرا   ل ك   ِإنَ  و  

ست مد اى] تو یك پاداش([ ص) مح یان بى و ن لق داراى تو و پا  خ

 .هستى اى پسندیده و عظیم

ــط فى هللاَ   ِإنَ  ــا   و   آد م    اْص ــراِهیم   آل   و   ُنوح ــران   آل   و   ِإْب ــى ِعْم  ع ل 

 «2. »اْلعال ِمین  

 بر را عمران خاندان و ابراهیم خاندان و نوح و آدم خداوند

 .داد برترى جهانیان

راِهیمُ  قال   ِإذْ  و   یهِ  ِإْب هِ  و   ألِ ِب ي ق ْوِم ا ب راء   ِإَنِن ُدون   ِمَم  ِإالَ . ت ْعُب

 «3. »س ی ْهِدینِ  ف ِإَنهُ  ف ط ر ِني اَلِذي



[ آذر عمویش] پدر به ابراهیم كه را هنگامى بیاور خاطر به و

 كس آن مگر بیزارم، پرستید مى شما چه آن از من: گفت قومش و

 .كرد خواهد هدایتم او هم و آفریده مرا كه

ِري ك ذِلك   و   راِهیم   ُن وت   ِإْب َماواتِ  م ل ُك ون   و   األْ ْرضِ  و   الس ن   ِلی ُك  ِم

وِقِنین   ین و« 4» اْلُم نین ا كوت چ سمان مل مین و ها آ مت و] ز  حكو

 استدالل آن با تا] دادیم نشان ابراهیم به را[ خداوند مطلقه

 .شود یقین اهل و[ كند

 و   ق ْبلُ  ِمنْ  ه د ْینا ُنوحا   و   ه د ْینا ُكالًّ  ی ْعُقوب   و   ِإسْحاق   ل هُ  و ه ْبنا و  

نْ  هِ  ِم ُل ْیمان   و   داُود   ُذرَِّیِت ُف   و   أ یُّوب   و   س سى و   ُیوس  و   هاُرون   و    ُمو

 ِمن   ُكل   ِإْلیاس   و    ِعیسى و    ی ْحیى و   ز ك ِرَیا و  . اْلُمْحِسِنین   ن ْجِزي ك ذِلك  

اِلحِین   ْماِعیل   و  . الَص وُنس   و   اْلی س ع   و   ِإس طا   و   ُی ْلنا كالًّ  و   ُلو  ف َض

ــى ــال ِمین   ع ل  ــنْ  و  . اْلع ــاِئِهمْ  ِم ــاِتِهمْ  و   آب ــواِنِهمْ  و   ُذرَِّی  و   ِإْخ

 «5. »ُمسْت ِقیم   ِصراط    ِإلى ه د ْیناُهمْ  و   اْجت ب ْیناُهمْ 

 آنان همه و بخشیدیم را یعقوب و اسحاق ،(ابراهیم) وى براى

مودیم هدایت را مودیم هدایت را نوح آن از پیش و ن  از و ن

ندان یوب، سلیمان، داود، او فرز سف، ا سى یو  را هارون و مو

كاران به ما. كردیم هدایت ین نیكو نین ا هیم مى پاداش چ  و د

نین] یا[  همچ یى و زكر سى و یح یاس و عی مه ال  صالحان از ه

 پدران از برخى و را لوط و یونس و الیسع و اسماعیل و بودند

ندان و یان بر را شان برادران و فرز ترى جهان یم بر  بر و داد

 .كردیم شان هدایت مستقیم و راست راه به و برگزیدیم همگان
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 ف َضل نا اَلِذي للَِِ  اْلح ْمدُ  قاال و   ِعْلما   سُل ْیمان   و   داُود   آت ْینا ل ق دْ  و  

 «1. »اْلُمْؤِمِنین   ِعباِدهِ  ِمنْ  ك ِثیر    ع لى

شى سلیمان و داود به ما و ظیم دان یم ع نان و داد یز آ  ن

 بسیارى بر را ما كه است خداوندى آن از سپاس: گفتند متقابال

 .بخشید برترى مؤمنش بندگان از



 «2. »األْ ْخیارِ  ِمن   ُكل   و   اْلِكْفلِ  ذ ا و   اْلی س ع   و   ِإسْماِعیل   اْذُكرْ  و  

سماعیل سع و ا فل ذو و الی مه كه كن یاد را الك نان ه  از آ

 .بودند نیكان

ك   ِذین   ُأولِئ ن   ع ل ْیِهمْ  هللاَُ  أ ْنع م   اَل نْ  الَنِبیِّین   ِم ةِ  ِم نْ  و   آد م   ُذرَِّی  ِمَم

 و   ه د ْینا ِمَمنْ  و   ِإسْراِئیل   و   ِإْبراِهیم   ُذرَِّیةِ  ِمنْ  و   ُنوح   م ع   ح م ْلنا

نا لى ِإذا اْجت ب ْی یاتُ  ع ل ْیِهمْ   ُتْت لَرْحمنِ  آ َُجدا   خ رُّوا ا . ُبِكیًّا و   س

«3» 

 ارزانى ایشان بر را نعمتش خداوند كه بودند پیامبرانى آنان

شت ندان از. دا سانى از و آدم فرز ند ك  سوار نوح با كه بود

شتى مودیم ك نان. ن ندان از آ براهیم خا سماعیل و ا  از و ا

یدگان و شدگان هدایت ند برگز قت هر كه بود یات و  بر خدا آ

شان یه شد، مى تالوت ای نان گر ندگى و مذلت خاك بر ك  ب

 .افتادند مى

ین سمتى بود ا یات از ق ید قرآن آ صیف باره در كه مج  و تو

 .است آمده آنان قداست و عظمت و انبیا تنزیه
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 انجیل و تورات با قرآن مقایسه و تطبیق

 انجیل و تورات در نبوت و توحید

ندگان یز خوان تار! عز یه و گف ید باره در را قرآن نظر  و توح

 نمودید، مطالعه پیامبران شخصیت و عظمت مورد در و خدا صفات

نك یه به ای تب نظر هدین ك جه ع ید تو یات با را آن و كن  و نظر

 .نمایید تطبیق و مقایسه قرآن گفتار

تب هدین ك ین در ع سئله دو ا ته سخن فراوان م ند گف لى ا  هر و

 پیامبران نموده، تقدیس و تنزیه را خداوند قرآن، كه مقدار

 به ها كتاب این است، داده اوج انسانى مقام ترین عالى به را

مان قدار، ه قام م یت م نّزل را الوه نه داده، ت مال هرگو  اع

 .دهند مى نسبت خدا پیامبران به را ناشایستى

 از و انجیل و تورات از نمونه چند حقیقت این شدن روشن براى

 :آوریم مى جا این در را عهدین كتب مختلف فصول



ستان -1 شت از ها آن شدن خارج و حوا و آدم دا  تورات در به

 :است آمده چنین

ند جازه آدم به خداو مام از كه داد ا یوه ت شت هاى م ناول به  ت

ند یوه جز به ك خت م فت، در نى معر خت یع یر شناخت در . شر و خ

ند مود آدم به خداو گر! آدم: فر ین از روزى ا یوه ا ناول م  ت

 .مرد خواهى روز همان كنى،

ند سپس سرش آدم، از خداو ید را حوا هم شت در دو هر و آفر  به

 مارى ناگهان دادند، نمى تشخیص را بد و نیك زیرا بودند لخت

 خوردن به و كرد راهنمایى ممنوع درخت آن بر را آنان و آمد

یوه شویق آن، م مود شان ت نین و ن فت چ یوه خوردن با شما: گ  م

 میوه این از اگر كه داند مى خداوند چون بلكه میرید نمى درخت

                    تشخیص را بد و نیك شده، باز چشمتان بخورید

 81: ص قرآن، درمسائل بیان

ید  ین داد خواه ست ا هى آن خوردن از را شما كه ا موده ن  ن

 .است

تار حوا و آدم چون ند باور را مار گف یوه از و نمود  آن م

 و هستند لخت كه فهمیدند و گردید باز چشمشان خوردند، درخت

گى با شان لن شانیدند را خود ند. پو شت در كه خداو  قدم به

 مخفــى خــدا از را خــود حــوا و آدم و دیــد را آنــان زد، مــى

 چون: گفت وى آدم؟ هستى كجا كه زد صدا را آدم خدا،. نمودند

. عریانم من كه زیرا نمودم مخفى را خود شنیدم را تو صداى

فت خدا نه: گ یدى چگو یانى؟ كه فهم گر عر یوه آن از م  كه م

 خوردى؟ بودم، كرده ات نهى

 خورده شجره آن از آدم كه شد آشكار خداوند براى كه گاه آن

 زشت و بد و خوب شده، ما مانند نیز آدم دیگر حاال: گفت است،

 دراز را دستش اكنون هم است، ممكن و است شناخته را زیبا و

 زنده همیشه براى و بخورد نیز زندگى و حیات درخت از و كند

 راند بهشت از را او خدا كه بود این باشد، ما مثل و بماند

 «1. »داد قرار حائلى حیات درخت و آدم میان و

 :گوید مى دیگر جاى در تورات باز و

مان قدیمى مار ست شیطان ه یز شیطان و ا مان ن ست ه مه كه ا  ه

 «2. »دهد مى سوق گمراهى و ضاللت سوى به را دنیا

نده یز خوان ظه! عز ید، مى مالح تاب كن صطالح به هاى ك سمانى، ا  آ

نه هى قدس ساحت چگو موده، كذب به متهم را ال سبت ن كر، ن  م

 را آدم خداوند كه گونه بدین دهد، مى او به ترس و دروغ غدر،

 مرگ درخت آن، كه گفت و ساخت ممنوع معرفت درخت از دروغ به



 استفاده نیز حیات درخت از آدم كه ترسید خدا چون سپس و است

ند ندگى به و ك ید ز شگى و جاو ست همی بد د  و خدایى در و یا

ضه او با سلطنت ید، معار ین نما شت از را وى كه بود ا  به

 .راند بیرون

 جسم خداوند كه شود مى استفاده! آسمانى كتاب این از باز و

ست یان در و ا شت م ند مى قدم به سبت و ز هل ن گار به ج  پرورد

 .بود اطالع بى آدم گاه مخفى و محل از وى كه دهد مى

 خدا از تر خیرخواه را شیطان كتاب این كه، این بدتر همه از

 را آدم و كرد نصیحت آدم بر شیطان كه گوید مى و كند مى معرفى

هل تاریكى از نش نور به نادانى و ج فت و دا مایى معر  راهن

 .آموخت وى به را بد و نیك تشخیص و نمود

 :است آورده چنین را نمرود و ابراهیم داستان تورات -2
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براهیم بر در ا مرود، برا سر ن  خویش خواهر را ساره خود هم

 زیبایى زن ساره ولى كرد كتمان را بودنش همسر و نمود معرفى

مرود بود، ست از را او ن براهیم د فت ا قابال و گر براهیم مت  ا

بت مورد را مك و داد قرار خویش مح  وى بر فراوان مالى ك

مود براهیم روز آن از. ن سفند، گاو، داراى ا یان گو  چهارپا

مان داراى و فراوان یزان و غال نى ثروت و شد كن ست به كال  د

 .آورد

مرود كه گاه آن سر ساره برد پى ن براهیم هم ست بوده ا  نه ا

براهیم به او، خواهر فت ا یت چرا: گ مان را واقع مودى كت  و ن

ست از را ساره كه شدى سبب بودم تو د سر و ر  قرار خویش هم

 «1. »داد پس باز ابراهیم به را ساره نمرود، سپس دادم؟

ین از ستان ا نین دا ستفاده چ براهیم كه شود مى ا مل خود ا  عا

ساد جب شده، ف یده آن مو ست گرد مرود كه ا سر ن  را ساره وى هم

 به ابراهیم كه حاشا!! برگزیند همسرى به گرفته، او دست از

 شوند نمى آن مرتكب نیز عادى افراد كه زشتى و قبیح امر چنین

كب ترین از وى كه صورتى در گردد، مرت مى و عزیز  ترین گرا

 .خداست پیامبران

 :كه است آمده چنین تورات در دخترانش و لوط داستان -3



 گشته پیر ما پدر اینك: گفت خواهرش به لوط بزرگ دختر شبى

 را پدر بیا كند، نزدیكى ما با كه نیست كسى زمین روى و است

 زمین روى در را پدر نسل تا شویم همبستر وى با و دهیم شراب

نده گه ز یم ن مان در. دار ند شراب را خویش پدر شب ه  و داد

تر ستر وى با تر بزرگ دخ یز دوم شب. شد همب  شراب را او ن

 پدر از دختر دو هر و شد بستر داخل وى با كوچك دختر دادند،

 «موآب» را او و آورد دنیا به پسرى بزرگ دختر. شدند آبستن

 دنیا به پسرى نیز كوچك دختر و است «موآبیین» پدر كه نامید

 است «عمون بنى» پدر وى و گذاشت «عمى بن» را او نام و آورد

 «2. »است باقى دنیا در شان نسل امروز به تا كه

 و بزرگ پیغمبر آن لوط، حضرت به تورات كه چه آن است، این

 عقل باید عزیز خواننده دهد، مى نسبت وى دختران و خدا پاك

 .كند قضاوت مورد این در داده، قرار داور را خویش

 :كه است آمده تورات در -4

سحاق ست ا بوت خوا یامبرى و ن ند به را پ سو» خود فرز  «عی

 را اسحاق «یعقوب» دیگرش فرزند موقع آن در ولى كند واگذار

 «عیسو» همان او كه كرد وانمود چنین وى بر و داد فریب
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ست عام اسحاق، پذیرش براى و ا ماده شراب و ط سحاق و كرد آ  ا

عام آن از ناول شراب و ط مود ت ثر در سپس. ن مان ا له ه  و حی

 بود، برده كار به پیامبرى به رسیدن براى یعقوب كه نیرنگ

 و باش برادرانت سرور و آقا تو: گفت چنین و نمود دعا را او

 آنان بر لعن. نمایند كوچكى و تواضع تو بر مادرت و فرزندان

 مبارك را تو كه آنان بر مباركى و خوشى. كنند لعن تو بر كه

 .گویند باد

 وى از را نبوت گوى یعقوب برادرش كه فهمید آمد، عیسو وقتى

بوده ست، ر فت پدرش به ا یز مرا جان پدر: گ كت ن یامبرى بر  پ

سحاق! ده فت ا قا را او من: گ مه، سرور و آ  برادران و تو ه

گرت نده و غالم را دی ندم با را او و ام داده قرار وى ب  و گ

 باره در دیگر پسرجان. ام گردانیده نیرومند و ثروتمند شراب

 بكنم؟ توانم مى چه تو

 «1. »نمود بلند گریه به را خویش صداى عیسو كه بود جا این



ستى یا را بودن آ قام ر بوت م صور ن قول و مت ست؟ مع یا! ا  آ

 تفویض دروغ و مكر موجب به را پیامبرى و نبوت مقام خداوند

 تزویر، و كارى فریب دروغ این با یعقوب واقعا آیا! نماید؟ مى

مان سحاق كه طور ه ند زد، گول را ا یز را خداو  و زد گول ن

 تعالى! »گرداند؟ باز اهلش به را نبوت نتوانست دیگر خداوند

 .«كبیرا علّوا ذلك عن هللاّ 

مان شاید ستى ه ست شراب م فرادى كه ا شته را ا نین وادا  چ

 .بدهند اسحاق به را خوردن شراب نسبت و كنند جعل را خرافات

 :كه است آمده تورات در باز -5

 «ثامار» و نمود زنا «عیر» فرزندش همسر «ثامار» با «یهدا» 

 به «زارع» و «فارص» هاى نام به فرزند دو و شد آبستن وى از

 «2. »آورد دنیا

گر، طرف از و یل دی تى انج یز م صحاح در ن سب اول، ا سوع» ن  ی

 داود پدرش و سلیمان و مسیح حضرت آورده، تفصیل به را «مسیح

سل از را مان ن مان و «فارص» ه صى ه سیله به كه شخ ناى و  ز

 .كند مى معرفى است، آمده وجود به پسرش همسر با یهودا

 زنا هم آن بیایند، وجود به زنا از خدا پیامبران كه حاشا

 و آفریننده ولى فرزند همسر و محارم با
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جود، تورات سازنده جى مو ته به ار شته و ها گف  خود هاى نو

 .ندارد انبیا به بستن افترا و تهمت از پروایى و نهد نمى

 :است آمده تورات در باز -6

سر با داود یاى» هم هد «اور نا مؤمن و مجا مود ز سر و ن  هم

 رسوایى، و افتضاح ترس از داود. شد حامله زنا این از اوریا

قام به شى پرده م مد بر پو یا» به و آ ستور «اور  به داد د

نه ته، اش خا سرش با رف كى هم ند نزدی له تا ك سر بودن حام  هم

یا سب وى خود به اور لى شود منت یا» و ناع «اور مود امت  و ن

 در وى غالمان و «یوآب» من سرور و آقا كه رواست چگونه: گفت

 و خوردن با و روم خود خانه به من و برند سر به صحرا میان



 به! هرگز نه ؟!شوم همبستر همسرم با و كنم دلخوش آشامیدن

 .دهم نمى انجام را كار این هرگز من كه سوگند عزیزت جان

شى پرده از داود چون ید و مأیوس ماجرا پو ید، ناام  آن گرد

یا» روز گه خویش نزد را «اور شت ن عوت را او و دا مود د  كه ن

 روز آن فرداى نمود، مست را او و خورد مشروب و غذا وى نزد

یر به داود شكرش ام شت «یوآب» ل یا كه نو نگ یك در را اور  ج

 بگذارید تنها را او سپس دهید، قرار لشكر پیشاپیش در شدید

 .شود كشته تا

بق ستور ط یز یوآب داود، د مین ن جام را كار ه  بدین داد، ان

 اطالع داود به را او مرگ یوآب و شد كشته جنگ در اوریا گونه

 كه آن از پس و برد خویش خانه به را اوریا همسر داود داد،

 او داود شد، تمام شوهرش به نسبت اوریا همسر عزادارى ایام

 «1. »گرفت همسرى به رسما را

صحاح در و یل از اول ا تى انج یز م مده ن ست آ  سلیمان كه ا

 .است آمده دنیا به زن همان از داود پسر و خدا پیامبر

ندگان یز خوان ظه! عز ید مالح ین كه كن نه سازان دروغ ا  به چگو

ــام ــوت واالى مق ــب آن نب ــالى منص ــى ع ــت اله ــارت و جرئ  جس

 كه كسى به را زشت عمل این توان مى چگونه راستى! اند؟ نموده

صر داراى یرت مخت گى و غ ست، مردان سبت ا سد چه تا داد ن  به ر

 یك جا، این در و! یكتا؟ خداى پاك و بزرگ پیامبران از یكى

 متى انجیل در: كه این آن و دارد وجود نیز دیگرى مهم اشكال

مه در مین ادا ستان، ه نوان به سلیمان دا سر ع فى داود پ  معر

یل در شده، قا انج یز لو ضرت ن سى ح سر را عی فى داود پ  معر

 دو این و «نشست مى داود پدرش كرسى در مسیح: »گوید مى كرده،

 یكدیگر با نسبت
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 این و عیسى یا و بود داود پسر سلیمان آیا سازد؟ مى چگونه

 :كه خوانیم مى چنین تورات در -7!! نبودند برادر كه دو

صد سلیمان گان از زن هفت صد و آزاد گان از زن سی شت، برد   دا

ین نان ا لب ها، بت سوى به را او دل ز ند ج  به سلیمان. كرد

 معبود و بت «ملكوم» و «صدونیان» خداى و بت «عشتورت» دنبال

یان» فت «عمون ند. ر ین از خداو مل ا شت ع سند و ز  سلیمان ناپ

شمگین ید خ فت و گرد شاهى و سلطنت من: گ  پس تو از را پاد

 «1. »داد خواهم بردگانت از اى برده به و گرفت خواهم



 :كه است آمده چنین تورات در باز

 و( موآبیین بت) كموش و( صیدانیین بت) عشتورت براى سلیمان

كوم مونى بت) مل كده( ها ع لل هاى بت ندى و مج  بود، ساخته بل

 را ها بت و ها مجسمه كرد، نجس را ها بتكده آن «یوشیا» پادشاه

 و نمود قطع را هایش درخت و بشكست بود، ها خانه بت آن در كه

 «2. »برد بین از را دیگر هاى بتكده و ها بتكده آن تمام

لف نیم فرض: مؤ ست الزم كه ك یامبران، نی صوم پ ناه بى و مع  گ

شند صمت كه صورتى در -با یا ع یل با انب لى دال بت عق  شده ثا

 كند پرستش را ها بت پیامبرى كه است درست عقال آیا ولى -است

 را مردم دیگر سوى از و سازد بنا محكمى و عالى هاى خانه بت و

 نماید؟ دعوت همتا بى خداى پرستش و پرستى یگانه و توحید به

یا ین آ مل دو ا ظر از ع قل ن ضاوت! دارد؟ سازش هم با ع  به ق

 :خوانیم مى هوشع كتاب در -8!! عقل صاحبان عهده

 خودت براى برو: فرمود كه بود این هوشع به خدا سخن اولین

كار زن ندان و زنا نا فرز خاب ز یرا كن انت ین ز مین ا  از ز

 دختر «گوهر» رفت، نیز هوشع. است برگشته زناكنان خداوندگار

یم» فت را «بال سر دو او از و گر تر یك و پ یا به دخ . آورد دن

«3» 

 :فرمود هوشع به خدا كه خوانیم مى كتاب همین در باز

 خداوند كه طور همان بدار، دوست را رفیق صاحب و زناكار زن

 «4. »دارد مى دوست را اسرائیل بنى

 به و زنا به را پیامبرش خداوند كه كند مى باور چگونه عقل

 .دهد دستور زناكار زن محبت
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 .«كبیرا علوا ذلك عن هللاّ  تعالى» 

 گفتار قباحت مطالب این سازنده و نویسنده كه نیست تعجب جاى

ند درك را خود لى نك جب و شگفت و لل از تع مدن م  مردان و مت

 خرافات گونه این كه است كنونى عصر دانشمندان از و فضا عصر



تب در را هدین ك یل و تورات و ع ند مى انج  به هم باز و خوان

نین طالبى چ نین بر و م تاب چ مان هایى ك ند ای  را ها آن و دار

حى هى و تاب و ال سمانى ك ماى و آ سان راهن ند مى ها ان !! پندار

 عادت این از را خود كه تغییرناپذیر است عادتى تقلید! آرى

یدن، یر رهان ید زنج ستن هم از را تقل  شدن روان حق پى و گس

 .فرسا طاقت و مشكل بس است عملى

 :كه خوانیم مى چنین اناجیل در -9

 بیرون در برادرانش و مادر گفت مى سخن مردم براى مسیح روزى

 و مــادران ایــن: گفــت میــان آن از كســى بودنــد وى منتظــر

  تا برند مى سر به تو انتظار به بیرون در كه هستند برادرانت

 من برادران و كیست من مادر: گفت مسیح. بگویند تو با سخنى

: گفت و نمود شاگردانش به اشاره خود دست با سپس! كدامند؟

 كه من گفته به كس هر زیرا هستند من برادران و مادر اینان

سمان در ست آ هد، فرا گوش ها  من مادر و خواهر برادر، او د

 «1. »است

 قدرى و كنید دقت گفتار این سخافت در شما! عزیز خوانندگان

شید سیح كه بیندی نه م  دور خود از را خویش پاك مادر چگو

ند مى یدارش از را او و ك حروم د ست و سازد مى م یت و قدا  معنو

عریض مورد را او  ترجیح وى بر را شاگردانش داده، قرار ت

هد، مى سیح كه صورتى در د گر جاى در شاگردانش باره در م  دی

ید مى نان: گو مان آ ند ای نان باره در باز و« 2» ندار  آ

ید مى نان دل در: گو ندازه به آ خم ا شى ت مان خشخا جود ای  و

 «3. »ندارد

ین مان شاگردان ا ستند ها ه یان كه شبى ه سیح به یهود له م  حم

 وى از و نخوابند صبح تا كه نمود درخواست آنان از و كردند

ظت ند محاف لى كن  گوش او حرف به شاگردانش از كدام هیچ و

 را او شاگردها همان گرفتند، را او ها یهودى وقتى و ندادند

 «4. »دادند ترجیح قرار بر را فرار گذاشته، تنها

ین نه ها ا هاى از هایى نمو ستى كار ست ناشای  باره در كه ا

 .است آمده اناجیل در مسیح شاگردان

 :است آمده یوحنا انجیل در -10

__________________________________________________ 

 .8 باب لوقا، 3 باب مرقس، 12 باب متى،( 1) 

 .4 باب مرقس،( 2) 

 .17 باب متى،( 3) 



 .26 باب همان،( 4) 

 87: ص قرآن، درمسائل بیان                        

سیح شن یك در روزى م سى ج مود، شركت عرو قا ن شان اتفا  شراب

مام یده ت سیح بود گرد جاز راه از م نان براى اع مره شش آ  خ

 «1. »كرد درست شراب

یل در باز مده انج ست آ سیح كه ا  خوردن در و خورد مى شراب م

 «2. »نمود مى روى زیاده شراب

 از مسیح پاك مقام كه ناروا هاى نسبت و افتراها این از حاشا

 عهدین كتب در ها، این از گذشته است، دور به عظیم بهتان این

 .است شده تحریم و ممنوع صریحا شراب خوردن

 :گفت هارون به خداوند كه است آمده چنین تورات در: چنانچه

 به لب هرگز گردیدید، «اجتماع خیمه» وارد كه فرزندانت و تو

 فرا را شما نیستى و مرگ تا نزنید اى كننده مست هیچ و شراب

 و اعصار و قرون تمام در كه است دائمى حكم یك این نگیرد،

 زیبا و زشت تا دارد حكومت شما آینده هاى نسل تمام میان در

 «3. »دهید تشخیص هم از را ناپاك و پاك و

 است آمده چنین معمدان یوحناى مدح در نیز لوقا انجیل در و

 :كه

  به لب هرگز و داراست را بلندى مقام پروردگار پیشگاه در وى

 «4». زند نمى اى كننده مست هیچ و شراب

تب در هدین ك یل ع نى شواهد و دال مت بر فراوا جود شراب حر  و

ین با. دارد نه حال ا یل در چگو سبت انج  به خوردن شراب ن

 !است؟ شده داده الهى معصوم و پاك پیامبر آن مسیح، عیساى

 مباحث نتیجه

 آورى خنده و كننده گمراه مطالب و خرافات از قسمتى بود این

تب در كه هدین ك جود ع قل هیچ با و دارد و قى و ع  سازگار منط

 .نیست

 تا دادیم قرار عزیز خواننده اختیار در را ها نمونه این ما

قت با را ها آن عه د ند، مطال قل گاه آن ك جدان و ع  را خویش و

 محمد كه نمود ادعا توان مى چگونه كه دهد قرار قاضى و داور

 ها كتاب این از است، داده ارائه بشر براى كه را معارفى( ص)

باس موده، اقت یات ن ید قرآن محتو  و عالى سطح آن با را مج

 !است؟ نموده اتخاذ ها آن از دارد، كه استحكام
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نه باز ین توان مى چگو تاب ا حى را ها ك سمانى و شت، آ  با پندا

ین ین كه ا تاب ا سبت با ها ك من ناروا هاى ن یامبران پاك دا  پ

 .                       است نموده دار لكه را آنان شامخ مقام ساخته، آلوده را خدا
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 قرآن هماهنگى در اعجاز

 آن اعجاز و است اعجاز داراى مختلفى جهات از قرآن كه گفتیم

 دومین به اینك. دادیم توضیح فلسفى و عقلى معارف نظر از را

به جاز جن ماهنگى آن، و پردازیم مى قرآن اع مل ه ظم و كا  و ن

سجام یات در حاكم ان ست، قرآن آ نى ا چك یع ختالف ترین كو  و ا

 .ندارد وجود آن مفاهیم و آیات میان در تناقضى

ضیح ین تو سان هر: كه ا قل، ان لع عا به با و مط  خوبى به تجر

ند مى سى: دا یه بر كه ك ترا، و دروغ پا شریع اف  قانون و ت

ند گذارى ید، سخن یا ك هرا گو  وى قوانین و سخنان در ق

 .شود مى دیده هایى تناقض

ــا ــر مخصوص ــانون اگ ــذارى ق ــازى دروغ و گ ــائل در وى س  و مس

ضوعات هم مو قادى م قى و اعت صول در و اخال یق ا ندگى دق  در و ز

مات لف نظا ماعى مخت سترش اجت شته گ شد دا  درازى سالیان و با

 .انجامد طول به نیز

 اختالف و گویى تناقض در خواه نا خواه دروغگو انسان هر! آرى

تار در هد قرار گف فت خوا نه هیچ و گر  آن از فرارى راه گو

 در كه طورى به است این بشر طبیعت اقتضاى زیرا داشت نخواهد

 .«است حافظه كم دروغگو: »كه است آمده مثل

 به ها انسان زندگى امور و شئون تمام در كه مجید قرآن ولى

سیع طور نه و و ین در شده، وارد دار دام ته سخن موارد ا  و گف

شریع موده گذارى قانون و ت ست، ن ین با ا چك حال ا  ترین كو

 .است نشده مشاهده آن در تناقض و اختالف



ضوع در سى مو حث خداشنا سئله كرده، ب بوت م شیده پیش را ن  و ك

ست باره در عات، و مدن كردن اداره و سیا سائل در اجتما  م

 امور به و است نموده گذارى قانون زندگى شئون تمام و اخالقى

                        دیگر
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 وارد صلح و جنگ قوانین و تاریخ شناسى، كیهان: مانند نیز 

 ستارگان، و مالئكه قبیل از را زمینى و آسمانى موجودات شده،

 و است كرده توصیف انسان و حیوانات نباتات، دریاها، بادها،

ثل ناگون هاى م ناظر آورده، گو ناك م مت هول  بازگو را قیا

  ترین كوچك وصف این با ولى است رانده سخن بابى هر از نموده،

ضاد ضى و ت یان در تناق تار، م شریعات گف یات و ت یده آن نظر  د

شده سر در و ن ین سرتا حث ا یره از مبا قل دا  دور به خرد و ع

 .است نرفته

ثه یك به گاهى قرآن  تر بیش موارد در یا و مورد دو در حاد

عرض یده مت لى گرد یان در و ین م چك موارد ا ختالف ترین كو  و ا

 .یافت توان نمى تناقضى

نه براى ستان نمو سى دا ید قرآن در را مو ظه مج ید مالح  كه كن

ین ستان ا كرار قرآن در دا ندین در و شده ت مده مورد چ ست آ  ا

لى كات داراى مورد، هر در و یازات و ن صى امت  كه بوده خا

 كه این بدون اند، نداشته را امتیازها و نكات آن دیگر موارد

 دیده تناقضى و اختالف ترین كوچك داستان ریشه و مطلب اصل در

 .شود

گر ته بدین ا یز نك جه ن یات كه شود تو عه یك قرآن آ  نازل دف

 هاى مناسبت با تدریجا سال سه و بیست مدت در بلكه نگردیده

 تر بیش حقیقت این. است شده نازل گوناگون حوادث در و مختلف

شن هد رو ید خوا یه از قرآن كه گرد ند ناح  فرود بزرگ خداو

مده، شر قدرت از آ شد مى خارج ب یرا با ضاى ز مان طول اقت  و ز

صله یات نزول در طوالنى هاى فا ستردگى حال عین در و قرآن آ  گ

ین آن، تى كه بود ا ین وق یات ا مع جا یك در آ ید، ج  در گرد

 .شود دیده اختالف و ناهماهنگى ها آن میان

لى نیم مى و جاز صورت دو هر در قرآن كه بی فظ را خود اع  ح

 متفرق همان در شد، مى نازل قطعه قطعه كه روز آن: است نموده

جزه بودنش مانى و بود مع لت از كه هم ز عه حا عه قط  بودن قط

 خود به اعجاز از دیگرى جنبه شد، آورى جمع جا یك در و خارج

 .گرفت

 جا آن كند، مى اشاره امتیاز و خصوصیت این به نیز قرآن خود

 :گوید مى كه



ْرآن   ی ت د َبُرون   ف ال أ   نْ  كان   ل وْ  و   اْلُق دِ  ِم رِ  ِعْن یهِ  ل و ج ُدوا هللاَِ  غ ْی  ِف

 «1. »ك ِثیرا   اْخِتالفا  

 بود، خدا غیر سوى از اگر كه اندیشید نمى قرآن باره در آیا

 .یافتند مى آن در فراوانى اختالف

 رهبرى وجدانى و فطرى موضوع یك به را انسان شریفه آیه این

 متكى دروغ و كذب بر خویش گفتار و ادعا در كس هر: كه كند مى

شد، یاتش در با ختالف نظر یانش در و ا ناقض، ب شكار و ظاهر ت  آ

هد لى شد خوا ین و ختالف ا ناقض و ا تاب در ت سمانى ك ( قرآن) آ

 بنابراین، پس ندارد، وجود
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ته و ساخته قرآن كر پرداخ شر ف بوده، ب یه بر ن  و دروغ پا

 .است نشده بنیان افترا

 به كه نیست مطلبى تناقض و اختالف از قرآن بودن عارى و پاك

 حتى كه است روشنى حقیقت بلكه باشد نیازمند برهان و دلیل

 فصحا، و است نموده درك كامال را حقیقت این نیز روز آن عرب

 .داشتند اذعان آن بر هم زمان آن دانان سخن و بلغا

تار ید گف یره بن ول نده گواه مغ ست آن ز بو كه جا آن ا هل ا  ج

ست ظر وى كه خوا براز قرآن باره در را خود ن ید، ا  چنین نما

 :گفت

 كسى شما میان در سوگند خدا به بگویم؟ چه قرآن باره در من

 در باشد، آشنا عرب قصاید و اشعار با من اندازه به كه نیست

 من پاى به كسى رجز و شعر فنون و بالغت و فصاحت رموز شناخت

 آگاهم نیز جنیان اشعار به حتى شعر، گونه هر به من رسد، نمى

 ها این از یك هیچ به گوید مى محمد كه این! سوگند خدا به ولى

فتم كه سم خدا به آرى ندارد، شباهت گ تار! ق مد گف  داراى مح

 و شكند مى درهم را شیرینى و بلی  سخن هر كه است خاصى حالوت

مام بر ها ت ترى گفتار تر و دارد بر صور سخنى آن از بر  مت

 .نیست

 راضى تو از تو، عشیره و اقوام! سوگند خدا به: گفت جهل ابو

 .بگویى چیزى آن ضد بر مگر گردید نخواهند

 و فكر از پس كنم، فكر باره این در تا كن صبر پس: گفت ولید

مل یاد تأ نین ز فت چ ست سحرى قرآن: گ مد كه ا  از را آن مح

 «1. »است گرفته ساحران



 محمد از! سوگند خدا به: گفت چنین ولید ها نقل بعضى بنابر و

 كالم. را جن نه و است سخنى چنین را انس نه كه شنیدم سخنى

عاده فوق شیرینى و حالوت داراى او ست اى ال  تازه، سخن. ا

 كه است سخن ترین برجسته است اى سابقه بى و ثمر پر دار، ریشه

سته ست سخنى آن از تر برج شر و نی فتن از ب بون و عاجز آن گ  ز

 .است

حالوة له إنّ  و یه إنّ  و ل طالوة عل عاله إنّ  و ل مر أ  إنّ  و لمث

 بشر هذا یقول ما و علیه یعلى ال و لیعلو إّنه و لمغدق أسفله

 كامال شود، مى قلمداد آسمانى كه را عهدین كتب شما اگر« 2»

 و حق و شد خواهد تر روشن برایتان حقیقت این نمایید، بررسى

 تناقضات از قسمتى اینك. ساخت خواهد تر نمایان را خود باطل

__________________________________________________ 

 .98/ 29 طبرى، تفسیر( 1) 

 72/ 19 قرطبى، تفسیر( 2) 

 

 92: ص قرآن، درمسائل بیان                        

 :كنیم مى بررسى را انجیل

 :گفت مسیح كه آمده لوقا انجیل در -1

 «1. »است من مخالف نباشد من با كس هر

لى گر جاى در و مان از دی یل، ه قیض انج  كه خوانیم مى را آن ن

 :گفت مسیح

 «2. »است ما با او نباشد، ما مخالف كس هر

یل در -2 تى كه خوانیم مى اناج سیح وق لم را م طاب صالح مع  خ

 :گفت نمودند،

 «3. »ندارد وجود صالحى خدا جز به صالح؟ چرا

 مسیح كه خوانیم مى را آن عكس درست اناجیل، دیگر جاى در ولى

 :گفت

 :گفت باز و «صالح نگهبان منم» 

 «4. »صالحم نگهبان همان من اما

 :است آمده متى انجیل در -3



 مسیح دو هر شدند، آویخته دار به مسیح با كه دزد نفر دو آن

 «5. »زدند مى زبان نیش و نمودند مى سرزنش را

 :كه است آمده گفتار آن ضد درست دیگر انجیل در و

كى جرم دو آن از ی سیح به م فت م گر تو: »گ سیح ا ستى، م  هم ه

 تو: »گفت دوم مجرم و.« برهان دار چوبه از را ما هم و خود

 «6.« »كنى مى سرزنش را مسیح كه ترسى نمى وى مجازات و خدا از

 :كه است آمده چنین یوحنا انجیل در -4

. بود نخواهد درست شهادتم دهم، شهادت خودم نفع به من اگر

«7» 

 :كه است آمده انجیل همین در ولى

 .است درست شهادتم دهم شهادت خودم نفع به من اگر: گفت عیسى

«8» 
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 در كه است هایى تناقض و اختالفات از مختصرى هاى نمونه ها این

یل جم آن با اناج شاهده دارد، كه كوچكى ح مین و شود مى م  ه

نه ند مى ها نمو فراد براى توا قت ا صب از دور و جو حقی  و تع

 .                     باشد روشنگرى و خوب راهنماى و دلیل یك عناد،
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 گذارى قانون و تشریع در قرآن اعجاز



 قرآن از قبل دوران

ین قت یك ا سلم حقی ست تاریخى و م بل كه ا لوع از ق شید ط  خور

ناك سالم تاب نى ا یك بود، دورا شت تار هل در مردمش زا، وح  و ج

طاط در نادانى، مى انح قى و عل شیت در و اخال یت و وح  به بربر

 طبقاتى، و نژادى اختالفات تاریك، دوران آن در. بردند مى سر

ستى، زور، قانون مایگى پ ماعى مرج و هرج و فرو لل بر اجت  م

هان صه ج مت عرب بر خا  و غارت سوى به ها دل. كرد مى حكو

ماگرى جه یغ فروختن سوى به ها قدم بود متو تش برا نگ آ  و ج

 .شتافت مى خونریزى

بل عرب سالم از ق یده از ا فى هاى عق شى هاى روش و خرا  گرى، وح

هره نى ب شتند فراوا یده داراى نه. دا ند مذهبى و عق  كه بود

 قانون یك داراى نه و سازد متمركز نقطه یك در را ها آن همه

ظام و ماعى ن حد اجت ند وا باط كه بود ماهنگى و ارت یان در ه  م

نان قرار آ ند بر یروى. ك كان، هاى روش و عادات از پ نان نیا  آ

 رواج از پرستى بت. داد مى شان سوق سو هر به ساخته، متحیر را

صى خوردار خا صر مردم و بود بر عددى هاى بت داراى جاهلى ع  مت

ــد ــه بودن ــا آن ك ــتش را ه ــوده، پرس ــیله نم ــفاعت وس ــه ش  ب

 .دانستند مى پروردگارشان

یان در نان م موال آ یه بر ا هوم شانس پا سیم مو  و شد مى تق

 كه طورى به بود، شایع و عادى عمل یك آنان براى قماربازى

 آنان اجتماع در مباهات و افتخار مایه نوع یك فاسد عمل این

 همسران با ازدواج آنان زشت عادات از دیگر یكى. شد مى محسوب

شت و پدران شتن آن، از تر ز تران ك نده و دخ  كردن گور به ز

 .                     بود ها آن
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 قرآن عصر

 و جاهلیت دوران در بود عرب زشت عادات از قسمتى ها این آرى

بل سالم از ق بل و ا لى قرآن نزول از ق مد نور كه موقعى و  مح

كه در( ص) شید م تاب و بدرخ سالم آف یرة از ا عرب جز  زد سر ال

 ها آلودگى از و روشن الهى معارف با جاهلى مردم تاریك هاى دل

 .گردید پاك

ید نه و توح ستى یگا ستى بت و بت جایگزین پر هل شد، پر  و ج

لم به را خود جاى نادانى نش و ع یل. داد دا قى رذا  به اخال

 از. گردید مبدل دوستى و محبت به دشمنى و اختالف نیك، اوصاف

 و منسجم و متحد ملت یك پراكنده و سست گر، غارت مردم همین



 در را خویش حكومت و نفوذ توانست، كه آمد وجود به مهر پر

 تقوا و انسانیت تمدن، علم، پرچم و داده گسترش جهان سرتاسر

 .آورد در اهتزاز به دنیا تمام در را

 :گوید مى چنین باره این در فرانسه وزراى از یكى دورى

مد یامبر مح سلمانان پ عالیم با م سمانى و عالى ت  به خویش آ

سانى ست آ یل توان نده قبا حد را عرب پراك  ها آن از و سازد مت

لت حدى م شكیل وا مت داده، ت فوذ و حكو سپانیا از را خویش ن  ا

 را تمدن پرچم جهان تمام در و دهد گسترش هند قاره شبه تا

 جانبه همه و عجیب تحول این بزرگ مرد آن. درآورد اهتزاز به

جود به موقعى در را نوز كه آورد و پا ه مت در ارو  قرون ظل

 .برد مى سر به وسطایى

 :گوید مى سپس و

سطى، قرون در ها و مى تن لم داراى كه مرد نش و ع ند دا  و بود

 عرب ملت همان ربودند، همگان از میدان این در را سبقت گوى

 آسمان بر كه را بربریت و وحشیت جهالت، ضخیم ابرهاى كه بود

 و علم تمدن، آفتاب و پاشیدند هم از بود، شده كشانده اروپا

 «1. »تاباندند سرزمین آن به را اخالق

 

 نصیب كه هم عظیمى افتخارات و تعالى ترقى، پیشرفت، همه این

ید، عرب ثر در گرد مان ا عالیم ه یه ت ید قرآن عال تاب و مج  ك

 برترى و تفوق دیگر آسمانى هاى كتاب تمام بر كه بود آسمانى

یه بر قوانینش دارد، قل، پا ستوار ع یزى پى و ا یده ر  گرد

 .است استثنایى و جالب خاص، روش یك داراى تعالیمش
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 قرآن در اعتدال

 و اعتدال آن، اعجاز هاى جنبه و قرآن هاى ویژگى از دیگر یكى

نه ستورات و گذارى قانون در روى میا قى د ست اخال  در قرآن. ا

 از و گرفته پیش در را روى میانه و اعتدال روش گذارى، قانون

 به جا آن تا قرآن. است نموده اجتناب تفریط و افراط هرگونه

ضوع تدال مو جه اع شته تو ست دا فراد براى را آن كه ا  انسان ا

یز مر یك ن سته، ضرورى و الزم ا بان با دان نان ز ند از آ  خداو

تدال راه جاج از خالى و اع فراط از دور روش و اعو فریط و ا  ت

 :گوید مى كه جا آن طلبد، مى را



 «1. »اْلُمسْت ِقیم   الصِّراط   اْهِدن ا

 .!فرماى هدایت راست راه به را ما![ خداوندا] 

 دارد بر در را ژرفى و عمیق معناى اختصار عین در جمله این

 .خواند خواهید حمد سوره تفسیر در را آن توضیح كه

ید قرآن یات در مج یادى آ تدال به ز نه و اع مام در روى میا  ت

مور عوت ا ید مى د نه روش یك به و نما فراط از كه عادال  و ا

 :گوید مى كه جا آن كند مى رهبرى باشد، دور به تفریط

ؤ دُّوا أ نْ  ی ْأُمُرُكمْ  هللاَ   ِإنَ  لى األْ ماناتِ  ُت ها  ِإ ُتمْ  ِإذا و   أ ْهِل  ب ْین   ح ك ْم

 «2. »ِباْلع ْدلِ  ت ْحُكُموا أ نْ  الَناسِ 

ند یدا خداو مان شما به اك هد مى فر نت كه د  به را ها اما

 پیش در عدالت راه داورى، هنگام در و برگردانید شان صاحبان

 .گیرید

 «3. » ِللَتْقوى أ ْقر بُ  ُهو   اْعِدُلوا

ید، عدالت یرا بورز قوا به آن كه ز گارى و ت یك پرهیز  تر نزد

 .است

 . ُقْربى ذا كان   ل وْ  و   ف اْعِدُلوا ُقْلُتمْ  ِإذا و  

 «4» 

 ضرر به گرچه كنید، رعایت را عدالت و حق گفتن، سخن هنگام

 .باشد شما خویشان

سانِ  و   ِباْلع ْدلِ  ی ْأُمرُ  هللاَ   ِإنَ  تاءِ  و   اإلِْْح بى ِذي ِإی هى و    اْلُقْر  ع نِ   ی ْن

 «5. »ت ذ َكُرون   ل ع َلُكمْ  ی ِعُظُكمْ  اْلب ْغيِ  و   اْلُمْنك رِ  و   اْلف ْحشاءِ 

 خویشاوندان براى احسان به و نیكى و عدل به را شما خداوند

 از و دهد مى فرمان اكیدا
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هاى شت كار لم از و ز هى ستم و ظ ند مى تان ن نه بدین و ك  گو

 .بپذیرید كه شاید دهد، مى پندتان

 را اى میانه و اعتدال راه زندگى امور و ابعاد تمام در قرآن

یال كه گذارد مى پاى پیش در سمتى ذ  شاهد براى را ها آن از ق

 .آوریم مى جا این در گفتار،

 بخشش در اعتدال -1

ید قرآن سان مج صاد به را ان نه و اقت  كارگیرى به در روى میا

 بخل صفت طرفى از دهد، مى فرمان ثروت از بردارى بهره و مال

كوهش را گر طرف از و ن سراف دی ندگى در ا ند مى مذمت را ز . ك

یات در قرآن عدد آ خل از مت هى آز، و ب موده ن قب و ن  عوا

 :گوید مى و كند مى گوشزد را آن بار زیان

 ل ُهمْ  خ ْیرا   ُهو   ف ْضِلهِ  ِمنْ  هللاَُ  آتاُهمُ  ِبما ی ْبخ ُلون   اَلِذین   ی ْحس ب نَ  ال و  

 ِمیراثُ  للَِِ  و   اْلِقیام ةِ  ی ْوم   ِبهِ  ب خُِلوا ما س ُیط َوُقون   ل ُهمْ  ش ر   ُهو   ب لْ 

 «1. »خ ِبیر   ت ْعم ُلون   ِبما هللاَُ  و   األْ ْرضِ  و   السَماواتِ 

 به فراوان ثروت و نعمت خویش، كرم و فضل از خداوند كه آنان

 نكنند خیال كنند، مى خوددارى بخشش و بذل از است، داده آنان

 همان زیرا هاست، آن ضرر به بلكه هاست آن سود به عمل این كه

موال ند زودى به را ا شان بر طوقى همان ند مى گردن  آن و افكن

سمان در چه مین و ها آ ست، ز لك ا ندگار و خاص م ست ما  و خدا

 .است آگاه شما اعمال بر خداوند

 تشویق بخشش و بذل به را انسان كه آیات گروه این برابر در

 نهى تبذیر و اسراف از كه دارد وجود نیز دیگرى آیات كند، مى

 :گوید مى چنین و دارد مى حذر بر آن مفاسد از را مردم كرده،

 «2. »اْلُمسِْرِفین   ُیحِبُّ  ال ِإَنهُ  ُتسِْرُفوا ال و  

 .ندارد دوست را مسرفان خداوند كه زیرا نكنید اسراف و

 «3. »الشَیاِطینِ  ِإْخوان   كاُنوا اْلُمب ذِِّرین   ِإنَ 

 .شیاطینند برادر كنندگان اسراف

 ف ت ْقُعد   اْلب سْطِ  ُكلَ  ت ْبسُْطها ال و   ُعُنِقك    ِإلى م ْغُلول ة   ی د ك   ت ْجع لْ  ال و  

 «4. »م ْحسُورا   م ُلوما  

ستت نه شش و بذل بر را د ند بخ  حد از بیش را آن نه و بب

 .مانى فرو زندگى از و گیرى قرار سرزنش مورد تا بگشاى
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 انتقام و عفو در اعتدال -2

سان قرآن مل، به را ان ستقامت و صبر تح بر در ا صائب برا  و م

شكالت مان م هد مى فر فراد. د نان به و ستاید مى را صبور ا  آ

 :گوید مى و دهد مى نوید را بزرگى پاداش

 «1. »حِساب   ِبغ ْیرِ  أ ْجر ُهمْ  الَصاِبُرون   ُیو َفى ِإَنما

 .كردند مى دریافت حساب بى را خود پاداش و اجر صابران

 «2. »الَصاِبِرین   ُیحِبُّ  هللاَُ  و  

 .دارد دوست را كنندگان صبر خداوند

 را مظلوم دست ظالم برابر در قرآن كه داشت توجه باید ولى

سته شته باز خویش حق گرفتن از را او و نب ست، ندا كه ا  بل

 قانون كه این براى و شود قطع فساد و ظلم ریشه كه این براى

 بلكه و اجازه مظلوم به باشد، فرما حكم زمین روى در عدالت

مان هد مى فر بر در كه د لم برا مت ستمگر و ظ ستادگى و مقاو  ای

ید نه و نما قام وى از عادال یرد انت ین در قرآن. بگ  مورد ا

 :گوید مى

 «3. »ع ل ْیُكمْ   اْعت دى م ا ِبِمْثلِ  ع ل ْیهِ  ف اْعت ُدوا ع ل ْیُكمْ   اْعت دى ف م نِ 

 او از وى تعدى اندازه به نیز شما كند، تعدى شما بر كس هر

 .بگیرید انتقام

یاى به قرآن تول اول جازه مق ست داده ا مدى صورت در كه ا  ع

تل، بودن تل ق صاص را قا ند ق تول تاوان به و كن  را او مق

 :بكشند

ل   م نْ  و   ما   ُقِت نا ف ق دْ  م ْظُلو ُْلطانا   ِلو ِلیِّهِ  ج ع ْل ِْرفْ  ف ال س ي ُیس  ِف

 «4. »اْلق ْتلِ 

 ولى دادیم( قصاص حق) سلطه اش ولىّ  به شود كشته مظلوم كس هر

 .ورزد اسراف قتل در نباید هم او

 معنوى و مادى هاى جنبه در اعتدال -3



 قانون و تشریع روى، میانه و اعتدال پایه بر چون مجید قرآن

 عالم این اجتماعى قوانین و نظام كه است این كند، مى گذارى

 هماهنگى نیز ها آن میان در نموده، تطبیق آخرت قوانین با را

 وجود به
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ست آورده صالح طرف یك از. ا مور ا ین ا هان ا هده به را ج  ع

ته، گر طرف از گرف خروى سعادت دی فراد ا شر ا ضمین را ب  ت

 .كند مى

ین مان قرآن ا برى ناموس و بزرگ قانون ه ست اك یامبر كه ا  پ

سالم بزرگ سیله بدان تا آورده، را آن ا هان و شریت ج  به را ب

 .برساند جهان دو هر سعادت

 زندگى به اختصاص آن قانون كه نیست فعلى تورات مانند قرآن

 دیگر جهان به و باشد جهان این به مربوط تنها و داشته مادى

 غرق مادى جهان چهارچوبه در چنان آن تورات آرى،. نكند توجه

چك كه شده هان به توجهى ترین كو خرت ج تى و ندارد آ  پاداش ح

مال یك اع یز را ن نال و مال ن یا م سلط و دن  مردم بر بودن م

سد، مى جه شنا جازات و نتی هان م ست از را گنا سلط دادن د  و ت

 .كند مى معرفى جهان این ثروت

 قانون و تشریع در كه نیست فعلى انجیل مانند قرآن همچنین و

 و اجتماع نظام از و بپردازد اخروى هاى جنبه به تنها گذارى

مور ندگى ا لت ز سا را آن و ورزد غف یده اسا یرد ناد كه بگ  بل

 امور به هم كه است اى گسترده و كامل قانون یك قرآن قانون

 اصالح به هم و دارد نظارت جهان این اجتماعى نظامات و زندگى

هان شئون خرت ج به دو از یك هیچ و پردازد مى آ  و مادى جن

 .كند نمى گذار فرو را بشر معنوى

 سوق آخرت عالم به را انسان گاهى خود تعالیم در مجید قرآن

هد مى مور به گاهى و د ندگى ا ین ز هان ا جه ج ند مى متو  در و ك

 :گوید مى آخرت جهان به توجه مقام



عِ  م نْ  و   ُول هُ  و   هللاَ   ُیِط هُ  ر س ات   ُیْدخِْل ِري ج َن نْ  ت ْج هارُ  ت ْحِته ا ِم  األْ ْن

ِدین   ها خاِل ك   و   ِفی یمُ  اْلف ْوزُ  ذِل صِ  م نْ  و  . اْلع ِظ ُول هُ  و   هللاَ   ی ْع  و   ر س

 هر« 1» ُمِهین   ع ذاب   ل هُ  و   ِفیها خاِلدا   نارا   ُیْدخِْلهُ  ُحُدود هُ  ی ت ع دَ 

سى یامبرش و خدا از كه ك یروى پ ند، پ ند ك  به را او خداو

 جارى نهرها درختانش زیر از همواره كه سازد مى وارد هایى باغ

 و بزرگ پیروزى است این و بود خواهند همیشگى جا آن در است،

سبت كس هر یامبر و خدا به ن صیان او پ  حدودش از و ورزد ع

جاوز ند، ت تش به را او ك ند مى دوزخ آ نه كه افك  آن در جاودا

 .بار مذلت و دردناك شكنجه اوست، بر و ماند خواهد

قال   ی ْعم لْ  ف م نْ  را   ذ َرة   ِمْث قال   ی ْعم لْ  م نْ  و  . ی ر هُ  خ ْی  ش رًّا ذ َرة   ِمْث

 «2. »ی ر هُ 

ندازه به كس هر یك كار اى ذره ا جام ن هد ان  را آن پاداش د

 اندازه به كس هر و دید خواهد
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 .چشید خواهد هم را آن كیفر دهد، انجام بد عمل اى ذره

 الدُّْنیا ِمن   ن ِصیب ك   ت ْنس   ال و   اآلخِر ة   الَدار   هللاَُ  آتاك   ِفیما اْبت  ِ  و  

موال از] خدا چه آن در« 1» یا ا ست، داده تو به[ دن  سراى ا

خرت لب را آ یات در قرآن! بط یادى آ  گرفتن فرا به را مردم ز

لم نش و ع یروى دا قوا از پ یب ت شویق و ترغ موده، ت  عین در ن

نان براى حال یذ آ ندگى لذا هره و ز مت از بردارى ب  هاى نع

 بیان چنین را حقیقت این و داند مى جایز و مباح را پروردگار

 :كند مى

لْ  ي هللاَِ  ِزین ة   ح َرم   م نْ  ُق ر ج   اَلِت ْخ
باِدهِ  أ  ن   الَطیِّباتِ  و   ِلِع لرِّْزقِ  ِم  ا

گو« 2» سى چه: ب نت ك هى هاى زی ندگان براى كه را ال  خود ب

 .است كرده حرام را پاكیزه هاى روزى و است آفریده

 به دنیا، در انسان زندگى امور به توجه عین در مجید، قرآن

مور نوى ا خروى و مع یز ا جه ن یژه تو  به را مردم و دارد و

بادت كر به و خدا ع یات در تف ثار و آ شریعى آ كوینى و ت  ت

ند مل به و خداو جودات در تأ هان مو ستى ج سرار در و ه  و ا

قایق جود د سان، و ید با ان عوت تأك ند مى د لى ك  حال عین در و

 خدا با را بنده و برساند خدا به را انسان كه این به تنها

فا سازد، مرتبط مى اكت ند ن كه ك به به بل گرى جن یز دی  كه ن



 الفت آنان میان در و سازد مى مربوط همدیگر به را بشر افراد

 .دارد مى مبذول خاصى توجه كند مى ایجاد محبت و

 اقتصاد در اعتدال -4

 تحریم را طلبى فزون و ربا تجویز، را معامالت و فروش و خرید

 :گوید مى كه جا آن نموده،

 «3. »الرِّبا ح َرم   و   اْلب ْیع   هللاَُ  أ ح لَ  و  

 .است نموده حرام را ربا و حالل را فروش و خرید خداوند،

 هاى پیمان و عهد بر كه است داده دستور بشر افراد به قرآن

 :باشند وفادار خود

 «4. »ِباْلُعُقودِ  أ ْوُفوا آم ُنوا اَلِذین   أ یُّه ا یا

 وفا خویش هاى پیمان و عقود به اید، آورده ایمان كه كسانى اى

 .كنید
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 همسر انتخاب در اعتدال -5

 در نیز خداوند است، ازدواج امر به متكى بشر نوع بقاى چون

 ازدواج به را او انسان، فطرى احتیاج همان تأمین براى قرآن

 :است فرموده چنین و نموده امر

وا و   ْنُكمْ   األْ یامى أ ْنِكُح اِلحِین   و   ِم نْ  الَص باِدُكمْ  ِم ماِئُكمْ  و   ِع  ِإنْ  ِإ

 «1» .ع ِلیم   واِسع   هللاَُ  و   ف ْضِلهِ  ِمنْ  هللاَُ  ُیْغِنِهمُ  ُفق راء   ی ُكوُنوا

نان و مردان سر بى ز سر را هم ید هم نین و ده مان همچ  و غال

 و بیاورید در یكدیگر نكاح به را درستكارتان و صالح كنیزان

 نیاز بى خود فضل از را آنان خدا باشند، تنگدست و فقیر اگر

 .داناست و بخش وسعت خداوند سازد مى



 خِْفُتمْ  ف ِإنْ  ُرباع   و   ُثالث   و    م ْثنى النِّساءِ  ِمن   ل ُكمْ  طاب   ما ف اْنِكُحوا

 «2. »ف واحِد ة   ت ْعِدُلوا أ الَ 

 سه یا دو است، گردیده حالل شما بر كه زنانى از كنید ازدواج

 عدالت با شان میان در نتوانید كه بترسید اگر و زن چهار یا

 .بورزید كفایت یكى به تنها صورت این در كنید، رفتار

 معاشرت در اعتدال -6

سان به قرآن مر ان ند مى ا سرش با كه ك تارى خوش هم ند رف  و ك

مام جات ت ندگى احتیا نین و سازد طرف بر را او ز ستور همچ  د

هد مى سان كه د مام با ان سلمانان ت صا م  مادر، پدر، با مخصو

قوام شیره و ا كى، با خویش ع مت نی شى و مالی تار خو ید رف  نما

كه ظر از بل كى قرآن ن تارى خوش و نی مه یك رف سیع برنا  و و

 غیر یا و مسلمان خواه بشر افراد برابر در كه است همگانى

 :گوید مى مورد این در قرآن. شود رعایت باید مسلمان

 «3. »ِباْلم ْعُروفِ  عاِشُروُهنَ  و  

 .كنید رفتار شایسته طور به همسرانتان با

 «4. »ِباْلم ْعُروفِ  ع ل ْیِهنَ  اَلِذي ِمْثلُ  ل ُهنَ  و  

مان به و قدار ه تان كه م ظایفى زنان بال در و ند، شما ق  دار

 .برخوردارند متقابل حقوق از و دارند شما گردن بر نیز حقوقى
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ُدوا و   ِْرُكوا ال و   هللاَ   اْعُب هِ  ُتش د ْینِ  و   ش ْیئا   ِب سانا   ِباْلواِل ِذي و   ِإْح  ِب

بى تامى و    اْلُقْر ساِكینِ  و    اْلی  جارِ  و   اْلم  بى ِذي اْل جارِ  و    اْلُقْر  اْل

 ِإنَ  أ ْیماُنُكمْ  م ل ك تْ  ما و   السَِبیلِ  اْبنِ  و   ِباْلج ْنبِ  الَصاحِبِ  و   اْلُجُنبِ 

 «1. »ف خُورا   ُمخْتاال   كان   م نْ  ُیحِبُّ  ال هللاَ  

ستش را خدا و ید پر یزى و كن ید قرار شریك وى بر را چ  و نده

 یتیمان، خویشاوندان، به همچنین كنید، نیكى مادر و پدر به

ــتمندان، ــایگان مس ــك و دور همس ــت و نزدی ــین، و دوس  همنش



گانى و سفر در واماندگان لك كه برد ستید ها آن ما مه به] ه  ه

 و] است فخرفروش و متكبر كه را كسى خداوند[ كنید نیكى ها آن

 .دارد نمى دوست[ زند مى سرباز دیگران حقوق اداى از

نْ  و   ما أ ْحِس ك   هللاَُ  أ ْحس ن   ك  ساد   ت ْب ِ  ال و   ِإل ْی ي اْلف   ال هللاَ   ِإنَ  األْ ْرضِ  ِف

 «2. »اْلُمْفِسِدین   ُیحِبُّ 

 هرگز و است نموده نیكى تو به خدا كه گونه همان كن، نیكى

مین در ست در ز ساد جوى و ج باش ف سدان خدا كه م ست را مف  دو

 .دارد نمى

 «3. »اْلُمْحِسِنین   ِمن   ق ِریب   هللاَِ  ر ْحم ت   ِإنَ 

 .است نزدیك نیكوكاران به جدا خداوند رحمت

 «4». اْلُمْحِسِنین   ُیحِبُّ  هللاَ   ِإنَ  أ ْحِسُنوا و  

 .دارد دوست را نیكوكاران خداوند زیرا كنید، نیكى و

 و اعتدال با رابطه در قرآن تعالیم از است هایى نمونه ها این

نه مام در روى میا عاد ت ناب و اب فراط از اجت فریط و ا  در ت

 !!امور تمام

 قرآن در عمومى نظارت قانون

مر قرآن عروف به ا هى و م كر از ن ظارت كه را من مومى ن  و ع

 اجتماعى معونه بى و ساده حال عین در و گسترده مردمى كنترل

ست، مام بر ا فراد ت مت ا جب ا فه به را آن كرده، وا  و طای

 .است ندانسته منحصر خاصى افراد

ین با قرآن بات قانون، ماده ا سترش موج عالیم گ  را خویش ت

 پشتوانه و دمیده بقا و حیات روح تعالیمش بر و ساخته فراهم

 .است بخشیده استمرار و تداوم نیرومند

__________________________________________________ 
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 و ناظر یكدیگر بر را ها خانواده اعضاى و اجتماع افراد اسالم

ما گرى بر را فرد هر و داده قرار راهن قب دی  گر هدایت و مرا

 فرد یك وظیفه مسلمان افراد تمام به واقع در و است نموده

 نیك راه و سعادت به را جامعه دیگر افراد كه داده را پلیس

 یعنى بدارند، بازشان فساد و ستم ظلم، از و كنند راهنمایى

 و اسالم قوانین اجراى و تبلی  به مسلمانان همه كلى طور به

 .باشند مى موظف و مأمور آن، اجراى حسن بر نظارت

نده یز خوان یا! عز ندتر تر، بزرگ سپاهى توان مى آ  و نیروم

 این و آورد وجود به رایگان به هم آن سپاه، این از مؤثرتر

نین نوى و مادى سازندگى به چ عه مع خت؟ جام صر در! پردا  ع

 مهیا انتظامى وسیع نیروى كشور امور بر نظارت براى كنونى

ند مى لى كن ین با و مى حال ا ند، ن فات از توان  قانون و تخل

لوگیرى ها شكنى ند ج یرا نمای یروى ز ظامى ن چه انت سیع هر  و و

 تمام با نقاط و اوقات همه در تواند نمى هم باز باشد، مجهز

 .كند نظارت وى اعمال بر بوده، همراه ملت افراد

 امر» نمودن واجب با و عالى برنامه و طرح یك با اسالم اما

عروف به هى و م كر از ن ظامى سپاه یك «من ند و انت  و نیروم

جود به را اى گسترده سیج آورده، و مومى ب موده ع ست ن  با كه ا

مام هاى و سپاه ت ظامى نیرو هان انت فاوت ج صولى ت  ماهوى و ا

جه بدون كه دارد نه و بود مه در و گردد مى اداره هزی  و جا ه

 و كند مى نظارت همه بر و دارد حضور ها مكان و ها زمان همه در

 .باشد مى اسالم عالیه قوانین اجراى ضامن و ناظر

 قرآن در برترى مالك و برابرى قانون

یق و ترین بزرگ از عالیم و قوانین ترین عم  قانون قرآن، ت

 در قانون، ماده این تشریع با قرآن كه است برابرى و مساوات

یان سلمانان م حاد، م گانگى، ات برى ی قرار برادرى و برا  بر

مه و سازد مى نان ه حد صف در را آ هد مى قرار وا نه و د  هرگو

یازات فات و امت قاتى و نژادى اختال یان در را طب غو شان م  ل

  كند مى بر ریشه از را ها طلبى فزون و ها برترى تمام و سازد مى

 قرار برترى و فضیلت مالك را تقوا و علم میان این در تنها و

 :گوید مى كه جا آن دهد، مى

 «1. »أ ْتقاُكمْ  هللاَِ  ِعْند   أ ْكر م ُكمْ  ِإنَ 

 .شماست تقواترین با خداوند نزد در شما ترین گرامى

__________________________________________________ 
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 «1. »ی ْعل ُمون   ال اَلِذین   و   ی ْعل ُمون   اَلِذین   ی سْت ِوي ه لْ  ُقلْ 

 و یكسان دانند، نمى كه آنان با دانند مى كه آنان آیا بگو و

 برابرند؟

سول یز خدا ر ید مى ن ند: »فرما سانى بزرگ، خداو  در كه را ك

 بخشید عزت اسالم، سایه در بودند، ذلیل و خوار جاهلیت دوران

سیله به و سالم و خوت ا بر و ن یت دوران تك فاخر و جاهل  به ت

قوام شیره و ا هات و ع كان و پدران به مبا نه و نیا  هرگو

 از جهان مردم تمام برد، بین از را نژادى و طبقاتى اختالفات

جم و عرب از و سیاه و سپید مه ع مه و ه ندان ه ند فرز  و آدم

ــد ــاك از را آدم خداون ــده خ ــت آفری ــتاخیز روز در و اس  رس

بوب شگاه در مردم ترین مح گارترین خدا پی هد ها آن پرهیز  خوا

 «2. »بود

 مانند مردم سایر به نسبت دانشمندان فضیلت: »فرماید مى باز

 «3.« »شما ترین كم به نسبت است، من فضیلت

 دیگر بر ایمانش كمال خاطر به را بیگانه فارسى سلمان اسالم،

سلمانان قدم م شت م ضاى از را او كه جایى تا دا هل اع یت ا  ب

 به را پیامبر عموى لهب ابو ولى« 4. »داد قرار پیامبر خود

 .راند عقب به دینى بى و كفر علت

ندگانى تاریخ یامبر ز سالم پ شان هم ا هد مى ن  هیچ در وى كه د

سب با مورد گران بر خویش نژاد و ن ترى دی سته بر  با و نج

گرى امتیازات و ها مالك خوردار ها آن از كه دی ست بوده بر  و ا

موال صر آن مردم مع سیله به دوران و ع خر ها آن و هات و ف  مبا

ند، مى یده خود به كرد ست نبال كه ا ها را مردم بل  سوى به تن

مان ستاخیز روز و خدا به ای عوت ر موده د حاد به و ن  و ات

نه ستى یگا مون پر ست بوده شان رهن ین از و ا ست راه ا  بر توان

لوب مت مردم ق ند حكو شه و ك یق هاى ری بر عم نه و تك  هاى زمی

 محبت نهال آن، جاى به و بركند دلشان از را جا بى افتخارات

 شریف هاى خاندان و ثروتمند افراد كه جایى تا بنشاند اخوت و

ضر ند مى حا شان گردید فراد ازدواج به را دختران یر ا  و فق

 عقب و پست اصطالح به هاى خاندان از آنان نظر به كه افرادى

 و قوم پیوند آنان با و بیاورند در رفتند مى شمار به افتاده

 «5. »سازند برقرار خویشى
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 نتیجه

 و فردى مصالح تمام اسالم، تعالیم و قرآن قانون كه است این

 تنظیم و تشریع را قوانینى و است گرفته نظر در را اجتماعى

موده ست ن ند مى كه ا سخگوى توا مام پا ندى ت لف هاى نیازم  مخت

مع شرى جوا مام بر بوده، ب به ت یوى هاى جن ندگى و دن  مادى ز

 نیز را اخروى و دنیوى هاى جنبه تمام و كند نظارت ها انسان

 .نماید تأمین

 قوانین همه این كه كسى پیامبرى و نبوت در حال این با آیا

 بــاقى تردیــد و شــك جــاى اســت، آورده را مترقــى و متعــالى

 در اسالم پیامبر: كه نكته این به توجه با هم آن! ماند؟ مى

یان شت یك م شى مردم م یا به نادان و وح مده دن یان در و آ  م

 آشنایى و ارتباط ترین كوچك كه است نموده نما و نشو مردمى

 تعالیم این و اند نداشته آسمانى عالى تعالیم گونه این با

 .بود باالتر تصورشان سطح از و برتر آنان فكر افق از

__________________________________________________ 

سلمان یك ازدواج به تاه سیاه، م یز بى و قد كو  به سودانى چ

صل جز كه صورتى در آورد، در جویبر نام برى ا سالم، در برا  ا

مل گرى عا ین براى دی جود ازدواج ا شت و  ،2 ج كافى، فروع ندا

 .21 باب
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 قرآن در ناپذیر خلل و ثابت حقایق

ید قرآن یادى موضوعات به مج عرض ز یده، مت لب گرد فى مطا  مختل

 معارف و خداشناسى باره در. است داده قرار وگو گفت مورد را

 از و كشیده پیش را رستاخیز و آفرینش موضوع گفته، سخن عقلى



 میان به سخن شیطان و جن و فرشته و روح از الطبیعه، ماوراء

مین كره از آورده، گر كرات و ز نده، سخن دی  تاریخ بر را

 زده مثل گاهى پرداخته، پیروانشان و سلف انبیاى و گذشتگان

 وارد اخالقى مسائل به گاهى نموده، برهان و حجت اقامه گاه و

قوق گاهى و شده شریح را خانواده ح موده، ت یین به گاهى ن  آ

مت، مدارى حكو ظم و دارى مردم و زما ماعى ن  قوانین به و اجت

 سیاسى مسائل و معامالت و عبادات در گاهى و كرده اشاره جنگى

 اى عادالنه طرح ازدواج، امور و اجتماعى روابط در اقتصادى و

ته ضوع در و ریخ صاص و حدود و ارث مو یر در و ق ین غ  موارد ا

 .است كرده گذارى قانون

مه در ین ه سائل، ا ترین م لب و به قایق ترین جا شر به را ح  ب

 آن بر هرگز بطالن و فساد خلل، كه حقایقى است نموده ارائه

 .باشد نمى متوجه آن بر ایرادى و اشكال ترین كوچك و ندارد راه

ین یزى ا ست چ تا كه ا شر براى ذا كان ب ست پذیر ام سى و نی  ك

مى ند ن ئى مورد هر در توا لى و جز ند گذارى قانون ك ین و ك  ا

شه براى قانون بد تا و همی نده ا قص بى و ز یب و ن شد، ع  با

 دانش و علم بى و وحشى ملتى میان از افراد این اگر مخصوصا

یزد چك كه برخ شنایى ترین كو ین با آ نه ا عارف گو قایق و م  ح

 .باشد نداشته

 علوم از یكى باره در كه افرادى بینیم، مى كه جاست این از

 نگذشته زیادى مدت كتاب آن تألیف از اند، نوشته كتابى نظرى،

طالن كه ثر ب یه اك لف هاى نظر تاب آن مؤ شن ك یرا گردد مى رو  ز

                       علوم
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 هـا آن بـاره در تـر بیش چه هر كه دارند را خصوصیت این نظرى 

 خالف و آید مى دست به ها آن مورد در ترى بیش حقایق شود، بحث

 حقیقت اند، گفته كه طورى به و شود مى ثابت گذشتگان نظریات

 .است بررسى و بحث نتیجه و ثمره

هوالت چه شنى و مج لم هاى نارو شتگان كه ع  به را آن حل گذ

 آن گذشتگان كه فلسفى كتابهاى چه و اند نموده محول آیندگان

 گرفته قرار بعدى علماى ایراد و انتقاد مورد و اند نوشته را

 است؟

سمتى كه جایى تا باحثى از ق یل راه از كه م ماى براى دل  عل

 یك صورت به بررسى از پس بعدها بود، شده مسلم و ثابت گذشته

سئله ساس بى م مده، در ا یاالت از آ مات و خ سوب موهو یده مح  گرد

 .است



 مباحث جهات و جوانب كثرت با و زمان گذشت با مجید قرآن اما

فاع و مى سطح ارت نوز ها آن عل چك مورد ه شكال ترین كو  و ا

 و عیب ترین كم آن قوانین و مسائل در و نگرفته قرار انتقادى

 از كه موهومى و جا بى ایرادهاى مگر است، نشده دیده ایرادى

 را ها آن زودى به ما و یافته انتشار نظران كوته بعضى ناحیه

 خواهیم مال بر را شان بطالن داده، قرار گو و گفت و بحث مورد

 .نمود
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 قرآن در غیبى اخبار

ید قرآن سمتى در مج یاتش از ق مور از آ مى ا بوط كه مه  به مر

 واقع بعدا كه پیشامدهایى و حوادث از داده خبر بود، آینده

شگویى شد، مى موده پی ست ن مه و ا یز ها آن ه  به مدتى از پس ن

 .است نگردیده واقع با مخالف ها آن از یك هیچ پیوسته، وقوع

 پیشگویى و غیب از اخبار همه این كه نیست تردید جاى البته

 .نیست آن بر راهى وحى، طریق جز به كه است

 :مجید قرآن هاى پیشگویى از اى نمونه اینك

 بدر جنگ باره در پیشگویى -1

 ذاتِ  غ ْیر   أ نَ  ت و دُّون   و   ل ُكمْ  أ َنها الَطاِئف ت ْینِ  ِإْحد ى هللاَُ  ی ِعُدُكمُ  ِإذْ  و  

َْوك ةِ  ونُ  الش مْ  ت ُك یدُ  و   ل ُك ِقَ  أ نْ  هللاَُ  ُیِر هِ  اْلح قَ  ُیح  ی ْقط ع   و   ِبك ِلماِت

 «1. »اْلكاِفِرین   داِبر  

 بود داده وعده شما به خداوند كه را هنگامى آرید، یاد به و

 نصیب[ ها آن مسلح لشكر یا قریش كاروان] گروه دو از یكى كه

 باشد شما براى كاروان كه داشتید دوست شما بود، خواهد شما

لى ند و هد، مى خداو مات با را حق خوا یت خود كل شه و تقو  ری

 .كند قطع را كافران

 را كفار رفتن بین از و دشمن بر پیروزى و غلبه وعده مؤمنین

ین با. داد سلمانان كه ا ظر از روز آن در م عداد ن شكر ت  و ل

سایل نگ، و یت در و ضعیف ج ند، اقل یان در كه جایى تا بود  م

 و مقداد تنها آنان

__________________________________________________ 
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یر یه و سواره عوام، بن زب مه بق یاده ه ند پ بر در و بود  برا

 و بودند برخوردار ترى بیش نیروى از و اكثریت در كفار آنان

 و نیرو داراى چنان آن كفار كند، مى بیان قرآن كه طورى به

 سر به وحشت و ترس در آنان با جنگ از مؤمنین كه بودند قدرت

 مسلمانان به را خویش اراده آیه این در خداوند ولى بردند مى

 گرداند پیروز باطل بر را حق خواهد مى او كه است داده اطالع

عده به و فا اش و مود و سلمانان و ن شمنان بر را م یروز د  و پ

 .ساخت كن ریشه را كفار

 پیامبر دشمنان سرنوشت در پیشگویى -2

ــد عْ  ــا ف اْص ــْؤم رُ  ِبم ــِرضْ  و   ُت ــِرِكین   ع ــنِ  أ ْع ــا. اْلُمْش ــاك   ِإَن  ك ف ْین

 «1. »ی ْعل ُمون   ف س ْوف   آخ ر   ِإلها   هللاَِ  م ع   ی ْجع ُلون   اَلِذین  . اْلُمسْت ْهِزِئین  

 روى مشركان از و كن بیان آشكارا هستى، مأمور كه را چه آن

طر] ما! گردان ستهزا[ خ ندگان ا فع تو از را كن  خواهیم ر

 از] زودى به آنان و ورزند مى شرك خدا به كه همانانى نمود،

 .یافت خواهند اطالع[  شان اعمال نتایج

 و گردید نازل اسالمى دعوت اوایل در مكه، در شریفه آیه این

 آیه، این نزول سبب در طبرانى و بّزاز مانند مفسّرین از بعضى

نس از لك بن ا نین ما قل چ موده ن ند ن سول روزى كه ا  در خدا ر

كه نار از م شت مى اى عده ك نان و گذ بر آ سخره را پیغم  و م

ستهزا ند مى ا نین و نمود ند مى چ ین: »كه گفت مان ا ست ه  كه ا

یال ند مى خ یامبر ك ست پ یل و ا مراه جبرئ ست او ه ین در.« ا  ا

گام ین هن یه ا ید نازل شریفه آ یروزى و گرد سول پ  و خدا ر

مك بى هاى ك هد وى حال شامل كه را غی ید، خوا ید گرد  داد، نو

ست و خذالن شان شك یامبر كه را سرك ستهزا را پ سخره و ا  م

 .نمود اعالم كردند، مى

ین یه ا گامى در آ ید نازل هن سى كه گرد صور ك مى ت  روزى كرد ن

 نفوذ و دهند دست از را خویش عزت و شوكت قریش كه آمد خواهد

نان قدرت و یروزى با آ سول پ ین و برود بین از( ص) خدا ر  ا

 كرد بینى پیش قریش براى را سرنوشتى و روز چنین شریفه آیه

 .پیوست وقوع به عینا و

 دیگر ادیان تمام بر اسالم پیروزى باره در پیشگویى -3

و   ِذي ُه ُول هُ  أ ْرس ل   اَل دى ر س ینِ  و    ِباْلُه ر هُ  اْلح قِّ  ِد  الدِّینِ  ع ل ى ِلُیْظِه

 «2. »اْلُمشِْرُكون   ك ِره   ل وْ  و   ُكلِّهِ 
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ست یامبرش كه او یین و هدایت با را پ  مردم سوى به حق آ

 چند هر گرداند، پیروز ها دین تمام بر را وى دین تا فرستاد

 .باشند داشته كراهت مشركان

 جزیره در هنوز اسالم كه گردید نازل هنگامى شریفه آیه این

ستان مل رواج عرب یدا كا كرده پ ین كه بود ن یه ا یروزى از آ  پ

هانى سالم ج ترى از و ا به و بر مام بر آن غل یان ت لل و اد  م

یا بر دن خش كه داد خ مى ب قق آن از عظی فت تح قق و یا مل تح  كا

 .بود خواهد جهان مصلح و مهدى ظهور با آن

 روم و ایران جنگ باره در پیشگویى -4

 «1. »س ی ْغِلُبون   غ ل ِبِهمْ  ب ْعدِ  ِمنْ  ُهمْ  و   األْ ْرضِ  أ ْدن ى ِفي. الرُّومُ  ُغِلب تِ 

یك در روم ست سرزمین ترین نزد لى خورد شك لوب از پس و  شدن مغ

 .گردید خواهد غالب و پیروز زودى به

 واقع سال ده از تر كم مدت در بود، داده خبر آیه این چه آن

 وارد روم سپاه و شد غالب ایران پادشاه بر روم شاه و گردید

 .گردید فارس سرزمین

 نیرومند دشمن هزیمت در پیشگویى -5

ون   أ مْ  نُ  ی ُقوُل یع   ن ْح ر   ج ِم عُ  س ُیْهز مُ . ُمْنت ِص لدُُّبر   ُیو لُّون   و   اْلج ْم . ا

«2» 

ند مى یا ماعتى ما: گوی حد ج ند و مت یروزیم و نیروم لى پ  و

 خواهند فرار به پا و خورد مى شكست شان جمع زودى به بدانند

 .گذاشت

ــن ــه ای ــت از آی ــت و هزیم ــركین شكس ــیده از و مش ــدن پاش  ش

شان بر اجتماعات هد مى خ ین. د یان ا یز جر نگ در ن قع بدر ج  وا

ید، بو كه گاه آن گرد هل ا سب ج لو را خویش ا ند ج  در و را

شكر پیشاپیش فت قرار خویش ل فت و گر مروز ما: گ مد از ا  و مح

 جمعیتش و هالك را او خداوند ولى گرفت خواهیم انتقام یارانش

. گردانید برتر را حق كلمه و آشكار را حق و ساخت متفرق را

ین یان ا قوع به موقعى در جر ست و سلمانان كه پیو یت در م  اقل

 كه مردى سیزده و سیصد كه كند باور توانست، نمى كسى و بودند

 دو یا یك جز به و نبود اختیارشان در جنگ وسایل گونه هیچ

سب تاد و ا بت به كه شتر هف سیله شدند مى ها آن سوار نو  اى و

 تعداد، نظر از كه نیرومندى و انبوه لشكر یك بر نداشتند،
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 نیرو شوند، غالب دارند، كامل برترى جنگى تجهیزات و وسایل

 فنا باد به را شان عزت و شوكت بشكنند، درهم را آنان قدرت و

 .بسپارند نیستى و

 لهب أبو سرنوشت در پیشگویى -6

  س ی ْصلى. ك س ب   ما و   ماُلهُ  ع ْنهُ   أ ْغنى ما. ت بَ  و   ل ه ب   أ ِبي ی دا ت َبتْ 

 «1... » اْلح ط بِ  ح َمال ة   اْمر أ ُتهُ  و  . ل ه ب   ذات   نارا  

 طور همان ،[باد او بر مرگ و] لهب ابو دست دو هر باد بریده

 به است، آورده دست به اوالد و ثروت از چه آن. بود خواهد هم

 دوزخ ور شعله آتش وارد زودى به بخشید، نخواهد سودى وى حال

 در و است[  دوزخ] كش هیزم كه حالى در همسرش[ نیز و. ]شود مى

 حیات حال در كه سوره این! خرما لیف از است، طنابى گردنش

 آتش به همسرش و او شدن داخل از است، گردیده نازل لهب ابو

 آنان كه شود مى استفاده چنین آیه این از و دهد مى خبر دوزخ

 لجاجت و عناد در و پذیرفت نخواهند را اسالم هستند، زنده تا

ند باقى خویش ند خواه شت یك و ما لت و شوم سرنو  در بارى ذ

 دو آن بود، كرده بینى پیش قرآن كه طور همان و هاست آن انتظار

 مستوجب و بربسته رخت جهان این از دینى بى و كفر حال در نفر

بدى عذاب ند ا یا در. گردید لت به دن بت و ذ خرت در و نك  به آ

 .شدند مبتال الهى عذاب
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 قرآن در آفرینش اسرار

ید قرآن یات در مج عددى آ سائل از مت بوط م  قوانین به مر

 گفته سخن ها آن امثال و آسمانى كرات و طبیعت عالم و آفرینش

ست صرى در قرآن. ا ین از ع قایق ا سرار، و ح شته پرده ا  بردا

ست هى كه ا ین به را نه ا سائل گو لب و م بود مطا سى و ن  ك

مى ست ن ین به توان قایق ا گر برد، پى ح حى راه از م بار و و  اخ

 .غیبى



 عده یونانى غیر و یونانى دانشمندان از تاریخ آن در البته

عدودى ند م سمتى بر كه بود سرار از ق فرینش ا ست آ ته د  یاف

ند ین از اى پاره بر و بود قایق ا مى د گاهى عل شتند آ لى دا  و

 در و بود اطالع بى و دور به كامال مسائل این از العرب جزیرة

 .نبود خبرى حقایق این از منطقه آن

ما سمتى ا قایق از ق مى ح شته پرده ها آن از قرآن كه عل  بردا

ست لوم تر بیش و ا نش و ع ین كه هایى دا تاب ا سمانى ك  از آ

شر براى پیش قرن چهارده ست، آورده ب نان آن ا هم چ یق و م  دق

ست نان در نه روز، آن كه ا ها سایر در نه و یو سى جا  از ك

ع ها آن بود، مطّل كه ن شرفت با ها قرن از پس بل یاد و پی  ازد

 .گردید كشف اسرار و ها دانستنى این علوم

 حقیقت بیان عین در قرآن علمى آیات: كه این توجه قابل نكته

شه یاط و حزم راه همی ته، پیش در را احت طالبى گرف  كه را م

بل هم و درك قا ضوح به بود، دوران آن ف  بازگو صراحت و و

 اجمال به نبود، عصر آن مردم درك قابل كه مطالبى ولى نموده

 اعصار مردم به را آن كامل فهم و درك و شده برگزار اشاره و

نده یزات با كه آی بزار و تجه نى ا شرفته ف شافات و پی  و اكت

 .است نموده محول شد، خواهند نائل علمى هاى پیشرفت

 دقایق و حقایق از و آفرینش اسرار از كه آیات از قسمت این

 از چندى هاى نمونه اینك. است فراوان گوید، مى سخن هستى جهان

 بیان:                        آوریم مى جا این در را ها آن

 113: ص قرآن، درمسائل

 

 قرآن در توازن قانون -1

 «1. »م ْوُزون   ء   ش يْ  ُكلِّ  ِمنْ  ِفیها أ ْنب ْتنا و  

 .رویاندیم توازن با گیاهى، هر از زمین روى در ما،

 از یكى كه نباتات متوازن و متناسب تركیبات به آیه این در

 .است شده اشاره است، آفرینش جهان دقیق اسرار

ین یه ا لت آ ین بر دارد دال یاه هر كه ا فى و گ  روى در كه عل

مین له و گل هر و شود مى سبز ز صل در كه اى ال هار ف  شكوفا ب

 توازن قانون و است خاصى تركیب و مخصوص وزن داراى گردد، مى

یق ندازه و دق یرى ا ساب گ مت ها آن در شده ح یرا و دارد حكو  اخ

ظر از یاه ن سى گ یز شنا بت ن یده ثا نواع از یك هر كه گرد  ا

تات جزا از نبا صر و ا صى عنا یزان به و خا قدار و م نى م  معی

 آن اجزاى از بعضى اگر كه طورى به است یافته تشكیل و تركیب



 نبات و گردیده خارج خاص نبات آن صورت از شد، مى زیاد یا كم

 .شد مى دیگرى

بت باز و ست شده ثا سبت كه ا ضى ن ین از بع جزا ا ضى با ا  بع

گر یق قدرى به دی ست دق یاس و موازین با كه ا یق هاى مق  و دق

یار در تاكنون كه روز مدرن شر اخت ته قرار ب ست، گرف  ا

 .نمود گیرى اندازه و تعیین تحقیقا را آن مقدار توان نمى

 قرآن در تلقیح قانون -2

 نموده، اشاره آن به الهى وحى كه عجیبى اسرار از دیگر یكى

ضوع قیح مو لم در تل تات ع ست نبا شجار كه ا تات و ا  به نبا

سیله ها و قیح باد ثر در و شوند مى بارور و تل مان ا قیح ه  تل

ست تات كه ا ید نبا ثل تول موده، م یوه ن جود به ها گل و ها م  و

 .آید مى

 :گوید مى مورد این در كریم قرآن

 «2. »ل واِقح   الرِّیاح   أ ْرس ْلن ا و  

 .فرستادیم[  گیاهان و ابرها] ساختن بارور براى را بادها ما

 معناى به لغت در كه این اعتبار به را تلقیح گذشته مفسرین

 چنین را آیه این گرفته، معنى همان به است، آمده نیز حمل

 كنند حمل را ابرها تا فرستادیم را بادها: اند نموده تفسیر

 یا دهند حركت و
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 حمــل ابرهــا الى البــه در را بــاران كــه فرســتادیم را بادهــا

 .نمایند

لى ین و تار ا ناى در گف یه، مع ظر به صحیح آ مى ن سد ن یرا ر  ز

 و نبوده اهمیت حائز و توجه قابل خیلى نكته این تذكر: اوال

ید قرآن شأن خور در ست مج یا و نی صال: ثان ها ا ها باد  را ابر

مل مى ح ند، ن كه كن طه از را ها آن بل طه به اى نق گر نق  دی

 .رانند مى

 به را ما و تعقیب را ترى عالى هدف یك مذكور آیه بنابراین،

 بود، عاجز آن درك از گذشتگان افكار كه علمى جالب حقیقت یك

برى ید مى ره قت آن نما ین حقی ست ا شجار كه ا تات و ا یز نبا  ن



 مخالف ماده دو رسیدن هم به و لقاح عمل به حیوانات مانند

ند قیح بدون و نیازمند جه تل مره و نتی مى اى ث ند، ن ید ده  تول

 .كنند نمى نوع تكثیر و مثل

 كه طورى به پذیرد مى انجام بادها وسیله به گاهى تلقیح عمل

لو، در نار، صنوبر، زردآ قال، ا به، پرت بات پن ثال و حبو  ام

 صورت بدین شود، مى انجام بادها وسیله به تنها تلقیح ها آن

سه كه خل هاى كی عد ها شكوفه دا سیدن، از ب ند مى سرباز ر  و كن

 ها گل ماده چهره بر بادها وسیله به هاست، آن میان كه گردى

 آبستن ها گل ماده و گیرد مى انجام لقاح عمل و شود مى افشانده

 آمادگى دیگر نباتات و نتایج آوردن وجود به براى و شوند مى

 .كنند مى پیدا

 قرآن در زوجیت قانون -3

: كه دهد خبرمى چنین دیگر علمى حقیقت یك از مجید قرآن باز

یت و ازدواج قانون و سنت صاص زوج نات به اخت  ندارد، حیوا

 آن فرماست، حكم قانون این نیز نباتات انواع تمام در بلكه

 :گوید مى كه جا

 «1. »اْثن ْینِ  ز ْوج ْینِ  ِفیها ج ع ل   الَثم راتِ  ُكلِّ  ِمنْ  و  

 .آفرید جفت دو ها میوه همه از زمین در خداوند

ِذي سُْبحان   ا ُكَلها األْ ْزواج   خ ل ق   اَل تُ  ِمَم نْ  و   األْ ْرضُ  ُتْنِب ِهمْ  ِم  و   أ ْنُفِس

 «2. »ی ْعل ُمون   ال ِمَما

نزه و پاك ست، م فت كه خدایى ا ید را ها ج فت: آفر  از هایى ج

 ها انسان چه آن از و ها انسان وجود از ها، روییدنى و گیاهان

 .آفرید شناسند، نمى را ها آن
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 قرآن در زمین حركت -4

 زمین حركت از است، عبارت نموده، كشف قرآن كه اسرارى باز

 :فرماید مى مورد این در خداوند

 «1. »م ْهدا   األْ ْرض   ل ُكمُ  ج ع ل   اَلِذي

 .داد قرار گهواره شما براى را زمین كه خدایى چنان آن



 به جالب، رمز یك با چگونه شریفه آیه این كه كنید مى مالحظه

كت مین حر شاره ز ند مى ا بى و ك  نزول از پس ها قرن كه را مطل

شر براى قرآن شن ب یان شد، رو ید مى ب مین كره از و نما  با ز

 به شیرخوار و كوچك اطفال براى كه كند مى تعبیر «مهد» لفظ

ند مى كار ثر در تا بر كت ا ستراحت و خواب به آن، آرام حر  ا

 .بپردازند

 حركت اثر در كه دارد را گهواره حكم بشر براى نیز زمین كره

 و بخشد مى اش ساكنین براى بخشى آرام حالت اش انتقالى و وضعى

 استراحت و پرورش گهواره، حركت و تكان نتیجه كه طورى همان

فال ست، اط جه ا كت نتی نه حر مین ساالنه و روزا یز ز  پرورش ن

 .باشد مى جهان این موجودات تمام پرورش و ها انسان

 لطیفى و زیبا اشاره یك زمین حركت به شریفه آیه این در آرى

 است نشده بیان صراحت و وضوح با مطلب این ولى است گردیده

یرا ین ز یه ا نى در آ مده فرود دورا ست آ مام كه ا  و مردم ت

شمندان كت عدم و سكون بر دوران آن دان مین، حر یده ز  عق

شتند بت و دا مین كره بودن ثا یان در ز نان م كى آ لب از ی  مطا

یر و ضرورى بل غ ید قا سوب ترد ین به قرآن« 2. »شد مى مح  ا

سئله مى م مال طور به عل فت با و اج شاره ظرا  تا كرده ا

 .بفهمند كامل آیندگان،

 قرآن در ناشناخته هاى قاره -5

 از پرده قبل قرن چهارده مجید قرآن كه اسرارى از دیگر یكى

 نزول از بعد ها قرن كه است دیگرى قاره وجود برداشته آن روى

 :گوید مى باره این در كه گردید كشف شریفه آیه این
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جرت از پس قرن ده( 2)  یامبر ه شمند یك( ص) پ یوى دان  به ه

 زمین، كره براى توانست و رسانید هم به جرئت «گالیله» نام

 ولى نماید اعالم را آن و كند ثابت انتقالى و وضعى حركت دو

 كه جا آن تا گرفت قرار شكنجه و اهانت مورد كه نپایید دیرى

 كه علمى مقام آن با و شد گرفته تصمیم وى اعدام و قتل به

شت ندان به دا كوم ز ید مح ین گرد شمندان كه بود ا پا دان  ارو

بور شفیات شدند، مج مى ك فات با كه را خود عل شته خرا  و گذ

 .نمایند كتمان نداشت، سازش قدیمى
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 «1. »اْلم ْغِرب ْینِ  ر بُّ  و   اْلم شِْرق ْینِ  ر بُّ 



 .است مغرب دو هر پروردگار و مشرق دو هر پروردگار او

 خود به را مفسرین افكار و اذهان تمام قرن، چندین آیه این

شغول جه و م ظور كه بود ساخته متو شرق دو از من غرب دو و م  م

ست؟ ضى چی نان از بع ند مى آ شرق دو از مراد: گفت غرب دو و م  م

 و باشد مى ماه مغرب و مشرق دیگرى و آفتاب مغرب و مشرق یكى

 زمستان و تابستان مغرب و مشرق دو بر را آیه این دیگر بعضى

 .نمودند مى حمل

 كه كند مى اشاره دیگر قاره یك وجود به آیه این ظاهرا ولى

گر سطح در مین دی ته قرار ز ست گرف مه و ا تاب غروب الز  از آف

 .است دیگر قاره همان بر آن تابیدن و طلوع ما، قاره

 :فرماید مى كه است مجید قرآن در دیگرى آیه مطلب این دلیل

 «2. »اْلق ِرینُ  ف ِبْئس   اْلم شِْرق ْینِ  ُبْعد   ب ْین ك   و   ب ْیِني ل ْیت   یا

یان كاش اى صله تو و من م شرق فا غرب و م  بد چه بود، م

 دو بین فاصله كه شود مى استفاده آیه این از! بودى همنشینى

شرق ترین م صله دور سافتى و فا شد مى م شر براى كه با سوس ب  مح

 در مغرب و مشرق دو از منظور كه نیست ممكن بنابراین،. است

یه لى آ شرق قب غرب و م تاب م شرق یا و ماه و آف غرب و م  م

 دورترین ها این میان در مسافت زیرا باشد زمستان و تابستان

 مشرق دو مسافت از منظور باید ناچار به نیست، محسوس مسافت

سافت ترین طوالنى كه ید م شد، با مان با سافت ه یان م شرق م  و م

 مشرق زمین دیگر طرف به نسبت ما قاره مغرب زیرا است مغرب

 وجود از بوده، صحیح آیه معناى صورت این در. شود مى نامیده

 است، گردیده كشف قرآن نزول از بعد ها قرن كه دیگر قاره یك

 .دهد مى خبر

 مفرد طور به مغرب و مشرق لفظ ها آن در كه آیاتى بنابراین،

 و   شریفه آیه مانند است، مغرب و مشرق نوع منظور شده، ذكر

  به مغرب و مشرق كلمه كه آیاتى در و« 3» اْلم ْغِربُ  و   اْلم شِْرقُ  للَِِ 

یه صورت شرقین) تثن مده( م ست آ یاتى و ا فظ ها آن در كه آ  ل

 منظور است، آمده( مغارب مشارق،) جمع طور به مغرب و مشرق

 كه باشد مى زمین كره نقاط و شهرها تمام هاى مغرب و ها مشرق

ثر در ختالف ا فق ا ید ها ا عدا گردد، مى تول ین به هم ب لب ا  مط

 .كرد خواهیم اشاره
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 قرآن در زمین كرویت -6

كى باز گر ی سرارى از دی ید قرآن كه ا  پرده آن روى از مج

شته ست، بردا مین بودن كروى ا شد مى ز ند با عال خداو  مت

 :فرماید مى

ــْوم   أ ْور ْثن ــا و   ــِذین   اْلق  ــاُنوا اَل ــع ُفون   ك ــاِرق   ُیسْت ْض  و   األْ ْرضِ  م ش

 «1. »م غاِرب ه ا

 ستم و مستضعف قوم آن به را زمین پربركت هاى مغرب و ها مشرق

 .كردیم واگذار دیده

 «2. »اْلم شاِرقِ  ر بُّ  و   ب ْین ُهما ما و   األْ ْرضِ  و   السَماواتِ  ر بُّ 

گار او سمان پرورد مین و ها آ یان در چه آن و ز ست آن م  و ها

 .است ها مشرق پروردگار

 «3. »ل قاِدُرون   ِإَنا اْلم غاِربِ  و   اْلم شاِرقِ  ِبر بِّ  ُأْقِسمُ  ف ال

 .تواناییم ما كه ها مغرب و ها مشرق پروردگار به! سوگند

 و طلوع محل بودن متعدد بر كه این عین در آیات سلسله این

 زمین بودن كروى بر كند، مى داللت آن غروب محل و آفتاب تابش

یز شاره ن یرا دارد ا گر ز مین ا شد، كروى ز لوع با  و كردن ط

یدن تاب تاب ئى هر بر آف جزاى از جز مین كره ا ستلزم ز ین م  ا

ست گر جزء از كه ا ند غروب آن دی ین در و بك عدد صورت ا  ت

 واضح و روشن زحمتى، و تكلف گونه هیچ بدون ها مغرب و ها مشرق

 ها مغرب و ها مشرق تعدد زمین، بودن كروى غیر در ولى گردد مى

 .نیست مفهوم و درك قابل شود، مى استفاده آیه از كه

  ها مشرق به را مغارب و مشارق مفسرین، از برخى و قرطبى اما

غرب و تاب هاى م ختالف با كه آف هاى ا یر سال روز ند، مى تغی  ك

 حــل گونــه بــدین را مغــارب و مشــارق تعــدد كــرده، تفســیر

 .اند نموده

لى ین و سیر، ا یه ظاهر خالف تف بل و بوده آ بول قا مى ق شد ن  با

 معینى و خاص مغارب و مشارق سال، روزهاى در آفتاب كه زیرا

 از منظور باید كه است این گیرد، قرار سوگند مورد تا ندارد

 و حركت اثر در كه باشد هایى مغرب و ها مشرق مغارب، و مشارق

یت مین كرو ختالف و ز فق ا قاط در ها، ا لف ن مین مخت جود به ز  و

 .آید مى
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 زمین كرویت به مربوط روایاتى

 تعّدد به كه طور همان مغارب و مشارق آیات: شد گفته كه چنان

 كنند مى داللت نیز زمین كرویت به دارند، داللت مغارب و مشارق

یرا ین كه ز سئله دو ا مدیگر به حّدى تا م ند ه ین و مربوطا  ا

 نیز معصومین دعاهاى از همچنین و ها خطبه و احادیث از مطلب

 جا این در را عزیز خواننده نظر كه شود مى استفاده روشنى به

 :داریم مى معطوف احادیث این از چندى هاى نمونه به

مام از -1 قل( ع) صادق ا ست ن مود كه ا كى در: فر  سفرها از ی

سفر من با مردى ید هم شه او گرد ماز همی غرب ن  از پس را م

ماز و شب تاریكى بل را صبح ن لوع از ق خر تاریكى در صبح ط  آ

 را مغرب نماز و كردم مى رفتار او خالف بر من ولى خواند مى شب

قع در ماز و غروب مو قع در را صبح ن جر مو . آوردم مى جا به ف

 پیش آفتاب زیرا كن عمل من مانند به نیز تو: »گفت من به او

 آن و است كرده طلوع دیگران بر زند سر ما افق از كه آن از

 ناپدید ها افق از اى پاره در هنوز كند، مى غروب ما از كه گاه

 .«است نگردیده

مام ید مى( ع) صادق ا فتم وى به من: »فرما لوع در كه گ  و ط

 و كند پیروى خود افق از باید ملتى و قوم هر آفتاب، غروب

 افق طبق نه دهد انجام را خویش مذهبى مراسم و وظایف آن طبق

 «1. »دیگران

 كه ها مغرب و ها مشرق تعدد و اختالف به مرد آن روایت، این در

یت از مین كرو جود به ز ید، مى و شاره آ ند مى ا مام و ك  صادق ا

 حكم سپس نماید، مى تصدیق را وى گفتار باره این در نیز( ع)

 متوجــه اشــتباهش رمــز بــه را او و نمــوده بیــان را مســئله

 .سازد مى

مام باز -2 موده( ع) صادق ا ست فر ید تو: »ا  و غروب در با

 .«كنى پیروى خود افق از آفتاب طلوع

مام از -3 قل( ع) سجاد ا یده ن ست گرد یایش در كه ا  هاى ن

 یك هر براى خداوند: »گفت مى چنین خویش شامگاهى و صبحگاهى

ندازه و حد شب و روز از عین اى ا موده م ست ن  از یك هر و ا



گرى در را ها آن ند، مى وارد دی مان در ك گرى كه حال ه  را دی

 «2.« »است نموده وارد آن در نیز

مام ین با سجاد ا یان ا لب ب هد مى جا یت خوا مین كرو  كه را ز

  چون ولى كند روشن شود مى روز بر شب و شب بر روز تداخل موجب

 آنان براى و بود خارج روز آن مردم درك و فهم از مطلب این

 و است امامت مقام داراى كه حضرت آن نبود، درك و فهم قابل

 با را حقیقت این زمان، مقتضاى با
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شاره یك یف ا ی  روش یك با و لط یان شیوا و بل موده ب  كه فر

 .نشود تولید عصر آن مردم افكار در اشكالى ترین كوچك

 و شب تداخل از( ع) امام منظور كه شود تصور چنین است، ممكن

 تصور این ولى زمین كرویت نه هاست آن شدن بلند و كوتاه روز

 كه بود مقام این در اگر امام كه این دلیل به نیست، درست

 همه كه را آن عكس یا و روزها شدن بلند و ها شب شدن كوتاه

ند، مى درك مردم یان كن ند ب مان به ك له ه لى جم فا او  اكت

 «كند مى داخل دیگرى در را روز و شب از یك هر: »كه فرمود مى

گر و یاجى دی بود احت له كه ن گرى جم یز دی : بگوید و بیاورد ن

 چون «است نموده وارد آن در نیز را دیگرى كه حال همان در»

 بنابراین است، اولى جمله معناى تكرار ظاهر به جمله، این

 حالیه جمله صورت به كه -دوم جمله از امام منظور: گفت باید

مده در ست آ ین -ا ست ا ست روز، در شب ساختن وارد كه ا  در در

مان قع ه ست مو ست شده وارد شب در روز كه ا ین و ا لت ا  در حا

 كروى زمین اگر زیرا باشد كروى زمین كه یابد مى تحقق صورتى

 در حال همان در است، شده روز وارد شب كه سطح یك در باشد،

 .گردید خواهد شب وارد روز زمین، دیگر سطح

 مباحث نتیجه

 جا این در ما و قرآن اعجاز جوانب و وجوه از قسمتى بود این

 تواند مى مختصر اندازه این كه كنیم مى اكتفا اندازه همین به

یل حى بر دل شد قرآن بودن و بت و با ند ثا  طرف از قرآن كه ك

 .است خارج بشر قدرت از كتابى چنین آوردن و بوده پروردگار

 است مكتبى تنها او كه بس همین قرآن بودن آسمانى و وحى در

 تحویل و نموده تربیت را طالب ابى بن على مانند شاگردى كه



 رموز و اسرار درك دنیا بزرگ دانشمندان كه است داده اجتماع

 و دانند مى خود مباهات و افتخار مایه را بزرگوار آن كلمات

قین كرین و محق هان متف یاى از ج مش در  آن شوند، مى سیراب عل

ضرت به در ح ضوعى هر به خود هاى خط تار و پردازد مى كه مو  گف

  هیچ براى سازد، مى متوجه كه اى ناحیه و جهت هر به را خویش

 .گذارد نمى باقى گفتارى و حرف جاى كس

 خیال نشود، مؤمنان امیر زندگى تاریخ و سیره وارد كسى اگر

ند مى ضرت آن كه ك شته هر در ح ضوعى و ر ید، مى سخن كه مو  گو

 و رسانیده پایان به موضوع همان تحقیق در را خویش عمر تمام

شته آن در هارت خاص ر صص و م یدا تخ موده پ ست ن لى ا  جاى و

 متكى وحى منبع به مؤمنان امیر معارف و علوم كه نیست تردید

 كسى اگر زیرا است شده اقتباس و اتخاذ مبدأ، آن از و بوده

  تاریخ با
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یرة  عرب جز صا و ال جاز تاریخ با مخصو بل ح سالم از ق شنا ا  آ

 از آمده دست به وحى و سخنان كه كند باور تواند نمى باشد،

 .باشد شده سرازیر غیب چشمه سر جز دیگرى چشمه سر

 امیر سخنان و البالغه نهج باره در چه آن است، سخنى نیكو چه

 :كه است شده گفته( ع) مؤمنان

 .است مخلوق كالم از باالتر و خالق كالم از تر پایین

 بودن معجزه مؤمنان، امیر نمودن تصدیق: گوییم مى كه است این

 علوم و معارف بالغت، در او كه ارجمندى مقام آن با را قرآن

 و الهى وحى جز قرآن كه این بر است حقى گواه و دلیل دارد،

 :زیرا نیست دیگرى چیز خدا گفتار

صدیق: اوال مودن ت یر ن نان ام ثر در مؤم هل ا عى بى و ج  اطال

 آن چون است كارشناسى و تخصص روى از قطعا و باشد تواند نمى

ضرت صاحت خالق ح غت و ف ست بال بع ا شمه سر و من مام چ لوم ت  ع

سالمى ست ا سخه ترین عالى و ا نه و ن ست اى نمو لوم در ا  و ع

فت، صیت معر عاده فوق شخ ست اى ال ست كه ا شمن و دو بوغ بر د  ن

 .دارند اعتراف وى شامخ مقام و سرشار

یا و ین: ثان صدیق ا مان ت ثر در كه طور ه هل ا عى بى و ج  اطال

 نیست هم مادى اغراض بر متكى و ظاهرى تصدیق یك است، نبوده

یرا یر كه ز نان ام مه مؤم قوى جرثو گارى و ت ست پرهیز  او. ا

 گاه آن و پوشید چشم زیورش و زر از و دنیا از كه است مردى

 زعامت كند، رفتار بكر ابو روش با كه نمودند شرط وى با كه

ست و یر را ریا هاد پا ز یر و ن نین بار ز فت شرطى چ  او. نر



 تثبیت براى و ننمود سازى ظاهر معاویه با كه است كسى همان

 امضا روزى چند براى حتى را او ظالمانه حكومت خویش، حكومت

 .بود اطالع با كار این خطرناك عواقب از كه آن چه نكرد،

 برخوردار آن از( ع) مؤمنان امیر كه درخشانى سوابق این با

 یك قرآن اعجاز بر او شهادت كه گردد مى روشن خوبى به است،

 كه است تقوا و تخصص علم، روى از شهادت و است حقیقى شهادت

 همان این گیرد، مى چشمه سر او راسخ عقیده و كامل ایمان از

 .                    باشد تواند نمى آن جز كه است ناپذیرى انكار حقیقت
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 ها آن پاسخ و قرآن اعجاز باره در پندارهايى 3 بخش

 است؟ همگانى قرآن اعجاز فهم آیا قرآن در ادبى اشكال

 است؟ معارضه قابل قرآن آیا

 دارد؟ مخالفت پیشین آسمانى كتب با قرآن آیا

 است؟ نقض قابل قرآن اعجاز آیا قرآن در تناقض عدم

 اعجاز با قرآن تدوین تناسب قرآن با معارضه از انصراف علل

                        قرآن با معارضه سرایان سخن روش با قرآن بیان روش تفاوت آن
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 قرآن در ادبى اشكال

 از و فراخوانده كالمى مبارزه به را خود مخالفین تمام قرآن

نان سته آ ست خوا ند به كه ا  را آن هاى سوره از سوره یك مان

 نداشته را قرآن با مبارزه و معارضه قدرت كسى ولى بیاورند

 .است زده زمین بر عجز زانوى قرآن، پیشنهاد مقابل در و

ین چون ست ا سوایى و شك ضه در ر شمنان بر قرآن، با معار  و د

 گرفتند تصمیم بود، تحمل قابل غیر و گران بس قرآن مخالفین

بارزه در كه یراد راه قرآن، با م شكال و ا شى ا  پیش را ترا

 كوچك دیگران انظار و افكار در را قرآن راه این از و گیرند

 .دهند جلوه

 طرف یك از تا آوریم، مى جا این در را اشكاالت همان ما اینك

یه مات پا كر طرز و معلو ین تف فراد ا شن را ا  از و سازیم رو

گر طرف لوم دی صب هوس، و هوا كه شود مع شك تع هت، بى و خ  ج

نه مام چگو یار ز نان اخت ست به را آ ته، د  كه سو هر به گرف

 .نشاند مى شان هالكت و بدبختى قعر در و دهد مى سوقشان خواهد مى

 :1 اشكال

ند مى تى قرآن در: گوی ته كار به جمال ست رف سلوب با كه ا  ا

صاحت غت و ف عد با و بال بى قوا نین و ندارد سازش عر تابى چ  ك

 .باشد معجزه تواند نمى

 :پاسخ

 :                      زیرا است نادرست و باطل جهت دو از گفتار این
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یان در قرآن: اوال  ی  م صیح و ترین بل  نازل ها عرب ترین ف

یده نان و گرد ضه به را آ نده معار گر كه فراخوا ند ا  بتوان

ند اى سوره ند، را قرآن هاى سوره مان ین در بیاور سابقه ا  م

لى شوند قائق صله و ین بالفا ته ا ضه كه داده تذكر را نك  معار

شر قدرت از قرآن با ست، خارج ب چه ا مه گر نان ه شتیبان آ  پ

 .باشند همدیگر

  شد، مى دیده عربى قواعد با مخالفت ترین كوچك قرآن در اگر پس

 تر بیش آن مزایاى و عرب لغت اسلوب بر كه بلی  افراد همان

گران از قف دی طالع با و وا ند، ا مان روى بود طه ه چك نق  كو

شت شكال انگ یراد و ا ند مى ا یه را آن و نهاد یل قرآن، عل  دل

ند مى یدان در و گرفت بارزه م یروز قرآن با م ند مى پ  و گردید

 .نمودند مى راحت شمشیر و زبان با مبارزه از را خود

 ثبت ما براى تاریخ مسلما شد، مى انجام عملى چنین یك اگر و

 زبان به زبان اسالم دشمنان میان در اقل حد و كرد مى حفظ و

 تاریخ در اثرى هیچ جریانى، چنین از كه صورتى در. شد مى نقل

 .شود نمى دیده دشمن و دوست میان در و

 عربى قواعد این از گردید، نازل قرآن كه زمانى در: ثانیا و

 بلیغان كلمات در بررسى و كاوش اثر در بعدا بلكه نبود خبرى

ست از و عرب سرایان سخن و جو ج قت و و باتى در د  آنان كه تركی

 جمع و استخراج قواعد این بودند، برده كار به گفتارشان در

 راستا این در و آمد در خاصى علم یك صورت به و گردید آورى

گر حى قرآن كه شود فرض ا هى و ست ال نان -نی فت طرف كه چ  و گ

 سرایان سخن و فصحا كالم از تر كم اقل حد -پندارد مى ما گوى

. است بالغت و فصاحت كمال در قرآن بلكه و باشد نمى نیز عرب

 .است عربى قواعد مآخذ و منابع ترین مهم و ترین شاخص از یكى

 دست به قرآن نزول از پس كه عربى قاعده یك اگر بنابراین،

 قاعده آن بر ایراد و نقض نكند، تطبیق قرآن با است، آمده

 .قرآن بر نه و بود خواهد متوجه

 كه شود مى متوجه قرآن به صورتى در ایراد این این، بر عالوه

 مورد قرائت، طرز نظر از قرآن در عربى قواعد با مخالف جمله

 ها قرائت اختالف صورت در ولى باشد بوده قاریان تمام اتفاق

 بر دلیل تنها آید وارد ها قرائت این از یكى بر اعتراضى اگر

 عظمت با تماسى كه این بدون بود، خواهد قرائت همان بطالن،

قام و قرآن شته آن شامخ م شد، دا یرا با نده در ز یك آی  نزد

 نوعى معروف، هاى قرائت این از یك هر كه نمود خواهیم ثابت

 خود از آمده، عمل به قرآن قاریان ناحیه از كه است اجتهاد



 نگردیده نقل قطعى صورت به و متواتر طور به( ص) اكرم رسول

 است
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 است؟ همگانى قرآن اعجاز فهم آیا

 :2 اشكال

 باشد معجزه تواند نمى بلی  و شیوا كالم اصوال: گویند مى باز

چه شر گر ثل آوردن از ب یرا شود عاجز آن م غت شناختن ز  به بال

 در نیست، پذیر امكان همه براى و دارد اختصاص معینى عده یك

 افراد همه و باشد فهم قابل عموم براى باید معجزه كه صورتى

 .نمایند تصدیق را معجزه صاحب و درك را آن اعجاز بتوانند،

 :پاسخ

سخ در نان پا ین: گوییم مى آ یراد ا یز ا ند ن یراد مان لى ا  قب

 این معجزه شرایط از دیگر یكى زیرا است اساس بى و سست بسیار

ست مام كه نی فراد ت شر ا ند ب جزه بتوان  درك را آن بودن مع

 از یك هیچ بپذیریم، را شرطى چنین ما باشد، بنا اگر و كنند

جزه مى ها مع ند، ن جزه توان سوب مع یرا شوند مح  از یك هر ز

جزات ظر در كه را مع یریم ن هت یك از بگ هات از یا ج  متعدد ج

 .نیست درك قابل افراد همه براى

نابراین، جزه ب لى مع ست عم هل كه ا ند مى را آن فن ا  و بین

جاز ند مى درك را آن اع یه براى و كن یز بق قل با ن یاپى ن  و پ

  پیش صفحات در كه طور همان ولى شود مى روشن و ثابت متواتر

تیم، یان در قرآن گف جزه م یامبران هاى مع یاز از پ گرى امت  دی

 مرور اثر در است، ممكن متواتر هاى نقل زیرا است برخوردار

 كه است همیشگى و باقى معجزه یك قرآن اما گردد، قطع زمان

قاى با لت ب بان و م قاى با و عرب ز یر یا و عرب فرد هر ب  غ

صیات با كه عرب ین خصو بان ا شنایى ز نده و باقى دارد، آ  ز

 .                     شود مى لمس و درك آن بودن معجزه و بود خواهد
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 است؟ معارضه قابل قرآن آیا

 :3 اشكال



ند مى باز سى: گوی غت به كه ك شنا عرب ل شد آ ند مى با  توا

 كه كسى و بیاورد را قرآن كلمات یكایك مانند به هایى كلمه

ند یك بتوا مات یكا ید را كل ست سهل وى براى: بگو  آن كه ا

مه لوى را ها كل ند هم په له ها آن از و بچی ند به هایى جم  مان

له سازد قرآن هاى جم له آن از و ب یز ها جم تابى ن ند به ك  مان

 .نماید تنظیم قرآن

 :پاسخ

 كسى زیرا گردد بحث اطرافش در كه نیست این قابل ایراد، این

 جمله یك یا و بگوید را قرآن كلمات از كلمه یك تواند، مى كه

مالت از یاورد، را قرآن ج ستلزم ب ست آن م ند كه نی ثل بتوا  م

 قدرت زیرا بیاورد نیز را آن هاى سوره از اى سوره یا و قرآن

نایى و فاظ، و مواد بر توا ستلزم گاه هیچ ال نایى م  بر توا

 .بود نخواهد تركیبات

نه عا توان مى چگو مود اد مام كه ن فراد ت شر ا ند، مى ب  توان

 توانایى آنان همه كه این دلیل به بسازند، را مجللى هاى كاخ

 توان مى چگونه باز! بگذارند؟ آجر روى آجرى كه دارند را آن

فت بانى، عرب هر كه گ نایى ز یراد توا به ا شاى و ها خط  ان

 توانند، مى ها عرب همه زیرا دارد را بلی  و فصیح هاى قصیده

! كنند؟ تلفظ را ها خطبه و قصاید این مفردات و كلمات یكایك

یا ین گو مان ا شكال ه ست ا ظام» كه ا یروان و «ن  وا را او پ

ـــته ـــه داش ـــاره در ك ـــاز ب ـــرآن اعج ـــه ق ـــرفه» ب                         «ص
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ئل  ند و شوند قا ثل آوردن بگوی كان قرآن م ست پذیر ام لى ا  و

جاز ین در قرآن اع ست ا كر به كس هر كه ا بارزه ف  قرآن با م

تد ند بیف صرفش خداو یه كه صورتى در سازد، مى من  «صرفه» نظر

 :زیرا نیست قبول قابل ما براى و دارد اشكاالتى

 تواند مى خداوند: كه باشد این «صرفه» از آنان منظور اگر -1

 ولى بیاورند را قرآن مانند كه بدهد توانایى بشر افراد به

ند ین خداو نایى ا ست، نداده كس هیچ به را توا بى ا ست مطل  ا

 در و ندارد قرآن به اختصاص صورت، این در «صرفه» ولى درست

 .باشد مى جارى پیامبران معجزات تمام

 بشر افراد همه: كه باشد این «صرفه» از آنان منظور اگر و

نایى و قدرت ند توا ند كه دار ند را قرآن مان لى بیاور  و

ند نان خداو ضه از را آ صرف قرآن با معار  و رادع كرده، من

 معنا این بطالن. كند مى ایجاد برابرشان در عمل این از مانعى

لى ضح خی شن و وا ست رو یرا ا نیم مى ما ز یادى عده كه دا  به ز

قام ضه م ند قرآن با معار ین در و آمد ها نه راه ا صراف تن  ان



 این به قدرت و نیرو تمام با بلكه نگردید حاصل آنان براى

 مبارزه قدرت چون ولى رفتند پیش مقدارى و شدند وارد مرحله

ضه و شتند، را معار جز به باألخره ندا  در خود ناتوانى و ع

 .كردند نشینى عقب و نموده اقرار و اعتراف قرآن بالغت برابر

 پس خداوند یعنى باشد، «صرفه» وسیله به قرآن اعجاز اگر -2

 این آن، الزمه كند سلب بشر از را معارضه قدرت قرآن نزول از

 قرآن نزول از پیش سرایان سخن گفتار میان در كه بود خواهد

تى فت جمال شد قرآن طراز هم كه شود یا گر. با نین ا  بود، چ

خالفین ما قرآن م ین حت ته ا بان را ها گف بان به ز قل ز  ن

ند مى شیدند مى ما رخ به و كرد نین چون و ك مات چ تى و كل  جمال

 خود به مربوط اعجاز، كه شود مى معلوم جا این از نشده، نقل

 .                      نیست پذیر امكان بشر براى قرآن با معارضه و است قرآن
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 دارد؟ مخالفت پیشین آسمانى كتب با قرآن آیا

 :4 اشكال

 تواند، نمى باز بپذیریم، را قرآن بودن معجزه اگر: گویند مى

یل ستگو بر دل نده بودن را شد آن آور یرا با صه ز  و ها ق

ستان مده قرآن در كه هایى دا ست، آ صه با ا تب هاى ق هدین ك  ع

 تورات كه صورتى در دارد، منافات و مخالفت( انجیل و تورات)

یل و مده فرود خدا طرف از انج ست آ سلما و ا تب م سمانى ك  آ

 .باشند مى

 :پاسخ

سخ در ین پا یراد ا مین از قرآن: گوییم مى ا یق ه  با كه طر

 را ها آن بوده، مخالف فعلى انجیل و تورات خرافى هاى داستان

  نوع هر و سازد مى روشن تر بیش را خود بودن وحى داند مى مردود

 .زداید مى ها دل از را تردید و شك

 پندارهاى و خرافات نوع هر از كه است مجید قرآن این زیرا

 به ها آن نسبت كه را مطالبى و ها نسبت و بوده دور به باطل

یامبران و بزرگ خداى قدس ساحت قال پ ست، صحیح ع  مردود نی

 .شمارد مى

 این در عهدین كتب با قرآن بودن متعارض و مخالف بنابراین،

 .آن بودن وحى بر است دیگرى دلیل خود موارد،



 از قسمتى و نمودیم اشاره قسمت این به گذشته، صفحات در ما،

 ثابت و دادیم تذكر است، موجود عهدین كتب در كه را خرافاتى

 انجیلى و تورات آن از غیر فعلى، انجیل و تورات كه نمودیم

 آمده فرود عیسى و موسى حضرت بر خداوند طرف از كه باشد مى

ست ها نه قرآن. ا یل و تورات با تن عى انج سمانى و واق  آ

فت كه ندارد مخال صدیق را ها آن بل ند مى ت  كامال ها آن با و ك

 .                        است هماهنگ
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 قرآن در تناقض عدم

 :5 اشكال

 به مورد دو در ما و هست نقیض و ضد مطالب قرآن در: گویند مى

 آن بودن آسمانى كتاب و الهى وحى كه ایم برده پى تناقض این

 .دهد مى قرار تردید مورد را

ند مى -1 شانه مورد یك در قرآن: گوی مت و ن ستجابت عال  دعاى ا

 :است گفته نموده، بیان نگفتن سخن روز سه را زكریا حضرت

َیام   ث الث ة   الَناس   ُتك لِّم   أ الَ  آی ُتك   قال  
 «1. »ر ْمزا   ِإالَ  أ 

فت شانه: گ ستجابت] ن عاى ا ین تو[  د ست ا  به جز روز سه كه ا

 .گفت نخواهى سخن[  مردم با] رمز و اشاره

 سه قبل، آیه برخالف را عالمت و نشانه همان دیگر مورد در ولى

 :گوید مى كه جا آن است نموده تعیین شب

 «2. »س ِویًّا ل یال   ث الث   الَناس   ُتك لِّم   أ الَ  آی ُتك   قال  

 تكّلم قدرت شب سه كه است این تو[  دعاى استجابت] نشانه: گفت

 .داشت نخواهى را[  مردم با]

 نشانه زیرا است یكدیگر ناقض بینید مى كه چنان آیه دو این

 ها، آن از یكى در دعا استجابت

__________________________________________________ 

 .41/ عمران آل(. 1) 

 . ].....[10/ مریم(. 2) 

 129: ص قرآن، درمسائل بیان                        



فتن سخن گرى در و روز در نگ فتن سخن دی یان شب در نگ  شده ب

 .است

 :پاسخ

 روز به گاهى عرب لغت در «یوم: »كه است این اشكال این پاسخ

صله به و لوع فا تاب غروب و ط ته آف یل» شود، مى گف  به هم «ل

ناى بل و شب مع ستعمال روز مقا چه گردد، مى ا ند چنان  خداو

 :فرماید مى متعال

َیام   ث ماِنی ة   و   ل یال   س ْبع   ع ل ْیِهمْ  س خَر ها
 «1. »ُحسُوما   أ 

 درپى پى روز هشت و شب هفت را كن بنیان تندباد آن[ خداوند] 

 .ساخت مسلط ها آن بر

 گاهى. اند رفته كار به هم مقابل «لیل» و «یوم» آیه این در

 :مانند شود مى برده كار به شب و روز مجموع در «یوم» هم

َیام   ث الث ة   داِرُكمْ  ِفي ت م َتُعوا
 «2. »أ 

 .شوید مند بهره( روز شبانه سه) روز سه هایتان خانه در

 كه هایى ساعت و شب بر شود مى اطالق گاهى «لیل» لفظ چه چنان

 :هاى آیه مانند است پنهان افق در خورشید

 «3. » ی ْغشى ِإذا الَلْیلِ  و  

 .پوشاند مى كه هنگامى به شب به سوگند

َیام   ث ماِنی ة   و   ل یال   س ْبع  
 «4. »ُحسُوما   أ 

 .گردانید مسلط درپى پى روز و شب هفت را باد آنان بر

 :مانند شود، مى اطالق آن روز با شب بر «لیل» هم گاهى و

 «5. »ل ْیل ة   أ ْرب ِعین    ُموسى واع ْدنا ِإذْ  و  

یاد سى به كه را موقعى آر ب هل مو توالى روز و شب) شب چ ( م

 .دادیم وعده

ظه ید مى مالح یه در كه كن ناى به «یوم» اول آ موع مع  و روز مج

 به «لیل» هم دوم آیه در و شب

__________________________________________________ 

 .7/ حاقه(. 1) 

 .65/ هود(. 2) 

 .1/ لیل(. 3) 



 .7/ حاقه(. 4) 
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 .است گردیده استعمال كامل روز شبانه یك معناى

ستعمال فظ ا یل» و «یوم» ل ناى به «ل مام مع  در روز شبانه ت

 .دارد وجود فراوان عرب زبان و قرآن

  كه زكریا دعاى استجابت نشانه كه شود مى معلوم توضیح این با

یه در یه در و روز سه اول آ عین شب سه دوم آ ست، شده م  هر ا

 متوالى روز و شب مجموع آن از منظور و بوده معنى یك به دو

ست، نابراین ا یان در ب ین م یه دو ا ها نه آ ضى تن جود تناق  و

كه ندارد، نى یك به دو هر بل كدیگر بوده، مع سیر را ی  و تف

 .نمایند مى تصدیق

ناقض ین در ت یه دو ا ین بر آ نا ا ست مب ها «یوم» كه ا  به تن

ناى یل» و روز مع ناى به «ل ها مع ستعمال شب تن لى شود ا  در و

ین كه صورتى مه دو ا ناى كل گرى مع شته هم دی شند دا  به و با

ناى موع مع یز شب و روز مج ستعمال ن ند، ا ین در گرد  صورت ا

 .بود نخواهد متصور آیه دو آن میان در تناقضى

 مردم از برخى ولى انكار، قابل غیر و روشن است حقیقتى این

 قرآن عظمت از خویش خیال به تا كنند مى انكار را حقیقت این

 در تناقض پاى گفتار، این به بنا كه این از غافل بكاهند،

ستعمال ین ا مه دو ا یل به كل یز او انج شانده ن  شود، مى ك

 :چنانكه

 :كه است آمده 12 باب متى انجیل در

سیح بر م سد كه داد خ مین در روز سه و شب سه او ج  مدفون ز

 .ماند خواهد

ین با مان كه ا یل ه تى انج یل سه و م گر انج ین در دی نا ا  مع

 و جمعه روز آخرهاى از كمى مدت تنها مسیح: كه دارند اتفاق

شنبه شب و شنبه روز و شب بل تا را یك لوع از ق  دل در صبح ط

 .ماند باقى زمین

ین سمت ا خر در را ق یل اوا عه ها انج ید، مطال  به گاه آن فرمای

سنده یل نوی تى انج سانى به و م حى به كه ك قد آن بودن و  معت

شند مى ید با ین: بگوی ته كه روزى و شب سه ا ید، گف ست ا  و كجا

نه ین چگو یل خود در چه آن با روز و شب سه ا تى انج  و م

یل گر هاى انج مده دی ست، آ جب جاى! دارد؟ سازش ا ین تع ست ا  ا

شمندان: كه نه «غرب» دان تب به چگو هدین ك مال كه ع  از ماال



هام فات و او ست خرا قد ا شند مى معت حى را ها آن و با نزل و  م

 این كه صورتى در ندارند، مجید قرآن به گرایش ولى دانند مى

ست قرآن مایى و هدایت كه ا عه راهن شرى جام هده به را ب  ع

 چه ولى كند مى رهبرى جهان دو سعادت سوى به را آن و گرفته

 و حق جویندگان و است اى كشنده و مهلك مرض تعصب كه كرد باید

 .اندك حقیقت

ند مى -2 مین: گوی یان در كه موردى دو یات م ناقض قرآن آ  ت

ساس ین شود، مى اح ست ا عال گاهى قرآن كه ا ندگان اف  به را ب

 :                       گوید مى و داند مى خودشان اختیار در و دهد مى نسبت آنان خود
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 «1». ف ْلی ْكُفرْ  شاء   م نْ  و   ف ْلُیْؤِمنْ  شاء   ف م نْ  

 .شود كافر خواهد، مى كس هر و بیاورد ایمان خواهد، مى هركس

 حتى و سپارد مى خدا دست به را كارها همه اختیار هم گاهى و

 :گوید مى و سازد مى مستند وى به نیز را بندگان اعمال

 «2. »هللاَُ  ی شاء   أ نْ  ِإالَ  ت شاُؤن   ما و  

 .بخواهد خدا كه این مگر خواهید نمى را چیز هیچ شما

 شان اعمال در را خدا بندگان قرآن آیات از گروهى كلى طور به

یار صاحب فى اخت موده، معر هى ن یز گرو یار ن نان از را اخت  آ

لى طور به مه و سلب ك ها ه ستند خدا به را كار  در. سازد مى م

 غیر و روشن اختالف و تناقض قرآن آیات از گروه دو این میان

 .دارد وجود تأویلى قابل

 را بندگان اعمال گاهى كه مجید قرآن: گوییم مى آنان پاسخ در

 جاى در دو هر سازد، مى مستند خداوند به گاهى و آنان خود به

 این در اختالفى و تناقض گونه هیچ و باشد مى صحیح و درست خود

 :زیرا نیست نسبت و گفتار

 كند مى درك را حقیقت این خویش وجدان و فطرت با كس هر: اوال

 دارد توانایى و قدرت كارها، از سلسله یك دادن انجام به كه

ند مى و ها آن توا جام آزاد طور به را كار هد ان  ترك یا و د

 كسى و است آن گواه فطرت و وجدان كه است مطلبى این و نماید

مى ند ن چك توا یدى و شك ترین كو ین در ترد  راه خود به باره ا

 .دهد

مین به یل ه ست دل مام كه ا ندان ت هان، خردم  را بدكاران ج

ند مى سرزنش و توبیخ كاران و نمای بل را نیكو سین قا  و تح



 انسان كه است این بر دلیل خود، این و دانند مى ستایش درخور

 اعمالش دادن انجام در و است آزاد و مختار خود، كارهاى در

 .نیست كار در الزامى و اجبار

 در گرچه او كه كند مى درك خویش فطرت با عاقل، شخص هر باز

مالش از اى پاره ست آزاد اع ند مى و ا  اراده با را ها آن توا

 اعمال این مقدمات اكثر ولى نماید ترك یا و دهد انجام خویش

 .است خارج او اختیار دایره از اختیارى،

 و حیات انسان، خود وجود انسان اعمال مقدمات جمله از: مثال

  با عمل آن بودن مناسب و عمل آن به نسبت وى تمایل و او درك

 وى توانایى و قدرت باألخره و وى درونى هاى خواسته از یكى

__________________________________________________ 

 .29/ كهف(. 1) 

 30/ انسان(. 2) 
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 .است عمل آن انجام به

نابراین، صل ب مال ا سان اع سان خود به هم توان، مى را ان  ان

 داده انجام را ها آن خویش، اراده و اختیار به كه داد نسبت

 اختیار در اعمال این همه مقدمات كه داد نسبت خدا به هم و

 .باشد مى او جانب از و بوده وى قدرت دست و

یا و سفه در: ثان بت فل یده ثا ست گرد جود به و خالق كه ا  و

 خود ها آن ایجاد از پس ها پدیده و موجودات این همه آورنده

 در تــدبیر از دســت و نســاخته منعــزل و بركنــار كــار از را

 به جهان موجودات استمرار و بقا و است نكشیده خویش مخلوقات

ند صل مان قت ا ستگى او اراده و قدرت به خل  از یك هیچ دارد ب

 پابرجا او مشیت بدون تواند نمى هم لحظه یك براى حتى ها آن

 .بماند

باط شكیالت ارت فرینش ت ند آن، خالق با آ باط مان  یك ارت

 پیدایش، اصل در تنها ساختمان كه نیست آن، بّناى و ساختمان

 به از پس و باشد مى نیازمند و وابسته كارگر و بّنا وجود به

جود مدن، و ستغنى او از آ یاز بى و م ند مى و شود مى ن  به توا

 یا و برود بین از نیز آن سازنده گرچه دهد ادامه خویش بقاى

 الزم او وجود كتاب نوشتن اصل در كه نیست نویسنده یك مانند

 و خــط اســتمرار، و بقــا مرحلــه در و آن از پــس ولــى باشــد



شته جود به وى هاى نو یاج هیچ او و یازى و احت كه ندارد ن  بل

 همه مافوق خداوند كه -المثل فى آفرین جهان و جهان ارتباط

 كه است برق نیروى با روشنایى ارتباط مانند -هاست مثل این

صل هم جودش ا كى آن به و ست مت مه هم و ا جودش، ادا یرا و  ز

شنایى جود به صورتى در رو ید مى و یروى كه آ سیله به برق ن  و

 هر وجودش ادامه و خود روشنایى در المپ و برسد المپ به سیم

 ارتباط لحظه یك اگر و باشد مى نیرو و قوه این محتاج لحظه

 حكمفرما تاریكى شده، خاموش المپ شود، قطع نیرو مركز با المپ

 .گردد مى

مام جودات ت یز عالم مو جود به در ن مدن و قا در و آ  و ب

ستمرار تاج خویش ا بدأ به مح عال م مك به آن هر و بوده ا  و ك

جه بدأ، آن تو تاج م شند، مى مح مت به با سیع رح مه كه او و  ه

جودات طه را مو موده، احا باط ن صال و ارت ین و ات ضه ا  را افا

  وجود گردد قطع لحظه یك اتصال و ارتباط این اگر كه دارند

 خاموش خلقت جهان در هستى چراغ شده، عدم به مبدل اشیا تمام

 .گردید خواهد

نابراین، عال ب ندگان اف یان در ب لت دو م بر حا یار و ج  اخت

 زیرا گیرد برمى بهره جهت دو هر از انسان و است گرفته قرار

 و كارى انجام براى خویش قدرت و نیرو بردن كار به در بشر

چه آن ترك یا تار گر ست آزاد و مخ هره خود آزادى از و ا  ب

 مقدماتى سایر و قدرت و نیرو این دیگر طرف از ولى گیرد مى

 بلكه نیست، او خود از است، الزم كارى هر دادن انجام در كه

گار طرف از ضه پرورد یار در و شود مى افا ندگان اخت  قرار ب

                      خداوند به امور این پیدایش در بشر كه طور همان و گیرد مى
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 به آنى و لحظه هر نیز ها آن ادامه و بقا در است، نیازمند 

 .باشد مى نیازمند پرورگار عنایت و توجه

 خود به مستند جهت یك از دهد، مى انجام بشر كه كارى هر پس

 .است بزرگ خداوند به مستند دیگر جهت از و وى

 این خواهد، مى و معناست همین به ناظر نیز مجید قرآن آیات

قت ند را حقی یار و قدرت كه بفهما سان اخت عال در ان  و اف

 او زیرا نیست پروردگار سلطنت و قدرت نفوذ از مانع اعمالش

یز عال در ن مال و اف شر اع ظر ب نایتى و ن ین. دارد ع مان ا  ه

 پیشوایانشان از را آن شیعه كه است «االمرین بین امر» مسئله

ته قد آن به و آموخ ستند معت مه و ه هل ائ یز سنت ا ین بر ن  ا

صل یه و ا نوان به نظر تب یك ع ید مك ند مى تأك  و طرح با و كن



شیدن پیش ین ك یه ا یق، نظر یه دو دق بر» نظر فویض و «ج  را «ت

طل موده با ند ن ین. ا ست ا ین به هم ما كه ا ضوع ا یت مو  اهم

ــیش ــرى ب ــا و داده ت ــك آوردن ب ــل ی ــاده، مث ــراى را آن س  ب

 :دهیم مى توضیح عزیز خوانندگان

 طورى به باشد شل و معلول دستش كه كنید فرض را نفر یك شما

 او معالج دكتر ولى دهد حركت را خویش دست تواند، نمى او كه

ست سیله به توان ستگاه یك و قى د ست در بر جاد وى د كت ای  حر

ند ارادى قت هر كه ك تر و ستگاه آن سیم دك ست به را د  او د

صل نایى مریض سازد، مى مت  خویش اراده با كه دارد را آن توا

ستش كت را د هد حر لى د گر و تر ا باط دك ستگاه آن ارت ست و د  د

 قدرت دیگر و گردد برمى اولى حالت همان به كند، قطع را مریض

كت به به براى حاال. ندارد حر مایش، و تجر تر آز یان در دك  م

ستگاه ست و د باط مریض آن د قرار ارت مود بر  با هم مریض و ن

 بدون كرد، خویش دست دادن حركت به شروع خود اراده و مباشرت

 باشد، داشته اثرى ترین كوچك حركت این در معالج دكتر كه این

كه جام او كه كارى بل هد، مى ان مان د یرو ه شیدن ن مك و بخ  ك

مودن سیله به ن ستگاه و ست د كت. ا ین دادن حر ست به شخص ا  د

 مستقال حركت این چون است، «االمرین بین امر» مصادیق از خویش

 نیروى اتصال بر متوقف و محتاج زیرا نیست مستند شخص خود به

ست برق ین و ا صال ا جاد و ات یرو ای یار در هم ن تر اخت  دك

 دكتر فعل به مستقال حركت این دیگر طرف از و باشد مى معالج

مى هم ند ن ستند توا شد م یرا با تر ز ها دك یرو تن جود به ن  و

لى آورده كت و جود به مریض خود اراده با حر مده و ست آ  و ا

 در و ندهد حركت دستش به خویش اراده با كه توانست مى مریض

 حركت كه این عین در حركت، آورنده وجود به و فاعل صورت این

 تمام نیست، كار در جبرى و دهد مى انجام خویش اختیار با را

یارات ین اخت فویض وى بر هم كار ا یده ت كه نگرد  جاى از بل

گر مك دی یرد مى مدد و ك ین. گ ست ا ناى ا  آن به شیعه چه آن مع

 میان در است امرى بلكه تفویض نه و جبر نه» كه است معتقد

 بدین زند، مى سر انسان از كه افعالى و اعمال تمام. «دو این

                   منوال
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 از و گیرد مى انجام انسان اراده و خواست با طرف یك كه است 

گر طرف سان دی مى هم ان ند، ن یزى توا ند اراده را چ  انجام و ك

 شرایط و مقدمات و باشد خواسته خداوند كه را چه آن مگر دهد،

 .نماید فراهم را آن



مام یاتى ت ین در كه آ نه ا ست، شده وارد زمی مان ا  و هدف ه

نا یب را مع ند مى تعق بات با طرف یك از ك یار اث  براى اخت

سان، برى ان هل تر بیش كه را ج سنن ا ئل آن بر ت ند، قا طل ا  با

 افعال دادن نسبت و نمودن استناد با دیگر طرف از و سازد مى

ندگان گار، به ب ضى پرور ضى كه را تفوی هل مذاهب بع  سنت ا

 .نماید مى رد اند، قائل

سیر در ما ین تف یات ا ین به آ حث ا ین از بیش ب  خواهیم ا

خت طالن و پردا یه ب بر نظر فویض و ج شن كامال را ت  خواهیم رو

 .نمود

یان در بر م فویض و ج سط راه ت ست باریكى و متو هل كه ا یت ا  ب

 نموده شان پاك ها بدى تمام از خداوند كه بیتى اهل -پیامبر

 .اند داده نشان ما به را راه این -است

 این در را آنان هاى راهنمایى از نمونه چند جا این در اینك

 :آوریم مى زمینه

 انسان خداوند آیا: كه نمود سؤال( ع) صادق امام از مردى -1

 دارد؟ وامى زشت اعمال بر را

 .نه -

مام - ها ت ندگان به را كار فویض خویش ب گذار و ت موده وا  ن

 است؟

 .نه -

 است؟ چگونه جریان حقیقى سیر پس -

 رسد مى بندگان بر عنایتى و لطف خداوند طرف از: »فرمود امام

 «1.« »شود مى پیموده تفویض و جبر میان در راهى و

 است جبر نه: است آمده( ع) صادق امام از دیگر روایت در -2

 «2. »دو این میان در است اى مرحله بلكه تفویض نه و

 وجود وافر حد به روایات، سنخ این از شیعه حدیث هاى كتاب در

 .دارد

جه مه از: نتی سئله مورد در چه آن ه بر م یار و ج یم، اخت  آورد

 آیات گرچه: كه شد استفاده چنین

__________________________________________________ 

بر ال(. »1)  كن و قدر ال و ج لة ل ها منز تاب كافى،: «بین  ك

 .امرین بین امر و تفویض و جبر باب توحید،



 .همان(. 2) 
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 ظاهر به گروه یك از كه باشد مى گروه دو مورد، این در قرآن

بر گر گروه ظاهر از و ج یار دی ستفاده اخت لى شود مى ا  و

 ندارد وجود گروه دو این میان در تناقضى و اختالف ترین كوچك

كه نا یك و هدف یك دو هر بل یب را مع موده، تعق هى هر ن  گرو

بین سر و م گر گروه مف ست دی ستناد با كه ا عال ا مال و اف  اع

سان ند به گاهى و وى خود به گاهى ان مان خداو سط راه ه  متو

 اهل احادیث در كه هد مى نشان ما براى را اختیار و جبر بین

 .                        نمودیم مشاهده بیت
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 است؟ نقض قابل قرآن اعجاز آیا

 :6 اشكال

خالفین باز جاز م ند مى قرآن اع گر: گوی تابى ا شر كه ك  از ب

ثل آوردن شد، عاجز آن م جزه با سوب مع ین در شود، مح  صورت، ا

 حالى در بود، خواهد معجزه نیز «مجسطى و اقلیدسى» هاى كتاب

 .باشد نمى معجزه كتاب دو این كه

 :پاسخ

 حتى و نیست عاجز نامبرده كتاب دو مانند تدوین از بشر: اوال

 كه باشند اى مرحله در كتاب دو این كه رود نمى هم این احتمال

شر برش در ب نوى برا جز زا مین بر ناتوانى و ع ند ز یرا ز  در ز

 علم دو این باره در كه هستند كسانى متأخر دانشمندان میان

 از تر سهل و شیواتر كه اند نوشته هایى كتاب «هندسه و هیئت»

 و باشند مى ها آن از برتر نیز جهاتى از و بوده كتاب دو این

له از هات جم ترى ج فوق و بر ین بر ها آن ت تاب، دو ا جود ك  و

لب ضافى مطا ست ا ین در كه ا تاب دو ا لب آن از ك برى مطا  خ

 .نیست

یا و مان: ثان نه ه حث اول در كه گو جاز ب یم، شرح اع  براى داد

 شرایط آن از یكى كه نمودیم ذكر شرایطى عمل، یك بودن معجزه

 و شود آورده معارض و تحدى مقام در باید اعجاز كه بود این

عاى صدق بر گواه بوت اد یامبرى و ن شد پ كى و با گر ی  از دی



جاز شرایط ین اع ست ا عت قوانین از خارج كه ا شد طبی  در و با

 .                  ندارد وجود فوق شرط دو این از یك هیچ نامبره كتاب دو
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 قرآن با معارضه از انصراف علل

 :7 اشكال

ند مى عراب: گوی قام به قرآن با كه ا ضه م ند معار  و نیامد

 آن مثل آوردن از كه نبود جهت بدین نیاوردند، را آن مانند

 و علل قرآن با عرب معارضه عدم بلكه باشند، ناتوان و عاجز

 .داشت دیگى گوناگون عوامل

له از ین جم سلمانان كه ا صر در م یامبر ع فا دوران و پ  از خل

یروى و قدرت مى ن خوردار عظی ند بر مین از ترس. بود یرو ه  و ن

 قرآن با معارضه از را پرست بت اعراب كه بود مسلمانان قدرت

 .داشت مى باز آن برابر در العملى عكس گونه هر از و

 و بیایند قرآن با معارضه مقام به اگر كه دانستند مى ها آن

ند تابى بخواه ند ك ند، را قرآن مان سلمانان طرف از بیاور  م

 .گردید خواهد آنان مال و جان متوجه ناپذیرى جبران خطرهاى

ما فوذ دوران كه موقعى ا فاى قدرت و ن نه خل  سپرى چهارگا

ید ست به كار و گرد فاى د موى خل تاد، ا فت طرف یك از اف  خال

 مبارزه براى دیگران تا نبود اسالمى دعوت محور بر اصال آنان

 و حالوت با مردم اذهان دیگر طرف از و شوند تحریك اسالم با

فاظ شیرینى ستحكام با و قرآن ال نت و ا عانى متا  مأنوس آن م

 رسوخ مردم هاى دل در قرآن معنوى و لفظى هاى زیبایى و گردید

كاز و یدا ارت مود پ قى جاى خود براى و ن ین كرد، باز عمی  ا

مت از مردم كه بود بر در مقاو صرف قرآن برا یده من  به و گرد

 .                        نیامدند آن با مقابله و معارضه مقام
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 :پاسخ 

 :است مردود و سست جهت چند از اشكال این

یامبر -1 گامى را مردم( ص) پ بارزه به هن عوت قرآن م مود د  ن

كه در كه نوز بوده، م مت و شوكت از ه سالم عظ برى ا بود خ  و ن



سالم یى و قدرت ا شت نیرو لى ندا شمنان و فوذ از قرآن، د  و ن

مل قدرت خوردار كا ند، بر ین با بود تى حال ا فر یك ح  از ن

صیحان ست، عرب ف یدان به قدم نتوان بارزه م ضه و م  با معار

 .بگذارد قرآن

 است، نموده اشاره آن به گفتارش در معترض كه ترسى و خوف -2

 قرآن به معتقدین غیر و كفار كه نبود این از مانع گاه هیچ

 و نمایند اظهار قرآن و اسالم برابر در را خویش عداوت و كفر

 میان در كتاب اهل زیرا سازند برمال را خود اندیشه و عقیده

سلمانان یرة در م عرب جز قاط و ال گر ن سایش از دی من و آ  و ا

 بــا فرقــى جهــات ایــن از و بودنــد برخــوردار كامــل آزادى

( ع) مؤمنان امیر خالفت دوران در مخصوصا نداشتند، مسلمانان

 بر و عدالت بر دشمن و دوست و بوده استوار داد و عدل بر كه

 .داشتند اعتراف علمش و فضل

 و نمــود مــى حكومــت كامــل آزادى كــه هــا دوران ایــن در آرى،

 كتابى توانست مى كسى اگر نداشت، وجود بیمى و ترس ترین كوچك

 و آمد مى قرآن با معارضه مقام به مسلما بیاورد، قرآن مانند

 .داد مى ارائه را خویش افكار محصول

نیم، فرض اگ -3 خالفین براى ترس ك سالم م جود ا شت، و ین دا  ا

ست مى ترس هار از مانع توان ضه اظ بارزه ساختن برمال و معار  م

شد لى با ید و ید با هل كه بود كار در مانعى چه د تاب ا  را ك

 و شــد مــانع نیــز ســّرى و مخفــى مبــارزه و معارضــه از حتــى

ستند یان در نتوان نه م جامع در یا و خا فل و م صى محا  اختصا

قام به هم خویش بارزه م ند م گر كه برآی نین ا ضه چ  سرى معار

 برطرف از بعد نموده، حفظ را آن كتاب اهل خود شد، مى عملى

نع شدن هار ترس، دوران و موا ند مى اظ  كه طورى به نمود

ستان فى هاى دا تب خرا هدین ك لب سایر و ع  را خویش مذهبى مطا

فظ شر نموده، ح ند ساخته منت لى ا نین از و ضه چ بارزه و معار  م

 .نیست تاریخ در خبرى و اثر ترین كوچك سرى

 آور مالمت وى براى تكرار و است تنوع خواهان طبیعتا انسان -4

سته و نده خ ست كن گر. ا چه -را سخنى ا سیار سطح در گر  عالى ب

 دست از را خویش حالوت سخن آن بشنود مكرر -باشد هم بالغت از

 معمولى و عادى سخن یك صورت به وى نظر در تدریجا و دهد مى

 .بود خواهد كننده خسته و آور مالل بلكه درآمده،

ین ست ا نیم مى كه ا گر: بی سان ا صیده یك ان لى ق  و شیوا خی

 و براى بشنود مكرر را شیرین
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هد آور مالل كرار گاهى و بود خوا یاد ت جب ز جار مو  و انز

 شود، خوانده وى براى دیگرى قصیده اگر و باشد مى او اشمئزاز

 ولى شود مى گر جلوه اولى قصیده از تر شیرین و تر جالب نظرش در

عد هم آن لت تكرار، از ب صیده حا یرد مى خود به را اول ق  و گ

 .شود مى روشن قصیده دو آن میان در واقعى فرق گاه آن

 سخن به اختصاص انسان، نوگرایى و طلبى تنوع حس این اتفاقا

 :لذایذ همه در بلكه ندارد

 و جریان موارد، تمام در و ها شنیدنى ها، پوشیدنى ها، خوردنى

 .دارد سریان

 اثر نیز آن در بشر طلبى تنوع حس همان نبود، معجزه قرآن اگر

 تكرار و زمان مرور با و نمود مى حكومت نیز او در. گذاشت مى

 گردید مى آور مالل و داد مى دست از را خود شیرینى و حالوت زیاد

 .كرد مى ایجاد اشمئزاز و انزجار حالت شنوندگان در و

 با معارضه براى وسیله ترین آسان و بهترین توانست مى خود این

شد قرآن لى با نیم، مى ما و ید قرآن بی چه مج كرار تر بیش هر  ت

سن بر شود، مى ید مى طراوتش و ح چه و افزا  تالوت تر بیش هر

 و ایمان دهد، مى اوج باالترى عوالم به را انسان روح گردد، مى

 .سازد مى استوار و محكم بیش از بیش را وى یقین

ین یاز ا یت و امت كس بر -كه مز مام ع هاى ت  و عادى گفتار

 قرآن اعجاز به تنها نه است، برخوردار آن از قرآن -معمولى

مه مى لط ند ن كه ز كى بل گر ی یدات از دی شانه و مؤ جاز هاى ن  اع

 .باشد مى قرآن

گر -5 تار ا ترض گف پذیریم را مع كرار كه ب مان، مرور و ت  ز

كار شنا قرآن با را اف ضه از ساخته آ شته آن با معار  بازدا

ست، ین ا لب ا ها را مط سلمانان باره در تن فت توان مى م  كه گ

صدیق را قرآن ند مى ت كرار هم چه هر و نمود  با باز شد مى ت

 .دادند مى آن به گوش فراوان اشتیاق

 به نسبت قرآن با انس و تكرار كه مسلمان غیر هاى عرب اما و

 گردیدند منصرف قرآن با مقابله از چرا نداشت، مفهومى آنان

ـــــه و ـــــام ب ـــــه مق ـــــا معارض ـــــد؟ آن ب !                        برنیامدن
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 آن اعجاز با قرآن تدوین تناسب

 :8 اشكال



 وقتى كه است آمده تاریخ در: گویند مى كنندگان اعتراض باز

بو كر ا ست، مى ب مع را قرآن خوا ند، آورى ج مرو به ك ید ع  بن ز

 كه را هرچه و بنشینند مسجد در كنار در كه داد دستور ثابت

فر دو ند، شهادت بودنش قرآن بر ن سند داد  صورت بدین و بنوی

مع را قرآن ند آورى ج ین. كن لب ا یل مط ست آن دل  قرآن كه ا

 خارق همان بود، معجزه اگر زیرا نیست العاده خارق و معجزه

عاده جاز بر گواه بودنش ال ید مى بودنش قرآن و اع  بر و گرد

 دیگران شهادت به حاجتى و شد مى آورى جمع اساس و مبنا همین

 .نداشت

 :پاسخ

 :است مردود و سست جهاتى از نیز اعتراض این

جزه -1 غت، در قرآن بودن مع سلوب و روش بال ست، آن ا  در نه ا

نابراین كلماتش، تك تك كان ب شت ام گام در كه دا مع هن  آورى ج

یاد و كم در قرآن ضى بودن ز مات از بع  اى شبهه و شك آن، كل

 -جریان این بودن صحیح فرض بر -نفر دو شهادت و گردد عارض

 .است بوده شبهات نوع این ساختن طرف بر براى

شر بودن عاجز آن، بر عالوه -2  قرآن از سوره یك آوردن از ب

 قرآن از اى آیه یا و جمله آوردن از حتى كه نیست این مستلزم

یرا گردد ناتوان و عاجز یه یك آوردن ز شر براى آ  شاید ب

كان شد پذیر ام سلمانان و با یز م حال ن عا را آن بودن م  اد

ـــوده ـــد ننم ـــرآن و ان ـــم ق ـــام در ه ـــارزه مق ـــى مب                         طلب
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 اقل حد معارضه مقام در نیاورده، میان به آیه یك از سخن 

 .است نموده پیشنهاد را سوره یك آوردن

نابراین، فر دو شهادت ب مال ن یات تك تك از را ساختگى احت  آ

 .سازد مى طرف بر قرآن

 نفر دو شهادت بر را قرآن تدوین كه اخبارى دیگر، طرف از -3

 ها آن همه و است نرسیده تواتر حد به سازد، مى مستند صحابى

 دلیل مهم، موارد گونه این در تواند نمى و باشند مى واحد خبر

 .آید شمار به مدركى و

ین -4 بار ا گرى گروه با اخ بار از دی فات اخ  كه دارد منا

نابر ضمون ب یات دوران در قرآن ها، آن م بر خود ح مى پیغم  گرا

مع یده آورى ج ست گرد بو دوران در نه ا كر ا نان ب  در كه چ

 دیگر طرف از و نمود خواهیم ثابت را حقیقت این نزدیك آینده

فراد یادى ا یامبر یاران و صحابه از ز مام پ  و را قرآن ت

 از قسمتى داند، نمى خدا جز را آنان شماره كه ترى بیش افراد



فظ را آن موده ح ند ن ین با پس. بود بر در و حال ا ین برا  ا

ظان صدیق قرآن، حاف فر دو ت مى شاهد ن ند ن هوم توا  صحیحى مف

 .باشد داشته

هى یل با توان مى وانگ قل دل یز ع ین كذب ن بار ا  كه را اخ

 زیرا نمود، روشن و ثابت اند، داده قرار آویزش دست مخالفین

سیله ترین بزرگ قرآن سلمانان هدایت و نان بوده، م  از را آ

هل هاى تاریكى شنایى به بدبختى و ج لم رو برى سعادت و ع  ره

 .است نموده

 را اهمیت كمال و عنایت منتهاى نیز مسلمانان اصل، این روى

 مشغول قرآن خواندن به روز و شب داشته، مبذول قرآن به نسبت

فظ و شدند مى یات ح عه در را قرآن آ سیله جام هات و  و مبا

 همه در. جستند مى تبرك آن آیات و ها سوره با دانسته افتخار

ین حل ا سول مرا یز( ص) خدا ر نه هیچ از ن یب گو شویق و ترغ  ت

 .فرمود نمى خوددارى

 باقى احتمال این جاى عاقل فرد یك براى شرایط این با آیا

 كه داشتند اى شبهه و شك قرآن آیات در مسلمانان كه ماند مى

!                        باشــند؟ داشــته نفــر دو شــهادت بــه محتــاج آن اثبــات در
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 سرایان سخن روش با قرآن بیان روش تفاوت

 :9 اشكال

 هاى روش با كه دارد خاصى روش و اسلوب یك قرآن: گویند مى باز

عروف یان در م صحا، م غا ف باین ماهر، سرایان سخن و بل  و ت

ضاد یرا دارد ت ضوعات قرآن ز عددى مو مدیگر به را مت لوط ه  مخ

موده یان به سخن درى هر از و ن ست آورده م  كه جایى در. ا

 و شود مى منتقل وعید و وعده موضوع به كند، مى تاریخ از صحبت

ثل و سخنان پاى یا مت هاى م یز حك ند و آم یان به را آن مان  م

 .كشد مى

 هر در و بود مى مرتبى و منظم فصول و ابواب داراى قرآن اگر

صلى یات ف طه آ مع را مربو یده كرد، مى آورى ج  و تر بیش اش فا

 .شد مى تر آسان آن، از بردارى بهره

 :پاسخ

تاب قرآن ست هدایت ك شر دادن سوق براى و ا  سعادت سوى به ب

 و اخالقى و تاریخى فقهى، كتاب یك گردیده، نازل آخرت و دنیا



 و بدهد ترتیب مستقلى باب موضوعى هر براى تا نیست آن مانند

 .نماید كاسه یك و بندى دسته را مطالب

 و مقصود تواند مى بهتر قرآن موجود اسلوب كه نیست تردید جاى

ثر و هدایتى هدف ید تأمین را آن گذارى ا جه و نما خش نتی  ب

 بخواند، را قرآن هاى سوره از بعضى تنها كسى اگر زیرا گردد

 قرآن زیاد مقاصد به مشقت و زحمت بدون و كم مدت در تواند مى

برد پى هداف با و ب فاهیم و ا شنا آن م  یك ضمن در و شود آ

ند، مى سوره بدأ به توا عاد و م جه م  تاریخ از و شود متو

شتگان طالع گذ صل ا ید حا شت از و نما برت ها آن سرگذ یرد ع  و بگ

                 مند بهره عالى هاى برنامه تعالیم و نیكو اخالق از
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 احكام از قسمتى تواند، مى سوره یك همان ضمن در باز و شود 

 .فراگیرد معامالت و عبادات باره در را قرآن دستورات و

مه آرى، ین ه لب ا لف مطا ست به سوره یك از توان مى را مخت  د

ین بدون آورد مه كه ا ظم بر اى لط ید وارد كالم ن  تمام در و آ

 بیان حق و شده رعایت حال اقتضاى و گفتار در تناسب مراحل،

 .است شده ادا

گر بواب صورت به قرآن ا ین بود منظم ا مه ا ید ه ست به فوا  د

 در قرآن خواننده و گردید نمى بخش نتیجه چنین این و آمد نمى

 كه گردد آشنا آن عالیه مقاصد و اهداف با توانست مى صورتى

 پیش مانعى بین، این در كه بود ممكن و بخواند را قرآن تمام

 ترى كم نتیجه به و نگردد موفق قرآن تمام خواندن به و آید

 .یابد دست

ستى به ین را كى روش ا یا از ی سنات و مزا سلوب مح ست قرآن ا  ا

 قرآن زیرا است، بخشیده خاصى طراوت و زیبایى قرآن، بر كه

نده عین در یان و گویى پراك لب ب لف، مطا مال از باز مخت  ك

باط سجام و ارت خوردار ان ست بر مالت از و ا ند آن ج  درّ  مان

هایى سب با كه گرانب صى تنا شته به خا مده در ر شد، آ  در با

نار یده هم ك ظم با و شده چ جاب ن یزى اع صل هم به انگ  و مت

 .است مرتبط

ما ید چه ا شمنى كه كرد با سالم با عداوت و د  را خود كار ا

شم كرده، ین چ یراد ا نده ا شش و كور را كن  ساخته، كر را گو

بایى ظر در را ها زی شت صورت به وى ن ماالت و ز  صورت به را ك

 .است نموده گر جلوه نقص، و عیب

 یك شد، مى بندى فصل و تبویب قرآن اگر ها، این همه بر عالوه

شكال گر ا یز دی جود به ن مد مى و ین آن و آ ضى: كه ا  از بع



ستان لل روى قرآن هاى دا سب و ع صى تنا كرار خا  در و شده ت

 مكررات آن همه اگر است، گردیده نقل قرآن از متعددى موارد

چه بارت با گر لف هاى ع صل یك در مخت مع ف  هدف، شد، مى آورى ج

یا سبات و مزا صى تنا كرار در كه خا ین ت ستان ا  بود، ها دا

.                        بــــود فایــــده بــــى آن تكــــرار و شــــد مــــى منتفــــى
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 قرآن با معارضه

 :10 اشكال

 :قرآن اعجاز در اشكال آخرین

 معارضه قرآن با توان مى: گوید مى« 1» االیجاز حسن كتاب صاحب

 .آورد را آن مانند و كرد مثل به

بات براى او تارش اث تى گف باس قرآن خود از كه را جمال  اقت

موده، ضى ن فاظش بع یر را ال كر و داده تغی موده ذ ست ن  از و ا

 اطالعات حدود ساخته، ظاهر را معلوماتش ارزش و ارج طریق این

 .است كرده روشن بالغت و فصاحت فنون به نسبت را خویش

 :پاسخ

 در است، آورده قرآن با معارضه مقام در كه را او عبارات ما

ین یم مى جا ا قاط سپس و آور نده براى را ها آن ضعف ن  خوان

ند شن ارجم نان سازیم، مى رو تاب در كه چ حات ك جاز نف « 2» االع

 .ایم پرداخته مفصال قسمت این به

__________________________________________________ 

 1912 سال در كه مسیحى نویسنده یك از است كوچكى كتاب( 1) 

. است یافته انتشار مصر بوالق در انگلیسى چاپخانه طرف از م

 .است «ظافر الدین نصر» مستعار نام با آمریكایى یك آن مؤلف

 االیجاز حسن كتاب رد در( ره) مؤلف قلم به كه كتاب این( 2) 

شته نه در ق. ه 1342 سال در شده، نو لوى چاپخا جف ع شرف ن  ا

 .است گردیده چاپ
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 فاتحه سوره با معارضه

ین یال مرد ا قام در باف خ ضه م حه سوره با معار نین فات  چ

 :گوید مى



مد»  لّرحمن، الح كوان، ربّ  ل لك اال لّدّیان، الم بادة لك ا  و الع

 «1.« »االیمان صراط اهدنا المستعان، بك

 حمد سوره معانى و نكات تمام جمالت این كه است كرده خیال او

 .باشد مى هم تر كوتاه سوره، آن از و دارد بر در را

 تا زین و گفتار از سست گفتار تشخیص در كه اى نویسنده به ما

ین جه ا تاه و منحط در كر كو شد، ف گوییم؟ چه با تر! ب ین به  ا

تار قبال وى كه بود شمندان به را خویش گف سیحى دان  با كه م

 خود و داد مى نشان دارند، آشنایى بالغت فن و عرب كالم اسلوب

 .ساخت نمى مفتضح و رسوا گونه بدین را

ستى ین تا او را شخیص هم جا ا ست نداده ت گر كه ا فر یك ا  ن

سنده یا و شاعر هد نوی تارى با بخوا قام در گف ضه م  معار

 استقالل داشتن با كه بیاورد كالمى آن، مقابل در باید بیاید،

 جهت یك در اقل حد خود، به مخصوص اسلوب و تركیب و الفاظ در

 .باشد یكسان و متحد آن با هدف یك در و

 كالم یك با معارضه مقام در شخصى كه نیست این معارضه معناى

صیح سلوب از ف یب و ا ید آن، ترك ند تقل ها و ك ضى تن  از بع

 و بسازد آن از دیگرى كالم و دهد تغییر را آن كلمات و الفاظ

 باشد، این معارضه معناى اگر بگذارد معارضه را عمل این نام

 بود راهى ترین آسان این و نمود معارضه كالمى هر با توان مى

 ها آن چون ولى بودند، معاصر( ص) پیامبر با كه اعرابى براى

سلوب با ضه ا شنا معار ند آ موز و بود غت ر  درك را قرآن بال

 بر و نرفتند قرآن با معارضه بار زیر كه بود این كردند، مى

جز تراف خویش ناتوانى و ع ند اع مان اى عده نمود ند ای  و آورد

 هذا ِإنْ : گفتند داده، نسبت جادو و سحر به را آن دیگرى عده

 «2. »ُیْؤث رُ  ِسْحر   ِإالَ 

ف آثار كه را جمالت این توان مى چگونه این، از گذشته  و تكّل

 !نمود؟ مقایسه فاتحه سوره با است نمایان ها آن در تصّنع

__________________________________________________ 

 كه پادشاهى ها، هستى پروردگار را، گر بخشایش خداى سپاس( 1) 

 را ما توست از استعانت و تو براى پرستش. است دهنده پاداش

 .فرما هدایت ایمان راه به

. است شده داده تعلیم كه سحرى جز نیست چیزى قرآن این( 2) 

 .24/ مدثر
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  كه نبود كافى برایش بالغت فنون بر نویسنده این اطالعى بى آیا

 معرض در و سازد ظاهر تر بیش ادعا این وسیله به را خود عیوب

 توجه گفتار این ضعف نقاط به اینك! دهد؟ قرار همگان تماشاى

 :شود

نه -1 فت توان مى چگو له كه گ مد» جم مان الح له با «للرح  جم

مد» ظر از «للّ  الح نى ن هوم و مع سان مف ست، یك  كه صورتى در ا

مه سم «هللاّ » كل سى ذات ا ست مقد مام جامع كه ا مال صفات ت  ك

شد مى ها و با كى تن مت» صفات آن از ی ست «رح نابراین،. ا  ب

یزه له در سپاس انگ مد» جم ست بودن دارا «للّ  الح مام بر خدا  ت

 تنها سپاس انگیزه «للرحمان الحمد» جمله در ولى كمال صفات

بر در مت برا ند رح گر صفات از و بوده خداو كرى او دی  به ذ

 .است نیامده میان

 «الّرحیم الّرحمن العالمین ربّ » جاى به «االكوان ربّ » جمله -2

 از را آیه دو هر هدف و معنا و است نامتناسب و ناقص بسیار

 كه شود مى استفاده چنین آیه دو این از زیرا است، برده بین

هان كى ج ست ی كه نی عدد بل شد مى مت ند و با لك خداو بى و ما  مر

 بدون و همیشگى و استمرار طور به نیز وى رحمت و هاست آن همه

 .گردد مى عوالم و ها جهان این تمام شامل انقطاع

نه ین توان مى چگو عانى ا كوان رب» از را م ست به «اال  آورد؟ د

ناى به «كون» كه صورتى در قوع، حدوث، مع شتن و لت و برگ  كفا

 .باشد مى

ین، بر عالوه ضافه ا مه كردن ا ناى به كه «رب» كل لك مع  و ما

بى ست مر كوان» به ا ناى كه «ا صدرى مع نى به و دارد م  مع

 كلمه توان مى بلى،. نیست صحیح ادبى نظر از باشد، مى «بودن»

ین به را «خالق» مه ا ضافه كل مود ا كوان خالق» و ن  گفت، «اال

 نه و گردد مى استفاده عوالم تعدد نه «اكوان» كلمه از ولى

 .عوالم این بر خداوند رحمت استمرار و شمول

یر -3 یه دادن تغی كِ » آ لدِّینِ  ی ْومِ  ماِل له به «ا لك» جم  الم

لّدیان مى «ا ند، ن ناى توا یه مع ضمن را آ یه هدف و شود مت  را آ

 صاحب و پادشاه یگانه» معناى به مذكور آیه زیرا كند ایفا

 «جزادهنده پادشاه» معناى به مذكور جمله ولى است، «جزا روز

 اعمال جزاى كه دیگر جهان یك وجود بر معنى این در و باشد مى

 ولى نیست، اى اشاره و داللت ترین كوچك شود، مى داده جا آن در

یه هدافى بر عالوه شریفه آ ضمن دارد، كه ا ین مت نا ا یز مع  ن

 .باشد مى

 روز آن «مالك» كه رساند نمى را مطلب این مذكور، جمله باز و

ند ست خداو سى و ا گر ك چك دی یارى ترین كو مام و ندارد اخت  ت



حت در روز آن در مردم مان ت مت و فر حد و بزرگ خداى حكو  وا

مر و شوند مى اداره مام به وى ا فراد، ت فذ ا هد نا  بود خوا

 خواهند دوزخ سوى به دیگر بعضى و بهشت سوى به افراد بعضى

 رفت
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 جمله كه را معانى این از یك هیچ «الدیان الملك» جمله آرى،

 كه چیزى تنها. ندارد بر در است، متضمن «الدین یوم مالك»

ین از توان مى له ا ستفاده جم مود، ا ین ن ست ا ند كه ا  خداو

  فوق مطلب این و دهد مى پاداش انسان اعمال به كه است سلطانى

 .دارد شریفه آیه عالیه اهداف با زیاد فاصله و فراوان

 تو تنها« 1» ن سْت ِعینُ  ِإَیاك   و   ن ْعُبدُ  ِإَیاك   شریفه آیه اما و -4

 .جوییم مى استعانت تو از و پرستیم مى را

ین سنده ا ین از نوی یه ا نین آ یده چ ست فهم بادت كه ا  به ع

چار ید نا ها با شد خدا براى تن ستعانت و با یز ا ید ن  از با

ند شود، خداو ین لذا ب یه ا قت آن بر عالوه آ هد مى حقی  به خوا

فراد مان با ا قین ای ید تل ید كه نما بادت در توح شكار را ع  آ

جت سازند، یاز و حا مك بر را خویش ن نت و ك گار اعا  در پرورد

 .نمایند اظهار وى، عبادت در حتى جا، همه

 كه كند اعتراف حقیقت این بر مؤمن، بنده خواهد مى آیه این

مام و او فراد ت ند جز مؤمن ا سى خداو مى ستایش را ك ند ن  و كن

سى از گار جز به ك ستعانت پرورد مى ا ند ن ها و جوی  را او تن

 .جویند مى استعانت وى از و كنند مى ستایش

ین نى ا نه مع تار از چگو ین گف سنده، ا ست به نوی ید مى د  و آ

 نكات این «المستعان بك و العبادة لك» جمله تواند مى چگونه

یرد؟ بر در را ما و -5! گ تار ا ند گف ِدن ا: خداو  الصِّراط   اْه

ْت ِقیم   صود« 2» اْلُمس یه از مق ین آ ست ا نده، كه ا قام در ب  م

 و ترین نزدیك به را او كه كند درخواست پروردگارش از عبادت،

 را او و كند هدایت رساند، مى مقصد به كه راهى ترین مستقیم

 در و نماید رهبرى صحیح عقاید و اوصاف و نیك اعمال سوى به

ین یه ا ها آ ست به تن مان، راه به هدایت درخوا عت ای  قنا

 ولى دارد، هم دیگر عالیه مقاصد و معانى بلكه است نگردیده

له هدنا» جم مان صراط ا عانى آن «االی مى را م ساند ن  كافى و ر

 .باشد نمى

 در كه نارساست نیز نظر این از جمله این معناى آن، بر عالوه

 گردیده ایمان راه به رهبرى و هدایت درخواست تنها جمله این

ست، ما ا ین به ا قت ا مان راه كه حقی ستقیمى راه ای ست م  و ا

 .نیست آن در اى اشاره شود، نمى گمراه هرگز آن سالك



ین سنده ا ین با نوی مالت ا سا ج ست و نار سته پا و د  و شك

یدى، ضه از را خود تقل یه با معار ستغنى سوره بق سته م  و دان

  خود این. است نبوده سوره بقیه به حاجتى كه است نموده خیال

 تواند مى

__________________________________________________ 

 . ].....[5/ فاتحه( 1) 

 .6/ فاتحه( 2) 
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 را سوره مفهوم وى كه باشد این بر گویا گواه و دلیل بهترین

 یعنى -سوره بقیه زیرا است ننموده درك را آن هدف و نفهمیده

له راط   جم ِذین   ِص ت   اَل رِ  ع ل ْیِهْم، أ ْنع ْم وبِ  غ ْی  ال   و   ع ل ْیِهمْ  اْلم ْغُض

الِّین   لت« 1» الَض ند مى دال ین بر ك ستقیمى راه یك كه ا جود م  و

ــانى و دارد ــه كس ــورد ك ــام م ــش و انع ــدى بخش ــرار خداون  ق

ته ند، گرف مان ا موده را راه ه ند، پی ین ا مان راه، ا  راه ه

 این باز و باشد مى نیك مردان و شهدا درستكاران، پیامبران،

مالت لت ج ند دال یر هاى راه كه دار ستقیم غ عوجى و كج و م  هم م

 در را ها راه آن باشند، مى خداوندى غضب مورد كه آنان و هست

 و عناد حق، برابر در كه است كسانى راه آن و اند گرفته پیش

جت یده، لجا كار را آن ورز ند، مى ان لت به كن هل ع  نادانى و ج

ــدایت راه از ــه ه ــاده دور ب ــى وادى در و افت ــدم گمراه  ق

مى ند بر نان. دار قت و هدایت راه آ ست را حقی جو ج بال و و  دن

كرده ند ن كه ا خاب را شان پدران راه بل موده انت ند ن  از و ا

 آن كه اند رفته را راهى و اند كرده تبعیت و تقلید شان نیاكان

 .است نگردیده تعیین آنان براى خداوند طرف از راه

سى آرى، ین كه ك یه ا ند را آ قت آن در و بخوا ند، تدبر و د  ك

 و عالى نكات این به فكرش و شود مى متذكر را مطالب این همه

 الهى اولیاى و مقّربان از باید كه شود مى منتقل اخالقى رموز

 و كرد پیروى آنان از عقاید و اخالق اعمال، در و نمود تأسى

فراد راه از مرد ا ند كه سركش و مت بر در خداو شان برا  اعمال

 .جست دورى است، نموده غضب آنان بر

 زنده حقایق و عالى مطالب این از توان مى آیا! عزیز خواننده

قى سانى و اخال به در كه ان ین الى ال مالت ا ته ج ست، نهف شم ا  چ

شید، مان پو ین كه طور ه سنده ا باف نوی شته خیال ست، پندا  ا

 !نمود؟ تلقى اهمیت بى را ها آن

 كوثر سوره با معارضه



 اّنا: »است گفته چنین كوثر سوره با معارضه در نویسنده همین

.« ساحر قول تعتمد ال و جاهر، و لرّبك فصلّ  الجواهر، اعطیناك

«2» 

 :باشد مى اشكال مورد و باطل جهت چند از معارضه این

 در! انصاف بى نویسنده این كه دارند توجه عزیز خوانندگان -1

ین ضه ا ظم از معار یب و ن ید قرآن ترك ها كرده، تقل  الفاظ تن

یر را آن نین داده، تغی مود چ ند مى وان ضه قرآن با كه ك  معار

 .است كرده

__________________________________________________ 

 .7/ فاتحه( 1) 

یم، جواهر تو به ما( 2)  یز تو داد ند صداى با ن ماز بل  ن

 .مكن اعتماد جادوگر و ساحر گفتار به و بخوان
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 از بلكه نیست وى خود از نیز عمل این كه دارند توجه باز -2

سیلمه موده سرقت كذاب م لب خود نام به و ن ست زده قا . ا

ا: »است گفته چنین سوره این با معارضه مقام در مسیلمه  اّن

.« كافر رجل مبغضك انّ  و هاجر، و لرّبك فصلّ  الجماهر، اعطیناك

«1» 

 كه است پنداشته چنین وى: كه این انگیزتر شگفت ها این از -3

گر یه و سجع در كالم دو ا شابه قاف شند، هم م صاحت در با  و ف

غت یز بال سان ن بر و یك ند برا نین كه صورتى در. بود خواه  چ

ست كه نی لین بل صاحت شرط او ین ف ست ا یان در كه ا مالت م  یك ج

تار، باط گف سب و ارت جود تنا شته و شد دا تار كه با ین گف  ا

 .است آن فاقد نویسنده

سى آرى سیله به كه ك ستعمار ثروت و مال و یده ا ست گرد  كه ا

 آرمان و هدف وى، معبود و قبله كند، ایفا را ترى بیش وظیفه

مان او شد مى ثروت ه هار كه با عل چ  و تازد مى آن سوى به ن

 آن آوردن دست به براى كه است دنیوى زخارف همان هدفش یگانه

شش موده كو مام بر را آن و ن گر هاى هدف ت قدم دی  و دارد مى م

 .«اوست در كه تراود همان كوزه از»

ین از دارد، جا -4 سنده ا ظور شود، سؤال نوی مه از او من  كل

 چیست؟ است، آورده تعریف الم و الف با كه «جواهر»

 بر اى قرینه هیچ جمالت این در باشد، معینى جواهر منظورش اگر

صود آن ست مق گر و نی ظورش ا مام من جود جواهرات ت یا در مو  دن

شد نان -با مع كه چ عرف ج لف به م ستغراق بر الم و ا یت و ا  كل



لت ین -دارد دال مال هم ا شكارى دروغ یك ع ست آ یرا ا مام ز  ت

 .است نشده داده نفر یك به دنیا در موجود جواهرات

 و اولى جمله دو میان در كه است باقى سؤال این جاى باز -5

له مد ال و» جم باط چه «ساحر قول تعت سبى و ارت ست تنا  و ه

ظور ست ساحر از من تار كدام به و كی ید وى گف ماد نبا  اعت

مود؟ گر ن ظورش ا نى ساحر من سمت و معی صى ق تار از خا  وى گف

 گفتار و معین شخص این تا كند ذكر اى قرینه بود الزم باشد،

لوم وى خاص لى شود، مع ین در و له ا نین جم نه چ جود اى قری  و

 ساحرى هر از كه است گفتار گونه هر وى منظور اگر و ندارد

 نهى سیاق در و نكره دو هر ساحر و قول لفظ كه چنان -باشد

شند مى یت و با سانند مى را عموم ین در -ر ناى صورت ا ین مع  ا

له نین جم هد چ ماد ساحرى هیچ از سخنى هیچ بر: بود خوا  اعت

 بر دلیلى عقال ما زیرا نیست درست نیز معنى این لیكن مكن،

 و معمولى كارهاى در گرچه ساحر گفته هیچ بر كه نداریم این

 و. نمود اعتماد نباید باشد، وى متعارف
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 ساحرانه هاى گفته به كه باشد این جمله آن از وى منظور اگر

نه و ید ساحر جادوگرا ماد نبا مود، اعت ست بازهم ن ست نادر  ا

 و ندارد گفتارى و قول است، ساحر كه این نظر از ساحر زیرا

 وى افسانه و سحر بلكه دهد، نمى انجام سخن و كالم با را سحرش

 با نه اوست مخصوص اعمال و ها دست ها، حیله با مردم میان در

 .گفتارش

( ص) پیامبر كه است گردیده نازل كسى باره در كوثر سوره -6

ستهزا را مود مى ا فت مى و ن تر او: گ ند بى و اب ست، فرز  به ا

هد زودى نى و وى نام و مرد خوا ست آورده كه آیی  بین از ا

 :گوید مى قرآن كه چنان رفت، خواهند

 «1. »اْلم ُنونِ  ر ْیب   ِبهِ  ن ت ر َبصُ  شاِعر   ی ُقوُلون   أ مْ 

كه ند مى ها آن بل ست شاعرى او: گوی ظار ما كه ا  را مرگش انت

 .كشیم مى

 كوثر سوره خداوند پیامبر، دلدارى براى گفتار این برابر در

موده نازل را مود و ن ا: فر ناك   ِإَن نى« 2» اْلك ْوث ر   أ ْعط ْی   ما یع

 .ایم بخشیده تو به را فراوانى و كثیر خیر



 در: است گردیده عطا پیغمبر بر كثیر خیر جهات تمام از آرى

یا سالت، شرافت به كه دن بوت، ر مت و مردم هدایت ن  زعا

سلمانان سید م ثرت از و ر شتیبانان و یاران ك یروزى و پ  بر پ

 فاطمه دخترش وسیله به او نسل همچنین و شد برخوردار دشمنان

 ماند خواهد زنده او نام است باقى دنیا تا كه شد زیاد( س)

 برین بهشت بر و محمود مقام و كبرا شفاعت بر نیز آخرت در و

 شوند مى سیراب آن از دوستانش و او تنها كه كوثرى حوض بر و

 .است آمده نائل دیگرى زیاد هاى نعمت بر و

 برابر در گزارى شكر عنوان به پس یعنى« 3» اْنح رْ  و   ِلر بِّك   ف ص لِّ 

 منظور. كن نحر و بخوان نماز پروردگارت براى نعمت همه این

 است اضحى عید در قربانى یا و منى در شتر قربانى «نحر» از

 گفتن تكبیر موقع در ها گوش مقابل تا ها دست بردن منظور یا و

 بودن معتدل و اعضا تمام با قبله به كردن رو معناى به یا و

 .است قیام حال در

 مقام این در شده، گفته «نحر» كلمه براى كه معانى این تمام

 بگیریم، نظر در كه را معانى این از یك هر زیرا است مناسب

بر در گزارى شكر نوع یك مت آن برا ست حدى بى هاى نع  كه ا

 .است فرموده عنایت و داشته ارزانى پیامبرش به خداوند
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 فراوان، هاى نعمت مقابل در گزارى سپاس دستور از پس خداوند،

ین یه ا ستاد را آ و   شاِنئ ك   ِإنَ  فر نى ،«1» األْ ْبت رُ  ُه شمن یع  و د

 دشمن از. تو نه بود خواهد نسل بى و ابتر تو كننده استهزا

 این سرنوشت! تو از نه ماند نخواهد باقى رسمى و اسم هیچ تو

ستهزا ندگان ا مان كن ید ه بر قرآن كه گرد نى بود، داده خ  یع

سم هیچ سم و ا كى نام و ر ند باقى ها آن از نی  آخرت در و نما

 .گردید خواهند گرفتار ابدى ذلت و الیم عذاب در نیز

 .مباركه سوره این هدف و معنا خالصه بود این

 با كامل، بالغت و عالى سطح این با را سوره این توان مى آیا

مالت آن بط بى و منحط ج ین ر سه نویسنده، ا مود؟ مقای تى! ن  جمال

نده كه مت به را خودش ها آن گوی ته، زح یب از انداخ  و ترك

سلوب ید قرآن ا موده تقل سمتى و ن فاظش از ق یز را ال  از ن



 به را ها آن نادانى، یا و عناد اساس بر گرفته، كذاب مسیلمه

 معارضه قرآن اعجاز و بالغت با وسیله بدان تا است بافته هم

 .بكاهد آن عظمت از و كند مبارزه و

__________________________________________________ 
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 پیامبران معجزات و( ص) اسالم پیامبر ديگر معجزات 4 بخش

 گذشته

سى ستین برر یه نخ فى آ جاز ن سى اع مین برر یه دو فى آ جاز ن  اع

سى یه سومین برر فى آ جاز ن بوت اع مد ن  و تورات در( ص) مح

یل صه انج لب خال یان                        مطا سائل ب  درم
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 اعجاز نفى آیه نخستین بررسى

 پیامبران دیگر معجزات بر اسالم پیامبر امتیازات

لع شخص هر قق و مط ند مى خوبى به مح  ترین بزرگ قرآن، كه دا

جزه سالم پیامبر مع كه ا مام از بل تى ت  تمام تاكنون كه معجزا

 به گذشته هاى بحث در ما و باشد مى تر مهم اند، آورده پیامبران

 تفوق علت و پرداختیم قرآن اعجاز هاى جنبه و جهات از قسمتى

ترى و مام بر را قرآن بر جزات ت گر مع ضیح دی یم تو  در و داد

 :گوییم مى نیز جا این

 در خدا رسول بلكه نیست مجید قرآن به منحصر پیامبر، معجزه

 آن بوده، شریك آنان با اند داشته پیامبران كه معجزاتى تمام

یاى كه را چه شته انب ند، آورده گذ یز او ا ست، آورده ن لى ا  و

 سایر كه است امتیازى و دارد حضرت آن به اختصاص قرآن معجزه

یا خوردار آن از انب مى بر شند ن ین به ما. با شاركت ا  و م

 :داریم برهان دو امتیاز

 پیامبر از كه معجزاتى باره در مسلمانان «متواتر اخبار» -1

 و اند كرده نقل فراوانى و متواتر روایات است شده صادر اسالم

 این در زیادى هاى كتاب اند داشته هم با كه عقیدتى اختالف با

 .اند نموده تألیف باره

ین بار ا تواتر اخ جزات باره در كه م یامبر مع سالم پ قل ا  ن

 است برخوردار توجه قابل و بزرگ امتیاز دو از است، گردیده

بار كه هل اخ تاب ا جزات در ك یامبران مع شته، پ  دو آن گذ

 :باشد نمى دارا را امتیاز

لف كى» -ا مان نزدی بار: «ز جزات اخ یامبر مع سالم پ مان به ا  ز

یك صدورش ست تر نزد ثه هر و ا مانش كه اى حاد یك ز  و تر نزد

تاه شد، تر كو صیل با لم تح قین و ع قوع به ی سان آن، و  و تر آ

 رت سهل
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 .بود خواهد

 و ناقالن اسالم پیامبر معجزات اخبار: «نقل كثرت و تواتر: »ب

 خدا رسول یاران و اصحاب زیرا دارد فراوانى و كثیر راویان

جزات كه ند، مى را او مع نى از تر بیش بار هزاران دید  ب

 مسیح حضرت پیروان زیرا بودند مسیح حضرت پیروان و اسرائیل

 كردند نمى تجاوز انگشتان تعداد از و كم خیلى خودش زمان در

 شمار انگشت عده این به نیز حضرت آن معجزات نقل باره در و

 .شد مى مستند

 موسى حضرت معجزات باره در زیاد نقل و تواتر ادعاى اگر پس

ضرت و سى ح شد، صحیح عی ید با قل با جزات باره در تواتر ن  مع

 .باشد صحیح صد در صد و اولى طریق به( ص) رسول حضرت

 اكرم رسول حضرت كه این بر دلیل دومین: «افضلیت اقتضاى» -2

مام( ص) جزات ت یاى مع شته انب ین بود، دارا را گذ ست ا  كه ا

یامبر سالم پ جزات ا یادى مع یاى براى را ز شته انب بات گذ  اث

 است، كرده تأیید آنان دست در را معجزات این ظهور و نموده

مه از را خود گاه آن ضل ها آن ه تر و اف  خاتم شمرده، بر

 .است نموده معرفى پیامبران

قام ترى م ضلیت و بر ضا اف ند مى اقت یامبر كه ك سالم پ مام ا  ت

 زیرا باشد، داشته تر كامل طور به را گذشته پیامبران معجزات

ست ست در سى كه نی گران از ك تر دی تر و بر شد واال ما. با  در ا

 است معقول آیا. آید تر ناقص و تر كم آنان از صفات از برخى

 پزشكان همه از بیش وى معلومات كه نماید ادعا كسى مثال كه

 فالن پزشكان این از بعضى كه كند اعتراف حال عین در و است

جه را مرض ند مى معال نایى من كه كن جه توا  را مرض آن معال

 .است نادرست و متناقض عقال سخن این! ندارم؟

ین ست ا نیم مى كه جا سانى بی عاى دروغ به كه ك یامبرى اد  پ

موده ند ن صال ا سئله ا جاز م صل از را اع فى ا موده ن مام و ن  ت

 اند كوشیده سخت و اند كرده انكار را گذشته پیامبران معجزات

مام كه یات ت بوط آ جاز به مر یل را اع یه و تأو ند توج  تا كن

 و عجز و بخواهد معجزه دروغین، پیامبران این از كسى مبادا

 .گردد باز شان مشت و روشن آنان ناتوانى

 غلط پندار یك

مان یامبران كه طور ه غین، پ جاز درو یامبران از را اع فى پ  ن

  كه نویسند مى نیز فریب عوام و دانش بى افراد بعضى اند، نموده

 قرآن جز اسالم پیامبر كه آید مى بر چنین قرآن آیات بعضى از



 تنها و اسالم پیامبر معجزه تنها و است نداشته دیگرى معجزه

ــواه ــل و گ ــر دلی ــوت ب ــرآن وى نب ــوده ق ــت ب ــس و اس .                        ب
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 خویش هدف و منظور به افراد این كه را آیاتى جا این در ما 

 را آنان استدالل طرز و آوریم مى اند، نموده استدالل ها آن با

 این در اینك. كنیم مى ثابت را آن بودن اساس بى نموده، ذكر

 :فرمایید توجه آیات آن از یكى به فصل

 آت ْینا و   األْ َوُلون   ِبه ا ك َذب   أ نْ  ِإالَ  ِباآلیاتِ  ُنْرِسل   أ نْ  م ن ع نا ما و  

ها ف ظ ل مُوا ُمْبصِر ة   الَناق ة   ث مُود   یاتِ  ُنْرسِلُ  ما و   ِب  ِإالَ  ِباآل

 «1. »ت خِْویفا  

 درخواستى) درخواستى معجزات این كه نبود ما مانع چیز هیچ

نه نه بها ستیم را( جویا ین جز بفر ین] كه ا نه ا  را آن[  گو

كذیب ند ت له از] كرد مود قوم به ما[  جم قه ث یم، نا  داد

 را ناقه و] كردند ستم آن بر اما بود روشنگر كه[  اى معجزه]

[  حجــت اتمــام و] دادن بــیم بــراى را معجــزات مــا[. كشــتند

 .فرستیم مى

 پیامبر كه شود مى استفاده چنین آیه این از: گویند مى ها این

 خداوند كه این علت و است نداشته دیگرى معجزه قرآن جز اسالم

تى ین نداد، وى به قرآن جز معجزا ست ا لت كه ا شته هاى م  گذ

 و نمودند مى تكذیب شد، مى فرستاده آنان براى كه را معجزاتى

 .رفتند نمى ها آن بار زیر

 نفى كلى طور به خدا رسول از را معجزه صدور آیه این: پاسخ

 :كه بگوید خواهد نمى و كند نمى

 شریفه آیه مفهوم بلكه نگردیده ظاهر وى دست به اى معجزه هیچ

ین ست ا یامبر كه ا شنهادات به پ شركان پی جزه باره در م  مع

 .نیاورد معجزه آنان، دلخواه طبق و نداد مثبت جواب

 انكار را معجزات از گروه آن تنها آیه این: دیگر عبارت به

ند مى شركان كه ك فس هواى به م خواه و ن جزه خویش دل  از اى مع

سول ست خدا ر ند مى درخوا ین از و نمود ست ا یذا جز درخوا  و ا

سخره شتند هدفى م ین. ندا یه ا ها آ قوع تن ین و  از گروه ا

جزات جزات» را ها آن كه را مع حى مع ند، مى «اقترا كار نام  ان

ند مى مه نه ك جزات ه یه خود از ما و را مع ین براى آ لب ا  مط

 :داریم شواهدى

 این در كه باشد مى عالمت معناى به «آیه» جمع «آیات» واژه -1

یه حث، مورد آ لف» با ب مده «الم و ا ست آ ین در و ا لف» ا  و ا

 :دارد وجود احتمال سه كلى طور به «الم



 این در است، «جنسى الم و الف» یا «اآلیات» كلمه در الم و الف

 هیچ و معجزه هیچ خداوند كه بود خواهد چنین آیه معناى صورت

لى ند، مى كه دلی ستگویى توا بت را( ص) پیامبر را ند، ثا  به ك

یامبر ست نداده پ نابراین. ا مال، ب ستادن احت یامبر، فر  پ

 دلیلى و گواه كه پیامبرى چون بود، خواهد فایده بى و بیهوده

 .باشد نمى تصدیق قابل عقال ندارد، خویش ادعاى بر
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 وقوع صورت این در كه است «استغراق و جمعى الم و الف» یا و

مام یات ت تى و آ ند، مى كه معجزا بوت بر گواه توا شد، ن  با

 و قبل احتمال مانند هم احتمال این ولى است، گردیده انكار

 .باشد مى نادرست و باطل دلیل، همان به

 و الف: »كه گفت و پذیرفت را سوم احتمال باید ناچار به پس

مه در «الم یات كل لف» اآل هدى الم و ا ظور و بوده «ع ین از من  ا

یات قوع قرآن كه آ كار را ها آن و ند، مى ان یات ك صوص آ  و مخ

 از و پیامبر ایذاى براى مشركین طرف از كه است بوده معینى

 .گردید مى درخواست هوس و هوا روى

گر -2 كذیب ا كار و ت شركین ان مام آوردن از م جزات ت  مانع مع

ید، مى ین در گرد ید قرآن صورت ا كى كه هم مج هم از ی  ترین م

 اطالق صورت در زیرا شد نمى نازل باشد، مى اسالم پیامبر معجزات

یت و ین براى جایى كل ستثنا ا مى باقى ا ند ن نابراین،. ما  ب

ظور جزات از من عه، مع هى ممنو جزات از گرو ست، مع مه نه ا  ه

ــزات ــور و معج ــروه آن از منظ ــز گ ــزات نی ــى معج   و اقتراح

 .است مشركان جویانه بهانه هاى درخواست

یه در -3 قوع عدم مذكور، آ جزه و كذیب بر مع لل ت شته م  گذ

ستند لق و م یده مع ست گرد ین و ا یز ا ست صورتى در ن هد در  خوا

قوع براى كه بود جزه و ضى مع شد مقت یزى و با  مانع آن از چ

 داشت نخواهد معنى تعلیق، و استناد صورت این غیر در. نشود

 به را هیزمى نسوختن آتش، نبودن با: مثال كه نیست درست زیرا

ستند آن بودن تر قوع كه چه آن و سازیم م جزه و ضا را مع  اقت

ند، مى یز دو از بیش ك هد چ مت: بود نخوا ست خدا، حك  درخوا

 .مردم

 در مردم هدایت براى كه كند اقتضا موردى در خدا حكمت اگر

ست یامبرش د جزه پ ید، ظاهر اى مع ین در نما كذیب صورت ا لل ت  م

 :زیرا شود آن از مانع تواند، نمى گذشته



ند: اوال كذیب براى خداو گران ت مت خالف بر دی تار خویش حك  رف

مى ند ن یا و ك گر: ثان كذیب ا ست مى مردم ت ستادن از توان  فر

 .گردید مى مانع نیز پیامبر فرستادن از گردد مانع معجزه

نابراین، ند مى ب ضى ما ست كه دوم مقت شد مردم درخوا نى با  یع

عد مردم یدن از ب یات د جزات و آ عد و مع مام از ب جت، ات  ح

باره فس هواى روى از دو ست خود، بدلخواه و ن جزات درخوا  مع

 و اقتراحى معجزات چنین دادن نشان از هم خداوند نمودند، مى

 .نمود مى خوددارى جویانه بهانه

جه ین نتی یه: كه ا بوط مذكور آ جزات به مر تدایى مع  كه اب

 باشد نمى آوردند، مى مردم هدایت و نبوت اثبات براى پیامبران

كه بوط بل جزات به مر حى مع شنهادى و اقترا ست پی شركین كه ا  م

عد مام از ب جت ات كذیب و ح جزات ت تدایى، مع نه روى از اب  بها

 معجزاتى چنین ارائه از نیز خداوند و كردند مى درخواست جویى

 .                      نمود مى خوددارى
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: كه این آن و آید مى پیش سؤالى جا این در: پاسخى و اشكالى 

نه كذیب چگو لل ت شته م ند مى گذ جود به از مانع توا مدن و  آ

جزه یان در مع ین م مت ا سخ! شود؟ ا ین پا كذیب: كه ا جزه ت  مع

ستى جب درخوا مل از و عذاب نزول مو قوع عوا ست و گر و بال  ا

 تكذیب آنان و داد مى انجام را آنان درخواستى معجزه خداوند

ند مى هرا كرد نان بر ق مد مى فرود عذاب آ گر، طرف از. آ  دی

ند یامبرش به خداو عده پ مى و  در وى بودن با كه بود داده حت

 كه بود این« 1. »نسازد نازل آنان بر عذابى خویش امت میان

 .نگردد بال و عذاب موجب تا نشد موافقت آنان درخواست با

 به مردم پیشنهاد بدون كه ابتدایى هاى معجزه: توضیح این با

 باشد مى مردم هدایت و پیامبرى اثبات براى و پیوندد مى وقوع

 نخواهد پیامبران خود تكذیب از تر كم معجزات گونه این تكذیب

ثر و بود ین ا كذیب ا ند ت كذیب همان یامبر، خود ت  عذاب جز پ

 و اقتراحى معجزه یك اگر ولى بود نخواهد دیگرى چیز اخروى

ستى كار مورد درخوا یرد، قرار ان جت از گ  شدت و تر بیش لجا

 اخروى، عذاب بر عالوه نتیجتا و نمود خواهد حكایت شخص عناد

 حق خواهان شخصى اگر زیرا بود خواهد نیز دنیوى عذاب موجب

 همان و نمود مى تصدیق را پیامبر معجزه، اولین دیدن با بود،

 درخواست معناى. كرد مى كفایت پیامبر حقانیت اثبات در معجزه

جزه ین مع ست ا شان صورت در كه ا جزه دادن ن شنهادى، مع  پی

یامبر صدیق را پ ند ت گر و ك مان آوردن از پس ا جزه ه  باز مع

 همان نموده، مسخره را او واقع در نماید، تكذیب را پیامبر

جزه شنهاد خودش كه را مع موده پی ستهزا مورد بود، ن  قرار ا



 هم و بود خواهد اخروى عذاب موجب هم خود، این و است داده

 .دنیوى عذاب

 شد، مى دنیوى عذاب موجب انكار صورت در درخواستى معجزات چون

ند خر در خداو مان آ یه ه ین آ نه ا جزات گو جزات» را مع  مع

 اعالم اى معجزه هر نه گر و است نامیده خطر اعالم و «تخویفى

طر ساندن براى و خ ست، تر كه نی هى بل جزات، از گرو ند مع  مان

 روشن جهت در و بندگان هدایت و رحمت وسیله ابتدایى، معجزات

 .است آنان مسیر كردن

 منظور كه است این بر دلیل نیز آیه مورد و سیاق مالحظه -4

جزات از عه، مع لق ممنو جزات مط ست، مع كه نی مان بل جزات ه  مع

حى ستى و اقترا ست درخوا هت به كه ا ساندن و عذاب ج  مردم تر

 :زیرا پذیرفت مى انجام

یه: اوال لى آ بوط قب كت و عذاب به مر ست، هال  كه جا آن ا

 :گوید مى

__________________________________________________ 

 .33/ انفال ِفیِهمْ  أ ْنت   و   ِلُیع ذِّب ُهمْ  هللاَُ  كان   ما و  ( 1) 
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نْ  ِإنْ  و   نُ  ِإالَ  ق ْری ة   ِم  ُمع ذُِّبوها أ وْ  اْلِقیام ةِ  ی ْومِ  ق ْبل   ُمْهِلُكوها ن ْح

ك   كان   ش ِدیدا   ع ذابا   ي ذِل تابِ  ِف ُْطورا   اْلِك  و شهر هیچ و« 1» م س

بادى ست، آ گر نی ین م مت روز از پیش را آن كه ا  هالك قیا

نیم مى گر یا] ك ند ا شان شدیدى عذاب به[ گناهكار  گرفتار

 .است ثبت( محفوظ لوح) الهى كتاب در این. ساخت خواهیم

 پس كه ثمود قوم معجزه از نیز بحث مورد آیه خود در: ثانیا

 آمده میان به اسمى گردیده، نازل آنان بر بال و عذاب آن، از

 .است

 ترس و خطر هاى نشانه و آیه همان ذیل در معجزات این: ثالثا

« 2» ت خِْویفا   ِإالَ  ِباآلیاتِ  ُنْرِسلُ  ما و   جمله با آیه شده، نامیده

 .است پذیرفته پایان

موع از ین مج نین قراین ا ستفاده چ ظور: كه شود مى ا یه من  آ

یات از شریفه جزات و آ عه مع مان ممنو جزات ه حى مع  و اقترا

 .باشد مى عذاب نزول مستلزم ها آن انكار كه است پیشنهادى

یات -5 گر آ ین بر گواه هم، قرآن دی ست ا ظور كه ا یه من  آ

جزات از شریفه عه مع یر و ممنو لى غ جزات عم حى» مع  و اقترا

 دقت و بررسى كه چنان معجزات، همه نه باشد، مى «جویى بهانه

 كه كند مى ثابت روشنى به را حقیقت این مجید قرآن آیات در



 پیشنهاد را معجزاتى یا و طلبیدند مى عذاب خویش براى مشركین

ند مى ثر در كه نمود كذیب ا جزات، آن ت مت بر مع شته هاى ا  گذ

 .است گردیده نازل عذاب

 آیات: است آمده فرود آیه گروه سه مورد این در كلى طور به

 ها، آن تكذیب و اقتراحى معجزات درخواست آیات عذاب، درخواست

 به ذیال كه درخواستى معجزات تكذیب از بعد عذاب نزول آیات

 :پردازیم مى آیات گروه سه این توضیح

 عذاب درخواست آیات اما -1

 ع ل ْینا ف أ ْمِطرْ  ِعْنِدك   ِمنْ  اْلح قَ  ُهو   هذا كان   ِإنْ  الَلُهمَ  قاُلوا ِإذْ  و  

ِلیم   ِبع ذاب   اْئِتنا أ وِ  السَماءِ  ِمن   ِحجار ة  
 ِلُیع ذِّب ُهمْ  هللاَُ  كان   ما و  . أ 

 «3. »ی سْت ْغِفُرون   ُهمْ  و   ُمع ذِّب ُهمْ  هللاَُ  كان   ما و   ِفیِهمْ  أ ْنت   و  

__________________________________________________ 

 .58/ اسراء( 1) 

ین ما( 2)  جزات ا مى را مع ستیم ن گر فر ساندن، براى م  تر

 .58/ اسراء

 .33 ،32/ انفال( 3) 
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 است حق قرآن این اگر! پروردگارا: گفتند مشركین كه گاه آن

 و آر فرود ما براى آسمان از سنگ از بارانى توست طرف از و

 در تو تا![ پیامبر اى] ولى بفرست، ما بر دردناكى عذاب یا

[ نیز] و كرد نخواهد عذاب را ها آن خداوند هستى، ها آن میان

 .كند نمى عذابشان خدا كنند، مى استغفار تا

لْ  ُتمْ  أ   ُق تاُكمْ  ِإنْ  ر أ ْی هُ  أ  تا   ع ذاُب هارا   أ وْ  ب یا ْت ْعجِلُ  ذا ما ن   ی س

 «1. »اْلُمْجِرُمون   ِمْنهُ 

 فرود شما بر روز در یا هنگام شب او عذاب اگر! بگو آنان به

 براى مجرمان پس كنید؟ دفع خود از را آن توانید مى آیا آید

 م ْعُدود ة   ُأَمة    ِإلى اْلع ذاب   ع ْنُهمُ  أ َخْرنا ل ِئنْ  و  ! كنند؟ مى عجله چه

 «2. »ی ْحِبسُهُ  ما ل ی ُقوُلنَ 

 تــأخیر بــه آنــان از محــدودى زمــان تــا را مجــازات اگــر و

ندازیم، ستهزا روى از] ا ند مى[ ا یز چه: گوی  شده آن مانع چ

جاء ُهمُ  ُمس مًّى أ ج ل   ال ل وْ  و   ِباْلع ذابِ  ی سْت ْعجُِلون ك   و  ! است؟  اْلع ذابُ  ل 

 «3. »ی شُْعُرون   ال ُهمْ  و   ب ْغت ة   ل ی ْأِتی َنُهمْ  و  



نان ند مى را عذاب تو از شتاب، با آ گر و طلب عد ا قّررى مو  م

یین شده تع هى] عذاب بود، ن نان سراغ به[  ال مد مى آ  سر و آ

 در شد، خواهد نازل آنان بر ناگهانى طور به عذاب این انجام

 [.اند غافل و] دانند نمى كه حالى

 اقتراحى معجزات درخواست آیات اما و -2

 ُرسُلُ  ُأوِتي   ما ِمْثل    ُنْؤتى ح َتى ُنْؤِمن   ل نْ  قاُلوا آی ة   جاء ْتُهمْ  ِإذا و  

ِذین   س ُیِصیبُ  ِرسال ت هُ  ی ْجع لُ  ح ْیثُ  أ ْعل مُ  هللاَُ  هللاَِ   هللاَِ  ِعْند   ص غار   أ ْجر ُموا اَل

 «4. »ی ْمُكُرون   كاُنوا ِبما ش ِدید   ع ذاب   و  

 هرگز ما: گویند مى بیاید، ها آن براى اى معجزه كه هنگامى و

 پیامبران به كه چیزى همانند كه این مگر آوریم، نمى ایمان

 كه است آگاه خداوند. شود داده هم ما به است، شده داده خدا

سالت جا در را خویش ر هد، قرار ك سانى زودى به د كب كه ك  مرت

 در شدید عذاب و خدا پیشگاه در حقارت گرفتار اند، شده گناه

 .شوند مى شان فریب و مكر مقابل
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 . ].....[50/ یونس( 1) 

 .8/ هود( 2) 

 .53/ عنكبوت( 3) 

 .124/ انعام( 4) 

 161: ص قرآن، درمسائل بیان                        

 «1. »األْ َوُلون   ُأْرِسل   ك ما ِبآی ة   ف ْلی ْأِتنا

ید جزه ما براى با ند اى مع شینیان براى كه آن مان مده پی  آ

ا! بیاورد بود، نْ  اْلح قُّ  جاء ُهمُ  ف ل َم ِدنا ِم ي   ال ل وْ  قاُلوا ِعْن  ُأوِت

ل   ي   ما ِمْث سى ُأوِت ُروا ل مْ  و   أ    ُمو ما ی ْكُف ي   ِب سى ُأوِت نْ   ُمو لُ  ِم  ق ْب

 «2. »كاِفُرون   ِبُكل   ِإَنا قاُلوا و   ت ظاه را ِسْحرانِ  قاُلوا

 همانند چرا: گفتند آمد، آنان بر ما سوى از حق كه گاه آن

سى به چه آن شده داده ما به بود، شده داده مو ست؟ ن گر ا  م

 و نورزیدند انكار شد، داده موسى به قبال كه را چه آن آنان

 همه ما و ظاهر هستند سحرى[ بیضا ید و عصا] دو این: گفتند

 .منكریم را ها آن

 درخواستى معجزات تكذیب موقع در عذاب نزول آیات اما و -3



ِذین   م ك ر   ق دْ  نْ  اَل یان ُهمْ  هللاَُ  ف أ ت ى ق ْبِلِهمْ  ِم ن   ُبْن دِ  ِم  ف خ رَ  اْلق واِع

َْقفُ  ع ل ْیِهمُ  نْ  الس تاُهمُ  و   ف ْوِقِهمْ  ِم نْ  اْلع ذابُ  أ  ثُ  ِم ُْعُرون   ال ح ْی . ی ش

«3» 

شینیان له پی ند، حی ند ورزید یز خداو  شالوده سراغ به ن

 بر را سقف و كرد ویران اساس از را آن و رفت آنان( زندگى)

 به دانستند، نمى كه جایى آن از الهى عذاب و ریخت فرو سرشان

 .آمد شان سراغ

 «4. »ی شُْعُرون   ال ح ْیثُ  ِمنْ  اْلع ذابُ  ف أ تاُهمُ  ق ْبِلِهمْ  ِمنْ  اَلِذین   ك َذب  

 آمد فرود آنان بر عذابى نتیجه در ورزیدند، انكار پیشینیان

 .كجاست از دانستند، نمى كه

  كه است معجزاتى به مربوط بحث مورد آیه: كه این گفتار خالصه

عد اى عده مام از ب جت ات ناد روى از ح جت و ع ین لجا جزات ا  مع

 فكر در وجه هیچ به و نمودند مى درخواست شان پیامبران از را

 .نبودند بینى واقع و جویى حقیقت

ین نه ا جزات گو ستى مع ست درخوا یه كه ا حث مورد آ  عدم از ب

 ابتدایى معجزات حتى و معجزه هر نه دهد، مى اطالع ها آن وقوع

 .پیوندد مى وقوع به مردم هدایت براى كه

 چه آن بر عالوه نمودیم، استفاده آیه از كه معنى این بر ما

 داریم دست در قرآن از نیز دیگرى دالیل و شواهد شد، گفته كه

 اهل و شیعه طریق از نیز روایاتى بحث مورد آیه تفسیر در و

 وارد سنت

__________________________________________________ 
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یده ست گرد مان كه ا نا ه ید را مع ند مى تأی نك ك نوان به ای  ع

 :آوریم مى جا این در چند روایاتى نمونه

( ص) خــدا رســول از اى عــده: فرمایــد مــى( ع) بــاقر امــام -1

ست جزه درخوا ند، مع یل نمود فت و شد نازل جبرئ ند: گ  خداو

 جز نیست آنان درخواستى معجزات فرستادن از مانعى: فرماید مى

كذیب شینیان ت گر و پی جزه قریش براى ا ستى مع نان درخوا  را آ



ستیم مان و بفر ند، ای ند نیاور شینیان مان نان بر عذابى پی  آ

هد فرود مد، خوا ین آ ست ا ستادن در ما كه ا ین فر نه ا  گو

 «1. »كنیم مى تأخیر معجزات

( ص) خدا رسول از مكه اهل كه: است شده نقل عباس ابن از -2

ست ند درخوا نان براى را «صفا» كوه كه نمود ند طال آ  و ك

 آنان و گردد هموار تا بردارد میان از را مكه اطراف هاى كوه

 وحى موقع، این در. كنند كشاورزى ها كوه جایگاه در بتوانند،

 را آنان درخواست بخواهى اگر كه آمد فرود پیامبر بر آسمانى

  شان میان از ایمانى با افراد كه شاید تا اندازم مى تأخیر به

یزد گر و برخ خواهى ا ست ب نان درخوا بت را آ لى كنم، مى اجا  و

 .نمود خواهم هالكشان پیشینیان مانند به ورزند انكار اگر

 به و كن مدارا آنان با! خداوندا: داشت عرضه( ص) خدا رسول

 فرستادن از» كه گردید نازل آیه این گاه آن! بده مهلت آنان

 شان پیامبران معجزات گذشتگان كه این جز نیست مانعى معجزات

 «2.« »آمد فرود آنان بر عذاب و ورزیدند انكار را

ین در یات مورد ا گرى روا ست دی ید كه ه تب به با سیر ك  و تف

 .شود مراجعه حدیث
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 اعجاز نفى آیه دومین بررسى

 خدا رسول كه است شده استدالل آن وسیله به كه آیاتى جمله از

جزه قرآن جز به( ص) شته مع ست، ندا یات ا یل آ شد مى ذ  كه با

 :فرماید مى خداوند

 ت ُكون   أ وْ . ی ْنُبوعا   األْ ْرضِ  ِمن   ل نا ت ْفُجر   ح َتى ل ك   ُنْؤِمن   ل نْ  قاُلوا و  

 ُتسِْقط   أ وْ . ت ْفجِیرا   خالل ها األْ ْنهار   ف ُتف جِّر   ِعن ب   و   ن ِخیل   ِمنْ  ج َنة   ل ك  

. ق ِبیال   اْلم الِئك ةِ  و   ِباللَِ  ت ْأِتي   أ وْ  ِكس فا   ع ل ْینا ز ع ْمت   ك ما السَماء  

ون   أ وْ  ت   ل ك   ی ُك نْ  ب ْی ُرف   ِم قى أ وْ  ُزْخ ي  ت ْر َماءِ  ِف ْؤِمن   ل نْ  و   الس  ُن

 ِإالَ  ُكْنتُ  ه لْ  ر بِّي سُْبحان   ُقلْ  ن ْقر ُؤهُ  ِكتابا   ع ل ْینا ُتن زِّل   ح َتى ِلُرِقیِّك  

 مگر آوریم نمى ایمان تو به هرگز ما: گفتند و« 1» ر سُوال   ب ش را  

 و نخل از باغى یا سازى جارى سرزمین این از اى چشمه كه این

گور یار در ان شد تو اخت ها كه با به در نهر  جریان به آن الى ال

 پندارى مى كه چنان آن را آسمان( هاى سنگ) قطعات یا اندازى

ند یا آرى فرود ما سر بر شتگان و خداو بر در را فر  ما برا



نه یا آرى شته طال از پر اى خا شى دا سمان به یا با  و روى آ

 براى اى نامه مگر آوریم نمى ایمان هم رفتنت آسمان با تنها

سمان از ما یاورى آ خوانیم را آن كه ب گو. ب نزه ب ست م  ا

 جز هستم چیزى من مگر[ ناروا سخنان این از! ]من پروردگار

شرى ستاده ب ند مى! خدا؟ فر ین از: گوی یات ا ته هم روى آ  رف

 هایى معجزه( ص) خدا رسول از مشركان كه شود مى استفاده چنین

ست ند درخوا لى نمود ناع ها آن آوردن از او و ید امت  از و ورز

جام نین ان لى چ هار عم جز اظ مود ناتوانى و ع فت و ن  من كه گ

 :نیستم بیش بشرى

__________________________________________________ 

 .93 -90/ اسراء( 1) 

 164: ص قرآن، درمسائل بیان                        

لْ »  ُْبحان   ُق تُ  ه لْ  ر بِّي س ُوال   ب ش را   ِإالَ  ُكْن  انجام از هم بشر و «ر س

 شود مى روشن جا این از. است ناتوان و عاجز اعمال گونه این

 .است نداشته دیگرى معجزه قرآن جز اسالم پیامبر كه

 از قسمتى به اینك كه دارد مختلفى هاى پاسخ گفتار این: پاسخ

 :گردد مى اشاره ها آن

تى -1 ین در كه معجزا یه ا ضاى مورد شده، برده نام آ  تقا

 مشركین كه است اقتراحى معجزات همان نسخ از و بوده مشركین

قام در ناد م جت و ع عد لجا مام از ب جت ات شن و ح  حق، شدن رو

ین جزات ا یامبر از را مع ست پ موده درخوا ند ن ضع و ا جزات و  مع

 .شد داده توضیح قبلى آیه ذیل در هم اقتراحى

 

نابراین، ین ب یه ا یز آ ند ن یه مان لى آ بوط قب یات به مر  و آ

 جویى بهانه و لجاجت مقام در مشركین كه است اقتراحى معجزات

یامبران از ست شان پ ند، مى درخوا یل از نه كرد جزات قب  مع

تدایى ست اب یامبران كه ا قام در پ بات م شان اث شاد و نبوت  ار

 :زیرا آوردند مى مردم

 نــامبرده امــور از یكــى بــر را پیــامبر تصــدیق آنــان: اوال

 عناد مقام در واقعا اگر و ساختند مى موقوف خودشان پیشنهادى

ند، حق با جزه هر به بود الزم نبود یل كه اى مع  صدق بر دل

یامبر شد، پ فا با ند اكت مان با و نمای جزه ه صدیق را او مع  ت

ند ین در و كن مر، ا جزات ا شنهادى، مع صیت پی یازى و خصو  امت

 .ندارد معجزات سایر به نسبت

یا نان: ثان ند مى آ ید: گفت سمان به با نى، پرواز آ  با باز ك

ین مان تو به حال ا مى ای یم ن گر آور ین م ید در كه ا  خود تأی



 ما تا آورى فرود ما براى خدا از اى نامه و آسمان از كتابى

 .بخوانیم را آن

 ورزیدند، نمى لجاجت و عناد گشتند، مى حق پى آنان واقعا اگر

ین ید ا ست و شرط و ق مه درخوا سمانى نا نه و آ  هاى جویى بها

 فضا به نمودن پرواز تنها، آیا! بود؟ چه براى دیگر مختلف

! كند؟ كفایت او نبوت صدق اثبات در و باشد معجزه تواند نمى

یا ین آ شنهادهاى ا یه بر كه مزه بى و پوچ پی فس هواى پا  ن

 حق برابر در آنان تمرد و عناد بر روشن دلیل است، استوار

 این در( ص) خدا رسول: كه است این پاسخ دومین -2! باشد؟ نمى

 بلكه است ننموده ناتوانى و عجز اظهار معجزه آوردن از آیه

ست مى له با خوا ى سبحان» جم ین «رّب لب ا ساند را مط  كه بر

 كه امرى هر بر و است ناتوانى و عجز از منزه و پاك خداوند

 كه است آن از برتر وى ولى تواناست، و قادر باشد، ممكن عقال

یده چون یا و شود د سمى هم بر در ج سان برا یرد قرار ان  و گ

ین از تر بزرگ ست ا بر در كه ا ست برا شنهادهاى و ها درخوا  پی

هى شر، وا سلیم ب جام بر و ت بور آن ان یامبر و شود مج یز پ  ن

 و اوست فرمان منتظر و پروردگار امر محكوم و نیست بیش بشرى

                    دست در و یكتا خداى به مربوط كارها تمام
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ست  هد، كه را چه آن. او جام بخوا هد مى ان  كه را چه هر و د

 .نماید مى اجرا پیامبرش دست با كند، اراده

 خدا رسول از مشركین كه هایى درخواست: كه این دیگر پاسخ -3

 قسمتى كند، مى بازگو را ها آن نیز مذكور آیه و نمودند مى( ص)

 محال گرچه نیز دیگر قسمت و عمل قابل غیر و محال ها آن از

 باشد، پیامبرى شاهد و نبوت صدق بر دلیل تواند نمى ولى نیست

نابراین گر ب جزات ا ستى مع حى و درخوا جب هم اقترا مل وا  الع

 .است نبوده جواب قابل پیشنهاد گونه این هم باز باشد،

 طبق گردید، مى پیشنهاد مشركین طرف از چه آن: كه این توضیح

 سه وقوع كه است بوده موضوع شش شریفه آیه این گواهى مفهوم

قال ها آن از مورد حال ع یر و م بل غ كان قا ست ام  مورد سه و ا

 صدق بر دلیل تواند نمى نیز ها آن ولى نیست محال گرچه دیگر

 :باشد نبوت مدعى

مدن فرود -1 سمان آ عه: ها آ عه قط  فرود و باال كرات شدن قط

 این زیرا امكان قابل غیر است عملى زمین، كره بر ها آن آمدن

هم مستلزم كار ختن در مین كره ری ست مردم نابودى و ز  و دنیا

ین یان ا گامى جر قوع به هن هد و ست خوا مر كه پیو هان ع  به ج

یان سد پا سول و بر ین از هم( ص) خدا ر قت ا بر حقی  و داده خ



له ما» جم مت ك مان) «زع ندارى مى كه طور ه شاره( پ مان به ا  ه

 دهد مى اطالع جریان این از مورد چند در نیز مجید قرآن و است

 :فرماید مى و

 «1. »اْنش َقتْ  السَماءُ  ِإذ ا

 .شود شكافته( آسمانى كرات) آسمان كه هنگام آن در

 «2. »اْنف ط ر تْ  السَماءُ  ِإذ ا

 .بریزد درهم آسمان كه گاه آن

 «3. »السَماءِ  ِمن   ِكس فا   ع ل ْیِهمْ  ُنسِْقطْ  أ وْ  األْ ْرض   ِبِهمُ  ن خِْسفْ  ن ش أْ  ِإنْ 

گر خواهیم، ا نان ب مین یك با] را آ مین در[  لرزه ز  فرو ز

عه یا بریم مى سمان هاى سنگ از هایى قط شان بر را آ  فرو سر

 .ریزیم مى

 وقت از پیش آن وقوع كه است جهت این به كار این بودن محال

 بر پروردگار مشیت زیرا است الهى حكمت اقتضاى خالف بر معین

ین لق ا ته تع ست گرف ین در را مردم كه ا گه عالم ا  و دارد ن

 را آنان
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 .1/ انشقاق( 1) 

 .1/ انفطار( 2) 

 .9/ سباء( 3) 

 166: ص قرآن، درمسائل بیان                        

 كه است محال حكیم شخص براى و كند راهنمایى تكامل سوى به

 .دهد انجام حكمتش مقتضاى خالف بر كارى

 برابر در تا بیاور را خدا كه گفتند مى آنان: داخ آوردن -2

 ایمان او به تا ببینیم نزدیك از را او ما و گیرد قرار ما

یم ین. آور لى ا ست عم حال ا گز و م كان هر ست پذیر ام یرا نی  ز

شم ست عاجز او درك از ها چ ند و ا بل خداو یت قا ست، رؤ  چون نی

 داراى و معین نقطه یك به محدود باید شود، دیده خداوند اگر

 و محال خداوند باره در ها آن همه كه باشد خاصى شكل و رنگ

 .است ممكن غیر

 این علت به محال است عملى هم این: خدا از نامه آوردن -3

 گردد ایجاد و خلق كه نبود اى نامه نامه، از آنان منظور: كه

 نوشته را آن خود دست با خداوند كه خواستند مى اى نامه بلكه



شد یرا با ین ز نه ا مه گو ست نا ظر به كه ا نان، ن سمان به آ  آ

 و داشت الزم گرفتن، را او دستخط و رسیدن خدا پیش به و رفتن

 .نداشت نیاز رفتن آسمان به نامه كردن خلق نه گر

 باشد مى معقول غیر و محال پیشنهاد، این كه نیست شك جاى و

 به قلم كه نیست اعضا داراى انسان، مانند به خداوند زیرا

 .بنویسد اى نامه و بگیرد دست

 .«ك ِبیرا   ُعُلوًّا ی ُقوُلون   ع َما  ت عالى» 

ما و شنهادهاى ا نه سه پی كن گا لى مم یر و نى غ نان عقال  آ

 :از اند عبارت

 .ساختن جارى قنات و زدن چشمه -1

 .ها قنات و نهرها داراى و درخت پر باغى بودن مالك -2

 .طال از اى خانه داشتن -3

ین شنهادها ا چه پی یامبر براى گر كن پ لى بود، مم ین و  ها ا

ضوعاتى ست مو باطى كه ا عاى به ارت بوت اد سا چه و ندارد ن  ب

 نه حال این با ولى باشند داشته را ها آن افرادى است، ممكن

 در پس ندارند، ایمان هم خدا به بلكه نیستند پیامبر تنها

 است نداشته نبوت ادعاى با ارتباطى هیچ امور این كه صورتى

مى و ند ن یل توا یامبر مدعاى صدق بر دل شد، پ جام با  دادن ان

 و نیست بیش اى بیهوده و لغو كار پیامبرى، اثبات براى ها آن

 است، حكمت و موازین طبق كارهایش كه پیامبر از هم لغو كار

 .زند نمى سر

كن ست مم سى ا صور ك ند ت ین كه ك مور ا نه، سه ا  صورتى در گا

مى ند ن یل توا بوت صدق بر دل شد ن عارف هاى راه از كه با  و مت

مولى ست به مع ید د لى بیا گر و مان ا مور، ه جراى از ا یر م  غ

 صورت، این در برسد، كسى دست به عادى غیر صورت به و طبیعى

 .                    باشد پیامبرى صدق شاهد تواند مى و شود مى محسوب معجزه

 

 167: ص قرآن، درمسائل بیان

  این اگر كه است درست زیرا است باطل و مردود نیز تصور این 

  صدق بر دلیل تواند مى آید، دست به طبیعى غیر مجراى از امور

بوت مدعى لى گردد ن سته و شركین خوا بود، آن م كه ن نان بل  آ

نین شتند مى چ یامبر كه پندا ید پ  راه از نه عادى راه از با

یر عى غ نات و ثروت داراى طبی عاده فوق مالى امكا شد ال  و با

 .گردد محول چیز بى و فقیر افراد به نباید نبوت مقام



 :كند مى بیان چنین مورد این در را آنان تصور مجید قرآن

زِّل   ال ل وْ  قاُلوا و   ْرآنُ  هذ ا ُن ل    ع لى اْلُق ن   ر ُج یم   اْلق ْری ت ْینِ  ِم  ع ِظ

( ثروتمند) بزرگ مرد یك بر قرآن این چرا: گفتند مشركان« 1»

 .نگردید نازل باشد، طائف یا مكه شهر دو از كه

ین روى یده ا صّور و عق هى ت یامبر از كه بود وا مى پ  گرا

ست ند مى درخوا نت و ثروت داراى كه نمود یازات و بوده مك  امت

 .باشد داشته دیگران بر مالى

گر شاهد تار بر دی ین ما گف ست ا سته ها آن كه ا  را خود خوا

 طالیى خانه و باغ داراى فقط پیامبر باید كه ساختند مى مقید

 این آنان هدف اگر و كردند نمى قبول را دیگر معجزات و باشد

 انجام طبیعى غیر طور به و اعجاز صورت به امور این كه بود

 ها بندى شرط این صورت این در گردد، وى نبوت بر شاهد و گیرد

 ایجاد زیرا نداشت مفهومى دراز و دور شرایط و ها گیرى سخت و

  كند مى كفایت بودن معجزه در طال مثقال یك یا و انگور حبه یك

 و باشد نبوت صدق بر دلیلى تواند مى طبیعى غیر امر همان و

 .نبود طالیى خانه و باغ ایجاد به نیازى
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 اعجاز نفى آیه سومین بررسى

كى گر ی یاتى از دی فداران كه آ فى طر جزه ن ستدالل آن با مع  ا

 این نداشت، دیگرى معجزه قرآن جز اسالم پیامبر كه اند نموده

 :است آیه

ون   و   ِزل   ال ل وْ  ی ُقوُل هِ  ُأْن نْ  آی ة   ع ل ْی لْ  ر بِّهِ  ِم بُ  ِإَنم ا ف ُق  للَِِ  اْلغ ْی

 «1. »اْلُمْنت ِظِرین   ِمن   م ع ُكمْ  ِإنِّي ف اْنت ِظُروا

شركان ند مى م جزه چرا: گوی گارش از اى مع  نازل او بر پرورد

 منتظر شما دارد، اختصاص خدا به( معجزه) غیب: بگو شود، نمى

شید یز من و با ظرانم از ن ظار در شما. ]منت جزات انت  مع

 مخالفین![ مجازاتتان انتظار در هم من و باشید جویانه بهانه

 مشركین كه شود مى استفاده چنین آیه این از: گویند مى معجزه

 فرمود جوابشان در او ولى خواستند، مى معجزه اسالم پیامبر از

 خداوند به مختص بلكه نیست من اختیار و امكان در معجزه كه

  جز به( ص) اسالم پیامبر كه آید مى بر چنین جواب این از. است

 .است نداشته دیگرى معجزه قرآن



 معنى نظر از كه هست نیز دیگرى آیات مضمون همین در البته

 :مانند باشند، مى هم مشابه و نزدیك

ولُ  و   ِذین   ی ُق ِزل   ال ل وْ  ك ف ُروا اَل هِ  ُأْن نْ  آی ة   ع ل ْی ما ر بِّهِ  ِم ت   ِإَن  أ ْن

 «2. »هاد   ق ْوم   ِلُكلِّ  و   ُمْنِذر  

__________________________________________________ 
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ند مى كافران یه وى بر چرا: گوی جزه و آ گارش از اى مع  پرورد

 گروهى هر براى و اى دهنده بیم فقط تو ولى است نگردیده نازل

نده هدایت ست اى كن مه ها آن و. ]ا نه ه ست، بها  براى نه ا

 [. حقیقت وجوى جست

زِّل   ال ل وْ  قاُلوا و   هِ  ُن نْ  آی ة   ع ل ْی لْ  ر بِّهِ  ِم  أ نْ   ع لى قاِدر   هللاَ   ِإنَ  ُق

 «1. »ی ْعل ُمون   ال أ ْكث ر ُهمْ  لِكنَ  و   آی ة   ُین زِّل  

 نــازل او بــر اى معجــزه پروردگــارش ســوى از چــرا: گفتنــد و

مى گو. گردد ن ند: ب ست قادر خداو جزه كه ا ستند اى مع لى بفر  و

 .دانند نمى آنان اكثر

 :داد پاسخ گونه دو توان مى نیز استدالل این به

 همه كنند مى نفى را ها آن آیات، این كه معجزاتى: اول پاسخ

جزات ست مع كه نی ظور بل ها ها آن از من جزات تن حى مع  و اقترا

 این آن و شد داده توضیح گذشته آیات در كه باشد مى درخواستى

 بر دلیل كه را اى معجزه هر پیامبر كه خواستند نمى مشركین كه

بوتش بر شاهد و وى صدق شد، ن كه بیاورد با  آنان پیشنهاد بل

 ناحیه از كه را مخصوصى هاى معجزه باید پیامبر كه بود این

نان قام در آ ناد م جت و ع سخر یا و لجا  گردید، مى پیشنهاد تم

 .بیاورد

عددى موارد در كریم قرآن ین مت قت ا یان صراحت به را حقی  ب

موده ست ن شركین هدف كه ا جزه از را م ستند، مى كه اى مع  خوا

شن ست، ساخته رو سمتى ا ین از ق یات ا یم آورده قبال را آ  و ا

 :آوریم مى جا این در تر بیش تأیید براى نیز را دیگرى آیات

 «2. »م ل ك   ع ل ْیهِ  ُأْنِزل   ال ل وْ  قاُلوا و  

 .است نشده نازل فرشته وى بر چرا: گفتند و



ِذي أ یُّه ا یا قاُلوا و   زِّل   اَل هِ  ُن ك   الذِّْكرُ  ع ل ْی ون   ِإَن  ما ل وْ . ل م ْجُن

 «3. »الَصاِدِقین   ِمن   ُكْنت   ِإنْ  ِباْلم الِئك ةِ  ت ْأِتینا

 تو راستى شده، نازل او بر( قرآن) ذكر كه كسى اى: گفتند و

نه گر اى، دیوا ست ا شتگان چرا گویى مى را  فرود ما بر را فر

 ِفي ی ْمِشي و   الَطعام   ی ْأُكلُ  الَرسُولِ  ِلهذ ا ما قاُلوا و  ! آورى؟ نمى

 م ع هُ  ف ی ُكون   م ل ك   ِإل ْیهِ  ُأْنِزل   ال ل وْ  األْ سْواقِ 
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 قال   و   ِمْنها ی ْأُكلُ  ج َنة   ل هُ  ت ُكونُ  أ وْ  ك ْنز   ِإل ْیهِ   ُیْلقى أ وْ . ن ِذیرا  

 چگونه این: گفتند و« 1» م سُْحورا   ر ُجال   ِإالَ  ت َتِبُعون   ِإنْ  الَظاِلُمون  

 نه! ]رود؟ مى راه بازارها در و خورد مى غذا كه است پیامبرى

 او بر اى فرشته چرا[ را شاهان روش نه دارد، را فرشتگان سنت

 گواه و] كند انذار را مردم وى همراه به كه است نشده نازل

عوى صدق شد او د جى یا[ با سمان از] گن ستاده او براى[  آ  فر

شته باغى یا شود شد دا یوه از كه با خورد آن م مرار و] ب  ا

 پیروى مجنون مردى از تنها شما: گفتند ستمگران و[ كند معاش

 .كنید مى

 را مخصوصى هاى معجزه مشركین كه آید مى بر چنین آیات این از

یامبر از ست پ ند مى درخوا نه هیچ كه نمود یه گو  و صحیح پا

 كه گردید روشن مطلب این نیز گذشته صفحات در و نداشت عقالنى

 گردد تسلیم پیشنهادها گونه این برابر در پیامبر نیست الزم

 شد مى درخواست لجاجت و عناد روى از كه اقتراحى معجزات به و

 از و خویش دلخواه به مشركین كه این دلیل. دهد مثبت جواب

 روشن براى نه خواستند مى معجزه پیامبر از انكار و عناد روى

 توانست مى كه را اى معجزه هر آنان اگر كه است این حق، شدن

 به منفى جواب پیامبر پذیرفتند، مى باشد نبوت صدق بر گواه

 ها آن به معجزه، عنوان به را قرآن اقل حد بلكه داد نمى آنان

ئه نان و داد مى ارا بارزه به را آ ید مى م نان براى و طلب  آ

  به را معجزه همان و كشید مى آنان رخ به كرد، مى حجت اتمام

 .نمود مى گوشزد آنان

 معجزات نفى ظاهرا كه آیات این از چه آن كلى طور به: خالصه

 :كه است این آید، مى دست به كنند، مى



حدى -1 بارزه و ت بى م یامبر طل موم براى پ فراد ع شر ا  از ب

 همان و است یافته انجام قرآن وسیله به تنها معجزاتش، میان

شته صفحات در كه طور تیم گذ ین جز گف مى هم ا ند ن شد توا  با

 جهــانى و جــاودانى معجــزه جهــانى، و جــاودانى نبــوت زیــرا

 معجزات، سایر و است قرآن به منحصر اعجاز چنین و خواهد مى

 .نیست جهانى و جاودانى

جزه آوردن -2 یار در مع یامبر اخت ست، پ كه نی قط او بل  سمت ف

 تابع -اعجاز مسئله در جمله از -امور تمام در و دارد رسالت

 نیز مردم درخواست و پیشنهاد حتى است، خداوند فرمان و اذن

 .ندارد تأثیرى معجزه آوردن در

 پیامبران تمام بلكه ندارد اكرم رسول به اختصاص مطلب این

 خداوند اذن بدون و اند بوده چنین
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 170: ص قرآن، درمسائل بیان                        

 قال   و   ِمْنها ی ْأُكلُ  ج َنة   ل هُ  ت ُكونُ  أ وْ  ك ْنز   ِإل ْیهِ   ُیْلقى أ وْ . ن ِذیرا  

 چگونه این: گفتند و« 1» م سُْحورا   ر ُجال   ِإالَ  ت َتِبُعون   ِإنْ  الَظاِلُمون  

 نه! ]رود؟ مى راه بازارها در و خورد مى غذا كه است پیامبرى

 او بر اى فرشته چرا[ را شاهان روش نه دارد، را فرشتگان سنت

 گواه و] كند انذار را مردم وى همراه به كه است نشده نازل

عوى صدق شد او د جى یا[ با سمان از] گن ستاده او براى[  آ  فر

شته باغى یا شود شد دا یوه از كه با خورد آن م مرار و] ب  ا

 پیروى مجنون مردى از تنها شما: گفتند ستمگران و[ كند معاش

 .كنید مى

 را مخصوصى هاى معجزه مشركین كه آید مى بر چنین آیات این از

یامبر از ست پ ند مى درخوا نه هیچ كه نمود یه گو  و صحیح پا

 كه گردید روشن مطلب این نیز گذشته صفحات در و نداشت عقالنى

 گردد تسلیم پیشنهادها گونه این برابر در پیامبر نیست الزم

 شد مى درخواست لجاجت و عناد روى از كه اقتراحى معجزات به و

 از و خویش دلخواه به مشركین كه این دلیل. دهد مثبت جواب

 روشن براى نه خواستند مى معجزه پیامبر از انكار و عناد روى

 توانست مى كه را اى معجزه هر آنان اگر كه است این حق، شدن

 به منفى جواب پیامبر پذیرفتند، مى باشد نبوت صدق بر گواه

 ها آن به معجزه، عنوان به را قرآن اقل حد بلكه داد نمى آنان

ئه نان و داد مى ارا بارزه به را آ ید مى م نان براى و طلب  آ



  به را معجزه همان و كشید مى آنان رخ به كرد، مى حجت اتمام

 .نمود مى گوشزد آنان

 معجزات نفى ظاهرا كه آیات این از چه آن كلى طور به: خالصه

 :كه است این آید، مى دست به كنند، مى

حدى -1 بارزه و ت بى م یامبر طل موم براى پ فراد ع شر ا  از ب

 همان و است یافته انجام قرآن وسیله به تنها معجزاتش، میان

شته صفحات در كه طور تیم گذ ین جز گف مى هم ا ند ن شد توا  با

 جهــانى و جــاودانى معجــزه جهــانى، و جــاودانى نبــوت زیــرا

 معجزات، سایر و است قرآن به منحصر اعجاز چنین و خواهد مى

 .نیست جهانى و جاودانى

جزه آوردن -2 یار در مع یامبر اخت ست، پ كه نی قط او بل  سمت ف

 تابع -اعجاز مسئله در جمله از -امور تمام در و دارد رسالت

 نیز مردم درخواست و پیشنهاد حتى است، خداوند فرمان و اذن

 .ندارد تأثیرى معجزه آوردن در

 پیامبران تمام بلكه ندارد اكرم رسول به اختصاص مطلب این

 خداوند اذن بدون و اند بوده چنین
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 باره این در خداوند كه چنان بیاورند اى معجزه توانستند نمى

 :فرماید مى

 «1. »ِكتاب   أ ج ل   ِلُكلِّ  هللاَِ  ِبِإْذنِ  ِإالَ  ِبآی ة   ی ْأِتي   أ نْ  ِلر سُول   كان   ما و  

 مگر بیاورد، اى معجزه[ خود پیش از] تواند نمى پیامبرى هیچ و

مان به مانى هر براى خدا فر تابى ز ست ك  كارى هر براى و ا

 .مقرر موعدى

ُول   كان   ما و   ِإْذنِ  ِإالَ  ِبآی ة   ی ْأِتي   أ نْ  ِلر س رُ  جاء   ف ِإذا هللاَِ  ِب  هللاَِ  أ ْم

 «2. »اْلُمْبِطُلون   ُهناِلك   خ ِسر   و   ِباْلح قِّ  ُقِضي  

 بیاورد خدا فرمان به جز اى معجزه نداشت، حق پیامبرى هیچ و

گامى و مان كه هن ند فر نان مجازات براى] خداو  شود، صادر[  آ

 .كرد خواهند زیان باطل اهل جا آن و شد خواهد داورى حق به

 كند، مى نفى را معجزه قرآن در آیاتى كه این بر: دوم پاسخ

 پیامبر براى كه هست دیگرى آیات قرآن خود در: كه است این

 :مانند كند، مى ثابت نیز دیگرى معجزات قرآن بر عالوه اسالم



َاع ةُ  اْقت ر ب تِ   و   ُیْعِرضُوا آی ة   ی ر ْوا ِإنْ  و   اْلق م رُ  اْنش قَ  و   الس

 «3. »ُمسْت ِمر   ِسْحر   ی ُقوُلوا

مت یك قیا جزه گاه هر و شكافت هم از ماه و شد نزد  اى مع

 :گویند مى و گردانده روى ببینند،

 .پیوسته و مستمر است سحرى این

 ُرسُلُ  ُأوِتي   ما ِمْثل    ُنْؤتى ح َتى ُنْؤِمن   ل نْ  قاُلوا آی ة   جاء ْتُهمْ  ِإذا و  

 «4. »هللاَِ 

قت هر جزه و نان بر اى مع ید، مى فرود آ ند مى آ گز ما: گوی  هر

مان مى ای یم ن ین تا آور یز ما بر كه ا تى ن ند به معجزا  مان

 .شود داده پیامبران معجزات

ظور یه» واژه از من ین در كه «آ یات ا ته، كار به آ یات رف  آ

 آیه منظور اگر زیرا قرآنى آیه نه باشد مى معجزات و تكوینى

نى مه آن، مورد در بود، قرآ فت، مى كار به «شنیدن» كل  در ر

 پشت و است شده تصریح ماه شكافتن به اولى آیه در كه صورتى

 آیه در و رفته كار به «دیدن» كلمه نیز دومى آیه در آن سر

 آیه و معجزه با ها این همه و است آمده «آمدن» كلمه هم سومى

 .قرآنى آیه با نه دارد سازش تكوینى

 اسالم پیامبر كه شود مى استفاده چنین آیات این از بنابراین،

 دیگرى معجزات قرآن، بر عالوه

__________________________________________________ 
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 آید مى بر چنین «مستمرّ  سحر» جمله از بلكه است، داشته نیز

 ارائه مستمر صورت به و مكرر طور به( ص) پیامبر معجزات كه

 .است شده مى

 معجزات وجود به كه آیات گروه این مضمون گرفتن نظر در با

 معجزات نفى به فرضا كه را اول گروه آیات باید دارند داللت

 آیات گروه دو این میان و حمل دیگر معناى یك به دارند داللت

 :كه است این به آیات گروه دو این بین جمع و كنیم جمع را



یاتى فى بر كه آ جزات ن لت مع ند، دال بوط دار  دوران یك به مر

 و شد نمى صادر معجزه پیامبر از خاص دوران آن در كه باشند مى

 معجزه وقوع از كه هم آیاتى و بود متوقف موقتا معجزه صدور

ند، مى سخن بوط گوی عد دوران به مر قف از ب ست تو  از پس كه ا

قف دوران شدن سپرى جزه صدور تو یده نازل مع غاز از و گرد  آ

 .                      است داده اطالع معجزه، مجدد صدور

 

 173: ص قرآن، درمسائل بیان

 

 انجیل و تورات در( ص) محمد نبوت

ید قرآن عدد موارد در مج ید مى صریحا مت ضرت كه گو سى ح  و مو

ضرت سى ح یل و تورات در عی هور از انج یامبر ظ سالم پ بر ا  و خ

 آگــاه موضــوع ایــن از را خــویش پیــروان و انــد داده بشــارت

 :است آیه دو این بشارت، آیات جمله از. اند ساخته

 ِعْند ُهمْ  م ْكُتوبا   ی جُِدون هُ  اَلِذي األُمِّيَ  الَنِبيَ  الَرسُول   ی َتِبُعون   اَلِذین  

. اْلُمْنك رِ  ع نِ  ی ْنهاُهمْ  و   ِباْلم ْعُروفِ  ی ْأُمُرُهمْ  اإلِْْنجِیلِ  و   الَتْوراةِ  ِفي

«1» 

 را صفاتش كه پیامبرى كنند، مى پیروى اّمى پیامبر از كه آنان

لى و تورات در شان كه انجی ست، نزد ند، مى ا یامبرى یاب  كه پ

 .دارد مى بازشان بدى از و دهد مى فرمان نیكى به را آنان

 ِإل ْیُكمْ  هللاَِ  ر سُولُ  ِإنِّي ِإسْراِئیل   ب ِني یا م ْری م   اْبنُ  ِعیس ى قال   ِإذْ  و  

 ب ْعِدي ِمنْ  ی ْأِتي ِبر سُول   ُمب شِّرا   و   الَتْوراةِ  ِمن   ی د يَ  ب ْین   ِلما ُمص دِّقا  

 «2. »أ ْحم دُ  اسُْمهُ 

 بنى اى: گفت مریم بن عیسى كه را هنگامى[ آرید یاد به] و

 كننده تصدیق و شما سوى به هستم خدا فرستاده من! اسرائیل

تابى نى بوده من از پیش كه ك شارت و تورات یع نده ب  از ده

 .است احمد او نام و آید مى من از بعد كه پیامبرى

ین بر عالوه یات، ا یز تاریخ در آ مده ن ست آ صر در كه ا  ع

 نبوت مسیحیان و یهودیان از گروهى وى از پس و اسالم پیامبر

 .گرویدند اسالم به و پذیرفتند را وى

__________________________________________________ 

 .157/ اعراف( 1) 

 .6/ صف( 2) 
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ین ین به گرایش ا سالم د بت ا ند مى ثا مان در كه ك سالم ز  آن ا

 در اگر زیرا است بوده انجیل و تورات در حتما مژده و بشارت

مان آن ین ز تاب دو آن در مژده ا بود ك ست مى ن ترین توان  به

یل ست در مدرك و دل یان د سیحیان و یهود شد م  رسول كذب بر با

فت مى كه( ص) خدا سم: گ یل و تورات در من ا ست انج  و ا

 از وجهى بهترین به خدا رسول انكار و تكذیب در توانستند مى

 و ساخته برمال را وى دروغ و كنند بردارى بهره كارى حربه این

سالت ساس و ر عوت ا یر را او د ید و سؤال ز ند ترد ین نه ببر  ا

عوت كه ته را وى د مان او به و پذیرف ند ای مان و بیاور  ه

كذیب مودن ت ین نن مان و مژده ا  اسالم پیامبر به شان آوردن ای

 نبوت بشارت و مژده كه این بر است اى زنده شاهد و گویا گواه

ضرت آن سترس در روز آن كه توراتى در ح نان د ما بود، آ  حت

 .است داشته وجود

 كه است این مستلزم عیسى و موسى به آوردن ایمان بنابراین،

ضرت به مد ح یامبر( ص) مح گوار پ سالم بزر یز ا ین بدون ن  كه ا

 .بیاورند ایمان باشد، معجزه به نیازى و احتیاج

 كتاب و نیاورده ایمان موسى و عیسى حضرت به كه كسانى آرى،

صدیق را ها آن موده ت ند، نن صدیق در ا بوت ت یامبر ن سالم پ  ا

یاج جود به احت جزه و ند مع شت خواه لى. دا یل از و شته دال  گذ

شن كامال ید رو یامبر كه گرد سالم پ مه ا نه ه جزه گو  گواه و مع

 و جاودان معجزه مجید قرآن طرف یك از زیرا بود دارا را صدق

 معجزات سایر دیگر طرف از و باشد مى وى ادعاى صدق بر دلیل

 نقل آور یقین و تواتر طور به و وافر حد به كه اسالم پیامبر

 انسان تواند مى گذشته پیامبران معجزات از بهتر است، گردیده

قت سوى به را مون حقی یرا سازد رهن قل در ز جزات ن یامبر مع  پ

سالم صله ا مانى فا لى بوده، كم ز جزات در و  پیامبران سایر مع

 .                        است زیاد فاصله این

 

 175: ص قرآن، درمسائل بیان

 

 مطالب خالصه

 دست به چنین خالصه طور به آوردیم، بخش این در چه آن همه از

 :كه آید مى

 در بلكه كند نمى داللت معجزات نفى بر تنها نه قرآنى آیات -1

 .شود مى تأیید و تثبیت معجزات، وجود آیات، از اى پاره



جزه، آوردن -2 مر یك مع یارى ا ست اخت یامبر كه نی  را آن پ

 خداوند مشیت و اراده به مربوط بلكه ندهد یا و بدهد انجام

 .است

 ادعاى اثبات اندازه به باید كند، مى نبوت ادعاى كه كسى -3

جزه خویش شان مع هد ن ین از و د بوت راه ا مه براى را خود ن  ه

بت شن و ثا مام و سازد رو جت ات ند ح لى ك ین از تر بیش و  ا

 و دهد معجزه پیامبرش به كه است الزم خداوند بر نه مقدار،

 مردم چه هر و بیاورد گواه و شاهد كه است الزم پیامبر بر نه

 .دهد مثبت جواب كردند، معجزه درخواست خود دلخواه به

جزه -4 كار صورت در كه اى مع كذیب، و ان جب ت كت مو  عذاب و هال

هد مت براى شد، خوا سالمى ا شده داده ا چه ن شركین گر نین م  چ

 .اند كرده درخواست را معجزات

ها -5 جزه تن به كه اى مع شته، جاودانى جن سالم پیامبر دا  تا ا

 به را جهانیان همه و نموده تحدى معجزه همان با قیامت روز

                        سوى از كه است مجید قرآن همان است، كرده دعوت مبارزه
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 .است آمده فرود بزرگ خداى 

 پیامبر نبوت و شده ثابت تواتر با كه معجزاتى بر عالوه -6

سالم بوت به را ا یل و تورات در رساند، مى ث یز انج  ظهور از ن

 .است شده داده خبر وضوح به وى

 جز ها آن همه ولى هستند فراوان گرچه اسالم پیامبر معجزات -7

صاص قرآن مان به اخت یامبر خود ز شته، پ  جاودانى یك هیچ دا

بوده ست ن ین و ا نه ا جزات گو جزات با مع یامبران مع شته، پ  گذ

 برابرند. و یكسان نبودن جاودانى در
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 (1)- 

  قرآن گانه هفت قاریان 5 بخش

بد -(2)  شقى عامر بن هللاّ  ع بن دم یر ا كى كث صم م له بن عا  بهد

  بن خلف كوفى كسائى مدنى نافع كوفى حمزه بصرى عمر ابو كوفى

 بن خلف دیگر قارى سه قعقاع بن یزید اسحاق بن یعقوب هشام

  قعقاع بن یزید اسحاق بن یعقوب هشام
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 (1)- 

  گانه هفت هاى قرائت و قرآن

ئت تواتر عدم فت هاى قرا نه ه باره گا ئت در فت هاى قرا نه ه  گا

 ابراز اسالمى دانشمندان طرف از مختلفى نظریات و آرا مشهور،

 .است شده مطرح و

شمندان از اى عده هل دان ند سنت، ا مه كه معتقد ئت ه  هاى قرا

 كه رسد مى( ص) خدا رسول خود به« 1» تواتر طور به گانه، هفت

یامبر سالم پ ین با را قرآن ا ئت ا فت هاى قرا نه ه نده مى گا  خوا

 .است

 از و اند دانسته مشهور و معروف را عقیده این علما از بعضى

 متواتر را گانه ده هاى قرائت همه وى كه است گردیده نقل سبكى

 «2. »داند مى

ضى و گر بع تر را پا دی هاده، فرا یال ن ند كرده خ  كس هر كه ا

ین ئت ا فت هاى قرا نه ه تواتر را گا ند، م فر ندا یده ك  و ورز

 ابو اندلس مفتى به نظریه این است، اسالم با مخالف او عقیده

 «3. »است شده داده نسبت لب بن فرج سعید

 به ها قرائت این كه است این شیعه میان در معروف عقیده ولى

تواتر طور قل م ست شده ن ساب و ا یامبر به ها آن انت عى پ  قط

ست كه نی ضى بل ئت از بع هاد نوع یك ها قرا  خود طرف از اجت

  قاریان

__________________________________________________ 

 ناقالن كه را آور یقین و فراوان و پیاپى هاى نقل: تواتر( 1) 

ثرت در آن شند حدى به ك قین كه با شد آور ی  هر و «تواتر» با

بى نه بدین كه مطل قل گو شد شده ن ین و با نین ا ست به چ  د

 آن به ناقالنش كه خبرى هر و گویند مى «متواتر» برسد دیگران

 .نامند مى «واحد خبر» را آن نرسند حد

 

 .433 ص زرقانى، العرفان، مناهل( 2) 

 .428 ص همان،( 3) 
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گر پاره بوده، بر» صورت به هم دی حد خ یامبر از «وا سالم پ  ا

قل ست شده ن ین و تواتر طور به نه ا یه ا  از اى عده را نظر

قین شمندان و محق هل دان یز سنت ا ته ن ند پذیرف ظر به. ا  ما ن

 در است دیگر هاى نظریه از مشهورتر علما میان در عقیده این

 :كنیم مى بیان را موضوع دو نخست آن، توضیح

ضوع مام: اول مو سلمانان ت جود با م فات و یاد اختال كرى ز  و ف

یدتى، ین در عق لب ا فاق مط ظر ات ند ن بت راه كه دار  شدن ثا

 و تواتر راه از تنها مجید قرآن و است تواتر به منحصر قرآن

قل قین و فراوان هاى ن بت آور ی ست شده ثا مى راه و ا  هم دو

 .ندارد

یادى عده شمندان از ز ین بر سنى و شیعه دان لب ا نین مط  چ

ستدالل ند كرده ا جه با: ا ین به تو ساس قران كه ا سالم ا  و ا

 فوق اهمیت از جهت بدین است، نبوت گواه براى آسمانى معجزه

 براى ها انگیزه و علل طبیعى طور به است، برخوردار اى العاده

قل یان در آن، ن سلمانان م یاد م ست بوده ز بر هر. ا  از كه خ

نین یت چ عاده فوق اهم خوردار اى ال شد، بر لل با عى و ع  بر دوا

 تواتر حد به و شود مى نقل فراوان طبیعتا باشد، زیاد آن نقل

 .بود خواهد تر بیش آن كنندگان نقل و رسد مى

 صورت به بلكه نشود نقل تواتر طور به كه سخنى هر بنابراین

 نداشته، قرآنى جنبه سخن آن كه است معلوم باشد «واحد خبر»

 محسوب قرآن از كه است این و است نبوده برخوردار اهمیت از

 .شود نمى

 كه است آورده چنین انتصار در بكر ابو قاضى: گوید مى سیوطى

 اى آیه اگر كه معتقدند كالم و -(1) فقه دانشمندان از گروهى

بر با حد خ قل وا كم در گردد، ن هد قرآن ح چه بود، خوا  به گر

 .دانست قرآن جزء را آن نتوان یقین

  است روشن و واضح نظریه این بطالن شد، گفته كه دلیلى به ولى

 صورت به نقل، هاى انگیزه و دواعى كثرت با موضوعى اگر زیرا

 بود، خواهد آن بودن دروغ و كذب بر دلیل شود، نقل واحد خبر

گر چون شت، صحت ا مه آن با دا لل ه بات و ع قل، موج  طور به ن

 .شد مى نقل تواتر و فراوان

گر مثال ها ا فر دو یا یك تن بر شهرى به را سلطانى ورود ن  خ

 براى كه نیست چیزى شهر آن به سلطان ورود كه صورتى در دهند

فى مردم ند، مخ گر بما یر ا فر دو آن از غ ین ن بر ا قل را خ  ن

ند، ین بودن دروغ در شنونده نك بر ا یدى خ  راه خود به ترد

مى هد ن كم آن بودن دروغ به و د ند مى ح ین و ك بر ا جب خ  آن مو



هد شریفاتى كه بود نخوا قع در كه را ت  به سلطان یك ورود مو

 .دهد انجام پذیرد، مى انجام شهر یك

 واحد خبر با سخنى اگر كه شود مى روشن خوبى به بیان این با

 است این بر قطعى دلیل شود، داده نسبت خدا به و گردد نقل

  هنگامى و شود نمى محسوب قرآن از و نیست خدا كالم سخن آن كه
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بت آن بودن دروغ كه ید، ثا مى گرد نین از كه هم حك یه چ  آ

ستفاده بل شود، ا بد قا مى تع شد ن كان و با مل كه ندارد ام  ع

 .باشد الزم و واجب شرعا حكمى چنین به كردن

 كه دارند نظر اتفاق مطلب این در مسلمانان تمام صورت هر به

 و پیاپى هاى نقل و تواتر راه از تنها قرآن، آیات شدن ثابت

 میان در كه است معلوم دیگر طرف از و باشد تواند مى آور یقین

 ترین كوچك ها، قرائت بودن متواتر با قرآن آیات بودن متواتر

 خود كه این عین در است ممكن. ندارد وجود اى مالزمه و ارتباط

یات تواتر قرآن آ شند، م سمتى با مام یا و ق ئت ت  هاى قرا

فت نه ه تواتر گا شند م یرا نبا تواتر ز یل قرآن بودن م  بر دل

 دلیل ها قرائت تواتر نفى دالیل كه چنان نیست، ها قرائت تواتر

 باره این در بعدا و باشد تواند نمى قرآن آیات تواتر عدم بر

 .نمود خواهیم بحث مشروحا

ضوع مى مو ند مى كه دو حث در توا ئات تواتر عدم ب  و مؤثر قرا

شنگر شد، رو شنا با یان خود با بودن آ گونگى و قار قل چ  و ن

 شرح جا این در كه نفرند هفت مشهور قاریان و هاست آن ناقالن

 دیگر تن سه حال شرح به سپس و آوریم مى یكایك را آنان حال

 .پردازیم مى اند، نموده اضافه تن هفت این بر كه
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 [مشهور قارى هفت] 

 (1)- 

  دمشقى عامر بن هللاّ  عبد

بد وى نام شقى عامر بن هللاّ  ع یه و دم بو» اش كن مران ا قب ،«ع  مل

صبى» به ست «یح یرة از را قرآن وى. ا بى بن مغ  فرا شهاب ا

 .است گرفته

یثم مران بن ه ید مى ع بد: گو ید دوران در عامر بن هللاّ  ع  بن ول

 .بود مسجد اهل رئیس الملك عبد



یثم، بد ه له از را هللاّ  ع یر قبی ست مى حم سب به و دان  خرده وى ن

 .گرفت مى

 ابى بن بالل از پس عامر بن هللاّ  عبد: كه گوید مى دانى عمر ابو

ضاوت درداء هده به را شام ق فت ع هل...  گر  در را او شام ا

 .دادند قرار خویش پیشواى قرآن قرائت

بن ید مى جزرى ا یق و سند در: گو بن طر قوال عامر ا  و ا

 بال  قول نه به ها آن تعداد كه دارد وجود مختلفى هاى نظریه

شد مى لى با یان در و ین م مه ا قوال، ه مان تر صحیح ا  و قول ه

 نیست معلوم: »گویند مى كه است نویسان رجال از بعضى گفتار

 .«است گرفته فرا كسى چه از را قرائت عامر ابن

 .است گذشته در هجده و صد سال و متولد هجرى هشتم سال هللاّ  عبد

 عامر ابن راویان

ئت بن قرا فر دو را عامر ا ند با ن سطه چ قل وا موده ن ند ن : ا

 .ذكوان ابن و هشام

شام، -1 یه ه بن اش كن مار ا ند ع صیر فرز سیره بن ن ست م  و ا

 نموده عرضه وى بر گرفته، فرا تمیم بن ایوب نزد را قرائت

 .است

: اند نموده اظهار مختلف نظریه دو هشام درباره شناسان رجال

 و است وثوق مورد وى: كه گوید مى هشام درباره معین بن یحیى

  كه دهد مى نظریه چنین دارقطنى. ندارد عیبى: گوید مى نسائى
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 .«است القدر جلیل و راستگو مرد او» 

لى -(1)  كس بر و ین ع یه ا ضى ها نظر جال بع سان ر  را او شنا

 ایوب ابو: كه كند مى نقل داود ابى از آجرى: اند نموده تخطئه

 چهارصد هشام زیرا است بهتر هشام از الرحمان عبد بن سلیمان

 .ندارد حقیقت یك هیچ كه نموده نقل مسند حدیث

 نمودن نقل از كه گرفتم تصمیم زمان یك من: گوید مى داود ابن

 بن صالح! بود فروش حدیث او زیرا كنم خوددارى هشام هاى حدیث

 تا و گرفت مى پول حدیث نمودن نقل براى هشام: گوید مى محمد

 .كرد نمى نقل حدیث گرفت، نمى پول

ید مى مروزى مد: گو شام از اح مود، یاد ه نین گاه آن ن فت چ  گ

لّون، وى: كه باره سپس بود، سبكى مرد و دورو مت لوق در  مخ

 و نمود انكار را آن و كرد نقل مطلبى وى از قرآن لفظ بودن



شانید جا بدین را سخن گر: كه ك سى ا شت در ك ماز وى سر پ  ن

ند، ید بخوا مازش با عاده را ن ند ا لف! ك ین مورد در: مؤ  كه ا

 به باید. هست اختالف اند، نموده قرائت نقل هشام از كسانى چه

 .شود مراجعه آن غیر و «القراء طبقات»

بن -2 كوان ا مین ذ بن راوى دو ست عامر ا بد وى نام. ا  هللاّ  ع

ند مد فرز شیر بن اح شد مى ب شیر را او گاهى و با كوان بن ب  ذ

ند مى ئت. گوی یوب از را قرا میم بن ا ته فرا ت  وى به و گرف

 .است نموده ارائه

 ابن شد، وارد شام به كسائى وقتى: كه گوید مى حافظ عمرو ابو

 .گرفت فرا وى از را قرائت ذكوان

 واقع 242 سال وفاتش و 173 سال عاشورا روز ذكوان، ابن تولد

 .است شده

لف بن ناقالن: مؤ كوان ا یز ذ ند ن شام، ناقالن همان  شناخته ه

 .اند نشده

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  183: ص

 (1)- 

  مكى كثیر ابن

 بن فیروزان بن زاذان بن هللاّ  عبد بن كثیر فرزند هللاّ  عبد وى نام

مز ست هر هالى از. ا كه ا له از و م ظر از بوده، «دار» قبی  ن

 .باشد مى ایرانى اصالتا نسبت

 عبد پیش در را قرائت كثیر ابن التیسیر، كتاب نوشته به بنا

 و عمر ابو حافظ. است نموده عرضه وى به خوانده، مسائل بن هللاّ 

گرى گروه ما از دی ین عل یه ا ته، را نظر عى را آن پذیرف  قط

سته ند دان لى ا بو حافظ و عالء ا مدانى ال یر و ضعیف را آن ه  غ

 .است دانسته مشهور

 ابن غالم درباس و جبر بن مجاهد به را خود قرائت كثیر ابن

 .اند كرده تأییدش هم آنان و است نموده عرضه نیز عباس

 «1. »نمود وفات 120 سال و متولد مكه در 45 سال كثیر ابن

 و اعتماد مورد او: گوید مى كثیر ابن درباره مدینى بن على

ثوق ست و بن. ا یز سعد ا یق را او ن موده، توث ید مى سپس ن : گو

ظر مر ن نى ع ین دا ست ا ئت او كه ا بد از را قرا  سائب بن هللاّ  ع

مى ته مخزو ست، فراگرف لى ا شهور و ین م ست ا ئت او كه ا  را قرا

 «2. »است گرفته یاد مجاهد از



 كثیر ابن راویان

ئت بن قرا یر ا فر دو را كث ند به ن سطه چ قل وا موده ن ند ن : ا

 .قنبل بزى،
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  ابىّ  بن نافع بن قاسم بن هللاّ  عبد بن محمد فرزند احمد: بزى -1

ّار كه شت نام بش صال دا نى ا هل و ایرا مدان ا ست ه ست به و ا  د

مى سائب سلمان مخزو ید م باره -(1. )گرد یز وى در یه دو ن  نظر

 :است شده نقل مختلف

. بود قوى حافظه داراى و محقق و استاد او: گوید مى جزرى ابن

لد 170 سال در فات 250 سال و متو موده و ست ن  بزى« 1. »ا

 به معروف علقمه بن محمد بن احمد الحسن ابو نزد را قرائت

 بن هللاّ  عبد و مكى واضح بن وهب االخریط ابو نزد در و «قواس»

 «2. »است گرفته فرا مكى یسار بن هللاّ  عبد بن زیاد

 حاتم ابو. است اعتماد قابل غیر و دروغگو او: گوید مى عقیلى

 من و است ضعیف و اعتماد قابل غیر حدیث نقل در او: گوید مى

 «3. »كنم نمى نقل حدیث او از

لف حث: مؤ باره ب سانى در ئت وى از كه ك خذ قرا موده ا ند، ن  ا

 نظر از وى راویان وضع و گذشت دیگر راویان در كه است همان

 طبقات كه هایى كتاب به باید و نیست روشن بودن اعتماد مورد

 .شود مراجعه اند، داده شرح را قاریان

بل -2 مد: قن ند مح بد فرز مان ع لد الرح مد، بن خا یه مح  اش كن

  مكه اهل و آنان شده آزاد و مخزوم خانواده از وى عمرو، ابو

 .باشد مى

 وى از نموده، عرضه نبال عون بن محمد بن احمد به را قرائت

 خود جاى به مكه در را قنبل كه بود او هم و است فراگرفته

 از قبل. كرد واگذار وى عهده به را قرائت وظیفه و داد قرار

 قرائت تعلیم ریاست حجاز در و است نموده نقل قرائت نیز بزى

 195 سال. بود انتظامى نیروى جزو مكه در و شد واگذار وى به

 «4. »نمود وفات 291 سال و متولد



 عمل همین و رسید شرطه سرپرستى و ریاست مقام به بعدها قنبل

ید وى روش و عادت خوردن هم بر سبب  باال سنش چه هر و گرد

 جا آن تا گردید مى پدیدار او روش در ترى بیش تغییر رفت، مى

 قرآن قرائت تعلیم و معلمى مقام وفاتش، از پیش سال، هفت كه

 «5. »نمود ترك را

 همان اند، نموده قرائت نقل قنبل از كه كسانى درباره: مؤلف

 .بود دیگر ناقالن و راویان درباره كه است اختالف
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 (1)- 

  كوفى بهدله بن عاصم

بو كر ا صم ب ند عا بى فرز جود ا سدى الن شدگان از و ا  آزاد

 .است كوفه اهل و اسد خاندان

ئت بیش بن زر به را قرا بو و ح بد ا مان ع بو و سلمى الرح  ا

 .است گرفته فرا آنان از نموده، عرضه شیبانى عمرو

 علم از حرفى كسى: گفت من به عاصم: گوید مى عیاش بن بكر ابو

 او نزد از من سلمى، الرحمان عبد مگر نداد یاد من به قرائت

شتم ته فرا چه آن و برگ ضه «زر» به بودم، گرف شتم مى عر  و دا

 .شدم مى برخوردار نیز او تأیید از

 یاد تو به قرائت از چه هر كه نمود نقل عاصم: گوید مى حفص

مان ام، داده ست ه بو نزد در كه ا بد ا مان ع  یاد سلمى الرح

 هر و بود فراگرفته طالب ابى بن على از نیز او كه ام گرفته

 كه است همان ام، داده یاد عیاش بن بكر ابو به قرائت از چه

بیش بن زر نزد در ته یاد ح یز وى كه ام گرف بن از ن سعود ا  م

 «1. »بود گرفته فرا



  تر باحافظه اعمش ولى بود اعتماد مورد عاصم: گوید مى سعد ابن

 .است بوده وى از

بد مد بن هللاّ  ع قل پدرش از اح ند مى ن صم كه ك كار عا  روش و ابت

 پیشواى و رئیس اعتماد، مورد مرد و داشت قرائت علم در خاصى

 .بود عثمان طرفداران از و قرآن قاریان

قوب ید مى سفیان بن یع ماد مورد او: گو ست اعت لى ا ین با و  ا

 .نیست تزلزل و ضعف از خالى حدیثش و گفتار حال
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: كه گوید مى چنین گرفته، ایراد عاصم درباره نیز علیه ابن

یات از صم نام به كس هر حدیث ناقلین و روا  كم بوده، عا

 .است بوده حافظه

 -(1) خراش ابن نظر به ولى ندارد، عیبى عاصم: گوید مى نسائى

 .است انكار و رد قابل وى حدیث

 .ندارد دیگرى عیب بودن بدحافظه جز به عاصم عقیلى عقیده به

 سلمه بن حماد. است ایراد قابل عاصم حافظه دارقطنى گفته به

. بود داده دست از را تمییز قوه عمرش آخر در عاصم: گوید مى

 «1. »است رفته دنیا از 128 یا 127 سال عاصم

  عاصم راویان

ئت صم قرا له بن عا فر دو را بهد سطه بدون ن قل وى از وا  ن

 .بكر ابو و حفص: اند نموده

 فرزند یعنى ربیب كه است اسد قبیله از سلیمان فرزند حفص -1

 .بود عاصم همسر

بى ید مى ذه فص: گو قل در ح ظه حدیث ن شت خوبى حاف لى ندا  در و

. نمود مى حفظ و ضبط را قرائت بود، اطمینان مورد قرآن قرائت

 مخالفتى هیچ وى با عاصم قرائت در: كه است گفته چنین حفص

موده گر نن ِذي هللاَُ  روم سوره از حرف یك در م مْ  اَل نْ  خ ل ق ُك  ض ْعف   ِم

 فتح با «عاصم» ولى ضاد، ضم با را «ضعف» كلمه حفص كه« 2»

ئت آن، موده قرا ست ن لد. ا فص تو فاتش و 90 سال ح  180 سال و

 «3. »است گردیده واقع



ظر جال ن سان ر باره شنا فص در بن: ح بى ا بد از حاتم ا  بن هللاّ  ع

مد بل بن اح مد پدرش از حن بل بن اح قل حن ند مى ن فص،: كه ك  ح

تروك حدیث م یر و ال بل غ ماد قا ست اعت مان. ا مى عث  و دار

گران بن از دی عین ا قل م موده ن ند ن فص: كه ا ماد مورد ح  اعت

 قابل غیر و ضعیف حدیث نقل در وى: گوید مى مدینى ابن. نیست

نان ست، اطمی ین ا ست ا مد طور به وى از من كه ا قل حدیث ع  ن

 .اند نموده ترك را او شناسان رجال: گوید مى بخارى. كنم نمى

سلم ید مى م تروك وى: كه گو ست م سائى. ا ید مى ن  مورد او: گو

ماد ست اعت بل وى هاى حدیث و نی ست ضبط قا مد بن صالح. نی  مح

 و دروغ احادیثش تمام زیرا نیست ضبط قابل وى احادیث: گوید

 و متروك و دروغگو حفص خراش، ابن عقیده به. باشد مى اساس بى

 احادیث سند حفص حّیان، ابن عقیده به و بود سازى حدیث وى كار

  جعل سند سند، بى هاى حدیث براى و داد مى تغییر را
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 در جوزى ابن. رسانید مى حدیث مأخذ به را ها واسطه و نمود مى

 او كه كند مى نقل مهدوى ابن الرحمان عبد از موضوعات كتاب

باره فص در ید مى ح ست جایز! سوگند خدا به: گو  وى از كه نی

تى قل روای نى. شود ن ید مى دارقط فص: گو قل در ح  ضعیف حدیث ن

 بین از حدیثش كه است افرادى جمله از حفص: گوید ساجى. است

 «1. »است نمانده باقى دروغ مشتى جز به وى نزد در رفته،

لف ین: مؤ یه بود ا جال نظر سان ر باره شنا فص در ما و ح حث ا  ب

 راویان در كه است همان وى از كنندگان نقل و راویان درباره

 و مجهول افرادى نیز وى راویان كه شد بیان دیگر هاى قرائت

 .باشند مى ناشناخته

 از حناط سالم بن عیاش فرزند شعبه وى نام: بكر ابو اما -2

 .است كوفى و اسد قبیله

 بار سه را خویش قرائت كه: -(1) گوید مى وى درباره جزرى ابن

صم بر ضه عا موده، عر طاء بر ن سلم و سائب بن ع قرى ا یز من  ن

  سال هفت ولى نمود زندگى تمام قرن یك شعبه. است داشته عرضه



نا و قل به ب گر، ن فت از بیش دی بل سال ه ست فوتش از ق  از د

 .گرفت فاصله قرائت با و كشید قرائت

شواى وى ئت در بزرگ پی كام و قرا شمندان از و اح مل با دان  ع

فت مى گاهى و بود هایى به من: كه گ صف تن سالمم ن  از او! ا

ماى هل عل قع در و بود سنت ا یه وى خواهر كه مرگش مو  گر

مود، مى فت بدو ن شه آن به: گ نه گو گاه خا مین در من! كن ن  ه

شه جده گو موده قرآن ختم بار هزار هی  95 سال در او. ام ن

لد نا و 193 سال و متو قل به ب گر ن فات 194 سال دی موده و  ن

 «2». است

 نموده نقل پدرش از بكر ابو درباره حنبل بن احمد بن هللاّ  عبد

 عثمان. كرد مى اشتباه زیاد ولى بود اعتماد مورد او كه است

مى باره دار ید مى اش در قل در: گو لى حدیث ن ماد مورد خی  اعت

 .نیست

 عیاش بن بكر ابو درباره پدرم از من: گوید مى حاتم ابى ابن

بو و حوص ا مودم سؤال اال سخ در ن فت پا  را ها آن از یك هیچ: گ

 .كنم نمى تأیید

 احادیث با و بود راستگو و اعتماد مورد وى: گوید مى سعد ابن

لوم از اى پاره و گر ع شنایى دی شت آ لى دا یاد و شتباه ز  ا

 .نمود مى

قوب ید مى شیبه بن یع لزل و ضعف وى حدیث در: كه گو جود تز  و

 .دارد

 كه نیست كسى ما بزرگان و شیوخ میان در: گوید مى نعیم ابو

 .باشد اشتباه داراى بكر ابو از بیش

. نمود نمى حفظ را احادیث و نداشت حافظه او: كه گوید مى بزاز

«3» 
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 (1)- 

  بصرى عمر ابو



 است بصره اهالى از و مازنى عمار بن عالء فرزند زّبان او نام

نا و یده به ب ضى عق جال از بع سان، ر صال وى شنا نى ا  بوده ایرا

 .است

 در را قرائت. نمودند فرار حجاز به حجاج ترس از پدرش و او

كه نه و م فت فرا مدی فه در او. گر صره و كو یز ب فراد از ن  ا

یادى ئت ز خت را قرا یان در كه طورى به آمو مام م یان ت  قار

 .رسد نمى بدو كسى تخصص نظر از گانه هفت

 نمودند مى پیروى عامر ابن قرائت از پنجم قرن تا شام مردم

 از مردى زیرا نمودند ترك را او قرائت تاریخ این از پس ولى

هل ید شام وارد عراق ا سجد در و گرد موى م ئت ا بو قرا مر ا  ع

صرى لیم مردم به را ب قین و تع مود تل فراد و ن یادى ا  به ز

 در عمر ابو قرائت تدریجا تاریخ، آن از پس و شدند جمع دورش

 .شد معمول نیز شام

صمعى بو از ا مر ا قل ع موده ن فت مى وى كه ن یان در: گ  م

شینیان سى پی ناتر كه ندارم سراغ را ك شد من از دا بو. با  ا

 154 سال كه اند گفته زیادى عده و گردید متولد 68 سال عمر

 «1. »است نموده وفات

بن از دورى عین ا قل م موده ن بو: كه ن مر ا قه ع  مورد و ث

 .است اعتماد

 توانست نمى ولى نداشت ایرادى عالء عمر ابو: گوید خیثمه ابو

 .كند حفظ را مطلبى

: گفت من به شعبه كه كند مى نقل پدرش از جهضمى على بن نصر

 كند، مى پیروى كه قرائتى هر از! كن دقت عمر ابو قرائت در

نویس یرا ب نده در او كه ز یك آی ستاد مردم براى نزد ئت ا  قرا

 .شد خواهد
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بو یه ا هرى معاو قل از ند مى ن بو -(1: )كه ك مر ا سام به ع  اق

ئت فاظ و ها قرا شناتر عرب ال طالع و آ با سخنان بر او ا  و زی

 «1. »بود تر بیش همه از آنان اشعار ترین فصیح و عرب كمیاب

 عمر ابو راویان



ئت بو قرا مر ا فر دو را ع سطه به ن یى وا بارك بن یح قل م  ن

 به نقل واسطه مبارك، ابن خود با كه سوسى دورى،: اند نموده

 .رسد مى نفر سه

 او: گوید مى او درباره جزرى ابن مبارك، بن یحیى خود اما -1

 و اعتماد مورد مردى و قرآن قرائت معلم و نحو علم در استاد

مه یل عال قدر جل ست ال غداد وارد وى. ا یدى» به و شد ب  «یز

عروف ید م یرا گرد ید با وى كه ز صور بن یز یرى من یى حم  دا

هدى، فه م سى، خلی نس عبا صاحبت و ا شت ترى بیش م یت و دا  ترب

 .بود گرفته عهده به را او فرزندان

 نظریه از و داشت عرضه عمر ابو به را قرائت مبارك بن یحیى

 قرائت دادن یاد براى را وى نیز عمر ابو و كرد استفاده وى

 نیز حمزه از عمر ابو بر عالوه یحیى. كرد خود جانشین قرآن

ئت ته فرا را قرا ست گرف لم در وى. ا ئت ع  و رأى داراى قرا

 اختالف عمر ابو خویش استاد با كمى موارد در و بود اجتهاد

 .داشت نظر

ئت فر دو را قرا قل وى از ن موده ن ند ن بو و دورى: ا  شعیب ا

 .سوسى

( یحیى) یزیدى قرائت بر ما كه این علت: گوید مى مجاهد ابن

 باالتر عمر ابو دیگر شاگردان مقام كه این با نمودیم اعتماد

 منحصرا و نپرداخت دیگرى كار به وى كه است این بود، وى از

بو از مر ا قل ع ئت ن مود قرا یان در و ن مام م  از شاگردان ت

 .بود برخوردار ترى بیش ضبط و حفظ قدرت

 

فات مرو در سالگى 74 در 402 سال به او مود و ضى و ن  بع

ته ند گف قع در وى سن كه ا جاوز سال نود از مرگش مو  كرده ت

 «2. »بود

  بن عمر فرزند حفص وى نام: یحیى شاگرد و راوى دورى، اما -2

 .است بغدادى و ازد قبیله از دورى العزیز عبد

 است القدر جلیل مردى و اعتماد مورد دورى: گوید مى جزرى ابن

مام و لب ت فظ و ضبط را مطا مود مى ح سى اول او. ن ست ك  كه ا

عد لب و قوا بوط مطا ئت به مر مع را قرا  در او. كرد آورى ج

  شوال

__________________________________________________ 
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 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  190: ص

 «1. »گفت حیات بدرود 246 سال

نى ید مى دارقط ست ضعیف دورى: گو لى. ا ید مى عقی  مورد او: گو

 .است وثوق

 مجهول حالشان اند، نموده قرائت نقل دورى از كه كسانى: مؤلف

ند به و یان مان ته قبال كه قراء سایر راو شناخته شد، گف  نا

 .باشند مى

 فرزند شعیب ابو اش كنیه صالح، وى نام: سوسى اما و -3 -(1) 

 .است هللاّ  عبد بن زیاد

 و كرد مى حفظ را مطالب سوسى كه: گوید مى او درباره جزرى ابن

شت مى ماد مورد و نو نان و اعت شد مى اطمی ئت وى. با  در را قرا

 از هم و خوانده وى بر هم كه است گرفته فرا محمد ابو نزد

ست شنیده او بو شاگرد ترین بزرگ او و ا مد ا  در و بود مح

 «2. »گذشت در سالگى هفتاد در 261 سال اوایل

 مورد نسائى عقیده به و است راستگو سوسى حاتم ابو نظر به

 .است اعتماد

بو یان ا یز ح فراد از را او ن ماد مورد ا  آورده شمار به اعت

 .است

بو مر ا نى ع ید مى دا سائى: گو ئات ن قل وى از را قرا موده ن  ن

ست لى ا سلم و سم بن م سى قا یل بدون اندل  را وى مدرك و دل

 «3. »است نموده تضعیف

لف یان: مؤ ئت راو سى قرا یز سو ند ن یان سایر مان هول راو  و مج

 .باشند مى ناشناخته

__________________________________________________ 

 .408/ 2 التهذیب، تهذیب( 1) 

 .322/ 1 القراء، طبقات( 2) 

 .392/ 4 التهذیب، تهذیب( 3) 

 در بیان                                                

  190: ص قرآن، كلى مسائل و علوم

 «1. »گفت حیات بدرود 246 سال



نى ید مى دارقط ست ضعیف دورى: گو لى. ا ید مى عقی  مورد او: گو

 .است وثوق

 مجهول حالشان اند، نموده قرائت نقل دورى از كه كسانى: مؤلف

ند به و یان مان ته قبال كه قراء سایر راو شناخته شد، گف  نا

 .باشند مى

 فرزند شعیب ابو اش كنیه صالح، وى نام: سوسى اما و -3 -(1) 

 .است هللاّ  عبد بن زیاد

 و كرد مى حفظ را مطالب سوسى كه: گوید مى او درباره جزرى ابن

شت مى ماد مورد و نو نان و اعت شد مى اطمی ئت وى. با  در را قرا

 از هم و خوانده وى بر هم كه است گرفته فرا محمد ابو نزد

ست شنیده او بو شاگرد ترین بزرگ او و ا مد ا  در و بود مح

 «2. »گذشت در سالگى هفتاد در 261 سال اوایل

 مورد نسائى عقیده به و است راستگو سوسى حاتم ابو نظر به

 .است اعتماد

بو یان ا یز ح فراد از را او ن ماد مورد ا  آورده شمار به اعت

 .است

بو مر ا نى ع ید مى دا سائى: گو ئات ن قل وى از را قرا موده ن  ن

ست لى ا سلم و سم بن م سى قا یل بدون اندل  را وى مدرك و دل

 «3. »است نموده تضعیف

لف یان: مؤ ئت راو سى قرا یز سو ند ن یان سایر مان هول راو  و مج

 .باشند مى ناشناخته

__________________________________________________ 

 .408/ 2 التهذیب، تهذیب( 1) 

 .322/ 1 القراء، طبقات( 2) 

 .392/ 4 التهذیب، تهذیب( 3) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  191: ص

 (1)- 

  كوفى حمزه

مزه ند ح یب فرز مارة بن حب سماعیل بن ع ست ا یه. ا بو اش كن  ا

 .باشد مى كوفه اهل و تمیم قبیله از عماره



 و داشته عرضه اعین بن حمران و اعمش بن سلیمان بر را قرائت

 .است فراگرفته آنان از

یة در برى الكفا مده الك ست آ ئت او كه ا مد از را قرا  بن مح

 و است فراگرفته مصرف بن طلحة و لیلى ابى بن الرحمان عبد

 لیث و منصور و مقسم بن مغیرة از: كه است آمده التیسیر در

بى بن ته سلیم ا تاب صاحب و فراگرف سیر ك ستنیر و التی  الم

 .است فراگرفته( ع) صادق امام از: گوید مى

 گرفته، یاد حمران از را قرائت بدوا «حمزه: »گویند مى اینان

 و است داشته عرضه لیلى ابى ابن و اسحاق ابو و اعمش بر سپس

 به قرائت علم در پیشوایى و امامت مقام اعمش و عاصم از پس

حول وى ید م جت او. گرد شواى و ح ثق پی ماد مورد و مو  و اعت

 .بود نظیر بى اى نمونه

 دو در تو: گفت چنین حمزه به حنیفه ابو: گوید مى عجلى هللاّ  عبد

سئله یروز ما بر م شتى پ هت دو آن در و گ ثه تو با ج  و مباح

: است گفته نیز ثورى سفیان. فرایض و قرآن: كنیم نمى مناظره

 «موسى بن هللاّ  عبد» و دارد تفوق همه بر فرایض و قرآن در حمزه

 او: گفت مى دید مى را او وقت هر حمزه، استاد اعمش،: گوید مى

ص و دانشمند  متولد 80 سال در حمزه. است قرآن در -(2) متخّص

 «1. »است نموده وفات 156 سال در و

بن عین ا ید مى م ثق وى: گو ماد مورد و مو ست اعت سائى و ا  ن

  عجلى و ندارد ایرادى: گوید مى

__________________________________________________ 

 .261/ 1 القراء، طبقات( 1) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  192: ص

 .است صالح مرد و اعتماد مورد: گوید مى

 خود پیش در هم احادیثى و بود نیكى مرد: است گفته سعد ابن

شت ستگو مرد و دا كار داراى و را صى روش و ابت لم در خا  ع

 .بود قرائت

 نقل در لذا بود، حافظه بد ولى راستگو حمزه: گوید مى ساجى

 .نیست اعتماد قابل و متقن حدیث

 دیگر گروه نموده، انتقاد وى از قرائت در حدیث اهل از بعضى

 .اند دانسته باطل شود، خوانده او قرائت با كه را نمازى اصال



 نموده مگو بگو وى قرائت در علما: گویند مى ازدى و ساجى باز

 .دادند مى نسبت مذموم حالت یك به را او و

 احمد: گفت مى كه شنیدم شبیب بن سلمة از: گوید مى ساجى باز

بل بن شت خوش حن شت در كه ندا سى سر پ ئت از كه ك مزه قرا  ح

 .بخواند نماز كند، مى پیروى

جرى مد از آ قل سنان بن اح ند مى ن ید: كه ك  از هارون بن یز

 .داشت كراهت شدیدا حمزه قرائت

 اگر: گفت مى كه ام شنیده مهدى ابن از: گوید مى سنان بن احمد

 كنند، مى پیروى حمزه قرائت از كه را كسانى داشتم قدرت من

 .دادم مى اش شكنجه و شكسته هم در را پشتش زدم، مى تازیانه

بو كر ا یاش ب ئت ع مزه قرا ست مى بدعت نوع یك را ح بن و دان  ا

ید ته مى در ست گف ست: كه ا ئت دارم، دو مزه قرا فه از ح  كو

 «1. »شود برچیده

  حمزه راویان

یان مزه راو ند دو ح ئت كه نفر سطه با را قرا قل او از وا  ن

 .خالد بن خالد دیگرى و هشام بن خلف یكى: اند نموده

لف -1 یه: خ بو اش كن مد ا له از مح سد قبی ند و ا شام فرز  بن ه

 .است بغداد اهل و بزاز ثعلب

بن ید مى جزرى ا لف: گو كى خ یان از ی نه ده قار كى و گا  از ی

یان ئت راو مزه قرا سیله به ح شد مى سلیم و  ده سن در او. با

مام سالگى فظ را قرآن ت  شروع سالگى سیزده از و بود كرده ح

صیل به لم تح ئت ع مود قرا لف. ن ئت در خ مزه روش قرا  پیش را ح

 در او. داشت مخالفت وى با مورد صدوبیست در ولى بود، گرفته

 «2. »است كرده وفات 229 سال و متولد 150 سال

__________________________________________________ 

 .27/ 3 التهذیب، تهذیب( 1) 

 .272/ 1 القراء، طبقات( 2) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  193: ص

كائى -(1)  ید مى الل باس از: گو ستانى دورى، ع مد كه را دا  اح

 نمودند، سؤال است، نموده نقل هشام بن خلف درباره حنبل بن

فت جواب در ین خودم من: گ ستان ا مد از را دا بل بن اح  حن

 خلف از احمد نزد در كه نمودند نقل ما دوستان ولى نشنیدم



 خورد، مى هم مشروب وى كه شد گفته ضمنا و آمد میان به اسمى

مد فت اح ین: گ یان ا بت ما بر جر یده ثا ست گرد لى ا ین با و  ا

ماد مورد ما نزد وى! سوگند خدا به حال نان و اعت  اطمی

 .باشد مى

سائى ید مى ن لف: گو غدادى خ ماد مورد ب ست اعت نى و ا  دارقط

 كه كند مى اضافه سپس بود، بافضلى و عابد مرد خلف: گوید مى

 زیرا ام نموده اعاده را نمازهایم از سال چهل من: گفت مى خلف

 .خوردم مى شراب كوفیان مذهب طبق سال چهل این در

 كند مى نقل كندى حاتم بن محمد از خود تاریخ در بغدادى خطیب

: گفت جوابم در. نمودم سؤال خلف درباره معین بن یحیى از كه

 «1. »چیست حدیث اصال كه دانست نمى او

 بعدا اند، نموده قرائت نقل خلف از كه كسانى درباره: مؤلف

 .نمود خواهیم گو و گفت

 ابو به معروف و است حمزه راوى دومین خالد، بن خالد اما -2

 .باشد مى كوفه اهل و شیبانى عیسى

بن باره جزرى ا ید مى او در لم در خالد: گو ئت ع شوا قرا  و پی

 استاد و محقق دانا، علم این در او و باشد مى اطمینان مورد

 گرفته فرا وى از و نموده عرضه سلیم بر را قرائت خالد. است

 همه به نسبت و تر حافظه با همه از یارانش میان در وى. است

 «2. »است گردیده واقع 220 سال در وفاتش. داشت تفوق آنان

لف حث: مؤ باره ب یان در لف راو مان خ ست ه شت كه ا نان و گذ  آ

 .باشند مى ناشناخته و مجهول افرادى

__________________________________________________ 

 .156/ 3 التهذیب، تهذیب( 1) 

 .274/ 1 القراء، طبقات( 2) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  194: ص

 (1)- 

  مدنى نافع

 .است نعیم ابى بن الرحمان عبد فرزند افعن وى نام

 و قاریــان از یكــى نــافع: گویــد مــى او دربــاره جــزرى ابــن

 صالح، و اعتماد مورد است مردى. باشد مى گانه هفت دانشمندان



صالتا صفهانى ا ست ا ئت. ا هل تابعین از اى عده به را قرا  ا

 .است فراگرفته آنان از داشته، عرضه مدینه

صور بن سعید ید مى من لك: گو نس بن ما فت مى ا ئت: گ هل قرا  ا

نه یامبر روش و سنت از مدی ست، پ ند وى به ا ظور: گفت  شما من

 .آرى: گفت است؟ نافع قرائت همان مدینه اهل قرائت از

بد از مد بن هللاّ  ع بل بن اح قل حن یده ن  سؤال پدرم از كه گرد

مودم ئت از یك كدام: ن ست تر بیش را ها قرا فت دارى؟ دو : گ

ئت هل قرا نه ا فتم. را مدی گر: گ ین ا ئت ا كن قرا شد؟ مم  نبا

 .را عاصم قرائت: گفت

 «1. »است گردیده واقع 169 سال در نافع وفات

 را قرآن مردم كه است نموده نقل حنبل بن احمد از طالب ابو

ند مى فرا نافع از لى گرفت قل در و یزى حدیث ن بود چ  دورى و ن

بن از عین ا قل م موده ن ماد مورد نافع كه ن ست اعت سائى. ا  ن

 :كه گوید مى

بن. ندارد ایرادى نافع یان ا یز ح فراد از را نافع ن  مورد ا

ماد ست آورده شمار به اعت لى ا مد و یى و اح باره یح  او در

 یحیى و است دروغگو حدیث در گوید مى احمد: دارند نظر اختالف

 مورد گوید، مى

__________________________________________________ 

 .330/ 2 القراء، طبقات( 1) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  195: ص

 «1. »است اعتماد

  نافع راویان

ئت فر دو را نافع قرا سطه بدون ن قل وا موده ن ند ن  قالون،: ا

 .ورش

 میناء فرزند موسى ابو اش كنیه و عیسى نامش: قالون -1 -(1) 

 .باشد مى زهره قبیله شده آزاد و است وردان بن

 نافع و است بوده نافع همسر فرزند یعنى ربیب، عیسى: گوید مى

هت به را او نت ج كى و فطا ئت در كه زیر شت قرا  قالون به دا

 .باشد مى نیكو معناى به قالون روم لغت در زیرا نمود ملقب



 دادند قالون لقب وى به كه این علت: گوید مى على بن هللاّ  عبد

 روم اسیران از هللاّ  عبد وى اعالى جدّ  و رومى اصال او كه بود این

 .است بوده

 .فراگرفت وى از و نموده عرضه نافع به را خویش قرائت قالون

 لب اشاره با را قرآن و بود الل قالون: گوید مى حاتم ابى ابن

 آنان به را مردم اغالط و اشتباهات لب اشارات با و خواند مى

ند مى لد 120 سال در وى. فهما فات 220 سال در و متو موده و  ن

 «2. »است

 است اعتماد مورد و موثق قرائت در قالون: گوید مى حجر ابن

 احمد از. است نوشتن قابل وى هاى حدیث از بعضى حدیث در اما

 و زد لبخندى نمودند، سؤال قالون حدیث درباره مصرى صالح بن

 قالون راویان: مؤلف! نویسند؟ مى حدیث كسى هر از مگر: گفت

 .باشند مى مجهول و ناشناخته قراء سایر راویان مانند نیز

 .است سعید فرزند و عثمان وى نام: ورش اما و -2

بن باره جزرى ا ید مى او در ست ورش دوران در: گو لیم ریا  تع

 خاص روش قرائت، در او. گردید محول بدو مصر در قرآن قرائت

 قرائت در وى. بود مخالف نافع با كه داشت مخصوصى ابتكار و

 .بود مدرك و حجت قسمت این در گفتارش و اعتماد مورد

صر در 110 سال در ورش لد م مان در 197 سال در و متو  جا ه

 «3. »است نموده وفات

__________________________________________________ 

 .407/ 10 التهذیب، تهذیب( 1) 

 .615/ 1 القراء، طبقات( 2) 

 .502/ 1 همان،( 3) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  196: ص

 (1)- 

  كوفى كسائى

 بهمن بن هللاّ  عبد بن حمزة فرزند «كسائى» به مشهور على وى نام

 او، اجداد و بود آنان كرده آزاد و اسد قبیله از فیروز، بن

 .است ایرانى



 است قرائت پیشواى همان كسائى: گوید مى وى درباره جزرى ابن

ست كه لم ریا ئت ع فه در قرا عد كو مزه از ب ات ح حول بدو زّی  م

 بار چهار كه صورت بدین نمود، اخذ حمزه از را قرائت او. شد

ئت ضه وى بر را خویش قرا ئت در و كرد عر ها قرا  او به تن

 .نمود مى اعتماد

لى بو و ید ا تاب در عب ئات ك ید مى القرا سائى: گو خذ در ك  ا

ئت صى روش قرا شت خا سمتى كه دا ئت از ق مزه هاى قرا خذ را ح  ا

موده سمتى و ن فات تاریخ در. كرد ترك را ها آن از ق سائى و  ك

 از زیادى عده و رسد مى نظر به صحیح چه آن اند نموده اختالف

فاظ و مورخین شته ح ند، نو ین ا ست ا فات 189 سال در كه ا  و

 «1. »است نموده

سائى ئت ك مزه از را قرا ات ح مد و زّی بد بن مح مان ع  بن الرح

 گو و گفت و مذاكره طور به اعمش عمر ابن عیسى و لیلى ابى

ته فرا ست گرف نان از و ا قم بن سلیمان و آ مام و ار فر ا  جع

 و رشید به و است شنیده نیز عیینه ابن و عزرمى و( ع) صادق

 «2. »است نموده تعلیم امین فرزندش به وى از بعد

 گناه گرچه كسائى: كه است نموده نقل اعرابى ابن از مرزبانى

غزش و شت ل ما و دا ضى به و خورد مى شراب دائ هان از بع  گنا

گر نا دی كب عل لى شد مى مرت ین با و ستگو، مرد حال ا  قارى را

 قرآن،

__________________________________________________ 

 .535/ 1 القراء، طبقات( 1) 

 .313/ 8 التهذیب، تهذیب( 2) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  197: ص

ظه و ضبط داراى نا و قوى حاف بان به -(1) دا جه و ز  هاى له

 «1. »بود عرب مختلف

  كسائى راویان

 بن لیث: اند نموده نقل واسطه بدون نفر دو را كسائى قرائت

 .عمر بن حفص و خالد

یث -1 لد بن ل یه حارث، او نام: خا بو اش كن حارث ا ند ال  فرز

 .است بغدادى خالد

بن ید مى وى حق در جزرى ا ست مردى او: گو شهور ا  مورد و م

ماد ستادى و اعت ست ا سائى شاگردان ترین بزرگ از و حافظ ا  ك



 240 سال در او وفات. است گرفته فرا وى از را قرائت و است

 «2. »است گردیده واقع

 را او حال شرح كه است دورى عمر بن حفص همان حفص اما و -2

 .آوردیم عاصم حال شرح ضمن در

 این در كه آنان راویان و سبعه قراء حال شرح بود این*** 

یم جا یان» نام و آورد فت قار نه ه یان و «گا سم را شان راو  قا

 نظم با است معروف «شاطبّیه» به كه اش المّیه قصیده در فیره بن

 .است نموده ذكر

ما و گر تن سه ا یان از دی نه، ده قار لف گا قوب و خ ید و یع  یز

 آوریم مى آینده فصل در را ایشان حاالت و باشند مى قعقاع بن

 .شود مى بال  تن ده به بخش این در بحث مورد قاریان كه

__________________________________________________ 

 .185/ 5 االدباء، معجم( 1) 

 .34/ 2 القراء، طبقات( 2) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  198: ص

 (1)- 

 دیگر قارى سه

  هشام بن خلف

 اما و نمودیم ذكر حمزه حال شرح ضمن در را «خلف» حال شرح

 .ادریس و اسحاق: باشند مى نفر دو وى قرائت راویان

سحاق -1 بن: ا باره جزرى ا ید مى وى در سحاق: گو ند ا  فرز

، عبد بن عثمان بن ابراهیم  اهل اصالتا یعقوب، ابو اش كنیه هللاّ

غداد در و بود مرو بدار كرد، مى سكونت ب لف كتا قل و خ  نا

 286 سال در او. اعتماد مورد بود مردى اسحاق. بود وى قرائت

 «1. »است گفته حیات بدرود

لف باره سخن: مؤ یان در ئت راو سحاق قرا مان ا ست ه  در كه ا

 .هستند ناشناخته و مجهول یعنى گذشت قاریان دیگر راویان

 عبد فرزند ادریس: گوید مى ادریس درباره جزرى ابن: ادریس -2

كریم یه حّداد، ال بو اش كن سن ا صالتا و الح غدادى ا ست ب  وى. ا

شواى لم پی ئت، ع ظه داراى قرا هل قوى، حاف یاط ا  مورد و احت

 .است گرفته فرا خلف نزد را قرائت او. باشد مى اطمینان



 ثقه او: گفت جواب در گردید، سؤال دارقطنى از ادریس درباره

ماد مورد و كه و اعت ست آن از باالتر بل  292 سال در او. ا

 «2. »نمود وفات

لف یان در: مؤ ئت راو یس، قرا مان باز ادر یرادى ه  در كه ا

یان یان سایر راو ید مى پیش بود، قار یت كه آ مه هو نان ه  آ

 .باشد مى مجهول

__________________________________________________ 

 .155/ 1 القراء، طبقات( 1) 

 .154/ 1 همان،( 2) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  199: ص

 (1)- 

  اسحاق بن یعقوب

قوب، او نام ند یع سحاق فرز یه و ا بو اش كن مد ا ست، مح  آزاد ا

 .باشد مى بصره اهل و حضرم قبیله شده

 .است گانه ده قاریان از یكى او: گوید مى جزرى ابن

 «سالم» پیش در نیم و سال یك را قرائت من كه است گفته یعقوب

 و خواندم مجاشعى شرنفه بن شهاب به نیز روز پنج مدت به و

 مسلمه و محاربى محارب بن مسلمة از روز نه مدت در نیز شهاب

. بود فراگرفته( ع) على از هم او و دئلى االسود ابو از نیز

 «1. »است شده واقع سالگى 88 در 205 سال به یعقوب وفات

. است راستگو و صدوق كه گویند مى وى حق در حاتم ابو و احمد

 آورده شمار به اطمینان مورد افراد از را او نیز حیان ابن

 حدّ  در رجال علماى نزد در یعقوب: گوید مى سعد ابن ولى است،

 «2. »نیست اطمینان و وثاقت از كامل

 .روح و رویس: اند نموده نقل نفر دو را یعقوب قرائت

 اهل و لؤلؤاى به معروف متوكل فرزند محمد، وى اسم: رویس -1

 حافظه داراى و قرائت استاد وى: گوید مى جزرى ابن. است بصره

 بسزایى شهرت و خاص مهارت داراى فن این در او. باشد مى قوى

 از و نموده عرضه حضرمى یعقوب به را خویش قرائت رویس. بود

 .است فراگرفته وى



نى ید مى دا یس: گو قوب شاگردان ماهرترین از رو ست یع  از. ا

یس یز رو مد ن مار هارون بن مح بو و -(2) ت بد ا یر هللاّ  ع  بن زب

 .اند نموده قرائت نقل شافعى زبیرى احمد

 «3. »است نموده وفات 338 سال به رویس

 فرزند الحسن ابو او كنیه و است یعقوب راوى دومین: روح -2

بد مؤمن ع له از ال نان شده آزاد و هذل قبی هل و آ صره ا  ب

 .بود نحو علم دانشمندان از و باشد مى

 شخصیت داراى و قرائت استاد وى: گوید مى او حق در جزرى ابن

مت و كم، ضابط، فردى بود، عظ نان مورد مح عروف و اطمی  م

شد مى ئت. با قوب از را قرا ضرمى یع ته، ح  شاگردان از فراگرف

 نموده وفات 234 یا 235 سال در و گردید مى محسوب وى برجسته

 «4. »است

__________________________________________________ 

 .38/ 2 القراء، طبقات( 1) 

 .382/ 11 التهذیب، تهذیب( 2) 

 .233/ 2 القراء، طبقات( 3) 

 .285/ 1 همان،( 4) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  200: ص

یان ند به او راو یان مان گر راو هول قراء، دی یه مج  و الهو

 .باشند مى ناشناخته

 (1)- 

  قعقاع بن یزید

بن ید مى جزرى ا ید: گو قاع بن یز ست قع یه. پیشوا بو وى كن  ا

 .باشد مى مدینه اهل و مخزوم طایفه از و جعفر

كى او یان از ی نه ده قار سوب تابعین از و گا  او. شود مى مح

 هللاّ  عبد بر را خویش قرائت كه است مشهورى و القدر جلیل شخصیت

 عرضه هریره ابو و عباس بن هللاّ  عبد و ربیعه ابى بن عیاش بن

 .است فراگرفته آنان از و نموده،

یى عین بن یح ید مى م بن: گو قاع ا ئت در قع ئیس قرآن قرا  و ر

 او. شد نامیده قارى جهت همین به و بود مدینه اهل پیشواى

  ابى ابن. است نموده نقل كم حدیث ولى اعتماد مورد بود مردى



: گفت نمودم، سؤال قعقاع ابن درباره پدرم از: گوید مى حاتم

 «1. »گذشت در مدینه در 130 سال به وى. راستگوست

ید قاع بن یز فر دو قع سى: دارد راوى ن بن و عی از ا  -1 جّم

سى ند: عی یه وردان فرز بو اش كن حارث ا هل ال نه ا عروف و مدی  م

 .است حذاء به

 راوى قرائت، در ماهر استادى و پیشوا وى: گوید مى جزرى ابن

 را قرائت بود، احتیاط با و كار محافظه بسیار و محقق حدیث،

 دانى. گرفت فرا نافع از بعدها و شیبه و جعفر ابو از بدوا

ید مى  بوده نافع شاگردان ترین بزرگ و ترین قدیمى از وى: گو

ست قل در و ا یث ن یان و احاد سناد، ب  شركت نافع با گاهى ا

. است گفته حیات بدرود 160 سال در وى من نظر به. است نموده

«2» 

بن -2 -(2)  ماز ا ند سلیمان، نامش: ج سلم فرز از، بن م  جّم

 مدینه در كه است زهره قبیله كرده آزاد الّربیع، ابو اش كنیه

 .بود ساكن و متوطن

 بزرگوار، مردى و قرائت استاد جماز ابن: گوید مى جزرى ابن

ظه داراى ضابط، شد مى حاف نابر و با تاب دو در چه آن ب  ك

مل ستنیر و الكا مده الم ست، آ ئت وى ا بو از بدوا را قرا  ا

فر عدها و شیبه و جع ته نافع از ب ست فراگرف ظر به و ا  من ن

 «3. »است گردیده واقع 170 سال از بعد وى وفات

__________________________________________________ 

 .382/ 2 القراء، طبقات( 1) 

 .616/ 1 همان،( 2) 

 .315/ 1 همان،( 3) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  201: ص

 میان در نمودیم، یاد قرائت راویان عنوان به كه افرادى این

  شده نقل دیگر طرق با كه هایى قرائت ولى باشند مى معروف علما

 از ها قرائت این راویان. است نشده ضبط تراجم كتب در است،

ظر قت ن ماد، و وثا یان در اعت جال م سان ر ختالف مورد شنا  ا

 بدین شد، اى اشاره اختالفات این به گذشته فصول در كه هستند

 .شویم نمى متعرض ها آن به جا این در ما جهت

  



  203: ص قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان

 (1)- 

  قرآن گانه هفت هاى قرائت 6 بخش

ئت تواتر عدم -(2)  فت هاى قرا نه ه سى گا یه برر  تواتر نظر

 گانه هفت حروف از غیر گانه هفت هاى قرائت گانه هفت هاى قرائت

  گانه هفت هاى قرائت حجیت پیرامون در است

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  204: ص

 (1)- 

  گانه هفت هاى قرائت تواتر عدم

 ها قرائت تواتر عدم دالیل

 متواتر مسلمانان همه اتفاق به قرآن كه گفتیم پیش صفحات در

 به كه دارد وجود مختلفى اقوال ها قرائت تواتر در ولى است

ظر ین ما ن ئت ا تواتر ها قرا مى م شند ن یل و با یادى دال ین ز  ا

 جا این در را ها آن از قسمتى اینك كه كند مى تأیید را نظریه

 :آوریم مى

سى -1 یان حال شرح برر ئات راو یان قبال كه طورى به قرا  ب

 ما براى ها قرائت این كه گردد مى یقین و قطع موجب نمودیم،

 عالوه. تواتر صورت به نه است گردیده نقل واحد خبر صورت به

ین، بر قت ا نان مورد و وثا ضى بودن اطمی یان از بع ین راو  ا

ئت بت ها قرا سلم و ثا مى م شد، ن ین با با نه حال ا  توان مى چگو

فت ین كه گ ئت ا یان خود به تواتر با ها قرا سد؟ مى قار  -2! ر

قت ین در تدبر و د ین كه ا یان ا نه قار جا از و چگو ین ك  ا

ئت ته فرا را ها قرا ند، گرف بت ا شن و ثا ین كه سازد مى رو  ا

 گردیده نقل واحد خبر صورت به نیز قاریان خود براى ها قرائت

 .متواتر طور به نه است،

 هر در آن قارى به تا قرائت هر راویان كه كنیم فرض اگر -3

 به هرگز كه اند بوده افرادى از و رسیده تواتر حد به طبقه،

 روایت سند باز نیز فرض این در. كنند نمى اجتماع دروغ و كذب

 خبر صورت به و شود مى قطع آن تواتر رسد؛ مى قارى خود به كه

 و خوانده قارى یك اصل در را قرائت هر زیرا آید، مى در واحد

 .تر بیش نه است كرده ارائه

یان از یك هر -4 یروان و قار نان پ ئت صحت بر آ  خویش قرا

 دیگر هاى قرائت به نسبت دالیل همین با و -(2) آورند مى دالیلى



 بر ها قرائت این كه دهد مى نشان عمل این خود. كنند مى اعتراض

 اجتهاد

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  205: ص

 به ها آن از یك هر اگر زیرا است، مستند قاریان خود نظریه و

عى و تواتر صورت یامبر از قط قل پ گر شد، مى ن بات دی  آن اث

 از اعراض و قرائت یك انتخاب. نبود برهان و دلیل به محتاج

 .نداشت مفهومى و معنى ها قرائت دیگر

گان از اى عده -5 شمندان و بزر سمتى كه دان ئت از ق  هاى قرا

 تواتر عدم بر است روشنى دلیل خود كنند، مى انكار را معمولى

ئات یرا قرا فى براى جایى تواتر بودن با ز كار و ن  باقى ان

مى ند، ن نان ما بن» كه چ یر ا برى جر ئت «ط بن قرا  را عامر ا

كار ند مى ان سمت و ك یادى ق گر از ز ئت دی یز را ها قرا  مورد ن

 را حمزه قرائت هم علما از بعضى. دهد مى قرار انتقاد و طعن

 عمر ابو قرائت دیگر بعضى و اند داده قرار ایراد و طعن مورد

 زیادى عده و اند شناخته مردود را كثیر ابن قرائت اى پاره و

 لغت در آن ریشه و علت كه را قرائتى هر اساسا دانشمندان از

 اشتباه به را آن طرفداران و نموده انكار نگردد، پیدا عرب

 «1. »اند داده نسبت لغزش و

مزه حال شرح در ندیم ح مد: كه خوا بل بن اح شواى) حن  پی

 عیاش بكر ابو و« 2» مهدى ابن و هارون بن یزید و( ها حنبلى

ــن و ــد اب ــت دری ــار را او قرائ ــوده انك ــردود را آن و نم  م

 .اند دانسته

شى، یه زرك هادى عدم و توقیفى نظر ئت بودن اجت  را ها قرا

 مخالفت ما با زمخشرى مانند اى عده: گوید مى نموده، اختیار

 باشد مى اختیارى ها قرائت انتخاب كه اند پنداشته چنین نموده،

 انتخاب عرب ادب دانشمندان و بلی  افراد رأى و اجتهاد با و

 .شود مى

شى قام در سپس زرك ئت ها آن رد م مزه قرا شد مى پیش را ح  و ك

ید مى مه وى: كه گو حام و» كل سره با را «االر مزه ك فظ ه  تل

 و زید ابو از كه چنان نیست صحیح كه صورتى در است، نموده

 ما و   آیه در را حمزه قرائت كه كنند مى نقل حضرمى و یعقوب

 انكار و تخطئه است خوانده «یا» كسر با كه« 3» ِبُمْصِرخِيَ  أ ْنُتمْ 

موده ند ن نین و ا ئت همچ بو قرا مر ا فركم» در كه ع  را راء «یغ

غام الم در موده اد ست، ن ست ا ند مى نادر جاج كه جا آن دان  ز

 «4. »است آشكار و بّین غلطهاى از یكى ادغام این: گوید مى

__________________________________________________ 



یان،( 1)  مد بن صالح بن طاهر تألیف تب یرى، اح بع جزا  ط

 .106 ص المنار، چاپخانه

بد او( 2)  مان ع هدى بن الرح ست، م هذیب در ا هذیب ت / 6 الت

 مدینى بن على از: كه است گفته سنان بن احمد: گوید مى 280

فت مى كه شنیدم بد: گ مان ع هدى بن الرح شمندترین م  مردم دان

. بود مطلق پیشواى كه: است گفته وى درباره نیز خلیلى. بود

 .نیافتم نظیر وى براى دنیا در: است گفته شافعى
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 در بیان                                                

  206: ص قرآن، كلى مسائل و علوم

 (1)- 

 ها قرائت تواتر عدم بر دانشمندان تصریح

ین در سب جا ا نیم مى منا تار كه دا ند گف شمندان از تن چ  دان

لم ئت ع ئت تواتر عدم بر آن در كه را قرا صریح ها قرا  شده ت

 :گردد واضح و روشن پیش از بیش مطلب تا بیاوریم است،

 و عرب لغت و قواعد با كه قرائتى هر: گوید مى جزرى ابن -1

 لو و عثمان هاى قرآن از یكى با و باشد موافق جهت یك از لو

مال طور به قت احت ند مطاب شد، صحیح هم سندش و ك مان با  ه

ئت ست صحیح قرا مى و ا مود رد را آن توان ن كه ن ین بل ئت ا  قرا

 شده نازل اساس آن بر قرآن كه است اى گانه هفت وجوه از یكى

ست سلمانان براى و ا جب و الزم م ست وا ئت آن كه ا  را قرا

 قاریان از یا و شود نقل گانه هفت قاریان از خواه بپذیرند،

 .باشند مى قبول مورد كه دیگر

 نباشد، دارا را اركان و شرایط همان از یكى قرائتى اگر ولى

 قاریان از گرچه دانست، باطل یا ضعیف را قرائتى چنین باید

 .باشد شده نقل آنان از باالتر یا و گانه هفت

ین مان ا ظرى ه ست ن گان كه ا شوایان و بزر لم پی یق و ع  آن تحق

 تصریح آن بر نیز دانى سعید بن عثمان عمر ابو. پذیرند مى را

 بن احمد العباس ابو و مكى طالب ابى بن محمد ابو و نموده

 روشنى و صراحت به را مطلب این متعددى موارد در مهدوى عمار

 .اند داشته بیان

قق و نا مح بو توا سم ا بد القا مان ع سماعیل بن الّرح عروف ا  م

یز شاّمه بابى مان ن یق را ه ید و تحق موده تأی ست ن ین و ا  ا



 و بودند عقیده آن بر علما از گذشتگان كه است اى نظریه همان

 .است نبوده برابرشان در مخالفى

 هر نباید: گوید مى الوجیز المرشد خود كتاب در شامه ابو -2

تى كى به كه را قرائ یان از ی فت قار نه ه سبت گا  شود، داده ن

ید صحیح را آن و خورد را آن گول نین و نام شت چ  كه پندا

 با كه این -(2) مگر است گردیده نازل صورت بدان قرآن واقعا

قت صحت قوانین و ضوابط ند مطاب ین در. ك یز صورت ا قل ن  آن ن

 .داشت نخواهد اختصاص نفر یك به و بود خواهد اجماعى قرائت

 نقل معروف گانه هفت قاریان از كه نیست آن صحیح غیر قرائت

 نه است قرائت اوصاف و شرایط بر اعتماد، و تكیه زیرا نشود

 شرایط كه است قرائتى صحیح غیر قرائت بنابراین،. اشخاص بر

ئت صحت شد، دارا را قرا ین خواه نبا ئت ا یان از قرا  قار

 شهرت اثر در منتها دیگران، از یا شود نقل معروف گانه هفت

یان فت قار نه ه ثرت و گا قت ك ئت مطاب نان قرا عد با آ  و قوا

سبت صحت، شرایط ماد ها آن به ن یدا ترى بیش اعت  تا شده پ

 «1. »دیگر هاى قرائت
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 در اخیر قرن علماى از گروهى: كه گوید مى جزرى ابن باز -3

 و دانند مى شرط نیز را تواتر سند، صحت بر عالوه صحیح قرائت

  خبر با چه آن و شود مى ثابت تواتر با تنها قرآن كه گویند مى

حد مده وا ست، آ مى ا ید قرآن را آن توان ن نابراین،. نام  ب

 .باشند متواتر باید نیز ها قرائت

 اگر زیرا نیست درست نظریه این: گوید مى گروه این رد در سپس

ئت تواتر ها قرا ین در ما بود، م ئت ا گر شرایط به ها قرا  دی

 طور به پیامبر از چه هر كه این دلیل به نبودیم، نیازمند

سد ما به تواتر ید بر پذیریم را آن با گر و ب  را تواتر ما ا

ئت در لف هاى قرا ین در بدانیم الزم شرط مخت ثر صورت ا  اك

 .رفت خواهد بین از تواتر نداشتن اثر در ها قرائت

 را عقیده همین قبال نیز من كه كند مى اضافه جزرى ابن گاه آن

شتم لى دا عدا و شتباه به ب یده آن از برده، پى خود ا  عق

شتم شوایان با و برگ لى پی شته و فع لم گذ ئت ع یده هم قرا  عق

 .شدم



 از اى عده میان در: گوید مى المرشد خود كتاب در شاّمه ابو -4

 تمام كه است گردیده معروف چنین شان پیروان و قرائت اساتید

ئت فت هاى قرا نه ه تواتر گا ست م ضافه و -(1) ا موده ا ند ن  كه ا

جب ست وا ین نزول بر كه ا ئت ا ند سوى از ها قرا یده خداو  عق

 .داشت

ید مى گاه آن یز ما: گو مان به ن یده ه ستیم عق لى ه  در نه و

 اسناد و ناقالن همه كه قرائتى در تنها بلكه ها قرائت تمام

قل در حد آن ن شند مت سى و با كار را آن ك ند، ان  صورتى در نك

كار كه ختالف و ان ئت در ا شند، مى شایع و فراوان ها قرا  با

 و اختالف باید حداقل قرائت، یك تواتر عدم صورت در بنابراین

 «1. »نباشد میان در آن انكار

 كه است همان ها قرائت درباره سخن بهترین: گوید مى سیوطى -5

ستاد ساتید ا بو ا یر ا شواى كه جزرى بن الخ یان پی  در قار

تاب اول در بود، خویش دوران شر ك ته الن ست گف ئت هر: ا  قرا

 با موافقت عربى، قواعد با مطابقت: است شرط سه داراى صحیح

 .سند صحت عثمانى، قرآن هاى نسخه از یكى

ید مى سپس بن: گو ین در جزرى ا صل ا حث جدا ف مى و متقن ب  محك

 «2. »است رانده قلم بر اى سنجیده مطلب و آورده

بو -6 تاب در شامه ا سمله ك باره الب ماتى در یان در كه كل  م

 معتقد ها آن تواتر بر ما: گوید مى است، اختالف مورد قاریان

 بعضى و متواتر ها قرائت از بعضى ما عقیده به بلكه نیستیم

 متواتر غیر ها آن از
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شد مى ین و با قت ا صاف با فرد هیچ بر حقی قق و ان شیده مح  پو

 .نیست

ضى -7 ما از بع ته عل ند گف شمندان از یك هیچ: كه ا لم دان  ع

صول ئت بودن متواتر به ا صریح ها قرا موده ت ند نن  در و -(1) ا

بل، ضى مقا شمندان از بع ند مى صراحتا دان ئت كه گوی  هاى قرا

فت نه ه یان خود به گا سیده تواتر طور به قار ست، ر ما ا  ا

 زیرا باشد مى اشكال مورد پیامبر خود از ها آن بودن متواتر



 به اسالم پیامبر به را هایشان قرائت طبیعتا، گانه هفت قاریان

 «1. »متواتر طور به نه رسانند مى واحد خبر صورت

ضى -8 شمندان از بع تأخر دان ند مى م هى: گوی ماى از گرو  عل

 و نموده ادعا را گانه هفت هاى قرائت از یك هر تواتر اصول،

 هاى قرائت تمام بودن متواتر گذاشته، فراتر را پا دیگر گروه

 علمى دلیل هیچ كه این بر عالوه ولى اند كرده ادعا را گانه ده

ین بت را مدعا ا ید و ثا مى تأی ند، ن یان خود از اى عده ك  قار

 متواتر قسمتى گانه هفت قرائات میان در كه اند نموده اعتراف

سمت و گر ق یر دی تواتر غ ست م لى. ا یان از یك هیچ و  بر قار

 تواتر به برسد كجا نیستند، معتقد ها قرائت این تك تك تواتر

ئت نه ده هاى قرا مام بودن متواتر آرى،. گا ئت ت یه ها، قرا  نظر

 زوایاى و رموز به فنى هر اهل ولى است اصول علماى از بعضى

 «2. »دیگرانند از آشناتر خویش علم

كى -9 باره م ئت در ید مى ها قرا سا چه: گو ها ب تى تن  را قرائ

بر سته معت ند دان صم كه ا فاق آن بر نافع و عا ظر ات ند ن  دار

 سند نظر از و بهتر ها قرائت تمام از تن دو این قرائت زیرا

 «3. »باشد مى تر فصیح عرب لغت نظر از و تر صحیح

سانى از -10 باره كه ك ئت در ند، تواتر عدم بر ها قرا  معترف

: گوید مى خود تعلیقات در او. باشد مى عریان سعید محمد شیخ

ئت از یك هر عده خالف و شذوذ داراى ها قرا ست قا تى و ا  در ح

 .خورد مى چشم به مواردى شذوذ این از نیز گانه هفت هاى قرائت

ید مى باز ئت ترین صحیح: گو ما نزد در ها قرا ظر از عل  مورد ن

 اما و است عاصم و نافع قرائت راویانشان، -(2) بودن اعتماد

ظر از هات به بودن دارا ن جوه از ترى بیش ج صاحت، و ئت ف  قرا

 «4. »است كسائى عمر ابو
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  نتیجه



ین سمتى بود ا فات از ق ما اعترا شمندان و عل لم دان ئات ع  قرا

 مورد مقدار به جا این در ما كه ها قرائت تواتر عدم مورد در

یاز فا الزم، ن مودیم اكت لى ن فات به توان مى و  ترى بیش اعترا

ست فت د نده صفحات در و یا سمت آی گرى هاى ق یز را دی عه ن  مطال

 .نمود خواهید

 قضاوت گاه آن كند؛ تفكر خود جا این در باید عزیز، خواننده

 بر فن دانشمندان و علما اعترافات همه این با آیا كه نماید

ئت تواتر عدم لف هاى قرا ین در توان مى باز قرآن، مخت  ا

 ارزشى ادعاها گونه این براى یا نمود تواتر ادعاى ها قرائت

ئل یا! شد؟ قا ید صرف با را تواتر توان مى آ یروى و تقل  پ

 تــواتر ادعــاى دلیــل بــدون كــه افــراد اى پــاره از نمــودن

موده ند، ن بت ا مود؟ ثا جه با! ن ین به تو جدان كه ا  سلیم، و

 این همه وجود با! كند مى تكذیب مورد این در را تواتر وجود

لب، جب مطا ین در تع ست ا ضى كه ا بو قا تى سعید ا ندلس مف  ا

 كرده تكفیر اند، نرفته ها قرائت تواتر بار زیر كه را كسانى

كم و تداد ح نان ار موده صادر را آ ست ن نیم فرض ما!! ا  كه ك

 توان مى آیا حال این با است، متواتر علما نزد در ها قرائت

سى ین كه را ك كار را تواتر ا ند، ان یرش ك مود؟ تكف  در! ن

 .رود نمى شمار به دین ضروریات از مسئله این كه صورتى

نیم فرض باز ئت كه ك سیله به ها قرا مان و هوم تواتر ه  و مو

 با را مسلمانى توان مى آیا باز است، مذهب ضروریات از خیالى

 مرتد است، نشده ثابت وى بر آن بودن ضرورى كه چیزى انكار

 جرئت جز ادعا این كه دانى مى بهتر خود تو! خداوندا! دانست؟

سارت و شگاه به ج جاوز و تو پی كام و حدود بر ت  جز و تو اح

جاد ختالف ای قه و ا یان در تفر سلمانان م ختن و م  پاك خون ری

 .نیست دیگرى چیز ناحق، به آنان
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  گانه هفت هاى قرائت تواتر نظریه بررسى

 ها قرائت تواتر دالیل

 باشند، مى قائل گانه هفت هاى قرائت بودن متواتر به كه كسانى

بات براى یه اث لى خویش نظر یر قرار به را دالی مه ز  اقا

 :كنند مى

ند مى -1 تواتر: گوی ئت بودن م ماعى ها قرا ست اج مام و ا  ت

شمندان لوم دان نى ع مام در قرآ صار و قرون ت تواتر به اع  م

 .اند داشته عقیده ها قرائت بودن



 عزیز خواننده براى آوردیم، پیشین فصول در چه آن از: مؤلف

ساس بى ین بودن ا عا ا  آن، بر عالوه و گردد مى ظاهر كامال اد

هوم ماع مف قق و صحیح صورتى در اج هد مح یروان كه بود خوا  پ

 است، شده اجماع ادعاى كه اى نظریه با مقابل هاى نظریه -(1)

خالف شند؛ م سئله در كه صورتى در نبا ئت م فت هاى قرا نه، ه  گا

سئله كس به م ست ع یرا ا یروان ز ین از یك هر پ ئت ا  ها قرا

 مخالفــت آن بــا و نمــوده تخطئــه را دیگــر قرائــت پیــروان

 .ورزند مى

ند مى -2 یت: گوی صى اهم صحاب كه خا سلمانان و پیامبر ا  قرن م

 بود آن موجب و مستلزم بودند، قائل قرآن به نسبت دوم و اول

مه كه ئت ه تواتر ها قرا شد، م نان با صف فرد هر كه چ  و من

 .كند مى درك خوبى به را مطلب این جو حقیقت

 خود بودن متواتر مجید، قرآن به مسلمانان دادن اهمیت: مؤلف

بت را قرآن ند مى ثا ئت چگونگى بودن متواتر نه ك  را، آن قرا

 مبتنى قاریان از اى عده میان در قرآن قرائت كه این مخصوصا

 یك از گرچه بود دیگران از شنیدن و سماع بر یا و اجتهاد بر

 .باشد نفر

ین بر عالوه گر ا ین ا تار ا یل و گف ست دل شد، در مام در با  ت

 دارد سریان و جریان قرآن هاى قرائت
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تى هیچ و صاص براى عل ئت به آن دادن اخت فت هاى قرا نه ه  و گا

نه ده جود گا سا و ندارد و نان -اسا ضیح كه چ  -داد خواهیم تو

بل ین از سوم قرن از ق صطالحات ا صاص و ا برى ها اخت بود خ  و ن

ین صطالحات ا عدا ا جود به ب مده و ئت و آ فت به ها قرا ئت ه  قرا

عروف صر و م یده منح ست گرد ین روى. ا صل ا ید یا ا مه با  ه

 و بدانیم متواتر را ها آن غیر و گانه ده و گانه هفت هاى قرائت

تواتر را ها آن از یك هیچ یا یه. ندانیم م یده و اول نظر  عق

 دوم نظریه باید پس است، باطل مسلما ها قرائت تمام تواتر به

 .ندانست متواتر را ها قرائت از یك هیچ و نمود قبول را

 متواتر مستلزم گانه هفت هاى قرائت نبودن متواتر: گویند مى -3

بودن ست قرآن خود ن تواتر چون و ا بودن م طل قرآن خود ن  با

 بود خواهد باطل نیز گانه هفت هاى قرائت نبودن متواتر است،

لت و ین تالزم ع ست ا سیله به قرآن متن كه ا مان و یان ه  قار

 آنان قرائت اگر و است رسیده ما به مشهور حافظان و معروف

 قرائت در تردیدى اگر و است متواتر نیز قرآن باشد، متواتر

 بنابر بود، خواهد تردید مورد نیز قرآن تواتر باشد، آنان



ین، ین جز نداریم اى چاره ا تواتر كه ا ئت بودن م  را ها قرا

 .بپذیریم

لف یان در اوال: مؤ تواتر م ئت و قرآن خود بودن م  هیچ آن قرا

مه ست اى مالز یرا نی جود ز ختالف و ئت در ا مه یك قرا فاتى كل  منا

 مثال كه جاست این از ندارد، كلمه آن اصل بر اتفاق وجود با

 در كه این با «متنبى» -(1) قصاید و اشعار ناقلین و راویان

ضى فاظ بع صیده یك ال ختالف ق ظر ا ند ن لى دار ین و ختالف ا  ا

چك مه ترین كو صیده آن تواتر بر اى لط مى ق ند ن سى و ز  در ك

 اختالف همچنین و كند نمى تردید «متنبى» به اشعار آن انتساب

 ضــرر هجــرت قضــیه تــواتر بــر پیــامبر، هجــرت خصوصــیات در

 به قراء وسیله به قرآن درباره كه چه آن: ثانیا رساند، نمى

سیده ما ست، ر صیات ا ئت خصو ست آن قرا ما و ها  به قرآن خود ا

 ما به داشته، وجود مسلمانان تمام میان در كه تواترى وسیله

سیده ست ر مه كه ا سلمانان ه مام در م ست ها دوران ت ست به د  د

قل موده، ن سیله به ن شتن و فظ و نو مودن ح هدارى آن از ن  نگ

ند كرده ما و ا یان ا قل در قار مودن ن چك قرآن خود ن  ترین كو

 .اند نداشته اثرى

 ده و گانه هفت قاریان اصال كنیم، فرض اگر كه جاست این از

 بود، ثابت قرآن خود در تواتر هم باز نداشتند، وجود گانه

بود و بود نان ن چك آ ین در تأثیرى ترین كو سئله ا شت م  و ندا

ین از باالتر قرآن ست ا جود به كه ا فراد و عدودى ا قف م  متو

 .باشد شمار انگشت نفر چند نقل مدار دایر آن صحت و بوده

ند مى -4 گر: گوی ئت ا تواتر ها قرا شد، م سمتى نبا  قرآن از ق

ند لك» مان لك» و «م ند و «ما تواتر ها آن مان هد م  بود نخوا

 ادعایى دیگرى رد و قرائت دو این از یكى دانستن صحیح زیرا

 دلیل، بدون است
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 .دانست متواتر را دو هر باید این بنابر

 وى از آن نقل در نیز اى عده و آورده حاجب ابن را دلیل این

 .اند نموده پیروى

لف ختالف اوال: مؤ ئت در ا ها قرا ظر از تن گونگى ن فظ چ  یا و تل

 حركات یا و كلمه ساختمان در اختالف و باشد مى كلمه ساختمان

فظ با آن فاق ح مه، خود در تواتر و ات فات كل  تواتر با منا

 ها قرائت تمام باید دلیل این طبق ثانیا و ندارد قرآن اصل

تواتر را ست م صر و دان مودن منح ئت به تواتر ن فت هاى قرا  ه

 بعضى اعتراف به: كه این خاصه. دلیل بدون است ادعایى گانه



شمندان از یان در دان یان م سانى قرآن قار یدا ك  كه شوند مى پ

 .باشند مى اعتماد مورد گانه هفت قاریان از تر بیش

گر ین از ا لب ا ظر صرف مط موده ن نیم فرض و ن فت قّراء كه ك  ه

 آشناترند، قرائت وجوه بر و اعتمادتر مورد دیگران از گانه

 شود سبب تواند نمى ها آن بودن آشناتر و اطمینان مورد هم باز

 این آرى،. دهیم اختصاص گانه هفت هاى قرائت به را تواتر كه

 كه شود مى سبب دارد، وجود گانه هفت هاى قرائت در كه جنبه دو

 بدهیم ترجیح ها قرائت سایر بر را ها قرائت این عمل، مقام در

 آسمان تا زمین از عمل مقام در ترجیح تا تواتر فاصله ولى

 .است

  نتیجه

 تنها توانیم نمى دالیل این با ما: كه است این بحث این نتیجه

ئت تواتر به فت هاى قرا نه ه قدم و گا سبت ها آن ت گر به ن  دی

 قائل كسى هم ها قرائت تمام تواتر به و شویم قائل ها قرائت

 .نیست میان در تواترى بنابراین،. نیست

 (1)- 

  بحث دنباله و تحقیق

 علما از بعضى و نیست قرائات تواتر مستلزم قرآن تواتر حقا

 :جمله از اند، نموده اعتراف حقیقت این بر نیز

قانى ید مى زر ضى: گو ما از بع باره عل ئت در فت هاى قرا نه ه  گا

غه موده مبال سانى و ن ین كه را ك ئت ا تواتر را ها قرا  م

مى ند، ن سالم از خارج و كافر دان شته ا ند پندا یرا ا ظر به ز  ن

نان ین آ ستلزم سخن ا شد مى قرآن خود تواتر عدم م ین و با  ا

یده غه و عق بو به گویى مبال تى لب بن فرج سعید ا ندلس مف  ا

 فراوان كوشش خویش نظریه تأیید براى او. است شده داده نسبت

 برآمده مخالفین رد مقام به و نموده تألیف نیز كتابى كرده،

 گفتارش تواند نمى و ندارد او حال به سودى وى دلیل ولى است،

  گانه هفت هاى قرائت تواتر عدم به شدن قائل زیرا كند ثابت را

 و نیست قرآن تواتر عدم به شدن قائل مستلزم
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یان در فرق صل م ئت و قرآن ا سیار آن هاى قرا شن ب ضح و رو  وا

 متواتر نیز ها قرائت این بدون قرآن كه دارد اشكال چه. است

شد؟ مان با نه ه فاق موارد در كه گو یان ات تواتر قار ست م . ا

«1» 



ضى باز ما از بع ین در عل ند مى باره ا  قرآن تواتر: كه گوی

 نیز اصول علماى از یك هیچ حتى نیست ها قرائت تواتر مستلزم

ئت تواتر به ین و ها قرا ستلزم قرآن تواتر كه ا  تواتر م

 «2. »حاجب ابن مگر اند نكرده تصریح هاست، قرائت

 متغایر حقیقت دو آن قرائت و قرآن: گوید مى برهان در زركشى

مایز و شند مى مت یرا با مان قرآن ز حى ه ست و نوان به كه ا  ع

ماى بوت سند و مردم راهن مد بر ن مده فرود( ص) مح لى آ  و

ئت حى ها قرا ست و كه نی ختالف بل كات و حروف در -(1) ا  در و حر

گونگى فظ چ فاظ تل حى ال ست، و ین با ا هى حال ا ئت گرو  هاى قرا

فت نه ه گر گروه و متواتر را گا شهور را ها آن دی ند مى م  و دان

 قاریان از گانه هفت هاى قرائت كه است این تحقیق: گوید مى نیز

تواتر طور به ما براى قل م یده ن ست گرد لى ا تواتر و  بودن م

 زیرا است تردید جاى قاریان براى( ص) خدا رسول خود از ها آن

 از ها آن همه كه است موجود قرائت كتب در ها قرائت این اسناد

 طور به نه اند رسیده ما به واحد خبر صورت به اسالم پیامبر

 «3. »متواتر
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  است گانه هفت حروف از غیر گانه هفت هاى قرائت

 بر قرآن كه اى گانه هفت وجوه و «حروف» كه است شده تصور گاهى

بق یده نازل ها آن ط ست، گرد یزى ا ئت جز چ فت هاى قرا نه ه  گا

  جزء گانه هفت هاى قرائت كه مطلب این اثبات براى گاه آن نیست،

 .كنند مى تمسك گانه هفت وجوه یا حروف احادیث، به است، قرآن

ین در ناچاریم ما ین جا ا ضوع ا سى را مو شتباهى نموده، برر  ا

 :گوییم مى و سازیم روشن دارد، وجود جا این در كه را

 در كه چنان پذیریم نمى را گانه هفت وجوه هاى روایت ما: اوال

 .نمود خواهیم بحث ها آن پیرامون آینده

 باز بدانیم، صحیح را ها روایت این همه فرضا اگر: ثانیا و

بوط ئت به مر فت هاى قرا نه ه مى گا شد ن یرا با  از یك هیچ ز

 هاى قرائت با را گانه هفت هاى سبك وجوه محققین، و دانشمندان



فت نه ه كى گا سته ی ست، ندان تر چه ا ین در كه به تار جا ا  گف

 :گوید مى كه بیاوریم را جزایرى

 كه این تا نبود متمایز ها قرائت سایر از گانه هفت هاى قرائت

بو كر ا مد ب سى بن اح باس بن مو هد بن ع  در سوم قرن در مجا

 علم دانشمندان و پیشوایان مجموع میان از و كرد قیام بغداد

 قرائت شام، و بصره كوفه، مدینه، مكه، شهرهاى مردم و قرائت

 ها آن و داد رسمیت ها آن به و انتخاب را قاریان از نفر هفت

 عبد عالء، بن عمرو ابو كثیر، بن هللاّ  عبد نافع،: از عبارتند

 .كسائى و حمزه عاصم، عامر، بن هللاّ 

 هاى قرائت كه اند كرده خیال مردم از اى پاره: گوید مى گاه آن

 چنین كه صورتى در است، گانه هفت وجوه و حروف همان گانه هفت

 را مجاهد بن بكر ابو دانشمندان، از اى عده حتى و...  نیست

 در

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  215: ص

خاب فت انت ئت ه كوهش قرا مت و ن موده، مال ته ن ند گف مه كه ا  كل

فت» شتباه سبب گاهى «ه یان در ا ئت م جوه و ها قرا فت و نه ه  گا

 .است شده قرآن

 كه كسى: گوید مى مهدوى عمار بن احمد كه كند مى اضافه سپس

ئت فت هاى قرا نه ه خاب را گا موده انت سمیت ها آن به ن  داده ر

 جریان و -(1) داده انجام ناشایستى و جا نابه بس كارى است،

 تصور اطالع كم افراد زیرا است ساخته مشتبه مردم توده به را

 است گانه هفت وجوه و «حروف» همان قرائت هفت این كه كنند مى

یات در كه یده وارد روا ست گرد بن. ا هد ا  كه موقعى مجا

 را یكى كاش كند، منحصر معین تعداد به را ها قرائت خواست مى

 برطرف را اشتباه این وسیله بدین و نمود مى تر بیش یا و تر كم

 ... ساخت مى

: گوید مى شافى در قراب محمد بن ابراهیم بن اسماعیل استاد و

ها ئت تن فت قرا یان از تن ه خاب را قار مودن انت گر و ن  دی

ئت یه بر كردن رد را ها قرا یل هیچ پا تى و دل ستوار روای  ا

 را قرائت هفت از بیش چون متأخرین و علما از بعضى ولى نیست

لد بوده ب ست، ن مان ا ئت ه فت هاى قرا نه ه تابى در را گا مع ك  ج

 كتاب همان و كرد گذارى نام السبعه كتاب را آن و نموده آورى

یان در شر مردم م یه و شد منت ئت مدرك و پا فت هاى قرا نه ه  گا

 .گردید

بو مد ا كى مح ید مى م ضى: گو شمندان از بع لم دان ئت ع  در قرا

 بعضى كه اند آورده را قارى هفتاد از بیش نام خویش هاى كتاب



 باشند مى نفر هفت این از باالتر علمى مقام نظر از آنان از

... 

 هفت این قرائت تنها كه نمود تصور توان مى چگونه این بنابر

فر جوه و حروف با ن فت و نه ه فق قرآن گا شد؟ موا یا! با ین آ  ا

 دلیلى چه اساسا و نیست عدالت و حقیقت مسیر از انحراف مطلب

 مورد این در دستورى و گفتار آیا كند؟ تأیید را آن تواند مى

سول از یده وارد( ص) خدا ر ست گرد نه و ا ین توان مى چگو  ا

ئت مان را ها قرا جوه و حروف ه فت و نه ه ست؟ قرآن گا  در دان

 گردیده وارد قاریان صف به مأمون دوران در كسائى كه صورتى

 و آوردند مى حساب به قارى هفتمین را حضرمى یعقوب قبال و است

 یعقوب جاى به را كسائى مجاهد، ابن كه بود هجرى 300 سال در

 اطالع بى افراد تر بیش: گوید مى مرسى شرف« 1!! »گذاشت حضرمى

مان ند مى گ ظور كه كن فت حروف از من نه ه مان گا ئت ه  هاى قرا

. نیست بیش زشتى، نادانى و جهالت یك این ولى است گانه هفت

«2» 

 سفره ابى ابن و داودى مانند ما علماى تر بیش: گوید مى قرطبى

  این: گویند مى ها آن غیر و
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ئت فت هاى قرا نه ه مان -(1) گا جوه و ها سبك یا و حروف ه  و

 مختار ها آن از یك هر انتخاب در صحابه كه است قرآن گانه هفت

 حروف اند، گفته نیز دیگران و نحاس ابن كه چنان زیرا بودند

جوه و فت و نه ه قع در گا ها وا جه یك به تن یق و و  یك به و طر

 آن طبق را قرآن عثمان كه است همان هم آن و دارد برگشت حرف

 علم علماى همان را گانه هفت هاى قرائت ولى نمود، آورى جمع

 «1. »اند آورده در خود پیش از قرائت

بن یز جزرى ا سانى توهم ن یال كه را ك ند، مى خ  و ها روش كن

فت هاى سبك نه ه بق بر قرآن كه اى گا یده نازل آن ط  تا و گرد

 :گوید مى چنین و دانسته باطل است، باقى قیامت

یه بى و ضعف خود شما ین بودن پا یه ا ید مى را نظر یرا بین  ز

فراد طالع با ا ند مى حتم طور به ا ین كه دان ئت ا  هاى قرا

 اند؛ گردیده مشهور امروز كه گانه سیزده و گانه ده و گانه هفت

 و خروار از مشتى بوده، اول قرون در كه هایى قرائت برابر در



طره یا از اى ق ست، بیش در یانى چون نی فت از كه قار  قارى ه

 بودند زیاد چنان آن اند، نموده قرائت اخذ ها آن غیر و معروف

 .نگنجند عدد به و نیایند شمارش به كه

فرادى باز ئت كه ا ین از را قرا یان ا ته قار قل و گرف  ن

موده ند، ن بل ا مى شمارش قا شند ن مین و با مه طور ه یدا ادا  پ

سیده، كه سوم قرن به تا كرده شاغل چون ر  و شده فراوان م

 حدیث علم عصر این در دیگر طرف از و بود گردیده كم ها حافظه

سیر و لوم سایر از بیش تف سالمى ع جه مورد ا فت؛ قرار تو  گر

 كه هایى قرائت نمودن ضبط و نوشتن به قرائت علماى از بعضى

 .كرد اقدام نمود، مى نقل قرائت پیشوایان از خودش

لین مادى مورد شخص او ئت كه اعت تاب یك در را ها قرا مع ك  ج

 همه كه بود 224 متوفاى سالم بن قاسم عبید ابو نمود، آورى

ئت مان با را ها قرا فت ه ئت ه عروف، قرا  من كه طورى به م

 بن احمد وى از پس نمود، خالصه قرائت پنج و بیست در دانم؛ مى

 درباره كتابى 258 متوفاى انطاكیه ساكن كوفى محمد بن جبیر

ئت نه پنج هاى قرا عروف شهر هر از كه گا  را قارى تن یك م

 .نمود تألیف بود، كرده انتخاب

 كه 282 سال متوفاى مالكى اسحاق بن اسماعیل قاضى وى از بعد

 و كرد تألیف قرائات درباره كتابى بود، شاگرد هم قالون با

 هفت این كه را قرائت علماى از تن بیست قرائات كتاب، آن در

 .نمود آورى جمع بودند، ها آن جزء نیز معروف نفر
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 نام به كتابى 310 سال متوفاى طبرى جریر بن محمد وى از پس

 -(1) آورد گرد آن در را قرائت بیست از بیش و تألیف الجامع

مى و برى از پس ك بو ط كر ا مد ب مد بن مح مر بن اح جویى ع  دا

 را طبرى جعفر ابو و نوشت كتابى ها قرائت درباره 324 متوفاى

یز كى ن یان از ی نه ده قار ساب به گا بو او از پس و آورد ح  ا

 كسى اولین 324 متوفاى مجاهد بن عباس بن موسى بن احمد بكر

 و ساخت منحصر گانه هفت قرائات این به را ها قرائت كه گردید

 .نمود قرائت نقل نیز طبرى و داجویى از

بن گرى عده باز جزرى، ا باره كه را دی ئت، در تاب قرا  ك

 :گوید مى سپس و كند مى یاد اند، نوشته



 چنین اطالع بى افراد كه دادیم تفصیل جهت بدین را فصل این ما

 گانه هفت هاى قرائت همان تنها صحیح هاى قرائت كه اند پنداشته

 اشاره آن به خدا رسول كه اى گانه هفت وجوه و «حروف» و است

 .هستند معروف گانه هفت هاى قرائت همان است، نموده

فراد از اى پاره طالع بى ا مان ا ند كرده گ ئت كه ا  صحیح هاى قرا

 آمده التیسیر و الشاطبیه كتاب در كه هاست قرائت همان تنها

ست سول كه ا عروف حدیث در خدا ر شاره ها آن به م موده ا  و ن

 جایى تا.« است گردیده نازل حرف هفت طبق قرآن: »است فرموده

 نباشد، كتاب دو این در كه هایى قرائت افراد این از بعضى كه

 بعضى و اند آورده حساب به قواعد از خارج و معروف غیر و شاذ

 باشد، گانه هفت هاى قرائت این از غیر كه را قرائتى هر دیگر

 هایى قرائت بسا چه كه صورتى در اند، پنداشته قواعد از خارج

ین در كه تاب دو ا بوده ك ئت از و ن فت هاى قرا نه ه سوب گا  مح

 .باشد مى تر صحیح ها قرائت این تر بیش از است، نگردیده

ین چه آن فراد ا شتباه به را ا ته، ا ین انداخ ست ا له كه ا  جم

 خورده، آنان گوش به «گردیده نازل حرف هفت را قرآن» معروف

 خیال گاه آن اند، شنیده نیز را گانه هفت قرائات دیگر طرف از

. است گانه هفت قرائتهاى همان گانه هفت حروف این كه اند كرده

مین بر صل ه ست ا یادى عده كه ا ماى از ز شته عل بن روش گذ  ا

 ها قرائت ساختن منحصر مورد در را او نداشته، خوش را مجاهد

 در را ها آن چرا كه اند داده قرار انتقاد مورد قرائت هفت به

 خودش منظور یا و نساخت منحصر قرائت هفت از تر بیش یا تر كم

شنى به را یان رو مود ب فراد تا نن طالع بى ا شتباه به ا  ا

 .نیفتند

بن سپس بن از جزرى ا مار ا هدوى ع بى و م مد ا كى مح مان م  ه

تارى قاد در كه را گف بن انت هد ا ته مجا ند گف  قبال ما و ا

 «1. »كند مى نقل آوردیم،

 هاى قرائت كه اند كرده خیال اى عده: گوید مى شامه ابو -(2) 

 در كه است همان متداول، گانه هفت

__________________________________________________ 

 .37 -33/ 1 العشر، القرائات فى النشر(. 1) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  218: ص

 مطلب این كه صورتى در است، شده اشاره آن به معروف، حدیث

خالف ماع م مام اج ما ت شمندان و عل شد مى دان ها آرى،. با  تن

 «1. »اند كرده تصور چنین كه است دانش بى و جاهل افراد بعضى



 گردد مى روشن كامال عزیز خواننده براى تفصیل و بیان این با

 و( ص) اسالم پیامبر از نیز، گانه هفت هاى قرائت از یك هیچ كه

 فرض اگر و است نگردیده نقل متواتر طور به قاریان خود از

 رسول از قطعا است، شده نقل متواتر قاریان خود از كه كنیم

 .است نشده نقل متواترا اكرم

 گردیده نقل واحد خبر طور به یا معروف هاى قرائت این، بنابر

 است، آمده عمل به قاریان خود وسیله به كه بوده اجتهادى یا

 و حجیت یكى: كنیم عنوان را بحث دو جا این در ناچاریم، لذا

 خواندن نماز صحت عدم و صحت دومى و ها قرائت تمام حجیت عدم

 بحث مورد آینده فصل در دو هر كه ها قرائت این از یك هر با

 .گرفت خواهد قرار
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  گانه هفت هاى قرائت حجیت پیرامون در

یا ئت با توان مى آ فت هاى قرا نه ه كام در گا ستدالل شرعى اح  ا

 نمود؟

 یك هر با و اند پذیرفته را ها قرائت همه علما از اى عده -1

 با كه چنان كنند مى استدالل شرعى احكام به ها قرائت این از

ئت یان قرا فه قار یر) كو فص از غ مت به( ح ستر حر  با شدن همب

 اند نموده استدالل است، نكرده غسل و شده پاك حیض از كه زنى

یه در ها آن كه وُهنَ  ال و   شریفه آ ى ت ْقر ُب ْرن   ح َت مه« 1» ی ْطُه  كل

 آیه معناى و اند خوانده «یّطهرن» یعنى تشدید با را «یطهرن»

بق ین ط ئت ا نین قرا هد چ سرانتان) ها آن با: بود خوا ( هم

كى ید نزدی سل تا نكن ند غ لودگى از را خود و كن  پاك حیض آ

 .سازند

سخ لى: پا ین حق و ست ا ین كه ا ئت ا یت ها قرا ند حج  و ندار

 شرعى حكم یك به ها آن از یكى طبق اختالف، صورت در توان نمى

 :زیرا نمود استدالل

 ناصحیح و اشتباه شان قرائت ها، قارى این كه است ممكن: اوال

 .باشد

یا و ها نه: ثان یل تن لى یا و شرعى دل جوب بر عق مل و  به ع

تار كى گف یان آن از ی نا قار ست در معی ست د كه نی قال بل  و ع



 چنان است، شده ممنوع یقین و علم غیر از كردن پیروى شرعا

 .نمود خواهیم بحث بعدا موضوع این پیرامون در كه

 متواتر گرچه ها قرائت این: كه بگوید كسى است ممكن -2 -(1) 

ستند لى نی بر از صورت هر به و قل( ص) پیغم یده، ن  حداقل گرد

 را واحد خبر حجیت كه دالیلى و باشند مى واحد خبر اقسام از
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بت ند، مى ثا یت كن ین حج ئت ا یز را ها قرا بت ن ند مى ثا . نمای

 از نمودن پیروى ها، قرائت این طبق بر نمودن عمل این، بنابر

یل ست شرعى دل مت» یا «ورود» باب از و ا صیص» و «حكو  از «تخ

 «1. »شود مى خارج ظن به عمل مقوله

 اثبات دالیل تا نیست ثابت ها قرائت بودن روایت: اوال: پاسخ

 كه چنان زیرا نماید ثابت نیز را ها آن حجیت واحد خبر حجیت

 و اجتهاد نوع یك ها قرائت این كه دارد احتمال گفتیم، قبال

هار یده اظ شد عق یه از كه با یان خود ناح مل به قار مده ع  آ

 مطلب این به علما از بعضى كه نمودیم نقل قبال چه آن و. است

 .كند مى تأیید را احتمال این اند، كرده تصریح

 و نقطه از ها قرآن بودن خالى كه را قاریان اختالف سبب اگر و

 تر بیش قاریان اجتهاد احتمال بگیریم، نظر در است بوده حركت

یت نان شود مى تقو بن كه چ بى ا شم ا ید مى ها شأ: گو ختالف من  ا

یان ئت، در قار ین قرا سیله به ها قرآن كه بود ا صحاب و  و ا

 هر مردم و شد مى فرستاده مختلف نقاط به( ص) پیامبر یاران

طه قه و نق طه از خالى كه را قرآن منط كت و نق  به بود، حر

 به سینه كه هم را چه آن و گرفتند مى فرا صحابى همان وسیله

 قرآن خط با موافقت صورت در گرفتند، مى یاد شنیدن با و سینه

جود مل بدان مو ند مى ع فت، صورت در و كرد  ترك را آن مخال

 از و افتاد كار به مختلف هاى سلیقه گونه بدین و نمودند مى

 تلفظ و قرائت نظر از مختلف شهرهاى قاریان میان در جا این

 «2. »آمد وجود به اختالف كلمات،

 به قرآن بودن محفوظ در چون اسالم صدر علماى: گوید مى زرقانى

مین شته كه صورتى ه شیدند، مى بود، شده نو هت بدین كو  از ج

طه عراب و نق ند مى دارى خود قرآن در گذارى ا  را آن و نمود

كروه شتند مى م ثر در كه -(1) دا ین ا مل، ا یرى ع  قرآن در تغی

 بودن خالى در و شد متغیر اوضاع بعدا ولى نیاید، وجود به



طه از قرآن عراب و نق مال ا شتباه احت یر و ا  قرآن در تغی

ساس تر بیش مات كس هر. شد اح فظ نوع یك به را قرآن كل  تل

 جلوگیرى و محافظت منظور به مسلمانان كه بود این نمود، مى

 قرآن كه شدند مجبور قرآن، كلمات تلفظ در اختالف و تغییر از

 «3. »كنند گذارى نقطه را

یا و یل: ثان یت دال بر حج حدى خ ماد مورد آن راوى كه وا  اعت

ست، مى ا ند ن یت شامل توا یان روا یان و قار ئت راو  شود ها قرا

یرا مان ز ضیح قبال كه طور ه یم، تو مه از داد  حال شرح و ترج

  آنان

__________________________________________________ 

هوم(. 1)  ین از یك هر مف صطالحات ا لف را ا  ضمن در ،(ره) مؤ

حث» عادل مب شر و چاپ كه «تراجیح و ت ضیح شده، منت  داده تو

 .است
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 و ثابت آنان همه بودن اعتماد مورد و وثاقت كه شود مى روشن

 .نیست مسلم

ثا و گر: ثال نیم فرض ا مام كه ك ئت ت یه بر ها قرا یت پا  روا

 قبول همچنین و نظر اظهار و اجتهاد پایه بر نه است، استوار

 اعتماد مورد و «ثقه» نیز ها قرائت این راویان همه كه كنیم

  علم ما زیرا شود نمى ثابت ها آن مدركیت و حجیت باز باشند، مى

مالى یم اج ین از اى پاره كه دار ئت ا عا ها قرا بر از قط  پیغم

 اجمالى علم چنین یك كه است واضح پر و است نشده صادر( ص)

عارض سبب یان در ت مام م ین ت یات ا یده روا  از یك هر و گرد

گرى ها آن كذیب را دی هد ت مود، خوا جه در ن مه نتی  از ها آن ه

 .افتاد خواهد حجیت

  به نسبت آن، دادن ترجیح و ها آن از بعضى دانستن معتبر زیرا

. بود خواهد امتیاز بدون انتخاب و مرّجح بال ترجیح دیگر بعضى

 تعارض مورد در كه امتیازاتى و مرجحات به باید صورت این در

بار یان اخ ست، شده ب عه ا مود مراج ستفاده بدون و ن  آن از ا

 شرعى احكام در ها قرائت این از یكى با نمودن استدالل مرّجحات

 .نیست جایز و صحیح



گر و مه تواتر به ا ئات ه ئل قرا مان به باز شویم، قا  ه

 ها آن به نمودن عمل در و رسید خواهیم شد، گفته كه اى نتیجه

كام در بوریم شرعى اح حات از كه مج یازات و مرج بار امت  اخ

عارض ستفاده مت نیم ا یرا ك ئت دو در تواتر ز جب قرا طع مو  و ق

قین ین بر شود مى ی ئت آن از یك هر كه ا  خدا طرف از ها قرا

 ولى هستند قطعى دو هر قرائت سند نظر از و است گردیده نازل

 .باشند مى هم ضد و متعارض ظاهرى معناى و داللت نظر از تنها

 این از یكى ظاهرى معناى كه دانستیم اجمال طور به كه وقتى

ئت دو صود قرا ست، مق ین در نی ید صورت ا نار را دو هر با  ك

گذاریم عد به و ب صول و قوا گر ا عه دی موده مراج  ها آن به و ن

مل نیم ع یرا ك لوم طرف یك از ز عین و مع ست م هوم كه نی  و مف

ناى صود یك كدام ظاهرى مع شد مى مق گر طرف از و با  هم دی

 چون كنیم، انتخاب داده، ترجیح را ها آن از یكى توانیم، نمى

 اختصاص مواردى به متعارض دو از یكى نمودن اختیار و ترجیح

نى ها آن سند كه دارد ست ظ لى ا  دو هر سند كه مواردى در و

عارض، عى مت ست؛ قط مى ا كى توان ن خاب را ها آن از ی مود انت  ن

 كدام هیچ و است قطعى قرائت، دو هر سند صورت، این در زیرا

 .ندارد دیگرى بر امتیازى

 (1)- 

 خواند؟ نماز گانه هفت هاى قرائت از یك هر با توان مى آیا

یده ما عق یرى گروه: عل ماى از كث ند سنى و شیعه عل  كه معتقد

 صحیح و جایز گانه هفت هاى قرائت از یك هر با خواندن نماز

 .باشد مى
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كه ضى بل ین بر ها آن از بع لب ا عاى مط ماع اد موده اج ند ن  و ا

ضى ما از بع ماز عل ندن ن ئت با خوا نه ده هاى قرا یز را گا  ن

 قائل معینى عدد به مورد این در دیگر بعضى و دانند مى جایز

ستند كه نی ند، مى بل تى هر گوی كى با كه قرائ  هاى قرآن از ی

مان ماال لو و عث طابق احت ظر از و م شد، صحیح هم سند ن  با

 .خواند نماز قرائت آن با توان مى

ضاى عده مقت لى: قا ضاى و عده مقت لى قا ین او ست ا  هر با كه ا

تى توان قرائ ماز ن ند ن گر خوا ین م ئت آن كه ا یه از قرا  ناح

 آن زیرا شود ثابت معصومین ائمه ناحیه از یا و پیامبر خود

 خواندن پس. است قرآن خواندن باشد، مى واجب نماز در كه چه

 نیست كافى نگردیده، ثابت آن بودن قرآن كه لفظى و سوره هر

سان كه موردى در و قین ان ند ی یف كه ك جه وى بر تكل  متو



  امر اطاعت به عقال كه بیاورد جا به طورى را آن باید باشد مى

یف سقوط و قین تكل ید ی نابراین. نما ید ب عداد به یا با  ت

 همان نماز یك در یا خواند بار چند را نماز مختلف هاى قرائت

 نمود تكرار مختلف هاى قرائت شماره به را اختالف مورد كلمه

 فاتحه سوره در مثال آید، حاصل تكلیف سقوط به قطعى اطاعت تا

 ذمه فراغ بر یقین تا خواند را «ملك» هم و «مالك» هم باید

 .شود حاصل

ما و باره ا ماز در كه اى سوره در عد ن مد سوره از ب  خوانده ح

نابر شود، مى تیم چه آن ب ید گف شد اى سوره با  آن در كه با

 تعداد به را اختالف مورد كلمه باید یا و نباشد قرائت اختالف

ختالف موارد كرار ا مود ت ین. ن صه بود ا عده از چه آن خال  قا

 .شود مى استفاده اولى

ظر ما و: ما ن ظر از ا مه ن ندن ،(ع) معصومین ائ ماز خوا  با ن

 نماز در بود، معروف ائمه زمان در كه هایى قرائت از یك هر

 هر با نماز خواندن در را شان شیعیان آنان زیرا كند مى كفایت

ئت -(1) آن از یك ید ها قرا ند مى تأی ند مى و نمود  همان: »گفت

 :فرمودند مى گاهى و.« بخوانید اید، گرفته یاد كه طور

 «1.« »بخوان خوانند، مى مردم كه قرائتى با نیز تو» 

 ها قرائت این از بعضى ائمه كه است نیامده روایتى هیچ در و

نع را موده م شند ن گر و با یه از ا شان ناح كارى و رد ای  ان

 واحد خبر با حداقل یا و تواتر طور به مسلما گردید، مى صادر

 .رسید مى ما دست به

 منحصر: كه آید مى بر چنین خالصه طور به گفتار این از -(2) 

 گانه ده و گانه هفت هاى قرائت به تنها نماز صحت جواز نمودن

 به را نماز توان مى قرائتى هر با بلكه ندارد مفهومى و معنا

 و معروف غیر و شاذ قرائت آن كه شرط این با ولى آورد جاى

  كه افرادى وسیله به و نباشد ساختگى و جعلى یا

__________________________________________________ 
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قت و بار و ثا نان اعت ما از یك هیچ نزد در آ بت عل شده ثا  ن

 .نشود نقل است،

 «الدین یوم ملك» قرائت مانند معروف، غیر و شاذ قرائت اما

 .است شده خوانده فتحه با «یوم» میم و ماضى صیغه به ملك كه



 «العلماء عباده من هللاّ  یخشى انما» مانند جعلى، قرائت اما و

 «هللاّ » جالله لفظ حنیفه، ابو از نقل به خزاعى قرائت به بنا كه

 «1. »است گردیده تلفظ «فتحه» با «علما» كلمه و «ضمه» با

 دینى پیشوایان نظر به كه آید مى بر چنین شد، گفته چه آن از

تى هر با ما مان در كه قرائ نان ز مول آ تداول و مع  بود، م

 .است صحیح خواندن نماز

__________________________________________________ 

 فقط كه نیست این جز است، این: »است چنین آیه معناى( 1) 

ما شمندان و عل سند مى خدا از دان لى.« تر ئت در و عى قرا  خزا

 !!«ترسد مى علما از خدا» یعنى شود، مى مغلوط و معكوس معنا

  



  225: ص قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان

 (1)- 

  قرآن گانه هفت حروف 7 بخش

سى -(2)  یت برر فت حروف هاى روا نه ه عانى قرآن گا  تأویالت و م

  قرآن گانه هفت حروف

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  226: ص

 (1)- 

  قرآن گانه هفت حروف هاى روایت بررسى

  روایات متن

 نازل حرف هفت با قرآن كه است آمده سنت اهل روایات در چون

 بیاوریم جا این در را روایات این ما كه است بهتر است شده

 :بپردازیم ها آن بررسى و تحقیق به سپس و

 نیز او و شهاب ابن از آنان و كریب ابى و یونس از طبرى -1

 جبرئیل: فرمود( ص) خدا رسول كه است نموده نقل عباس ابن از

 یك همان با هم من و خواند مى من بر «حرف» یك با را قرآن

ندم، مى حرف ضا او از گاه آن خوا یاد كردم، مى تقا ند، ز  او ك

 .رسید حرف هفت به تا كرد مى زیاد نیز

ین سلم را حدیث ا یز م له از ن قل حرم موده ن بن از وى كه ن  ا

هب یز او و و ته یونس از ن ست گرف ین باز و« 1» ا یت ا  را روا

خارى گر سند با ب قل دی موده ن ست ن ضمون و« 2» ا یز را آن م  ن

 .است آورده عباس ابن از نیز او و برقى ابن از

خارى -2 بى از ب یب ا سنادش با كر بد از ا مان ع بى بن الرح  ا

 من -(2: )گفت كه است شده نقل كعب بن ابىّ  از جدش از لیلى

 را نماز و شد نماز مشغول و گردید وارد مردى بودم، مسجد در

 .نمودم ایراد قرائت آن بر من كه خواند قرائتى با

 قرائت از غیر كه قرائتى با و گردید وارد دیگرى مرد گاه آن

 محضر به هم با سه هر سپس آورد، جاى به را نماز بود اولى

 عرضه خدا رسول به من: گوید مى ابىّ . شدیم وارد( ص) خدا رسول

 یا: داشتم
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خارى، صحیح( 2)  قرآن نزول باب» ب لى ال حرف سبعة ع / 6 ،«أ

100. 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  227: ص

 من كه خواند قرائتى با را نمازش و شد وارد مرد این هللاّ  رسول

فت آن با ین سپس نمودم، مخال مازش و شد وارد مرد ا  با را ن

 خدا رسول. آورد جاى به بود رفیقش قرائت از غیر كه قرائتى

نان به ستور آ ماز داد، د مانطور را خود ن نده قبال كه ه  خوا

 ها آن هم خدا رسول و نمودند قرائت دو هر و بخوانند بودند،

 ولى -تكذیب و دودلى حالت من در جریان این. نمود تحسین را

 خدا رسول وقتى. نمود ایجاد -جاهلیت دوران تكذیب مانند نه

 وجود سراپاى خجلت عرق كه زد من سینه بر دید، مرا ناراحتى

فت، مرا مود سپس فراگر بى: فر مان من به! ا  كه شد داده فر

خوانم، روش یك با و «حرف» یك با را قرآن ست ب مودم درخوا  ن

 تكرار دستور همان نیز دوم دفعه گردد، آسان امتم بر كار كه

مان من و شد ست ه كرار را درخوا مودم، ت  من به سوم بار ن

 به و بخوانم طریق و حرف هفت با را قرآن كه شد داده فرمان

 و كردى كه دعایى نوبت هر برابر در خداوند كه شد گفته من

بت یق آن اجا تاد، تعو عاى یك اف گرى د  پذیرد، مى تو از دی

 :داشتم عرضه و كردم مطرح را دومم درخواست من گاه آن

 روزى بــراى نیــز را ســوم دعــاى! ببخشــاى مــرا امــت خــدایا

 .نیازمندند من دعاى به همه روز آن در كه نگهداشتم

ین یت ا سلم را روا یز م صر با ن فاوتى مخت قل ت موده ن  ،«1» ن

 و است آورده را آن مختصرى اختالف و دیگر اسناد با هم طبرى

 عبد بن محمد و االعلى عبد طریق از را مضمون همین به نزدیك

 .است نموده نقل ابىّ  از صنعانى االعلى

برى باز -3 بى از ط یب ا  از صرد بن سلیمان از اسنادش با كر

 شدم، مسجد وارد: -(1) گوید مى كه است نموده نقل كعب بن ابىّ 

ئت مودم سؤال او از شنیدم؛ را مردى قرا ین كه ن ئت ا  را قرا

 (.ص) خدا رسول: گفت است؟ داده یاد تو به كسى چه

یامبر نزد به را او كرم پ ضه و بردم( ص) ا شتم عر  به: دا

ئت ین قرا ید گوش مرد ا ئت او! كن مود، قرا سول ن ( ص) خدا ر

 را قرائت شما هللاّ  رسول یا: داشتم عرضه! تو بر آفرین: فرمود

 تفاوت مرد این قرائت با كه اید داده یاد چنان و چنین من به

 هللاّ  رسول یا: داشتم عرضه! باد آفرین نیز تو بر: فرمود دارد،

 دست خدا رسول گاه آن! گویید؟ مى آفرین ما از یك هر به شما

 :گفت و زد من سینه به را خویش



: گوید مى ابى! كن طرف بر ابى دل از را تردید و شك! خداوندا

 احساس وجودم در عجیبى ترس و گرفت فرا مرا وجود سراپاى عرق

مودم، سول سپس ن مود خدا ر شته دو: فر ند، من نزد به فر  آمد

  طریق یك به را قرآن: گفت ها آن از یكى
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 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  228: ص

 من: فرمود خدا رسول! كن اضافه وى بر: گفت دیگرى و بخوان

مین هم ست ه مودم، را درخوا فت ن یق دو با: گ خوان طر ین! ب  ا

 پایان جا آن در و رسید طریق هفت به تا شد مكرر ها درخواست

 .یافت

برى -4 بو از ط یب ا سنادش با كر بد از ا مان ع بى بن الرح  ا

: گفت جبرئیل: فرمود خدا رسول كه كند مى نقل پدرش از بكره

 اضافه بخواه وى از گفت میكائیل! بخوان طریق یك به را قرآن

ند، ست من ك یل نمودم، درخوا فت جبرئ یق دو با: گ خوان طر  و ب

 از تردید -.رسید طریق هفت یا شش به تا كرد اضافه طور همین

بو یب ا ست كر فت سپس -ا ین از یك هر: گ یق ا  ها روش و ها طر

 مگر «هّلم یا تعال» بگویى كه است این مانند و كند مى كفایت

 عذاب به رحمت آیه و رحمت به عذاب آیه تلفظ آن با كه این

 .گردد مبدل

 بن هللاّ  عبد از خود اسناد با منصور بن احمد از طبرى باز -5

حه یز او پدرش، از طل نین خود پدر از ن قل چ موده ن ست ن : ا

مر نزد در مردى طاب بن ع ند، قرآن خ مر خوا تراض وى بر ع  اع

مود، فت مرد آن ن ضور در من: گ سول ح كرم ر  با را قرآن( ص) ا

ین ئت ا ندم، قرا ید مرا خوا مود تأی مر. ن ین ع تار ا  از را گف

 آن رفتند، خدا رسول پیش به دو هر كه جا آن تا نپذیرفت وى

 در را آیه فالن و آیه فالن من آیا هللاّ  رسول یا داشت عرضه مرد

 رسول نمودى؟ تأیید را همان نیز تو كه نخواندم چنین تو پیش

مود خدا مر. آرى: فر ین از ع یان ا حت قدرى به جر ید نارا  گرد

سول كه كرم ر هره در را او ناراحتى ا ساس اش چ مود اح قل. ن  نا

 شیطان فرمود و زد عمر سینه بر خدا رسول -(1: )گوید مى حدیث

 گاه آن كرد، تكرار بار سه را جمله این و كن دور خود از را

 جا آن مگر است برابر و یكسان ها قرائت این همه! عمر: فرمود

 .دهى تغییر رحمت به را عذاب آیه و عذاب به را رحمت آیه كه



 و عمر میان در كه را داستان همان شبیه دیگرى داستان طبرى

شام كم بن ه قع ح یده وا ست، گرد بد بن یونس از ا لى ع  كه االع

 .است نموده نقل رساند مى عمر خود به را داستان سند

 سند با هشام با را عمر داستان نیز ترمذى و مسلم و بخارى

 «1. »اند نموده نقل لفظ، در تفاوتى مختصر با و دیگر

برى باز -6 مد از ط ى بن مح سناد با مثّن بن از خود ا بى ا  ا

لى، بى از هم او لی عب بن ا نین ك ست آورده چ سول كه ا  خدا ر

 شد نازل وى بر جبرئیل كه بود غفار قبیله غدیر كنار در( ص)

 یا: گفت و
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مذى صحیح ،215 -53/ 8 و بن شرح با تر بى ا  جاء ما» باب عر

 .60/ 11 ،«أحرف سبعة على القرآن انزل

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  229: ص

 واحد طریق با را قرآن كه دهد مى فرمان را تو خداوند هللاّ  رسول

 را قرآن طریق یك همان با تنها آنان و دهى یاد پیروانت به

ند سول. بخوان فت خدا ر ضاى خدا از: گ فو تقا ماض و ع  دارم اغ

یرا یروان ز قت من پ جراى طا ین ا ستور ا ند را سنگین د . ندار

 :گفت و آمد فرود جبرئیل دوم دفعه: گوید مى ابى

 رسول باز بخوانند، طریق دو به را قرآن كه فرماید مى خداوند

فت خدا ند از: گ ید نازل سوم بار براى خداو فت و گرد  از: گ

 باز شود، خوانده طریق سه با قرآن كه هست اجازه خداوند طرف

 را امت ناتوانى و عجز نمود، اغماض و عفو تقاضاى خدا رسول

شید پیش عه تا ك هارم دف یل چ مد فرود جبرئ فت و آ ند: گ  خداو

جازه هد مى ا فت با قرآن كه د یق ه نده طر یك و شود خوا  از هر

 تكلیف و كفایت قرآن خواندن در گانه هفت هاى سبك و طرق این

 .نماید مى ساقط را

 «1. »است آورده خود صحیح در نیز مسلم را روایت این

برى و مین شبیه ط یت ه بى از را روا یب ا بى آورده، كر  -(1) ا

یب بن از هم كر بى ا لى ا بى از او و لی عب بن ا قل ك موده ن  ن

 .است

برى باز و سمتى ط ین از ق یت ا فاوت با را روا صرى ت  از مخت

 از نیز او و لیلى ابى ابن از هم احمد طوسى، محمد بن احمد



 با هم او مثنى بن محمد از دیگر سند با آورده، كعب بن ابى

 .است كرده نقل ابى از خود اسناد

 ابىّ  از او و زر از خود اسناد با كریب ابى از طبرى باز -7

 جبرئیل احجار مراء نزد در( ص) خدا رسول كه است نموده نقل

 در كه ام گردیده مبعوث سوادى بى مردم براى من: گفت و دید را

یان نان م مرد و خدمتكار و غالم آ یرزن و پیر سیار پ جود ب  و

 تلفــظ و طریــق هفــت بــا را قــرآن پــس: گفــت جبرئیــل دارد،

 «2. »بخوانند

برى باز -8 مرو از ط مان بن ع مانى عث سناد با عث  از خود ا

 :كه كند مى نقل هریره ابو از مقبرى

یامبر مود پ ین: فر فت با قرآن ا یده نازل حرف ه ست گرد  كه ا

 و بخوانید گانه هفت حروف این از یك هر با را آن توانید مى

 را رحمت آیه كه كنید دقت فقط نیست، سختگیرى مورد این در

 .ندهید تغییر رحمت به را عذاب آیه و عذاب به

 و سلمه ابى از خود اسناد با اسباط بن عبید از طبرى باز -9

: فرمود( ص) خدا رسول كه است نموده نقل هریره ابو از هم او

فت با قرآن یده نازل حرف ه ست، گرد ند ا لیم: »مان كیم -ع  -ح

 -غفور
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 تفاوت مختصر با را حدیث این نیز 64/ 11 ترمذى، صحیح( 2) 

 .است آورده

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  230: ص

حیم ثال و «ر ین ام مات ا گرى جاى به یك هر كه كل  كار به دی

 .رود مى

 از او و زر از خود اسناد با یحیى بن سعید از طبرى باز -10

 از یكى آیات عدد در ما: -(1) كه كند مى نقل مسعود بن هللاّ  عبد

  سى یا است آیه پنج و سى آیا كه نمودیم اختالف و بحث ها سوره

  بن على با كه دیدیم رفتیم،( ص) خدا رسول نزد به آیه، شش و

بى لب ا فت به( ع) طا ته سّرى گوى و گ ست، پرداخ تیم ا  یا: گف

. ایم نموده پیدا نظر اختالف سوره فالن قرائت در ما،! هللاّ  رسول

بن سعود ا ید مى م هره: گو سول چ ید سرخ خدا ر مود و گرد : فر

 هالك آمد، پدید میانشان در كه اختالفى اثر در گذشته هاى ملت

 ما به على گفت،( ع) على به مخفیانه را مطلبى گاه آن شدند؛



  طور هر را قرآن كه دهد مى دستور شما به خدا رسول: كه فرمود

 «1. »بخوانید اید، گرفته یاد

بى -11 بى از قرط بى از او و داود ا قل ا ند مى ن سول: كه ك  ر

 را قرآن خواهى مى كه شد پیشنهاد من بر! ابى: فرمود( ص) خدا

 من پیش در كه اى فرشته طریق؟ دو به یا بخوانى طریق یك با

 :گفت بود،

 با را قرآن خواهى مى: شد گفته من به سپس! طریق دو با بگو

 بگو: گفت فرشته همان باز طریق؟ سه با یا بخوانى طریق دو

 گفته گاه آن رسید، طریق هفت به تا گونه بدین! طریق سه با

 بخوانى گانه هفت طرق و وجوه این از یك هر با را قرآن كه شد

 و عزیزا یا سمیعا یا بگویى علیما خواستى اگر كند، مى كفایت

ما یا گویى، حكی گو ب ین شرط به ب یه كه ا یه با را عذاب آ  آ

 «2. »نكنى مخلوط رحمت

 نقل قرآن گانه هفت حروف درباره كه روایاتى ترین مهم بود این

 پیرامون در آینده فصل در خداوند یارى به ما و است گردیده

ین متن یات ا حث روا موده، ب ستى ن یان را ها آن ضعف و س  نما

 .ساخت خواهیم

 ها روایت ضعف نقاط

 است، آمده قرآن گانه هفت وجوه و طریق در كه هایى روایت تمام

یق به هل طر شد مى سنت ا هم ما كه با صل در را ها آن ترین م  ف

 و پردازیم مى ها آن بررسى به فصل این در اینك آوردیم، قبلى

 از و نیستند قبول مورد ها روایت این از یك هیچ كه گوییم مى

 :انكارند و رد قابل جهاتى

 باقر امام از زراره كه صحیحى روایت آن با ها روایت این -1

 است یكى قرآن: فرمود امام كه دارد مخالفت كند، مى نقل( ع)

ند طرف از و تا خداو مده فرود یك فى و آ ئت در كه اختال  قرا

 وجود قرآن
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 «1. »است پیوسته وقوع به قرآن قاریان وسیله به دارد،



ضیل سار بن ف یز ی مام از ن مود سؤال( ع) صادق ا  -(1) كه ن

 شما نظر است، گردیده نازل حرف هفت با قرآن گویند مى مردم

ین در ست؟ باره ا مام چی مود صادق ا شمنان: فر  دروغ خدا د

 پیشگاه از و واحد با یعنى حرف، یك با تنها قرآن گویند، مى

. شود مى خوانده نیز روش و طریق یك با و است آمده واحد خداى

«2» 

 به هم پیشین صفحات در و گفت خواهیم آینده در كه طورى به

 بعد مذهبى و دینى امور در دینى مرجع كردیم، ذكر اجمال طور

هل و قرآن ،(ص) پیامبر از یت ا شند مى ب ند كه با جس خداو  و ر

یدى موده طرف بر آن از را پل نه هر از و ن ناه گو غزش و گ  ل

 روایات با كه روایاتى بنابراین است، ساخته پاكشان و مبرا

هل صحیح یت ا فت ب ند، مخال بارى و ارزش ك هد اعت شت نخوا  و دا

گر مى باقى جایى دی ند ن ین سند در ما، كه ما نه ا یات گو  روا

 .كنیم بحث

 مضمون در كه است تناقضى روایات، این سقوط بر دیگر دلیل -2

 با مختلفى جهات از ها روایت این كه است مشاهد و محسوس ها آن

 :متناقضند و مخالف یكدیگر

له از ضى: جم لت ها آن از بع ین بر دال یامبر كه ا  با( ص) پ

مایى یل راهن یل از میكائ ست جبرئ مود مى درخوا ندن كه ن  خوا

 امت راحتى و وسعت براى نباشد، منحصر حرف یك به تنها قرآن

گرى هاى روش یز دی جویز ن لى -(2) شود ت ضى و گر بع لت دی  دال

ند مى ین بر ك یل كه ا مایى بدون جبرئ یل راهن  بدون و میكائ

 و آورد مى رخصت و رفت مى باال آسمان به خود پیامبر، درخواست

ین مل ا كرار را ع مود ت ندن براى تا ن فت با قرآن خوا  حرف ه

 .شد صادر رخصت

 ابى كه رساند مى ها روایت این از بعضى: كه این دیگر تناقض

 و خواند مى قرآن او خالف بر كه دید را مردى گردید مسجد وارد

 دو بوده، مسجد در ابى: كه این بر كنند مى داللت دیگر بعضى

 .اند خوانده او قرائت خالف بر و شدند وارد نفر

ناقض ین در سوم ت ست ا سخ: كه جا یامبر پا باره( ص) خدا پ  در

  به روایتى هر در پاسخ این كه باشد مى مختلف ها، قرائت اختالف

 .است گردیده بیان نوع یك

یل -3 ین ضعف بر سوم دل یت ا سب عدم ها روا  با ها جواب تنا

ست، سؤاالت نان ا یت در كه چ بن روا سعود ا  در كه خوانیم مى م

 خدا رسول حضور به شد، وگو گفت و اختالف سوره آیات تعداد
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 اشاره با( ع) على پرسیدند، وى از را حقیقت و شدند شرفیاب

 :فرمود خدا رسول فرمان و

 كه صورتى در. بخوانید اید، فراگرفته را قرائت كه طور همان

 ارتباط گونه هیچ بود سؤال مورد كه ها آیه عدد با پاسخ این

 .ندارد تماسى و

ین در -4 ید جا ا ین با له ا یز را جم ضافه ن نیم ا  نازل كه ك

لى و معقول معناى و مفهوم گانه، هفت حروف با قرآن شدن  محّص

 نشان ما براى روشنى به را صحیحى و قطعى معناى یك و ندارد

 .دهد نمى

 صّحت پایه بر اگر قرآن، درباره هم آن اهمیت، این با مطلبى

 صورت به و پیچیده و مجمل گونه بدین بود، استوار واقعیت و

 .شد نمى مطرح درك، قابل غیر معماى یك
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  قرآن گانه هفت حروف تأویالت و معانى

 ما كه شده گفته زیادى تأویالت و وجوده گانه، هفت حروف براى

 ارزیابى را ها آن سپس آوریم، مى جا این در را ها آن ترین مهم

 .كنیم مى روشن را ها آن ضعف نقاط و

  مترادف كلمات: اول

 كه است اى گانه هفت كلمات و الفاظ گانه، هفت حروف از منظور

 به نزدیك یا و معنى هم یكدیگر با و مترادف معنى، نظر از

 كلمه سه هر كه «اسع» و «اسرع» و «عّجل: »مانند باشند، مى هم

با نى یك به تقری ضمن و مع ناى مت مر مع یل به ا  شتاب و تعج

ستند نا كه ه یات به ب جوه و حروف به قرآن نزول روا  و

 دیگرى كلمات و كلمه سه این از یك هر با را قرآن گانه، هفت

 .خواند توان مى آن مانند

 تا گانه هفت كلمات و حروف كه گویند مى نظریه این طرفداران

 كه داد دستور او ولى داشت وجود قرآن در عثمان خالفت دوران

ها قرآن مه و حرف یك با تن نده كل مات و شود خوا ترادف كل  م

گر سقاط قرآن از دی نى هر و گردد ا مات با كه را قرآ  كل



 بــود، شــده نوشــته انتخــابى كلمــه از غیــر دیگــر گانــه شــش

 .بردند بین از و سوزانیدند

ین یه ا برى را نظر عده« 1» ط گرى و سرین از دی یار مف  اخت

 در نیز« 3» البر عبد ابن و« 2» قرطبى. اند نموده

__________________________________________________ 

 .15/ 1 طبرى، تفسیر( 1) 

 .42/ 1 قرطبى، تفسیر( 2) 

 .39 تبیان،( 3) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  234: ص

یه فت حروف توج نه ه مین قرآن گا یه ه ثر به را نظر ما اك  و عل

 .دهند مى نسبت دانشمندان

 داود ابى و بكر ابى روایات بر عالوه: نظریه این دالیل -(1) 

یت و گر هاى روا یم، قبال كه دی یات با آورد عدد روا گرى مت  دی

 این جمله از اند، نموده استشهاد و استدالل نظریه این بر نیز

 :كه

بن از یونس -1 نین شهاب ا ست آورده چ سّیب بن سعد كه ا  م

فت مى ظور: گ صى آن از من ند كه شخ یه در خداو ون   آ ما ی ُقوُل  ِإَن

هُ  موده یاد وى از« 1» ب ش ر   ُیع لُِّم ست، ن كى ا بان از ی  و كات

 امال وى به را قرآن ،(ص) خدا رسول كه باشد مى وحى نویسندگان

 در كه كلماتى از آن امثال و «حكیم عزیز علیم، سمیع» كرد مى

خر یات آ قع آ ست شده وا یامبر از او و ا سید مى پ  كدام كه پر

 جــوابش در خــدا پیــامبر بنگــارم؟ را كلمــات ایــن از یكــى

 كه بود این. است درست همان نوشتى كه را كدام هر: فرمود مى

سندى خود و غرور وى در جاد پ ید ای فت و گرد سول: گ  خدا ر

 هم من و نمود واگذار من به را قرآن جمالت از بعضى انتخاب

 .نوشتم خواستم، مى كه را چه آن

تار با باز -2 نس گف ستدالل ا موده ا ند ن یه در وى كه ا  ِإنَ  آ

ئ ة   لِ  ناِش ي   الَلْی ئا   أ ش دُّ  ِه و مُ  و   و ْط یال   أ ْق مه جاى به« 2» ِق  كل

قوم» مه «ا صوب» كل ضى برد، مى كار به «ا ستانش از بع ین دو  ا

ئت یراد وى بر را قرا ند ا ند و نمود با یا: گفت مزه ا  در! ح

 «اصوب» و «اقوم: »گفت پاسخ در ،«اصوب» نه است «اقوم» آیه

 .است معنى یك به همه «اهدى» و



 ِإنْ  جاى به كه اند نموده استشهاد مسعود ابن قرائت به باز -3

ــتْ  « 4» واحــدة زقیــة االّ  كانــت ان ،«3» واِحــد ة   ص ــْیح ة   ِإالَ  كان 

 .باشند مى معنى یك به «زقیة» و «صیحة» زیرا خواند مى

برى -4 مد از ط ّار بن مح بى و بش سائب ا سناد با ال  از خود ا

مان نین ه ست آورده چ بو كه ا یه درداء ا  الَزقُّومِ  ش ج ر ة   ِإنَ  آ

عامُ  یمِ  ط  لى داد مى یاد مردى به را« 5» األْ ِث تب مرد آن و  مر

فت مى قوم شجرة ان: »گ عام الز تیم ط بو چون «الی یه درداء ا  آ

 را آیه فهمد، نمى مرد آن كه دید و -(2) نمود تكرار زیاد را

نین ند چ عام. الّزقّوم شجرة انّ » خوا فاجر ط یرا« 6» «ال  ز

 .هستند معنى یك به «اثیم» و «فاجر»

یاتى با -5 لت كه روا سعه به دال سعت و تو ئت در و  قرآن قرا

 اند نموده استدالل و استشهاد دارند،

__________________________________________________ 
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یرا ضمون ز ین م یات ا یم قبال كه طورى به روا نین آورد ست چ  ا

 نمود قرائت توان مى گانه هفت حروف از یك هر با را قرآن: كه

گر ین م یه كه ا مت آ یه و عذاب به رح مت به عذاب آ بدیل رح  ت

 .گردد

 بعضى توان مى: كه ندارد دیگر مفهوم این جز نیز گفتار این

مات فت كل نه ه ضى به را گا گر بع كدیگر جاى به و دی  كار به ی

 را گانه هفت حروف مجمل هاى روایت باید ما كه است این برد،

 وسعت در كه را ها روایت سلسله آن و كنیم حمل معنى همین به

ئت مده قرآن قرا ست، آ بین ا ّر و م یت مفس مل هاى روا  قرار مج

 .دهیم



 كه گوییم مى كلى طور به دالیل همه این پاسخ در: دالیل پاسخ

 همه باید و ندارند محصلى و صحیح معناى و مفاد روایات این

 كرد نباید ها بدان توجهى ترین كوچك و انداخت دور به را ها آن

 :زیرا

 اند، نموده تأویل آن به را گانه هفت حروف كه معنى این: اوال

ها یات از اى پاره در تن مات و آ ترادف كه قرآن كل ست م  و ا

فاظ نى هم ال ست دارد، مع شد مى در لى با ثر در و یات اك  و آ

! گردد؟ مى تطبیق چگونه ندارند، مترادف الفاظ كه قرآن كلمات

یا نه: ثان فت توان مى چگو سول كه گ بدیل( ص) خدا ر مات ت  كل

جود مات به را قرآن مو گر كل جویز دی موده ت ست، ن  صورتى در ا

 است، همیشگى معجزه كه را قرآن شالوده و اساس عمل این كه

 سلب را آن بودن همگانى حجت و جاودانى اعجاز ریزد، مى هم در

 ساقط اعتبار درجه از را قرآن عمل این كه نیست شكى و كند مى

 متروك و مهجور را آسمانى كتاب آخرین این نتیجه در و نموده

 .سازد مى

 رسول كه آورد زبان بر یا و كند تصور تواند مى عاقل شخص آیا

 تا قرآن در تواند، مى مثال قرآن قارى است، داده اجازه خدا

 دیگرى كلمات به را «یس» سوره اول آیات كه كند تصرف جا آن

: بخواند چنین و نماید تبدیل است، اصلى كلمات به نزدیك كه

لّذكر و. یس» كیم ا ك. الح من اّن یاء ل لى االنب یق ع . سوىّ  طر

 فهم -(1) اسالفهم خّوف ما قوما لتخّوف. الكریم الحمید انزال

 جایز را قرآن تحریف كه آنان چشم صورت این در پس ،«ساهون

ند مى شن دان یامبر خود كه باد رو ست پ ین بر را ها آن د مل ا  ع

 .است گشوده ناروا

ست گواه خدا ین، كه ا یى و دروغ ا ست، افترا  و بزرگ بس ا

 :فرماید مى مورد این در خداوند زیرا نابخشودنى
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  ُیوحى ما ِإالَ  أ َتِبعُ  ِإنْ  ن ْفِسي ِتْلقاءِ  ِمنْ  ُأب دِّل هُ  أ نْ  ِلي ی ُكونُ  ما ُقلْ 

 «1. »ِإل يَ 

یامبر اى]  گو![ پ مى من كه ب  خود پیش از را قرآن توانم ن

 من بر كه چه آن از جز كنم پیروى توانم نمى من! دهم تغییر

حى گر پس! شود مى و یامبر ا ند، پ  را قرآن خود پیش از نتوا

یر هد، تغی طور د ند مى چ گران براى توا نین دی جازه چ  را ا

راء» به خدا رسول! بدهد؟  در كه داد یاد دعایى «عازب بن ّب

عا، آن ین د له ا ك و: »بود جم سلت نبّی  جاى به «بّراء» ،«ار

مه بى» كل سول «ن نین و برد كار به را ر ند چ سولك و: »خوا  ر



. نمود منع تصرف و عمل این از را او خدا رسول ،«ارسلت اّلذى

 كند مى سختگیرى و دقت حد این تا دعا یك در كه پیامبرى« 2»

چك و صرف ترین كو مى روا آن در را ت نه دارد، ن صور چگو ست مت  ا

 دلبخواهى هاى قرائت و دستبردها و تصرفات میدان را قرآن كه

صا مردم، یان مخصو هد؟ قرار ماجراجو گر! د ظور ا  آن از من

یت ین ها روا ست ا سول خود كه ا  حروف با را قرآن( ص) خدا ر

 گذشته هاى روایت اكثر كه طورى به است نموده قرائت گانه هفت

یز مین ن نا ه ساند مى را مع فداران. ر ین طر تار ا ید گف  آن با

 را قرآن پیامبر، آنان؛ گفته به بنا كه را گانه هفت كلمات

مات آن با ند، مى كل شان ما براى خوا ند ن یرا ده گر ز نین ا  چ

 این در خداوند چون ماند، مى محفوظ و ثابت حتما بود، كلماتى

 :است فرموده مورد

 «3. »ل حاِفُظون   ل هُ  ِإَنا و   الذِّْكر   ن َزْلن ا ن ْحنُ  ِإَنا

ستادیم را قرآن ما یف -از را آن و فر یر و تحر فوظ -تغی  مح

 .داریم مى

 قرآن نزول علت كه آید مى بر چنین گذشته هاى روایت از: ثالثا

 گشایشى و توسعه قرائت در كه است بوده این گانه هفت حروف با

سلمانان براى صل م یرا شود حا مه ز سلمانان ه مى م ستند، ن  توان

 بود این بخوانند، خاص لفظ و سبك یك با و جور یك را قرآن

 خواندن در وسعتى كه نمود درخواست خداوند از( ص) پیامبر كه

 جا آن تا اجازه و وسعت این و شود داده مسلمانان براى قرآن

 .رسید گانه هفت كلمات و حروف به كه شد داده

 به نظریه این طرفداران كه روایات آن مضمون خالصه بود، این

 جویند مى تمسك ها روایت آن
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  نه گانه هفت كلمات ها، روایت این مضمون خالف بر متأسفانه ولى

ها سیله تن شایش و سلمانان گ فع به و م نان صالح و ن ید آ  نگرد

 كه جایى تا نمود ایجاد دودستگى و اختالف ها آن میان در بلكه

سلمانان از اى عده گر عده م یر را دی ند تكف مان و نمود  عث



  ها قرآن سایر و سازد منحصر حرف یك به را قرائت كه شد مجبور

 .بسوزاند بود، مسلمانان میان در اختالف وسیله كه را

 :آورد دست به را زیر نتایج توان مى خالصه طور به بحث این از

 بوده اسالمى امت براى بالیى و نقمت قرآن قرائت در اختالف -1

 .گردید ظاهر عثمان زمان در كه است

نابراین، -(1)  نه ب فت توان مى چگو یامبر كه گ ند از پ  خداو

 میان در اختالف و فساد وسیله و بال كه نمود درخواست را چیزى

مت نه و بود ا ند چگو نین به خداو ست چ ضا و درخوا  جواب تقا

بت ست؟ داده مث یات در كه صورتى در ا ختالف فراوان روا  و ا

ستگى، سیله دود كت و مت بدبختى و هال فى ا  آن از و شده معر

 وقتى كه است آمده نیز روایات بعضى در و است شده نهى شدیدا

 رنگش آمد، میان به قرائت اختالف از صحبت خدا رسول محضر در

یر ید سرخ صورتش و متغ سمتى كه گرد ین از ق یات ا  قبال را روا

 .نمود خواهیم ذكر بعدا را دیگر قسمت و آوردیم

ضمون -2 یت م شته هاى روا ین گذ  مقام در( ص) پیامبر كه بود ا

ست فت حروف درخوا نه ه ته گا ست گف یروان كه ا نایى من پ  توا

 صورتى در. بخوانند را قرآن كلمه و حرف یك با تنها ندارند

ین كه لب ا حض دروغ مط ست صریح كذب و م سبت و ا  به آن دادن ن

یامبر قول پ ست مع یرا نی نیم مى ما ز سلمانان كه بی  از پس م

 بودند، دارا كه زبان و نژاد اختالف همه آن با عثمان دوران

 .بخوانند گونه یك به را قرآن توانستند

 پیامبر خود زمان در كه نمود ادعا توان مى چگونه بنابراین

ین با یروان كه ا سلمانان و او پ صیح هاى عرب از م شكیل ف  ت

 بود؟ سخت و مشكل آنان براى قرائت نوع یك شدند، مى

 عثمان كه اختالفى همان آید؛ مى بر چنین گذشته روایات از -3

 حال در نماید، منحصر واحد قرائت به را قرآن تا واداشت را

 هر خدا رسول ولى افتاد مى اتفاق نیز( ص) پیغمبر خود حیات

 مسلمانان به و نمود مى تأیید و تثبیت خود قرائت در را قارى

عالم شت مى ا ین كه دا نه ا فات گو مت اختال مت و رح ست نع  در. ا

 داشتند مجوزى چه وى پیروان و عثمان روایات، این صحت صورت

ین كه فات ا طرف را اختال ین و سازند بر مت در ا  روى به را رح

سلمانان ند؟ م سلمانان! ببند یز م ساس بر ن جوزى چه ا  گفتار م

 و عمل مورد به را عثمان گفتار و گذاشته كنار را خدا رسول

 آیا! گذاشتند؟ اجرا
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 یا دیدند تر مهربان پیامبر از اسالمى امت به نسبت را عثمان

جه او ته متو صى و نك عوذ -كه شد نق ظر از -باللّ  ن یامبر ن  پ

 بوده جاهل جهت، آن به نسبت خدا رسول مانده، دور به و مخفى

ست؟ مان به یا! ا حى عث ید نازل و ین كه گرد مات و حروف ا  كل

 مایگى بى كه است مطالبى ها این! كند؟ نسخ را پیامبر گانه هفت

قت از دور و ین بودن حقی یه ا شن قدرى به را نظر شكار و رو  آ

 خاطر آسوده آن به گویى پاسخ مشقت از را انسان كه سازد مى

 روى و گذارد نمى باقى آن اطراف در بحث به احتیاجى و كند مى

 قول این سنت اهل متأخر دانشمندان و علما كه است اصل همین

 علماى از بعضى كه روشن دالیل همین به و اند گذاشته كنار را

هل سنن ا ند ت مد مان حوى سعدان بن مح لدین جالل حافظ و ن  ا

 باشد مى متشابهات و مشكالت از روایات این كه اند گفته سیوطى

 «1. »نیست روشن ها آن مفهوم و مفاد و

 است روشن روایات این مفهوم و مفاد: گوییم مى ما ولى -(1) 

 راه خود به تردیدى و شك ها آن مفهوم در كند، دقت كسى اگر و

مى هد، ن نان د ما تر بیش كه چ یز عل ین ن یات ا مان به را روا  ه

نى یده مع طالن به و فهم مه و برده پى ها آن ب نار را ها آن ه  ك

 .اند گذاشته

  گانه هفت فصول: دوم

 كه است این گانه هفت حروف تفسیر و معنى در دوم قول و نظریه

 قرآن آیات كه است اى گانه هفت فصول و ابواب ها آن از منظور

ید صل آن بر مج سیم ها ف ند ها آن و شود مى تق یات: از عبارت  آ

جر، یات ز مر، آ یات ا یات حالل، آ یات حرام، آ كم، آ یات مح  آ

 .امثال آیات متشابه،

فداران ین طر یه ا تى به نظر سعود بن یونس كه روای قل م  ن

 :كه این آن و جویند مى تمسك كند، مى

سول مود خدا ر لین: فر تاب او سمانى ك صل یك آ بود بیش ف  و ن

ها یده نازل حرف یك با تن لى بود گرد صول داراى قرآن و  ف

 حالل، نهى، امر،: است شده نازل حرف هفت بر و بوده گانه هفت

 را حرامش و حالل را آن حالل پس. امثال و متشابه محكم، حرام،

 چه آن از و كنید عمل هستید، مأمور چه آن به و بدانید حرام

 به و بگیرید عبرت امثالش از و ورزید خوددارى اید، شده نهى

مات یات و محك ضح آ مل آن وا ید ع شابهاتش به و كن یز مت  كه ن

هومش شن شما بر مف ست، رو شید مؤمن نی ید و با  قرآن به بگوی

 «2. »است پروردگار سوى از آن همه زیرا آوردم ایمان
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سخ ین: پا یه ا یز نظر ند از ن هت چ طل ج یر و با بل غ بول قا  ق

 :باشد مى

 با قرآن كه اى گانه هفت حروف كه است این روایت این ظاهر -1

یده نازل ها آن ست، گرد یر ا بواب از غ صول و ا فت ف نه ه  آن گا

 به را گانه هفت حروف توان نمى روایت این با بنابراین،. است

 .نمود تفسیر و معنا گانه، هفت ابواب

 زیرا است متضاد و معارض كریب ابى روایت با روایت این -2

بن از او سعود ا نین م قل چ ند مى ن ند: كه ك  به را قرآن خداو

. امثال متشابه، محكم، حرام، حالل،: است نموده نازل حرف پنج

«1» 

فاد -3 -(1)  هوم و م ین مف یت ا هم روا شوش برهم، و در  و م

لزل ست متز یرا ا جر ز نى یك به دو هر حرام و ز شند، مى مع  با

 شده تعیین روایت اول در چه آن خالف بر قرآن فصول بنابراین،

 .یابد مى تقلیل فصل شش به فصل هفت از است،

 این در كه هست هم دیگرى مهم موضوعات قرآن در این بر عالوه

 معاد، و مبدأ موضوع مانند باشند، نمى داخل گانه هفت ابواب

صص، جات، ق عارف احتجا یر و م گر و ها آن غ فداران ا ین طر  ا

یه ند نظر مه بخواه ین ه ضوعات ا صل در را مو كم ف شابه و مح  مت

 و ابواب همه كه بود خواهد این اش الزمه كنند، داخل و مندرج

صول گر ف یز را دی ضح كه ن ستند وا شابه و ه مى مت شند، ن  در با

مه كم» كل ند «مح مام و بگنجان صول ت ها را قرآن ف  دو به تن

سمت سیم ق ند تق كم: كن شابه و مح فت به نه مت صل، ه یرا ف  ز

موع ضوعات مج طالبى و مو مده قرآن در كه م ست، آ  حال دو از ا

 .متشابه و مبهم یا و است محكم و روشن یا نیست، خارج

 نمودن، تفسیر گانه هفت ابواب و فصول به را گانه هفت حروف -4

یت با شته هاى روا تان از كه گذ شت نظر یرا ندارد سازش گذ  ز

 تخفیف گانه، هفت حروف بر قرآن نزول علت ها، روایت بنابراین

 قرآن قرائت بر آنان توانایى عدم مشكل حل و مسلمانان براى

حد روش با فى وا صول در كه شده معر فت ف نه، ه ین گا ثر ا  و ا

 .ندارد وجود خاصیت

ضى -5 یات از بع شته، روا شن و صریح گذ ست رو ین در ا  كه ا

 در قاریان كه است قرائات وجوه همان گانه هفت حروف از منظور

 مطلوب به داللت كه صورتى در یونس روایت و داشتند اختالف آن



 از را روایات همه آن تنهایى به تواند نمى باز باشد، داشته

 .بكشاند دیگرى معناى سوى به و برگرداند ظاهرى معناى
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 دیگر عناوین به گانه هفت فصول: سوم

ند مى ظور: گوی فت حروف از من نه ه بارت گا ست ع صول: از ا  ف

فت نه، ه نى گا مر، یع جر، ا یب، ز یب، ترغ ناظرات تره نى، م  دی

 .ها مثل و ها قصه

 از كه كنند مى استدالل بشار بن محمد روایت با نظریه این بر

بى به ا قل قال ند مى ن فت مى كه ك سول از: گ نین من به خدا ر  چ

سیده فت با قرآن كه ر ست شده نازل حرف ه ند كه ا : از عبارت

 «1. »ها مثل و قصص جدل، ترهیب، ترغیب، زجر، امر،

ین جواب یه ا یز نظر سخ در چه آن از ن شریه پا لى ن یان قب  ب

 .شود مى روشن گردید،

 (1)- 

  فصیح هاى لغت: چهارم

 هاى لغت همان گانه هفت حروف از منظور: »گویند مى دیگر گروه

 از قسمتى هر و گردیده پخش قرآن تمام در كه است عرب فصیح

 است شده نازل عرب گانه هفت فصیح قبایل از یكى لغت با قرآن

 كنانه، یمن، هوازن، هذیل، قریش،: از عبارتند قبایل این و

 شده داده نسبت علما از اى عده به نظریه این. «ثقیف و تمیم

 .قاموس صاحب و ابهرى بیهقى،: هاست آن جمله از كه است

 :زیرا باشد مى مردود جهاتى از نیز نظریه این: پاسخ

یت -1 شته هاى روا فت حروف گذ نه ه هاى به را گا گرى معنا  دی

 .ندارند سازش معنا این با كه كنند مى تفسیر

 از چه آن با گانه هفت لغات به گانه هفت حروف نمودن تأویل -2

 تنها قرآن: كه گفت مى او كه دارد منافات است، شده نقل عمر

 مسعود ابن قرائت وى باز« 2. »است شده نازل «مضر» لغت با

 و نمود انكار خواند، مى «حین عتى» را «حین حتى» جمله كه را

 باید و است نگشته نازل« هذیل» لغت با قرآن كه نوشت وى به

 «3. »را هذیل لغت نه بدهى یاد مردم به را «قریش» لغت



 است، شده نقل عثمان از چه آن با نظریه و تأویل این باز -3

فت یف به او كه دارد مخال نه سه طوا ستور قریش گا گر داد، د  ا

 لغت با نمودید پیدا اختالف ثابت بن زید با قرآن قرائت در

 «4. »است آمده فرود قریش لغت با قرآن زیرا بنویسید قریش
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 لغات به گانه هفت حروف نمودن تفسیر یعنى نظریه، این باز -4

فت نه ه ضمون با گا یت م گر روا خالف دی ست؛ م نان ا قل كه چ  ن

ند مى مر: كن شام و ع كم بن ه ئت در ح قان سوره قرا ختالف فر  ا

ند شام. نمود تى با ه ند، قرائ سول خوا مود( ص) خدا ر : فر

 باز خواند، دیگرى قرائت با عمر و است گردیده نازل اینچنین

 قرآن این: فرمود سپس است، شده نازل چنین: فرمود خدا رسول

 «1. »است شده نازل حرف هفت با -(1)

نیم مى كه صورتى در مر دا شام و ع له از دو هر ه  قریش قبی

 براى علتى و موجب خواندند، مى قریش لغت با را قرآن و بودند

 در اختالف بتوانیم تا نبود لغت نظر از قرائت در آنان اختالف

 .كنیم تفسیر لغات در اختالف به را حروف

 لغات به گانه هفت حروف نمودن تأویل ها این همه از گذشته -5

 كه اساس بى است، گفتارى و دلیل بدون است، ادعایى گانه هفت

 .ندارد علمى پایه

 قرآن كه گفتار این از منظورشان نظریه این طرفداران اگر -6

فت به غت ه مده فرود ل ست، آ ین ا شد ا غاتى بر قرآن كه با  ل

شتمل ست م غت كه ا ست، خالى ها آن از قریش ل ین در ا  صورت ا

 قرائت تسهیل موجب تنها نه گانه هفت لغات این با قرآن نزول

 دیگر طرف از و نمود خواهد تر مشكل را آن بلكه بود، نخواهد

 و برترى قریش لغت زیرا كند نمى مطابقت واقع با گفتار این

 فصیح كلمات لغات، تمام میان از داشته، لغات سایر بر تفوق

مع را موده آورى ج ست ن ین در و ا له به مورد ا سیده اى مرح  ر

ست بى كه ا له یك بودن عر مان با را جم غت ه  در و سنجند مى ل

 .كنند مى رجوع لغت آن به عربى قواعد



 نیز دیگر قبایل لغات بر قرآن كه باشد این منظورشان اگر و

 این در. باشد مى متحد قریش لغات با لغات این ولى است مشتمل

لى صورت ست دلی غات به را آن كه نی فت ل نه ه صر گا نیم منح  ك

 قریش لغت با ها آن همه كه لغت پنجاه از بیش قرآن در زیرا

 .است رفته كار به باشند، مى متحد

 پنجاه از بیش قرآن در: كند مى نقل واسطى بكر ابو كه چنان

غت جود ل ند كه دارد و غت: از عبارت له ل  هذیل، قریش، قبی

 «2... » نمیرو اشعر، خزرج، خثعم، كنانه،
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 مضر لغات: پنجم

نین اى عده ند مى چ ظور: گوی فت حروف از من نه ه ها گا غات تن  ل

  با «مضر» قبیله گانه هفت و مختلف هاى تیره كه است اى گانه هفت

 گردیده پخش قرآن مجموع در لغات این و كردند مى تكلم ها آن

ست ند ها آن كه ا غات از عبارت سد، قریش،: ل نه، ا  هذیل، كنا

 .قیس و ضّبه تمیم،

سخ سخ: پا ین پا یه ا یز نظر مان ن ست ه یه در كه ا هارم نظر  چ

شت شكاالتى و گذ یه آن بر كه ا ین بر بود، وارد نظر یه ا  نظر

 .باشد مى وارد نیز

 (1)- 

  قرائات در اختالف: ششم

فداران ین طر یه ا ند مى نظر ظور: گوی فت حروف از من نه ه  گا

ئت فت هاى قرا نه ه شد مى گا ضى. با فداران از بع ین طر یه ا  نظر

 مجموع نمودیم، دقت و تدبر قرآن هاى قرائت در ما: گویند مى

 :نبود تر بیش وجه هفت ها آن

ها گاهى -1 كة» تن مه یك «حر یر كل یدا تغی ند، مى پ  نه ك

 فتح با و ضم با كه «لكم أطهر هنّ » مثل آن معناى و ساختمان

 .شود مى خوانده اطهر «هاء»



 نیز آن معناى و ساختمان كلمه، «حركة» تغییر با هم گاهى -2

یر یدا تغی ند، مى پ ند ك نا: »مان عد رّب سفارنا بین با  كه «أ

 .شود مى تلفظ امر و ماضى صیغه با «باعد» كلمه

 آن صورت كلمه یك حروف تغییر و اختالف وسیله به هم گاهى -3

مه فوظ كل ند مى مح لى ما نایش و یر مع یدا تغی ند، مى پ ند ك  مان

 خوانده «راء» با هم و «زاء» با هم كه «ننشرها» و «ننشزها»

 .است شده

یز گاهى -4 مه صورت ن لى شود مى عوض كل نایش و فوظ مع  مح

ند، مى ند ما فوش كالعهن» مان وف» را آن اى عده كه «المن  كالّص

 معنى یك به «صوف» و «عهن» هاى كلمه و اند خوانده «المنفوش

 .باشند مى

ثر در گاهى و -5 ختالف ا ئت، ا فظ هم قرا نى هم و ل  دو هر مع

ند شود، مى عوض لح و» مان ضود ط لع و» كه «من ضود ط یز «من  ن

 .است شده خوانده

 واقع كلمه یك تأخر و تقدم با قرائت تغییر نیز گاهى و -6

 سكرة جائت و» كه «بالحقّ  الموت سكرة جائت و» مانند شود، مى

 .است آمده ها قرائت از بعضى در نیز «بالموت الحقّ 

 شود، مى حاصل نقصان و زیادت با تغییر هم گاهى باألخره و -7

ا و. انثى نعجة تسعون و تسع» هاى آیه مانند  فكان الغالم اّم

 غفور لهنّ  اكراههنّ  بعد من هللاّ  فانّ . مؤمنین ابواه كان و كافرا

 در كه «رحیم
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 «كان و» و «كافرا» هاى كلمه دومى آیه در و «انثى» اولى آیه

 .است گردیده اضافه «لهنّ » سومى آیه در و

سخ ین: پا صه بود ا یه خال نا در پنجم نظر سیر و مع  حروف تف

 قبول قابل غیر و مردود جهاتى از نیز آن كه قرآن گانه هفت

 :باشد مى

ین -1 سیر ا ناى در تف فت حروف مع نه ه نه هیچ گا یل گو  و دل

 روایات در خطاب مورد افراد كه این خصوص به ندارد، گواهى

فت حروف نه ه صال گا ین از ا نه ا ختالف گو ئت ا عى ها قرا  اطال

 .نداشتند

جوه از -2 فى و كر كه اختال ید، ذ كى گرد یر ی نا تغی  و بود مع

گرى یر عدم دی نى تغی ین كه صورتى در مع جه دو ا ید را و  با

ها جه یك تن ساب و نیم ح یرا ك ین در ز  شكل و ظاهر صورت دو ا



مه ناى خواه شود، مى عوض -(1) كل یر آن مع بد تغی  یا و بیا

 دو و گونه دو را قرائت و داشت نخواهد تفاوتى نكند، تغییر

قم مى ر ختالف در چون سازد، ن ئت ا ها ها قرا فظ تن ظر مورد ل  ن

 .معنا نه باشد، مى

 در و گردد حساب قسم یك قرائت قسم دو این باید كه است این

ین جوه هم صورت ا فت و نه ه ختالف گا ئت ا كر كه ها قرا یده ذ  گرد

ست، جه شش به ا یل و بد مى تقل فت حروف با و یا نه ه یق گا  تطب

 .كند نمى

جوه از -3 فى و كر كه اختال كى شد، ذ یر ی فظ صورت تغی  بود، ل

ند لح» مان لع» و «ط گرى و «ط یر عدم دی ند بود، آن تغی  مان

شز» شر» و «نن فظ كه صورتى در «نن یر مورد دو هر در تل  تغی

ته، قط یاف مه ف شز كل شر و نن ظر از نن بت ن یر كتا ته تغی  نیاف

ست لى ا ظر از و ئت ن فظ قرا یر «زاء» تل فظ از غ  «راء» تل

 .باشد مى

ین ست ا ید كه ا ین با جه دو ا یز را و كى ن ساب ی مود ح یرا ن  ز

 تلفظ هم قرآن در اصل و یابد مى تغییر مورد دو هر در قرائت

 شود، مى خوانده كه است آن قرآن چون كتابت، نه است قرائت و

 .شود مى نوشته چه آن نه

 قرآن كه دارند صراحت معنى این در گانه هفت حروف روایات -4

تدا در حد حرف با اب ست با سپس بود، شده نازل وا  درخوا

 .رسید وجه هفت به آن قرائت اجازه پیامبر

 از یكى تواند نمى واحد وجه و حرف از مراد كه است واضح پر

 .باشد نامبرده، اختالفات این

نه پس فت توان مى چگو فت حروف از مراد كه گ نه ه مان گا  ه

فات فت اختال نه ه ست؟ گا ثر -5! ا یات اك یان در قرآن آ مام م  ت

 ها آن قرائت در اختالفى ترین كوچك و بوده اتفاق مورد قاریان

 شده یاد اختالف موارد بر را اتفاق موارد اگر و است نبوده

 و شود مى قسم هشت كنیم، اضافه
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 به -6! گانه هفت حروف نه شود مى گانه هشت حروف به آن برگشت

ستان در كه طورى مر دا ضى در و ع یات از بع شته روا مده گذ  آ

 باشد مى قرآن كلمات در قاریان اختالف روایات، این مورد است،

 است گانه هفت حروف از یكى اختالف این خود نظریه، بنابراین و

 اختالف و خصومت رفع مقام در كه نداشت احتیاجى خدا رسول ولى

 را آن و نماید اعتذار حرف هفت با قرآن شدن نازل با ها، آن



 دو و حرف یك جبرئیل نمودن نازل است، ممكن آیا كند توجیه

 حمل اختالفات این به را حرف هفت باألخره و حرف سه سپس و حرف

نیم؟ صه! ك ئرى كه آن خال تارش در جزا ین در گف قام ا  راه م

 :گوید مى كه جا آن گرفته، پیش را انصاف

قوال»  یات و ا باره نظر فت حروف در نه ه یاد گا ست ز ثر و ا  اك

 حدیثى از ها نظریه این طرفداران گویا. «بدور حقیقت از ها آن

 و نموده غفلت «شده نازل حرف هفت با قرآن: »-(1) گوید مى كه

 «1. »اند رانده زبان بر بوده شان دلخواه كه را چه آن سپس

 دیگر شكل به قرآن در اختالف: هفتم

ند مى ظور: گوی فت حروف از من نه ه مان گا جوه ه ختالف و  در ا

ئات ست، قرا ناى به ا گرى مع یر دی جه در چه آن از غ شم و  ش

 .گذشت

 رازى الفضل ابو از لوایح در پذیرفته، زرقانى را نظریه این

قل موده ن ست ن ختالف كه ا مه هر ا مى كل ند ن هات از خارج توا  ج

 :باشد زیر گانه هفت

ختالف -اول سما در ا ظر از ا فرد ن یه و م مع و تثن  و بودن ج

 .بودن مؤنث و مذكر نظر از همچنین

 .بودن امر و مضارع و ماضى نظر از افعال در اختالف -دوم

 .حركات و اعراب لحاظ از اختالف -سوم

 .نقصان و زیاده لحاظ از اختالف -چهارم

 .تأخیر و تقدیم جهت از اختالف -پنجم

 .كلمات تبدیل و تغییر وسیله به اختالف -ششم

فتم یدایش -ه ختالف پ غات ا جه و ل لف هاى له ند مخت  فتح،: مان

له، یق، اما خیم، ترق هار تف غام و اظ یر و اد كن كه ها آن غ  مم

ست له ا كى اى قبی ین از ی مه در را ها ا  و برد كار به اى كل

 .را آن خالف و عكس دیگر اى قبیله
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 و اول ایراد زیرا باشد مى مردود جهاتى از نظریه این: پاسخ

 نیز نظریه این بر بود، وارد ششم نظریه به كه پنجم و چهارم

 .است وارد

 باشد مى متوجه نظریه این بر نیز دیگرى ایراد ها آن بر عالوه

ین آن و ختالف كه ا سما در ا عال و ا ین در كه اف یه، ا  دو نظر

 هیئت در اختالف یعنى باب، یك از دو هر است، شده محسوب نوع

 .است

نابراین، سم دو را ها آن ب ساب به ق بل در و آوردن ح  هم مقا

هومى دادن، قرار ین با و ندارد مف ساب ا سام ح ختالف اق  بیش ا

 .بود نخواهد جهت شش از

گر نا ا شد ب ین در كه با سیم ا ندى تق مام ب صیات ت  در را خصو

ظر یریم، ن ید بگ یه، از یك هر با مع، تثن یث تذكیر، ج  و تأن

نین ضى، همچ ضارع ما مر و م سم یك با را بودن ا ستقل ق  به م

 نه شد خواهد تر بیش اختالف وجوه صورت این در و بیاوریم حساب

 .وجه هفت

: كند مى نقل قتیبه ابن از زرقانى كه گونه همان دیگر طرف از

 در تسهیل و تخفیف اشمام، روم، اظهار، ادغام، در اختالف« 1»

 بتوانیم تا كند نمى خارج بودن واحد لفظ از را آن كلمه یك

یف در را ها آن ختالف رد مه در ا سوب حرف و كل  -(1) بداریم مح

 متصور قسم شش از بیش قرائت در اختالف ما عقیده به بنابراین

 :نیست

ختالف -1 ئت در ا مه هی ند آن، ماده در نه كل ختالف مان  در ا

 جمع و مفرد در اختالف مانند و «باعد» كلمه بودن امر و ماضى

 .«امانتهم» بودن

ختالف -2 مه ماده در ا ئت در نه كل ند آن، هی ختالف مان  در ا

مه شزها» كل فظ «زاء» با گاهى و «راء» با گاهى كه «نن  تل

 .شود مى

ختالف، -3 ئت در هم و ماده در هم ا ند آن، هی ختالف مان  در ا

 .«صوف» و «عهن»

ــتالف -4 ــت در اخ ــر از هیئ ــراب، نظ ــد اع ــتالف مانن  و» در اخ

 «جر» با گاهى و شود مى خوانده الم «نصب» با گاهى كه «ارجلكم

 .آن

 .تأخیر و تقدیم وسیله به اختالف -5

 قبال قسم دو این مثال كه نقصان و زیادت وسیله به اختالف -6

 .شد گفته
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 آحاد مرتبه در كثرت: هشتم

 گانه هفت حروف از روایات هدف: گویند مى نظریه این طرفداران

 یكان و آحاد مرتبه در كثرت منظور بلكه نیست هفت عدد معینا

 .است

نابراین، فت حروف ب نه ه ناى به گا یاد و فراوان حروف مع  ز

هد نان بود، خوا تاد كه چ صد و هف ند مى هفت ثرت و گوی  در ك

به شرات مرت ند مى اراده را مآت و ع ین نه كن عین عدد دو ا  م

 .را

 .است شده داده نسبت وى پیروان و عیاض قاضى به نظریه این

 :كه است وارد زیر اشكال دو نظریه این بر: پاسخ

 در را هفت عدد كه است روایات ظاهر خالف بر نظریه این: اوال

 .نمود حمل آحاد در كثرت به توان نمى روایات این

 چیست، گانه هفت حروف از منظور و هدف نظریه این در: ثانیا و

 باید پس است، نشده گفته حروف این براى معنایى نشده، مشخص

كى با را حروف جوه از ی شته و نى گذ مود مع ین در و ن  صورت ا

شكاالتى جوه آن بر كه ا ین بر بود، وارد و یه ا یز نظر  وارد ن

 .شود مى

 (1)- 

  گانه هفت هاى قرائت: نهم

 یكى است، شده گفته گانه هفت حروف براى كه معانى و وجوه از

  هاى قرائت همان گانه هفت حروف این از منظور كه است این دیگر

 .باشد مى گانه هفت

 همان قرائت هفت این از منظور اگر: است این وجه این پاسخ

ئت فت هاى قرا نه ه عروف گا ست، م صل در ما ا گاهى» ف  به ن

ئت طالن «ها قرا ین ب یه ا مال و نظر ضیح را احت یم تو گر و داد  ا

ظور فت آن، از من ئت ه لق طور به قرا یین بدون و مط  باشد، تع

 .است هفت از تر بیش ها قرائت تعداد كه است مسلم

 ها قرائت تعداد گرچه كه كند تفسیر و توجیه چنین كسى اگر و

ست تر بیش قرآن در لى ا مات و گر را قرآن كل یك ا ساب یكا  ح



 اختالف پس شود، نمى خوانده نوع هفت از بیش اى كلمه هر كنیم،

. بود نخواهد نوع هفت از بیش قرآن از اى كلمه هر در ها قرائت

 كلمات اغلب و اكثر منظور، اگر كه است این توجیه این جواب

 در كه كلماتى زیرا بود نخواهد درست گفتار این باشد؛ قرآن

فت با قرآن ئت ه نده قرا سیار شود مى خوا ستند كم ب گر و ه  ا

 كه آید مى پیش دیگرى اشكال باشد، قرآن كلمات از بعضى منظور

ضى مات از بع فت از بیش با قرآن كل ئت ه فظ قرا  شوند، مى تل

 كلمه و قرائت دو و بیست با كه «الّطاغوت عبد و» جمله مانند

 .شود مى خوانده شكل سى از بیش با كه «افّ »
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 در كه ها نظریه اكثر مانند نظریه این ها، این همه بر عالوه

ین سئله ا جود م یت مورد با دارد، و فت حروف هاى روا نه ه  گا

 .كند نمى تطبیق

  مختلف هاى لهجه: دهم

 نازل ها آن طبق بر قرآن كه گانه هفت حروف از منظور: گویند مى

ست، شده جه ا لف هاى له شد مى مخت كن كه با ست مم فظ یك در ا  ل

 .باشد داشته وجود

 «1. »است پذیرفته خود كتاب در رافعى را نظریه این

 در عرب قبایل از یك هر كه است این نظریه این توضیح -(1) 

 پیدا اختالف هایشان لهجه اختالف حسب به كلمه یك تأدیه و تلفظ

 «گاف» به ها عراقى «یقول» كلمه در را «قاف: »مثال كنند، مى

سى بدیل فار ند مى ت هل و كن مان شام ا مزه» به را «قاف» ه  «ه

 قبایل تمام كه قرآن خواندن تسهیل منظور به سازند مى مبدل

 را قرآن آسانى به بتوانند دارند، كه اى لهجه هر با مسلمان

ند، مه بخوان ین ه جه ا ئت در ها له جویز قرآن قرا ست شده ت  ا

یرا صار ز جه یك در انح لزام و له مه ا یل ه جه آن بر قبا  له

حد ئت وا یل بر را قرآن قرا سانى و قبا جه آن با كه ك  له

 .نمود مى مشكل ندارند آشنایى

 خود لهجه با قومى و قبیله هر كه شد داده اجازه جهت بدین

 .بخوانند را قرآن

 كثرت به اشاره دارد، وجود مورد این در كه هفت عدد اما و

 به كثرت و زیادت در معموال هفت عدد زیرا معین عدد نه است

 عرب لغت هاى لهجه كثرت با عدد این حساب این با رود، مى كار

 .ندارند منافاتى هستند، لهجه هفت از بیش مسلما كه



سخ ین: پا یه ا ین با هم، نظر ترین كه ا قوال به یه و ا  ها نظر

 :زیرا رسد نمى نظر به درست باشد، مى

ین -1 یه ا تى با نظر مر از كه روای مان و ع قل عث  شده، ن

 نازل قریش لهجه و لغت به قرآن آنان نقل به كه دارد منافات

ست شده تى و ا مر، ح بن ع سعود ا ى» كه را م تى» را «حین حّت  ع

  خالف بر قرائت این كه این دلیل به نمود، منع خواند، مى «حین

 .باشد مى قریش لهجه و لغت

 قریش از دو هر كه هشام و عمر اختالف با نظریه این باز و -2

 .نیست سازگار بودند،

 از قسمتى صراحت و روایات این مورد با نظریه این نیز و -3

فات ها آن یرا دارد منا ین از ز یات ا نین روا ید مى بر چ  كه آ

ظور فت حروف از من نه، ه ختالف گا صل و جوهره در ا فاظ ا  و ال

 .ها آن تلفظ چگونگى در نه است كلمات
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 كردن حمل و تأویل كه است این نظریه این در چهارم اشكال -4

 این ظاهر خالف كنایى، و رمزى معناى بر و كثرت به هفت عدد

 .هاست آن از اى پاره صریح خالف بلكه روایات

 هم االن كه است این نظریه این الزمه ها این همه از گذشته -5

 كه صورتى در نمود، قرائت متعدد هاى لهجه با را قرآن توان مى

 .است مسلمانان تمام قطعى روش و سیره خالف بر حكم این

گر فداران ا ین طر یه ا عا نظر ند اد ئت كه كن جه به قرا  هاى له

لف ست بوده جایزه قبال مخت لى ا عدا و سخ ب یده ن  یك بر و گرد

 سخن این: گفت باید نظریه این پاسخ در است، شده منحصر لهجه

 .كند نمى تأیید را آن شاهدى و دلیل هیچ و نیست بیش ادعایى

گر و جود به ا سخ و مان با -(1) ن ماع ه عى اج فظ در كه قط  تل

 در. كنند استدالل دارد، وجود متعارف، و واحد لهجه با قرآن

سخ فت خواهیم آن پا یر و مدرك كه گ ناى ز ماع ب فاق و اج  ات

 روز در مختلف هاى لهجه با قرآن تلفظ جواز كه است این علما

سلم اول بوده م ست ن گر و ا جه با قرآن نزول ا لف هاى له  مخت

 گویند، مى نظریه این صاحبان كه طور همان شود، مسلم و ثابت

ین در ماع شالوده صورت ا یزد مى هم بر اج ماعى و ر جود اج  و

 .داشت نخواهد



ین، بر عالوه یات از چه آن ا فت حروف روا نه ه ستفاده گا  ا

 توسعه گانه، هفت حروف تجویز براى پیامبر اصرار علت شود، مى

 چگونه بنابراین است، بوده مسلمانان بر قرآن قرائت تسهیل و

 از كمى دوران و برهه یك به تنها تسهیل و رخصت این تواند مى

 كه است ممكن چگونه و شود برداشته سپس داشته، اختصاص زمان

 مسلمانان كه صورتى در پیوندد، وقوع به اجماعى آن، خالف بر

عد هاى دوران در سهیل به ب سعه و ت ند تر بیش تو ند نیازم  بود

یرا عداد روز به روز ز سلمانان ت یروى شده، تر بیش م مودن پ  ن

 .شد مى مشكل واحد و معین لهجه یك از ها آن

ین در ما، مین به جا ا ندازه ه قوال از ا یه و ا  كه ها نظر

باره فت حروف در نه ه ته گا ند، گف فا ا نیم مى اكت یه از و ك  بق

 .نماییم مى نظر صرف ها آن پاسخ و ها نظریه

  نتیجه و خالصه

 مفهوم و معنا گانه هفت حروف با قرآن نزول: كه این بحث خالصه

نابراین ندارد؛ صحیحى ید ب تى با ین در كه روای قل مورد ا  ن

 این كه روایاتى به توجه با مخصوصا گذاشت، كنار است، شده

 حرف یك با را قرآن شدن نازل نموده، تكذیب را روایات گروه

 قرائت در كه را اختالفات همه این و كنند مى تأیید روش یك و

جود قرآن یان خود به دارد، و یان و راو ستند قرآن قار  م

 .سازند مى
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 (1)- 

  قرآن تحريف مسئله درباره بحثى 8 بخش

 تحریف مسئله در مسلمانان عقیده تحریف اقسام و معانى -(2) 

 نظر از تحریف قرآن تحریف عدم دالیل قرآن در تالوت نسخ قرآن

یف قرآن ظر از تحر یث و سنت ن ئت احاد  در قرآن هاى سوره قرا

ماز یف عدم ن سیله به قرآن تحر فا و یف عدم خل  در قرآن تحر

 دالیل خلفا از بعد هاى دوران در قرآن تحریف عدم عثمان دوران

 :آن پاسخ و قرآن تحریف طرفداران

یف یل و تورات تحر یر قرآن انج نان ام یات( ع) مؤم یف روا  تحر

 شد؟ آورى جمع چگونه قرآن
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 (1)- 

  تحریف اقسام و معانى

 مسئله آید مى پیش قرآن درباره كه حساسى و مهم مسائل از یكى

 مسائلى مطلب این بررسى از قبل ولى است «مجید قرآن تحریف»

نوان به را مه ع طرح مقد نیم مى م صل به سپس و ك لب ا  مط

 :پردازیم مى

 چیست؟ تحریف

 بعضى به نسبت كه شود مى استعمال معنى چند به «تحریف» لغت

عانیش از قع قرآن در م سبت شده، وا ضى به ن عانى بع گرش م  دی

هى سبت و ندارد قرآن به را ضى به ن عانى از بع گرش م  راه دی

ختالف مورد قرآن، به آن یافتن ست ا نك. ا صیل به ای  آن تف

 :پردازیم مى

 تغییر خود مورد از اى كلمه یا چیزى اگر: معنا در تحریف -1

 این شود، استعمال اش واقعى معناى و مورد غیر در و شود داده

مل یف نوعى را ع ند مى تحر نان نام یف كه چ یه در تحر  شریفه آ

 :است آمده معنا همین به ذیل

 «1. »م واِضِعهِ  ع نْ  اْلك ِلم   ُیح رُِّفون   هاُدوا اَلِذین   ِمن  

هى یان از گرو تار یهود عانى از را خدا گف قى م  به آن حقی

 .كنند مى تحریف و داده تغییر دیگر مواردى و معناها



 مجید قرآن تفسیر در اختالف و تردید بدون معنا این به تحریف

 تفسیر زیرا است شده واقع

__________________________________________________ 
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یات كردن عانیى به قرآن آ صود و هدف كه م ست، قرآن مق  نی

سیار یده ب ست شده د  صاحبان و گذاران بدعت -(1) تر بیش و ا

ید سد عقا طل، مذاهب و فا ید قرآن در با نین به مج سیر چ  و تف

 تمایالت و نظریات طبق بر را آن آیات و اند شده مرتكب تحریفى

سانى یل خود نف موده تأو كار با و ن شان و اف یق عقاید  تطب

ند، داده شوایان كه صورتى در ا مه و مذهبى پی  از( ع) هدى ائ

نین سیر چ فى و تف نع شدیدا تحری موده، م كب ن  سخت را آن مرت

مت مورد كوهش و مال ند داده قرار ن نان ا تاب در كه چ  كافى ك

مده ست آ مام كه ا مه طى( ع) باقر ا یر سعد به اى نا نین خ  چ

شت نان: »نگا شت را قرآن آ ته سر پ ند انداخ  الفاظ و حروف و ا

 قرآن. كنند مى تحریف را قوانینش و معانى نموده، حفظ را آن

ند مى را لى خوان قوق و یت را آن حدود و ح مى رعا ند ن ته. كن  كو

ظران ندن به قرآن از ن سرور آن ظاهر خوا شحالند و م لى خو  و

شمندان ین از دان قوق كه ا كام و ح یت قرآن اح مى رعا  شود ن

 «1.« »محزونند و غمگین بسیار

یف -2 كات و حروف در تحر گر: حر كات یا و حروف ا ضى حر  از بع

مه یر قرآن هاى كل ناى كه طورى به شود داده تغی  هیچ آن مع

نه یر گو یدا تغی ند، پ ین نك مل ا یز ع یف نوع یك ن سوب تحر  مح

 .شود مى

ین نه ا یف گو یز تحر ند ن یف مان ناى به تحر  قرآن در اول مع

قع ست، شده وا یرا ا حث در ما ز ئت ب بت قرا مودیم ثا  كه ن

ئت نه ده هاى قرا تواتر طور به گا بت م شده ثا ست ن شت و ا  برگ

  هاى قرائت این از یكى با تنها قرآن كه است این بر مطلب این

نه ده قت گا یه و دارد مطاب ئت بق یادت جز به ها قرا  یا و ز

 .باشند توانند نمى نقصانى

یف -3 مات در تحر گر: قرآن كل مه ا ماتى یا و كل  قرآن از كل

شته فزوده قرآن بر یا و شود بردا قت كه طورى به شود ا  حقی

یر قرآن بد تغی مان و نیا نه ه مده فرود كه گو ست، آ فوظ ا  مح

 .نامند مى «تحریف» نیز را عمل این بماند،



 راه قرآن به تردید بدون اسالم صدر در نیز معنى بدین تحریف

 :زیرا است یافته

مان تاریخ، گواه به: اوال فتش دوران در عث سمت یك خال  از ق

 شهرهاى در نیز استاندارانش به و سوزاند را موجود هاى قرآن

 جمع خودش كه چه آن جز به را ها قرآن تمام داد، دستور اسالمى

 هاى قرآن كه رساند مى مطلب این. بسوزانند است، نموده آورى

 بود، نموده آورى جمع عثمان خود كه قرآنى با شده، سوزانده

 از و سوزاندن براى علتى گرنه و است داشته مغایرت و اختالف
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 .نبود ها آن بردن بین

 آن اخــتالف مــوارد دانشــمندان و علمــا از اى عــده: ثانیــا و

 صاحب -سجستانى داود ابو جمله از اند، نموده معین را ها قرآن

 المصاحف كتاب را آن نوشته، كتابى موضوع این در -معروف سنن

 .است نامیده

 :شود مى استفاده مطلب دو گفتار این از

كى ین ی مان دوران هاى قرآن: كه ا كدیگر با عث فاوت ی  مت

 كلمات و كلمه نقصان یا و زیادت معناى به تحریف و اند بوده

 واقع با مطابق ها آن از یكى تنها و است یافته راه ها آن به

نه هر از و یادت گو صان و ز فوظ نق ست بوده مح  به و -(1) ا

یده نى ما عق مان كه قرآ مع عث موده، آورى ج مان ن  قرآن ه

مول و متداول یان در مع سلمانان م سالم صدر م شد مى ا  از كه با

 گرفته( ص) اكرم رسول خود از بوده، واقع با مطابق جهت هر

 .است شده

 تنها كه كسانى تمام عقیده به و ما عقیده به: كه این دوم

جود قرآن عى را مو تواتر و قط ند، مى م یف دان ناى به تحر  مع

یادت صان یا ز مه نق ضى در كل سالم صدر هاى قرآن از بع  راه ا

شته ست دا لى ا صر در و مان ع یف هاى قرآن كه عث ته تحر  یاف

هرا شده، سوزانده یف ق نى آن به تحر یز مع یان از ن فت م  و ر

 دست در بود، محفوظ و خالى نقصان و زیادت از كه قرآنى تنها

 .ماند باقى مسلمانان

لى سانى و مام كه ك سالم صدر هاى قرآن ت عى را ا تواتر و قط  م

 بپذیرند را تحریف نیز موجود قرآن در كه مجبورند دانند، مى



یاد و كم و ضى بودن ز مات از بع بول را آن كل ند ق یرا نمای  ز

 كه گویند مى دیگر مفسرین از بعضى و طبرى مانند گروه، این

 با نیز عثمان دوران تا و است شده نازل گونه هفت به قرآن

 از را ها قرآن آن همه عثمان ولى شد مى خوانده گونه هفت همان

ها و برد بین كى با كه را خود قرآن تن غات آن از ی  و ل

نه فت هاى گو نه ه گارش گا ته ن شت باقى بود، یاف  آن از و گذا

 همه واقع در كه دیگر گانه شش هاى لغت و ها روش بعد به زمان

 «1. »رفت بین از است، بوده قرآن از نیز ها آن

 یا و كم قرآن، از اى سوره یا و آیه اگر: آیات در تحریف -4

ضافه آن بر لى شود ا ین و یادت ا صان و ز یرى نق قت در تغی  حقی

تاب و قرآن جود به آن بودن خدا ك سول و نیاورد و ( ص) خدا ر

یز یه آن یا و سوره آن ن سلم طور به را آ  خوانده قرآن در م

شد، ین با مل ا ین با ع صیات و شرایط ا كى خصو هاى از ی  معنا

 شده واقع قرآن در قطعا معنا این به تحریف و باشد مى تحریف

 .است

 اتفاق به اسالم پیامبر كه است آیاتى جمله از «هللاّ  بسم» مثال

 جز به سوره هر از پیش مسلمانان،

__________________________________________________ 
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 قرآن از حال این با ولى نمود مى قرائت را آن «توبه» سوره

 .است اختالف مورد آن بودن

 قــرآن جــزء را «هللاّ  بســم» ســنت اهــل علمــاى از اى عــده زیــرا

مى ند ن تى و دان یده به ح یروان عق لك پ ندن ما  در آن خوا

هاى جب نماز بل وا مد سوره از ق صوص موارد در جز ح كروه مخ  م

شد مى لى با گر عده و نان از دی سم» آ ئى را «هللاّ  ب  قرآن از جز

 .دانند مى

 اهل علماى میان در تنها نظر اختالف این كه داشت توجه باید

ست، سنت ما ا ما ا شمندان و عل قا شیعه دان ختالف بدون و متف  ا

 هاى سوره تمام جزء توبه سوره استثناى به «هللاّ  بسم: »گویند مى

شد، مى قرآن نان با سیر در كه چ مد سوره تف ین در ح  باره ا

 .نمود خواهیم بحث مشروحا

 وجود به قرآن در زیادتى اگر: كردن زیاد با تحریف -5 -(1) 

 دهد تغییر را قرآن واقعیت و ماهیت حقیقت، كه طورى به آید



ته و سمتى كه شود گف جود قرآن از ق ست، خدا كالم مو ین نی  ا

نه یر گو یادت و تغی یز ز یف» ن یده «تحر یف و شود مى نام  تحر

 میان در آن بطالن و است نیافته قرآن به راهى اصال معنا بدین

 .باشد مى بدیهیات و ضروریات از و مسلم مسلمانان تمام

 و تنقیص «تحریف» معانى از دیگر یكى: نمودن كم با تحریف -6

 تمام بر موجود قرآن: بگوییم كه معنى بدین است، نمودن كم

 در آن از قسمتى و نیست مشتمل است شده نازل آسمان از چه آن

 تحریف است؛ رفته بین از بعدى هاى دوران در یا و تدوین موقع

 .باشد مى ما بحث موضوع جا این در كه است معنى این به

 است، اختالف مورد مجید قرآن به تحریف گونه این یافتن راه

عدودى عده ما از م ته را آن عل ند پذیرف ثر و ا ما اك  را آن عل

 خالى و دانیم مى مردود شدیدا را آن نیز ما و دانند مى مردود

 .شناسیم مى حقیقت از
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  قرآن تحریف مسئله در مسلمانان عقیده

عروف شهور و م یان در م سلمانان م ین م ست ا یف كه ا  به تحر

ناى یر مع صل در كه اخ ضیح پیش ف نى شد داده تو یف یع  به تحر

ناى سمتى شدن كم مع یات از ق گز قرآن آ ست نداده رخ هر . ا

 كه است قرآن همان عینا است، مسلمین دست در فعال كه قرآنى

 .است شده نازل( ص) پیامبر بر

یادى عده ما از ز شمندان و عل ین بر دان یت ا صریح واقع  ت

كرده ند، ن ند ا شواى مان حدثین پی  عدم كه( ره) صدوق شیخ م

یف ید جزو را تحر یه عقا ند مى امام ند و دا فه شیخ مان  الطائ

 این بر صراحت به تبیان خود تفسیر اول در كه طوسى جعفر ابو

 مرتضى سید خود استاد از را نظریه این و كند مى تأكید مطلب

 این در كه را او دلیل گاه آن و كند مى نقل نیز الهدى علم

 .كند مى بازگو باشد، مى دالیل ترین محكم و بهترین مورد

 قــرآن در را تنقــیص معنــاى بــه تحریــف كــه كســانى از بــاز

 خود تفسیر مقدمه در كه است طبرسى معروف مفسر پذیرند، نمى

 .دارد صراحت آن رد به البیان مجمع

 كشف در كه است جعفر شیخ الفقها شیخ تحریف، منكرین از باز

طا یف عدم بر الغ عاى قرآن در تحر ماع اد ید مى اج  از و نما

 قول الوثقى عروة خود كتاب در كه شهشهانى بزرگ عالمه هاست آن

 باز و دهد مى نسبت مجتهدین قاطع اكثریت به را تحریف عدم به

 علم و وافى در فیض محسن مال مرحوم مشهور، محدث هاست، آن از



قین هد -(1) و« 1» الی مان و بزرگ مجا لم قهر نش و ع  شیخ دا

 .الرحمن آالء خود تفسیر مقدمه در بالغى جواد محمد

__________________________________________________ 

 .130 الیقین، علم ؛274/ 5 وافى،( 1) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  255: ص

 دانشمندان اكثر به را تحریف عدم عقیده نیز علما از اى عده

سبت بزرگ ند، داده ن ند ا گوار شیخ مان ید شیخ بزر  جامع و مف

لوم لف ع حوم مخت هایى شیخ مر قق و ب شمند مح ضى دان  هللاّ  نور قا

 .شوشترى

 درباره كه شیعه علماى و دانشمندان تمام: كه گفت توان مى و

مت تابى اما موده، تألیف ك طاعن به ن فا م ند؛ شده وارد خل  ا

 طعن در زیرا اند داشته را تحریف عدم به عقیده و نظریه همان

 كه عصر آن در موجود هاى قرآن سوزاندن به خلفا، بر ایراد و

 استناد آن مانند اعمالى و گرفت انجام سوم خلیفه وسیله به

ند كرده لى ا سئله از و یف م گز تحر سم هر یان به سخنى و ا  م

 از تر بیش شد، مى واقع تحریف اگر كه صورتى در اند، نیاورده

 .شد مى مطرح و بود انتقاد و طعن عامل ها قرآن سوزاندن

صه ین خال یه: كه ا شهور نظر یان در م شمندان م قین و دان  محق

مان شیعه، یه ه یف عدم نظر ست تحر كه ا ین بل یه ا  مورد نظر

فاق یان در ات نان م شد مى آ ها با فراد تن حدثین از معدودى ا  م

یز اى عده و شیعه ماى از ن هل عل یه سنت ا قوع نظر یف و  را تحر

 .اند پذیرفته

 و رأى كه «كالم» علماى از اى عده: گوید مى باره این در رافعى

ــارى ــود از ابتك ــته خ ــه و نداش ــز ب ــن ج ــدس و ظ ــى ح  دانش

ته ند نیندوخ جت و جدال راه جز به و ا شى لجا  پیش در رو

 از واهى مطالب طرح با و باشند مى تحریف به قائل اند، نگرفته

 از بخشى شدن حذف به قرآن، تدوین و آورى جمع در خودشان پیش

 «1. »كنند مى تفّوه قرآن، آیات

حوم سى مر مع در طبر یان مج یف به قول الب شوّیه به را تحر  و ح

 .است داده نسبت سنت اهل ظاهربین و اطالع بى افراد

 تالوت نسخ به عقیده كه شد خواهد روشن آینده فصل در: مؤلف

 .باشد مى تحریف به عقیده همان عینا



 اهل علماى میان در كه تالوت در نسخ به اعتقاد صورت این در

 در نیز تحریف به اعتقاد بودن مشهور مستلزم است، مشهور سنت

 !شیعه میان در نه بود خواهد آنان میان
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  قرآن در تالوت نسخ

 ضبط قرآن در آیات، از بخشى كه معتقدند سنت اهل علماى اكثر

 شده نسخ را آیات گونه این و است شده ساقط قرائت از و نشده

 است شده نسخ قرآن آیات از قسمتى تالوت بنابراین،. نامند مى

نان و یاتى ای لت كه را روا ند مى دال صر در: »ك  قرآن پیامبر ع

گرى مان به ،«بود دی تار ه شان و گف  گواه و شاهد پندار

 قسمتى جا این در دانیم مى الزم خود بر كه است این گیرند، مى

ین از یت ا حث مورد را ها روا سى و ب هیم قرار برر  و صحت و د

 كه روایات این پذیرفتن كه آن چه سازیم، روشن را ها آن سقم

لت سخ بر دال ند، مى تالوت ن ستلزم كن سئله پذیرفتن م یف م  تحر

 .است

 (1)- 

  تالوت نسخ روایات اما

بن -1 باس ا قل ع موده ن ست ن مر كه ا بر باالى در ع فت من : گ

ند، مد خداو ستاد حق به را( ص) مح تابى وى بر و فر  نازل ك

 ما كه است رجم آیه نمود، نازل خداوند كه آیاتى از و نمود

ندیم را آن یدیم و خوا بق بر و فهم مان ط یه ه  رسول كه بود آ

نا خدا نده ز سار را كن مود سنگ عد و ن یز ما وى از ب مین ن  ه

 بگذرد امت این بر دورانى كه ترسم مى ولى كشیدیم پیش را روش

نده كه ید اى گوی یه! سوگند خدا به: بگو جم آ  قرآن در را ر

یدا مى پ سیله به و كنم ن مودن ترك و مى ن ستاده خدا كه حك  فر

 .بیفتند ضاللت به است،

 و مرد هر براى خدا كتاب در رجم حكم آرى،: گفت گاه آن عمر

  ما كه آیاتى از و است ثابت كند، زنا همسر داشتن با كه زنى

ندیم، مى قرآن در ین خوا یه ا بوا ال: »بود آ بائكم عن ترغ  آ

  ان بكم كفر فاّنه
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 بكم كفرا انّ : »كه بود صورت بدین یا« 1» «آبائكم عن ترغبوا

 «2. »«آبائكم عن ترغبوا أن

ید مى سیوطى بن: گو شته ا تاب در ا صاحف ك یث از الم  سعد بن ل

نین ست آورده چ سى اول: ا مع را قرآن كه ك مود، آورى ج بو ن  ا

 تا آورد را رجم آیه نیز عمر: نوشت وى براى زید و بود بكر

 آیه بر گواهى و شاهد بود، تنها چون ولى شود ضبط قرآن در

 «3. »نكرد ضبطش و نپذیرفت زید نداشت، آن بودن

لف یه: مؤ مى آ مر از كه رج ید وارد ع ته وى از و گرد  پذیرف

 :است شده نقل صورت چند به نشد،

 نكاال البّتة فارجموهما الشّیخة و الشّیخ زنى اذا» كه این یكى

 الشّیخة و الشیخ» كه این دیگرى و« 4» «حكیم عزیز هللاّ  و هللاّ  من

ما ة فارجموه ما البّت ضیا ب ّذة من ق ین سوم صورت و «الّل  كه ا

 صورت هر به «البّتة فارجموهما زنیا اذا الشّیخة و الشّیخ انّ »

 رجم حكم كه اى آیه است، مسلمانان دسترس در فعال كه قرآنى در

ستفاده آن از جود شود، ا گر و ندارد و ین ا یت ا  صحیح روا

 .است شده ساقط قرآن از رجم آیه البد باشد،

 نقل خطاب بن عمر از اعتماد مورد و موثق سند با طبرانى -2

موده یون یك داراى قرآن كه -(1) ن ست و میل فت و بی  هزار ه

ست حرف جود قرآن كه حالى در« 5. »ا  هم آن سوم یك به مو

 رفته بین از قرآن ثلث دو از بیش روایت، بنابراین و رسد نمى

 .است

 را( ص) محمد خداوند، كه كند مى نقل عمر از عباس ابن باز -3

 آن آیات جزء رجم آیه كه فرستاد كتابى وى با و كرد مبعوث

 سنگسار را كننده زنا خدا رسول آیه همان مضمون طبق و بود

 عمر سپس كردیم، عمل روش همین به وى از بعد نیز ما و نمود

فت ین قرآن در ما: گ یه ا ندیم مى را آ بوا ال و» خوا  عن ترغ

. «آبائكم عن ترغبوا ان بكم كفرا انّ » «بكم كفر فاّنه آبائكم

«6» 

 كسانى شماها از حتما: گفت مى عمر ابن كه كند مى نقل نافع -4

ند فت خواه مه من كه گ ته فرا را قرآن ه لى ام گرف  چه او و

 از قرآن از زیادى قسمت زیرا است كدام قرآن همه كه داند مى

  رفته بین
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 پدران از نمودن اعراض زیرا نكنید اعراض تان پدران از( 1) 

 .است یكسان كفر با

 .116/ 5 مسلم، صحیح ؛26/ 8 بخارى، صحیح( 2) 



 .101/ 2 اتقان،( 3) 

 كنید سنگسارش حتما كند، زنا پیرزنى یا و پیرمرد اگر( 4) 

 .حكیم و عزیز خداوند و پروردگار سوى از است عقوبتى كه

 .121/ 1 اتقان،( 5) 

 .47/ 1 احمد، مسند( 6) 
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ست، ین ا ست ا ید كه ا ید با  در كه را چه آن قرآن از من: بگو

 «1. »ام گرفته فرا دارد، وجود ظاهر

یر بن عروة -5 شه از زب قل عای ند مى ن فت مى او كه ك  در: گ

 ولى شد مى خوانده آیه دویست احزاب سوره( ص) خدا رسول دوران

مان چون شت را ها قرآن عث عال چه آن جز به سوره آن از نو  ف

 «2. »نیامد ما دست به است، موجود

یده -6 تر حم بو دخ قل یونس ا ند مى ن شتاد پدرم: كه ك  سال ه

 انّ : »خواند چنین من براى عایشه مصحف از را آیه این داشت،

ته و هللاّ  صّلون مالئك لى ی بىّ  ع ها یا الّن ذین اّی نوا اّل  صّلوا آم

یه سلیما سّلموا و عل لى و ت ذین ع صلون اّل فوف ی . «االّول الّص

یده ید مى حم ین: گو یان ا تى در جر نوز كه بود وق مان ه  عث

 «3. »بود نداده تغییر را ها قرآن

 موسى ابو كه كند مى نقل پدرش از اسود بن حرب ابو -7 -(1) 

شعرى صره قراء از ا عوت ب مود، د صد ن فر سی مه كه ن یان ه  قار

 آنان به خطاب موسى ابو گشتند، حاضر وى نزد در بودند، قرآن

 قرآن هستید، بصره اهل قاریان و نیك مردان شما: گفت چنین

 فرا قساوت را شما قلب تا نكنید طوالنى را آرزوها و بخوانید

یرد نان! نگ مت كه چ شته هاى ا ثر در گذ هاى ا  دراز و دور آرزو

 مبتال قلب قساوت بیمارى به بودند، داده جا هایشان دل در كه

 نظر از كه خواندیم مى اى سوره قرآن در ما: گفت گاه آن شدند،

 دانستیم مى برائت سوره مانند آیاتش، لحن شدت و بودن طوالنى

 خداوند كه آیه این جز به ام، كرده فراموش را سوره آن من و

ید مى بن كان لو: »فرما یان و آدم ال غى مال من اد یا البت  واد

راب االّ  آدم ابن جوف یمأل ال و ثالثا  را اى سوره باز« 4» «الّت

ندیم مى قرآن در كى شبیه كه خوا سبحات» از ی  را آن و بود «م

یز موش ن ها و ام كرده فرا ین تن یه ا  یا: »دارم یاد به را آ

ها ذین اّی  فى شهادة فتكتب تفعلون ال ما تقولون لم آمنوا اّل

 «5. »«القیامة یوم عنها فتسألون اعناقكم



 را احزاب سوره! زر: گفت من به كعب بن ابى: گوید مى زر -8

  این بلكه نه،: گفت آیه، سه و هفتاد: گفتم دانى؟ مى آیه چند

 «6. »بود آن از تر بیش یا بقره مانند سوره

__________________________________________________ 

 .41 -40/ 2 اتقان،( 1) 

 .41 -40/ 2 همان،( 2) 

 .100/ 2 همان،( 3) 

گر( 4)  سر ا شت دو آدم پ ناور د شته ثروت از پر په شد، دا  با

شت آرزوى هد را سومى د مود خوا سر شكم و ن  جز به را آدم پ

 .كرد نخواهد پر چیزى خاك،

سانى( 5)  مان كه ك ید، آورده ای مل كه را چه آن چرا ا  ع

 نوشته شما علیه شهادتى عمل، بى گفتار كه گویید مى كنید، نمى

. گرفت خواهید قرار مؤاخذه و سؤال مورد قیامت روز و شود مى

 .100/ 3 مسلم، صحیح

 .43/ 2 احمد، مسند حاشیه در العمال كنز منتخب( 6) 
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 كه كنند مى نقل شهاب ابن از انبارى ابن و داود ابى ابن -9

 دست در چه آن از تر بیش قرآن كه است رسیده ما به: گفت وى

ست، لى بود شده نازل ما ما و یان و عل  قرآن حافظ كه قار

 از زیادى قسمت نتیجه در و شدند كشته یمامه جنگ در بودند،

 «1. »نرسید ما دست به بود، نشده نوشته كه قرآن

  جزء نیز آیه این: گفت مى وى كه كند مى نقل عایشه از عمر -10

یات گر آ شر: »بود قرآن دی ضعات ع مات ر حرمن معلو  سپس« 2» «ی

ین یه ا یه با آ مس» آ مات -(1) خ سخ «معلو یه دو هر و شد ن  آ

تى عد ح شت در از ب سول گذ یز( ص) خدا ر نار در مدتى تا ن  ك

 «3. »شد مى خوانده قرآن آیات سایر

سور -11 مة بن م قل مخر ند مى ن مر كه ك بد بن ع مان ع  بن الرح

 «مّرة اّول جاهدتم كما جاهدوا ان» آیه نیز تو آیا: گفت عوف

 پیــدا مــا كــه طــور همــان كنــى نمــى پیــدا قــرآن در را« 4»

مى نیم؟ ن بد! ك مان ع سخ در الرح مر پا فت ع ین: گ یه ا یز آ  ن

 «5. »است رفته بین از دیگرى آیات مانند

 به روزى انصارى مخلد بن مسلمة: گوید مى كالعى سفیان ابو -12

نان فت آ یه دو آن از: گ لى بوده قرآن جزء كه اى آ  قرآن در و



 ابو حتى آنان از یك هیچ! بدهید خبر من به است، نشده ضبط

 آن نتوانست بود، ها آن میان در كه نیز مالك بن سهد الكنود

یه دو ند، را آ بن بخوا سلمة ا ین م یه دو ا ند را آ  انّ : »خوا

ذین نوا اّل هدوا و هاجروا و آم  و باموالهم هللاّ  سبیل فى جا

ذین و. المفلحون انتم ابشروا أال انفسهم  نصروهم و آووهم اّل

 نفس تعلم ال اولئك علیهم هللاّ  غضب اّلذین القوم عنهم جادلوا و

فى ما هم أخ عین قّرة من ل ما جزاء أ لون كانوا ب  و« 6» «یعم

 «خلع» سوره نام به سوره دو كه است آمده چند اسنادى با باز

 داشته وجود كعب بن ابى و عباس ابن مصحف در «حفد» سوره و

 :است سوره دو آن آیات از كه

همّ »  ا الّل ستعینك اّن ستغفرك و ن ى و ن یك نثّن فرك ال و عل  و نك

 نعبد اّیاك الّلهمّ . یعجزك من نترك و نخلع
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 .50/ 2 همان،( 1) 

لوم كه خوردن شیر بار ده( 2)  مى و مع شد حت شر با مت ن  حر

 .كند مى

 .167/ 4 مسلم، صحیح( 3) 

 .جنگیدید اول دفعه كه طور همان! جنگیدید اگر( 4) 

 .42/ 2 اتقان،( 5) 

 با خدا راه در كردند، هجرت و آوردند ایمان كه كسانى( 6) 

هاد خویش هاى ثروت و ها جان ند، ج  كه شما بر باد مژده نمود

 نمودند شان كمك و دادند جا آنان به كه كسانى و. رستگارانید

بر در و فراد برا ضب مورد ا ند غ نان از خداو فاع آ ند، د  نمود

 سبب كه هایى نعمت چه داند نمى كس هیچ كه هستند كسانى ها آن

 ها، نعمت این است؛ گردیده آماده آنان براى است چشم روشنایى

/ 2 اتقان،. اند داده انجام ها آن كه است اعمالى پاداش و جزا

42. 
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صّلى لك و سجد و ن یك و ن سعى ال فد و ن جو نح تك نر شى و رحم  نخ

كافرین عذابك انّ  عذابك حق بال ین« 1» «مل سمتى بود ا  از ق

یاتى سخ به ها آن با كه روا یات از اى پاره تالوت ن  قرآن آ

 .است شده استدالل

ین در یات مورد ا گرى روا جود دی مه آوردن كه دارد و  ها آن ه

 .ندارد لزومى



سخ سخ: پا سمتى تالوت ن یات از ق سقاط و قرآن آ ئت از آن ا  قرا

 تحریف كه طور همان باشد، مى قرآن تنقیص و تحریف همان عینا

بول مورد قرآن بود، ق سخ ن یز تالوت ن شكال از خالى ن ست ا  نی

 و است بوده( ص) پیامبر خود وسیله به یا نسخ این زیرا -(1)

 مسلمانان ریاست و زعامت وى از بعد كه افرادى وسیله به یا

 .گرفتند دست به را

یه نى: اول نظر قوع یع سخ و یامبر خود از ن تاج( ص) پ  به مح

 آن توان نمى متزلزل روایات این با و است قطعى گواه و دلیل

 خبر با قرآن دانشمندان، تمام عقیده به زیرا نمود اثبات را

حد بل وا سخ قا ست ن نان از اى عده و نی تب در آ صول ك تب و ا  ك

گر ین بر دی لب ا صریح مط موده ت ند ن كه« 2. »ا یده به بل  عق

 ظاهر از كه آنان و وى پیروان و شافعى مانند علما از گروهى

یروى قرآن ند، مى پ سخ كن بار و سنت با قرآن ن عى اخ یز قط  ن

مى جایز شد ن نا و با لى، به ب مد نق بل بن اح یز حن مین بر ن  ه

 اخبار با را قرآن نسخ گرچه دیگر، گروهى و است بوده عقیده

 جریانى چنین گویند مى ولى دانند مى جایز آور یقین و متواتر

 «3. »است نپیوسته وقوع به

ین با ظر در با و حال ا یات گرفتن ن شمندان، نظر نه دان  چگو

 باشد، مى واحد خبر ها آن مجموع كه روایاتى چنین با توان مى

قوع سخ و یامبر خود به را ن سبت( ص) پ ین بر عالوه داد؟ ن  ا

 است مخالف دیگر روایات مضمون با پیامبر خود به نسخ نسبت

ند، مى ها آن كه سقاط گوی یات از اى پاره ا عد آ یامبر از ب  پ

 .است شده واقع

  بعد كه معنى این به تالوت نسخ به عقیده یعنى دوم نظریه اما

 از بعضى تالوت وقت، هاى حكومت و حاكمان وسیله به پیامبر از

 است قرآن تحریف به عقیده همان این شده، تحریف قرآن آیات

 قرآن تحریف به واقع در باشد، معتقد معنا این به كس هر كه

  علماى اكثر بنابراین است، معتقد

__________________________________________________ 

گارا( 1)  ستعانت تو از ما! پرورد  تو بر و جوییم مى ا

 ورزیم نمى كفر تو بر و گوییم مى ثنا تو به و كنیم مى استغفار

سانى و صیت را تو كه را ك ند، مع موده، ترك كن  دور خود از ن

نیم مى گارا. ك بادت تو به! پرورد نیم مى ع ماز تو براى و ك  ن

نیم مى سجده و خوانیم مى شش تو براى و ك موده كو  تو به و ن

 ترسان تو عذاب از و امیدواریم تو رحمت به آوریم، مى پناه
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 تحریف مسئله توجه بدون معتقدند، تالوت نسخ به كه سنت اهل

یز را ته ن ند پذیرف مین روى. ا صل ه فت توان مى ا  گروه كه گ

یرى ماى از كث هل عل یف به سنت ا قد قرآن تحر شند، مى معت  با

 این از اعم هستند، معتقد قرآن آیات تالوت نسخ به ها آن زیرا

 از اى عده كه چنان. نشود یا شود نسخ نیز ها آیه آن حكم كه

 آیا: كه اند كرده تردید حكم این در سنت اهل اصولیین و علما

نب شخص ند مى ج یاتى توا سخ ها آن تالوت كه را آ ست، شده ن  ا

 دست آیات آن به تواند مى وضو بدون شخص آیا و نه یا بخواند

 اند داده قطعى حكم باره این در ها آن از اى عده و نه یا بزند

 جایز افراد این براى شده، نسخ آیات نمودن لمس و قرائت كه

 .نیست

 از قسمتى نسخ به آنان كه این بر است دیگرى گواه نیز این

یات جه در و قرآن آ یف به نتی ند قرآن تحر ها آرى،. معتقد  تن

لى از اى عده سخ عدم به ها معتز ئل تالوت ن  را آن و شده قا

 «1. »اند دانسته مردود

 به سنت اهل علماى تر بیش كه شد روشن: بیان و توضیح این با

 .اند پذیرفته نیز را تحریف تالوت، نسخ به عقیده واسطه

لى جب جاى و ین تع ست ا ماى از عده یك كه ا هل عل نین سنت ا  چ

سبت ماى و مردود را ن شان عل ین از را خود یده ا ئه عق  تبر

ند كرده تى. ا سى ح حوم آلو سى مر یف به قول كه را طبر  را تحر

 هیچ: گوید مى و كند مى تكذیب است داده نسبت حشویه به تنها

 .است نداشته تحریف به عقیده سنت اهل علماى از یك

جاب تر اع ین انگیز یده او: كه ا یف به عق ما به را تحر  و عل

 علماى گفتار ظاهر از: گوید مى و دهد مى نسبت شیعه دانشمندان

یده شیعه، یف به عق ستفاده تحر سى كه جا آن تا شود مى ا  طبر

بور قام به شده مج فاع م نان از د ید آ یده ،-(1) بیا  عق

 «2. »كند پوشى پرده را فاسدشان

شن قبال ما كه صورتى در ما كه ساختیم رو قین و عل  شیعه محق

یف كار شدیدا را قرآن تحر ند مى ان یف عدم و كن یان در تحر  م

نان سائلى از آ ست م فاق مورد كه ا حاد و ات ماى ات  شیعه عل

 با كه را مرتضى سید استدالل و رأى طبرسى خود حتى باشد، مى

ترین كم و به یل، ترین مح یه دل یف نظر ند، مى رد را تحر  در ك

 «3. »است كرده نقل مفصال خود كتاب
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  قرآن تحریف عدم دالیل

  قرآن نظر از تحریف -1

  قرآن تحریف عدم بر دالّ  آیات

 بحث مقدمه واقع در گردید، آورى یاد پیش فصول در كه مباحثى

یف نك و بود تحر عد ای ین، از ب یل به ا یف عدم دال  قرآن تحر

 به كه قرآن از چند آیاتى به تنها فصل این در و پردازیم مى

 .كنیم مى اكتفا دارند، داللت قرآن تحریف عدم

شاره قبال كه طورى به یف كردیم، ا ناى به تحر قیص مع  و تن

 بدین تحریف و ندارد قرآن به راهى اصال آیات از قسمتى اسقاط

نى ظر از مع ست مردود قرآن ن ضى ما و ا یات آن از بع  كه را آ

 جا این در ریزد، مى درهم را تحریف به عقیده شالوده و اساس

 :آوریم مى

 :اول آیه

 «1. »ل حاِفُظون   ل هُ  ِإَنا و   الذِّْكر   ن َزْلن ا ن ْحنُ  ِإَنا

 حفظ را آن یقین به و فرستادیم فرو را( قرآن) ذكر كه ماییم

 .نمود خواهیم

 مانده محفوظ تحریف از قرآن كه دارد داللت صراحت به آیه این

بد تا و یز ا صون ن هد م ند خوا ند و ما بر در خداو یف برا  تحر

ندگان تاب از كن فاع خود ك هد د باران. كرد خوا  ستمگران و ج

ند ست، نخواه ست توان نت د ند قرآن سوى به خیا  را آن و ببر

  آن در خود دلخواه به و داده قرار خویش ملعبه
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 .بیاورند وجود به تبدیل و تغییر

فداران یه طر یف نظر ین تحر یه ا ند را آ یل نوع چ یه و تأو  توج

 :اند كرده

ند مى -1 ظور: گوی كر» از من ین در كه «ذ یه ا ته كار به آ  رف

 كلمه دیگر هاى آیه در زیرا قرآن، نه است پیامبر خود است،

كر» باره «ذ یامبر خود در ته كار به پ ست رف  كه جا آن ا

 :فرماید مى

ز ل   ق دْ  را   ِإل ْیُكمْ  هللاَُ  أ ْن ُوال  . ِذْك وا ر س یاتِ  ع ل ْیُكمْ  ی ْتُل  در« ]1» هللاَِ  آ

قت ند ،[ حقی یزى خداو یه كه را چ ست تذكر ما  نازل شما بر ا

 بر را خدا روشن آیات كه فرستاده شما سوى به رسولى كرده،

 .كند تالوت شما

نیم مى ظور بی كر از من ین در ذ یه ا سول شریفه آ ست ر  و خدا

ناى نین آن مع ست چ یامبر ما كه ا ستادیم را پ  از را او و فر

 .داشت خواهیم محفوظ اشرار شر

 و «تنزیل» كلمه زیرا است نادرست و باطل تأویل، این: پاسخ

نزال» یه دو آن در كه «ا ته، كار به آ ناى به رف  نازل مع

مودن شد مى ن ین و با مه ا لت كل ین بر دارد دال ظور كه ا  از من

كر» یه دو هر در «ذ ست قرآن آ یامبر نه ا گر و پ ظور ا  از من

 رفت مى كار به آن مشابه و «ارسال» كلمه بود، پیامبر «ذكر»

 .انزال و تنزیل نه است فرستاده معناى به كه

 منظور و است درست دوم آیه در گفتار این كه كنیم فرض اگر

 مورد كه اول آیه در ،-(1) خداست رسول آیه آن در «ذكر» از

حث ست ب سلما ا ین م ست طور ا مى و نی فت توان ن ظور كه گ  از من

 آیه سه زیرا است پیامبر نیز( 9/ حجر) «حفظ» آیه در «ذكر»

 :است شده واقع شریفه آیه این آن، از قبل

 «2. »ل م ْجُنون   ِإَنك   الذِّْكرُ  ع ل ْیهِ  ُنزِّل   اَلِذي أ یُّه ا یا قاُلوا و  

فار شركین و ك ند م سى اى: گفت كر كه ك  نازل او بر( قرآن) ذ

 .اى دیوانه تو مسلما شده،

  آمده فرود وى بر ذكر كه شده پیامبر بر خطاب آیه، این در

 نظر در با. است قرآن شریفه آیه این در ذكر از منظور و است

 ذكر از منظور كه ماند نمى باقى تردید جاى معنا این گرفتن

 .پیامبر نه است؛ قرآن نیز بعدى آیه سه در

 مصونیت شریفه، آیه این در قرآن حفظ از منظور: گویند مى -2

یراد و قدح از قرآن بت و ا عالیم بودن ثا فاهیم و ت یه م  عال



 آیات از اى پاره اسقاط و تحریف از قرآن مصونیت نه است، آن

 .آن

 است تر روشن بطالنش و تر ضعیف اول گفتار از گفتار این: پاسخ

 باشد این آنان منظور اگر: زیرا
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ند كه ین در خداو یه ا صونیت آ قاد از را قرآن م یراد و انت  ا

 چون نیست، تردید و شك جاى آن بطالن است، كرده تضمین كفار

 كفار انتقاد و ایراد بلكه است نمانده مصون انتقاد از قرآن

 متوجه حتما آیه این پس است، شمارش حد از بیش قرآن به نسبت

 .نیست جهت این

 صحیح و مستقیم روش داراى چون كه باشد این منظورشان اگر و

 بدین و است متقن و قوى دالیل داراى و اصیل و محكم تعالیم و

 به ایراد و انتقاد دست كه است آن از باالتر قرآن سطح جهت

 آن از برتر قرآن مقام و سازد وارد اى خدشه و لطمه آن ساحت

ست ید و شك كه ا فراد، ترد چك ا ثرى ترین كو گذارد؛ آن در ا  ب

ین بى ا ست مطل ست ا لى صحیح، و در ید و جه با مود تو ین كه ن  ا

صونیت نوع ناى به كه م ستحكام مع یل ا ستقامت و دل  و روش ا

بات قایق ث شد؛ مى آن ح تى و بوده قرآن خود با اول از با  ذا

 متوجه آن به خدا سوى از شدن نازل از بعد كه این نه است،

 مصونیت شود، مى استفاده آیه این از كه مصونیتى ولى است شده

 خداوند شدن، نازل از بعد كه است مصونیتى بلكه نیست، ذاتى

فات از را آن صون تحری فوظ و م نابراین،. بدارد مح صونیت ب  م

 آیه مفهوم با ارتباطى هیچ است، ذاتى استحكام همان كه ذاتى

 :زیرا ندارد بحث مورد

 از و ذاتا كه خاصى جهات و امتیازات این با قرآن خود: اوال

خوردار آن از اول شد، مى بر بر در با قادات، برا  و مدافع انت

 لحاظ این از و بود خواهد ایرادات پاسخگوى و بوده خود حافظ

 .ندارد خارجى حافظ یك به احتیاج

یا ین: ثان یه ا فظ شریفه آ  آن، شدن نازل از پس را قرآن ح

 مصونیت، و حفظ از منظور تا نزولش، حالت در نه كند مى تضمین

 .باشد آن دالیل استقامت و استحكام



 تحریف از قرآن مصونیت بر آیه این كه است درست: گویند مى -3

 قرآن؟ كدام ولى دارد داللت

كن چون ست مم ظور ا ها آن از من نى تن شد قرآ ضرت نزد كه با  ح

 كلیت آیه این ظاهر از زیرا ها قرآن همه نه است( ع) عصر ولى

 .شود نمى استفاده عمومیت و

سخ ین: پا مال ا مال دو از احت شته احت ست تر ضعیف گذ یرا ا  ز

 نیازمند آن به كه مردم نزد در و اجتماع میان در باید قرآن

فوظ هستند، صون و مح یف از م شد تحر مام نزد در نه با  زمان ا

 بودن محفوظ مانند به وى نزد در قرآن ماندن محفوظ زیرا( ع)

 این و خدا فرشتگان از یكى پیش در یا است محفوظ لوح در آن

 به زیادى شباهت و قبول قابل غیر و سست بسیار است گفتارى

 ولى فرستادم شما به اى هدیه من: بگوید كه دارد كسى گفتار

 محفــوظ دوســتانم از یكــى نــزد در یــا خــود نــزد در را آن

 .ام داشته

 مصونیت آیه منظور: گویند مى آنان كه این انگیزتر شگفت -(1) 

 ها، قرآن تمام میان از است، قرآن یك
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 از منظور كه كنند مى خیال افراد این گویا. ها قرآن همه نه

كر» نى «ذ ست قرآ غذها روى در كه ا شته كا نده شده، نو  خوا

 كه صورتى در باشد، مى مختلفى مصادیق و انواع داراى و شود مى

 آن و خدا كالم «ذكر» از منظور بلكه ندارد، واقعیت مطلب این

عى قرآن سمانى و واق ست آ سول به كه ا مده فرود( ص) خدا ر  آ

 دهنده نشان و كننده بازگو حاكى، ظاهرى، هاى قرآن این و است

ستند آن یرا ه بوع، و ظاهر هاى قرآن ز قى مط ست اورا  به كه ا

نه تدریج سوده و كه ند، مى بین از و شده فر بل رو  و دوام قا

 آیه این هدف و توجه مورد تا باشند نمى همیشگى و نیستند بقا

ند قرار سیله به و بگیر صونیت آن و نى بدین قرآن م  براى مع

شه ضمین همی كه شود ت ظور بل كر» از من عى قرآن «ذ  بوده، واق

 از آن ماندن محفوظ و مصون نیز، آن مصونیت و حفظ از منظور

نان دستبرد ست، گذاران بدعت و خائ شه كه صورت بدین ا  در همی

 از اى آیه حتى حال عین در ولى باشد بشر افراد تمام دسترس

 .نشود ساقط آن

ین تار ا ند به گف ست آن مان گوییم كه ا صیده فالن: ب فوظ ق  مح

ست ظور و ا فوظ از من صیده بودن مح یر ق یافتن تغی  بین از و ن

 به عینا را آن تواند مى هم كه طورى به بود خواهد آن نرفتن

 .آورد دست



 آیه این داللت درباره كه را قبلى ایرادهاى و شبهات گرچه -4

 شبهه ولى دادیم پاسخ را یك هر و نپذیرفتیم تحریف عدم بر

 آن وجود با كه است متوجه آیه این با استدالل به نیز دیگر

لت شبهه، ین دال یه ا یف عدم بر آ شكل تحر هد م  آن و بود خوا

 :است این شبهه

 از جزئى كه نیز آیه این خود در قرآن تحریف طرفداران اگر

 آیه این با نمودن استدالل بدهند، تحریف احتمال است، قرآن

یف عدم بر نان و صحیح قرآن تحر هد آور اطمی  زیرا بود، نخوا

بات یف عدم اث یه با قرآن در تحر مال آن خود در كه اى آ  احت

 با است مطلبى اثبات بوده، «دور» مستلزم دارد، وجود تحریف

 باید ولى است بدیهى و مسلم استداللى، چنین بطالن كه آن خود

 طاهره عترت كه است متوجه كسانى بر ایراد این كه داشت توجه

هل و یت ا یامبر ب قام از را( ص) پ فت م هى خال عزول ال  و م

 این كنند، نمى اعتماد آنان اعمال و گفتار بر نموده، بركنار

 ایراد این برابر در اى كننده قانع و صحیح جواب افراد گونه

 قرآن با همدوش و خدا حجت را بیت اهل كه كسانى اما. ندارند

 و اعتماد آنان گفتار به و دانند مى آن پشتوانه و پشتیبان و

یه ند، مى تك ین از كن نه ا یرادات گو فوظ شبهات و ا  مصون و مح

 با پیامبر بیت اهل نمودن استدالل آنان عقیده به زیرا هستند

 گواه و دلیل را قرآن همین آنان نمودن تأیید و موجود قرآن

یت، بر یف عدم مدركیت، حج یر و تحر شد مى آن تغی گر و. با  ا

ضا یف فر شد، شده هم تحر ضا با با ید و ام هل تأی یت ا ین ب  ا

یف بران تحر یده، ج یت باز گرد یت قرآن مدركیت و حج  و تثب

 .شود مى تحكیم
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 :دوم آیه

هُ  و   تاب   ِإَن یز   ل ِك یهِ  ال. ع ِز لُ  ی ْأِت نْ  اْلباِط هِ  ب ْینِ  ِم نْ  ال و   ی د ْی  ِم

 قطعا است كتابى قرآن، این و« 1» ح ِمید   ح ِكیم   ِمنْ  ت ْنِزیل   خ ْلِفهِ 

 پشت از نه و رو پیش از نه باطلى گونه هیچ كه ناپذیر شكست

مى آن سراغ به سر ید، ن ند سوى از كه چرا آ كیم خداو  و ح

 .است شده نازل ستایش شایسته

 باطل، اقسام و انواع از را مجید قرآن شریفه آیه این -(1) 

 .كند مى معرفى دور به و پاك

 گردد، چیزى موجودیت و طبیعت متوجه «نفى» كالمى در اگر زیرا

مام فراد ت فى را آن مصادیق و ا هد ن ین و كرد خوا یه ا یز آ  ن

 .است كرده نفى و زدوده قرآن مقدس دامن از را بطالن طبیعت



نابراین نه هیچ ب طالن گو یف كه ب یز تحر كى ن صادیق از ی  آن م

 .یابد راه قرآن قدس ساحت به تواند نمى است،

: كه اند داده جواب چنین دلیل این از تحریف طرفداران: اشكال

یه هدف یان آ ناقض از قرآن مصونیت ب كام در ت فى و اح  كردن ن

 على روایت با گفتار این به و است آن اخبار از بطالن و دروغ

براهیم بن مى ا شهاد ق ند مى است سیر در وى كه كن  از خود تف

مام ست آورده( ع) باقر ا سیله به نه قرآن: »كه ا  تورات، و

 از بعد نه و شود مى باطل بودند آن از پیش كه زبور و انجیل

 .«شود باطل آن وسیله به كه آمد خواهد كتابى آن

مع در و یان مج یز الب مام از ن قل( ع) صادق ا ست شده ن : كه ا

 اخبار به و نیست دروغى و باطل گذشتگان، از قرآن اخبار در»

 .«ندارد راه بطالنى و خالف نیز آیندگان از آن،

سخ ین: پا تار ا ناى در گف یه مع ست صحیح آ یرا نی ین ز  دو ا

 ندارند داللت امر، این بر شود مى استشهاد ها بدان كه روایت

ظور كه طالن از من ها ب بار در دروغ تن سخ یا و اخ سیله به ن  و

 از بعضى تنها روایت دو این بلكه باشد بعدى و قبلى هاى كتاب

صادیق سام و م طالن اق یان ندارد، راه قرآن به كه را ب  ب

 و عمومیت بر كه« 2» را دیگرى روایات اگر مخصوصا و كنند مى

 دارند، داللت مكان و زمان و مفهوم نظر از قرآن معانى وسعت

 شریفه آیه منظور كه شود مى روشن كامال حقیقت بگیریم، نظر در

 و بطالن نوع هر از قرون و اعصار تمام در قرآن كه است این

یف از كى كه تحر شن از ی سام بارزترین و ترین رو صادیق و اق  م

 .است پاك و منزه و دور به است، بطالن

ین گواه یف: كه ا صادیق از تحر سام و م طل اق یزى ساختن با  چ

  ساحت از را آن قرآن و است

__________________________________________________ 

 .42 ،41/ فصلت( 1) 

ــمتى( 2)  ــن از قس ــات ای ــش در را روای ــیلت» بخ ــرآن فض  «ق

 .شود مراجعه جا آن به ایم، آورده
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 را قرآن شریفه، آیه همین: كه است این است، نموده نفى خودش

 مقتضاى و الزمه و است نموده توصیف پیروزى و غلبه و عزت با

به یروزى و غل یز، هر عزت و پ ین به چ ست ا یر از كه ا  و تغی

ست از و شدن ضایع قت دادن د یت حقی صون خویش هو فوظ و م  مح

 فقط كریمه آیه در بطالن از منظور كه بگوییم اگر ولى باشد



 آن با قرآن كه پیروزى و عزت با معنى این است، كذب و تناقض

صیف ست، شده تو سبى ا مى و ندارد تنا ند ن ناى توا  و صحیح مع

 .باشد آیه این براى اى زنده

  قرآن تحریف و ثقلین روایات احادیث و سنت نظر از تحریف -2

 بخشى كه بود قرآن خود آیات قرآن، تحریف عدم بر دلیل اولین

 دو ما و دارند داللت تحریف از قرآن مصونیت بر قرآن آیات از

 ها آن توضیح به و آوردیم پیش فصل در را آیات این از نمونه

 .پرداختیم

 كه است «ثقلین» اخبار و روایات تحریف، عدم بر دلیل دومین

 .است شده نقل خدا رسول از

( ص) خدا رسول كه است احادیثى گروه «ثقلین» اخبار از منظور

ین در یث ا ترت» احاد نى «ع هل یع یت ا شین را «قرآن» و ب  جان

فى خود موده معر ین و فر ین كه ا مدوش دو ا یر و ه بل غ  قا

كاك ند از انف سلمانان بر و یكدیگر جب و فرض م ست وا  از كه ا

 .نسازند جدا هم از را ها آن و كنند پیروى دو آن

 شده نقل فراوان سنى و شیعه طریق از روایات -(1) گونه این

 بر توان مى طریق و شكل دو به احادیث این مضمون با« 1. »است

 :نمود استدالل قرآن تحریف عدم

 است این مستلزم قرآن تحریف به شدن قائل: استدالل اول شكل

 كند پیروى آن از و جوید تمسك قرآن به نتواند اسالمى امت كه

 حجیت از و رفته بین از قرآن از قسمتى تحریف، صورت در زیرا

ست، شده ساقط بودن مدرك و جوب كه صورتى در ا یت و  از تبع

 قیامت روز تا است ثقلین اخبار صریح كه آن به تمسك و قرآن

 .پابرجاست و باقى

 به قول كه شود مى حاصل یقین ما بر و كنیم مى كشف جا این از

 .باشد نمى اعتبار قابل و باطل تحریف

ضیح ین تو یات: كه ا لین» روا تران بر «ثق مدوش و اق  بودن ه

 .كند مى داللت رستاخیز روز تا دو، آن بقاى بر و كتاب و عترت

__________________________________________________ 

 مطالعه( 1) شماره تعلیقات، بخش در را حدیث این اسناد( 1) 

 .فرمایید
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نابراین ید، ب صى هم با فراد از شخ ترت ا مت روز تا ع  قیا

 همیشه براى دو هر تا قرآن، هم و باشد مردم میان در پیوسته

ستاخیز، تا و مدوش و قرین ر شتوانه و ه كدیگر، پ  و هادى ی

 وارد پیامبر پیشگاه به قیامت روز در تا باشند امت راهنماى

 .شوند

 همان تا باشند داشته وجود هم با جامعه در دو آن باید آرى،

 تبعیت است، فرموده اشاره احادیث این در خدا رسول كه طور

جب ها آن از مت سعادت و هدایت مو سالمى ا سلمانان شده، ا  را م

 .بدارد محفوظ و مصون بدبختى و تاریكى گمراهى، و ضاللت از

ین یز ا شن ن ست رو سك كه ا ترت به تم یت و ع نان از تبع  با آ

 دستوراتشان و روش راه، از نمودن پیروى و آنان داشتن دوست

 .بود خواهد

 حضور درك به وابسته و موقوف نیز پیروى و تبعیت گونه این و

یدن و مام خود د فتن سخن به و ا مى وى با گ شد ن یرا با  درك ز

 هم امام خود حضور زمان در افراد همه براى امام خود كردن

 .وى غیبت دوران به رسد چه تا نبود ممكن

 مخصوص عده الاقل باید نیز غیبت زمان در: گویند مى كه چه آن

نى و ضور به معی مام ح ته راه ا باط وى با و یاف شته ارت  دا

شند تارى. با ست گف ساس بى ا عایى و ا ست اد یل بدون ا یرا دل  ز

یروى مودن پ تار از ن مام روش و گف باطى نوع یك ا ست ارت  كه ا

ین باط ا شه ارت یان در همی مام با ها شیعه م قرار شان ا  بر

 مربوط شان امام با نیز غیبت زمان در شیعیان یعنى باشد، مى

 باشند مى وى دستورات و اوامر پیرو داشته، دوست را او بوده،

 و احادیث راویان به كردن مراجعه. اوست دستورات جمله از كه

 حوادث در همیشه شیعه كه آن متخصصین و بیت اهل اخبار ناقالن

ــامدهاى و ــد پیش ــه جدی ــان ب ــه آن ــى مراجع ــد م ــر و كنن  نظ

 و نموده سؤال آنان از رویدادها این درباره را پیشوایانشان

 .گیرند مى فرا

ما سئله ا سك م سى بدون چون قرآن به تم عى قرآن به دستر  واق

كان ست پذیر ام ین. نی ست ا ید كه ا شه قرآن با یان در همی  م

سلمانان جود م سترس در بوده، مو نان د شد آ ند تا با  بر بتوان

 نجات گمراهى و ضاللت از و كنند پیروى آن از نموده، تمسك آن

ند ین از. یاب تار ا یان و گف نین ب ید؛ مى بر چ  كه چه آن آ

 موجود( ع) زمان امام نزد در واقعى و آسمانى قرآن: گویند مى

 قرآن واقعى وجود زیرا. نادرست است مطلبى باشد، مى محفوظ و

 را قرآن به نمودن تمسك غایب امام نزد در یا و ها آسمان در

 مردم دسترس در قرآن باید بلكه كند نمى میسور مسلمانان براى



شد، عه با مودن مراج شه براى آن به مردم ن مه براى و همی  ه

 .باشد میسور و ممكن

 از ثقلین حدیث با قرآن تحریف عدم بر استدالل خالصه بود این

 .اول طریق

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  269: ص

 «ثقلین» اخبار كه گویند مى استدالل این رد در: اشكال -(1) 

 اختصاص داللت این ولى كنند مى داللت قرآن تحریف عدم بر گرچه

یات به كام آ هى و اح مه نه دارد قرآن فق یات ه یرا قرآن آ  ز

 و كنند تمسك ها آن به باید مسلمانان كه است قرآن فقهى آیات

 احادیث ندارد، لزومى ها آن به تمسك كه قرآن آیات سایر اما

 این از را تحریف و ندارد ارتباطى آیات سلسله این به ثقلین

 .كند نمى نفى آیات قبیل

 زیرا ندارد اساسى و محكم پایه گفتار این ما نظر به: پاسخ

ند مام خداو یات ت مایى و هدایت براى را قرآن آ شر راهن  ب

ستاده ست فر مه و ا یات ه سان قرآن، آ  سعادت سوى به را ان

مال و جاودانى سانى ك برى ان ند مى ره ین در و ك هت و هدف ا  ج

 بیان در كه چنان ندارد وجود قرآن آیات میان در فرقى گیرى

 ظاهر به كه مواردى در گرچه قرآن آیات كه گفتیم قرآن فضیلت

ستان صورت صه و دا ند ق لى دار ظه ها آن باطن و مایى، موع  راهن

برت سیله و ع ست هدایت و مى یا ا كام از حك  بر در را خدا اح

 مسلمین تمسك و استناد مورد قرآن آیات همه بنابراین، دارد،

 .قرآن فقهى آیات فقط نه و است

 تحریف آنان اكثر تحریفند، به قائل كه كسانى این، بر عالوه

ها را یات در تن بوط آ حث به مر یت ب شابه و وال  دانند، مى آن م

 است التبعیة الزم و التمسك الزم نیز والیت آیات كه صورتى در

 قابل وجه هیچ به «ثقلین» اخبار طبق هم التمسك الزم آیات و

یف بوده، تحر مان ن ضیح كه طور ه یف از شد، داده تو  و تحر

 .باشد مى محفوظ و مصون تغییر

ــكل ــتدالل دوم ش ــكل: اس ــتدالل در دوم راه و ش ــا اس ــار ب  اخب

 تحریف به اعتقاد كه است این قرآن، تحریف عدم بر «ثقلین»

 و است مدركیت و اعتبار از و حجیت از قرآن سقوط موجب قرآن

سانى یف به كه ك ئل تحر ستند، قا سك در ه مودن تم  قرآن به ن

 تأیید صورت در نموده، مراجعه( ع) هدى ائمه به باید موجود

: تر ساده عبارت به و كنند تبعیت فعلى قرآن از آنان امضاى و

قوع صورت در یف، و یت تحر بار و حج جود قرآن اعت قوف مو  و مو

نوط ضاى بر م هل ام یت ا هد ب لى بود خوا بار از و تواتر اخ  م



 و مستقل مدرك و حجت یك قرآن خود كه آید مى بر چنین «ثقلین»

 بیت اهل دیگرى و قرآن یكى است؛ اسالمى اصیل مرجع دو از یكى

ین از كه ید مدرك دو ا ستقال با یروى م یت آن از و شود پ  روا

نین ستفاده چ قل» قرآن كه شود مى ا بر ث جت ترین بزرگ و «اك  ح

 .«اصغر ثقل» نیز بیت اهل و است

نابراین نه ب كن چگو ست مم ت از را قرآن كه ا ستقاللى حجّی  ا

 «اصغر ثقل» یعنى بیت، اهل به را آن بودن حجت و بیاندازیم

 !سازیم؟ متوقف
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ما و ین ا تیم كه ا قوع صورت در: گف یف، و یت از قرآن تحر  حج

تد مى ین به اف یل ا ست دل ثر در كه ا یف ا یر، و تحر كن تغی  مم

 كار به قرآن آیات در كه لفظى شواهد و قراین از بعضى است

ته ناى بیانگر و رف صلى مع یات ا ست، بوده آ  در و شود ساقط ا

جه ناى نتی عى مع یات واق  شده، ساقط شواهد و قرائن از كه آ

 آیات ظاهرى معناى و بماند ناشناخته و مجهول شد، مى استفاده

 .بنشیند آن جاى به است آن واقعى معناى خالف بر كه

شكال گر: ا سى ا نین ك شكال چ ند ا ین در كه ك نه ا  موارد گو

 آیه، ظاهرى معناى خالف بر كه شود مى جارى «قرینه عدم اصالت»

صال نه ا بوده اى قری ست ن ناى و شود ساقط تا ا عى مع  را آن واق

یر هد تغی یرا د جود در شك صورت در ز نه و مى، قری قال كال  به ع

سك كالم ظاهر ند مى تم نا و جوی جود عدم بر را ب نه و  قری

 .گذارند مى

سخ سخ در: پا ین پا شكال ا ناى و مدرك: گوییم مى ا صالت» مب  ا

 و سخن هر ظاهر خردمندان، و عقال كه است عقال روش «قرینه عدم

ند مى را كالم مال به و گیر جود احت نه و ناى خالف بر قری  مع

نا آن، ظاهرى مى اعت ند ن ین. كن یى روش ا نان عقال لم در كه چ  ع

 :رود مى كار به مورد دو در است، شده ثابت اصول

كى ین ی ین كه ا نه و شاهد ا مال كه اى قری جودش احت  بود، و

 خارج و مستقل شاهد و قرینه یك و بوده كالم از جدا و منفصل

 .باشد كالم از

ین دوم مال كه ا نه شود، داده احت  بوده كالم خود در اى قری

 شنونده یا نموده غفلت آن گفتن در گوینده كه داخلى و متصل

 .است افتاده كالم از نتیجه در كرده، اشتباه آن شنیدن در

 معناى و شده جارى «قرینه عدم اصل» كه است صورت دو این در

 در كه شود داده احتمال اگر ولى شود مى گرفته سخن هر ظاهرى



 معناى خالف بر داخلى و متصل شاهد و قرینه -(1) كالمى و سخن

 ساقط و افتاده تحریف و تغییر علت به كه است بوده آن ظاهرى

ست، شده ین در ا قال صورت ا ندان و ع صالت خردم  «قرینه عدم» ا

 .نمایند مى توقف آن، معناى از پیروى در و كنند نمى جارى

گر: مثال جب» فرد یك طرف از ا عه وا مه «الطا ست به نا سى د  ك

سد مه آن در و بر ستور او به نا نه كه شود داده د  براى اى خا

 آن و باشد رفته بین از نامه از قسمتى ولى شود خریدارى وى

سى یت كه ك ید مأمور نه خر فت را خا موده دریا ست، ن مال ا  احت

هد مه آن در كه د نه براى نا ظر مورد خا صیاتى و شرایط ن  خصو

 بود شده بیان آن قیمت نظر از و بودن كوچك و بزرگ قبیل از

 تواند نمى عقال نظر از وى مورد این در. است رفته بین از كه

عده» به صالت قا نه عدم ا یه «قری ماد و تك موده اعت  از و ن

یه مه بق یت از و نا یت و كل له عموم نه» جم یدارى اى خا  خر

  عنوان به و نماید پیروى و تبعیت ،«كنید

 در بیان                                                
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جراى ستور ا سنده، د ید به نوی نه هر خر  صالح خودش كه اى خا

ند، قدام بدا ند، ا ندان ك نین خردم نین بر كه را فردى چ  چ

 .دانند نمى دستور و فرمان مجرى كند اعتماد اى نامه

 دیگر نكته یك به خواننده ذهن بیان، این از شاید: توهم دفع

قل ین با و شود منت تار ا یان و گف باره كه ب صل» در  عدم ا

نه ساس شد، آورده «قری قه ا ستنباط و ف كام ا  هم به شرعیه اح

یزد ستدالل راه و بر كام در ا نى اح سته دی یرا شود مى ب  ز

هم له ترین م كام اد بارت اح ست ع بار از ا یاتى و اخ  از كه روا

 این از یك هر دارد، احتمال و است گردیده نقل معصومین ائمه

یات مات و روا نه داراى كل صله قری نه كه بوده مت  بین از قری

ته قل ما براى و رف ست شده ن نابرآن و ا یان ب مى ب  به توان ن

 احكام استنباط براى مدرك را ها آن و نمود اعتماد اخبار این

 .داد قرار

 این كند، تأمل تر بیش عزیز خواننده اگر: كه این توهم پاسخ

یراد هنش در ا طور ذ مى خ ند ن یرا ك ضوع در ز بار مو قل و اخ  ن

یات تار ظاهر بر روا یه راوى گف گر كه شود مى تك نه ا  اى قری

 راوى كه حاال و نمود مى نقل را آن نیز راوى حتما داشت، وجود

 اما و است نداشته وجود قطعا ننموده، نقل را اى قرینه چنین

ین ماال كه ا قل در راوى احت نه آن ن لت قری شتباه یا و غف  ا

 طرف بر نیز احتمال این گونه بدین كرده، پیدا جریان راوى

 .شود مى



 دست به چنین شد، گفته چه آن همه از: تحریف به عقیده نتیجه

 و حجیت از قرآن كه است این تحریف به عقیده نتیجه كه آید مى

 استناد آن ظاهرى معناى به صورت این در و شود ساقط مدركیت

 .باشد نمى صحیح نمودن، تمسك و

یت عدم در یده قرآن حج یف به عق ستقیما تحر هایى به و م  تن

یت ند مى كفا نه هیچ و ك یاجى گو ست احت بات براى كه نی  آن اث

لم» مالى ع شیم پیش را «اج گوییم و بك ثر در: ب یف ا لم» تحر  ع

 آیات از اى پاره ظواهر خوردن هم بر و اختالف به« 1» «اجمالى

 را قرآن كه است اجمالى علم این وجود و شود مى حاصل ما براى

 ظواهر حجیت عدم اثبات براى اگر زیرا كند مى ساقط حجیت از

 جواب در شویم، وارد اجمالى علم راه از تحریف صورت در قرآن

 :كه گفت خواهند

 برهم و اختالف به اجمالى علم سبب قرآن در تحریف وقوع: اوال

 .شود نمى آیات ظواهر خوردن

 كه باشد نمى آور تكلیف بوده، اثر بى اجمالى علم این: ثانیا

 علم زیرا گردد قرآن آیات ظواهر به تمسك و استدالل از مانع

 اطراف تمام كه بود خواهد آور تكلیف و مؤثر صورتى در اجمالى

  علم

__________________________________________________ 

 دور تعیین، بدون چیز چند یا دو میان در كه است علمى( 1) 

 .زند
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 ابتال مورد آن طرف یك اگر و باشد عمل و ابتال مورد اجمالى

شد، جز نبا یف و من هد آور تكل ین در و بود نخوا لم» جا ا  ع

مالى یات ظواهر خوردن برهم به «اج یان در قرآن آ یات م  آ

 احكام غیر آیات چون و زند مى دور احكام آیات غیر و احكام

مل مورد بتال و ع مى ا شند، ن ین با ست ا ین كه ا لم ا مالى ع  اج

 .بود نخواهد آور تكلیف و مؤثر

  پاسخى و پندارى

فداران گاهى یف طر نین تحر ند مى چ یت كه پندار  با قرآن حج

 تحریف به كه این عین در و ندارد منافات آن تحریف به عقیده

قدیم، قرآن یز را قرآن ظواهر توانیم مى معت جت ن  بدانیم ح

 ائمه ولى شود مى ساقط تحریف با گرچه قرآن ظواهر حجیت زیرا

جود قرآن كه( ع) هدى ضا را مو ید و ام لى قرآن با و تأی  فع

ستدالل موده ا صحاب و ن شان و ا مل در را یاران مودن ع  به ن



یات، ظواهر صدیق آ ند، كرده ت موع در ا یت مج  را آن ظواهر حج

كیم یت و تح ند مى تثب بار آن، به و ك شد مى مدركیت و اعت . بخ

 تحریف به طرف یك از خواهند مى پندار این با تحریف طرفداران

 هدى ائمه تأیید و امضا با دیگر طرف از و شوند معتقد قرآن

 .كنند حفظ را آن ظواهر حجیت

ین كه صورتى در -(1)  فراد ا شتباه ا ند مى ا شان و كن  پندار

طل ساس بى و با ست ا یرا ا شاد ز مایى و ار مه راهن  مورد و ائ

 از نه قرآن، ظواهر به استناد و تمسك در قراردادنشان تأیید

ین حاظ ا ست بوده ل نان كه ا ستند مى آ یت قرآن، به خوا  و حج

ند مدركیت ضا با و ده شان، و ام یف تأیید  خوردن هم به و تحر

 جهت این از تأیید و امضا این بلكه كنند جبران را آن ظواهر

 آن ظواهر و دانستند مى مستقل حجت را قرآن خود آنان كه بوده

 .شناختند مى اعتبار قابل و نشده تحریف نخورده، دست را

ین گران كه بود ا ستفاده به را دی یت و ا ین از تبع  ظواهر، ا

برى مایى و ره ند مى راهن نى. نمود ین یع ید ا صدیق و تأی  از ت

جود، قرآن یت مو بار از حكا یت و اعت عى حج ند، مى آن واق  نه ك

 .ببخشد ظاهرى اعتبار و حجیت آن به كه آن

 نماز در قرآن هاى سوره قرائت -3

 به ما پیشوایان كه است این قرآن تحریف عدم بر دلیل سومین

 اول ركعت در واجب نمازهاى و فرائض در كه اند داده تعلیم ما

عد دوم و مد، سوره از ب كى ح خاب را قرآن هاى سوره از ی  انت

 نماز ركعت هر در و كنیم قرائت پایان تا را آن همه نموده،

 نموده، تقسیم قسمت پنج به را كامل سوره یك حداقل نیز آیات

بل كوع، هر از ق سمت یك ر ماییم، تالوت را آن ق ین ن  از ها ا

  مسائلى و احكام
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ست سالم اول از كه ا ماز كه روزى از و ا شریع ن جود شده، ت  و

شته ساس بر و دا یه ا موده تق ست، ن یرا ا یه روز آن در ز  اى تق

 .نداشت وجود

 نباید باشند، مى تحریف به قائل كه كسانى احكام، بنابراین

مال كه را اى سوره یف احت جود آن در تحر ماز در دارد، و  ن

 سوره یك خواندن حمد سوره از بعد نماز در زیرا كنند قرائت

مل ست الزم كا مل و ا مال كه اى سوره بودن كا یف احت  آن در تحر

جود عى دارد، و مى قط شد، ن شتغال» كه صورتى در با نى ا  ،«یقی

 قطعى دستور و فرمان كه جا آن یعنى خواهد، مى «یقینى برائت»



سان به شارع سوى از جه ان ست، شده متو ید ا  به را آن با

 .نماید یقین نیز شدنش ساقط به كه دهد انجام اى گونه

 :اشكال

فداران شاید یف طر عا تحر ند اد ندن كه كن مل سوره خوا  در كا

 صورت این غیر در و باشد ممكن آن شناختن كه است واجب صورتى

 .بود نخواهد واجب

 :پاسخ

ین عا ا ست صورتى در اد ست در مال كه ا یف احت مام در تحر  ت

 این از قرآن هاى سوره از یك هیچ و داشته وجود قرآن هاى سوره

مال صون و خالى احت شند، م ما نبا گر ا ین در ا یان ا  سوره م

نى جود معی شته و شد دا تى كه با یده به ح فداران عق یف طر  تحر

یز یف ن شده تحر ست؛ ن ند ا ید، سوره مان ین در توح  صورت ا

 در را دیگرى سوره سوره، همان جز توانند نمى تحریف طرفداران

 .بخوانند نماز

 :دیگر اشكال

سخ در شاید ین پا شكال ا یز ا ند ن مه كه بگوی هار ائ ( ع) اط

ندن نه هر خوا ماز در را سوره گو جویز ن موده ت ند فر گر و ا  ا

نین جویزى چ بود، ت ندن ن مال كه هایى سوره خوا یف احت  در تحر

 .شد نمى جایز دارد، وجود ها آن

 :پاسخ

 صادر( ع) ائمه ناحیه از كه رخصت و اجازه همان: كه گوییم مى

 تحریفى كه باشد معنى این بر محكمى دلیل تواند مى است، شده

 گرنه و است نیافته راه آن هاى سوره از یك هیچ به و قرآن به

جازه مه ا جب ائ ماز كه شد مى مو سلمین ن ثر در م ندن ا  خوا

 اگر و شود باطل ناقص، و شده تحریف هاى سوره
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 را مردم( ع) هدى ائمه شد، مى تحریف قرآن هاى سوره از بعضى

ندن به یف هاى سوره خوا شده تحر شویق ن  ساختند مى وادار و ت

ین و -(1) مل ا نه هیچ ع خالف گو یه م بود هم تق یرا ن  ما ز

نیم مى نان كه بی ندن آ ید سوره خوا  در را قدر سوره و توح

 این براى ترى بیش ثواب و فضیلت شمرده، مستحب و نیكو نماز،

یان سوره دو موده ب ند ن شت مانعى چه. ا مان جاى به كه دا  ه

 یا سوره دو این خواندن وجوب و لزوم تر، بیش ثواب و استحباب



گرى هاى سوره مال ها آن در كه را دی یف احت ست، تحر یان نی  ب

 .فرمایند

 :سوم اشكال

ها آرى، یزى تن فداران كه چ یف طر ند مى تحر عا توان ند، اد  كن

 واقعى معناى به كامل سوره خواندن وجوب: بگویند كه است این

سوخ آن شد، مى الزم چه آن شده، من ندن با ست كاملى سوره خوا  ا

 .موجود قرآن از

 :پاسخ

 و ملتزم نسخى چنین به نیز تحریف طرفداران حتى ما، نظر به

 پیامبر از بعد كه است مسلم و قطعى مطلب این نیستند، معتقد

سخ( ص) یر و ن كام در تغی قوع به اح سته و ست نپیو چه. ا  در گر

كان حال یا و ام ثى آن بودن م یان در بح ما م جود عل  دارد، و

 و بحث مورد فعال كه است وقوع مسئله از غیر امكان مسئله اما

 .ماست گفتار

 گفتار خالصه

 حمد، سوره از بعد نمازها در( ع) ائمه كه نیست این در شكى

ندن مل سوره یك خوا جود قرآن هاى سوره از كا جب را مو  وا

 انــد، داده دســتور پیروانشــان بــه را آن خوانــدن و دانســته

ستورى چك كه د مال ترین كو یه احت ین و ندارد راه آن به تق  ا

 یا و است بوده( ص) اكرم رسول خود زمان از یا دستور، و حكم

 كه دوم احتمال ولى است شده صادر ائمه وسیله به وى از بعد

 رسول از بعد زیرا نیست درست باشد، مى احكام در نسخ واقع در

 نشده واقع احكام در تغییرى نگردیده، نسخ حكمى هیچ( ص) خدا

 .است

( ص) خدا رسول خود زمان از كه اول احتمال ماند مى بنابراین

 به كردن عمل و است بوده واجب نماز در كامل سوره یك خواندن

 و باشد نشده تحریف قرآن كه است درست صورتى در حكم این
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 خواندن براى نشده تحریف هاى سوره باید نیز تحریف صورت در

 در. شود خوانده نماز در كامل سوره تا شد مى تعیین نماز در

 هاى سوره تمام خواندن و ندارد وجود تعیینى چنین كه صورتى

 یعنى او شقّ  نشانگر خود این و است شده تجویز نماز در قرآن

 .است قرآن تحریف عدم



ین صه بود ا ستدالل خال یف عدم به ا جوب راه از قرآن تحر  و

 .نماز در كامل سوره خواندن

 موردى هر در بلكه ندارد نماز موضوع به اختصاص استدالل این

مه كه ئت به ائ یه یا و سوره قرا مل اى آ ستور كا ند، داده د  ا

ست جارى مه و ا ند مى ها آن ه یف عدم به توان لت قرآن تحر  دال

 .كنند

 خلفا وسیله به قرآن تحریف عدم -4

 تحریف، مدعیان كه است این قرآن تحریف عدم بر دلیل چهارمین

بو یا كر ا مر و ب مل را ع ند مى عا مان یا و دان  در كه را عث

فتش دوران ندار به خال یاتى ها آن پ یف را آ موده تحر ند ن  یا ا

فراد گرى ا مل را دی یف عا ند مى تحر  بعد، هاى دوران در كه دان

 اساس بى و باطل گانه، سه احتماالت این همه و اند داده انجام

 :پردازیم مى ها آن توضیح به ذیال كه باشد مى

  شیخین وسیله به قرآن تحریف عدم

 این قرآن تحریف در احتمال نخستین تحریف، طرفداران نظر به

 به عمر و بكر ابو: یعنى شیخین ناحیه از تحریف این كه است

 :نیست بیرون صورت سه از احتمال این و است شده متوجه قرآن

 مربوط آیات در عمدى تحریف ،-(1) اضطرارى و عمدى غیر تحریف

 .دیگر آیات در عمدى تحریف زعامت، و حكومت موضوع به

  عمدى غیر تحریف: یك

 نشده آورى جمع عمر و بكر ابو دوران در قرآن چون: گویند مى

 قهرا و ناچار به لذا نداشتند، دسترسى قرآن همه به و بود

یف یرى و تحر جود به قرآن در تغی مد و سمتى و آ یات از ق  از آ

 .رفت بین

 :زیرا نماید مى اساس بى جهت چند از پندار و احتمال این ولى

 داشت قرآن به نسبت( ص) خدا رسول كه خاصى توجه و عنایت -1

ئت به و صرار آن تالوت و قرا ید و ا ید مى تأك نین و ورز  همچ

 نسبت خدا رسول یاران و اصحاب كه اى العاده فوق و خاص اهمیت

ئل قرآن به ند، قا لت بود ند مى دال ین بر ك نا كه ا  قرآن یقی

 طور به بود شده آورى جمع خدا رسول خود دوران همان از مجید

 و ها سینه در حفظ راه از یا و پراكنده و متفرقه هاى یادداشت

 هر به یا
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گر، صورت سلمانان نزد در دی فوظ م قا بود، مح  آن از دقی

 دقت و اهتمام همه این با و آمد مى عمل به نگهدارى و مواظبت

كان شت ام مه كه ندا موش آن از اى كل به یا و فرا  یا و جا جا

 .شود تبدیل و تغییر

فرادى شعار كه ا به و ا یت دوران هاى خط فظ را جاهل قا و ح  دقی

 نمودن ضبط و حفظ در كه است متصور چگونه بودند، نموده ضبط

 .ورزند غفلت یا و داشته روا كوتاهى و سستى ترین كوچك قرآن

 گذشتند مى خود شیرین جان از و زندگى از آن راه در كه قرآنى

 ها سختى گونه هر به و خودگذشتگى از و فداكارى نوع هر به و

قت و شدید هاى ناراحتى و سا طا ند، مى تن فر خى داد  ها تل

 چشم فرزند و همسر از و منال و مال از و وطن از چشیدند، مى

شیدند مى نان. پو شر و قرآن به خدمت راه در آ كام ن  و اح

مه از آن، قوانین یز ه شتند چ شان فداكارى با و گذ طوط های  خ

ین شریت تاریخ در زر جود به ب جاب هاى قدم با آورده، و  اع

 .نمودند سفید را تاریخ روى انگیزشان

 قرآن حفظ است، ممكن چگونه شرایط این با افراد چنین آرى،

یت بى را قى اهم ند؟ تل یا! كن ین با آ صف ا  عاقلى كدام و

 اسالم اول دوران فداكار مسلمانان كه كند تصور چنین تواند مى

نایى فظ و قرآن به اعت ند آن ح جه در تا ننمود سمتى نتی  از ق

 اى آیه هر قرآن آورى جمع موقع در كه جایى تا رفت بین از آن

شتند، مى كه را تاج نو فر دو شهادت به مح ند؟ ن ین! بود  ا

 نظر از آن، مانند و قرآن در زیادت احتمال مانند به احتمال

 .اعتناست قابل غیر و مردود تاریخ، بررسى و عقل

 «ثقلین» متواتر حدیث تاریخى، و عقلى دلیل این از گذشته -2

شاره آن به قبال كه یل شد، ا گرى دل طالن بر دی ین ب مال ا  احت

 .باشد مى

 مهم چیز دو من» كه( ص) خدا رسول گفتار یعنى حدیث این زیرا

یان در نت به شما م شتم، اما كى گذا تاب ی گرى آن و خدا ك  دی

 ندارد، سازش قرآن از قسمتى رفتن بین از با« 1.« »من عترت

 از قسمتى مانده، باقى پیغمبر از چه آن تحریف صورت در چون

تاب هد ك مه نه بود خوا تاب ه لى ك ین از و نین حدیث ا  بر چ

ید مى مه كه آ سول از قرآن ه گار به خدا ر نده یاد ست ما  نه ا

 .آن از قسمتى

 و نمود استفاده «ثقلین» حدیث از توان مى این از باالتر بلكه

 جمع و تدوین( ص) خدا رسول خود زمان در قرآن كه است این آن

 من كه فرماید مى خدا رسول حدیث این در زیرا بود شده آورى



 صورتى در است بدیهى گذارم مى امانت به شما میان در كتابى

  همه كه نامید كتاب را قرآن توان مى

__________________________________________________ 
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 كتاب صورت این غیر در و شود جمع جا یك در مطالبش و آیات

 .شود نمى نامیده

گر طرف از و -3 یت دی جه و خاص اهم سلمانان كه شدیدى تو  م

 همان از آنان كه دهد مى نشان داشتند، مى مبذول قرآن به نسبت

 آورى جمع را قرآن خدا رسول خود دوران در و نخستین روزهاى

 .بودند نموده

گر و نیم، فرض ا سلمانان ك مع به هم م مام قرآن آورى ج  اهت

یده، ین نورز ضوع ا یت بى را مو قى اهم ند، مى تل  خود چرا كرد

سول ین( ص) خدا ر سئله ا هم م یده را م ته، ناد قب از گرف  عوا

ناك ستى خطر مام و س جام در اهت فل آن ان ست؟ بوده غا یا! ا  آ

 این همه جواب! است؟ نداشته آن انجام براى امكانات و وسایل

فى سؤاالت ست من یرا ا سلما ز سول م یت به هم ،(ص) خدا ر  اهم

ضوع جه مو مل تو شته كا مام از هم و دا سایل ت نات و و  امكا

خوردار چك هم و بوده بر مال ترین كو سامحه و اه ین در را م  ا

 رسول گفت؛ باید یقین به كه است این! است؟ نداشته روا مورد

 جمع را قرآن و پرداخته عمل این به دوران همان در( ص) خدا

 .است نموده آورى

 (1)- 

  قرآن سیاسى غیر آیات در عمدى تحریف: دو

 امور به كه را آیاتى دوم و اول خلیفه كه، این دیگر احتمال

 عمدا نداشت، تماس آنان زعامت و خالفت مسائل به یعنى سیاسى،

 .اند نموده تحریف

 و اساس بى كامال اول پندار و گفتار مانند به هم احتمال این

 :زیرا است حقیقت از دور

یزه: اوال ین براى اى انگ جود كار ا تى و ندارد و ست عل  كه نی

 این بدون بزند دست خطرناك و بزرگ بسیار كار یك به انسان

 .باشد داشته وى كار با تماسى ترین كوچك كه



 بكر ابو حكومت دوران در مسلمانان و اسالم موقعیت: ثانیا و

 به دستبردى توانست نمى كسى زمان آن در كه دهد مى نشان عمر و

ند، قرآن صا بز ین مخصو مت كه ا نان حكو یز آ یه بر ن فظ پا  ح

ستوار ظاهر مور به ظاهر در و بوده ا یت مذهبى ا  شدید اهم

 .شد مى داده

 حكومت با كه داشتند وجود زمان آن در افرادى دیگر طرف از و

 از كه وى پیروان و عباده بن سعد مانند بودند، مخالف دو آن

نه هیچ تراض گو قادى و اع گذار انت ضایقه و فرو مى م ند ن  و كرد

گر نان ا فى آ جود به قرآن در تحری ند، مى و ما آورد مان حت  ه

 مورد این در و كشیدند مى آنان رخ به را جریان این مخالفین

شان باد به ند، مى انتقاد جع كه صورتى در گرفت یف به را  تحر

یرادى قرآن نان به ا ته آ ند نگرف چك و ا قاد ترین كو  و انت

 در تاریخ و اند نداشته آنان به نسبت مورد این در اعتراضى
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 .است گواه بى و ساكت كامال جریان این

 هاى خطبه و شقشقیه خطبه در كه( ع) المؤمنین امیر همچنین و

 گیرى خرده و انتقاد شدند، مقدم وى بر كه افرادى از دیگرش

 .آورد نمى میان به تحریف مسئله از اسمى هیچ ولى كند مى

ین عاى ا ست باطلى اد سى كه ا ید ك یف قرآن: بگو  و شده تحر

سلمانان سبت م ین به ن مل ا تراض ع ند كرده اع لى ا ظر از و  ن

هول ما براى تاریخ نده مج ست ما یرا ا گر ز نین ا ضى چ  اعترا

 كه طور همان شد مى نقل تاریخ در آیندگان براى داشت، واقعیت

 .است شده نقل آن از تر اهمیت كم مطالب

  قرآن سیاسى آیات در تحریف: سه

گرى گروه ند مى دی ین كه گوی فه دو ا یات خلی سى آ  قرآن، سیا

 عمدا بوده، زعامت و خالفت موضوع به مربوط كه را آیاتى یعنى

 .اند نموده تحریف خود نفع به

ین ندار ا یز پ ساس بى در ن مال دو از بودن ا لى احت  تر كم قب

ست یرا نی یر ز مؤمنین ام سرش و ال ضرت هم هرا ح  اى عده و( س) ز

 مقام به عمر و بكر ابو به خالفت موضوع در حضرت آن اصحاب از

ضه مده در معار یاتى با و آ سول كه روا باره خدا ر یر در  ام

مؤمنین ند، شنیده ال نان بر بود مام آ جت ات موده ح  احقاق و ن

 .كردند مى حق

هاجرین از گاهى صار و م سانى ان جع كه را ك فت به را  و خال

 گواه بودند، شنیده خدا رسول از سخنى( ع) على حضرت موقعیت



 و استدالل آن امثال و غدیر حدیث با گاهى آوردند، مى شاهد و

 نمودند، مى استشهاد دیگر روایات از گاهى نمودند، مى احتجاج

نان تاب در كه چ جاج ك یان احت لب جر مام جا جت ات  تن دوازده ح

صحاب از قل پیامبر ا ست شده ن ین كه ا  در صحابه تن دوازده ا

 و خالفت به مربوط نصوص و احادیث و بپاخاستند بكر ابو برابر

 .دادند تذكر او به را( ع) على امامت

مه سى عال یز مجل جات ن ضاح و احتجا ضرت هاى استی لى ح  در( ع) ع

 گشوده مخصوصى فصل و داشته وقت خلیفه دو با كه خالفت موضوع

 «1. »است

نابراین، گر ب یه داراى قرآن ا بى و آ سئله با كه بود مطل  م

فت ماس خال شن و صریح ت شته رو شد، دا قام در با مام م جت ات  و ح

 اى آیه چنین با نمودن استشهاد و تر الزم آن بیان حق، استیضاح

هم مه از تر م ستدالل ه لى و ها ا یر كه بود دالی نان ام لى مؤم  ع

یر گروه و( ع) بل و كث سول یاران از توجهى قا ین در خدا ر  ا

ند مى مورد بودن. آورد نین ن ستداللى چ تى و اول روز از ا  در ح

  خالفت دوران

__________________________________________________ 
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یر نان ام یل ،(ع) مؤم عى دل ضحى و قط ست وا نین كه ا یاتى چ  آ

 .است نشده واقع تحریفى و نداشته وجود

 (1)- 

  عثمان دوران در قرآن تحریف عدم -5

 هم احتمال این باشد، كرده تحریف را قرآن عثمان كه این اما

 تر ضعیف قبلى احتمال از و باطل دالیلى به اول احتمال مانند

 :زیرا است

 نیرو و یافته توسعه قدرى به اسالم عثمان خالفت دوران در -1

 توانست نمى عثمان از باالتر كسى نه و عثمان نه كه بود گرفته

 .كند زیاد یا و كم آن از چیزى و ببرد قرآن به دستى

گر -2 یف ا مان تحر یات در عث یر آ سى غ یر و سیا بوط غ  به مر

سئله مت م فت و حكو شد، بوده خال نین براى با فى چ یل تحری  و دل

یزه جود اى انگ شت و گر و ندا یف ا بوط وى تحر یات به مر فت آ  خال

 زیرا است نپیوسته وقوع به قطعا هم تحریف گونه این. باشد

 در مردم میان در عثمان دوران تا داشت وجود آیاتى چنین اگر



 عثمان دست به خالفت و شد مى منتشر اسالمى مملكت مختلف نقاط

 یا و ببرد میان از و كند تحریف را ها آن بعدا تا رسید نمى

قل جود با الا نین و یاتى چ مان ضد بر آ ستدالل عث  و شد مى ا

حریفش یراد وى بر را ت ند، مى ا ثرى كه صورتى در نمود  از ا

 .شود نمى دیده تاریخ در ها این

 دست در عمل این بود، قرآن تحریف عامل عثمان واقعا اگر -3

ترین وى قاتالن كم و عذر به نه ترین مح ستاویز و بها  و شد مى د

 نداشتند، احتیاج مهمى دستاویز و بهانه چنین داشتن با آنان

 انحراف كشیده، پیش دیگرى هاى بهانه و عذرها عثمان كشتن در

فاى روش از شته خل سئله و گذ یف م یل و ح یت در م مال ب  را ال

 .كنند عنوان

( ع) مؤمنان امیر شد، مى تحریف عثمان وسیله به قرآن اگر -4

لت به را قرآن وى از پس لى حا مان در كه او فا ز سول و خل  ر

 و انتقاد مورد تنها نه عمل این و گردانید مى بر بود، خدا

تراض سى اع مى قرار ك فت ن كه گر بر در بل خالفینش برا  به كه م

صطالح مان ا هان خون ه مان خوا ند، عث ترین بود یل به  مدرك و دل

سوب وى براى ین و شد مى مح مل ا یر ع نان ام  با( ع) مؤم

مه صالحى هاى برنا گوار آن ا بق كامال بزر ضرت آن كه بود منط  ح

 المال بیت به و نمود مى استرداد را عثمان اعطایى هاى تیول

ند مى بر ین در و گردا نین تاریخى سخنرانى یك ضمن باره ا  چ

 :فرمود

 را زنان المال بیت پول با كه ببینم اگر سوگند، خدا به» 

 و گرفت خواهم پس باز اند، نموده خریدارى را كنیزان و تزویج

 و است وسیع عدالت دایره زیرا داد خواهم عودت المال بیت به

  كه كسى

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  280: ص

 براى ظلم سایه در زندگى آید، تنگ وى بر عدل سایه در زندگى

 «1.« »بود خواهد تر تنگ او

ین یر روش، ا نان ام باره بود،( ع) مؤم موال در  هاى ثروت و ا

 نیز مورد این در شد، مى واقع قرآن در تحریفى اگر و عمومى

هرا مین ق فت مى پیش را روش ه لت به را آن و گر لى حا  بر او

 .گردانید مى

ضرت آن سكوت باره ح ضا و قرآن در مودن ام مان وى ن  را قرآن ه

 است قاطعى و محكم دلیل بود، معمول عثمان حكومت عصر در كه

 .است نشده تحریف عثمان زمان در قرآن كه این بر



 (1)- 

 خلفا از بعد هاى دوران در قرآن تحریف عدم -6

مال سومین باره احت یف در ین قرآن تحر ست ا هى شاید كه ا  گرو

 گانه سه خلفاى حكومت دوران از پس قرآن كه كنند خیال چنین

 ما كه جایى آن تا ولى است شده تحریف دیگر افراد وسیله به

 ادعایى و پندار چنین نداده را احتمال این كسى داریم اطالع

 .است نكرده را

ها آرى، یزى تن ین در كه چ خى به جا ا فداران از بر یف طر  تحر

 قیام یوسف بن حجاج: گوید مى او كه است این شده، داده نسبت

مود سمتى و ن یات از ق قاد در كه را قرآن آ نى از انت یه ب  ام

 بر را دیگرى آیات ها آن جاى به و برد بین از بود، شده نازل

فزود قرآن بق ها قرآن و ا ستور ط مان با وى د  روش و سبك ه

گارش فت ن ند بزرگ شهرهاى به و یا كه،: مان نه، م صر، مدی  م

 گردید آورى جمع دیگر هاى قرآن و شد ارسال بصره و كوفه شام،

تى و لد یك ح ست در هم ها آن از ج ند باقى مردم د  و نما

جود هاى قرآن مان روى از مو ستور به كه هایى قرآن ه جاج د  ح

 «2. »است آمده وجود به بود، شده نوشته

ین صه بود ا یه خال یف نظر فا دوران از پس قرآن تحر  به كه خل

شخاص گویى یاوه و هذیان فال سخن یا مریض ا گان و اط  دیوان

 زیرا واقعیت بیان و گویى حقیقت به تا دارد ترى بیش شباهت

جاج فاى استانداران از تن یك از بیش ح نى خل یه ب بود ام  و ن

چك و تر كم او ین از تر كو ست كه بود ا برد قرآن سوى به د  ب

 احكام و فروع از یكى بتواند كه بود این از عاجزتر او بلكه

 و اساس كه موضوعى به برسد كجا بدهد، تغییر را اسالم كوچك

 جمع را ها قرآن تمام توانست مى چگونه او. است اسالم دین پایه

 باقى مردم دست در هم ها آن از یكى حتى كه طورى به كند آورى

 در كه صورتى در نماند،

__________________________________________________ 

ته لو للّ  و( »1)  ساء به تزّوج قد وجد لك و الّن ماء به م  اال

 علیه فالجور العدل علیه ضاق من و سعة العدل فى فانّ  لرددته

 :«اضیق

 خطبه: عثمان اعطایى هاى تیول گرفتن استرداد در البالغه، نهج
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 شده منتشر اسالم پهناور كشور نقاط تمام در قرآن تاریخ، آن

 حادثه این چطور! بود؟ یافته راه نیز اسالمى غیر نقاط به و

 یك و ننموده نقل نمونه عنوان به مورخ نفر یك حتى را مهم

 آن به اى اشاره ترین كوچك خویش بررسى در دان تاریخ محقق نفر

 نقل بر فراوانى هاى انگیزه و علل كه صورتى در است، نكرده

 مهم كار این به حجاج كه این انگیزتر شگفت! داشت؟ وجود آن

 و نكند اعتراض وى بر مسلمانان از كسى بزند، دست خطرناك و

یان از پس مت پا سلط دوران و حكو یز وى ت سلمانان ن ین از م  ا

! دهد ادامه را وى خیانت و نماید پوشى چشم او جاى نابه عمل

گر نیم فرض ا جاج كه ك نین ح شت قدرتى چ مام كه دا سخه ت  هاى ن

صلى مع را قرآن ا ند آورى ج تى كه طورى به ك سخه یك ح  از ن

ند، باقى ها آن لى نما یا و ست مى او آ صلى قرآن توان  از را ا

 كه حفاظى كند، محو نیز قرآن حفاظ قلب از و مسلمانان سینه

عداد نان ت شان بوده شمارش از بیش روز آن در آ  جز را آمار

سى خدا مى ك ست؟ ن شته! دان ین از گذ گر ا  آیات از اى پاره در ا

 معاویه حجاج، از پیش داشت، وجود امیه بنى از صریحى انتقاد

 اقدام عمل این بر بود، برخوردار ترى بیش نفوذ و قدرت از كه

مود مى گر و ن نین هم او ا لى چ جام را عم  یاران بود، داده ان

 او عمل بر و ایستادگى معاویه برابر در( ع) المؤمنین امیر

تراض ند مى اع یه و كرد ستدالل او عل مام و ا جت ات ند مى ح  نمود

نان مال به كه چ لف اع یه مخت تراض معاو یل با و اع مى دال  محك

 ضبط كالم و حدیث و تاریخ كتب در كه كردند مى استدالل وى علیه

 .است شده

مه از -(1)  ته چه آن ه نین شد، گف ستفاده چ  كه شود مى ا

فداران یف طر ین در قرآن تحر تار ا ندار و گف ساس بى پ  خویش ا

 روشن دالیل با كنند مى مخالفت سنت و كتاب با كه این بر عالوه

 به: »گویند مى كه معروف است مثلى ورزند؛ مى مخالفت نیز عقلى

 عاقل كه بدان پذیرفت اگر بگو است نشدنى كه را چه آن آدمى

 .«نیست
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  آن پاسخ و قرآن تحریف طرفداران دالیل

فداران یف طر ین در قرآن تحر ندار ا لط پ لى به غ سك دالی  تم

 فصل این در ناچاریم ما و اند نموده عنوان را مطالبى جسته،

 داده قرار بررسى و بحث مورد را دالیل این آینده فصول در و

ند ضمن در و صل چ حث به ف یف ب یان تحر هیم پا نك. د یل ای  دل

 :دهیم مى قرار بررسى مورد فصل این در را اولشان

  انجیل و تورات تحریف -1



فداران یف طر ند مى قرآن تحر یات در: گوی تواتر روا یرى و م  كث

:  كه است آمده چنین است، گردیده نقل سنى و شیعه طریق به كه

 و امت در است، پیوسته وقوع به گذشته ملل و ها امت در چه آن

 تحریف بنابراین، داشت خواهد جریان مو موبه نیز اسالمى ملت

یل و تورات به كه تب و انج لل ك شته م ته راه گذ ست، یاف  در ا

 .باشد داشته وجود باید نیز قرآن

له از یاتى جم ین به كه روا قت ا لت حقی تى دارد، دال ست روای  ا

مال در صدوق شیخ كه لدین اك یاث از ا براهیم بن غ  و آورده ا

 خدا رسول از پدرانش، از نیز حضرت آن و صادق امام از هم او

قل موده ن ند ن مت در چه آن هر: »كه ا شته هاى ا قوع به گذ  و

 لتركبنّ . شد خواهد واقع مو موبه نیز امت این در است، پیوسته

ظر در با« 1.« »قبلكم من سنن ضمون گرفتن ن  روال و حدیث م

 واقع قرآن در هم تحریف باید شود، مى استفاده آن از كه كلى

 .بود نخواهد درست حدیث معناى صورت این غیر در شود

__________________________________________________ 

مم فى كان ما كل( 1)  ّالفة اال ه الس كون فاّن ة هذه فى ی  االّم

 .4/ 8 االنوار بحار بالقّذة، الّقذة و بالّنعل الّنعل حذو مثله

 اشاره قرآن عظمت بخش در حدیث این دیگر مصادر از قسمتى به

 .گردید

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  283: ص

 :پاسخ

 :زیرا است مردود جهاتى از دلیل این

 واحدى خبر دهند، مى تشكیل را دلیل این اساس كه اخبارى -1

 و باشند یقین و اطمینان موجب توانند نمى و نیستند بیش« 1»

عاى ثرت اد ین در تواتر و ك یات ا بار، و روا عایى اخ  بیش اد

 و باشد تواند نمى دیگرى چیز گویى مبالغه و گزاف جز و نیست

ین یات ا تب از یك هیچ در روا نه ك بر چهارگا تب» شیعه معت  ك

 .است نیامده «اربعه

 كه كرد گیرى نتیجه و نمود تكیه روایات این به توان نمى پس

 است قرآن در آن وقوع مستلزم انجیل و تورات در تحریف وقوع

 .دارد وجود مالزمه دو این میان در و

گر -2 -(1)  سى ا ین ك یل ا ند، صحیح را دل ید بدا یادت» با  «ز

یز را پذیرد قرآن در ن یرا ب یل و تورات در ز یادت انج  به ز

مل مده ع ست آ یه كه صورتى در ا یادت نظر  قدرى به قرآن در ز



 آن به تواند نمى كسى كه است روشن و واضح آن بطالن و نادرست

 .كند تفّوه

یاد حوادث -3 مت در شمارى بى و ز شته هاى ا فاق گذ تاده ات  اف

 و پرستى گوساله مانند نپیوسته، وقوع به امت این در كه است

 پیروانش، و فرعون شدن غرق اسرائیل، بنى ساله چهل سرگردانى

 مرگ آسمان، به عیسى حضرت رفتن جن، و انس بر سلیمان سلطنت

صى) هارون ضرت و سى ح بل( مو قوع وى، خود از ق جزات و  نه مع

 عده شدن مسخ پدر، داشتن بدون عیسى والدت موسى، حضرت گانه

یادى مت از ز شته هاى ا مون صورت به و گذ مدن در خوك و می  آ

قایع و ها آن یرون شمارش حد از كه حوادثى و و ست ب  هیچ و ا

 .است نشده واقع اسالم امت میان در وقایع این از كدام

طابق عدم ین در ت ترین موارد ا یل به ست گواه و دل ین بر ا  ا

ین: كه یث ا ند صحت احاد یز صحت فرض بر و ندار  ها آن ظاهر ن

 حوادث آن مشابه كه باشد این منظور، شاید و باشد نمى منظور

 هم اسالم امت میان در است، پیوسته وقوع به گذشته ملل در كه

 .حوادث همان خود نه پیوست خواهد وقوع به

نابراین، یف ب یان در تحر لت م سالم م یز ا فظ با ن فاظ ح  و ال

 مفاهیم و حقایق مخالف كه است پیوسته وقوع به قرآن ظواهر

 .است تحریف نوعى خود این و شود مى عمل قرآن

__________________________________________________ 

بر( 1)  حد، خ برى وا ند مى را خ عداد كه گوی یان ت  در آن راو

ست حدى جب كه نی قین مو چه شود، ی شان گر سبتا تعداد یاد ن  ز

شد تواتر» و با بارى «م ند مى را اخ ثر در كه گوی ثرت ا قل ك  ن

 .باشد آور یقین
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 آوردیم، بحث اول در كه روایتى از گفتیم ما كه را معنى این

 واقد ابو كه نیز دیگرى روایت را معنى همان و آید مى دست به

 در( ص) اكرم رسول كه این آن و كند مى تأیید نموده نقل لیثى

قع كت مو بر» سوى به حر تى به «خی نواط ذات» نام به درخ  «ا

 بر را خویش هاى سالح و داشت تعلق مشركین به درخت آن كه رسید

 نیز ما براى هللاّ  رسول یا: گفتند پیامبر یاران. آویختند مى آن

 خدا رسول دارند، مشركین كه طور همان ده قرار «انواطى ذات»

مود( ص) ین! هللاّ  سبحان: فر ست ا ند شما درخوا ست مان  قوم درخوا

سى ست مو ند كه ا یز ما براى: گفت بل كه ده قرار خدایى ن  قا

 رسول گاه آن دارند، خدایانى آنان كه طور همان باشد، رؤیت



مود خدا شتگان روش از! سوگند خدا به: فر یروى گذ ید پ  خواه

 «1. »نمود

ین از یت ا نین روا ستفاده چ ین در چه آن كه شود مى ا مت ا  ا

  شده واقع گذشته هاى امت در كه است حوادثى شبیه شود، مى واقع

 .نیست نظر مورد گذشته حوادث عین تكرار. است

 و «متواتر» سند نظر از ها روایت این كه كنیم قبول اگر -4

 این وسیله به توان نمى هم باز باشند، مى صحیح داللت نظر از

 زیرا است شده حاصل تاكنون قرآن تحریف كه نمود ثابت روایات

گر نده در ا یز آی یف ن قوع به تحر ندد، و سئله بپیو كرار م  و ت

 تعیین آن براى وقتى روایات در كه آن چه یابد مى تحقق تطابق

 .دارد ادامه و فرصت قیامت، روز تا و است نشده

 در تحریف وقوع به روایات این با توان مى چگونه بنابراین،

 -(1! )نمود؟ استشهاد و استدالل خلفا دوران در اسالم صدر

 (ع) مؤمنان امیر قرآن -2

صل در كى پیش ف یل از ی فداران دال یف طر سى مورد را تحر  برر

یم قرار ین در و داد صل ا یز ف كى به ن گر ی یل از دی ین دال  ا

 :گوییم مى و پردازیم مى گروه

مین یل دو فداران دل یف طر ین تحر ست ا ند مى كه ا یات: گوی  روا

برى و فراوان ست معت یر كه ا نان ام گرى قرآن( ع) مؤم یر دی  غ

جود قرآن از شت خود نزد در مو لب قران آن و دا یاتى و مطا  آ

 را قرآن همان حضرت آن و نیست فعلى قرآن در كه بود دارا را

ئه مردم به مود ارا لى ن ند را آن و نابراین و نپذیرفت  ب

 و است قرآن آن از تر كم است، دسترس در فعال كه قرآنى روایات

 .باشد مى ما بحث مورد كه است تحریف همان این

__________________________________________________ 
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ین در یات مورد ا نى روا جود فراوا مه كه دارد و  وجود ها آن ه

 آن كه آمده روایتى در كه چنان كنند مى تأیید را قرآنى چنین

ضرت حه هب ح مود طل حه: فر یه هر! طل ند كه اى آ مد به خداو  مح

 كه اى آیه هر تأویل و است موجود من نزد در است فرستاده( ص)

 و حكم و حد یا حرام و حالل هر نموده، نازل محمد به خداوند

سلمانان كه را چه آن هر ستاخیز روز تا م یاج آن به ر  احت

ند تى دار یه و «خدش ارش» ح شیدگى د ست، خرا  من پیش در پو



 هاى راهنمایى و دستور با ها آن همه كه باشد مى محفوظ و موجود

 «1. »ام نگاشته خودم شخصى خط به و خدا رسول خود

جاج در باز ضرت آن احت كر كه مردى با ح نین بود، خدا من  چ

مده ست آ یر: ا نان ام تابى( ع) مؤم مام داراى كه آورد ك  ت

نواع سام و ا یل اق یل و تأو كم و تنز شابه و مح سخ و مت  و نا

 كه طورى به بود آمده گرد كتاب آن در جامع و كامل و منسوخ

 آن ولى بود نشده ساقط آن از المى و الف یا و حرفى ترین كوچك

 «2. »نپذیرفتند را

 از جابر از خود اسناد با كافى در كلینى كه است روایتى باز

مام قل( ع) باقر ا موده ن ست ن صیا جز كه ا شینان و او  جان

 باطنش و ظاهر قرآن همه كه كند ادعا ندارد، حق كسى پیامبر

 «3. »اوست نزد در

یز و -(1)  نى ن سناد با كلی قل جابر از خود ا ند مى ن  كه ك

 و آیات تمام كه است نكرده ادعا كسى فرمود مى( ع) باقر حضرت

 و است موجود وى پیش در آمده، فرود كه طور همان قرآن كلمات

لى جز كس هر بى بن ع لب ا شوایان و طا عد پی نین وى از ب  چ

 «4. »باشد تواند نمى بیش دروغگویى كند ادعایى

 :گفت باید پاسخ در

ین یر كه ا مؤمنین ام صى قرآن داراى( ع) ال ست مخصو  از كه ا

 باشد، مى متفاوت و مغایر موجود قرآن با ها سوره ترتیب نظر

 اتفاق و ندارد وجود آن در تردید و شك كه روشن است حقیقتى

 زحمت و مشقت از را ما قرآنى چنین وجود بر بزرگ دانشمندان

 .نماید مى خاطر آسوده آن اثبات

ما و ضافات بر قرآن آن بودن دارا ا یادت و ا  در كه هایى ز

  ولى است صحیح خود جاى به هم آن گرچه نیست موجود فعلى قرآن

 جزء اضافات آن كه باشد آن دلیل تواند، نمى مطلب این صحت

__________________________________________________ 

 شود مى استفاده روایت این از. 27 برهان، تفسیر مقدمه( 1) 

مام كه یات ت لب و آ جود مطا لى قرآن در مو به( ع) ع نى جن  قرآ

 .است نگردیده اضافه آن بر چیزى و دارد

 .11 ششم، مقدمه صافى، تفسیر( 2) 

 .130 ص ،2 ج ،76 باب وافى،( 3) 

 .130 ص ،72 باب همان،( 4) 
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 نظریه بلكه است رفته بین از تحریف وسیله به و بوده قرآن

 اضافات آن كه است این مورد این در حقیقت به نزدیك و صحیح

جود سیر یا قرآن آن در مو یات تف ست، آ نوان به ا یل ع  و تأو

یان شت چه آن ب ست آن بر خدا كالم برگ ضیح و شرح یا و ا  تو

 .خداوند طرف از تنزیل عنوان به است آیات

 :توضیح

ین ندار و شبهه ا ساس بى پ شمه جا آن از ا ته سرچ ست گرف  كه ا

فظ یل» ل یل» و «تأو مان به را «تنز هایى ه صطالح در كه معنا  ا

تأخرین یدا م یدا جد شته شده پ ند پندا یال و ا ند كرده خ  كه ا

 و گردد نازل قرآن صورت به كه گویند مى را آن تنها «تنزیل»

 معناى شرح و بیان عنوان به كه گویند مى آن به تنها «تأویل»

 .شود گفته لفظى

 از لفظ دو این درباره معنى دو این كه داشت توجه باید ولى

 وجود اثرى هیچ معنى دو این از لغت در و است جدید اصطالحات

 دو این كه نیستیم مجبور وجه هیچ به ما كه است این ندارد،

فظ یات از كه موردى هر در را ل هل روا یت ا  است، شده وارد ب

 «تأویل» كلمه بلكه بگیریم اصطالحى و جدید معناى دو همان به

صدر ست، م یل» باب از ا شه از و «تفع ناى به كه «أول» ری  مع

 .است شده گرفته باشد، مى گرداندن و كردن رجوع

نان ند مى كه چ كم اّول» گوی لى الح له ا نى «اه كم یع  به را ح

 و نتیجه معناى به «تأویل» كلمه هم گاهى و برگردانید اهلش

بت مر یك عاق شت كه چه آن و ا هد آن به كار برگ  بود، خوا

ستعمال نان شود، مى ا یات در كه چ یل آ مین به ذ نى ه مده مع  آ

 :فرماید مى خداوند كه است

 «1. »األْ حاِدیثِ  ت ْأِویلِ  ِمنْ  ُیع لُِّمك   و   -(1) 

 «2. »ِبت ْأِویِلهِ  ن بِّْئنا

 «3. »ُرْءیاي   ت ْأِویلُ  هذا

 «4. »ص ْبرا   ع ل ْیهِ  ت سِْطعْ  ل مْ  ما ت ْأِویلُ  ذِلك  

 «تأویل» كلمه ها، این مانند دیگرى آیات و آیات این همه در

 .است شده استعمال «كار عاقبت» و «نتیجه» معناى همان در

__________________________________________________ 
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 است معنى همان بیان قرآن تأویل از منظور توضیح، بنابراین

 به خواه باشد، معنى آن بر خدا كالم كلى برگشت و نتیجه كه

 آن ظاهر از بتواند عرب لغت به آشنا هر كه صریح و روشن طور

مان كالم، نى ه ند درك را مع فى طور به یا و ك مزى و مخ  كه ر

مه براى هل جز به ه صین و فن ا سخون) متخص لم در را بل( ع  قا

 .نباشد درك

ما و یل» ا صدر هم آن «تنز یل» باب م ست، «تفع شه از ا  ری

ناى به كه «نزول» مدن فرود مع ستادن فرو و آ شد مى فر  و با

مه یل كل ست، شده نازل چه آن خود در گاهى تنز ستعمال ا  ا

 آیات اكثر در كه است معنى همین گرفتن نظر در با و شود مى

 :مانند باشد، مى قرآن خود تنزیل از منظور قرآن

 «1. »ك ِریم   ل ُقْرآن   ِإَنهُ 

 «2. »م ْكُنون   ِكتاب   ِفي

 «3. »اْلُمط َهُرون   ِإالَ  ی م سُّهُ  ال

 «4. »اْلعال ِمین   ر بِّ  ِمنْ  ت ْنِزیل  

 همان به هم گاهى ولى است قرآن تنزیل، از منظور آیه این در

 استعمال( فرستادن فرو معناى به) خودش مصدرى و اصلى معناى

 چه آن زیرا نباشد قرآنى عنوان به فرستادن این گرچه شود، مى

 گاهى چون باشد، قرآن كه نیست الزم شود، مى نازل خدا طرف از

 و باشد قرآن از غیر كه شود نازل خدا طرف از سخنى است ممكن

یده قرآن شود نام نابراین. ن نى، ب لى اضافات مع بق كه تنزی  ط

یات لى قرآن در مذكور روا جود( ع) ع ین از شاید دارد، و  ا

 خداوند طرف از قرآن آیات شرح براى كه است بوده سخنان گونه

ست، شده نازل ین بدون ا به كه ا نى جن شته قرآ شد دا یرا با  ز

 نازل خداوند طرف از و سخنى بودن تنزیل شد، گفته كه چنان

ته الزم را آن بودن قرآن آن، شدن ست نگرف یات و ا  مذكور روا

 از برخى بودن تنزیل و كنند نمى داللت این از تر بیش به نیز

 آن بودن قرآن نه رساند مى را( ع) مؤمنان امیر قرآن اضافات

 .را



 قرآن در كه است آمده چنین ها روایت این از بعضى در كه چنان

یر نان ام نافقین هاى نام( ع) مؤم یز م كر ن ست شده ذ بد و ا  ال

مدن نافقین نام آ ضرت آن قرآن در م نوان به ح سیر ع  بوده تف

 .قرآنى آیه صورت به نه است

__________________________________________________ 

 .77/ واقعه( 1) 

 .78/ واقعه( 2) 

 .79/ واقعه( 3) 

 .80/ واقعه( 4) 
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تار یامبر رف نافقین با پ یز م ین گواه ن قت ا ست حقی  وى كه ا

 آنان اسرار و بود گرفته پیش در آنان با آمیزى مسالمت روش

 .آورد مى دست به را دلشان و داشت مى پنهان و مكتوم را

ین با نه حال ا كن چگو ست مم نان نام وى كه ا  قرآن در را آ

 حتى مسلمانان تمام سپس و سازد رسوایشان و مفتضح و بیاورد

 نام با كه منافقین بر روز و شب كه دهد دستور را آنان خود

شان و عروف ن یده م ند، شده شناخته و گرد عن ا فرین و ل  ن

 پیرامون در تا -(1) دارد وجود احتمالى چنین آیا! نمایند؟

 منافقین اسم آیا شود؟ گو و گفت آن قوت و ضعف سقم، و صحت

 على قرآن در آن داشتن قرآنى عنوان در تا است آمده قرآن در

 اسم با را منافقین اسم توان مى آیا شود؟ بررسى و بحث ،(ع)

بو» هب ا سه «ل مود مقای شمنى و شرك كه ن سول با را خویش د  ر

 با او كه دانست مى نیز اسالم پیامبر و نموده علنى( ص) خدا

 !بست؟ برخواهد جهان از رخت پرستى بت و شرك

 گفتار خالصه

چه ضافات گر یادت و ا صحف در هایى ز یر م نان ام جود( ع) مؤم  و

شت ین و دا لب ا ست خود جاى به هم مط شد مى در لى با ین و  ا

 است بوده مأمور خدا رسول كه چه آن از و قرآن جزء اضافات

 تنها نه زیرا است نبوده برساند، مسلمانان به را ها آن كه

 و قطعى آن بطالن بلكه ندارد دلیلى مطلب این بر بودن ملزم

سلم ست م یل و ا طالن بر دل مان آن ب یل ه مى دال ست محك  در كه ا

 .نمودیم بیان قرآن تحریف عدم درباره گذشته صفحات

  تحریف روایات -3



صول در شته ف سمتى گذ یل از ق فداران دال یف طر یابى را تحر  ارز

نك و كردیم ین در ای صل ا یز ف كى به ن گر ی ین از دی نه ا  گو

 :پردازیم مى دالیل

یل سومین فداران دل یف طر ین تحر ست ا ند مى كه ا یات: گوی  روا

تواتر» نى و «م هل از فراوا یت ا قل( ع) ب ست شده ن مه كه ا  ه

یف بر ها آن لت قرآن تحر ند دال چار و دار ید نا  را ها آن با

 .پذیرفت

 :پاسخ

 :گوییم مى خالصه طور به گفتار این پاسخ در
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فى: اوال ین از كه تحری یات ا ستفاده روا یر شود، مى ا  آن از غ

 .ماست گوى و گفت و بحث مورد كه است تحریف

 اعتماد قابل غیر و ضعیف سند نظر از روایات اكثر: ثانیا و

 سیارى محمد بن احمد كتاب از ها آن از قسمتى زیرا باشند مى

 احمد كه دارند اتفاق «رجال علم» دانشمندان و است شده نقل

صى سیارى ست، بوده شخ حرف ا قد و من سخ به معت سمت و تنا  ق

 كه است رسیده ما به كوفى احمد بن على واسطه به هم دیگرى

ماى جال» عل یز را او «ر گو مردى ن ظر از و دروغ یده ن  عق

 .دانند مى متزلزل

لى -(1)  هى حال عین در و یات از گرو یف روا ظر از تحر  سند ن

 یا و آور یقین نقل كثرت اثر در یا و اعتماد مورد و معتبر

نان حداقل شند، مى آور اطمی ین با ست ا ین در كه ا  از مورد ا

سى ظر صرف ها آن سند برر موده، ن گونگى به ن لت چ  ها آن دال

 و معنى نظر از روایات: كه گوییم مى كلى طور به و پردازیم مى

لت هار به دال سیم گروه چ قل را ها آن متن كه شوند مى تق  ن

نیم، مى گونگى سپس ك لت چ لت عدم و دال یف بر را ها آن دال  تحر

 .دهیم مى قرار بررسى و بحث مورد قرآن

 :اول گروه

سمتى یات از ق یف روا مه با كه تحر یف» كل مده «تحر ست، آ  ا

یف به صریحا لت قرآن تحر ند دال عداد و دار ست به ها آن ت  بی

 :ها آن از اى نمونه اینك كه شود مى بال  روایت

 نموده نقل ابوذر از خود اسناد با قمى ابراهیم بن على -1

« 1» ُوُجوه   ت سْو دُّ  و   ُوُجوه   ت ْبی ضُّ  ی ْوم   آیه این كه هنگامى: كه است

 پرچم پنج با قیامت در من پیروان: فرمود خدا رسول شد، نازل



 خدا رسول كه گفت ابوذر گاه آن آیند، مى من نزد به نشانه و

 بزرگى امانت دو با یعنى -ثقلین با كه پرسد مى گروهى هر از

ترت و قرآن) بود شما پیش در من از كه نه -(ع تار چگو  رف

 كردید؟

ند مى اول گروه قل: گوی بر ث یف را( قرآن) اك  به و كردیم تحر

شت نداختیم سر پ قل با و ا صغر ث ترت) ا شمنى و عداوت ،(ع  د

 .داشتیم روا آنان درباره ستم نموده،

 و كردیم قطعه قطعه و تحریف را اكبر ثقل: گویند مى دوم گروه

 نیز اصغر ثقل با و ورزیدیم مخالفت آن دستورات و احكام با

 .جنگیدیم آنان با كرده، دشمنى

__________________________________________________ 

 و سفید و روشن هایى چهره( جزا و حساب روز) روز آن در( 1) 

 .106/ عمران آل. بود خواهد سیاه و تاریك هایى چهره
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حدث و طاووس بن سید -2 ئرى م سناد با جزا سن از خود ا  بن ح

سن قل سامرى ح ند كرده ن سول كه ا صلى حدیث ضمن در خدا ر  مف

 به شكنند، مى درهم را خدا قانون مرز و حد كه كسانى درباره

فه نین حذی مود چ نان: كه فر حرف خدا راه از را مردم آ  و من

 .دهند مى تغییر مرا روش و كنند مى تحریف را او كتاب

بد بن سعد -3 -(1)  مى هللاّ  ع سناد با ق فى جابر از خود ا  و جع

 :كه است آورده چنین( ع) باقر امام از او

 در من! مردم: فرمود گاه آن خواند، دعا منى در( ص) خدا رسول

 به اگر كه باشید آگاه گذارم، مى سنگین امانت دو شما میان

 و كتاب ها آن شد، نخواهید گمراه گاه هیچ زدید، چنگ دو، آن

 قرار احترام مورد باید و خدا خانه هم كعبه و است من عترت

 .بگیرد

 مردم ولى: فرمود نبوى حدیث این بیان از پس( ع) باقر امام

 شكستند، درهم را كعبه احترام و نمودند تحریف را خدا كتاب

ترت ندان و ع یامبر خا تل به را پ سانیدند ق مام و ر یع، ت  ودا

 .جستند دورى ها آن از و انداختند دور به را خدا هاى امانت

 پیامبر از او و جابر از خود اسناد با خصال در صدوق شیخ -4

قل( ص) موده ن ست ن ستاخیز روز در: كه ا گاه در ر  خدا عدل در

 :كنند مى شكایت و دادخواهى مردم از و شوند مى حاضر طایفه سه



سجد قرآن، ترت و م ید مى قرآن. ع ین! خدایا: گو  مرا مردم ا

یف ند، تحر ترام كرد هم مرا اح یده، در مت كوب هم مرا عظ  در

ستند سجد. شك ید مى م ین! خدایا: گو طل مرا مردم ا  ضایع و عا

! خدایا: گوید مى عترت. نكردند بردارى بهره من از و نمودند

ین تل به را ما مردم ا سانیدند، ق ندگى ر  هم از را ما ز

 ... ساختند پراكنده و متفرق را ما پاشیدند،

 نقل سوید بن على از خود اسناد با صدوق و كافى در كلینى -5

  بن موسى الحسن ابو حضرت محضر به من: گوید مى او كه اند كرده

 دریافت پاسخى و نگاشتم اى نامه بود، زندان در كه( ع) جعفر

 به را خدا كتاب مردم این: بود نوشته آن ضمن در كه نمودم

 و ورزیدند خیانت خدایى امانت این به سپس پذیرفتند، امانت

 .نمودند تبدیل و تحریف را آن

 حضرت كه نموده نقل هللاّ  عبد از خود اسناد با شهرآشوب ابن -6

با بد ا سین هللاّ  ع شورا روز در( ع) الح به عا ند اى خط  در و خوا

به آن ضمن نین خط مود چ ستى -(2: )فر مرد مردم شما را  و مت

 شما باشید، مى ها ملت و روزگار آمد سر ستم و ظلم در و سركش

مانى ستید مرد ته دور به را قرآن كه ه  شیطان از و انداخ

هام ته ال ید گرف سانى شما. ا ستید ك هان، با كه ه مان گنا  پی

 .اید كرده تحریف را خدا كتاب و بسته دوستى

بن -7 یه ا مل در قولو سناد با الزیارات كا سن از خود ا  بن ح

  است كرده نقل( ع) صادق امام از عطیه

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  291: ص

! خدایا: بخوان را جمالت این شدى، «حسینى حائر» وارد چون كه

 كعبه و كردند تكذیب را تو پیامبران كه كن لعنت كسانى بر

 .نمودند تحریف را تو كتاب و منهدم را

جال -8 بة از ح مون بن قط بد از هم او و می لى ع نین االع  چ

 :فرمود صادق امام كه است آورده

 .دهند مى تغییر را خدا كتاب عربیت، طرفداران

 :پاسخ

 كلمه كه تحریف روایات اول گروه از چند هایى نمونه بود این

 این در تحریف ولى است، رفته كار به ها آن در صریحا «تحریف»

 بعضى اسقاط و قرآن الفاظ تغییر و تحریف معناى به ها روایت

 است دیگرى معناى آن از منظور بلكه نیست آن جمالت و آیات از

یف با كه حث مورد تحر نه هیچ ما، ب باطى گو یرا ندارد ارت  ز

یف یت در تحر خر روا ناى به آ تى مع ست تغییرا ثر در كه ا  ا



 عمل این و است آمده وجود به قرائت چگونگى در قاریان اختالف

 قرآن در كه گانه هفت هاى قرائت زیرا است تحریف نوع یك خود

یر بدیلى و تغی جود به ت تواتر آورده، و مى م شند ن  قرآن و با

 و ها آن بودن قطعى و متواتر فرض به و نیست مسلم ها آن بودن

ئت گرى هاى قرا یز دی ته راه قرآن به ن ست یاف سلما كه ا  م

تواتر بوده م یه بر و ن ها پا یات و اجتهاد صى نظر ستوار شخ  ا

 و است معنى همین آخر، روایت در تحریف از منظور و باشند مى

 .ندارد ارتباطى ترین كوچك تحریف طرفداران هدف با

ما و مه ا یف» كل یه در «تحر یت بق شت هاى روا نه ه ناى به گا  مع

  نه باشد مى آن تفسیر در تصرف و قرآن مفهوم دادن تغییر -(1)

ناى به سقاط مع یات ا یر و قرآن آ مات دادن تغی یرا آن كل  ز

 به كه است تحریف نوع یك نیز قرآن معناى در اجتهاد و تصرف

 گونه این با پیامبر بیت اهل دشمنان و است یافته راه قرآن

یف سته تحر ند، توان یاتى ا مت در كه را آ نان عظ  شده نازل آ

ست، هاى به ا گر معنا قع خالف و دی سیر وا یل و تف ند، تأو  كن

شمنى شان عداوت و د قام از و برده كار به را خود مت و م  عظ

 چندى روایات با گفتیم كه معنى این و. بكاهند نبوت خاندان

ید نان شود، مى تأی شم حدیث در كه چ یت از ش  مذكور هاى روا

یف ضرت قاتالن به قرآن تحر بى ح بد ا سبت( ع) هللاّ  ع  شده، داده ن

 .اید كرده تحریف را خدا كتاب شما: گوید مى كه جا آن

 كه آوردیم( ع) باقر امام از روایتى قرآن، عظمت بخش در باز

 گونه بدین انداختند، دور به را خدا كتاب آنان: گوید مى او

 را آن قوانین و حدود داشته محفوظ را قرآن كلمات و حروف كه

 .اند داده تغییر
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ضیح در قبال ما ین تو یت ا تیم روا یف كه گف نى بدین تحر  مع

سلما قوع به م سته و ست پیو گر و ا نین ا فى چ قوع به تحری  و

 پیامبر احترام و ماند مى محفوظ طاهره عترت حقوق پیوست، نمى

باره( ص) نان در عات آ مى جایى به كار و شد مى مرا شید ن  كه ك

 و ایذا مورد آنان درباره خدا رسول و شود پایمال آنان حقوق

 از معنى این به تحریف كه دارید توجه ولى بگیرد قرار اذیت

 .است خارج ما بحث محل

 :دوم گروه

گر گروه یات از دی یف روا لت تحر ند دال ین بر دار  نام كه، ا

شوایان نى پی ضى در دی یات از بع مده قرآن آ ثر در و بود آ  ا



 كه است فراوان روایات سلسله این و است رفته بین از تحریف

 :ها آن از اى نمونه اینك

 كند مى نقل فضیل بن محمد از خود اسناد با كافى در كلینى -1

 :فرمود( ع) الحسن ابو امام كه

یت مت و وال لى اما بى بن ع لب ا مام در( ع) طا تاب ت  هاى ك

یامبران ست ضبط پ ند. ا یامبرى هیچ خداو بوت به را پ  مبعوث ن

كرده گر ن ین م بوت كه ا مد ن یت و( ص) مح صىّ  وال شزد را او و  گو

 .است نموده

شى -2 سناد با عیا مام از خود ا قل( ع) صادق ا ند مى ن : كه ك

  ما شد، مى خوانده بود، آمده فرود كه گونه همان به قرآن اگر

 .كردید مى پیدا آن در نشان و نام با را

 كنز در( ع) باقر امام از عیاشى تفسیر و كافى در -3 -(1) 

ئد لف سندهاى با الفوا بن از مخت باس ا سیر در و ع  فرات تف

لف طرق به كوفى صب  از مخت ته بن ا نین نبا مده چ ست آ  كه ا

 است؛ شده نازل بخش چهار بر قرآن: فرمود( ع) مؤمنان امیر

 یك و ما دشمنان درباره چهارمش یك و ما درباره آن چهارم یك

 و واجبات در قسمش آخرین و ها مثل و مستحبات در دیگرش چهارم

 .قرآن هاى بزرگداشت و ها تعظیم ماست بر و است احكام

مام از كافى در -4 قل( ع) باقر ا ست شده ن یل كه ا ین جبرئ  ا

یه یامبر براى را آ ُتمْ  ِإنْ  و  : بود آورده صورت بدین( ص) پ  ُكْن

 ِمْثِلهِ  ِمنْ  ِبسُور ة   ف ْأُتوا[  على فى] ع ْبِدنا  ع لى ن َزْلنا ِمَما ر ْیب   ِفي

نى« 1» گر یع باره چه آن بر ا نده در لى خود ب  فرو( ع) ع

 .بیاورید را آن مانند دارید، تردید ایم فرستاده
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 :پاسخ

ین نه بود ا صرى نمو یات دوم گروه از مخت یف روا  از كه تحر

 باید ها آن پاسخ در شود، مى استفاده قرآن تحریف ها آن ظاهر

 :كه گفت

 قرآنى نزول شده، نازل ائمه هاى نام در چه آن از منظور: اوال

ست كه نی تارى بل ست گف نوان به كه ا سیر ع ضى تف یات از بع  آ

 این نقل عدم بنابراین،. است شده نازل خداوند طرف از قرآن

 موجب باشد داشته تفسیرى جنبه كه شده نازل گفتارهاى گونه



یف مى قرآن تحر ین با تا شود ن یت از گروه ا یف بر ها روا  تحر

 .شود استدالل قرآن

یا و گر: ثان ین ا یت ا یف جز ها روا ناى قرآن تحر گرى مع  دی

شته شند، ندا ین در با ست اى چاره صورت ا ین جز نی ید كه ا  با

نار را ها آن گذاریم ك حث هیچ در و ب مى ب یه ها بدان عل  تك

 مسلمى و محكم دالیل با ها آن ظاهر زیرا نجوییم تمسك و نكنیم

 خدا كتاب با و سازد نمى دارند، داللت قرآن تحریف عدم به كه

یث و تار و احاد یامبر گف فت پ تى هر و دارد مخال  با كه روای

 و بوده مطرود باشد، داشته مخالفت پیامبر گفتار و خدا كتاب

نه هیچ بل گو مل قا هد ع بق و بود نخوا بار ط تواتر اخ  و م

ید فراوان نین با یت چ  سینه بر و انداخت دور به را هایى روا

 یــا روایــت اگــر شــد، گفتــه چــه آن بنــابر. كوبیــد دیــوار

 آمده، صریحا قرآن در( ع) على اسم كه كنند داللت هایى روایت

ید یل را ها آن با یه و تأو مود توج گر و ن بل ا یل قا  و تأو

یه ند، توج ید نبود نداخت دور را ها آن با یرا ا نابر ز یل ب  دال

سلمى یار در كه م یم، اخت سم دار لى ا  قرآن در صریحا( ع) ع

 دوم گروه جوابگوى كه ما دالیل از اى نمونه اینك. است نیامده

 :باشد مى تحریف هاى روایت

 على نام كه شود مى استفاده غدیر تاریخى و مسلم حدیث از -1

مده صریحا قرآن در ست نیا یرا ا یین ز لى تع فت بر( ع) ع  و خال

 و است بوده خدا فرمان به غدیر حدیث وسیله به او جانشینى

ماع در هم آن ظیم اجت سلمانان ع عد م ید از ب  و فراوان تأك

حن شدید جب و الّل جرا وا عد و اال ند كه آن از ب  به خداو

یامبرش عده پ مى و ین در را او كه داد حت سیر ا ند یارى م  و ك

 .بدارد محفوظش دشمن خطرات و حمالت از

 اجتماع آن به بود، شده یاد صراحت به قرآن در على نام اگر

 همه این از بعد هم آن خالفت، به على نصب و مسلمانان عظیم

یدات یاج شرایط، و تأك بود احت گر و ن لى نام قرآن در ا  ع

مده صریحا سول ،-(1) بود آ هار از خدا ر سى آن، اظ شت تر  ندا

 .آید فرود خدا طرف از محافظت و تأیید وعده تا

نین غدیر حدیث از آرى، ستفاده چ لى نام كه شود مى ا ( ع) ع

 حجة در جریان این كه این مخصوصا است، نبوده قرآن در صریحا

  كه است شده واقع( ص) پیامبر زندگى دوران اواخر و الوداع
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 میــان در و آمــده فــرود قــرآن تمــام تقریبــا تــاریخ آن در

 .بود یافته انتشار مسلمانان



ضى بودن دروغ -2 یت از بع لى نام بودن به كه هایى روا ( ع) ع

لت قرآن در ند، دال ست ظاهرش از دار ناتش از و پیدا  كامال وج

( ع) على نام كه خوانیم مى چهارم حدیث در مثال است، نمایان

 كه صورتى در داشت، وجود« 1.... » ر ْیب   ِفي ُكْنُتمْ  ِإنْ  و   آیه در

 .ندارد والیت و امامت مسئله با تناسبى ترین كوچك آیه این

یت -3 عروف روا بو صحیح و م صیر ا مده كافى در كه ب ست آ  و ا

 نام و( ع) على نام كه دارد صراحت معنى این در روایت، این

 بصیر ابو زیرا نداشت وجود قرآن در طاهرین ائمه از یك هیچ

ید مى مام از: گو باره( ع) صادق ا یه در وا شریفه آ  و   هللاَ   أ ِطیُع

رِ  ُأوِلي و   الَرسُول   أ ِطیُعوا ْنُكمْ  األْ ْم : فرمود امام پرسیدم،« 2» ِم

ین یه ا باره آ لى در بى بن ع لب ا سن و طا سین و ح  شده نازل ح

 وى بیت اهل و على از چرا: گویند مى مردم: داشتم عرضه است،

سمى قرآن در یان به ا مده م ست؟ نیا مام ا مود ا  جواب در: فر

 سه از ولى شده نازل خدا رسول به نماز حكم كه بگویید مردم

 خود و است نیامده میان به نامى آن بودن ركعت چهار و ركعت

 «3. »نمود تفسیر مردم براى را قسمت این خدا رسول

ین آرى، یت ا مام صحیح، روا یت ت شته هاى روا سیر را گذ  تف

 در «على» اسم كه نماید مى بیان را ها آن هدف و معنى كند، مى

 آیات شرح در ولى نشده نازل بودن قرآن عنوان به مجید قرآن

طه، نوان به مربو سیر ع نوان به یا و تف یل ع یر تنز نى غ  قرآ

 كه بود نشده داده خدا رسول بر دستورى اما و است شده نازل

 .كند ابالغ را آن

عت از كه افرادى -4 بو با بی كر ا ند، خوددارى ب  هر از نمود

 در «على» نام وجود مسئله با ولى كردند احتجاج وى با راهى

نه هیچ قرآن جاج گو موده احت ند نن گر و ا لى نام ا  در( ع) ع

 دست در با و كشیدند مى بكر ابو رخ به را آن داشت وجود قرآن

شتن نین دا هم مدرك چ شن و م كوم را او رو ند مى مح  -(1) كرد

یرا ین ز لب ا قام در مط جاج م تر احت كم و گیرا  سایر از تر مح

 .بود دالیل

 :سوم گروه

 و زیادت كه دارند داللت این بر تحریف، روایات از سوم قسمت

  وقوع به قرآن در دو هر نقصان

__________________________________________________ 
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 بعضى مسلمانان پیامبر، از بعد: كه گونه بدین است، پیوسته

مات از شته را قرآن كل مات ها آن جاى به و بردا گرى كل  را دی

 :روایات گونه این از اى نمونه اینك. اند كرده اضافه قرآن به

 صادق امام از حریز از خود اسناد با قمى ابراهیم بن على -1

قل( ع) ند مى ن یه كه ك شم آ مد، سوره از ش : بود صورت بدین ح

 .«الّضاّلین غیر و علیهم المغضوب غیر علیهم انعمت من صراط»

( ع) صادق امام از كه كند مى نقل سالم بن هشام از عیاشى -2

 آد م    اْصط فى هللاَ   ِإنَ : فرماید مى خداوند كه كردم سؤال را آیه این

حا   و   راِهیم   آل   و   ُنو ران   آل   و   ِإْب عال ِمین   ع ل ى ِعْم مام« 1. »اْل  ا

 و ابراهیم آل: »... بود صورت بدین اصل در آیه این: فرمود

د آل لى محّم عالمین ع سمى ،«ال شتند آن از را ا سم و بردا  ا

 عمران آل به را محمد آل یعنى گذاشتند، آن جاى به را دیگرى

 .دادند تغییر

 :پاسخ

 پاسخ در ما و تحریف روایات سوم گروه از نمونه دو بود این

 :گوییم مى آن

ین: اوال یت ا ظر از ها روا سیار سند ن یر و ضعیف ب بل غ  قا

 .اعتبارند

 مسلمانان اجماع با و سنت و قرآن با ها روایت این: ثانیا و

یادت نوع هر كه ند، مى مردود قرآن در را ز فت دان  دارد مخال

یرا مام ز سلمانان ت فداران خود و م یف طر یز تحر ین ن قت ا  حقی

ند مى را تى كه پذیر یز حرف یك ح ضافه قرآن به ن شده ا ست ن  ا

 و طوسى شیخ و مفید شیخ مانند دانشمندان از زیادى عده بلكه

 مسلمانان گویند مى علما بزرگان از آنان مانند و بهایى شیخ

 آن بر زیادتى ترین كوچك كه این بر دارند نظر اتحاد و اجماع

 داریم، دست در قرآن عنوان به ما كه چه آن همه نداشته، راه

گار طرف از ست شده نازل پرورد یات و ا یادى روا یز ز ین ن  ا

 .كند مى تأیید را حقیقت

 :چهارم گروه

 كه دارند داللت این بر نیز تحریف هاى روایت از دیگرى قسمت

 یافته راه آن به نقصان و شده كم قرآن از جمالتى یا و آیات

 .است

 :پاسخ -(1) 



ین: اوال یت ا یز ها روا ند ن یت مان  و ضعیف سوم گروه هاى روا

  قبول قابل غیر ها آن از بعضى و متزلزل

__________________________________________________ 
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 .باشند مى

 مربوط روایات كه معنى همان به باید را ها روایت این: ثانیا

 تأویل قابل اگر و كرد تأویل نمودیم، تأویل را على قرآن به

 مخالف حال این در زیرا انداخت دور به را ها آن باید نباشد

تار و قرآن یامبر گف سالم پ ست ا نداختن دور جز كه ا  چاره ا

 .نیست دیگرى

 تمام در بلكه و ها روایت این در نیز دانشمندان و علما اكثر

یات یف روا مان تحر یه ه یل نظر ند را تأو  عدم صورت در و دار

كان یل، ام نداختن دور و كردن ترك به تأو ئل ها آن ا  قا

 .باشند مى

قق سى مح ید مى كلبا یاتى: گو یف به كه روا لت قرآن تحر  دال

ند، خالف دار ماع با م مت اج سالمى ا شند مى ا یرا با سى ز  از ك

 گفتارشان كه افرادى جز نیست معتقد قرآن تحریف به مسلمانان

 .نیست اعتنا قابل وجه هیچ به

ید مى باز جود: گو صان و یف و نق صل قرآن، در تحر سى و ا  اسا

 معروف و مشهور طبعا داشت، واقعیت مطلبى چنین اگر و ندارد

 مسئله و كند مى پیدا شهرت مهم حادثه هر كه طور همان شد، مى

 صورت در كه نیست كوچكى حادثه نیز قرآن در تحریف و كردن كم

 .بماند ناشناخته و مخفى تحقق

قق از و یه شارح بغدادى مح یز واف مان ن یه ه یل نظر  یا و تأو

قل ترك، ست شده ن قل وى از باز و ا ست شده ن ید مى كه ا : گو

قق كى مح باره كه -كر یف عدم در تابى قرآن تحر شته ك ست نو  -ا

 كه را روایاتى گوید، مى خود كتاب همان در وى كه كند مى نقل

 نمود تأویل باید كند، مى داللت قرآن در تحریف و نقص وقوع بر

مه یا و نداخت دور به را ها آن ه یرا ا تى ز  خالف بر كه روای

تار و قرآن یامبر گف ماع خالف بر یا( ص) پ سلمانان اج  وارد م

 .انداخت دور به باید نباشد ممكن آن تأویل و شود

 ما كه مطلبى همان به گفتارش این در كركى محقق مرحوم: مؤلف

 هاى روایت مضمون طبق كه است نموده اشاره دادیم، تذكر قبال



عى و صحیح تى هر قط خالف كه را روای شد، قرآن با م ید با  با

مود، طرد نك ن نه براى ای ظر نمو نده ن یز خوان  دو به را عز

 :نماییم مى جلب ذیل روایت

: است كرده نقل( ع) صادق امام از صحیح سند با صدوق شیخ -1

قف -(1) مودن تو بر در ن تر شبهه برا قدام از به ستى و ا  پیشد

كت به ست هال یرا ا قى، هر براى ز یزان و گواه ح  هر براى و م

مل ستى، ع جود روشنایى و نور در یزان قرآن. دارد و ست حق م  ا

تارى هر پس فق كه گف شد، قرآن موا ید با  چه آن هر و بگیر

 «1. »كنید تركش باشد، آن مخالف

__________________________________________________ 

...  الهلكة ما فى االقتحام من خیر الشّبهه عند الوقوف( »1) 

فق ما فى تاب وا خذوه هللاّ  ك تاب خالف ما و ف ...«:  فدعوه هللاّ  ك

 .380 ،3 ج قضا؛ كتاب الشیعه، وسائل
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 است كرده نقل( ع) صادق امام از صحیح سند با راوندى قطب -2

 با را ها آن شد، نقل شما براى هم مخالف حدیث دو گاه هر: كه

تاب یق خدا ك ید، تطب فق كه كدام هر كن تاب موا  بود، خدا ك

 «1. »كنید ترك را خدا كتاب مخالف و بگیرید

 دیگرى نظریه تحریف روایات از چهارم گروه مورد در ما: مؤلف

یز یم ن لس در كه دار یان درس مج یم كرده ب ترین شاید و ا  به

 آن آوردن از اختصار مراعات براى ولى باشد ها نظریه و وجوه

 مناسبتى به آینده در است ممكن و كنیم مى خوددارى جا این در

 .بیاوریم را نظریه همان

 شد؟ آورى جمع چگونه قرآن -4

ین تا سمتى جا ا یل از ق فداران دال یف طر یم را تحر  به و آورد

 تدوین و آورى جمع نحوه آنان چهارم دلیل دادیم، پاسخ ها آن

 مورد مستقال كتاب، آینده بخش در خدا یارى به كه است قرآن

 .گرفت خواهد قرار بررسى و بحث

__________________________________________________ 

 كتاب على فاعرضواهما مختلفان حدیثان علیكم ورد اذا( »1) 

 وسائل: «فرّدوه هللاّ  كتاب خالف ما و فخذوه هللاّ  كتاب وافق فما هللاّ 

 .380/ 3 ج: الشیعه
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 (1)- 

  قرآن تدوين و آورى جمع 9 بخش

 -1 پاسخ قرآن تدوین روایات پاسخ قرآن تدوین روایات -(2) 

ناقض یات در ت سخ تدوین روا عارض -2 پا یات در ت  تدوین روا

سخ یات -3 پا ظر از قرآن تدوین روا سخ قرآن ن یات -4 پا  روا

ظر از قرآن تدوین قل ن سخ ع یات -5 پا مع روا  و قرآن آورى ج

ماع سلمین اج سخ م ماع -6 پا سلمانان اج یادت عدم به م  در ز

  نتیجه قرآن تدوین در صحیح نظریه قرآن
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 (1)- 

  قرآن تدوین روایات

  قرآن تدوین روایات از استفاده سوء

تیم فداران كه گف یف، طر یل تحر ند شبهاتى و دال ثر در و دار  ا

یف به شبهات آن ئل قرآن تحر ند، شده قا صول در ا شته ف  به گذ

 شد، گفته ها آن پاسخ و شد اشاره شبهات و دالیل این از قسمتى

نك ین در ای صل، ا یل ف هارم دل نان چ یم، مى را آ  به سپس آور

 .پردازیم مى آن پاسخ

 آن تحریف، طرفداران كه است مسائلى از قرآن آورى جمع كیفیت

 سوء آن از داده، قرار خود دستاویز قرآن تحریف اثبات در را

 .كنند مى استفاده

 و تحریف عادتا كه بود طورى قرآن آورى جمع: گویند مى آنان

یر مراه به را قرآن تغی شت ه گونگى با و دا مع چ  و آورى ج

 .شویم ملتزم آن تحریف به كه مجبوریم قرآن تدوین

ظر به نان، ن ستور با قرآن آ بو د كر ا مع ب یرا شد آورى ج  ز

 و «معونه بئر» جنگ در قرآن حافظان و قاریان از نفر هفتاد

 نمود احساس بكر ابو و شدند كشته «یمامه جنگ در» تن چهارصد

گر كه نوال بدین كار ا مه م یدا ادا ند، پ فتن بین از با ك  ر

 و عمر به كه بود این رفت، خواهد بین از نیز قرآن حافظان،

 و هــا لوحــه از را قــرآن كــه داد مأموریــت ثابــت بــن زیــد

 و شهادت با قرآن حافظان هاى دل و ها سینه از و ها پاره تخته

ظارت فر دو ن هل ن بره و فن ا مع خ  جا یك در و كرده آورى ج

سند تاب صورت به و بنوی ند در اى شده تدوین ك  در و آورد



 میــان در همیشــه بــراى تــا دهنــد قــرار مســلمانان اختیــار

 .بماند باقى مسلمانان

 است شده تحریف قرآن: كه گیرند مى نتیجه گفتار این از آنان

 طبیعى كه آن چه دارد، وجود آن در تحریف احتمال الاقل یا و

 تغییر و تحریف قهرا ها تدوین و ها آورى جمع گونه این در است

  واقع

 در بیان                                                

  301: ص قرآن، كلى مسائل و علوم

 اگر زیرا بود خواهد میان در تحریف احتمال الاقل و شد خواهد

سى هد ك شعار بخوا فر یك ا  از را شعرا از اى عده یا و شاعر ن

 جاى حداقل كند، آورى جمع پراكنده اوراق از و مختلف جاهاى

 غفلت اثر در اشعار آن از بعضى كه ماند مى باقى احتمال این

سى عدم یا و عه آن به دستر شده وارد مجمو ته بین از و ن  رف

 .است

ین -(1)  صه بود ا فداران چه آن خال یف طر یت در تحر  و كیف

ند مى قرآن تدوین چگونگى یت با را آن و پندار یادى هاى روا  ز

 و كنند مى استدالل نظریه این بر است شده وارد مضمون بدین كه

 قرآن تحریف ساختگى و اساس بى روایات و جریانات گونه این از

 .گیرند مى نتیجه را

 بگشاییم را فصلى جا این در دانیم مى الزم خود بر كه است این

صل آن در و گونگى مورد در ف فت قرآن تدوین چ نیم گو و گ  و ك

یاتى باره كه روا قل قرآن تدوین در ست، شده ن حث مورد ا  و ب

 از یكى و باشد استدالل آن بر پاسخى هم كه دهیم قرار بررسى

 بحث یك هم و شود گرفته تحریف طرفداران دست از تحریف دالیل

 .شود بررسى قرآنى علوم مباحث از مهمى

  روایات متن

نك حث ای یث از را ب یات و احاد مع روا  شروع قرآن آورى ج

نیم، مى یر و شالوده چون ك ناى ز ندارهاى ب هى پ  در كه وا

 استنتاج ها آن از قرآن تحریف و شده حاصل قرآن تدوین چگونگى

 ها روایت این اگر و است قرآن تدوین روایات همان است، شده

سى ستى و ضعف و شود برر شان ها آن س مه شود، داده ن ین ه  ا

 فرو و شده متزلزل خود خودى به غلط هاى گیرى نتیجه و تصورها

 .ریزد مى

 مرا یمامه جنگ در بكر ابو: كه كند مى نقل ثابت بن زید -1

ید، گامى طلب مر شدم، وارد كه هن طاب بن ع یز خ  وى نزد در ن

 .بود حاضر



 یمامه جنگ: گوید مى آمده من نزد به عمر! زید: گفت بكر ابو

بار طور به قوع به خون ست و هى و پیو یان از گرو  را قرآن قار

مه كن ساخت، خود طع ست مم نگ ا گرى شدیدتر هاى ج یز دی  پیش ن

 اكثر نتیجه در و شوند كشته قاریان و حافظان بقیه و بیاید

یات یان هاى سینه در قرآن آ شته با قار  بین از ها آن شدن ك

 یك در را قرآن بدهى دستور كه بینم مى این در صالح من و برود

 .كنند آورى جمع جا

بو كر ا ضافه ب مود ا مر به من كه ن فتم ع  خود كه را كارى: گ

 من از را آن به اقدام چگونه تو است، نداده انجام خدا رسول

 !خواهى؟ مى
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 مرتب او و است همین در صالح و خیر! سوگند خدا به: گفت عمر

 تكرار را پیشنهاد این و نمود مى مراجعه من به باره این در

 صدر شرح نیز من به باره این در خداوند كه این تا كرد مى

 .كنم موافقت عمر رأى و نظر با كه افكند دلم بر و داد

 مورد عاقل، جوانمرد، تو: گفت من به بكر ابو: گوید مى زید

 نوشتن نیز خدا رسول دوران در تو و هستى راستگو و اطمینان

حى هده به را و شتى ع نك. دا مع ای هده به را قرآن آورى ج  ع

یر ین و بگ مل ا یر ع خار و خط یز افت جام را آم ید! بده ان  ز

 كوهى كندن به مرا بكر ابو اگر! سوگند خدا به: كند مى اضافه

قال و گر جاى به جایى از آن دادن انت مى دی شت، وا مل از دا  ع

 اشكال هم من كه بود این بود، برایم تر آسان قرآن آورى جمع

بو كر ا كرار را ب فتم او به و كردم ت نه شما: گ لى چگو  را عم

 بكر ابو دهید؟ مى انجام است، نداده انجام خدا رسول خود كه

 كه بود این و است این در مسلمانان صالح! سوگند خدا به: گفت

ین در وى كرر باره ا عه من به م شنهاد و كرد مى مراج مع پی  ج

 من بر خداوند كه روزى تا نمود مى تعقیب مرتب را قرآن آورى

بو دل بر كه چه آن و داد صدر سعه هم كر ا مر و ب نده ع  افك

 را قرآن و بستم كمر به همت دامن افكند، نیز من دل بر بود

حه از غذها و ها لو ته و كا  مردم هاى سینه از و ها پاره تخ

 در تنها را توبه سوره آخر آیه دو كه این تا كردم آورى جمع

 :بود این آن و نمودم پیدا انصارى خزیمه ابى نزد

 «1... » أ ْنُفِسُكمْ  ِمنْ  ر سُول   جاء ُكمْ  ل ق دْ 

ید -(1)  بت بن ز ید مى ثا ین: گو ین با كه قرآن ا مات ا  زح

قت سا طا نابع از فر نده م مع پراك تاب صورت به و شد آورى ج  ك



حد مد، در وا بو نزد در آ كر ا  پیش وى دوران از پس و بود ب

 «2». بود عمر دختر حفصه نزد در نیز او از بعد و عمر

بن -2 نس از شهاب ا لك بن ا قل ما ند مى ن گامى به: ك  كه هن

 اهل همراه را شام اهل كه داشت مأموریت عثمان طرف از حذیفه

جان فتح براى عراق ستان و آذربای سیج ارمن ند ب فه. ك  از حذی

 آمده وجود به ها آن میان در قرآن قرائت در كه شدیدى اختالف

شت به بود، تاد وح مان نزد به و اف مد عث فت و آ یر یا: گ  ام

 مانند به كتابشان در مسلمانان این كه آن از پیش! المؤمنین

 .برس آنان داد به شوند، اختالف دچار نصارى و یهود

 بفرست ما نزد به را ها صحیفه كه داد پیغام حفصه به عثمان

  پس باز بردارى نسخه از پس كه

__________________________________________________ 
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 به عثمان. فرستاد عثمان نزد به را ها صحیفه حفصه: دهیم مى

 الرحمان عبد و عاص بن سعید و زبیر بن هللاّ  عبد و ثابت بن زید

شام بن حرث بن ستور ه ین روى از داد د ند ها صحیفه ا سخه چ  ن

 .نوشتند دیگر

 بودند، قریش قبیله از كه نویسندگان آن از تن سه به عثمان

 نظر اختالف قرآن از موردى در ثابت بن زید و شما اگر: گفت

 لغت و لهجه با قرآن زیرا بنویسید قریش لغت با كردید پیدا

 .است شده نازل آنان

 روى از تا پرداختند كار به عثمان دستور طبق نفر چهار این

ند ها صحیفه آن صحف چ گر م سخه دی ند بردارى ن مان سپس كرد  عث

صلى هاى صحیفه صه به را ا ید حف صحف از و برگردان  كه هایى م

 دستور و فرستاد جلد یك ناحیه هر به بود شده بردارى نسخه

 طور به هاست نسخه این از غیر كه را قرآن دیگر هاى نسخه داد

 .ببرند بین از و بسوزانند كلى

  بن زید فرزند خارجه: گوید مى جریان این نقل از پس شهاب ابن

 را مصحف كه وقتى: گفت مى كه شنیدم پدرم از: كرد مى نقل ثابت

ساخ یه كردیم مى استن حزاب سوره از اى آ  رسول خود از كه را ا

 بن خزیمة نزد در جویى پى از پس كردیم، گم بودم شنیده خدا

 كه كردیم الحق احزاب سوره به و نمودیم، پیدا انصارى ثابت



ْؤِمِنین   ِمن  : بود گونه بدین  ع ل ْیهِ  هللاَ   عاه ُدوا ما ص د ُقوا ِرجال   اْلُم

( ع) مؤمنان امیر از خود سند با شیبه ابى ابن -3 -(1« )1»

 بیش قرآن آورى جمع در بكر ابو پاداش و اجر: كه كند مى نقل

 دو میان در را قرآن كه بود كسى اول او زیرا باشد مى همه از

 .نمود آورى جمع لوح

 ابو كه كند مى نقل خارجه و هللاّ  عبد بن سالم از شهاب ابن -4

كر غذ در را قرآن ب مع اى پاره كا ید از و كرد آورى ج  بن ز

بت ست ثا ین به كه كرد درخوا شته ا ظرى نو ند، ن ید بیفك  ز

 نمود استمداد عمر از باره این در بكر ابو تا ورزید امتناع

 آن تصحیح و نظارت زید دو، آن زیاد پافشارى و اصرار اثر در

 .گرفت عهده به را ها نوشته

ین شته و ها صحیفه ا بو نزد در ها نو كر ا عد و بود ب  از ب

شت مر نزد در وى درگذ صه نزد در او مرگ از پس و ع سر حف  هم

 را ها آن و فرستاد او نزد به را كسى عثمان كه بود خدا رسول

  حفصه. خواست

__________________________________________________ 

نان از( 1)  سانى مؤم ستند ك مان در كه ه فا خدا با شان پی  و

ــد ــزاب. دارن ــحیح ؛23/ اح ــارى، ص ــن. 99/ 6 بخ ــت ای  و روای

 العمال كنز منتخب در یكم و بیست روایت تا بعدى هاى روایت

 .است آمده 53 -43 صص ،2 ج شده، چاپ احمد مسند حاشیه در كه
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 عثمان كه این تا كرد مى خوددارى ها صحیفه آن دادن تحویل از

 گاه آن گرداند، باز حفصه خود به را ها آن كه داد حتمى وعده

صه مان نزد به را ها صحیفه و پذیرفت حف ستاد عث مان. فر  عث

مین صحف ه جود م شت، ها صحیفه آن روى از را مو صل سپس نو  آن ا

 .بود حفصه دست در پیوسته كه بازگردانید حفصه به را

 كه قاریانى چون: است آورده چنین پدرش از عروه بن هشام -5

 بن عمر به بكر ابو شدند؛ كشته داشتند، شركت یمامه جنگ در

 و بنشینند مسجد كنار در كه داد دستور ثابت بن زید و خطاب

نوان به سخنى كس هر ئه قرآن ع ند را آن داد، ارا گر نپذیر  م

 دهند، شهادت آن بودن قرآن به اطمینان مورد نفر دو كه این

 رسول اصحاب از زیادى عده زیرا كنند ثبت را آن صورت این در

ظان و خدا نگ در قرآن، حاف مه ج شته یما ند شده ك نون و ا  اك

 .شود مى احساس ضرورت قرآن كردن مدون و آورى جمع براى



 در شد، كشته خطاب بن عمر كه كند مى نقل سیرین بن محمد -6

 .بود نشده آورى جمع قرآن هنوز كه حالى

سن -7 یت ح ند مى روا مر كه -(1) ك باره ع یه در  قرآن از اى آ

 قارى فالن نزد در آیه این كه گفتند وى پاسخ در كرد، سؤال

 خطر احساس با خطاب بن عمر. شد كشته یمامه جنگ در كه بود

 از تدریجا آن حافظان رفتن بین از با قرآن شاید كه این از

 بر را «راجعون الیه اّنا و للّ  اّنا» استرجاع كلمه برود، بین

بان ند ز ستور و را تر چه هر كه داد د مع را قرآن زود  آورى ج

 .كنند

 واحد مصحف در را قرآن آیات كه است كسى اول عمر بنابراین،

 .است كرده آورى جمع

یى -8 بد بن یح مان ع طاب بن الرح قل خ ند مى ن مر: كه ك  بن ع

 پا به مردم میان در كند، آورى جمع را قرآن گرفت تصمیم خطاب

 گرفته فرا خدا رسول از را قرآن از چیزى كس هر: گفت و خاست

ست، یاورد ا یاتى مردم و ب حه و ها صحیفه در كه را آ  ها لو

شته ند، نو ند بود لى آورد مر و سى از ع یه ك مى را اى آ  پذیرفت ن

 .دهند شهادت بودنش قرآن به نفر دو كه را چه آن مگر

مر مان در ع ها ه شغول كه روز مع م تل به بود، قرآن آورى ج  ق

سید مان كه وى از پس. ر مام عث فت ز ست به را خال فت، د  به گر

 خدا كتاب از آیاتى یا و آیه كس هر پیش در نمود ابالغ مردم

 مگر كرد نمى قبول را سخنى هیچ هم او ولى بیاورد دارد، وجود

 .كنند تصدیق و امضا را آن بودن قرآن كه نفر دو شهادت با

 دیدم خود چشم با من: گفت و آمد ثابت بن خزیمة هنگام آن در

 را هــا آن و گذاشــتید كنــار را قــرآن از آیــه دو شــما كــه

شتید ند. ننو یه دو آن: گفت ست؟ كدام آ فت ا  از خودم من: گ

  آیه دو این خدا رسول

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  305: ص

ته فرا را یه دو گاه آن ام، گرف خر آ ئت سوره آ ند را برا : خوا

ُول   جاء ُكمْ  ل ق دْ  نْ  ر س ُكمْ  ِم یز   أ ْنُفِس هِ  ع ِز تُّمْ  ما ع ل ْی «. 1... » ع ِن

مان ین عث یه دو ا مة از كه را آ فت شنید خزی  شهادت من: گ

هم مى ین كه د یه دو ا ست، شده نازل خدا طرف از آ  چه شما ا

صلحت ید مى م ین و دان یه ا جاى در را آ هیم؟ قرار قرآن ك  د

 پیامبر بر كه اى سوره آخرین به را آیه دو این: گفت خزیمه

ست، شده نازل حق ا ید مل ین! كن ین كه بود ا یه دو ا  به را آ

 آیه دو همان با را سوره آن و ساختند ملحق برائت سوره آخر

 .دادند پایان



ید -9 یر بن عب ید مى عم مر: گو یه هیچ ع صحف در را اى آ  م

. دهند شهادت آن بودن قرآن به نفر دو كه این مگر نوشت نمى

صار از مردى ین ان یه دو ا ُول   جاء ُكمْ  ل ق دْ  آ نْ  ر س ُكمْ  ِم ...  أ ْنُفِس

 زیرا خواهم نمى شاهد تو از ها آن درباره: گفت عمر آورد، را

 است آمده آیه دو این در كه بوده طور همان خدا رسول اخالق

 «2.[ »است او خود گواه آیه خود و]

قم بن سلیمان -10 سن از ار بن و ح بن و سیرین ا  زهرى شهاب ا

قل ند مى ن نگ در كه -(1) ك مه ج تل یما جه سهمگینى عام ق  متو

یان مین در و شد قرآن قار نگ ه صد ج فر چهار نان از ن شته آ  ك

 .شدند

 این: گفت وى به و نمود مالقات خطاب بن عمر با ثابت بن زید

 رفتن بین از با و است جمع آن در ما دین احكام كه است قرآن

 كه ام گرفته تصمیم من و رفت خواهد بین از دین احكام قرآن،

. بیاورم در كتابى صورت به و نموده آورى جمع را قرآن آیات

 دو هر! نماییم مشاوره بكر ابو با تا كن صبر: گفت نیز عمر

بو نزد به هم با كر ا ند ب ضوع و رفت یان در وى با را مو  م

 با مورد این در تا نكن عجله كه داد پاسخ بكر ابو گذاشتند،

سلمانان یز م فت ن یان در سپس شود، گو و گ به مردم م  اى خطا

یراد مود ا ضوع و ن مع مو طالع به را قرآن آورى ج سلمانان ا  م

 گفتند و نمودند خوشنودى و رضایت اظهار نیز آنان و رسانید

 به و شد شروع قرآن آورى جمع گاه آن است، نیكویى و خوب كار

 هر نزد در كه نمود اعالم مردم میان در منادى بكر ابو دستور

 ... بیاورد هست، قرآن از اى آیه كس

 جاء ُكمْ  ل ق دْ : آیه من كه كند مى نقل چنین ثابت بن خزیمة -11

 ثابت بن زید و خطاب بن عمر نزد را« 3... » أ ْنُفِسُكمْ  ِمنْ  ر سُول  

: گفتم دهد؟ شهادت تو براى كه هست كسى آیا: گفت زید. آوردم

مى! خدا به نم ن مر. دا فت ع باره من: گ ین در یه ا  او براى آ

 .دهم مى شهادت

__________________________________________________ 

 .128/ توبه( 1) 

مه( 2)  ین ه یت ا خب از كه را ها روا نز منت ال ك قل العّم  ن

مودیم نز در ن ال، ك بع العّم مده 361/ 2 دوم، ط ست آ ین جز ا  ا

ال كنز در كه روایت  همین به دیگرى روایت آن، جاى به العّم

 .است گردیده نقل جعده بن یحیى از مضمون

 .توبه سوره آخر آیه دو( 3) 
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 خطاب بن عمر: كند مى نقل خود اصحاب بعضى از اسحاق ابو -12

 آشناترین: پرسید مردم از كند، آورى جمع را قرآن خواست كه

 .عاص بن سعید: گفتند كیست؟ عرب لغات ضبط به افراد

سید گاه آن شنویس: پر ست؟ مردم ترین خو ند كی ید: گفت  بن ز

بت مر. ثا فت ع ید: گ مال سعید با ند ا ید و ك سد ز بق و بنوی  ط

ستور هار وى د صحف چ شتند، م مر نو كى ع هار آن از ی صحف چ  را م

 را دیگر مصحف و شام به را یكى و بصره به را یكى و كوفه به

 .فرستاد حجاز به

 مصحف گرفت، تصمیم عمر چون كند، مى نقل فضاله بن هللاّ  عبد -13

صلى شته ا ین براى شود، نو  مأمور را یارانش از اى عده كار ا

 پیدا نظر اختالف موردى در اگر كه داد دستور آنان به و ساخت

ند، غت با كرد له ل ضر» قبی سند «م یرا بنوی  مردى به قرآن ز

 .است بوده «مضر» قبیله از كه شد نازل

 به خالفتش دوران در عثمان كه -(1) كند مى نقل قالبه ابو -14

ند فر چ یان از ن ستور قار ئت مردم براى افرادى كه داد د  قرا

لیم را ند تع مین و كن شغول معل لیم م ئت تع ین در شدند قرا  ا

یان نان م كان و جوا یز كود ئت ن ند مى فرا را قرا لى گرفت  در و

ئت ختالف قرا ند، مى ا ختالف كه جایى تا كرد نان ا  گوش به آ

 را دیگر بعضى قرائت نیز معلمین این از بعضى و رسید معلمین

فر قه، و ك فى زند ند مى معر ین و كرد ختالف ا  شدیدتر تدریجا ا

مان گوش به تا شد مى سید عث به ضمن در وى. ر  مردم به اى خط

 هستید، اسالمى كشور مركز در و من نزد در كه شما: گفت چنین

ئت در ختالف قرا مات و كرده ا لط را آن كل فظ غ ید، مى تل  كن

سانى كز و من از كه ك ند مر قاط در و دور ست شهرهاى و ن  دورد

ندگى ند، مى ز ختالف كن ئت در ا فظ و قرا لط تل یان در غ نان م  آ

 قرآنى است الزم پیامبر یاران شما بر پس است، تر بیش طبیعتا

سید جع و مدرك كه بنوی گر هاى قرآن مر شد دی  با مردم و با

 قالبه ابو. سازند طرف بر را اختالفاتشان قرآن آن به مراجعه

 كسانى از من: گفت مى او كه كند مى نقل« 1» انس بن مالك از

یات كه بودم سندگان به را قرآن آ مال قرآن نوی مودم مى ا . ن

 آن كه را كسى نام گاه آن شد، مى پیدا اختالف آیه یك در گاهى

یه سول از را آ ته( ص) خدا ر ند مى یاد بود، گرف  گاهى و نمود

 بعدى و قبلى آیات بود، شهر بیرون در یا و غایب نیز شخص آن

 گذاشتند مى خالى را اختالف مورد آیه همان جاى و نوشتند مى را

 بیاورد را او كه فرستادند مى را كسى یا و بیاید شخص آن تا

یه و ختالف مورد آ ظر با را ا یق وى ن شتند مى و كرده تطب . نو



 شهرها مردم به عثمان. رسید پایان به مصحف نوشتن صورت بدین

 آن از غیر و نوشتم قرآنى و كردم چنان و چنین من: كه نوشت

 نیز شما نزد در و بردم بین از است، بوده من نزد در چه هر

 .ببرید بین از هست، قرآن آیات از چه هر

__________________________________________________ 

 معروف انس بن مالك ابن: گوید مى داود ابى بن بكر ابو( 1) 

 .است سنت اهل گانه چهار پیشوایان از یكى و
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 جمعیت میان در عثمان روزى كه كند مى نقل سعد بن مصعب -15

 از كه نیست بیش سال سیزده: گفت چنین و نمود ایراد اى خطبه

 قرآن خواندن چگونگى درباره شما كه شود مى سپرى پیغمبر فوت

 قرائت و اینچنین ابىّ  قرائت گویید؛ مى و دارید اختالف و نزاع

 آن. نیست درست تو قرائت گوید؛ مى یكى. بود چنان آن هللاّ  عبد

 این خدا به را شما. باشد نمى صحیح تو قرائت گوید؛ مى دیگرى

فات نار را اختال ید ك یات از چه هر و بگذار  نزد در قرآن آ

ست ید من پیش شما  جا یك در و شكل یك به را ها آن تا بیاور

 .كنیم آورى جمع

غذها عه و كا ست قط یات از مردم نزد در كه هایى پو  قرآن آ

شته ند بود، شده نو قدار تا آورد یادى م ین از ز  و اوراق ا

عات شته هم روى قط مان خود گاه آن شد، انبا ین صاحبان عث  ا

 داد قسم را ها آن و كرد صدا یك به یك را ها پوست و كاغذها

 خود امالى با و اى شنیده خدا رسول خود از اى آورده چه آن كه

شته او ین از اى؟ نو نه ا نان و كرد مى سؤاالت گو سخ در آ  وى پا

 .بلى بلى،: گفتند مى

 ترین خوشنویس: كرد سؤال عثمان شد، تمام جو و پرس این چون

 خدا، رسول مخصوص نویسنده ثابت، بن زید: گفتند كیست؟ مردم

 كیست؟ عرب لغات ضبط به افراد آشناترین: گفت گاه آن

 .عاص بن سعید: گفتند

مان ستور عث مال سعید كه داد د ند ا ید و ك سد ز ید. بنوی  به ز

شتن مود شروع نو ین و ن صحف ا ستور به ها م مان د یان در عث  م

 .شد منتشر مردم

 بعضى كه شنیدم من كه كند مى اضافه جا این در سعد بن مصعب

: گفتند مى و كردند مى تأیید را آنان عمل خدا رسول اصحاب از

 .دادند انجام كه بود جایى به و خوب كار



 تصمیم چون عفان بن عثمان كه كند مى نقل ملیح ابو -16 -(1) 

فت، شته قرآن گر فت شود نو ید: گ له با مال هذیل قبی ند ا  و ك

 .بنویسد ثقیف قبیله

  چون كه كند مى نقل قرشى عامر بن هللاّ  عبد فرزند االعلى عبد -17

شتن مام قرآن نو مان نزد به شد، ت ند عث گاهى وى. آورد  به ن

 انجام احسن نحو به و خوبى به را كار این: گفت و نمود قرآن

 ملت كه بینم مى نیز كوچكى غلطهاى مصحف این در ولى اید داده

 .نمود خواهند اصالح را ها آن خود قرائت با عرب

مه -18 ید مى عكر گامى: گو  نزد به را شده تدوین قرآن كه هن

مان ند عث طى آورد شاهده آن در اغال مود م فت و ن گر: گ مال ا  ا

نده ندان از اش كن سنده و هذیل خا له از اش نوی یف قبی  بود، ثق

 .نداشت وجود قرآن در اغالط این

طا -19 قل ع موده ن ست ن مان: ا ست مى كه عث یات خوا  را قرآن آ

 را كعب بن ابى كند، استنساخ
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 زید كرد، مى امال ثابت بن زید به را قرآن آیات ابى و خواست

 گیرى غلط را قرآن كه بود وى با هم عاص بن سعید. نوشت مى هم

 .است شده نوشته زید و ابى قرائت با موجود مصحف پس كرد، مى

 داد دستور قرآن تدوین موقع در عثمان: كند مى نقل مجاهد -20

 عبد و عاص بن سعید و بنویسد ثابت بن زید و كند امال ابى كه

 .كنند گیرى غلط حرث بن الرحمان

 من نوشتم، مى را ها مصحف كه هنگامى: گوید مى ثابت بن زید -21

 در یا و كسى پیش در بودم، شنیده خدا رسول از كه را آیه یك

شتى یدا یاددا كردم، پ مة پیش در را آن سپس ن بت بن خزی  ثا

 و« 1... » ص د ُقوا ِرجال   اْلُمْؤِمِنین   ِمن   بود این آیه آن و یافتم

سول چون مه شهادت( ص) خدا ر فر دو شهادت جاى به را خزی  ن

شهادتین ذو» و پذیرفت مى یده «ال  وى شهادت هم من شد، مى نام

 .نوشتم را آیه آن او، شهادت با و پذیرفتم تنهایى به را

 كه كسى اول: كند مى نقل سعید بن لیث از اشته ابن -22 -(1) 

مع را قرآن بو كرد، آورى ج كر ا سنده و ب ید هم اش نوی  بن ز

بت یاتى مردم. بود ثا شان در كه را آ ید پیش به بود نزد  ز

 و راستگو نفر دو شهادت با مگر پذیرفت نمى او ولى آوردند مى

 پیدا را برائت سوره آخر آیه دو ثابت بن زید و اعتماد مورد

كرد، گر ن مه نزد در م ما خزی بود شاهدى ا تار كه ن  را وى گف

صدیق ند، ت ین با ك بو حال ا كر ا ستور ب  را آن كه داد د



 نفر دو شهادت جاى به را او شهادت خدا رسول زیرا بنویسند،

 و آورد را رجم آیه نیز عمر شد، نوشته آیه همان و پذیرفت مى

 «2. »نشد نوشته نداشت، شاهدى چون

ین هم بود ا یاتى ترین م باره كه روا یت در گونگى و كیف  چ

 .است شده نقل قرآن آورى جمع

 اطمینان گونه هیچ كه بودن واحد خبر بر عالوه روایات، این

 قابل غیر و ضعیف مختلفى جهات از باشد، نمى علم مفید و آور

 .باشند مى انتقاد و ایراد مورد و بوده اعتماد

 هر در و كرده بررسى را ها روایت این آینده، هاى فصل در ما

 بدین بخش آخر تا و بررسى را ها آن ضعف جهات از یكى فصلى،

نه یم مى پیش گو هات. رو ین ضعف ج یت ا شن كامال را ها روا  رو

 .بریم مى پایان به را كتاب از بخش این و كنیم مى

__________________________________________________ 

 .23/ احزاب( 1) 

 .101/ 1 ج ،18 نوع اتقان،( 2) 
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  قرآن تدوین روایات پاسخ

  قرآن تدوین روایات در تناقض -1 پاسخ

صل در یات پیش ف مع روا یم را قرآن آورى ج تیم و آورد  كه گف

 بر دلیل را ها آن و كرده استفاده سوء روایات، آن از اى عده

 به صحیح روایات این از یك هیچ ولى اند، گرفته قرآن تحریف

  كه چنان باشد، بوده نیز قرآن تحریف بر دلیل تا رسد نمى نظر

 بررسى مورد را روایات این كتاب، آینده فصول و فصل این در

هات و داده قرار شخص را ها آن صحت عدم و ضعف ج  آور یاد و م

 .شویم مى

لین هت او ستى، و ضعف ج جود س ناقض و ضادهایى و ت ست ت  در كه ا

یان شم به ها آن م جب و خورد مى چ ماد سلب مو  ها آن از اعت

 ها تناقض این به جواب و سؤال چند صورت به ما اینك. شود مى

 :كنیم مى اشاره

 است؟ گرفته صورت زمانى چه در قرآن آورى جمع

یات - ین در مذكور روا ند سه بر مورد ا یت از: گروه  دوم روا

 صورت عثمان خالفت دوران در قرآن آورى جمع كه آید مى بر چنین



 سوم و اول روایت مانند دیگر، روایت چند از ولى است، گرفته

هارم و گر اى پاره و چ نین دی ستفاده چ  در قرآن كه شود مى ا

 و هفتم روایات از چه آن و است شده آورى جمع بكر ابو دوران

هم ین شود، مى ظاهر دوازد ست ا مع كه ا  در نه قرآن، آورى ج

بو دوران كر ا مان، دوران در نه و ب كه عث فت دوران در بل  خال

 .است پیوسته وقوع به عمر
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 بود؟ قرآن آورى جمع متصدى كسى چه بكر ابو دوران در

یت - هم و اول روا ید مى دوازد صدى: گو شر و مت مع مبا  آورى ج

ید قرآن بت بن ز ست، بوده ثا لى ا یت و هارم روا ید مى چ : گو

 دستور طبق ثابت بن زید و بوده بكر ابو خود كار این متصدى

بو كر ا ها ب به و ها صحیفه به تن مع هاى كتی گاه شده، آورى ج  ن

 بن زید كه آید مى در آن غیر و پنجم روایت از و -(1) كرد مى

 .اند بوده عمل این متصدى دو هر عمر و ثابت

 بود؟ شده محول ثابت بن زید به قرآن آورى جمع آیا

 به را قرآن آورى جمع بكر ابو كه آید مى بر اول روایت از -

  كه ثابت بن زید به بكر ابو گفتار زیرا بود، كرده محول زید

 و باشى مى اطمینان مورد و راستگو هستى، عاقل و جوانمرد تو»

سول خود پیش در یز خدا ر شتن ن حى نو هده به را و شتى، ع  دا

 صراحت به جمالت این!« بگیر عهده به را قرآن نوشتن هم امروز

ساند مى بو كه ر كر ا مع ب ید به را قرآن آورى ج بت بن ز  ثا

 كه شود مى استفاده دیگر روایات بعضى از و بود كرده واگذار

سئله فویض م حول و ت مودن م یان در ن بوده م ست ن ند و ا فر چ  ن

 .است بوده كار این متصدى

 بود؟ شده نوشته عثمان دوران تا قرآن آیات از قسمتى آیا

ثر از - ین اك یات ا كه و گردد مى ظاهر روا ین در بل نى ا  مع

 قطعات و اوراق ها، صحیفه در قرآن آیات تمام كه دارند صراحت

 چنین دوم روایت از ولى بود، شده ضبط پراكنده طور به مختلف

ید مى بر سمتى كه آ یات از ق مان دوران تا قرآن آ شته عث  نو

 .بود محفوظ قرآن هاى حافظه در فقط بود، نشده

یا مان آ بل چه آن از عث شته وى از ق یزى بود، شده نو  كم چ

 كرد؟

 آن از عثمان كه شود مى استفاده صراحت به روایات اكثر از -

 روایت ولى نكرد كم چیزى بود، شده نوشته وى از قبل كه چه

هاردهم صریح چ ند مى ت سمتى كه ك بل كه را چه آن از ق  وى از ق



 داد، دستور نیز مسلمانان به و برد بین از بود، شده نوشته

 .ببرند بین از نیز آنان است، برده بین از او كه را چه آن
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 كرد؟ آورى جمع مأخذ كدام از را خویش مصحف عثمان،

 هایى صحیفه به عثمان كه كنند مى تصریح چهارم و دوم روایت -

 از را خویش مصحف و نموده اعتماد بود، كرده جمع بكر ابو كه

 روایت روایت، این مقابل در و كرد آورى جمع و استنساخ ها آن

شتم، هاردهم ه ین بر پانزدهم و چ نى ا صریح مع ند ت  كه دار

مان صحف عث فر دو شهادت با را خویش م ضمین با و ن  آن خود ت

 .كرد آورى جمع بود، شنیده خدا رسول از را آیه كه شخص

 كرد؟ را قرآن آورى جمع تقاضاى بكر ابو از كسى چه

یت --(1)  ید مى اول روا ین: گو مر ا بو از كه بود ع كر ا  ب

 بعد و ورزید امتناع بكر ابو و كند آورى جمع را قرآن خواست

صرار از یاد ا شارى پا و ز قت وى با ف ید گاه آن كرد، مواف  ز

 پس نیز زید. نمود پیشنهاد وى به را عمر تقاضاى و خواست را

با از ناع و ا قت وى با باألخره امت لى كرد، مواف بل در و  مقا

ین یت، ا یت روا هم روا ید مى د ید كه گو مر و ز نین یك ع  چ

ستى بو از را درخوا كر ا ند ب یز او و كرد شاوره از پس ن  با م

 .داد مثبت جواب آنان به مسلمانان

 چندى هاى نسخه و كرد آورى جمع را( مرجع) اصلى قرآن كسى چه

 فرستاد؟ شهرها به را آن از

 جمع عثمان وسیله به اصلى قرآن كه كند مى تصریح دوم روایت -

ست، شده آورى لى ا یت از و هم روا نین دوازد ید مى بر چ  كه آ

 .است بوده عمر آن كننده تدوین

 «1...« » جاء ُكمْ  ل ق دْ » 

 شد؟ ملحق برائت سوره آخر به زمانى چه در آیه دو این

یت از - ست و یازدهم و اول روا ستفاده دوم و بی  كه شود مى ا

حاق ین ال یه دو ا خر به آ ئت سوره آ فت دوران در برا بو خال  ا

 دارند داللت دیگر هاى روایت و هشتم روایت ولى است، بوده بكر

 .است شده واقع عمر خالفت دوران در الحاق این كه

مان یه دو ه سى چه را آ سندگان به و آورد ك ئه قرآن نوی  ارا

 كرد؟



 را آیه دو این كه كنند مى تصریح دوم و بیست و اول روایت -

 و هشتم روایت ولى آورد، خزیمه ابو
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 بن خزیمة آیه دو آن آورنده كه این در دارند صراحت یازدهم

بت ست بوده ثا بن. ا بد ا بر ع ین در ال ید مى مورد ا « 1: »گو

 اى گانه جدا شخص یك هر و هستند نفر دو خزیمه ابو و خزیمه

 هم خویشى و قوم و نسبت ترین كوچك آنان میان در و است بوده

 .است نداشته وجود

 شد؟ ثابت راهى چه از و چگونه آیه دو این بودن قرآن

ین در - یت مورد، ا ند سه ها روا نا: گروه یت به ب  اول، روا

ین بودن قرآن یه دو ا سیله به آ ها شهادت و فر یك تن بت ن  ثا

 نیز عثمان شهادت دوم و بیست و نهم روایت در ولى است، شده

ضافه ست شده ا بق و ا صریح ط یت ت مر شهادت یازدهم روا  به ع

 .است شده اضافه اول نفر شهادت

 كرد؟ معین قرآن نوشتن و امال براى را كسى چه عثمان

 سعید و زبیر ابن و زید عثمان، كه كند مى تصریح دوم روایت

 نمود، معین قرآن امالى و كتابت براى را الرحمان عبد و -(1)

 سعید و كتابت براى را زید او پانزدهم روایت صراحت طبق ولى

مال براى را عین ا بق و ساخت م یت ط ندان وى شانزدهم روا  خا

 نامزد قرآن آیات امالى براى را هذیل و كتابت براى را ثقیف

 این در صراحت و كند مى تكذیب را آن هیجدهم روایت ولى كرد،

 .است نبوده هذیل از كننده امال و ثقیف از نویسنده كه دارد

 كه است شده تصریح نوزدهم روایت در روایات، این برابر در و

مال نده ا یات كن بى آ عب بن ا ید كه را چه آن بوده، ك  ز

شته، مى لط سعید نو یرى غ ست كرده مى گ مین به و ا لب ه  در مط

یت ستم روا یز بی صریح ن ها شده، ت ین در منت یت ا بد روا  ع

 .است شده اضافه گیرى غلط براى حرث بن الرحمان

سخ عارض -2 پا یات در ت سیله به قرآن قرآن تدوین روا  خود و

  است شده آورى جمع پیامبر

 آورى جمع كه روایات این مفهوم تعارض ایراد، و خدشه دومین

عد دوران به را قرآن سول از ب ستند( ص) خدا ر  با سازند مى م

هوم یات مف گرى روا ست دی مع كه ا مان در را قرآن آورى ج  خود ز



ضرت آن ند مى ح ین و دان عارض، ا مه ت یات ه صل در كه را روا  ف

 .كند مى ساقط حجیت و اعتبار از آوردیم، گذشته
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 قرآن آورى جمع: گویند مى كه روایاتى از چند هایى نمونه اینك

 گرفته انجام بزرگوار آن مستقیم دستور با خدا رسول عصر در

 :است

هى -1 حدثین از گرو ند م بن مان بى ا مد شیبه، ا بل، بن اح  حن

 ابن از مقدسى ضیاء و بیهقى حاتم، حبان، ابن نسائى، ترمذى،

  كه شد سبب عاملى چه: گفتند عثمان به كه اند كرده نقل عباس

 كه «برائت» سوره و بود «مثانى» از كه را «انفال» سوره شما

ئین» از لوى و جا یك بود، «م شتید هم په یان از و نو  ها آن م

سم» شتید را «هللاّ  ب نار در را دو هر و بردا  بزرگ هاى سوره ك

ید؟ قرار «طوال» مان داد فت عث ندگى دوران در: گ بر ز  پیغم

یات داراى كه اى سوره عدد آ گوار آن شد، نازل بود؛ مت  بزر

سندگان حى نوی ست مى را و ستور و خوا ین كه داد مى د  را سوره ا

  شد مى نازل آیه چند نیز گاهى و دهید قرار سوره فالن كنار در

 فالن داراى كه اى سوره فالن در را آیات این كه داد مى دستور و

 با و اسالم پیامبر دستور به ها این همه. دهید قرار است آیات

ظر جام وى ن فت مى ان مان. گر ضافه عث فال سوره كه كرد ا  ان

لین ست اى سوره او نه در كه ا ئت سوره و شده نازل مدی  برا

 هر نزول داستان ولى است آمده فرود كه است قرآن سوره آخرین

ستورات و بود هم شبیه سوره دو ضمون و د شان م  هم با آیات

شت سنخیت هت بدین. دا كر من ج  یك از سوره دو هر كه كردم ف

له و باب حد نوع از و مقو ست وا گر طرف از و ا سول دی  خدا ر

 برائت سوره آیا كه نكرد بیان نمود، رحلت دنیا از كه( ص)

 هم پهلوى را ها آن هم من اصل، این روى نه؟ یا است انفال از

 -(1) نوشتم باشد، فاصله شان میان در «هللاّ  بسم» كه این بدون و

 «1. »دادم قرار بزرگ هاى سوره كنار در و

نى -2 بن و طبرا ساكر ا قل شعبى از ع ند كرده ن مان در كه ا  ز

: بودند كرده آورى جمع را قرآن انصار، از نفر شش خدا رسول

  بن سعد درداء، ابو جبل، بن معاذ ثابت، بن زید كعب، بن ابى

 جز به نیز جاریه بن مجمع آنان بر عالوه و زید ابو و عبید

 «2. »بود كرده ضبط را قرآن همه سوره، سه یا دو



تاده -3 قل ق ند مى ن نس از كه ك لك بن ا سیدم ما  دوران در پر

 تن چهار: گفت بود؟ كرده آورى جمع را قرآن كسى چه خدا رسول

 جبل، بن معاذ كعب، ابن ابى: بودند «انصار» را ها آن همه كه

 «3. »زید ابو و ثابت بن زید

سروق -4 ید مى م بد روزى: گو مر بن هللاّ  ع بد از ع سعود بن هللاّ  ع  م

 تا من: گفت سپس كرد، یاد
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 شنیدم خدا رسول از زیرا داشت خواهم دوست را او هستم زنده

مود مى كه هار از را قرآن: فر فر چ یرد فرا ن بد: گ  بن هللاّ  ع

 «1. »كعب بن ابى و معاذ بن سالم مسعود،

سائى -5 بد از صحیح سند با ن مر بن هللاّ  ع قل ع ند مى ن  من كه ك

مع را قرآن ندم مى بار یك شب هر و بودم كرده آورى ج  و خوا

ین چون یان ا یامبر گوش به جر سید، پ مود ر  و آرام را آن: فر

 «2! ... »بخوان بار یك ماه هر و حوصله با

ین در و یت باره ا گرى هاى روا یز دی جود ن ضى كه دارد و  از بع

  ها روایت این همه از و خواند خواهید كتاب همین در را ها آن

 دستور با( ص) خدا رسول خود زمان در قرآن كه شود مى استفاده

 ترین كوچك و بود شده آورى جمع حضرت آن شخص مستقیم نظارت و

 .ندارد وجود آن در تحریف احتمال

 

 :پاسخ و اشكال

 در قرآن آورى جمع از منظور: كه بگوید جا این در كسى شاید

 حفظ است، شده اشاره آن به ها روایت این در كه پیامبر دوران

 در آن نوشتن و كردن جمع نه هاست سینه در كردن جمع و نمودن

 .اوراق

 :زیرا نابجا است پندارى و باطل است تصورى این، ولى

 .نیست پندار و تصور این بر دلیلى: اوال



یا و گر: ثان ظور ا مع از من مع قرآن، آورى ج  در آن آورى ج

نه بود، ها سینه ین چگو مل ا ین در كه طورى به ع یت ا  ها روا

 است؟ یافته اختصاص نفر چهار یا نفر شش به تنها است، آمده

عداد كه صورتى در ظان ت صر در قرآن -(1) حاف یامبر ع ( ص) پ

 .باشد شمارش قابل نشان و نام با كه بود آن از بیش

ظور بنابراین، مع از من ین در كه آورى ج یت ا  شده یاد ها روا

ست، مع ا بى آورى ج ست كت ظى نه ا نان. حف گر كه چ سى ا  در ك

 وى براى كند، دقت بزرگوار آن یاران و پیامبر زندگى تاریخ

 حضرت آن خود زمان در كه شود مى ثابت و روشن كامال حقیقت این

مع قرآن عداد و بود شده آورى ج ندگان گرد ت  كم هم آن آور

 .است نبوده

یت و خارى روا نس از ب ندگان گرد كه ا صر در را قرآن آور  ع

 كند، مى معرفى نفر چهار تنها پیامبر
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 :زیرا نیست، قبولى قابل و درست روایت

 كه بخارى دیگر روایت با مخصوصا گذشته، هاى روایت با: اوال

ندگان گرد هار از بیش را آور فر چ فى ن ند، مى معر  سازش ك

 .ندارد

یا و جا از راوى: ثان ست به ك گام در كه آورده د شت در هن  گذ

 بود؟ نكرده آورى جمع را قرآن دیگر كسى نفر چهار جز پیامبر

 در كه مسلمانان تمام احوال و اوضاع به كه توانست چگونه او

 از و باشد داشته احاطه بودند، پراكنده اسالمى مختلف شهرهاى

 كسانى كند؟ معرفى قرآن حافظ را نفر چهار تنها آنان میان

 سازد؟ منحصر تن چهار به بودند، كرده آورى جمع را قرآن كه

  به تا است تر نزدیك گویى گزافه و تخمین و حدس به گفتار این

 .گویى حقیقت و تحقیق

 گفتار نتیجه

 تا را قرآن آورى جمع كه هایى روایت چنین داشتن دست در با

 برد، مى پیش قرآن نزول روزهاى اولین و پیامبر خود دوران به

 وسیله به اكرم پیامبر از بعد قرآن كه پذیرفت توان مى چگونه

 توان مى چگونه و است شده آورى جمع دیگر افراد یا و بكر ابو



بو كر ا ستین را ب سى نخ ست ك فتش دوران در كه دان  را قرآن خال

 است؟ نموده آورى جمع

گر ین ا یه ا تار و نظر پذیریم، را گف یراد ب گرى ا یز دی  پیش ن

ید مى ین آن و آ بو كه ا كر ا مرو به چرا ب ید ع بت بن ز  ثا

یت یات كه داد مأمور ته و ها پاره ورق از را آ  از و ها تخ

مع مردم هاى سینه ند، آورى ج ما كن بد به ا سعود بن هللاّ  ع  و م

عاذ بىّ  و م مان آن در كه ا نده ز ند، ز ین بود یت ا  را مأمور

یامبر خود كه صورتى در نداد، نان( ص) پ لم نام به را آ  مع

فى قرآن موده معر ستور و ن سلمانان كه بود داده د  را قرآن م

 در كه بود سالم تنها و بگیرند فرا سالم و نفر چند این از

  طبق كه ثابت بن زید این، بر عالوه. بود شده كشته یمامه جنگ

 قرآن بود یافته مأموریت بكر ابو طرف از ها روایت از بعضى

 از یكــى خــدا رســول زمــان در وى خــود كنــد، آورى جمــع را

 لزومى وصف این با بود، قرآن آورندگان گرد و وحى نویسندگان

 بررسى و تفحص و تحقیق حد آن تا قرآن آورى جمع در كه نداشت

 درباره بكر ابو خود كه این مخصوصا و كند تردید و شك یا و

 .دروغگویى به متهم غیر و عاقل است مردى او گوید مى وى

 و «متواتر» طور به كه «ثقلین» اخبار ها، این همه از گذشته

قل فراوان ین به را ما شده، ن نى ا مایى و هدایت مع  راهن

ند مى صر در قرآن كه ك سول خود ع مع خدا ر  صورت به و آورى ج

تاب عه و ك مده در اى مجمو بل كه بود آ نت قا شتن اما شد گذا  با

 .داشت خواهیم گو و گفت و بحث بعدا باره این در كه
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سخ یات -4 و 3 پا مع روا ظر از قرآن آورى ج قل و قرآن ن  ع

  قرآن نظر از قرآن تدوین هاى روایت

یات مان قرآن تدوین روا كدیگر با كه طور ه نین و ی  با همچ

گرى گروه یات از دی عارض روا ضمون با بود م ضى م یات از بع  آ

 :زیرا است، معارض و مخالف نیز قرآن

 بر ،-(1) دارند داللت كریم قرآن آیات از زیادى تعداد: اوال

 هر و متمایز همدیگر، از ها سوره قرآن نزول زمان از كه این

 و مشركان میان در حتى و مردم میان در جداگانه ها آن از یك

هل تاب ا شر ك یرا بود شده منت سول ز بق خدا ر ستور ط  قرآن، د

 در و كرد دعوت خویش معارضه و مبارزه به را مشركین و كفار

ین بارزه، ا ند سخنانى آوردن م  ده آوردن سپس و قرآن همان

 به را قرآن هاى سوره مانند سوره یك آوردن نهایت، در و سوره

 است این پیشنهاد و مبارزه این معناى و نمود پیشنهاد ها آن



تى قرآن هاى سوره كه سترس در ح فار د شركین و ك یز م  قرار ن

 .بود گرفته

یا یات در: ثان یاد آ عروف حدیث در و ز لین» م ید قرآن «ثق  مج

 آید مى بر چنین گذارى نام این از و است شده نامیده «كتاب»

 و بود ها سینه در كه قرآنى زیرا بود شده آورى جمع قرآن كه

 متفرق هاى استخوان و ها پاره تخته و پراكنده هاى لوحه در یا

شته شد، شده نو تاب با یده ك مى نام موال و شود ن تاب مع  ك

عه ند را اى مجمو جود داراى كه گوی حد و شخص وا  صورت بوده، م

شته مدونى شد دا شته. با نده هاى نو عه و پراك عه، قط تاب قط  ك

 جاى و نشده، نوشته اصال چه آن به رسد چه تا شود نمى نامیده

 .باشد ها سینه و ها دل آن

  عقل نظر از قرآن آورى جمع هاى روایت

ین یت ا مع كه ها روا فا به را قرآن آورى ج عد دوران و خل  از ب

سول ستند خدا ر كم با سازند مى م قل ح یز ع فق ن  سازگار و موا

 به پیامبر العاده فوق اهتمام قرآن، خود عظمت زیرا نیستند،

ندن فظ و خوا مودن ح یت آن، ن نى اهم سلمانان كه فراوا  به م

ئل قرآن ند، قا جر بود یان بى ثواب و ا ندن قرآن پا ...  و خوا

ضا ند مى اقت ستین از قرآن كه ك صر در و نزولش روز نخ  خود ع

 .باشد شده تدوین و آورى جمع خدا رسول

تى هر و مع كه روای عد هاى دوران به را قرآن آورى ج  از ب

یامبر ستند پ ند، مى م ین با ك قایق ا سلم ح كار و تاریخى م  اف

 و قرآن به نسبت مسلمانان خاص نگرش و احتیاج با و مسلمانان

 همه مخالف بلكه ندارد سازشى ترین كوچك دیگر، مطلب ها ده با

 .باشد مى ها این

ین، بر عالوه صیاتى داراى قرآن ا ست خصو ین از یك هر كه ا  ا

 افكار جلب در خصوصیات
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 تمام میان در توانست مى و بوده كافى قرآن سوى به مسلمانان

سلمانان تى م یان در ح نان م كان و ز یز كود یت ن  را آن اهم

 .سازد نمایان و گر جلوه

 را آن اهمیت كه را قرآن خصوصیات و امتیازات از قسمتى اینك

 كتاب شود معلوم تا آوریم مى جا این در سازد، مى روشن كامال

سى ین داراى كه مقد نین ا صیات چ جه در و عالى خصو  داراى نتی

یت یر اهم بل غ صف قا شد، و نین و پیامبر با سلمانان همچ  مدت م



 و آیندگان به را آن و كردند نمى غفلت آن آورى جمع در مدیدى

 .دادند نمى تحویل حوادث دست به

  قرآن بالغت

فظ به كه ها عرب -1 ی  كالم هر كردن ح یت شیوا سخن و بل  اهم

ئل فراوان و خاص ند قا ین در و بود شش و سعى راه ا  حد بى كو

بذول شتند مى م مام و دا شعار ت به و ا یت دوران هاى خط  را جاهل

 قرآن برابر در افراد این كه است متصور چگونه كردند، مى حفظ

شند ساكت فظ براى و با یات كردن ح ی  آ  كه قرآن شیرین و بل

مام غا ت مین با را سرایان سخن و بل غتش و حالوت ه  به بال

 را دار زبان خطیب هر فصاحتش با -(1) و نموده دعوت مبارزه

 قائل آن براى اهمیتى و بنشینند ساكت و آرام نمود، مى خاموش

مام آرى! نشوند؟ عم -ها عرب ت جه -كافر و مؤمن از ا صى تو  خا

 یك به كسى هر ولى كردند مى حفظ را آن آیات داشته، قرآن به

فراد آرزو و هدف ثر در مؤمن ا مان ا یده و ای فراد و عق  بى ا

 .مبارزه میدان در معارضه و پاسخگویى امید به ایمان

یامبر -2 كرم پ یان در كه( ص) ا سلمانان م فوذ و قدرت از م  ن

 حفظ به فراوان اشتیاق و عالقه بود، برخوردار اى العاده فوق

براز قرآن مود مى ا ین در و فر سمت ا ید ق یاد تأك . كرد مى ز

 نمودن حفظ به جمعیت، یك پیشواى و زعیم اگر كه است بدیهى

ندن یا تاب یك خوا هار ك قه اظ شتیاق و عال ند ا سلما بك  آن م

 جلب براى و كند مى پیدا رواج جمعیت و ملت آن میان در كتاب

ضاى بر ر شان و ره فظ در پیشوای تاب آن ح مدیگر بر ك  سبقت ه

 .جویند مى

 و بوده مردم میان در شخصیت و عظمت موجب قرآن نمودن حفظ -3

سلمانان سبت م ظر با قرآن حافظ به ن كریم ن ترام و ت  فوق اح

عاده ستند مى ال گر و نگری سى ا طالع ك شته تاریخ از ا  باشد، دا

 از قرآن حافظان و قاریان كه خاصى موقعیت و ارجمند مقام به

 .برد خواهد پى بودند، برخوردار آن

 شوند آن موجب و انگیزه توانستند، مى كه بودند عواملى ها این

سلمانان كه مع به م فظ و آورى ج یت قرآن ح ئل فراوان اهم  قا

 قرآن آیات از بتوانند كه مقدارى هر یا قرآن مجموع و شوند

 حفظ را
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ند ین از تا كن گذر ا نین ره قام چ ندى و عالى م  حائز را ارجم

 .شوند



جر -4 نده كه ثوابى و ا فظ و خوان نده ح ئل آن به قرآن كن  قا

 و قرائت به را مسلمانان كه است عواملى ترین مهم از شود، مى

فظ مین به و ساخت مى وادار قرآن كردن ح لت ه  كه بود ع

 مال به چه آن از بیش آن كردن حفظ و قرآن به نسبت مسلمانان

ندان و اوالد به و شان جان و یت شان فرز ند، اهم مام بده  اهت

 زنان از بعضى كه است آمده تاریخ در كه جایى تا ورزیدند مى

 .بودند نموده آورى جمع را قرآن همه نیز

 كه است آورده چنین دكین بن فضل: گوید مى طبقات در سعد ابن

ید ند ول بد فرز یع بن هللاّ  ع قل بزرگش مادر از جم ند، مى ن  ام ك

 و بود كرده آورى جمع را قرآن تمام حارث بن هللاّ  عبد دختر ورقه

 خدا رسول كه هنگامى: گفت مى نامید، مى شهید را او خدا رسول

 نیز من به! هللاّ  رسول یا داشتم عرضه كرد، مى حركت بدر جنگ به

جازه ید ا كت شما با كه بده ین در و كنم حر نگ ا  و مداوا ج

جه ندگان معال حان و رزم گى مجرو هده به را جن یرم ع  تا بگ

 رسول. فرماید عنایت شهادت اجر و پاداش نیز من به خداوند

 كرده آماده را شهادت تو براى خدا: فرمود من پاسخ در خدا

 «1. »است

 

نان كه جا آن -(1)  مع بر ز فظ و كردن ج مودن ح ین قرآن ن  ا

 كوشش و سعى و مردان اهتمام كه است معلوم دهند، اهمیت چنین

 .بود خواهد حد چه تا مورد این در آنان

 حفظ را قرآن خدا رسول خود دوران در كه كسانى تعداد و آمار

 .است آمده تاریخ معتبر هاى كتاب در بودند، كرده

بى ید مى قرط تاد: گو نگ در قراء از تن هف مه ج تل به یما  ق

سیدند بر خود دوران در و ر یز( ص) پیغم ئر در ن نه ب  به معو

 «2. »شدند كشته مقدار همین

یت در هم روا یم قبال كه د عداد آورد یانى ت نگ در كه قار  ج

 .است شده گزارش نفر چهارصد شدند كشته یمامه

شته یان از گذ فاظ و قار مع به كه قرآن ح یات آورى ج  قرآن آ

مام ید مى اهت سول خود ورز یز خدا ر فظ براى ن یات ح  قرآن آ

یت عاده فوق اهم ئل اى ال سندگان و بود قا عددى نوی شت مت  و دا

 نازل سال سه و بیست مدت در تدریجا و نجوما هم قرآن مخصوصا

 .است شده

 در خدا رسول خود كه است مطلب این مؤید و گواه ها این همه

 .بود داده قرآن كتابت به دستور زندگیش دوران
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 قرآن و بودیم پیغمبر حضور در ما: كند مى نقل ثابت بن زید

 و تدوین جا یك در پراكنده هاى پاره ورق و ها رقعه روى از را

 .كردیم مى آورى جمع

 شیخین شرط به بنا حدیث این: گوید مى حدیث این ذیل در حاكم

خارى) سلم و ب ست صحیح( م لى ا تاب در را آن و قل خویش هاى ك  ن

 روشنى دلیل حدیث این حال هر به: گوید مى گاه آن اند، نكرده

ست ین بر ا مه كه ا سول خود دوران در قرآن ه مع خدا ر  آورى ج

 «1. »بود شده

 در قرآن آیات از بخشى یا و ها سوره از بعضى كردن حفظ اما و

 زن و مرد تر كم و داشت كامل اشتهار و انتشار مسلمانان میان

 .نباشد وى نزد در آیه و سوره چند كه شد مى پیدا مسلمان

 رسول پیش به جایى از كسى گاه هر كند مى نقل صامت بن عبادة

 تر بیش فرصت نداشتن و زیاد اشتغاالت علت به وى آمد، مى خدا

كى به را او گذار ما از ی  وى بر را قرآن تا كرد مى وا

 «2. »بیاموزیم

 حضرت آن بودم،( ع) على همراه به من كه كند مى نقل نیز كلیب

سلمانان ضجه صداى سجد در كه را م ئت به م شغول قرآن قرا  م

 «3! ... »آنان حال به خوشا: فرمود و شنید بودند،

بادة از باز -(1)  قل صامت بن ع ست ن سى گاه هر كه ا  از ك

 تحویل را وى حضرت آن آمد، مى خدا رسول حضور به دیگر نقطه

 مسجد از همیشه و بدهیم یاد قرآن او به كه داد مى ما از یكى

  این تا بود انداز طنین قرآن خواندن به مردم صداى خدا، رسول

 و بخوانند آهسته را قرآن مسلمانان داد، دستور خدا رسول كه

 «4. »نیندازند اشتباه به قرآن خواندن در را یكدیگر

 معمول و رایج مسلمان زن و مرد میان در قرآن كردن حفظ آرى،

 و قرآن از اى سوره گرفتن یاد مسلمان زنان كه جایى تا بود

 .دادند مى قرار خویش مهریه را آن از تر بیش یا

نده ند خوان یا! ارجم ین با آ مام ا عاده فوق اهت  توان مى ال

 تأخیر به بكر ابو خالفت دوران تا قرآن آورى جمع كه كرد ادعا

 نفر دو نظارت و شهادت به قرآن آورى جمع در بكر ابو و افتاد

 كرد؟ پیدا احتیاج



 پیامبر دوران در مسلمانان احوال و اوضاع گرفتن نظر در با

 بودند، قائل قرآن كردن حفظ و خواندن به آنان كه اهمیتى و

 .باشد قبول قابل گفتار این تواند نمى
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 اجماع مسلمانان اجماع و قرآن آورى جمع روایات -6 و 5 پاسخ

 تواتر غیر با قرآن ثبوت عدم به مسلمانان

 را قرآن آورى جمع كه روایاتى تزلزل و ضعف هاى جنبه از قسمتى

 داده توضیح سازند مى مستند( ص) پیامبر از بعد هاى دوران به

نك. شد ین در ای صل ا مین به ف شمین و پنج مل ش  ها آن ضعف عا

 :گوییم مى و پردازیم مى

سلمانان سئله دو در م فاق م ظر ات ماع و ن ند؛ اج كى دار ین ی  ا

 راه از مگر شود نمى ثابت سخنى هیچ بودن قرآن: گویند مى كه

قل و تواتر یاپى هاى ن قین و پ ین دوم آور، ی ند مى كه ا : گوی

 مورد كه تدوین روایات ولى است نیافته راه قرآن به زیادتى

 .دارد منافات و تضاد اجماعى، مسئله دو این با ماست بحث

مام سلمانان ت بات براى م مى، بودن قرآن اث هى كال  جز به را

قل و تواتر قین و فراوان هاى ن مى آور ی ند ن لى دان یات و  روا

 قرآن آورى جمع موقع در كه این بر كنند مى داللت قرآن تدوین

ها عى و مدرك تن بات براى كه مرج مى، بودن قرآن اث  در كال

یار سیله به و بود اخت یات آن، و یر از قرآن آ یات غ شخیص آ  ت

بارت شد، مى داده فر دو شهادت از بود ع  یك گاهى و مسلمان ن

 سخن این الزمه و باشد نفر دو شهادت مطابق وى شهادت كه نفر

ین ست ا بر با قرآن كه ا حد خ شته وا ست شده نو یق از نه ا  طر

 ملتزم مطلب این به تواند مى مسلمان نفر یك واقعا آیا تواتر

 صحیح دانیم نمى ما! براند؟ زبان بر را سخنى چنین یا باشد

 واحد خبر وسیله به قرآن ثبوت به كه ها روایت گونه این بودن

 اجماع با دارند، داللت شاهد نفر یك یا و نفر دو شهادت یا و

 راه از تواتر جز به قرآن كه این به مسلمانان تمام عقیده و

گر بت دی مى ثا نه شود، ن ند مى چگو فق توا شته سازش و توا  دا



 ثابت تواتر راه از باید قرآن كه این بودن قطعى آیا! باشد؟

بر راه از نه شود حد خ فر، دو شهادت و وا یل ن  دروغ بر دل

 از بعضى كه است این در تعجب! نیست؟ روایات این تمام بودن

شمندان ند دان بن مان جر، ا ین در كه را «شهادت» ح یات ا  روا

مده، بت» به آ فظ» و -(1) «كتا یل« قرآن كردن ح سیر و تأو  تف

 «1. »اند كرده

 كردیم، اشاره كه قرآن در تواتر لزوم همان كنیم مى فكر ما

بن جر ا نین به را ح یل چ سیر و تأو شته، تف  به را شهادت وادا

 .است گرفته حفظ و كتابت معناى

ین صورت هر در سیر ا هاتى از تف بل ج شه قا یراد و خد ست، ا  ا

 :زیرا

 تدوین مسئله در كه روایات این صریح داللت با تفسیر این -1

  سازش گونه هیچ آوردیم قرآن

__________________________________________________ 

 .100/ 18 نوع اتقان،( 1) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  321: ص

جه با و ندارد صر تو لوم مخت ین در شهادت كه شود مى مع  ا

 .باشد نمى تأویل قابل كتابت، و حفظ به ها روایت

 را آیاتى قرآن كنندگان جمع كه است این تفسیر این الزمه -2

شخاص نزد در كه لى بوده ا شته و شده نو صحف وارد بود، ن  م

مى ند، ن چه كرد بت تواتر راه از ها آن بودن قرآن گر  و بود ثا

شت ین برگ لب ا ین به مط ست ا سمتى كه ا  قرآن كه قرآن از ق

 .است شده نوشته قرآن در بود، نگردیده ثابت تواتر با بودنش

یه -3 ستند مى كه را اى آ سند؛ خوا گر بنوی بت تواتر با ا  ثا

گر بود، یازى دی فظ به ن بت و ح شت كتا گر و ندا سیله به ا  و

 آن بودن آیه توانستند نمى كتابت و حفظ با نبود، ثابت تواتر

 آورى جمع در بنابراین سازند، وارد قرآن در و كنند ثابت را

 شرط تا نداشت اثرى و فایده ترین كوچك كتابت، و حفظ قرآن،

یات پذیرش شند بوده قرآن آ صه. با تار خال ین گف ین كه، ا  ا

 جز به و باشند نمى پذیرش قابل تأویالت گونه این با ها روایت

نداختن دور گرى چاره ها آن ا ست دی یرا نی ین از ز یت ا  ها روا

 پذیرفته نیز تواتر غیر راه از قرآن آیات كه آید مى بر چنین

 اجماع به سخن این بطالن و گردید مى آورى جمع قرآن در و شده

 .است مسلم و روشن مسلمانان تمام نزد در و مسلمین



  قرآن در زیادت عدم به مسلمانان اجماع

 را پیــامبر دوران از بعــد قــرآن آورى جمــع هــاى روایــت اگــر

 طریق این از و -گویند مى تحریف طرفداران كه چنان -بپذیریم

هى مال براى را یف احت شاییم، قرآن در تحر ین در بگ  صورت ا

قى هد فر شت نخوا ین كه دا یف ا صان راه از تحر شد نق  یا با

یادت مال و ز یف احت نا دو هر به تحر هد راه قرآن به مع  خوا

 كسى آن پیامبر، خود قرآن، آورى جمع در كه وقتى زیرا یافت،

مده فرود او به قرآن كه ست، آ ظارت ا ستقیم ن شت م  و ندا

گران مان و حدس با دی ستند مى را سخنانى گ  قرآن وارد توان

 به اشتباها هم را سخنانى كه بود ممكن صورت این در كنند،

یه نام نى آ ضافه قرآن به قرآ ند، ا سئله كه صورتى در كن  م

یادت سى قرآن در را ز سلمانان از ك مى م ماع به و پذیرد ن  اج

 اجماع این و است نیافته راه قرآن به زیادتى مسلمانان تمام

فاق و ظر ات سلمین ن یات، آن با م ضاد روا فات و ت مل منا  كا

 آشكار روایات این ضعف جهات از دیگر یكى كه جاست این دارد،

 .شود مى

 :پاسخى و اشكالى

 دیگر سخنان با دارد اعجاز جنبه قرآن چون بگوید، كسى شاید

 از كه سخنى هر و است مشخص
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 جایى و شود مى شناخته خوبى به قرآن برابر در نباشد، قرآن

 .شود وارد قرآن به تا ماند نمى باقى اشتباه براى

 تواند مى و است قرآن شناخت مالك قرآن اعجاز دیگر، عبارت به

لو نه ج یادت هرگو یرد، را ز لى بگ ین و صه در مالك ا  جریان نقی

یرا ندارد، یزى ز ست به كه چ سیده د ست نر جود و ا ست، مو  نی

 را زیادت تحریف، طرفداران كه است این باشد، نمى سنجش قابل

 .پذیرند مى را نقصان دانسته، مردود قرآن در

 گرچه قرآن حد بى بالغت و اعجاز: گوییم مى پندار این پاسخ در

 را قرآن هاى سوره مانند اى سوره بتوان كه است این از مانع

 سخنى حتى و كلمه دو یا یك كه نیست مانع این از ولى وارد

 مخصوصا كرد، اضافه قرآن بر و ساخت كامل آیه یك اندازه به

 نیازى نداشت، امكان عمل این اگر و باشد كوتاه آیه آن اگر

 قرآن آورد، مى را اى آیه كس هر و -(1) نبود نفر دو شهادت به

 .شد مى روشن العاده فوق شیوایى و بالغت راه از آن بودن



نابراین، نان ب یت كه آ مع هاى روا عد قرآن آورى ج صر از ب  ع

یامبر ند مى را پ جه در و پذیر قوع به نتی یف و  قرآن در تحر

ئل ند اى چاره شوند، مى قا ین جز ندار یف كه ا ناى به تحر  مع

 نظریه این كه صورتى در شوند، ملتزم قرآن در نیز را زیادت

 .است مسلمانان اجماع مخالف

*** 
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  قرآن تدوین در صحیح نظریه 

  جا این به تا بخش این مختلف فصول تمام در چه آن تمام خالصه

ته ین شد، گف ست ا سبت كه ا مع دادن ن فا به قرآن آورى ج  و خل

عد دوران یامبر از ب مرى پ ست ا هوم ا ندارى و مو ست پ لط ا  و غ

ساس بى ماع سنت، قرآن، با كه ا قل و اج خالف ع شد مى م  و با

 اساس بى و غلط نظریه راه، این از توانند نمى تحریف طرفداران

 آور یاد پیش فصول در كه چنان بلكه نمایند، اثبات را خویش

یامبر خود دوران در قرآن شدیم، ستور به و پ ظارت و د  وى ن

 .است گرفته انجام

 خالفتش دوران در بكر ابو را قرآن كه كنیم قبول فرض، بر اگر

مع ست، كرده آورى ج یت ا ین در كه شكلى به آن كیف یات ا  روا

 قطع پایه بر قرآن آورى جمع زیرا است، دروغ مسلما است، آمده

 هاى نقل و تواتر اثر در قرآن آیات یعنى بود، استوار یقین و

قین و فراوان یان در آور ی سلمانان، م عروف م  شده شناخته و م

 ها سینه و ها دل در كه شده شناخته و قطعى آیات همان و بود

سلمانان و بود نس ها آن با م شنایى و ا شتند، آ  قرآن در دا

 .شد آورى جمع جا یك در و شده آورده

 را قرآن خویش دوران در عثمان كه نیست شك و تردید جاى آرى،

مع ست، كرده آورى ج لى ا نى آن به نه و یات و ها سوره كه مع  آ

صحف یك در را قرآن ند تدوین م ندگى از و ك  صورت به پراك

عه حد مجمو یاورد، در وا كه ب نى بدین بل مام او كه مع  ت

سلمانان ئت در را م صوص، قارى یك قرا مع مخ حد و ج مود مت  و ن

مام گر هاى قرآن ت ئت آن با كه را دی ظر مورد قرا فق ن  موا

 ها قرآن چنین كه نوشت شهرها و بالد تمام به و سوزاند نبود،

سوزانند را سیله بدین و ب سلمانان و نه هر از را م ختالف گو  ا

 «المصاحف توحید» اصطالح در را آن كه نمود منع و نهى قرائت

 .نامند مى

 اند، نموده تصریح معنى بدین نیز سنت اهل بزرگان از اى عده

  محاسبى حارث چنانكه
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 عثمان قرآن كننده جمع كه است مشهور مردم میان در: گوید مى

 اهل میان در كه اختالفى از عثمان بلكه نیست، چنین ولى است

 آمده وجود به قرآن كلمات و حروف قرائت در عراق اهل و شام

 را قرآن كه كرد وادار را مردم و افتاد وحشت و ترس به بود،

 و مهاجر از اى عده و او خود كه روشى همان با و قرائت یك با

 «1. »بخوانند بودند، كرده اختیار انصار

لف -(1)  ما: مؤ ین ا مان، كه ا مه عث سلمانان ه  یك به را م

 مسلمانان میان در كه بود قرائتى همان آن و كرد جمع قرائت

مول عارف و مع قل و «تواتر» با بوده، مت قین هاى ن  از آور ی

 از را مسلمانان راه این از او و بود شده اخذ خدا رسول خود

 با قرآن نزول) اساس بى احادیث بر مبتنى كه دیگرى هاى قرائت

 .كرد جلوگیرى و منع بود،( گانه هفت حروف

 انتقاد مورد لذا و بود شایسته عثمان عمل و اقدام این آرى،

سلمانان از یك هیچ قع م شد، وا یرا ن مان ز ختالف ه ئت در ا  قرا

ختالف سبب یان در ترى بیش ا سلمانان م جب و م شیده مو  شدن پا

نان صفوف هم و آ ختن در یه ری حاد هاى پا گانگى و ات یروان ی  پ

كه و شد مى قرآن ین بل ختالف ا شتت و ا سید مى جایى به ت  كه ر

 .كنند تفسیق و تكفیر را دیگر عده مسلمانان از اى عده

 از خدا رسول كه شد اشاره نیز روایاتى به گذشته صفحات در

 عثمان روش بنابراین،. است نموده نهى شدیدا قرآن در اختالف

ین در كار و رد جاى مورد ا شه مورد و ان یراد و خد ست، ا  نی

لى باره چه آن و ین در ضوع ا یراد سبب مو قاد و ا  عثمان از انت

 صورت او خود وسیله به كه هاست قرآن سوزاندن مسئله است، شده

 .است كرده صادر را دستور این نیز شهرها مردم به و گرفته

سلمانان از اى عده آرى، ین در م ضوع ا مان به مو تراض عث  اع

ند صاحف حّراق» را او كه جایى تا كرد نى «الم  سوزاننده یع

 .نامیدند ها، قرآن

 تحریف به راجع قبلى بخش و بخش این در چه آن همه از نتیجه

 یك قرآن تحریف داستان كه آید مى بر كلى طور به آوردیم قرآن

 چنین یك عاقل شخص و است خرافى سخن و اساس بى واهى، داستان

ستان بول را دا مى باور و ق ند ن گر ك طراف در كه آن م ین ا  ا

  كه افرادى یا و ننماید تدّبر و تحقیق موضوع

__________________________________________________ 
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یزه و غرض نان انگ نین به را آ تار چ ساس بى گف  سازد، وادار ا

یرا غراض ز سان ا كور را ان ند مى كرو ما و ك قل، شخص ا  با عا

صاف طالن در مدبر و ان فى و ب یف بودن خرا  و شك قرآن، تحر

 .دهد نمى راه خود به تردید
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 (1)- 

  قرآن ظواهر حجیت 10 بخش

 دلیل قرآن است مردم كتاب قرآن قرآن ظواهر حجیت دالیل -(2) 

 شناخت معیار قرآن هاست مسلمان مرجع ترین بزرگ قرآن است نبوت

یات ست روا مه ا یات با( ع) ائ ستدالل قرآن آ ند مى ا یل كرد  دال

 است؟ انحصارى قرآن فهمیدن آیا قرآن ظواهر حجیت عدم

سیر خواهى تف نوع دلب ست مم عانى ا یات م یق قرآن آ شه و عم  ری

 نیست؟ مقصود قرآن ظاهرى معانى آیا است دار

 حجیت در قرآن تحریف تأثیر است ممنوع متشابه آیات از پیروى

  بحث نتیجه آن ظواهر
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 (1)- 

  قرآن ظواهر حجیت دالیل

  قرآن ظواهر حجیت معناى

 با كه مردمى عموم براى و ساده آن ظاهر كه است كتابى قرآن

 چه آن و است درك قابل و فهم قابل دارند، آشنایى عربى زبان

 فهمیده قرآن ظاهر از عرفى و معمولى گوهاى و گفت مانند كه

موال شود، مى ظور و هدف مع گار من بل و بوده پرورد مل قا  و ع

 آوردن دست به و استدالل و احتجاج موقع در و باشد مى اعتماد

كام هى اح ظایف و ال قى و ثال و اخال ستقال توان مى آن ام  به م

 كرد تكیه شود، مى استفاده قرآن آیات ظاهر از كه معانى همان

 .داد قرار مبنا و دلیل یا و عمل مورد را آن و

نا ناى دادن قرار مب یت» را قرآن ظاهرى مع  «قرآن ظواهر حج

 :گوییم مى كه است این نامند، مى

یت قرآن ظواهر  موارد در توانیم مى ما و دارد مدركیت و حج

 عمل مورد مستقال را آن كرده، تكیه آن ظاهرى معناى به مختلف

هیم قرار تار در و د یات و گف ستدالل و نظر  آن به خویش هاى ا

سك یرا جوییم تم موم براى قرآن ظواهر ز جت مردم ع  مدرك و ح

 .باشد مى

یه براى ت نظر یل قرآن ظواهر حجّی نى دال جود فراوا  كه دارد و

 :آوریم مى جا این در را ها آن از قسمتى اینك



  است مردم كتاب قرآن -1

ین در شكى ست ا یامبر كه نی سالم پ حاوره براى ا فت و م  و گ

 به مخصوص روش یك مقصودش فهماندن براى و خویش معمولى گوهاى

ته پیش در خود كه بود، نگرف ند هم او بل فراد مان گر ا  دی

عه ند و جام شیره و قوم همان مان با خود ع مول روش ه  و مع

 و ها محاوره در مردم عموم كه متعارف
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 .گفت مى سخن داشتند خویش مره روز گوهاى و گفت

 بدین را قرآن اسالم پیامبر كه نیست شكى نیز حقیقت این در

ظور ست آورده من عانى مردم كه ا ند را آن م یاتش در و بفهم  آ

ند، تدبر ستوراتش كن ند كار به را د هى چه آن از و ببند  ن

 .كنند خوددارى است، كرده

 اشاره مكرر عرفى و عقلى حقیقت این به هم مجید قرآن خود در

 :فرماید مى كه جا آن است، شده

 «1. »أ ْقفاُلها ُقُلوب    ع لى أ مْ  اْلُقْرآن   ی ت د َبُرون   ف ال أ  

 نهاده قفل هایشان دل بر یا كنند، نمى تدبر قرآن در ها آن آیا

 .است شده

مْ  م ث ل   كُلِّ  مِنْ  اْلقُْرآنِ  هذ ا فِي ِللنَاسِ  ض ر ْبنا ل ق دْ  و    ل ع َلُه

 «2. »ی ت ذ َكُرون  

ین در مردم براى ما لى نوع هر از قرآن ا یم، مث  شاید آورد

 .شوند یادآور و متذكر

 ق ْلِبك    ع لى. األْ ِمینُ  الرُّوحُ  ِبهِ  ن ز ل  . اْلعال ِمین   ر بِّ  ل ت ْنِزیلُ  ِإَنهُ  و  

 «3. »ُمِبین   ع ر ِبي   ِبِلسان  . اْلُمْنِذِرین   ِمن   ِلت ُكون  

. است شده نازل جهانیان پروردگار سوى از قرآن این راستى به

 را مردم تا تو پاك قلب بر است، كرده نازل را آن االمین روح

 نازل روشن و آشكار عربى زبان به را آن خداوند. كنى انذار

 .كرد

 «4. »ِلْلُمَتِقین   م ْوِعظ ة   و   ُهدى   و   ِللَناسِ  ب یان   هذا

ین در -(1)  تاب، ا یانى ك ست ب موم براى ا  و هدایت و مردم ع

 .پرهیزگاران براى است، اندرزى

 «5. »ی ت ذ َكُرون   ل ع َلُهمْ  ِبِلساِنك   ی سَْرناهُ  ف ِإَنما



 یاد و متذكر تا نمودیم آسان تو زبان به را قرآن ما راستى

 .شوند آور

 «6. »ُمَدِكر   ِمنْ  ف ه لْ  ِللذِّْكرِ  اْلُقْرآن   ی سَْرن ا ل ق دْ  و  

 متذّكر كه هست كسى آیا ساختیم، آسان تذكر براى را قرآن ما

 شود؟

__________________________________________________ 
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ْرآن   ی ت د َبُرون   ف ال أ   نْ  كان   ل وْ  و   اْلُق دِ  ِم رِ  ِعْن یهِ  ل و ج ُدوا هللاَِ  غ ْی  ِف

 «1. »ك ِثیرا   اْخِتالفا  

یا مى قرآن در آ شند ن گر كه اندی یر سوى از ا  بود، خدا غ

 .یافتند مى آن در فراوانى اختالفات

ین جز یات، ا ید قرآن در آ یات مج گرى فراوان آ یز دی جود ن  و

 :كه این بر كنند مى داللت كه دارد

تاب یك قرآن»  بل ساده، ك هم قا موم و عرف براى ف  مردم ع

 .«است

  است نبوت دلیل قرآن -2

 و شده نازل پیامبر نبوت بر دلیل و حجت عنوان به مجید قرآن

مه بارزه به را مردم ه عوت خویش م ین در و كرده د بارزه ا  م

 .است خوانده فرا قرآن از سوره یك مانند آوردن به را آنان

سئله از یل م بوت دل ین از و قرآن بودن ن سیله قرآن كه ا  و

حدى بى مبارزه و ت سالم دشمنان با طل جزه و ا  بود، پیامبر مع

نین ید مى بر چ موم كه آ هل و عرب ع بان، ا عانى ز  به را آن م

 غیر و پیچیده آنان نظر در قرآن اگر زیرا فهمیدند، مى سادگى

 :نبود بیش معمایى و فهم قابل



ضه به را مردم: اوال بارزه و معار عوت م مودن د ند و ن  مان

نان از را قرآن هاى سوره از اى سوره ست آ هومى كردن درخوا  مف

 .نداشت

یا و گر: ثان نان ا یدن قدرت آ شته، را قرآن فهم جزه ندا  مع

نان براى قرآن بودن بت آ مى ثا صود شد، ن  در كه هدفى و مق

 به مردم نمودن دعوت با و شد نمى تأمین بود، قرآن فرستادن

 .نداشت مناسبت و سازش قرآن به ایمان سوى

  مسلمانهاست مرجع ترین بزرگ قرآن -3

 كتاب) «ثقلین» به باید مردم كه است آمده فراوان روایات در

ترت و خدا یامبر ع نت دو آن به( پ یامبر كه سنگین اما  در پ

یان نان م شته آ ست، گذا سك ا ند تم مام در و بجوی مور ت  و ا

 كردن مراجعه و تمسك معناى و كنند مراجعه ها آن به مشكالتشان

 تطبیق و آن به كردن عمل معناى به جز قرآن، به مردم عموم

 فهمیده آن ظواهر از كه قوانینى و احكام با اعمالشان نمودن

 .باشد تواند نمى دیگرى چیز شود، مى
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  است روایات شناخت معیار قرآن -4

 محك را قرآن كه داریم اختیار در فراوان و «متواتر» روایت

 روایات این مضمون و اند كرده معرفى احادیث و اخبار شناخت و

 آن با و شده ارائه قرآن به باید وارده روایات: كه است این

تى هر و شوند سنجیده یق قرآن با كه روای كرد سازش و تطب  ن

طل و دروغ ،-(1) ترا و بوده با هوده و اف ست بیش اى بی  و نی

 .پذیرفت را آن نباید و كوبید دیوار سینه به را آن باید

ین یات ا یل روا شنى گواه و دل ستند، رو ین بر ه  ظواهر كه ا

فاظ یت قرآن، ال ند مدركیت و حج یرا دار یده سخن یك ز  و پیچ

یر بل غ هم قا بار آن ظاهر كه ف شته اعت شد، ندا یزان با  و م

 .بود نخواهد سنجش وسیله

 وجود نیز دیگرى هاى روایت سلسله یك روایات، این بر عالوه و

 دهید، ارائه قرآن به را ها پیمان و شروط: گوید مى كه دارد

مانى هر خالف قرآن با كه پی ید، م طل آ یر و با بل غ بول قا  ق

 .است العمل واجب و صحیح نیست، مخالف چه آن و بوده

 كردند مى استدالل قرآن ظواهر با( ع) ائمه -5



 كه است ائمه استدالل روش قرآن، ظواهر حجیت بر دلیل پنجمین

 الهى احكام و كرده استناد قرآن ظواهر به موارد از بعضى در

 .اند كرده استخراج آن از را

 ظواهر كه را( ع) صادق امام هاى استدالل از چند اى نمونه اینك

فاظ ستناد مورد را قرآن ال شهاد و ا ست، داده قرار است  در ا

 :آوریم مى جا این

 اید آورده دست به كجا از: پرسید( ع) صادق امام از زراره -1

ضو در كه سمتى به و ید سر از ق سح با مه به نه كرد م  آن؟ ه

مام مود وى جواب در( ع) ا كان: »فر باء لم نى ،«ال هت به یع  ج

 آن ظاهر از و است رفته كار به وضو آیه در كه «باء» وجود

 است كافى كردن مسح سر از قسمتى به تنها كه آید مى بر چنین

 .آن تمام به نه

  گفتار پذیرفتن از را دوانیقى منصور( ع) صادق امام روزى -2

هم دو و چین سخن هى زن، ب مود مى ن تار و فر  بدین را خویش گف

سانید جا تار: كه ر بار مورد چین سخن گف بل و اعت بول قا  ق

 :خواند را آیه این گاه آن نیست،

 «1. »ف ت ب َیُنوا ِبن ب إ   فاِسق   جاء ُكمْ  ِإنْ 
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گر سقى شخص ا برى فا یاورد، شما براى خ باره ب یق آن در  تحق

 .كنید

سى -3 مام از ك سد مى( ع) صادق ا ستراح در من كه پر یاد م  ز

شینم مى سیقى صداى به تا ن سایه از كه مو سد؛ مى گوش به هم  ر

  به من كه صورتى در دارد، حكمى چه من عمل این دهم، فرا گوش

صد سیقى شنیدن ق مى جا آن به مو مام روم؟ ن مود( ع) ا ین: فر  ا

 :فرماید مى خداوند كه زیرا است، گناه و حرام تو عمل

 «1. »م سُْؤال   ع ْنهُ  كان   ُأولِئك   ُكلُّ  اْلُفؤاد   و   اْلب ص ر   و   السَْمع   ِإنَ 

 كه هنگامى: فرماید مى اسماعیل فرزندش به( ع) صادق امام -4

هى نان از گرو ند، شهادت تو نزد در مؤم صدیق داد كن شان ت ! ب

 :فرماید مى خداوند ،-(1) كه زیرا

 «2. »ِلْلُمْؤِمِنین   ُیْؤِمنُ  و   ِباللَِ  ُیْؤِمنُ 



مام -5 باره( ع) صادق ا نى در ته، طالق بار سه كه ز  به گرف

ید مى شود، مى حرام شوهرش گر: گو ین ا گرى مرد با زن ا  دی

ند ازدواج یرد، طالق او از و ك ین در بگ ند مى صورت ا  با توا

 برده دوم مرد آن گرچه نماید، ازدواج دوباره خود اولى شوهر

 :فرماید مى خداوند زیرا باشد، غالم و

 «3. »غ ْیر هُ  ز ْوجا   ت ْنِكح   ح َتى

مام -6 مود( ع) صادق ا گر: فر نى ا یرد، طالق بار سه ز  با گ

 حالل اولى شوهر براى دیگر مرد به شدن متعه و موقت ازدواج

 :فرماید مى خداوند چون شود، نمى

 «4. »ی ت راج عا أ نْ  ع ل ْیِهما ُجناح   ف ال ط َلق ها ف ِإنْ 

 اولى شوهر با او كه ندارد عیبى بدهد طالقش بعدى شوهر اگر

 .كند ازدواج

ین ظاهر در كه یه، ا قه سه زن شدن حالل آ لى شوهر به طال  او

 وى از سپس كند، ازدواج دیگرى مرد، با كه است این به مشروط

 با ازدواج شرط نیست، طالق موقت ازدواج در چون و بگیرد طالق

 .است نشده فراهم است، طالق همان كه اول شوهر

تاده پایش ناخن كه مردى -7 نوان به و بود اف جه، ع  معال

شته آن روى اى «مراره» مام از بود، گذا كم( ع) صادق ا  آن ح

 مسئله این حكم: فرمود( ع) امام نمود، سؤال مسح مورد در را

 :فرماید مى خداوند زیرا دارد وجود قرآن در آن امثال و
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 «1. »ح ر ج   ِمنْ  الدِّینِ  ِفي ع ل ْیُكمْ  ج ع ل   ما و  

 حكم -8! كن مسح دارو، همان روى وضو موقع در: فرمود آنگاه

ضى با ازدواج نان از بع مام از را ز سیدند،( ع) صادق ا  پر

 :فرماید مى خداوند زیرا است حالل و جایز: فرمود( ع) امام

 «2. »ذِلُكمْ  و راء   ما ل ُكمْ  ُأحِلَ  و  



 آیه این به حیوانات از بعضى گوشت بودن حالل درباره امام -9

 :كند مى استشهاد

 «3. »ی ْطع ُمهُ  طاِعم    ع لى ُمح َرما   ِإل يَ  ُأوحِي   ما ِفي أ جِدُ  ال ُقلْ 

مام باز -10 گان ازدواج جواز عدم بر( ع) ا جازه بدون برد  ا

 خداوند كه كند مى استشهاد و استدالل آیه این با صاحبانشان

 :فرماید مى

 «4. »ء   ش يْ   ع لى ی ْقِدرُ  ال م ْمُلوكا   ع ْبدا  
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 (1)- 

  قرآن ظواهر حجیت عدم دالیل

 حجیت قرآن ظواهر مسلم و روشن دالیل به كه گفتیم پیش فصل در

 این «حدیث» علماى و دانشمندان از گروهى ولى دارد مدركیت و

قت كار را حقی ند مى ان ند مى و كن بل قرآن ظواهر كه گوی  قا

 قرآن آیات از پروردگار منظور و هدف شاید زیرا نیست استناد

یر شد آن از غ یده ظاهرش از كه با ین شود، مى فهم ست ا  كه ا

 آن به نیاز مواقع در و گرفت را قرآن ظاهرى معانى توان نمى

 .نمود استناد و تكیه

ین صه بود ا یه خال سانى نظر یت كه ك كار را قرآن ظواهر حج  ان

  هر اینك ما كه دارند دالیلى نظریه و گفتار این بر و كنند مى

 مورد و آوریم مى جداگانه و مستقل طور به را دالیل آن از یك

 :پردازیم مى آن پاسخ به و دهیم مى قرار گو و گفت

 است؟ انحصارى قرآن فهمیدن آیا -1

 جنبه قرآن فهمیدن: گویند مى قرآن ظاهر حجیت عدم طرفداران

مومى كه ندارد ع صارى بل ست انح ها و ا صوص عده تن نى و مخ  معی

فت و صحبت طرف كه شند مى قرآن گوى و گ ند مى با ناى توان  مع



عى ند درك را قرآن واق ید و كن هم كل ها قرآن ف ست در تن  د

 .هاست آن

 مضمون این در كه روایات از سلسله یك با را نظریه این سپس

ست، شده وارد بات به ا سانند مى اث نك. ر سمتى ای  آن از ق

 :ها روایت
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( ع) صادق امام از« 1» «مرسل» روایت یك در انس بن شعیب -1

قل ست كرده ن ضرت آن كه ا بو به ح فه ا مود حنی یه تو: فر  فق

قى؟ مردم فت عرا مود. آرى: گ ساس چه بر: فر عى و ا توا منب  ف

 دهى؟ مى

! حنیفه ابو: فرمود. پیامبرش سنت و خدا كتاب اساس بر: گفت

یا تاب آ نان آن را خدا ك سته كه چ ست، شای سى مى ا یا و شنا  آ

سخ سوخ و نا نى؟ مى را آن من فت دا مام. آرى: گ مود ا بو: فر  ا

 بر واى! نمودى ادعا را بزرگى دانش كه حالت به واى! حنیفه

ند كه تو ست، نداده قرار را آن خداو گر ا  متخصصین نزد در م

 علم چنین این و است شده نازل آنان به قرآن كه آنان و قرآن

شى و سى بر دان سر ك ست می فراد جز نی صى ا ندان از خا  خا

 .پیامبر

بو فه ا ند كه بدان! حنی تى خود قرآن از خداو  هم حرف یك ح

 .است نداده نصیب سهمى و نگذاشته ارث به تو براى

 محضر به قتاده كه است آمده شحام زید روایت در و -2 -(1) 

مام مام شد، وارد( ع) باقر ا مود وى به ا یه تو: فر  مردم فق

صره ستى؟ ب فت ه نین: گ ند، مى چ مام گاه آن پندار مود ا : فر

سیر را قرآن كه ام شنیده نى؟ مى تف ضه ك شت عر  آن تا آرى،: دا

 تفسیر را قرآن خود پیش از اگر! قتاده: فرمود امام كه جا

 هالكــت بــه را دیگــران هــم و اى گشــته هــالك خــودت هــم كنــى،

 و خود هم باز كنى، تفسیر دیگران گفتار با اگر و اى انداخته

گران هم كت به را دی شانده هال تاده اى تو بر واى اى، ك  كه ق

 طرف و قرآن مخاطب كه بفهمند توانند مى كسانى تنها را قرآن

 .هستند آن گوى و گفت و صحبت

 :پاسخ

ظور و هدف ین من نه ا یث گو یات، و احاد هم روا  قرآن ظاهر ف

 حقیقت فهم كه است این كلى طور به آن از منظور بلكه نیست

 و ظاهر با بودن آشنا آن، تأویالت و عمق به بردن پى و قرآن

 خطاب مورد كه دارد كسانى به اختصاص منسوخش، و ناسخ باطن،



 معنى این در اول روایت كه چنان باشند، مى قرآن سخن طرف و

 عمیق شناخت و معرفت از سؤال روایت این در زیرا دارد صراحت

عى و شخیص و واق یق ت سخ دق سوخ و نا مام بوده، من یز ا بو ن  ا

فه عاى در را حنی نین اد عاى چ گى، اد مت و توبیخ مورد بزر  مال

 .است داده قرار

 تفسیر و است رفته كار به «تفسیر» كلمه نیز دوم روایت در و

 و قرآن آیات ریشه و عمق به بردن پى و حقیقت كشف معناى به

 علم این، و باشد مى قرآن ظواهر از برداشتن پرده معناى به

 و بزرگ

__________________________________________________ 

تى( 1)  ند مى را روای سله كه گوی كر آن ناقلین سل شده ذ  ن

 .باشد
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یرى ست خط خور در كه ا مه فرا ست كس ه لى نی یدن و  ظواهر فهم

 آن است، ممكن زبان اهل عموم براى ساده طور به قرآن آیات

ین چه یت ا موم براى ها روا یر ع بل غ ند، مى درك قا مان دان  ه

مل شناخت یل و قرآن كا سیر یا تأو یق تف شد مى آن عم  نه با

 .ظواهرش

 كنند مى تأیید را حقیقت این آوردیم، پیش فصل در كه روایاتى

یرا یز ها آن از ز ستفاده ن یدن كه شد مى ا  قرآن ظاهر فهم

 .ندارد معصومین به اختصاص

 به امام اول، روایت در كه است آن گفتار این بر دیگر گواه

  به هم حرف یك حتى خود كتاب از خداوند: فرماید مى حنیفه ابو

ست، نداده توارث مام ا ین با ا یان، ا ین به ب نى ا شاره مع  ا

 قرآن وارث را پیامبر حق جانشینان و اوصیا خداوند كه كند مى

ین به كرده، قام ا صاص عالى م ست، داده شان اخت  كه جا آن ا

 :فرماید مى

مَ  تاب   أ ْور ْثن ا ُث ِذین   اْلِك ط ف ْینا اَل نْ  اْص نا ِم تاب سپس« 1» ِعباِد  ك

سمانى] هى به را[  آ ندگان از گرو یده ب یراث به خود برگز  م

 .دادیم

 و آیاتش و قرآن كامل و واقعى شناخت و فهم بنابراین، -(1) 

قت به بردن پى صاص تأویالتش و آن حقی یاى به اخت  و خاص اول

 آن در نصــیبى و بهــره دیگــران و دارد خــدا ممتــاز بنــدگان

 .ندارند



ین ست ا ناى ا تار مع مام گف بو به( ع) صادق ا فه، ا یرا حنی  ز

 قرآن از چیزى ترین كوچك حنیفه ابو شود، گفته كه نیست درست

مى را ست ن تى و دان حد هللاّ  هو قل» مثال ح ند و «ا  كه را آن مان

 .فهمید نمى دارد، روشنى و صریح معناى

ین صه بود ا ناى خال یاتى مع ند مى كه روا ید گوی هم كل  قرآن ف

ها ست در تن فراد و خاص عده د صى ا ست مخصو ین در و ا  باره ا

یات نى روا جود فراوا سمتى كه دارد و  ضمن در را ها آن از ق

 .ایم آورده كتاب همین در گذشته مباحث

  است ممنوع دلبخواهى تفسیر -2

 از چه آن به اتكا: گویند مى قرآن ظواهر حجیت عدم طرفداران

فاظ ظاهر یده قرآن ال مان شود، مى فهم سیر ه  و رأى به تف

شت خواهى بردا ست دلب یات در كه ا قین و فراوان روا  از آور ی

 .است آمده عمل به جلوگیرى و نهى آن
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 :پاسخ

صل در كه طورى به تیم؛ پیش ف سیر گف ناى به تف شتن مع  بردا

 تكیه است، لفظ ظاهرى غیر معناهاى دادن نشان و ابهام پرده

ناى به فظ ظاهرى مع سیر را ل مى تف ند، ن یرا نام ناى در ز  مع

هامى ظاهرى ست اب سیر بردن كار به با تا نی هام پرده تف  اب

 .شود نمایان آن حقیقت و عمق و رود باال

 به تفسیر شود، نامیده تفسیر هم، ظاهرى معناى اگر فرض بر

 اساس بر است تفسیرى بلكه نیست، دلبخواهى نظر اظهار و رأى

 از را معنى آن مردم تر بیش یا و عموم كه عرفى و عمومى فهم

 .فهمند مى لفظ همان

 پر و عمیق گفتار البالغه، نهج هاى خطبه از یكى كسى اگر: مثال

لى ارج ف از دور و ساده طور به را( ع) ع مه تكّل ند، ترج  ك

جود شواهد و الزم قرائن فا كه را مو فاظ از عر یده آن ال  فهم

 تفسیر عمل، این گاه هیچ نماید، رعایت ترجمه این در شود، مى

 .شود نمى نامیده رأى به

مام یز( ع) صادق ا تار در ن ین به خویش گف قت ا شاره حقی  ا

موده ید مى كه جا آن فر ستى: گو یات در غور با مردم را  آ

شابه یده و مت چاره و بدبخت قرآن، پیچ یرا شدند بی  ها آن ز



ناى ین مع سله ا یات سل ند را آ مق به پى و نفهمید ناى و ع  مع

 یافتند آن آیات بر تأویالتى خود پیش از و نبردند آن واقعى

بر در را خود و صیاى برا یان و خدا او قى دانا  قرآن، حقی

ستغنى یاز بى و م ند ن نان از و دید سیدند آ شان تا نپر  آشنای

 .سازند

 تفسیر از( ع) امام منظور كه بینیم مى جا این در باز -(1) 

 اهل به مراجعه بدون كسى كه است این حرام، و ممنوع رأى به

یت ستمداد بدون و ب تار از ا نان گف هام و آ  از گرفتن ال

شان، ستقال افكار خواه به قرآن روى از م توا خود دل مى و ف  حك

 و عترت خدا رسول كه صورتى در كند، صادر را الهى احكام از

 مردم و است كرده معرفى قرآن همدوش و پشتوانه را بیتش اهل

ید ین در با نه ا نان به موارد گو عه آ ند مراج نان از و كن  آ

 .شوند هدایت و بگیرند روشنایى و الهام

گر تى یك ا سر، یا و مف مات مف قات و عمو  قوانین و قرآن مطل

مومى ظر در را آن ع یرد، ن صیص از بگ یدها و ها تخ  از و تقی

صره ستثناهایى و ها تب سیله به كه ا مه و ین بر( ع) ائ  ا

 شده، وارد توضیحات عنوان به قرآن عمومى قوانین و گفتارها

 نامند مى دلبخواهى برداشت و رأى به تفسیر را آن ورزد، غفلت

ین در كه یت ا قاد مورد سخت ها روا ته قرار انت نوع و گرف  مم

 .است شده

مه از ته چه آن ه نین شد، گف ید مى بر چ ناى گرفتن: كه آ  مع

 شواهدى و قرائن گرفتن نظر در با هم آن قرآن، الفاظ ظاهرى

 رعایت با و دارد وجود( ع) ائمه گفتار در یا و قرآن در كه

عد لى قوا فى و عق خالف كه عر ین از یك هیچ م عد ا  و قوا

ها شد، معیار سیر نبا كه رأى به تف صال بل سیر ا یده تف  نام

 .شود نمى
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شته ین، از گذ یل ا یات و دال نى روا ست در فراوا یم د  كه دار

 و كنند مى تجویز را آن ظاهرى معناى گرفتن و قرآن به مراجعه

 دالیل از گروه دو این جمع و نمایند مى تأكید و تشویق آن بر

 عمل از غیر رأى به تفسیر: بگوییم كه است این به روایات و

فاظ ظواهر به ست قرآن ال لى كه ا مى و ناروا و حرام او  دو

 .باشد مى شایسته و جایز

  است دار ریشه و عمیق قرآن آیات معانى -3

 است این قرآن ظواهر حجیت عدم طرفداران دالیل از دیگر یكى

عانى داراى قرآن: كه ند م یق و بل شتمل و دق لب بر م  فوق مطا



عاده شكل ال یق و م شد مى عم مان و با عانى ه یق م لب و دق  مطا

 .باشند مى قرآن آیات مقاصد و مفاهیم درك از مانع مشكل

 هاى كتاب از قسمتى مطالب درك از معمولى افراد كه طور همان

ماى شته عل ند و عاجز گذ ها و ناتوان عدود عده تن شت و م  انگ

 این كنند، درك را ها كتاب گونه این مطالب توانند، مى شمارى

فراد لب درك از كه ا تاب مطا شمندان هاى ك ند، دان نه عاجز  چگو

ند مى قایق به پى سادگى به توان ند قرآن ح كات به و ببر  و ن

قایق ست آن د ند، د ست كالم قرآن كه صورتى در یاب  علوم و خدا

 است؟ شده جمع آن در آخرین و اولین دانش و آینده و گذشته

 :پاسخ

ین جواب در تار ا ید گف فت با چه قرآن: گ لوم گر شته ع  و گذ

نده بر را آی ید بدون و دارد در یدن ترد ین فهم لوم ا  از ع

صاص قرآن، هل به اخت یت ا ندان و ب بوت خا لى دارد ن ین و  ا

 بر عالوه قرآن كه ندارد منافات نیز دیگر حقیقت یك با حقیقت

لوم قایق و ع یق د عانى داراى باطنى، عم شد هم ظاهرى م  كه با

 را معانى آن بتواند است، آشنا عربى قواعد و زبان با كس هر

 دستورات و گفتار از نقلى شواهد گرفتن نظر در با و كند درك

 .كند استفاده پروردگار

 نیست؟ مقصود قرآن ظاهرى معانى آیا -4

 قرآن ظاهرى معانى تمام كه دانیم مى اجماال ما: گویند مى باز

ضى در قات از بع مات و مطل صود و مراد آن، عمو ست مق كه نی  بل

ثر صیص، ها آن اك ید تخ صره و تقی ست خورده تب  باز -(1. )ا

 اراده قرآن الفاظ از اى پاره ظاهرى معناى كه دانیم مى اجماال

 اراده ظاهرش كه جمالت و الفاظ گونه این چون ولى است نشده

شده، عانى ن گرى م صود ها آن از دی لوب و مق شد، مى مط شخص با  م

 در بلكه نیست
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یان فاظ م مالت و ال گر ج ستور قرآن دی نده و م  با و شده پراك

 علم ما و است ساخته مشتبه را ها آن همه و شده مخلوط ها آن

مالى جود به اج نین و فاظ چ مات و ال یم، قرآن در كل ین دار  ا

 قرآن آیات و كلمات تمام ظواهر به استناد از باید كه است

ماییم خوددارى ستناد ها آن به و ن شهاد و ا نیم است یرا نك  ز

 .نیست مقصود ظاهرش كه باشد جمالتى و كلمات آن از شاید

 :پاسخ



 كردن عمل از مانع تواند، مى صورتى در برده، نام اجمالى علم

مام ظواهر به یات ت شد قرآن آ ین كه با مل ا بل ع حث از ق  و ب

سى یات و قرآن در برر جام آن آ یرد ان لى بگ عد و قت از ب  و د

 یك آوردن دست به و دقیق و كامل بررسى و بحث از پس و تدبر

 است، نگردیده اراده قطعا ها آن ظاهر كه جمالتى و آیات سلسله

 آیات ظاهر كه نیست مانعى و محذور هیچ عقلى و علمى نظر از

 علم صورت این در زیرا بگیرد قرار استناد و عمل مورد دیگر

 مراد و مقصود ظاهرش كه قرآن در جمالتى وجود به ما اجمالى

 در كه آیاتى از مقدار همان به كند، مى پیدا اختصاص نیست،

ثر حث ا سى و ب ست به برر مده د عین و آ یده م ست گرد  باقى و ا

 جایز ها آن ظاهر و ماند مى سالم و مصون احتمال، این از آیات

 .بود خواهد العمل

ین یل ا مى تحل صطالح به كه عل حالل» ا لم ان مالى ع یده «اج  نام

مام در و شود مى سیله موارد ت شخیص و جوز و ت مل م ستناد و ع  ا

ست، ین در ا یز جا ا یان ن تى و دارد جر بار در ح  جارى هم اخ

ست سیله و ا شخیص و مودن جدا و ت بار ن بل اخ مل قا  اخبار از ع

 .است عمل قابل غیر و مشتبه

 یك به نمودن پیدا اختصاص و انحالل از بعد اجمالى علم اگر

 نه شد، مى عمل از مانع و شد نمى عمل موجب باز احتمال، طرف

ها جت قرآن ظواهر تن بود ح كه ن بار ظواهر بل یت از هم اخ  حج

 در زیرا كنیم عمل ها آن ظواهر به توانستیم نمى ما و افتاد مى

بار مات هم، اخ قاتى و عمو جود مطل  را ها آن ظاهر كه دارد و

 آیات مانند «اجمالى علم انحالل» ولى اندازد مى حجیت از نیز

 .دارد جریان نیز اخبار در قرآن

گر باز حالل» ا لم ان مالى ع ین «اج صیت ا شت، را خا  ما ندا

 قاعده چیزى، وجوب یا و حرمت احتمال موارد در توانستیم نمى

صل و سان بودن برى ا یف از ان صطالح، در كه را تكل صل» ا  ا

 آن وجوب عدم و حلیت حكم و كرده اجرا شود، مى نامیده «برائت

 این به دارد اجمالى علم مكلفى هر زیرا كنیم صادر را چیز

 به بردن پى از بعد و است متوجه او به محرماتى و واجبات كه

 كه مقدار همان به «اجمالى علم» محرمات، و واجبات از قسمتى

 پیدا اختصاص موارد همان به و است آمده دست به

 در بیان                                                
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 آن كه شود مى جارى جواز و اباحه حكم موارد بقیه در و كند مى

 .نامند مى «برائت اصالت» اصطالح در را



چه ما از اى عده گر ضى در عل یاط موارد، از بع  الزم را احت

 است خاصى روایات و اخبار پایه بر احتیاط این ولى دانند مى

 كس هر. آن انحالل تأثیر عدم و -(1) اجمالى علم پایه بر نه

 التقریرات اجود كتاب به بخواهد ترى بیش توضیح باره این در

 «1. »نماید مراجعه

  است ممنوع متشابه آیات از پیروى -5

 به كردن عمل: گویند مى باز قرآن ظواهر حجیت عدم طرفداران

 نامیده مشكل و «متشابه» آیات كه قرآن آیات از قسمتى ظاهر

 را كسانى قرآن. نارواست و ممنوع قرآن خود نظر از شوند، مى

 انتقاد باد به سخت كنند، مى پیروى آیاتى چنین ظاهر از كه

 :گوید مى چنین و گیرد مى

هُ  ِذین   ف أ َما ُمت شاِبهات   ُأخ رُ  و   اْلِكتابِ  ُأمُّ  ُهنَ  ُمْحك مات   آیات   ِمْن  اَل

 «2. »ِمْنهُ  ت شاب ه   ما ف ی َتِبُعون   ز ْی    ُقُلوِبِهمْ  ِفي

 اساس كه است( روشن و صریح) محكم[  قرآن] آن آیات از قسمتى

ین تاب ا شد مى ك سمتى و با گر ق شابهات دی شكل، سخنانى و مت  م

ما سانى ا شان در كه ك حراف دل ست، ان یات از ا شابه آ  قرآن مت

 .كنند مى پیروى

 كرده اراده را قرآن الفاظ ظواهر خداوند كه نیست معلوم چون

. اوست مقصود و مراد الفاظ آن از دیگرى معناى یك یا و است

ین ست ا ین كه ا نه ا شابهات از ظواهر، گو سوب مت  شود، مى مح

 .باشد نمى درست و روا ها آن به عمل و اتكا

 :پاسخ

ناى مه مع شابه» كل ضح «مت شن و وا ست، رو نه هیچ ا شابه گو  و ت

مالى ناى در اج ست، آن مع شابه» نی ظى «مت ند مى را لف  كه گوی

نى دو داراى نى دو از تر بیش یا و مع شد مع مه و با ین ه  ا

 طورى به باشند بوده درجه یك در لفظ آن به نسبت هم معانى

 و یكسان معناها آن از یك هر شود، مى گفته لفظ آن وقتى كه

 .كند سبقت و تبادر شنونده ذهن به تفاوت بدون

ین در نه ا نده یا و شنونده موارد گو ید خوان قف با ند تو  و ك

 تا نكند انتخاب را معناها از یك هیچ

__________________________________________________ 

 .له معظم درس تقریرات عنوان به قدر عالى مؤلف نوشته( 1) 

 .7/ عمران آل( 2) 
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نه كه گاه آن ست به شاهدى و قری ید د صود و آ نده مق  را گوی

عین شن و م صود آن از گاه آن سازد رو شخص مق یروى م ند، پ  ك

نابراین نا، ب فاظ ظواهر مع شابهات از ال سوب مت مى مح  شود ن

 .باشد مى معین و روشن الفاظ ظاهرى معناى زیرا

گر نیم فرض ا فظ خود كه ك شابه» ل ظر از «مت نى ن  داراى مع

شابه مال و ت ست اج ناى و ا شن كامال آن مع ست رو  فرض باز و نی

 تواند نمى باز گویند، مى متشابه نیز الفاظ ظاهر به كه كنیم

 و سیره زیرا بدارد باز الفاظ ظواهر به نمودن عمل از را ما

قال و عرف روش مه در ع مان هر در و جا ه بل ز مل قا جرا و ع  ا

ست یز قرآن ظواهر در و ا ید ن مان از با فى روش ه لى و عر  عق

 روشنى گواه و قطعى دلیل كه موردى در مگر -(1) نمود، پیروى

تارى و سخن ظاهر از را ما صرف گف ناى یك به و سازد من  مع

 .كند رهبرى دیگر

  آن ظواهر حجیت در قرآن تحریف تأثیر -6

خرین یل آ فداران دل یت عدم طر ین قرآن ظواهر حج ست د  كه ا

 آن الفاظ ظواهر تحریف این و است شده تحریف قرآن: گویند مى

 .است كرده ساقط اعتبار و حجیت از و ساخته مجمل و مشتبه را

 :پاسخ

نان: اوال خش دو در كه چ شته ب ضیح گذ یم، تو یف قرآن داد  تحر

 .است نشده

یا و گر فرض بر: ثان سئله ا یف م پذیریم، را تحر  ظواهر باز ب

 مردم كه روایاتى زیرا شود نمى ساقط اعتبار و حجیت از قرآن

 ها آن به مكرر پیش صفحات در ما كه دهند مى ارجاع قرآن به را

 مورد دقیقا قرآن باید كه این بر دارند، داللت كردیم، اشاره

 صحت و كذب و صدق معیار و میزان كتاب این و گیرد قرار عمل

ها سقم و مل و گفتار ست ع ید مورد هر در و ها سك آن به با  تم

ست ستمداد آن از و ج مود ا ستناد آن به و ن شهاد و ا  كرد است

 ساحت به تحریف كه صورتى در باشد، شده تحریف فرض، بر گرچه

 .ندارد راه قرآن قدس

  بحث نتیجه

 قرآن الفاظ ظواهر كه آید مى بر چنین گفتیم، چه آن همه از

یت بل كامال و دارد مدركیت و حج ماد قا ستناد مورد و اعت  ا

 است، اسالم شریعت ناپذیر خلل و محكم اساس قرآن زیرا باشد مى

 تمام و ناصحیح و صحیح معیار محك باشد، مى باطل و حق میزان



 درجه از آید، مخالف آن با كه گفتارى و روایت هر هاست، ارزش

 .نیست اتكا و عمل قابل و است ساقط اعتبار
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 (1)- 

  قرآن در نسخ مسئله 11 بخش

ناى -(2)  سخ مع سخ ن كام در ن سخ اح یل و تورات در ن سخ انج  ن

سالم در سى قرآن و ا یه 36 برر سخ به ها آن در كه قرآن از آ  ن

 اند شده قائل
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 (1)- 

  نسخ معناى

تب در سیر ك یر و تف سیر غ سمتى تف یات از ق نوان به قرآن آ  ع

 كتاب در نحاس بكر ابو. است شده معرفى و مطرح منسوخه آیات

 .است رسانده 138 به را آیات این تعداد المنسوخ و الناسخ

 منسوخ ظاهر به آیات و نسخ مسئله كتاب، از فصل این در ما

 كه شود روشن و ثابت تا دهیم مى قرار بررسى و بحث مورد را

 .اند نشده نسخ آیات، آن از یك هیچ

 كه را قرآن آیات از مهمى و معظم قسمت بحث، این با واقع در

عاى به فداران اد سخ، طر سوخ ن یل و من یره از و شده تعط  دا

كام گذارى و اح ست، شده خارج قانون جدّدا ا یا م  از و شده اح

لت كود حا لى و ر ستم در و شود مى خارج تعطی هره سی  بردارى ب

 مسیر در مجدّدا معنوى و علمى عظیم ثروت این و گیرد مى قرار

 بحث، این است امید. افتد مى جریان به قانونگذارى و هدایت

 .شود محسوب قرآن پیشگاه به خدمت در قدمى

ین در ما موع از جا ا یاتى مج عاى ها آن در كه آ سخ اد  شده ن

 این زیرا كنیم مى بررسى و مطرح را آیه شش و سى تنها است،

 اگر و است نیازمند بررسى و بحث به دیگر آیات از بیش آیات

ستیم سخ عدم توان ین در را ن یات ا شگانه و سى آ سى ش  و برر

بت نیم، ثا ضع ك یات و گر آ یز دی بع به ن  خود خودى به ها آن ت

 .شد خواهد روشن

  لغت در نسخ

 و دیگر نوشته روى از است چیزى نوشتن معناى به لغت در نسخ

شتقاق مه ا عروف هاى كل ساخ» م ساخ» و «استن یز «انت مان از ن  ه

 .است معنى همان به و ماده
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 است، آمده نیز دادن «تغییر» و «نقل» معناى به لغت در نسخ

 ها ثروت یعنى «الّدهور و المواریث تناسخ: »گویند مى كه چنان

 .است گشته متغّیر ها زمان و

سخ غت در ن ناى به ل له» مع  كار به هم بردن بین از و «ازا

ته ست، رف نان ا ند مى كه چ سخت: »گوی ّمس ن لّ  الش نى «الّظ  یع

تاب، سخ» و برد بین از را سایه آف یان در «ن سول صحابه م  ر

سلمانان و( ص) خدا عد هاى دوران م مین در تر بیش ب نى ه  مع

 و استثنا چه آن هر و مقّید و مخّصص به و است شده مى استعمال

صره یات بر اى تب مات و كل شد، عمو سخ با ند مى نا  زیرا« 1» گفت

 .برند مى بین از و داده تغییر را حكم واقع در ها این

 (1)- 

  اصطالح در نسخ

سخ صطالح در ن ما خاص ا شمندان و عل نى دان هام با دی  از ال

ناى غوى مع بارت آن، ل ست ع شته از ا مى شدن بردا كام از حك  اح

بت نى ثا ثر در دی قت شدن سپرى ا نى آن، مّدت و و یر یع  تغی

 .حكم آن دوران و وقت شدن سپرى یا چیزى حكم یافتن

ین و یف در كه ا سخ تعر صطالحى، ن مه ا بت» كل ضافه را «ثا  ا

مودیم، یل به ن ین دل ست ا گر كه ا كم ا بت ح شد ثا  با و نبا

یر ضوع تغی یر مو یدا تغی ند، پ سخ ك یده ن مى نام ند شود، ن  مان

 رمضان ماه شدن سپرى با رمضان ماه روزه وجوب شدن برداشته

سخ را آن كه مى ن ند ن یرا نام جوب ز شگى روزه و ست همی  و نی

 هم روزه وجوب آن، شدن تمام با كه است رمضان ماه آن موضوع

 شدن تمام با نماز وجوب شدن تمام مانند و كند مى پیدا تغییر

 یك هیچ كه وى مرگ با كسى مالكیت رفتن بین از مانند و وقتش

ین از سخ ها ا یده ن مى نام یرا شوند، ن مه در ز ین ه  موارد ا

 حكم شدن برداشته و حكم خود نه است رفته میان از حكم موضوع

 و امكان نظر از نه و شود مى نامیده نسخ نه موضوع، تغییر با

قوع یان در و ما م شمندان و عل ختالف مورد دان فت و ا  گو و گ

 .باشد مى

 و بحث مورد جا این در كه واقعى نسخ شدن روشن براى: توضیح

فت ست، گوى و گ ظر ما نده ن یز خوان ین به را عز ضیح ا لب تو  ج

 :كنیم مى



مى هر سالم، قانون و شریعت طرف از كه حك عل ا  هر و شود مى ج

گذار طرف از كه قانونى عى قانون صویب واق ظر از. شود مى ت  ن

 :باشد مى مرحله دو و صورت دو داراى واقعیت و ثبوت

__________________________________________________ 

سیر در( 1)  سوب تف بن به من باس، ا موال ع صره مع  بر زدن تب

 .است شده نامیده نسخ عمومات و كلیات

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  346: ص

  واقع در حكم ثبوت مرحله -1

 كه است قانونگذارى و تشریع مرحله همان مرحله این از منظور

ین در له، ا كم مرح لى صورت به قانون و ح ظر در بدون و ك  ن

بود و بود گرفتن ضوع، ن كم مو شریع آن ح عالن و ت  شود، مى ا

ند ین مان ید مى شارع كه ا ست حرام خوردن شراب: گو ناى. ا  مع

ین شریع نوع ا گذارى و ت ین قانون ست ا لى طور به كه ا  و ك

 قانون نظر از باشد، موجود شراب مورد هر در و وقت هر عمومى

 .نه یا باشد موجود هم فعال خواه است؛ حرمت حكمش اسالم،

شته نین یك شدن بردا مى چ سخ راه از جز به حك كان ن  پذیر ام

 نظر در عینى و ظاهرى موضوع قانونگذارى این در زیرا نیست،

 .كند پیدا تغییر موضوع آن تغییر با تا است نشده گرفته

 ظاهر در حكم ثبوت مرحله -2

 در است حكم پیدایش و تحقق مرحله همان مرحله این از منظور

 دیگر، عبارت به و رسد مى مرحله این به صورتى در حكم و خارج

كم قق صورتى در ح یت و تح یدا فعل ند مى پ ضوع كه ك  در آن مو

قق خارج یت و تح شته فعل شد، دا ند با قق مان جود تح  در شراب و

كم كه ظاهر تى و ح سالم شریعت در -(1) كه حرم  شراب براى ا

 پیدا تحقق و فعلیت جنبه شراب شدن پیدا با بود، شده معین

 .كند مى

 استمرار خارج، در موضوعش وجود استمرار تا حرمت و حكم این

 حتى رود مى بین از موضوعش رفتن بین از با ولى كند مى پیدا

گر مان ا ست از را خود بودن شراب شراب، ه  صورت به و داد د

 بر بودن شراب حال در كه حرمت حكم همان قهرا درآمد، سركه

بت آن شته بود، ثا لى شود، مى بردا ید و جه با شت تو  از كه دا

 .باشد نمى مربوط نسخ مسئله به حكمى چنین رفتن بین

 گردید، معلوم موضوع تغییر مسئله و نسخ مسئله تفاوت كه حاال

 در ما گوى و گفت و بحث مورد كه كنید توجه نیز نكته این به



 همان باشد، مى اختالف مورد علما میان در چه آن و كتاب این

یر اول نوع كم تغی ست ح كم كه ا بت ح جود با ثا ضوعش و  در مو

له شریع مرح لى طور به قانونگذارى و ت شته ك ین و شود بردا  ا

 .نامند مى «نسخ» را حكم تغییر نوع
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  احكام در نسخ

صل در ناى با پیش، ف سخ مع شنا ن نك. شدیم آ ین در ای صل ا  ف

سخ كه بدانیم خواهیم مى مان به ن نا ه ند مى مع كام به توا  اح

هى بد راه ال نى. یا مى، یع كم یك حك گر ح سخ را دی ند ن  از و ك

 .ببرد بین

 اسالمى دانشمندان و عقال تمام عقیده به بنا كه است این پاسخ

 احكام از حكمى كه است ممكن بلكه نیست محال احكام در نسخ

هى له در كه ال شریع مرح گذارى و ت یین قانون  بود، شده تع

شته یر و شود بردا یدا تغی ند پ كم و ك گرى ح  آن جایگزین دی

لى. شود یان و سیحیان و یهود ین با م یه ا ند نظر  و مخالف

 و نیست پذیر امكان و است محال خدا احكام در نسخ: گویند مى

ین در تار ا یل یك به گف ست دل ساس، بى و س یه ا ستناد و تك  ا

 .كنند مى

  نسخ بودن محال دلیل

 دو از یكى مستلزم خدا احكام در نسخ: گویند مى نسخ مخالفین

 تغییر را اولى حكم كه قانونگذار و شارع زیرا است محال امر

 تشریع مقام در را مصلحت و حكمت كه است جهت بدین یا دهد مى

یت قانونگذارى و كرده رعا ین یا بود ن شت كه ا بت و سرنو  عاق

 مشكل با اجرا مقام در قانون نتیجه، در و دانست نمى را كار

 است، داده تغییر و كرده نسخ را آن ناچار به و شده رو روبه

 غیر و محال خداست، كه واقعى شارع درباره احتمال دو هر ولى

 .است قبول قابل

ضیح ین تو شریع: كه ا قین و حتم طور به قانونگذارى و ت  از ی

یه كیم ناح لق ح ست خداى و مط ید و دانا بق بر با ضاى ط  مقت

 حكم زیرا باشد، استوار حكمت پایه بر و بگیرد انجام مصلحت

 قدس ساحت از بدور و الهى حكمت با منافى مصلحت، خالف و گزاف

 و حكیم عادل، قانونگذار و شارع
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ست عالم نابراین،. ا كم ب لى ح مت داراى او صلحت و حك  بوده م

 خالف است، بوده مصلحت و حكمت داراى كه حكمى چنین نسخ و است

صلحت ست م مت با و ا كیم و عادل شارع عدالت و حك  كامال ح

 علم عدم و اشتباه علت به شارع چه چنان اگر و دارد منافات

صلحت به عى، م گذارى واق جرا در و كرده قانون قام و ا مل م  ع

 حكم نارسایى و گردیده كشف واقعى مصلحت یعنى شده، حاصل بدا

 نیز صورت آن در است، شده نسخ قبلى حكم جهت بدین شده، مشخص

شكال یك هم ا گر تر م ید مى پیش دی سئله و آ سخ م ستلزم ن هل م  ج

 را امر دو این از یكى نسخ مسئله بنابراین،. بود خواهد خدا

صلحت خالف بر شارع یا: كه بردارد در شریع م گذارى و ت  قانون

 هر از خداوند كه است نداشته مصلحت به علم یا است، نموده

مال دو تر احت ست و بدور ها آن از و باالتر و بر سبت و مبّرا  ن

 .باشد مى محال خداوند به ها آن

 :پاسخ

سخ در -(1)  ین پا یل ا ست، بیش اى شبهه كه دل : گوییم مى نی

 آن تشریع از هدف گاهى شود مى تشریع خداوند طرف از كه حكمى

 مانند است، كار در دیگرى منظور بلكه نیست حكم آن شدن اجرا

مایش حان و آز فراد امت مام یا و ا جت ات ثال و ح  در كه آن ام

 نسخ و نیست میان در دیگرى هدف امتحان جز موارد گونه این

ین در نه ا چك موارد گو شكال ترین كو  زیرا ندارد، محذورى و ا

 تكلیف، برداشتن و تكلیف یعنى حالت و حكم دو این از یك هر

 چنین یك و است بوده مصلحت و حكمت داراى خود جاى در دو هر

 حكمت از اطالع عدم و بدا از ناشى یا حكمت خالف مستلزم نسخى

 .باشد محال خداوند درباره تا نیست

یز گاهى و كن ن ست مم مى ا صلحت یك روى كه حك عى م شریع واق  ت

 آن كه معنى این به نه ولى شود، نسخ مدتى از پس بود، شده

كم شه براى ح شریع همی عدا و بود شده ت ثر در ب شف ا صلحت ك  م

 طرف از ناچار به اجرا، مقام در اشكال با برخورد یا واقعى

صره شارع یر یا و خورده تب یدا تغی ست، كرده پ كه ا  بدین بل

نى كم آن مدت كه مع لم در ح تاه اول روز از خدا ع قت و كو  مو

مام از پس و بوده فع آن، مدت شدن ت یر یا و ر عالن آن تغی  ا

 و اشكال هیچ اول معنى مانند نیز معنى بدین نسخ. است شده

 و مصلحت با نه و دارد منافات خدا علم با نه ندارد، محذورى

 .وى حكمت

 حكم مدت كه است معنى این به واقع در شرعى نسخ بنابراین،

قت اول از حدود و مو عدا آن، دوران شدن سپرى و بوده م  به ب

نوان سخ ع عالن ن سخ و شود مى ا ین به ن نى ا شكال هیچ مع  و ا



 دخالت و تأثیر زیرا باشد مى پذیر امكان قطعا و ندارد محذورى

 در زمان شرایط و خصوصیات
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مت و مالك كام حك شریع و اح بل آن ت كار قا ید و ان ست ترد  و نی

كن ست مم مان یك ا صیتى و شرایط ز شته خصو شد دا كم كه با  ح

 حكم دیگر خاص شرایط با دیگر زمان و كند ایجاب را مخصوصى

 براى شنبه خاصى خصوصیت و شرایط با دورانى در مثال را دیگر

 با دیگر دوران یك در و بود شده عید( ع) موسى حضرت پیروان

 شده عید مسلمانان براى اسالم در جمعه روز دیگر، خاص شرایط

 روزه و نماز همچنین و است گردیده تعیین آن براى احكامى و

 است، شده واجب خود خاصّ  و مناسب زمان در كدام هر كه حج و

نى مان یع جوب در ز ته قرار مالك آن و لت و گرف  شده داده دخا

 قابل شرایع و احكام در خاص زمان دادن دخالت كه جا آن است،

 كه بود خواهد تصور قابل نیز مسأله این است، تصور و امكان

 تغییر با و باشد داشته دخالت احكام در نیز دوران و عصر یك

 زمان كه طور همان دیگر عبارت به كند، پیدا تغییر حكم آن،

ظر از قات ن ها و او صیاتى داراى روز ست، خصو كن ا ست مم  از ا

 و باشد خاصى امتیاز و خصوصیت داراى هم استمرار و مدت نظر

جام مرى دادن ان عین مدت در ا صى و م صلحت داراى خا شد م  و با

 .بالعكس و برود بین از مصلحت این مدت این انقضاى از پس

 روز یا و ساعت یك كه باشد ممكن معنى این اگر: كه این خالصه

نى ته یك یا و معی نى ماه و هف جام در معی لى، دادن ان  عم

 تواند مى نیز سال صورت، این در باشد، مفسده و مصلحت داراى

 فعلى دادن انجام یعنى باشد، مالك مفسده یا و مصلحت وجود در

 آن انقضاى از -(1) پس و باشد مصلحت داراى معینى هاى سال در

 شاید هم گاهى بلكه نباشد، مصلحت عمل آن دادن انجام ها، سال

 .بگیرد دربر را اى مفسده

 زمانى غیر قیود و جهات با حكمى است، ممكن كه طور همان باز

 جهات و قیود با حكم نمودن مقید همچنین باشد، محدود و مقید

 كند مى ایجاب مصلحت گاهى كه چنان است پذیر امكان نیز زمانى

 و مراد ولى شود، بیان كلى و عمومى صورت به ظاهرا حكمى كه

عى هدف موم قانونگذار، واق شد ع كه نبا فراد خاص، عده بل  و ا

صادیق عین م حدودى و م موم، آن از را م ظور ع ند من ین و ك  ا

صیص ید و تخ صره یا و تقی عدا را استثنا و تب یل با ب  جدا دل

نه تار در و گا گرى گف یان دی ید، ب مان نما ین كه طور ه  روش ا

 از خالى شود، مى نامیده كلى حكم تقیید یا و تخصیص كه بیان

 بر در محذورى و اشكال گونه هیچ نیز نسخ مسئله است، اشكال



 حكم تقیید همان حقیقت در نسخ شد، گفته كه چنان زیرا ندارد

ست ظر از ا مان، ن ید ز كم تقی ید نوع هر با هم ح  شرطى و ق

  هیچ و دارد امكان
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شكال حذورى و ا مت با و ندارد م لم و حك ند ع نه هیچ خداو  گو

 .ندارد منافاتى

ته ید الب جه با شت تو ین كه دا ضیح ا یان و تو  الزم صورتى در ب

 و مصالح پایه بر قانونگذارى و احكام تشریع بگوییم؛ كه است

 عقیده به بنا اما دارد، وجود اعمال خود در كه است مفاسدى

 نه است مصلحت داراى تكالیف و احكام خود: گویند مى كه كسانى

مالى كام موضوعات كه اع ین در هستند، اح سئله صورت ا لى م  خی

شن و ساده ست، رو یرا ا ین در ز كم هر صورت ا قى ح یز حقی  ن

 همین اول در آن توضیح كه باشد مى امتحانى احكام همان مانند

 .گذشت بحث
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  انجیل و تورات در نسخ

 و یهودیــان اســتدالل پاســخ گفتــیم، پــیش فصــل در چــه آن از

 .شد روشن نسخ امكان عدم بر مسیحیان

یروان یل، و تورات پ سخ انج كام و قوانین در را ن هى اح  ال

 شریعت بودن همیشگى و استمرار به نتیجه در و دانند مى محال

 :كه گفتیم ما ولى باشند مى معتقد( ع) موسى حضرت

 جز نسخ زیرا دارد، امكان الهى احكام و شرایع در نسخ: اوال

 كه طور همان و نیست دیگرى چیز زمان، بعد در تخصیص و تقیید

ید صیص و تقی عاد از تخ گر اب كن دی ست، مم عد از ا مان ب یز ز  ن

 .باشد مى پذیر امكان

 انجیل و تورات از متعدد موارد در نسخ كه گوییم مى: ثانیا و

 دو این پیروان كه است تعجب جاى حال این با شود مى مشاهده

تاب، سخ ك كام در ن حال را اح ند مى م ین از و دان یق ا  به طر

 پافشارى و اصرار احكامشان و شریعت بودن همیشگى و استمرار

 .كنند مى

 نسخ كه انجیل و تورات از مورد چند به نمونه عنوان به اینك

 :شود مى اشاره است، شده واقع ها آن در



 آمده چنین 3 -2 عدد اعداد، سفر از چهارم باب تورات در -1

 :است

ند سى خداو طاب را هارون و مو فت كرده، خ عداد به: گ نى ت  ب

 خانــدان و آنــان قبایــل حســب بــر الوى بنــى میــان از قهــات

 وارد ساله، پنجاه تا باال به ساله سى از كه بگیر پدرانشان

 .كنند كار اجتماع خیمه در و شوند سپاه

 -23 عدد اعداد، سفر همان از هشتم باب در كه طورى به ولى

مده 24 ست، آ ین ا كم ا سخ ح مه در پذیرش سنى شرط و شده ن  خی

ماع، ست اجت یین سال پنج و بی ست شده تع  تورات متن -(1. )ا

 :است این
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 كه الویان قانون است این: گفت كرده، خطاب را موسى خداوند و

ست از خل باال به ساله پنج و بی مه در تا شوند سپاه دا  خی

 .شوند خدمت مشغول اجتماع

 بند تواریخ اول كتاب از سوم و بیست باب در كه طورى به باز

مده 32 -24 ست، آ ین ا كم ا مین براى ح سخ بار دو یده ن  و گرد

 در تورات. است شده معین سال بیست خدمت، در قبولى سنّ  اولین

 :گوید مى باره این

نان سران ای عداد به الوى پ ندان ت باء هاى خا ساى و خود آ  رؤ

ندان باء هاى خا نانى از آ سب بر شدند، شمرده كه آ  شماره ح

سماى ند خود سرهاى ا ست از كه بود مل در باال به ساله بی  ع

نه خدمت ند مى خدا خا گه براى و...  پرداخت شتن ن مه دا  خی

ماع فه و اجت نى خود برادران وظی نه خدمت در هارون ب  خا

 .خداوند

ست باب در -2 شتم و بی عداد سفر از ه ند ا نین 7 -3 ب مده چ  آ

 :است

شان و گو را ای بانى! ب شین قر ند نزد را آت ید؛ خداو  بگذران

ین ست ا نه بره دو ا یب، بى ساله یك نری هت به روز هر ع  ج

 عشر یك و كن قربانى صبح در را بره یك دائمى سوختنى قربانى

 براى زالل روغن «هین» ربع یك با شده مخلوط نرم آرد «ایفه»

یه یه و...  آردى هد نى هد بع یك آن ریخت هت به هین ر  هر ج

شد، اى بره ین با یه ا نى هد سكرات ریخت ند براى را م  در خداو

 .بریز قدس

 بند ششم و چهل باب نبى حزقیال كتاب در كه گونه همان اما

 روز هر آتشین قربانى و شده نسخ حكم این است، آمده 15 -13



یه و ساله یك بره یك شم یك آن هد فه» ش  سوم یك و آرد «ای

 :است این تورات متن. است شده تعیین روغن «هین»

 براى سوختنى قربانى جهت به روز هر عیب بى ساله یك بره یك و

ند ید، خواهى خداو گذران را آن صبح هر گذران مداد هر و ب  با

 هین ثلث یك و ایفه سدى یك یعنى گذرانید، خواهى را آن آردى

 براى دائمى آردى هدیه كه شود پاشیده نرم آرد بر كه روغن

 و آردیش هدیه و بره پس بود، خواهد ابدى فریفته به خداوند

نیش هت به صبح هر را روغ بانى ج مى سوختنى قر ند دائ  خواه

 .گذرانید

 :است آمده اعداد سفر از 10 -9 بند هشتم و بیست باب در -3

یب بى ساله یك بره دو سبت روز در و -(1)  شر دو و ع فه ع  ای

شته نرم آرد غن با شده سر هت به رو یه ج یه با آردى هد  هد

نى ین آن، ریخت ست؛ ا بانى ا بانى سواى سبت روز هر قر  قر

 .آن ریختنى هدیه با دائمى سوختنى
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لى، هل باب در و شم و چ تاب از ش یال ك ند حزق ین 5 -4 ب كم ا  ح

 :است گردیده نسخ صورت بدین

 بگذراند، خداوند براى سبت روز در رئیس كه سوختنى قربانى و

 یك آردیش هدیه و بود خواهد عیب بى قوچ یك و عیب بى بره شش

 دستش از چه هر ها بره براى اش هدیه و باشد قوچ هر براى ایفه

 .ایفه هر براى روغن هین یك و آید بر

 :است آمده اعداد سفر از 2 بند ام سى باب در -4

 به را خود جان خورد قسم یا كند نذر خداوند براى شخصى چون

 بر بلكه نسازد، باطل را خود كالم پس نماید، الزام تكلیفى

 .نماید عمل آمد، بر دهانش از چه آن حسب

  شده ثابت تورات دستور به كه خوردن قسم جواز و حكم این اما

 آمده، 34 -33 بند پنجم باب متى انجیل در كه چه آن با است،

 :گوید مى كه است گردیده نسخ

ید شنیده باز لین، به كه ا ته او ست شده گف سم كه ا خور، ق  م

كه سم بل فا خدا به را خود هاى ق  شما به من لیكن! كن و

گز گویم، مى سم هر ید ق ست باب در -5! مخور كم و بی ند ی  -23 ب

 :است آمده چنین قصاص درباره تورات 24

گر و تى ا گر اذی صل دی گاه شود، حا ! بده جان عوض به جان آن

 و دست عوض به دست و دندان عوض به دندان و چشم عوض به چشم



 لطمه و زخم عوض به زخم و داغ عوض به داغ و پا عوض به پا

 .لطمه عوض به

 است شده نسخ( ع) عیسى شریعت در نیز قصاص یعنى حكم این اما

 از كلى طور به 29 -28 بند پنجم باب متى انجیل در كه چنان

 :گوید مى و است شده نهى قصاص

 دندان به دندان و چشم به چشم است، شده گفته كه اید شنیده

  كس هر بلكه مكنید، مقاومت شریر با گویم، مى شما به من لیكن

ساره به ست رخ چه تو را ند، طپان گرى ز یز را دی  او سوى به ن

گردان گر و ب سى ا هد ك عوا تو با خوا ند د باى و ك  را تو ق

 .واگذار بدو نیز را خود عباى بگیرد،

یدایش سفر از 17 باب در -6 -(1)  ند پ باره 10 ب تار در  گف

 :است آمده( ع) ابراهیم با خدا

 و شما و من میان در باید كه شما به نسبت من عهد است این

یان در یه م عد تو ذر گه تو از ب ین آن و شود دارى ن  از كه ا

 .شود مختون شما از ذكورى هر

 در. است شده امضا نیز( ع) موسى حضرت خود شریعت در حكم این

 :گوید مى خروج سفر از 12 باب 49 -48 بند

 خداوند براى را فصح بخواهد و شود نزیل تو نزد غریبى اگر و

عى ید بدارد، مر مامى با كورانش ت تون ذ عد و شوند مخ  آن از ب

 اما و بود خواهد بومى مانند صورت این در و بدارد مرعى
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 وطن اهل براى بود خواهد قانون یك خورد، آن از نامختون هر

 .شود نزیل شما میان در كه غریبى جهت به و

 :گوید مى الویان سفر از 12 باب از 3 -2 بند در باز و

 بزاید پسر آبستن، زنى چون! بگو كرده، خطاب را اسراییل بنى

 باشد نجس حیضش و طمث ایام موافق باشد، نجس روز هفت آنگاه

 .شود مختون پسر آن غلفه گوشت هشتم روز در و

 اعمال پانزدهم باب از 30 -24 بند در چه آن با نیز حكم این

 كه شده نسخ است، آمده پولس هاى نامه از قسمتى در و رسوالن

 :گوید مى

 .است شده برداشته عیسى و موسى پیروان از ختنه مشكله



ضوع در -7 یه سفر تورات، در طالق مو ست باب تثن هارم و بی  چ

 :است آمده 3 -1 بند

نى چون ته ز كاح به گرف گر آورد، در خود ن ظر در ا  پسند او ن

 طالق گاه آن بیاید، او در ناشایسته چیزى كه این از نیاید،

مه شته نا ستش به نو هد، د نه از را او د ها اش خا ند ر  از و ك

 او نیز دیگر شوهر اگر و شود دیگرى زن و شده روانه او خانه

كروه را مه طالق و دارد م شته نا ستش به نو هد د  از را او و د

 گرفت زنى به را او كه دیگر شوهرى اگر یا كند رها اش خانه

یرد، ها را او كه اول شوهر بم مى بود كرده ر ند ن باره توا  دو

 .«آورد در خود نكاح به را او

 زیرا است، نموده تحریم را طالق و نسخ را حكم این انجیل ولى

 :است آمده چنین متى انجیل از 32 -31 بند -(1) پنجم باب در

ته و ست شده گف قت خود زن از كس هر كه ا ید، مفار  طالق جو

 غیر به كس هر گویم، مى شما به من لیكن بدهد، بدو اى نامه

لت نا ع ند، جدا خود از را خود زن ز عث ك نا با  او كردن ز

 .باشد كرده زنا كند، نكاح را مطلقه زن كه هر و باشد مى

ند و ین مان كم ا هم باب در ح ند د یل از 12 -11 ب  و مرقس انج

 .است آمده نیز لوقا انجیل از 17 بند شانزدهم باب در

ین نه موارد ا باره كه هفتگا قوع در سخ و یل و تورات در ن  انج

 باشند، بینا چشم و شنوا گوش داراى كه كسانى براى آوردیم،

یت ند مى كفا سانى و ك ند كه ك ین از تر بیش بخواه ست به ا  د

 المصطفى دین الى الهدى و« 1» الحق اظهار كتاب به بیاورند،

 .نمایند مراجعه« 2»

__________________________________________________ 

تاب( 1)  هار ك حق اظ مة شیخ تألیف ال یل بن هللاّ  رح لرحمن خل  ا

 و بهتــرین خــود موضــوع در كتــاب ایــن كــه باشــد مــى هنــدى

 .است كتاب سودمندترین

 .بالغى جواد شیخ فقید عالمه تألیف( 2) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  355: ص

  قرآن و اسالم در نسخ

  نسخ اقسام

نان صول در كه چ تیم، پیش ف یان در گف سلمانان م  مورد در م

قوع سخ و فى ن ست اختال یرا نی كام تر بیش ز یان و شرایع اح  اد



شته كام با گذ ین اح قدس د سالم م سخ ا ست شده ن نین و ا  در همچ

ین خود سالم د یز ا سمتى ن كام از ق سخ اح  آن جاى به و شده ن

 .است گردیده وضع دیگرى احكام

( ص) پیامبر كه قبله نخستین حكم شدن نسخ به كریم قرآن: مثال

 و كند مى تصریح خواندند مى نماز آن سوى به قبال مسلمانان و

سخ ین در ن نه ا بول مورد موارد، گو مام ق سلمانان ت ست م . ا

ها آرى، ختالف و سخن تن ین در ا ست ا ضى كه ا كامى از بع  كه اح

مده قرآن خود در ست، آ یا ا سیله به آ یات و گر آ  با یا و دی

تار ماع با یا و( ص) پیامبر گف فاق و اج لت ات سالمى م  یا و ا

سیله به قل و سخ ع یده ن ست گرد ست سخنى نه؛ یا ا صل ا  و مف

نه ثى و دار دام ست بح یق ا سترده و عم بل و گ  به شروع از ق

 را نسخ اقسام نخست مقدمه، عنوان به كه دانیم مى الزم بحث،

 :كنیم بیان

  حكم در نه تالوت در نسخ -1

ند مى یاتى: گوی جود آ ست قرآن در كه دارد و نده و نی  خوا

 عمل مورد و جارى مسلمانان میان در ها آن حكم ولى شود، نمى

 .نیست قرآن در كه «رجم» آیه مانند باشد، مى

 تنها كه گویند مى «تالوت در نسخ» را نسخ نوع این: گوییم مى

  نه است شده نسخ آیه، تالوت
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 تالوت نسخ به عقیده كه گفتیم تحریف بحث در ما ولى آن، حكم

 صحیحى مبناى و درست پایه و است تحریف به عقیده -(1) همان

 صورت به كه است روایت چند عقیده این دلیل و مدارك و ندارد

 واحد خبر مهم موضوعات چنین در و است گردیده نقل واحد خبر

مى ند ن ثرى توا شته ا شد، دا یرا با مام، ز سلمانان ت ین در م  ا

 قرآن خود كه طورى همان كه دارند نظر اتفاق و اجماع موضوع

  خبر با توان نمى نیز را قرآن نسخ شود، نمى ثابت واحد خبر با

 .نمود ثابت واحد

ماع بر عالوه سلمانان، اج عت م ثه هر طبی ساس حاد ضوع و ح  مو

 سرعت به حوادث گونه این خبر یعنى است آن انتشار سرعت مهم،

یان در عروف و شایع مردم م یدا ترى بیش ناقالن و شود مى م  پ

 مهم حادثه یك نقل بنابراین،. رسد مى تواتر حدّ  به و كند مى

بر با حد، خ یل خود خودى به وا قوع عدم بر دل ثه آن و  حاد

 آن گوینده و نشده واقع حادثه آن كه دهد مى نشان و باشد مى

 اگر زیرا است، شده مرتكب اشتباه به یا بوده، دروغگو خبر



شت، صحت لت به دا یت ع ثه اهم فراد حاد یادى ا قل را آن ز  ن

 .رسید مى تواتر حد به آن نقل و كردند مى

نابراین، نه ب یه بودن قرآن توان مى چگو جم» آ بر با را «ر  خ

 بوده قرآن آیات از جمله این كه شد مدعى و نمود ثابت واحد

 .است مانده باقى حكمش و گردیده منسوخ تالوتش كه است

 ادعا و آورد را رجم آیه عمر شد، بیان قبال كه طورى به آرى،

 آورده عمر تنها را آیه این چون ولى است، قرآن از كه نمود

 هم بعدا و نكردند وارد قرآن در و نپذیرفتند مسلمانان بود،

 بوده اى آیه این كه: گفتند و آورده در دیگر صورت به را آن

 .است مانده باقى حكمش و منسوخ تالوتش است

  حكم و تالوت در نسخ -2

 یا و آیات با كه داشت وجود قرآن در آیاتى: گویند مى اى عده

مل گر، عوا كم دی سخ ها آن ح ست شده ن یان در و ا سلمانان م  م

 ساقط قرآن از و شده نسخ ها آن تالوت هم و باشد نمى عمل مورد

 .شود نمى خوانده و گردیده

 قسمت در تحریف بخش در كه دهم روایت به نظریه این طرفداران

 .كنند مى استدالل است، گردیده نقل عایشه از تالوت، نسخ

 قسم به یعنى تالوت در نسخ به كه اشكالى و ایراد همان ولى

 عایشه روایت و است وارد نیز قسم این به بود، وارد نسخ اول

بر حدى خ ست بیش وا بر و نی حد خ یز وا بارى و تأثیر ن  در اعت

سئله نى م نى و ندارد قرآ بودن یا بودن قرآ یزى ن بر با چ  خ

 .شود نمى ثابت واحد
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  تالوت در نه حكم، در نسخ -3

حث و مشهورترین ترین ب سخ انگیز ین قرآن در ن ست ا یه كه ا  اى آ

یات از سخ قرآن آ هوم و شود ن یان در آن مف سلمانان م جب م  وا

 نباشد، جایز آن مفهوم به نمودن عمل اصال یا و نباشد العمل

 آیات سایر مانند و باشد شده ضبط قرآن در تالوت نظر از ولى

 .شود تالوت قرآن،

 بعضى و پذیرند مى را نسخ نوع این مفسّرین و دانشمندان اكثر

 و ناسخ آیات نگاشته، باره این در مستقلى هاى كتاب علما از

سوخ تاب در را من شان ك ند، آورده های ند ا شمند مان عروف دان  م

بو فر ا حاس جع فر حافظ و ن سى مظ ضى و فار قین بع یز محق  با ن

ظر شهور ن فت م جود نموده، مخال یات و سوخ آ  كال قرآن در را من



 نگردیده نسخ قرآن از اى آیه اصال: گویند مى و كنند مى انكار

 .است

لى ید و ین به با ته ا جه نك مود تو قوع در كه ن سخ و جود و ن  و

یه سوخ آ ما بین در قرآن در من ختالف عل جود ا لى دارد، و  در و

صل كان ا سخ ام نین و ن جود در همچ یاتى و سخ كه آ كام نا  اح

یان شته اد سخ یا و گذ كام از اى پاره نا سالم اح  اول صدر در ا

 .ندارد وجود اختالفى هیچ هستند،

 (1)- 

  نسخ كیفیت

ست به براى یه آوردن د چاریم ما صحیح، نظر نه بدین نا  گو

 سه به دارد، وجود قرآن در كه حكمى شدن نسخ: كه دهیم توضیح

 :است متصور صورت

مى -1 سیله به كه حك بت قرآن و ست، شده ثا عى سنت ا  و قط

 عقیده از كاشف كه قطعى اجماع وسیله به یا متواتر هاى حدیث

 .شود نسخ باشد، معصوم

ین سخ نوع ا قال ن قال و ع شكالى ن گر و ندارد ا  یك موردى در ا

نین سخى چ بت ن ید شود، ثا یروى آن از با مود پ گر و ن  در ا

تواتر سنت موردى ماعى یا و م قق اج ست، مح ین در نی  صورت ا

سخ، بول مورد ن هد ق یرا بود، نخوا نان ز ضیح قبال كه چ  تو

 .شود نمى ثابت واحد خبر با نسخ دادیم،

مى -2 سیله به كه حك بت قرآن و ست، شده ثا سیله به ا یه و  آ

گرى یه بر ناظر كه دی سوخ آ كم و بوده من یان را آن ح  ب

 ایرادى و اشكال داراى نیز نسخ نوع این. گردد نسخ سازد، مى

 زودى به كه دانند مى نسخ گونه این از را «نجوى» آیه و نیست

 .نمود خواهیم بحث باره این در

 نسخ دیگرى آیه با است، شده ثابت قرآن وسیله به كه حكمى -3

  به نسبت نظارت گونه هیچ ناسخ آیه مفهوم كه گونه بدین شود؛

 آن صریح طور به و ظاهر به و باشد نداشته منسوخ آیه مفهوم

یان را ند، ب كه نك ها بل ختالف تن ضادى و ا هوم در كه ت ین مف  ا

شاهده دو جود به را ما شود، مى م نین و سخ چ ند هدایت ن  و ك

 .دهد نشان را متقدم آیه بودن منسوخ و متأخر آیه بودن ناسخ

 وجود قرآن در نسخ گونه این كه دهد مى نشان بررسى و تحقیق

  نوع هر مجید قرآن زیرا ندارد
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 :گوید مى و كند مى نفى قرآن از را اختالف و تنافى

ْرآن   ی ت د َبُرون   ف ال أ   نْ  كان   ل وْ  و   اْلُق دِ  ِم رِ  ِعْن یهِ  ل و ج ُدوا هللاَِ  غ ْی  ِف

 «1. »ك ِثیرا   اْخِتالفا  

یا قت قرآن در آ مى تدبر و د ند ن گر كه كن یر سوى از ا  خدا غ

 .یافتند مى آن در فراوانى اختالف بود

لى یادى عده چون و ماى از ز سیر عل یر و تف سیر غ عانى در تف  م

 كه اند پنداشته چنین نتیجه در و اند نكرده تأّمل دقیقا آیات

 در و دارد وجود اختالف و تعارض قرآن آیات از بخشى میان در

ین نین ا ندار چ شتباهى، و پ یه ا تأخر آ سخ را م یه بر نا  آ

قدم سته مت ند دان ین از تا ا یق ا فات طر ضاد و منا یالى ت  را خ

 علما از بعضى كه جا آن تا كنند حل آیات گونه این میان در

 -(1) كه اند داده توسعه چنان آن را تنافى و تضاد این دامنه

تى یان در ح یه دو م لق یا و خاص و عام آ ید و مط  در كه مق

قع كى وا بّین ی سر و م گرى آن مف ست دی فى هیچ و ا  در اختال

شان ست، میان ختالف نی نافى و ا ساس ت موده اح مه در و ن ین ه  ا

 .اند شده نسخ به ملتزم موارد

 كلمه لغوى معناى در دقیق تدبر عدم اثر در عقیده این البته

سخ» سامحه روى از یا و «ن شتباه و م ستعمال در ا شى آن، ا  نا

 .است گردیده

 و بحث مورد را آیات گونه این كه است الزم ما بر بنابراین،

 و ركود صورت از را احكام هاى گنجینه این و دهیم قرار بررسى

 در و آورده در اند، آورده وجود به نسخ طرفداران كه تعطیلى

 .بیندازیم جریان به شرع احكام استنباط و استدالل مسیر

  منسوخ و ناسخ آیات بررسى

 خدا یارى به و رسید پایان به نسخ مختلف مباحث جا این تا

صول در نده ف سئله به آی سخ م یات در ن  و پردازیم مى قرآن آ

 مورد است، گردیده ادعا ها آن در نسخ وجود كه را آیاتى تك تك

حث سى و ب هیم مى قرار برر یان از و د ها ها آن م یاتى تن  را آ

شیم مى پیش بات كه ك سخ عدم اث موض نوع یك ها آن در ن  و غ

 باشد، مى نیازمند ترى بیش بررسى و دقت به و داشته پیچیدگى

 است، روشن حدى تا ها آن نبودن منسوخ كه را دیگرى آیات ولى

سمت به سیر ق یات تف حول آ نیم مى م سیر در كه ك  یك هر تف

 .داد خواهیم را الزم توضیحات

نك یات ای حث مورد آ بى به را ب مده قرآن در كه ترتی ست، آ  ا

 .دهیم مى قرار بررسى مورد دیگرى از بعد یكى
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 (1) 

  كتاب اهل عفو آیه در نسخ

یر   و دَ  نْ  ك ِث لِ  ِم تابِ  أ ْه نْ  ی ُردُّون ُكمْ  ل وْ  اْلِك دِ  ِم ارا   ِإیماِنُكمْ  ب ْع  ُكَف

نْ  ح س دا   دِ  ِم ِهمْ  ِعْن نْ  أ ْنُفِس دِ  ِم مُ  ت ب َین   ما ب ْع  و   ف اْعُفوا اْلح قُّ  ل ُه

 «1. »ق ِدیر   ء   ش يْ  ُكلِّ   ع لى هللاَ   ِإنَ  ِبأ ْمِرهِ  هللاَُ  ی ْأِتي   ح َتى اْصف ُحوا

ثر هل اك تاب ا ین با ك نان بر حق كه ا یده ظاهر آ ست، گرد  ا

ــت ــد دوس ــه دارن ــما ك ــس را ش ــان از پ ــه آوردن ایم ــر ب  كف

ند، سدى خاطر به برگردان ند، دل در كه ح لى دار فو شما و  و ع

ماض ید اغ ند تا كن ستور خداو ستور) خود د هاد د  صادر را( ج

 .تواناست چیز همه بر خداوند زیرا نماید؛

 سیف آیه این كه است گردیده نقل سدى و قتاده و عباس ابن از

 :است این سیف آیه و است شده نسخ

  ما ُیح رُِّمون   ال و   اآلخِرِ  ِباْلی ْومِ  ال و   ِباللَِ  ُیْؤِمُنون   ال اَلِذین   قاِتُلوا

 اْلِكتاب   ُأوُتوا اَلِذین   ِمن   اْلح قِّ  ِدین   ی ِدیُنون   ال و   ر سُوُلهُ  و   هللاَُ  ح َرم  

 «2. »صاِغُرون   ُهمْ  و   ی د   ع نْ  اْلجِْزی ة   ُیْعُطوا ح َتى

ید سانى با بجنگ هل از ك تاب ا  به نه و خدا به نه كه ك

ستاخیز مان ر ند ای سول و خدا كه را چه آن نه و ندار  او ر

ین از نه و -(1) شمرند مى حرام كرده، حرام یروى حق د  پ

 خوارى با و خود دست با تا( افرادى چنین با بجنگید) كنند مى

 .بپردازند را جزیه ذلت و
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 :مؤلف

تزم سخ به شدن مل ین ن یه ا ین با شریفه آ یه ا قف آ  به متو

 :است واهى و اساس بى امر دو التزام



 پس موقت حكم یك شدن برداشته كه شد ملتزم باید نخست: اول

یان از قتش یافتن پا سخ و یده ن  را آن كه صورتى در شود، نام

سخ مى ن ند ن كه گوی سخ بل ست صورتى در ن كم كه ا مى ح شد دائ  با

یرا گر ز قع در ا عالن مو كم، ا قت به ح یز آن و چه ن  طور به گر

 با و بود خواهد ثابت غیر و موقت حكم یك شود، اشاره اجمال

 و اجمال طور به كه وقت همان و پذیرد مى پایان وقتش اتمام

 .كند مى روشن و واضح را آن دوم گفتار بود، آمده اشاره

 آن بودن ثابت غیر و موقت اول از كه حكم یك وقت كردن بیان

 معناى به نسخ چون ندارد، ارتباط نسخ مسئله با بوده، مسلم

یان كم یك مدت كردن ب قت ح یین و مو یان تع قت پا ست آن و  نی

كه سخ بل ناى به ن شتن مع كم بردا ست ثابتى ح ضاى به كه ا  مقت

طالق هور كالم، ا شته دوام در ظ مان به و دا صى ز صر مخصو  منح

 .نباشد

خر نین رازى ف صور چ ست كرده ت یان كه ا مودن ب قت ن كم یك و  ح

قت بر یك با مو یه یا و خ ستقل آ نه و م له از جداگا سخ مقو  ن

 اساسى بى عقیده و باطل تصور نظریه، این ما نظر به ولى است

ست یه و ا مى پا نین و ندارد عل گر همچ مى به موردى در ا  دائ

 فقط نسخ. ندارد مفهومى نسخ است، شده تصریح اولى حكم بودن

 و بیان حكم، بودن دائمى یا و بودن موقت كه است صورتى در

 و بیان را آن وضع و شود وارد دیگرى مستقل دلیل نشود، معّین

شن نى سازد، رو قت یع قت شدن سپرى و بودن مو شخص را آن و  م

 .كند

 ملتزم باید بداند، اول آیه ناسخ را دوم آیه كسى اگر: دوم

 جهاد كلمه مشمول مشركان مانند هم كتاب اهل كه این بر گردد

ند سول و بود یت( ص) خدا ر شت مأمور نان با كه دا یز آ  ن

 توحید به و خدا سوى به را آنان نخست كه گونه بدین بجنگند،

  با گاه آن نپذیرفتند را دعوت اگر و كنند دعوت یكتاپرستى و

 مگر نبود جایز كتاب اهل با جهاد ولى كنند جهاد و جنگ آنان

ند در كى مورد، چ ین ی نان: كه ا تدا آ قدام اب نگ به ا  با ج

 :فرماید مى مجید قرآن كه چنان بكنند، مسلمانان

ي قاِتُلوا و   ِذین   هللاَِ  س ِبیلِ  ِف قاِتُلون ُكمْ  اَل  ال هللاَ   ِإنَ  ت ْعت ُدوا ال و   ُی

 «1. »اْلُمْعت ِدین   ُیحِبُّ 

 حد از و بجنگید جنگند، مى شما با كه كسانى با خدا راه در و

 .دارد نمى دوست را تجاوزكاران خدا كه چون نكنید تجاوز
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: كه است صورتى در جنگید باید كتاب اهل با كه موردى دومین

نان، یان در آ سلمانان م نه م ختالف و فت ند، ا  طورى به بینداز

 :گوید مى قرآن كه

 «1. »اْلق ْتلِ  ِمن   أ ش دُّ  اْلِفْتن ةُ  و  

 .است قتل و كشى آدم از بدتر برانگیزى اختالف و فتنه

نگ مورد سومین -(1)  هل با ج تاب ا ست آن ك نان: كه جا  از آ

 چنان كنند خوددارى مسلمانان، با داد قرار مورد جزیه دادن

 تا بجنگید آنان با: »فرماید مى بحث مورد آیه در خداوند كه

 .«بپردازند خود دست با را جزیه

كم هاد ح هل با ج تاب ا مین به ك صاص مورد سه ه شت، اخت  در دا

یر ین غ لت كه موارد ا صى ع نگ براى خا هل با ج تاب ا جود ك  و

 و تشریع آنان با جهاد ها آن بودن كافر صرف به تنها نداشت،

 .شود نسخ شریفه آیه این با بعدا كه بود نشده تجویز

 منسوخ و ناسخ رابطه گونه هیچ آیه دو این میان در بنابراین

جود بودن مى و ندارد و ین در حك سخ مورد ا یده ن ست نگرد  و ا

 و مبین یكى و پابرجاست و ثابت خود جاى به آیه دو هر حكم

 اهل با: كه است این آیه دو این مفهوم و است دیگرى آن مفسر

 مقتضاى به) جنگید آنان با نباید و نمود مسالمت باید كتاب

یه گر( اول آ صى موارد در م له از خا  خوددارى صورت در جم

 (.دوم آیه مقتضاى به) جزیه دادن از ها آن نمودن

 و خیال «عفو» آیه در را نسخ وجود كه كسانى این، بر عالوه

 «2. »ِبأ ْمِرهِ  هللاَُ  ی ْأِتي   ح َتى اند، نموده تصور

فظ مر» ل یه آن در كه را «أ ته كار به آ ست، رف ناى به ا  مع

 كه اند نموده معنى چنین را آیه و اند گرفته فرمان و دستور

 به امر كه روزى تا است داده عفو دستور آیه این در خداوند

تال هاد و ق ید ج ین لذا و بیا یه ا عد را آ مدن از ب مان آ  فر

 .اند پنداشته منسوخ جنگ،

 كه گردید روشن عزیز خواننده براى گذشته مباحث از: اوال ولى

 موقت زیرا نیست نسخ مستلزم هم بودن صحیح فرض بر مطلب این

حدود و كم بودن م مین خود در اول از ح یه ه شخص آ ست بوده م  ا

 .است گردیده مشخص بعدى آیه با كه این نه

یا و ین: ثان تار ا یه و گف ست اى نظر طل ا ساس بى و با یرا ا  ز

 و «فرمان» آیه این در «أمر» از منظور
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 این در. است سرنوشت و تقدیر آن از منظور بلكه نیست، دستور

ناى صورت یه مع نین آ هد چ هل با شما: كه بود خوا تاب ا  به ك

 هایى دشمنى و ها بدى برابر در و كنید رفتار آمیز مسالمت طور

ند، مى روا شما به كه شان دار ید عفو قدیر كه روزى تا كن  ت

 و پیوندد وقوع به است اسالم عظمت و پیشرفت كه خداوند حتمى

 و عداوت اظهار شما با توانند نمى كتاب اهل دیگر آن از بعد

 .بود خواهید آسوده آنان آزار از و كنند دشمنى

مر» بنابراین، یه در «أ ناى به آ قدیر مع مى ت ند حت ست خداو  ا

 :زیرا الهى حكم و «فرمان» نه

مر: »اوال ین در «أ یه ا یان» به آ ناى به كه «ات  و آوردن مع

 و تقدیر با «اتیان» و است یافته تعلق باشد، مى دادن انجام

 .حكم و «فرمان» با تا دارد مناسبت تر بیش سرنوشت

 «قدیر ء شى كل على هللاّ  انّ : »است جمله این آیه متّمم: ثانیا و

 است بدیهى. كند مى توصیف توانایى و قدرت با را خداوند كه

 پیروز و مسلمانان به دادن عظمت و تقدیر مسئله با توانایى

 ترى بیش سازش دشمنان، گردانیدن ذلیل و خوار و دوستان ساختن

 .كردن صادر حكم و گفتن سخن و دادن فرمان به تا دارد

 «تقدیر» معناى به آیه این در «أمر: »گوییم مى دالیل این با

 با و دستور و فرمان معناى به نه است خداوند حتمى سرنوشت و

 شبهه پایه و اساس «أمر» كلمه براى معنى این گرفتن نظر در

سخ ین در ن یه ا لزل خود خودى به آ یده متز  بین از و گرد

 .رود مى
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 (2) 

  قبله آیه در نسخ

ِْرقُ  للَِِ  و   ِربُ  و   اْلم ش ما اْلم ْغ هُ  ف ث مَ  ُتو لُّوا ف أ ْین  ع   هللاَ   ِإنَ  هللاَِ  و ْج  واِس

 «1. »ع ِلیم  



شرق غرب و م ست، آن از م ید، رو سو هر به خدا  جا آن خدا كن

 .است

قل كه طورى به -(1)  یده ن ست، گرد یده به ا هى عق  از گرو

شمندان لم دان سیر، ع ند تف بن مان باس، ا بو ع یه، ا سن العال  ح

 شده نسخ آیه این اسلم، بن زید و سدى قتاده، عكرمه، بصرى،

 «2. »است

 ابن اند، گفته سخن اختالف به آیه این ناسخ در ها آن خود ولى

 :است شده نسخ جمله این با كه گفته عباس

 «3. »ش ْطر هُ  ُوُجوه ُكمْ  ف و لُّوا ُكْنُتمْ  ما ح ْیثُ  و  

 قتاده! سازید متوجه كعبه سوى به را خود روى باید، كجا هر

 :است شده نسخ جمله این با: كه گوید مى

 «4. »اْلح رامِ  اْلم سْجِدِ  ش ْطر   و ْجه ك   ف و لِّ 

 .گردان روى الحرام مسجد سوى به

 اّول آیه مضمون طبق: كه اند نموده بیان چنین را نسخ كیفیت و

  اسالم طلوع اوایل در مسلمانان
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 رو بخواهند كه سو هر به نماز حال در كه بودند آزاد و مخیر

ند ما كن سول ا یت( ص) خدا ر قدس ب نوان به را الم له ع  قب

 آیه دو ضمن سپس بخوانند، نماز آن سوى به كه نمود انتخاب

عدى ستور ب جه د یت سوى به تو حرام ب مد ال جه و آ یت به تو  ب

 .گردید نسخ المقدس

 :مؤلف

 ُتو لُّوا ف أ ْین ما شریفه آیه مورد در نسخ نظریه خالصه بود این

هُ  ف ث مَ  ، و ْج لى هللاَِ ین و یه ا سیار نظر ست ب جه از و س بار در  اعت

 :زیرا است ساقط



 میل و اراده با المقدس بیت سوى به( ص) خدا رسول توجه: اوال

بود، خود كه ن عین وى براى را آن خدا بل موده م  چنان بود، ن

 :فرماید مى كه

ي اْلِقْبل ة   ج ع ْلن ا ما و   ت   اَلِت ها ُكْن ن ْعل م   ِإالَ  ع ل ْی  ی َتبِعُ  م نْ  ِل

 «1. »ع ِقب ْیهِ   ع لى ی ْنق ِلبُ  ِمَمنْ  الَرسُول  

له ندادیم، قرار ما ماز آن سوى به تو كه را اى قبی  ن

 سركش فرد از پیرو، و مطیع فرد كه این براى مگر خواندى، مى

 .شود شناخته گردد، برمى جاهلیت دوران كفر به كه گرد عقب و

یا یه: ثان ما آ باطى هیچ ُتو لُّوا ف أ ْین  سئله به ارت له م  و قب

یان هت و ب طه و ج جه نق ماز حال در تو یات با تا ندارد ن  آ

 ناپذیر تغییر و ثابت حقیقت یك آیه این بلكه گردد نسخ دیگر

 كه است این آن و نیست نسخ قابل كه كند مى بیان را اعتقادى

 هر در و سو هر در و نیست خاصى نقطه و معین جاى در خداوند

 رو كه طرف هر به كه طورى به دارد، وجود جا همه در و نقطه

 .جاست آن در خداوند بیفكنید،

 آیه این از( ع) اهلبیت ائمه كه است معنى همین به توجه با

 :اند نموده استفاده را ذیل احكام

سافر -1 -(1)  هاى در م ستحب نماز ند مى م  كه سو هر به توا

 .كند رو بخواهد

ماز -2 جب ن سان وا گر ان شرق بین ما به اشتباه روى از ا  و م

 .است صحیح شد، واقع مغرب

 .داد انجام طرف هر به توان مى را قرآن هاى سجده -3

سى -4 له كه ك مى را قب سد، ن ند مى سو هر به شنا ماز توا  ن

 .بخواند

یر بن سعید تى هم جب ستند كه وق مان به خوا جاج فر  را سرش ح

 «2. »نمود تالوت را آیه همان كنند، جدا تنش از زمین بر روى
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نابراین یه ب ما» آ لوا این لق...«  تو ست مط ظر از و ا جه ن  تو

 هر به كارها و امور تمام در كه دارد عمومیت خدا، سوى به



 نمازهاى مسئله با عام حكم این و خداست سوى به كند نظر سو

جب ید وا صره و ق ست خورده تب یده به و ا ضى عق ما از بع  در عل

 رعایت نشوند، خوانده حركت حال در اگر نیز مستحبى نمازهاى

 عنوان به باید انسان موارد، این در كه است ضرورى قید این

 .كند رو كعبه سوى به خدا به توجه

 بلكه است نشده نسخ...  ُتو لُّوا ف أ ْین ما: كه این گفتار خالصه

 نسخ ادعاى و است خورده تبصره و تقیید دیگر آیات با آن حكم

 :است استوار و مبتنى اصل دو پایه بر آیه این در

ین اول ین نزول: كه ا یه، ا بل آ یه از ق شد اى آ ستور كه با  د

 مسّلم و ثابت اصل این ولى است آمده آن در كعبه سوى به توجه

 .نیست

ین دوم ین: كه ا یه ا صوص در آ هاى خ جب نماز  در شود وارد وا

 به ندارد، اختصاص واجب نمازهاى به و نیست چنین كه صورتى

 آمده زمینه این در روایاتى سنت اهل طریق به كه این خصوص

 اند داده توضیح طور همان به را آیه این نزول موارد كه است

مه كه ین از ما ائ یه ا ستفاده آ لیم ما به و كرده ا  تع

 نمازهاى و دعا: »موارد در آیه این كه اند گفته و اند نموده

 كسى یا و كند نمى حركت قبله به رو كه مسافرى نماز و مستحب

شتباها كه یر سوى به ا له غ ماز قب ند ن  شده نازل« 1» «بخوا

 .است

 :نتیجه

مه از ین تا كه چه آن ه ته جا ا نین شد، گف ید مى بر چ  كه آ

. است اساس بى و باطل قطعا ُتو لُّوا ف أ ْین ما آیه در نسخ ادعاى

شبختانه ضى در خو مه موارد بع هل ائ یت ا یز( ع) ب ین به ن  ا

قت صریح حقی موده، ت هار ن شته اظ ند دا ین كه ا یه ا سخ آ  ن

 .است نگردیده

كن آرى، ست مم سخ از گاهى ا ناى یك ن  كه شود اراده عام مع

 و نمودیم اشاره بدان قبال كه باشد معنى آن مشمول نیز تقیید

گر ین در ا یز مورد ا سخ از ن نین ن نى چ  مانعى شود، اراده مع

ظور شاید و ندارد بن من باس ا یز ع سخ از ن ین در ن  مورد، ا

 .است بوده معنى همین
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 (3) 

  قصاص آیه در نسخ

ِذین   أ یُّه ا یا وا اَل ب   آم ُن صاصُ  ع ل ْیُكمُ  ُكِت ي اْلِق لى ِف رُّ   اْلق ْت  اْلُح

 «1. » ِباألُْنثى  األُْنثى و   ِباْلع ْبدِ  اْلع ْبدُ  و   ِباْلُحرِّ 

 قصاص حكم شدگان كشته مورد در اید، آورده ایمان كه كسانى اى

شته شما بر ست، شده نو بر در آزاد ا  در برده و آزاد برا

 .زن برابر در زن و برده برابر

 جا آن است شده نسخ دیگر آیه یك وسیله به آیه این: گویند مى

 :فرماید مى خداوند كه

نا و   ها ع ل ْیِهمْ  ك ت ْب لَنْفس   أ نَ  ِفی الَنْفسِ  ا اْلع ْینِ  اْلع ْین   و   ِب  و   ِب

 «2. »ِبالسِّنِّ  السِّنَ  و   ِباألُُذنِ  األُُذن   و   ِباألْ ْنفِ  األْ ْنف  

نى) ها آن بر و سرائیل ب قّرر( تورات) آن در( ا شتیم م  كه دا

بل در جان شم و جان مقا بل در چ شم مقا نى و چ بل در بی  مقا

 .باشد مى دندان مقابل در دندان و گوش مقابل در گوش و بینى

  نسخ توجیه

 همانند و برابر اول آیه بینیم مى ما: گویند مى نسخ طرفداران

 زن مقابل در باید زن كه داند مى الزم قصاص موضوع در را بودن

بل در مرد و بل در برده و مرد مقا صاص برده مقا لى شوند ق  و

  آیه در
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 آیه این با قبلى آیه واقع در و نیست خبرى حكم این از دوم

 .است شده نسخ

 زن قصاص به را مرد: گویند مى سنت اهل از گروهى كه است این

شت توان مى ین بدون ك ثه به كه ا صف مرد ور یه ن . شود داده د

لى« 1» ین در و سن مورد ا صرى ح طا و ب فت ع موده مخال  و ن

 :اند گفته



 مرد: است گفته نیز «لیث» و كشت زن قصاص به را مرد توان نمى

صاص به شته زن ق گر شود مى ك ین م سر مرد كه ا  به را خویش هم

 «2. »برساند قتل

 زن اولیاى كه است این مورد این در امامیه شیعه عقیده اما

ند تل، مرد از كه مخیر یه قا ها خون و د ند ب  را او یا و بگیر

 مرد دیه نصف باید قصاص صورت در ولى بكشند قصاص عنوان به

 .بپردازند او ورثه به را

شهور و یان در م هل م ین سنت ا ست ا بر در آزاد شخص كه ا  برا

 اجماعى مسئله این امامیه شیعه نظر از و شود نمى كشته برده

 داود و لیلى ابى ابن ثورى، حنیفه، ابو سنت اهل از ولى است

یه شهور بانظر فت م موده مخال ته و ن ند گف  را آزاد شخص كه ا

 و« 3» كشت دارد، دیگرى به تعلق كه اى برده قصاص به توان مى

تى لى عده ح هل از قلی ند سنت ا صاص به آزاد شخص كه معتقد  ق

 «4. »باشد وى خود مملوك برده این گرچه شود مى كشته برده

 آیه نسخ توجیه و توضیح در توان مى چه آن خالصه بود این پاسخ

ند كه اول صاص مورد در را بودن همان ند، مى الزم ق یان دا  ب

 .نمود

 نسخ اساسا است، شده داده آن به نسخ نسبت كه: اول آیه اما

شده ظر از و ن نى ن ضح مع شن و وا ظر از و رو كم ن بت ح  و ثا

 .پابرجاست

ما یه ا فداران كه: دوم آ سخ طر سخ را آن ن یه نا لى آ  او

ند، مى هوم داراى دان ناى و مف ستقلى مع ست م چك كه ا  ترین كو

فات خالفتى و منا هوم با م یه مف لى آ سخ را آن تا ندارد او  ن

 در دوم آیه زیرا كند،

__________________________________________________ 

 .229/ 2 قرطبى، تفسیر( 1) 

 .210/ 1 كثیر، ابن تفسیر( 2) 

 على و بخارى كه كند مى نقل كثیر ابن ،209 گذشته مأخذ( 3) 
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شریع صل ت صاص ا یان در و ق كم ب مده آن حدود و ح ست آ  از كه ا

 شرط دیگر طرف از و كند تشریع و تجویز را قصاص اصل طرف یك

 یا و ضرب یا و قتل نظر از باید قصاص كه كند بیان را قصاص

نواع گر ا عدیات، دی صل با ت یت ا ساوى جنا ندازه یك به و م  ا

 :باشد

 قصاص تشریع اصل: است مطلب دو این متضمن تنها آیه این آرى

 .قصاص علت و مورد با قصاص بودن مساوى و -(1)

ین پس یه ا مان آ كم ه هوم و ح یه مف  ترى بیش شرح با را اول آ

 :است آمده چنین دیگرى آیه در مسئله این و كند مى بیان

 «1. »ع ل ْیُكمْ   اْعت دى م ا ِبِمْثلِ  ع ل ْیهِ  ف اْعت ُدوا ع ل ْیُكمْ   اْعت دى ف م نِ 

 شما بدارد، روا شما درباره ظلمى و كند تجاوز شما به كس هر

 .كنید تعدى وى بر مقدار همان به[  قصاص عنوان به] نیز

 داده قرار قبلى آیه ناسخ را بحث مورد آیه توانیم نمى ما پس

 را مرد قصاص و عبد مقابل در را آزاد شخص قصاص نتیجه در و

 .بدانیم اشكال بال و جایز زن مقابل در

 طور به ذیل در را مسئله دو این حكم ما تر، بیش وضوح براى

 :دهیم مى قرار بررسى و بحث مورد تفصیل

  برده انتقام به آزاد كشتن -1

 و جایز عبد، قتل مقابل در را آزاد شخص قصاص بحث، مورد آیه

مى روا ند ن بد و دا بر در را ع بد برا بر در را آزاد و ع   برا

هد مى قرار آزاد ین. د كم ا یه با نه ح گر آ سخ دی ست شده ن  -ا

 .دیگر عوامل و اخبار با نه و -شد داده توضیح كه چنان

 هاى خون» كه كند مى نقل( ص) خدا رسول از( ع) على چه آن اما

سلمانان كدیگر با م بر ی ست برا مى باز ،«ا ند ن سخ توا یه نا  آ

 با روایت، این بودن صحیح فرض بر زیرا شود آن حكم و شریفه

 در «حرّ » قتل جواز چون است خورده تبصره و تخصیص شریفه آیه

 و شود مى استفاده روایت این عمومیت و كلیت از «عبد» برابر

 اسم صریحا مسئله این از شریفه آیه ولى ندارد آن در صراحتى

 پرواضح و است كرده بیان مخصوصا را آن حكم و آورده میان به

 قبل كه است این بر متوقف كلى، حكم و عام بودن حجت كه است

 .نشود وارد استثنایى و مخّصص یك آن از بعد یا آن از
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: كه است نموده نقل( ص) خدا رسول از سمره كه روایتى اما و

 غیر و ضعیف سندش ،«كشیم مى را او بكشد، را خود عبد كس هر»

بل ماد قا ست اعت بو و ا كر ا بن ب بى ا باره عر ین در  حدیث ا

 :گوید مى

 قتل برابر در را آزاد شخص قصاص تحقیق، و دلیل بدون اى عده

 سمره از نیز حدیثى باره این در و شمارند مى جایز خویش غالم

. است ضعیف حدیث این ولى اند كرده نقل( ص) خدا رسول نام به

«1» 

ف -(1)  ین: مؤّل شته حدیث ا ین از گذ ظر از كه ا  ضعیف سند ن

 كه چنان است، معارض دیگر روایات با نیز مضمون نظر از است،

 كه است نموده نقل خویش پدر از او و پدرش از شعیب بن عمرو

مدا مردى» بد ع شته را خویش ع سول بود، ك  بروى( ص) خدا ر

نه ید سال یك به و زد تازیا طع و تبع یت از وى سهم شدن ق  ب

 از نیز عباس ابن و« 2.« »نكرد قصاص ولى نمود، محكوم المال

سول قل( ص) خدا ر موده ن ست ن صاص به آزاد مرد» كه ا بد ق  ع

 ««3. »شود نمى كشته

مان باز یت ه یر از او و عامر از جابر را روا مؤمنین ام  ال

 «4. »است نموده نقل( ع)

 كند مى نقل خویش پدر از نیز او و پدرش از شعیب بن عمرو باز

 «5. »كشتند نمى برده قصاص به را آزاد شخص عمر و بكر ابو كه

تیم هم قبال ظر از كه گف یات ن هل روا یت ا چك( ع) ب  ترین كو

 به توان نمى را آزاد شخص كه ندارد وجود حكم این در اختالف

صاص یر شخص ق شت، آزاد غ نابراین ك ین پذیرفتن از ب كم ا  كه ح

یات از هل روا یت ا ستفاده( ع) ب یرا ناگزیریم شود مى ا  ز

 دیــن احكــام در مرجــع بزرگوارشــان جــد از پــس كــه آناننــد

 .باشند مى

ین با صیل ا یان كه تف گر شد، ب لى دی عاى براى مح سخ اد  در ن

 باقى برده قصاص عنوان به آزاد شخص كشتن به نسبت شریفه آیه

 .ماند نمى

  زن برابر در مرد قصاص -2

 شریفه آیه در كه زن قتل قصاص عنوان به مرد كشتن موضوع اما

 و نگردیده نسخ است، شده ممنوع
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 سنت اهل از و شیعه علماى تمام و است باقى خود استحكام به

 اكثر اما. باشند مى معتقد معنى همان به عطا و بصرى حسن نیز

 عقیده به ولى. معتقدند آیه این در نسخ به سنت اهل علماى

 نه و دیگر آیات وسیله به نه است، نشده نسخ آیه این حكم ما

 .احادیث و اخبار وسیله به

 بر چنین« 1» اْلِقصاصُ، ع ل ْیُكمُ  ُكِتب   آیه ظاهر از: كه این توضیح

 است الزم و واجب حكم یك جامعه در قصاص حكم اجراى كه آید مى

 اولیاى كه نیز -(1« )2» ء   ش يْ  أ ِخیهِ  ِمنْ  ل هُ  ُعِفي   ف م نْ  آیه از و

تول شویق را مق فو به ت شش و ع یب و بخ ماض به ترغ  قصاص از اغ

 خواهد واجب صورتى در قصاص كه شود مى استفاده چنین كند، مى

 عفو صورت در نه كنند، درخواست را آن مقتول اولیاى كه بود

 .اغماض و

 كه شود مى استفاده چنین قرآنى جمله دو این از كلى طور به

 كه است واجب قاتل بر كنند، قصاص درخواست مقتول اولیاى اگر

بر در كم برا صاص ح ضع ق سلیم و خا لى شود، ت جوب و سلیم و  در ت

 را زنى یا و مردى زن یا و بكشد را مردى مرد، كه است صورتى

شد ما و بك گر ا نى مرد ا شد، را ز جب بك ست وا جرد به كه نی  م

ست صاص، درخوا سلیم ق كه شود، ت ند مى بل ستنكاف توا ند ا  تا ك

 .كند قصاص قانون تسلیم را خود سپس بگیرد، را اش دیه نصف

ین كم ا نه هیچ ح ضمون با گو یه م فت شریفه آ  تا ندارد مخال

جب سخ مو یرا شود، آن ن مان ز یه در كه طور ه مده شریفه آ  آ

ست، بل ا ضوع در زن مقا صاص، مو ست، زن ق ها مرد نه ا  از منت

 قصاص زن قتل اثر در مرد اگر كه شود مى استفاده دیگر دالیل

ند مى شود، صف توا یه ن هاى خون و د یاى از را خود ب  زن اول

یرد ین در و بگ بر در مرد صورت ا موع» برا هاى خون مج  و زن ب

صف یه ن ته قرار «د بر در نه گرف ها برا  خالف بر تا كه زن تن

 .شود محسوب آن حكم ناسخ و بوده شریفه آیه مضمون



 اولى حكم با و است مستقلى و خاص حكم یك قصاص، نوع این و

یه از كه حث مورد آ ستفاده ب چك شود، مى ا فاتى ترین كو  منا

 .كند نسخ را آن تا ندارد

سخ آرى، یه در ن ست صورتى در مذكور آ ست در بق كه ا ظر ط  ن

 برابر در توان مى است، زن قاتل كه را مردى سنت، اهل علماى

خت بدون او صف پردا یه، ن صاص د مود، ق یرا ن ین ز كم ا  با ح

ضمون یه م فات آ قد بدان كس هر و دارد منا شد، معت  اى چاره با

 .شود قائل نسخ به آیه مفهوم در كه این جز ندارد

 استوارى و محكم دلیل و است سخت بسیار نظریه این اثبات ولى

یرا ندارد فداران ز ین طر یه ا طالق به گاهى نظر هوم ا یه مف  آ

صاص، مورد در كه دوم سمى ق یان به مرد و زن از ا یاورده م  ن

 است،
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 فرموده كه( ص) پیامبر گفتار به هم گاهى و كنند مى استناد

 كه گفتیم قبال ما و برابرند یكدیگر با مسلمانان خون كه است

 .باشد مذكور آیه ناسخ تواند نمى ها این از یك هیچ

یز گاهى ین در ن تار ا یات به گف گر روا یه دی ند، مى تك  از كن

 :كه این جمله

تاده سیب بن سعید از ق قل م موده ن مر: كه ن هل از اى عده ع  ا

 در را ها آن همه و نمود قصاص بودند كشته را زنى كه را صنعا

 .رسانید قتل به زن یك برابر

 اند، گفته هللاّ  عبد و( ع) على كه كند مى نقل حكم از نیز لیث و

 .شود قصاص باید بكشد را زنى عمدا مردى اگر

هرى و بو از ز كر ا مد بن ب مر پدرش از هم او و مح  حزم بن ع

 قتل قصاص به مرد: فرمود( ص) خدا رسول -(1) كه كنند مى نقل

 «1. »شود مى كشته زن

 :زیرا باشد، مى مردود و باطل جهت چند از نیز دلیل این ولى

 و دارند مخالفت قرآن با بودن، صحیح فرض به ها روایت این -1

 .ندارد حجّیت و اعتبار باشد، خدا كتاب مخالف كه روایتى



ین -2 یت ا بر ها روا حد خ ستند وا نان و ه بل صفحات در كه چ  ق

 توان نمى را قرآن دانشمندان، و علما اجماع به دادیم، توضیح

 .نمود نسخ واحد خبر با

 بیت اهل ائمه از كه دیگرى زیاد روایات با روایات، این -3

 «شعبى» و «عطا» كه روایتى با همچنین و است گردیده نقل( ع)

 معارض اند، نموده نقل(« ع) مؤمنان امیر» از و «بصرى حسن» و

 را زنى كه مردى مورد در( ع) على كه جا آن هستند، مخالف و

 و كشند مى را مرد بخواهند اگر زن اولیاى: فرمود بود، كشته

صف یه ن ند مى را او د گر و پرداز ند ا صف بخواه یه ن  را مرد د

 «2. »كنند مى اكتفا آن به و گیرند مى

یت: اوال -4 سل طور به اول روا یان حذف با و مر قل سند راو  ن

یده ست، گرد یرا ا بن ز سیب ا ست م فت از پس سال دوی مر خال  ع

 وى از واسطه بدون تا بود ندیده را او اصال و« 3» شده متولد

 .كند نقل روایت

 عمل و كند مى بیان را «عمر» عمل چگونگى روایت این: ثانیا و

 و حجیت خود به خود وى
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یت و ندارد مدركیت یز دوم روا سل و ضعیف ن ست مر ما و ا  ا

 را این قابلیت و است مطلق بودن، صحیح فرض بر سوم، روایت

 .شود مقید دیه، نصف تأدیه با كه دارد

جه حث نتی شته مبا ین گذ سخ: كه ا یه در ن ِذین   أ یُّه ا یا آ  اَل

 در نسخ ادعاى و است نشده ثابت...  اْلِقصاصُ  ع ل ْیُكمُ  ُكِتب   آم ُنوا

  با ولى است، آمده وجود به فقها از اى عده فتواى با آیه این

 جاى بسى. برداشت دست خدا حكم از توان نمى آن و این گفتار

 دارند اجماع ادعاى خودشان كه این با عده یك كه است تعجب

 قرآن خالف بر چگونه شود، نمى نسخ واحد خبر با قرآن كه -(1)

 .دهند مى فتوا
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 (4) 

  وصیت آیه در نسخ

 اْلو صَِیةُ  خ یْرا   ت ر ك   ِإنْ  اْلم ْوتُ  أ ح د ُكمُ  ح ض ر   ِإذا ع ل ْیُكمْ  ُكتِب  

 «1. »ع ل ى ح قًّا ِباْلم ْعُروفِ  األْ ْقر ِبین   و   ِلْلواِلد ْینِ 

شته شما بر ست، شده نو كى مرگ كه گاه آن ا  فرا شما از ی

سد، مى گر ر گذارد، باقى خود از مالى ا  و مادر و پدر بر ب

 بر است حّقى این، و كند وصیت شایسته طور به خود خویشاوندان

 .پرهیزكاران

  نسخ توضیح

 نسخ، این چگونگى در و است شده نسخ ادعاى نیز آیه این در

 :دارد وجود نظریه دو

  ارث آیه با نسخ -1

 زیرا است گردیده نسخ ارث آیه با آیه این كه گویند مى گروهى

 اموال همه بلكه نبود كیفیت این به اسالم اوایل در ارث آیین

 از چیزى هم مادر و پدر به اگر و رسید مى وى فرزند به میت

 همان به مربوط آیه این و بود وصیت وسیله به دادند، مى آن

صیت ست و لى ا عدا و یات ب ید نازل ارث آ كم آن و گرد لى ح  و قب

 این. نمود نسخ رفت مى كار به ارث جاى به كه را مخصوص وصیت

  است
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 ولى -(1) است گردیده نسخ ارث آیه با وصیت آیه گویند مى كه

 :زیرا است، مردود جهت چند از نظریه این

 واحدى خبر ولى است شده نقل بخارى صحیح در گرچه حكم این -1

 .كند نسخ را قرآن آیه تواند نمى نیز واحد خبر و نیست بیش

 از متأخر ارث آیه نزول كه است این بر متوقف مطلب این -2

ین یه ا شد، آ لى با فداران و سخ طر مى ن ند ن بت را آن توان  ثا

 مذهب حنفى علماى از بعضى كه یقین و قطع ادعاى اما و كنند

 .كنند ثابت را ادعا این كه است ها آن بر اند، نموده

 مرگش از قبل شخص: كه شود مى استفاده چنین وصیت آیه از -3

ند مى صیت خود خویش و قوم براى توا ند و ین و ك كم ا سّلما ح  م



سخ شده ن ست ن یرا ا نان ز یت كه صورتى در آ ند م  دارد، فرز

ــى ــد نم ــد ارث توانن ــه و ببرن ــن در ارث آی ــورت ای ــراى ص  ب

شاوندان عین سهمى خوی مى م ند ن گر و ك صیت ها آن مورد در ا  و

 این و ببرند میت اموال از سهمى وصّیت، طبق توانند مى شود،

كم سخ ح یده ن نان و نگرد ست، پا همچ صیت برجا  و پدر براى و

 .است نشده نسخ و است نافذ و جایز طور همین نیز مادر

 پیدا جریان وصیت از بعد ارث موضوع ها این همه از گذشته -4

 و قروض مانند به باشد، داشته وصیت میتى اگر یعنى كند، مى

صیت اول وى، هاى بدهى جرا را او و ند، مى ا قى ما در سپس كن  ب

موال كام وى ا جرا ارث اح یه خود. شود مى ا یز ارث آ ین ن  ا

 :گوید مى كه جا آن كند، مى گوشزد را ترتیب

 «1. »ِبها ُیوِصي و ِصَیة   ب ْعدِ  ِمنْ 

یه بنابراین، ها نه ارث آ صیت تن سخ را و مى ن ند، ن كه ك  آن بل

 .نماید مى تأكید آن بر و تنفیذ را

 (ص) پیامبر گفتار با نسخ -2

 نسخ( ص) پیامبر گفتار با وصیت آیه كه گویند مى دیگرى گروه

 «2.« »نیست وارث براى وصیتى: »فرمود كه است شده

 قابل غیر و مردود جهت چند از هم گفتار این ما، نظر به ولى

 :زیرا است، نشده نسخ نیز طریق این از وصّیت آیه و است قبول
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 و بخارى كه طورى به است، نگردیده ثابت روایت این صحت -1

 هم المنار تفسیر صاحب و اند نكرده قبول را روایت این مسلم

 «1. »دارد ایراد و اشكال آن سند در

( ع) بیت اهل ائمه از كه فراوانى روایات با روایت، این -2

قل خالف شده، ن ست، م یرا ا یت آن از ز نین ها روا ستفاده چ  ا

 بن محمد كه چنان است، صحیح وارث براى كردن وصیت كه شود مى

 وصیت حكم حضرت آن از كه كند مى نقل( ع) باقر امام از مسلم

 :فرمود نمودم، سؤال را وارث براى كردن

 :خواند را آیه این سپس است، جایز



 «2». و   ِلْلواِلد ْینِ  اْلو ِصَیةُ  خ ْیرا   ت ر ك   ِإنْ 

یات و یاد روا گرى ز یز دی ین در ن نه ا قل زمی یده ن ست گرد . ا

«3» 

 با قرآن آیات شدن نسخ و نیست بیش واحدى خبر روایت این -3

 .باشد نمى صحیح و جایز مسلمانان تمام اجماع به واحد خبر

 هم بودنش واحد خبر از و بدانیم صحیح را روایت این اگر -4

 هم باز نباشد، معارض نیز دیگر روایات با و كنیم نظر صرف

سبت كه ندارد صالحیت یه به ن حث مورد آ سخ ب شد، نا  -(1) با

 ندارد منافات آیه مفهوم با روایت این مفهوم و مدلول زیرا

 .دهیم قرار آیه آن ناسخ را روایت این كه شویم مجبور تا

 و ساخته مقید را آیه كلیت و اطالق تواند مى روایت این منتها

 را مادر و پدر به نمودن وصیت و سازد وارد آن بر استثنایى

 ببرند ارث توانند نمى مانعى جهت به كه دهد اختصاص موردى به

 كه دهد تخصیص كسانى به را خویش و قوم به وصیت طور همین و

 .ندارند ارث

 :نتیجه

 آیات كه طور همان آید، مى بر چنین شد، گفته چه آن همه از

 از كه حكمى و نشده نسخ نیز وصیت آیه است، نشده نسخ قبلى

 و ثابــت گذشــته آیــات احكــام ماننــد شــود، مــى اســتفاده آن

 نمود توجه نیز نكته این به است الزم جا این در. پابرجاست

 كه چنان است، حتمى حكم و تقدیر و قضا معناى به «كتابت» كه

 :فرماید مى خداوند
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 «1. »الَرْحم ة   ن ْفِسهِ   ع لى ك ت ب  

 .است نموده الزم و حتم خود بر را رحمت خداوند

 شده نوشته شما بر: »فرماید مى خداوند كه وصیت آیه در پس،

 براى كه كردیم تقدیر و دادیم حتمى حكم شما بر یعنى «است

شاوندان صیت مادر و پدر و خوی ید و ضاى به و كن ین مقت یه ا  آ



صیت مودن و سبت ن لدین به ن جب خویش و قوم و وا ست، وا لى ا  و

عى روش و سیره سلمانان قط یاتى و م مه از كه روا قل( ع) ائ  ن

 عدم و رخصت است، بوده زمان هر در كه فقها اجماع نیز و شده

 .كند مى ثابت را وجوب

ظر در با و نین گرفتن ن صتى چ ین از چه آن رخ یه ا ست به آ  د

 و پدر براى كه است مؤكد مستحب انسان، بر كه است این آید مى

شاوندان و مادر صیت خوی ند و شت و ك بت» برگ ین در «كتا یه ا  آ

 نه است، آن مشروعیت و تشریع مطلق معناى به حكم و قضا به

 .اجبارى و الزامى تشریع معناى به
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 (5) 

  صوم آیه در نسخ

 اَلِذین   ع ل ى ُكِتب   ك ما الصِّیامُ  ع ل ْیُكمُ  ُكِتب   آم ُنوا اَلِذین   أ یُّه ا یا

 «1. »ت َتُقون   ل ع َلُكمْ  ق ْبِلُكمْ  ِمنْ 

 شد، نوشته شما بر گرفتن روزه اید، آورده ایمان كه كسانى اى

 شما كه شاید بود، شده نوشته پیشین هاى امت بر كه طور همان

 .باشید پرهیزكار

 را نسخ چگونگى و است گردیده نسخ آیه این: گویند مى اى عده

نه بدین یه گو یین و توج ند مى تب بق: كه كن ین ط یه ا  شریفه آ

 مانند بود، شده واجب مسلمانان براى امر اول در كه اى روزه

 شرایط از و داشتند گذشته هاى امت كه است بوده اى روزه همان

كام و لت روزه اح شته هاى م ین گذ ست بوده ا گر كه ا سى ا  در ك

 پس نبود، جایز دیگر خوابید مى خوردن شام از پیش رمضان ماه

 خوابید، مى عصر از بعد كسى اگر و بخورد غذا شدن بیدار از

نان و خوردن آب و غذا مان در ز  و شد مى حرام وى براى شب ه

 :گردید نسخ ذیل آیه وسیله به اسالم در بعدا احكام این

ِلَ  لى الَرف ثُ  الصِّیامِ  ل ْیل ة   ل كُمْ  ُأح ساِئُكمْ   ِإ وا و  ...  ِن  و   ُكُل

ْر ُبوا ى اش مُ  ی ت ب َین   ح َت ی ضُ  اْلخ ْیطُ  ل ُك ن   األْ ْب ْو دِ  اْلخ ْیطِ  ِم ن   األْ س  ِم

 «2. »اْلف ْجرِ 

 روزه كــه روزهــایى و شــب در همســرانتان بــا جنســى آمیــزش

ید، مى ست حالل شما براى گیر ید و...  ا شامید و بخور  تا بیا

 .گردد آشكار شما براى( شب) سیاه رشته از( صبح) سپید رشته
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سخ یه بودن نا ِلَ  آ مْ  ُأح یان در...  ل ُك ماى م هل عل  مورد سنت ا

 است، كرده نسخ را آیه كدام كه این در ولى« 1. »است اتفاق

 را بحث مورد آیه همان كه گویند مى اى عده: دارند نظر اختالف

 شد، واجب اسالم در آیه این با كه اى روزه چون است نموده نسخ

 ولى بود واجب گذشته هاى امت بر كه است بوده روزه -(1) همان

 .گردید نسخ روزه آن احكام از بعضى آیه این وسیله به بعدا

بو یه ا طا و العال مین ع یه ه ند را نظر بو و دار فر ا  نحاس جع

 «2. »است داده نسبت هم «سرى» به را آن

لى گر اى عده و ند مى دی ین كه گوی یه ا مل آ مت روش و ع  هاى ا

 .را مذكور آیه نه است نموده نسخ را گذشته

  شدن نسخ زیرا است نشده نسخ بحث، مورد آیه ما نظر به: مؤلف

 :مطلب دو اثبات به است موقوف آن

لین -1 سخ شرط او ین ن ست ا یه كه ا لوتر اول آ یه از ج  دوم آ

 این در را مطلب این توانند نمى نسخ طرفداران ولى شود، نازل

 .كنند ثابت جا

مین -2 سخ شرط دو یه شدن ن حث مورد آ ین ب ست ا ظور كه ا  و من

 به گذشته هاى امت روزه به مسلمانان روزه تشبیه از آیه هدف

 به آیه در كه تشبیهى ولى باشد، جهات تمام از و كامل طور

 و كیفیت در تشبیه نه است وجوب اصل در تشبیه است، رفته كار

 ملل بر كه طور همان: است این آیه منظور یعنى روزه، چگونگى

 .است شده واجب نیز اسالم ملت بر بود واجب روزه گذشته

 روزه كه كند نمى داللت وجه هیچ به بحث مورد آیه بنابراین،

لل شته م لت روزه با گذ سالم م مام در ا هات ت ند ج  شبیه و همان

 قسمتى دیگر آیات وسیله به بعدا كه شود گفته تا اند بوده هم

 .است گردیده نسخ آن احكام و شرایط از بخشى و تشابه این از

 غیر دیگرى دالیل از روزه دو هر بودن مماثل كه كنیم فرض اگر

 كه را حكم همان دوم آیه است، آمده دست به بحث مورد آیه از

 قرآنى حكم یك نه است نموده نسخ آمده، دست به قرآن غیر از

ین و را بى ا ست مطل یره از خارج ا حث دا باطى و ما ب  به ارت

 .ندارد آیه نسخ
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  فدیه آیه در نسخ

 خ ْیرا   ت ط َوع   ف م نْ  ِمسِْكین   ط عامُ  ِفْدی ة   ُیِطیُقون هُ  اَلِذین   ع ل ى و   -(1) 

 «1. »ل هُ  خ ْیر   ف ُهو  

 است الزم فرساست، طاقت ها آن براى گرفتن روزه كه كسانى بر و

 انجام خیرى كار كه كسى و كنند طعام را مسكینى بدهند كّفاره

 .نیكوست او براى دهد،

ند مى ین: گوی یه ا یز آ یه با ن عدى آ سخ ب یده ن ست گرد  كه ا

 :فرماید مى خداوند

 «2. »ف ْلی ُصْمهُ  الشَْهر   ِمْنُكمُ  ش ِهد   ف م نْ 

ضان ماه در كه شما از كس هر پس ضر در رم شد، ح  روزه با

 .بدارد

 معناى به است رفته كار به اول آیه در كه «طاقت» كلمه اگر

 است مسّلم و روشن آیه این در نسخ ثبوت باشد، قدرت و امكان

 انسان كه بود خواهد گونه بدین آیه مفهوم صورت این در زیرا

شتن با ند مى باز گرفتن روزه قدرت دا یرد روزه توا  به و نگ

 .كند مسكین اطعام و بدهد كفاره آن جاى

ظر در با ین گرفتن ن نى ا یه در مع كم اول، آ سیله به آن ح  و

 :گوید مى كه است شده نسخ دوم آیه

 این در و «بگیرد روزه باید دریابد، را رمضان ماه كس هر» 

 را رمضان ماه روزه جاى تواند نمى مسكین اطعام و كفاره صورت

 .سازد مستغنى آن از و بگیرد

 شریفه، آیه این در «طاقت» از منظور كه است روشن ولى -(2) 

  نیست معنى تمام به قدرت و امكان
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كه ظور بل قت» از من ست قدرتى آن «طا شقت با توأم كه ا  و م

شد سختى نان با سان در كه چ عرب ل مده ال ست آ  و «طوق: »كه ا

قت» ناى به «طا یت بى مع شش و سعى نها خرین و كو مل حدّ  آ  تح

 انسان كه را عملى و كار هر از حدى آخرین یعنى است، مشقات

 راغب و اثیر ابن گویند مى «طوق» دهد انجام مشقت با تواند مى

 .دارند تصریح معنى همان به نیز

 لفظ است، امكان و قدرت همان طاقت معناى كه كنیم فرض اگر و

 ایجاد معناى به باشد، مى مشتق آن از كه «یطیقون» و «اطاقة»

سعت هد فراغ و و بد پس بود، خوا ضوعى ال  سختى و ضیق داراى مو

ست بوده سیله به كه ا سى و سعت ك شایش و و  شده داده آن به گ

ست ین و ا مل ا یت بردن كار به بدون ع شش و سعى غا جام كو  ان

 .نیست پذیر

مد سّید شید مح ضا ر ستاد از ر قل خود ا ند مى ن  عرب كه ك

مى ید ن طاق: »گو شى ا گر «ء ال سان قدرت كه موردى در م  بر ان

جام عاده فوق آن دادن ان شد، ضعیف ال  به در كه طورى به با

یان ساندن پا مل كار، آن ر شقت متح . گردد شدید ناراحتى و م

«1» 

  خالصه

 كه بود خواهد چنین آیه معناى خالصه شد، گفته چه آن بنابر

ند یه در خداو جوب به اول آ نى و مومى و عی  ماه روزه بودن ع

ضان كم رم مود ح سافر از را آن و فر مود ساقط مریض و م  و ن

صت بودى از پس كه داد رخ عت و به ین سفر از مراج ضه ا  را فری

ند، جا به ست سپس بیاور ین در خوا یه ا یز آ كم ن گرى ح  را دی

 .كند بیان مردم از دیگرى صنف براى

 افرادى ولى مسافر نه و مریضند نه كه هستند كسانى صنف این

ستند نان براى گرفتن روزه كه ه شقت با توأم آ  ناراحتى و م

ست، شدید ند ا یر مان توت پ سانى و فر ضه به كه ك شنگى عار  ت

بتال ستند م شان كه هایى مریض و ه ضان ماه تا مرض نده رم  آی

تداد یدا ام ند، مى پ ین در ك یه ا جوب آ ضاى و روزه و  از آن ق

 .است شده گذاشته آن جاى به كفاره و شده برداشته افراد این

( رمضان ماه) معدودات ایام در را روزه كه اى آیه این، بنابر

 واجب مسافر و مریض بر را آن قضاى و كند مى واجب مؤمنان بر

ند، مى شنى به گردا ساند مى رو جوب كه ر فاره و فرادى به ك  ا



 عنوان به روزه خود كه اند صنف دو این از غیر كه است متوجه

 كسانى از عبارتند ها آن و بود واجب آنان براى قضا یا و ادا

نان براى گرفتن روزه كه شقت آ ست بار م ید ها آن كه ا  به با

 .بپردازند كفاره روزه جاى
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 و   آیه از مستفاد كه نمود ادعا توان مى چگونه بیان این با

ِذین   ع ل ى  است كفاره و روزه میان در تخییر مسئله ُیِطیُقون هُ  اَل

 باشند؟ دارا را گرفتن روزه قدرت كه كسانى براى

 آیه ما كه مضمون همین به( ع) بیت اهل ائمه از زیادى اخبار

سیر را مودیم، تف ست شده وارد ن مان كه ا نى ه سیر و مع  را تف

 «1. »كند مى تأیید شریفه آیه این مورد در

  نتیجه

  نسخ ما بحث مورد آیه كه آید مى بر چنین گفتیم چه آن همه از

یده ست نگرد یاتى از و ا ست آ ناى كه ا ضح آن مع شن و وا  و رو

 با شود مى استفاده آن از كه حكمى و پابرجاست و ثابت آن حكم

 است، واجب وى بر آن قضاى یا و رمضان ماه روزه كه كسى حكم

 .دارد مغایرت

 آنان از روزه كه كند مى بیان را گروهى تكلیف آیه این یعنى

 ماه روزه كه را دیگرى گروه دو تكلیف صوم، آیه و است ساقط

 كند، مى بیان باشد، واجب آنان بر آن قضاى الاقل یا و رمضان

ین پس یه دو ا ظر از آ كم ن ضوع و ح ستند جدا هم از مو  و ه

 .باشد دیگرى ناسخ یكى تا نیست میانشان در تنافى

تیم حال به تا چه آن نى گف ئت بر مبت عروف قرا ما و بود م  ا

نا ئت به ب بن قرا باس ا شه، ع مه عای بن و عكر سیب ا  كه م

 «یطّوقــون» تفعیــل بــاب از مجهــول صــیغه بــه را «یطیقــون»

 .هاست این از تر روشن خیلى مسئله« 2» اند خوانده

نا آرى لك» قول به ب عه» و «ما ند مى كه «ربی گر: گوی یر ا  پ

 واجب آنان بر چیزى بخورند، را خود روزه ها زن پیر و مردها

 ما براى آنان شخصى نظریه ولى شده، نسخ آیه حكم« 3» نیست،

 شریفه آیه از چه آن بر مأموریم ما و ندارد اعتبار و حجیت

 .گویند مى آن و این چه آن بر نه كنیم عمل شود، مى استفاده
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 جهاد آیه در نسخ

قاِتُلوُهمْ  ال و   -(1)  د   ُت ْجِدِ  ِعْن ى اْلح رامِ  اْلم س قاِتُلوُكمْ  ح َت یهِ  ُی  ِف

 «1. »اْلكاِفِرین   ج زاءُ  ك ذِلك   ف اْقُتُلوُهمْ  قات ُلوُكمْ  ف ِإنْ 

 در آنان كه این مگر نكنید جنگ كفار با الحرام مسجد نزد در

 آنان جنگیدند، شما با جا آن در اگر كه بجنگند شما با جا آن

 .كافران جزاى است چنین این. بكشید را

بو فر ا حاس جع ثر و ن فداران اك سخ طر ند مى ن ین كه گوی یه ا  آ

سخ یده ن ست گرد یرا« 2. »ا ین ز یه، ا نگ آ  در را مشركین با ج

 و حرمت ترین كوچك كه صورتى در كند مى تحریم الحرام مسجد نزد

 داخل در حتى و جا همه در مشركین با توان مى و ندارد اشكالى

 .نمود جنگ نیز الحرام مسجد

. است معتقد آیه این در نسخ وقوع به نیز «قتاده» گویند مى

«3» 

لف ما: مؤ ظر به ا ین ما ن یه ا ند آ یات مان شته آ سخ، از گذ  ن

صون و سالم كم و م بت آن ح ست و ثا یرا پابرجا گر ز سخى ا  در ن

 خداوند كه بود خواهد آیه این با حتما شود، واقع آیه این

 :فرماید مى
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 «1. »و ج ْدُتُموُهمْ  ح ْیثُ  اْلُمشِْرِكین   ف اْقُتُلوا

 .برسانید شان قتل به یافتید، كجا هر در را مشركین



 آیه زیرا باشد، بحث مورد آیه ناسخ تواند نمى آیه این ولى

كم یك اول صى و «خاص» ح یان را مشخ ند، مى ب نگ ك سجد در ج  م

حرام، ست حرام ال لى ا یه و یت دوم آ یت» و كل  و دارد «عموم

ید مى جا هر در: گو ید، را مشركین كه ك نان یافت شید را آ . بك

ست بدیهى كم كه ا ها نه «عام» ح مى تن ند ن كم توا  را «خاص» ح

 باشد مى عام حكم كننده بیان و مفسّر خاص، حكم بلكه كند نسخ

 .شود مى تلقى تبصره و استثنا آن به نسبت و

نابراین، ناى ب موع مع ین مج یه دو ا نین آ هد چ  با: بود خوا

شركین مه در م ید جا ه جا هر در را ها آن و بجنگ ید، ك  یافت

شید سجد» در جز بك حرام م مت كه «ال ترام و عظ ید جا آن اح  با

 بجنگند، شما با الحرام مسجد در آنان كه این مگر شود رعایت

ین در هد جایز صورت ا یز شما كه بود خوا مان در ن  با جا ه

 .بجنگید آنان

 ها آن میان در شد، گفته آیه دو معناى در كه توضیح این با

 آن مفهوم میان در منافاتى و نیست متصور و پذیر امكان نسخى

 .باشد دیگرى ناسخ یكى تا ندارد وجود دو

 كنند استناد روایتى آن به آیه، این نسخ در است ممكن گاهى

ید مى كه سول گو تل به( ص) خدا ر بن ق طل ا مان خ  در داد فر

به پرده به وى كه حالتى ته كع لى بود آویخ ین و یت ا  هم روا

 :زیرا كند اثبات را شریفه آیه در نسخ تواند نمى

 آیه ناسخ تواند نمى كه نیست بیش واحدى خبر روایت این: اوال

 .گردد قرآن

 سنت اهل خود زیرا ندارد نسخ بر داللت روایت این: ثانیا و

یق به یامبر از صحیح طر قل( ص) پ موده ن ند ن فت مى او كه ا : گ

 و نبود جایز كسى بر من از پیش الحرام مسجد در قتل دستور

 «2. »شد داده اجازه «فتح» روز در ساعت یك تنها هم من براى

نابراین، ین خود ب یت ا صریح روا ند مى ت ین كه ك مل ا  از ع

 نسخ بر علتى و دلیل هیچ پس است، بوده( ص) خدا رسول مختصات

 اى عده فتواى از نمودن پیروى مگر ندارد وجود بحث مورد آیه

ها، از یه خود كه صورتى در فق جت آ لى و ح ست دلی یه بر ا  عل

 و این گفتار نه بیندیشیم قرآن گفتار بر موظفیم ما و آنان

 .آن
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  حرام هاى ماه در جنگ تحریم آیه در نسخ

 «1. »ك ِبیر   ِفیهِ  ِقتال   ُقلْ  ِفیهِ  ِقتال   اْلح رامِ  الشَْهرِ  ع نِ  ی سْئ ُلون ك  

 جنگ بگو كنند مى سؤال حرام ماه در كردن جنگ درباره تو از

ناهى آن در ست بزرگ گ بو -(1! )ا فر ا حاس جع ید مى ن ما: گو  عل

 با جنگ و شده نسخ آیه این كه این بر دارند اجماع و اتفاق

 این گوید مى كه «عطا» جز به است مباح حرام ماه در مشركین

یه مات» از آ ست «محك كم و ا سخ آن ح شده ن نگ و ن  هاى ماه در ج

 «2. »باشد نمى جایز آیه همین طبق حرام

 نسخ مذكور آیه كه این بر معتقدند اجماعا شیعه علماى اما

شده ست ن بق و ا یات ط تواى و صریح روا ها، ف مت فق نگ حر  در ج

 تبیان تفسیر در چه چنان است، باقى خود قوت به حرام هاى ماه

 .است آمده صریحا نظریه این الكالم جواهر و

لف یده به: مؤ مان با حق ما، عق یه ه ماى نظر ست شیعه عل  و ا

 :زیرا باشد مى مردود و سست بسیار آیه این در نسخ نظریه

 گوید، مى نحاس كه طورى به نسخ طرفداران مستند و سند اگر -1

 :فرماید مى خداوند كه باشد آیه این
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 «1. »و ج ْدُتُموُهمْ  ح ْیثُ  اْلُمشِْرِكین   ف اْقُتُلوا

 .برسانید شان قتل به یافتید، كجا هر در را مشركین

 قتل حكم آیه همین زیرا است آور شگفت و تعجب جاى خیلى واقعا

 ساخته معلق و مشروط حرام هاى ماه یافتن پایان به را مشركین

 :است گفته چنین و

ُْهرُ  اْنس ل خ   ف ِإذ ا ُرمُ  األْ ش ِْرِكین   ف اْقُتُلوا اْلُح ثُ  اْلُمش . و ج ْدُتُموُهمْ  ح ْی

«2» 



 یافتید، كه كجا هر در را مشركین شد، تمام حرام هاى ماه چون

 جنگ مجوز را آیه این توانند، مى چگونه حال این با! بكشید

 در جنگ تحریم حكم آیه، این با چگونه و بدانند حرام ماه در

یه و حرام ماه سخ را آن آ ند؟ مى ن فداران -2! كن سخ طر گر ن  ا

شان در طالق» به گفتار یه «ا ستناد «سیف» آ یه و ا ند مى تك  كن

 «3. »ك اَفة   ُیقاِتُلون ُكمْ  ك ما ك اَفة   اْلُمشِْرِكین   قاِتُلوا

 نیست این در شكى و است كلى و «مطلق» آیه این كه است بدیهى

 آن خصوص به كند، نسخ را موقت و «مقید» تواند نمى «مطلق» كه

 .باشد «مطلق» از متأخر «مقید» صدور زمان كه جا

گر و -3 نان ا ین در آ تار ا یت به گف بن روا باس ا تاده و ع  ق

سك ند تم ند مى كه كن ین گوی یه ا یه با آ سخ «سیف» آ یده ن  گرد

ست، ین -(1) ا ستدالل ا یز ا ند از ن هت چ یر و مردود ج بل غ  قا

 :زیرا است قبول

 .شود نمى ثابت واحد خبر با نسخ -1

ین -2 یت، ا صوم از روا قل( ع) مع ست شده ن هادى شاید و ا  اجت

 .است آمده عمل به قتاده و عباس ابن خود وسیله به كه بوده

ین -3 یت ا یت با روا گرى روا براهیم كه دی قل شریك بن ا  ن

 :گوید مى او است مخالف كند، مى

 كه نمود نقل جابر از ازهر ابى از یوسف بن هللاّ  عبد بن احمد

 این مگر كرد جنگ نباید حرام ماه در: فرمود( ص) خدا پیغمبر

 .كند جنگ به اقدام دشمن كه

 علماى كه است دیگرى هاى روایت با مخالف روایت این باز -4

 اهل ائمه از حرام هاى ماه در جنگ بودن حرام درباره امامیه

 .اند نموده نقل( ع) بیت

( ص) خدا رسول جنگ درباره كه چه آن به نسخ این در اگر -5

قل یده ن ست، گرد یه ا ند تك نگ كه كن ضرت آن ج نین در ح  با ح

یف، با طائف در و هوازن عده ذى و شوال هاى ماه در ثق  و ق

  حجه ذى
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 نیز استدالل این است، گردیده واقع است حرام هاى ماه از كه

لى به ند، عل نان هدف چ شان و تأمین را آ ید را گفتار  تأی

 :زیرا كند نمى

 .شود نمى ثابت واحد خبر با قرآن نسخ: اوال

یا و گونگى: ثان مل چ سول ع ین در( ص) خدا ر  فرض بر مورد ا

 احتمال و نیست روشن كامال ما براى نیز ها روایت بودن صحیح

 كه است كرده مى ایجاب ضروریات و بوده كار در عللى كه دارد

 دائمى و كلى حكم و كند جنگ به اقدام ها ماه این در حضرت آن

 .شود نمى استفاده آن از

 .دانست قرآن آیه نسخ دلیل را روایت این توان نمى بنابراین،

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  387: ص

 (9) 

  كتاب اهل زنان با ازدواج آیه در نسخ

 «1. »ُیْؤِمنَ  ح َتى اْلُمشِْركاتِ  ت ْنِكُحوا ال و  

 .بیاورند ایمان تا نگیرید همسرى به را مشرك زنان

ند مى اى عده ین: كه گوی یه ا یه با -(1) آ صان» آ سخ «اح  ن

 :فرماید مى احصان آیه در خداوند زیرا است گردیده

ِذین   ِمن   اْلُمْحص ناتُ  و   نْ  اْلِكتاب   ُأوُتوا اَل وُهنَ  ِإذا ق ْبِلُكمْ  ِم  آت ْیُتُم

 «2. »ُأُجور ُهنَ 

نان و كدامن ز سلمانان از پا نان و م كدامن ز هل از پا تاب ا  ك

 .بپردازید را ها آن مهر كه هنگامى حاللند،[ شما بر]

بن باس ا لك و ع نس بن ما بد و سفیان و ا لرحمن ع مر بن ا  و ع

 است، گردیده نسخ آیه این با اولى آیه كه گویند مى اوزاعى

  منسوخ را دومى آیه و گفته آنان عكس به عمر بن هللاّ  عبد ولى

 كتاب اهل زنان با ازدواج نتیجه، در و دانسته اولى آیه با

 «3. »است نموده تحریم مسلمانان براى را
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 :مؤلف

قت لب حقی ین مط ست ا یه دو از یك هیچ در كه ا سخى آ جود ن  و

 :زیرا ندارد

گر ظور ا نان از من شرك ز یه كه م  را ها آن با ازدواج اول آ

 آیه ظاهر از كه طورى به -باشد پرست بت زنان است كرده حرام

یز یده ن ین در -شود مى فهم مت صورت ا نان با ازدواج حر  كه آ

یه لت آن بر اول آ نان با ازدواج جواز با دارد، دال هل ز  ا

تاب یه كه ك ضمن دوم آ ست، آن مت فات ا كى تا ندارد منا  از ی

 .باشد دیگرى آن ناسخ آیه دو این

 باشد كتاب اهل و پرست بت از اعم مشرك، زنان از منظور اگر و

نان فداران كه چ سخ طر ند، مى ن ین در گوی یه صورت ا لى آ  او

یه و «عام» ست «خاص» دوم آ عدتا و ا كم قا ص» خاص ح كم «مخّص  ح

هد عام سخ نه بود خوا یرا آن، نا نابراین ز نى، ب یه مع  اول آ

  باشد مى پرست بت و كتاب اهل از اعم مشرك زنان عموم به مربوط

یه و نان به هم دوم آ هل ز تاب ا صاص ك شته اخت صره و دا  اى تب

یه براى كم یك كه اول آ لى ح ضمن را ك ست، مت هد ا  و بود خوا

 مسلمانان ازدواج: كه باشد مى چنین جمع در آیه دو این معناى

 جایز كتاب اهل زنان با و( اول آیه) حرام پرست بت زنان با

ست یه. )ا نیم مى( دوم آ ین در كه بی یز صورت ا ند ن  صورت مان

یان در اول ین م یه دو ا فات آ خالفتى و منا جود م  كه ندارد و

 .باشد دیگرى آن ناسخ یكى

  پاسخى و اشكالى

ها شكالى تن ین در كه ا ند، مى باقى جا ا ین ما ست ا  در كه ا

یان ماى م شهور شیعه عل ین م ست ا نان با ازدواج كه ا هل ز  ا

 .موقت ازدواج صورت به مگر نیست جایز كتاب

شأ ین من یده ا ین عق ست ا یه كه ا  جواز به كه اْلُمْحص ناتُ  و   آ

نان با ازدواج هل ز تاب ا لت ك ند، مى دال هور ك عه در ظ  و مت

قت ازدواج ین یا و دارد مو ین كه ا یه ا یت با آ  هاى روا

 داللت كتاب اهل زنان با دائمى ازدواج حرمت به كه فراوانى

ند، ید دار صره و تقی قت ازدواج به و خورده تب صاص مو  اخت

 .است یافته

ما بل در ا یده مقا گرى گروه مشهور، عق ماى از دی  به شیعه عل

 كه چنان باشند مى قائل كتاب اهل زنان با دائمى ازدواج جواز



 است گردیده نقل بابویه بن محمد و بابویه بن على و حسن از

 و دانند مى جایز كتاب اهل زنان با را دائم ازدواج آنان كه

 ما و ماند نمى باقى جایى مذكور اشكال براى عقیده، بنابراین

 .پرداخت خواهیم بحث این به خود محل در هللاّ  شاء ان

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  389: ص

 (10) 

  عقیده در آزادى آیه در نسخ

 «1. »اْلغ يِّ  ِمن   الرُّشْدُ  ت ب َین   ق دْ  الدِّینِ  ِفي ِإْكراه   ال

بول در ین ق هى د ست اكرا یرا] نی ست راه كه[ ز  راه از در

 .است شده روشن انحرافى

 است گردیده نسخ جهاد آیه با آیه این: -(1) گویند مى اى عده

 در اكراه و دهد مى فرمان جهاد به جهاد آیه در خداوند زیرا

 :فرماید مى كه جا آن شمارد، مى واجب و الزم را دین

 «2. »اْلُمناِفِقین   و   اْلُكَفار   جاِهدِ  الَنِبيُّ  أ یُّه ا یا

یامبر اى قان و كافران با! پ هاد مناف گر عده! كن ج  دی

 دوم آیه با آن عمومیت بلكه نگردیده نسخ اول آیه: گویند مى

صیص ستثنا و تخ هل به و خورده ا تاب ا صاص ك ته اخت ست یاف  ا

  با نیاید، پیش خاصى عوامل اگر گفتیم، قبال كه طورى به زیرا

 .نیست جایز جنگ بودنشان كافر جرم به تنها كتاب اهل

 :مؤلف

 یافته راه آن به نسخى نه است محكمات از آیه این ما نظر به

 .است خورده تبصره و تخصیص عمومیتش نه و
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ضیح ین تو شه كه «كره: »كه ا كراه» ری ست، «ا غت در ا  دو در ل

 :شود مى استعمال معنى

شایند: اول بل كه بودن ناخو ضا مقا شنودى و ر ست خو  در و ا

 :آیه



 «1. »ل ُكمْ  خ ْیر   ُهو   و   ش ْیئا   ت ْكر ُهوا أ نْ   ع سى و  

 .است معنى همین به

ناى به: دوم بار مع بل كه اج یار مقا ست، اخت ند ا یه مان  آ

هُ  ها   ُأمُّهُ  ح م ل ْت ها   و ض ع ْتهُ  و   ُكْر له كه ُكْر فل به بودن حام  و ط

یدن با آن زای ضا روى از غال بت و ر ست رغ لى ا لى و ست عم  كه ا

 «كره» شریفه آیه این در و است خارج انسان اختیار از طبعا

 .است عمل بودن اختیارى غیر و اجبار معناى به

 موقوف و منوط شریفه آیه این در تخصیص یا نسخ به شدن قائل

ــر ــن ب ــت ای ــه اس ــراه» ك ــه «اك ــاى ب ــه -اول معن ــاى ب  معن

 مذكور آیه از صورت این در زیرا شود استعمال -«ناخوشایند»

نین ستفاده چ ین پذیرفتن كه شود مى ا ید د ضا روى از با  و ر

شایندى شد خو لى با یه و هاد آ مده، ج سخ را آن آ موده ن  و ن

ید مى نان با: گو ید آ ین تا بجنگ ند را د چه بپذیر  راه از گر

ضا بت و ر بوده رغ ین پذیرفتن و ن نان براى د شایند آ  ناخو

 .باشد

 چند دالیلى به جا این در را اكراه كه است این در سخن اما

 نسخ مقدمات تا كنیم تفسیر ناخوشایند معناى به توانیم نمى

 :زیرا آید فراهم

لى -1 ین بر دلی سیر ا خاب و تف ست، انت  در كه صورتى در نی

 و قرینه باید آن معناهاى از یكى به مشترك لفظ دادن اختصاص

 .باشد كار در دلیلى

ین -2 یه در د عم مذكور آ صول از ا ست فروع و ا فر و ا  و ك

مان شد) ای عدا كه( غىّ  -ر یه در ب كر آ ست، شده ذ مى ا ند ن  توا

 با كه است دین اصول تنها ها آن از منظور كه باشد این دلیل

 ضاللت و هدایت راه شدن آشكار زیرا دارد سروكار ایمان و كفر

 آن با و نیست تأثیر بى نیز دین فروع و احكام دادن انجام در

 .دارد خاصى ارتباط هم

 در اول روز از اسالم، دین فروع در كه دانیم مى دیگر طرف از

ضى تا موارد از بع كراه سختى، طبیع شایندى و ا جود ناخو  و

 بپردازد، را خود قرض است مجبور بدهكار كه این مانند دارد،

 از باید دزد كند، اطاعت خود شوهر از است مجبور و موظف زن

 .بردارد دست دزدى و سرقت

 گونه هیچ اسالم دین در كه كرد ادعا توان مى چگونه بنابراین،

 و نیست اكراهى و ناخوشایند
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! باشد؟ انسان خوشنودى و رضا خالف بر كه ندارد وجود دستورى

گر -3 -(1) كراه» ا ین در «ا یه ا ناى به آ شایندى مع  ناخو

 هدایت هاى راه شدن روشن و تبّین» كه یهآ ذیل با شود، تفسیر

 بودن روشن و واضح بگوییم كه این جز سازد نمى ،«است ضاللت و

 وجود به رغبت و رضا انسان دل در دین، حقانیت عالئم و دالیل

 چنین در و بپذیرد را آن خود، میل و خوشایندى با كه آورد مى

 پذیرفتن به شان رغبت و رضا خالف بر مردم كه نیست نیازى صورت

 .شوند وادار دین

گر یه ا نه بدین آ سیر گو ین در گردد، تف صال صورت ا یه با ا  آ

 آید میان به سخنى آن پیرامون در تا باشد نمى نسخ قابل جهاد

یرا ین ز سالم د لش اول روز از ا كم دالی ستوار و مح  براهین و ا

 تــر نمایــان و اســتوارتر روز بــه روز و نمایــان و روشــن آن

 اعصار مردم تمام براى روشنى و بداهت تبّین، این و گردد مى

عدى قرون و اول شه ب هد و بوده همی سته و بود خوا  تر بیش پیو

 .گردید خواهد

ین با پس نه حال ا صور چگو ست مت ثر در كه ا مان ا بّین ه  و ت

 در ولى باشند آزاد دین پذیرفتن در اسالم اوایل مردم روشنى،

 به مردم و گردد نسخ جهاد فرمان با حكم این بعدى هاى زمان

كم كراه ح شایندى با و ا ین پذیرفتن به وادار ناخو ند، د  گرد

بّین كه صورتى در شنى و ت عدى هاى دوران در رو  بود، تر بیش ب

یل ستوارتر براهین، و دال یان و ا گر! شد؟ مى تر نما بّین ا  و ت

شنى یل ضاللت، راه از هدایت راه رو یت و آزادى دل ضا رعا  و ر

 در ماند، نمى باقى جهاد براى جایى بود، دین پذیرش در رغبت

 .است ثابت و حتمى حكم یك اسالم در جهاد موضوع كه صورتى

ین ست ا ید كه ا فت با كراه» گ یه در «ا حث مورد آ ناى به ب  مع

 معناى به قهرا پس نیست، رغبت و میل مخالف و «ناخوشایندى»

ست دوم مان كه ا بار» ه بل «اج یار مقا شد مى اخت ین در و با  ا

 خدا دین: كه بود خواهد چنین شریفه آیه معناى و هدف صورت

 و عقاید و اصول در نه نیست، استوار اجبار و اكراه پایه بر

كامش و فروع در نه چك اح یدگى ترین كو لب و پیچ یر مط بل غ  قا

جود درك ین ندارد، و شن و ساده خدا د ضح و رو  بر بوده، وا

 .است شده نهاده بنا بشرى طبیعت و فطرت

ند تاب كه خداو سمانى هاى ك موده نازل را آ یامبرانى و فر  پ

 جهت این به است، ساخته روشن را اش قوانین و دین تا فرستاده



 به مستقیم و روشن راه از و برهان و دلیل روى از كس هر كه

 نــه گیــرد، قــرار هالكــت و بــدبختى در یــا و برســد ســعادت

 .عادت یا و تقلید راه از و و كوركورانه

 :كه كند مى بیان چنین را حقیقت این دیگر آیه یك در خداوند
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 «1. »ك ُفورا   ِإَما و   شاِكرا   ِإَما السَِبیل   ه د ْیناهُ  ِإَنا

شان او به را راه ما یم، ن شد شاكر خواه داد  پذیرا و] با

 .ناسپاس یا[ گردد

 پذیرفتن و آوردن ایمان به را كسى خداوند: كه این سخن خالصه

 راه و نمایانده را حق تنها بلكه است، نساخته وادار اش آئین

شان را سعادت و هدایت هى از و داده ن  و جدا ضاللت و گمرا

 روى از آورد، ایمان و بپذیرد كس هر اینك. است نموده مشخص

یار شد مى اخت یرد، پیش در را ضاللت راه كس هر و با  روى از گ

 .است اختیار

چه ند گر ست مى خداو مام توان فراد و مردم ت شر ا ین به را ب  د

بور و وادار خود ین سازد، مج برا را خود د یار بدون و ج  اخت

غز در نان م هد جا آ لى د مت و گار عدالت و حك جاب پرورد  ای

 راه انتخاب در و كردارشان و اعمال در -(1) مردم كه كند مى

بور شقاوت و سعادت شند مج یار به تا نبا مال سوى به اخت  ك

 خود براى الهى قرب شایستگى، و لیاقت با نموده، سیر انسانى

سب ند ك كت و شقاوت راه یا و كن ند، پیش در را هال ها گیر  تن

 .است داده نشان چاهش از را راه و نمایانده را راه خداوند

 ِإْكراه   ال: فرماید مى خداوند كه بحث مورد آیه معناى است این

ي لدِّینِ  ِف ْدُ  ت ب َین   ق دْ  ا ن   الرُّش نى اْلغ يِّ، ِم ین در» یع بارى د  اج

 .«است شده روشن و جدا هالكت از هدایت راه كه زیرا نیست

 آیات طى در قرآن در كه است مسّلمى و ثابت حقیقت همان این

 :است آمده صراحت به فراوان

مْ  هللاَُ  شاء   ل وْ  و   ة   ل ج ع ل ُك ِد ة   ُأَم نْ  و   واح و ُكمْ  لِك ي ِلی ْبُل  آتاُكمْ  ما ِف

ْت ِبُقوا راتِ  ف اس عا   م ْرجُِعُكمْ  هللاَِ  ِإل ى اْلخ ْی ما ف ُین بُِّئُكمْ  ج ِمی ُتمْ  ِب  ُكْن

 «2. »ت خْت ِلُفون   ِفیهِ 

 ولى داد مى قرار واحدى امت را شما همه خواست، مى خدا اگر و

 پس بیازماید؛ بخشیده، شما به چه آن در را شما خواهد مى خدا

 سوى به شما همه بازگشت. بجویید سبقت یكدیگر بر ها نیكى در



ست، ختالف آن در چه آن از پس خدا ید، مى ا بر شما به كرد  خ

 .داد خواهد

 «3. »أ ْجم ِعین   ل ه داُكمْ  شاء   ف ل وْ  اْلباِلغ ةُ  اْلُحَجةُ  ف ِلَلهِ  ُقلْ 

گو لى! ب ست براى قاطع دلی لى] خدا  كس هیچ براى كه دلی

 به] را شما همه بخواهد، او اگر و[ گذارد نمى باقى اى بهانه

 .كند مى هدایت[ اجبار

 ن ْحنُ  ء   ش يْ  ِمنْ  ُدوِنهِ  ِمنْ  ع ب ْدنا ما هللاَُ  شاء   ل وْ  أ شْر ُكوا اَلِذین   قال   و  

  ِمنْ  ح َرْمنا ال و   آباُؤنا ال و  
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هِ  نْ  ُدوِن ِذین   ف ع ل   ك ذِلك   ء   ش يْ  ِم نْ  اَل ُلِ  ع ل ى ف ه لْ  ق ْبِلِهمْ  ِم  ِإالَ  الرُّس

 «1. »اْلُمِبینُ  اْلب الغُ 

 پرســتش را او غیــر خواســت، مــى خــدا اگــر: گفتنــد مشــركان

 را چیزى او فرمان بدون و ما پدران نه و ما نه كردیم، نمى

مى حرام سانى شمردیم، ن شان از پیش كه ك ند ای یز بود  در] ن

بر عوت برا یامبران د مین[  پ خاذ را روش ه ند كرده ات لى بود  و

 !دارند؟ آشكار ابالغ جز اى وظیفه پیامبران آیا
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 (11) 

  فاحشه اتیان آیه در نسخ

ي و   نْ  اْلفاحِش ة   ی ْأِتین   الالِت ساِئُكمْ  ِم ِْهُدوا ِن  أ ْرب ع ة   ع ل ْیِهنَ  ف اسْت ش

ْنُكمْ  ُكوُهنَ  ش ِهُدوا ف ِإنْ  ِم  أ وْ  اْلم ْوتُ  ی ت و َفاُهنَ  ح َتى اْلُبُیوتِ  ِفي ف أ ْمِس

 تابا ف ِإنْ  ف آُذوُهما ِمْنُكمْ  ی ْأِتیاِنها اَلذانِ  و  . س ِبیال   ل ُهنَ  هللاَُ  ی ْجع ل  

 «1. »ر حِیما   ت َوابا   كان   هللاَ   ِإنَ  ماع ْنهُ  ف أ ْعِرُضوا أ ْصل حا و  



سانى و نان از ك كب كه شما ز نا مرت هار شوند، ز فر چ  از ن

سلمانان نوان به را م ید، ها آن بر شاهد ع گر بطلب  گواهى ا

ند، نان داد نان) آ نه در را( ز ید[ خود ى] ها خا  تا نگاهدار

 مردانى و. دهد قرار آنان براى راهى خدا یا رسد فرا مرگشان

نین كه را لى چ كب عم ند، مرت ید، شكنجه گرد گر بده به ا  تو

ند صالح و كرد نان از شدند، ا ظر صرف آ ید، ن یرا كن ند ز  خداو

 .است مهربان و پذیر توبه

سرین از اى عده ند مف مه مان بابن و عكر نا -صامت ع قل به ب  ن

: كه گویند مى و معتقدند نسخ به آیه این در -«رقاشى» از حسن

 شده نسخ دیگر حكم یك با نیز دوم آیه و دوم آیه با اول آیه

 زنا نكرده ازدواج زنان و مردان اگر: كه این حكم آن و است

ند، نه صد كن كر بر تازیا نان پی ید آ سال مدت به و زد با  یك

 باید نیز را كرده ازدواج زنان و مردان نمود، تبعیدشان نیز

 .بمیرند تا نمود سنگسارشان گاه آن زد تازیانه صد

 اولى آیه جابر بن محمد و قتاده مانند هم مفسرین از بعضى

یه و ها كرده ازدواج به را كرده ازدواج به را دوم آ  ها، ن

صاص یه دو هر و داده اخت كم با را آ نه ح سار و تازیا  سنگ

 .اند دانسته منسوخ
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 بر نحاس، جعفر ابو مانند پیروانش و مجاهد و عباس ابن ولى

ین یده ا ستند عق یه كه ه عم ها زن به -(1) اول آ یوه از ا  و ب

یر یوه غ صاص ب یه و دارد اخت ها، به هم دوم آ  طور به مرد

 منسوخ رجم و تازیانه حكم با آیه دو هر و است مخصوص عموم،

 «1. »است شده

 هیچ آیه دو این شدن نسخ در مسلمانان: گوید مى جصاص بكر ابو

 «2. »ندارند اختالفى

لف یده به: مؤ ین از یك هیچ در ما عق یه دو ا سخى آ قع ن  وا

 .است نگردیده

 قباحت و زشتى كه عملى هر به لغت در «فاحشه: »كه این توضیح

 ممكن ناشایست و زشت كار این و شود مى گفته باشد، زیاد آن

 شود مى گفته «مساحقه» كه گردد واقع زن دو میان در گاهى است

 هم گاهى و است «لواط» كه شود واقع مرد دو میان در گاهى و

 نامیده «زنا» كه گردد واقع زن و مرد مخالف جنس دو میان در



فظ و شود مى شه، ل غت در نه فاح صطالح در نه و ل نا» به ا  «ز

صاص ین به كه حاال. ندارد اخت ته ا جه نك ظر شد، تو  را خود ن

 :دهیم مى توضیح آیه دو هر نسخ درباره

 :باشد مى وابسته و موقوف زیر موضوع دو به اول آیه در نسخ

ندانى و حبس -1 نان كردن ز كار ز نه، در زنا نوان به خا  ع

یر جازات و تعز كاب م نا به ارت شد ز شگیرى براى نه با  از پی

 .آن

ظور -2 هى از من خر در كه را یه آ مده آ هایى براى و آ  زنان ر

یف نى پیش شده توق یده، بی مان گرد نه ه سار و زدن تازیا  سنگ

 ثابت موضوع دو این اگر است شده تشریع بعدا كه باشد نمودن

 ولى باشد صحیح تواند مى اول آیه در نسخ صورت این در شود،

 :زیرا كرد ثابت توان نمى را موضوع دو این از یك هیچ

 در هایى زن چنین داشتن نگاه از منظور كه است این آیه ظاهر

 و دوم بــار بــراى گنــاه ارتكــاب از هــا آن جلــوگیرى خانــه،

 .است زشت كار توسعه و تكرار از پیشگیرى

ید جاى و ست ترد لوگیرى كه نی قوع به از ج ستن و سترش و پیو  گ

هاى یافتن شت كار ست و ز فظ و ناشای شر ناموس و جان ح  از ب

 جامعه افراد از یك هر به منحرف افراد و تجاوزات و ها تعدى

سئولین و مور، م جب و فرض ا شد مى وا كه با نا بل یده به ب  عق

 هر از جلوگیرى علما از بعضى
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 .است الزم و واجب نباشد هم مهم خیلى گرچه بد كار

 از جلوگیرى هاى راه از یكى به را انسان نیز شریفه آیه این

 منحرف زنان كه كند مى رهبرى جامعه، در فواحش و مفاسد شیوع

 شود گذاشته آنان پاى پیش در راهى تا شوند توقیف و بازداشت

 .كنند پیدا نجات توقیف و گرفتارى این از و

ین پس جات راه ا نان براى كه خالص و ن نى پیش آ  شود، مى بی

مى ند ن نه توا سار یا و تازیا شد سنگ قل زن هیچ و با  در كه عا

 سنگسار كه شود نمى راضى برد، مى سر به كامل رفاه با اى خانه

نه یا شود خورد تازیا نه. ب جم و تازیا مى ر ند ن  و حل راه توا



جات راه سوب او براى ن ظور پس شود، مح ین از من جات راه ا  ن

 چیست؟

 گاهى شد بیان قبال كه طورى به: گفت باید آن توضیح در -(1) 

كن ست مم ظور ا شه از من ها فاح شد «لواط» تن یز گاهى و با  ن

 اعم نیز گاهى و زنا تنها گاهى و «مساحقه» تنها است ممكن

 .باشد مساحقه و زنا از

نابراین و مال، ب كم احت نى ح كب كه ز شا مرت یده فح ست، گرد  ا

ین ست ا نه در كه ا فظ خا یف و ح ند تا شود توق  و فرج خداو

شى سبت گشای جات راه و او به ن هایى و ن شاید وى براى ر  و بگ

 توبه كه این مانند بدهد، نجات خانه در شدن توقیف از را او

  به دیگر كه شود حاصل اطمینان كه طورى به كند، كامل و خالص

ناه لوده گ هد آ ید نخوا له به یا و گرد یرى مرح سد پ  كه بر

 تمایل یا و باشد نداشته زنا زشت عمل و گناه ارتكاب قابلیت

ند ازدواج به سر و ك لودگى از را او كه شود مردى هم  و آ

 .نماید حفظ گناه به ارتكاب

 زن براى آیه این در كه رهایى و نجات راه از منظور است این

كار نى پیش ناب ست شده بی ین و ا كم ا صالح، راه و ح سته ا  پیو

 .نیست نسخ قابل اصال و بوده ثابت

 مستقلى و جداگانه حكم وى نمودن سنگسار و زدن تازیانه اما

ست یب براى كه ا سانى تأد كب كه ك هاى مرت بیح كار  شوند، مى ق

شریع ست شده ت كم به كه ا مان كه اول ح شت ه یف و بازدا  توق

 .كند نسخ را آن تواند نمى و باشد نمى مربوط است،

یان با گر ب كم دی سبت بدین اول ح شریع منا ست شده ت  از كه ا

 جلوگیرى و ممانعت آن تكرار و بار دومین براى معصیت ارتكاب

مل به ید ع لى آ كم و یب براى دوم ح سبت وى تأد فى به ن  كه خال

كب یده مرت ست گرد برت براى و ا گران ع ساندن و دی فظ و تر  ح

  گناه چنین به شدن آلوده از زنان سایر نمودن
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 .است شده تشریع ناپسند، عمل و

نابراین، فات ب خالفتى و منا یان در م ین م كم دو ا جود ح  و

 اثر در زن اگر منتها شود نسخ دوم حكم با اول حكم تا ندارد

نه سار یا و تازیا یرد، شدن سنگ جوب بم گه و نه، در دارى ن  خا

شته خود به خود یرا شود مى بردا فتن بین از با ز  زن، آن ر

 و ثابت است حكمى این، و است رفته بین از توقیف، حكم موضوع

 .است نشده نسخ و پابرجاست هم هنوز و دائمى



یف بنابراین، نه در كاره بد زن توق نوان به نه خا جازات ع  م

ست ظور نه و ا هایى و خالص راه از من عده وى به كه ر  داده و

 تشریع با كه است كردن سنگسار و زدن تازیانه همان است، شده

ین جازات، ا كم م یف ح جازات یك كه توق گر م سخ بود، دی  شده ن

 .باشد

ما و سئله ا سخ م یه در ن قف هم آن دوم آ مر دو بر متو : است ا

ظور -1 له در «ضمیر» از من ها» جم نا «یأتیان شد، ز نى با  یع

 .شود زنا مرتكب مردى اگر

 و ناسزا و فحش و گفتن بد ،«فاذوهما» در اذیت از منظور -2

 خواهد چنین آیه مفهوم خالصه صورت این در. باشد ها این مانند

 بیراه و بد با است واجب گردید، زنا مرتكب مرد اگر كه بود

 و كرد مجازات توبیخ، را او ناسزا، و فحش كردن نثار و گفتن

 .داد روحى شكنجه

 این كه گفت توان مى مذكور، آیه در معنى این نظرگرفتن در با

 كه مردى براى آن جاى به و شده نسخ مجازات نوع این و حكم

 معین سنگسار یا و تازیانه حدّ  است، شده زنا زشت عمل مرتكب

 .است شده

لى -(1)  ین در سخن و ست ا ظور نه: ا ها» ضمیر از من  «یأتیان

مل نا» ع ست «ز یت از هدف نه و ا ین در كه دادن شكنجه و اذ  ا

 :زیرا است گفتن ناسزا و فحش است، گردیده اشاره بدان آیه

 .نیست معناها این بر درستى دلیل: اوال

 .ندارد سازش آیه ظاهر با: ثانیا و

ضیح ین تو عى شخص دوم ضمیر كه ا مع) جم طب ج ین در( مخا  دو ا

 یك داراى ضمیرها این همه و است رفته كار به بار سه آیه،

نى ستند، مع جع ه شت و مر مه برگ یز ها آن ه یز یك ن ست چ  چون ا

ست بدیهى ظور كه ا صوص كه اول ضمیر دو از من ها مخ  مرد

شد، مى مى با ند ن ظور دو هر زن و مرد توا نابراین، شود، من  ب

 و رفته كار به دوم آیه در كه نیز «الّلذان» كلمه از منظور

 تا مرد یك و زن یك معناى به نه باشد، مى «كس دو» معناى به

 .است مرد دو آن، از منظور بلكه شود اشاره زنا موضوع به
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ین، بر عالوه ظر از ا غت ن یه ضمیر» بردن كار به بال  در «تثن

 موارد این در بلكه ندارد صحیحى وجه زن یك و مرد یك مورد

 ضمیر از منظور پس. شود برده كار به جمع صیغه است این بهتر

  كه است «لواط» فاحشه از منظور و مرد دو دوم، آیه در تثنیه



 و مرد به مربوط كه «زنا» نه مرد دو به مربوط باشد مى عملى

 .«لواط» و «زنا» از اعم نه و باشد مى زن

 زنا به مربوط آیه این اصال كه گردد مى روشن بیان، این با

ست سیله به تا نی كم و نه ح سار یا و تازیا مودن سنگ  كه ن

 نسخ است، دادن اذیت و شكنجه كه آن حكم است، «زنا» مجازات

كه گردد ین بل یه ا بوط آ ضوع به مر ست «لواط» مو  از هم كه ا

یه لى آ ست او مى و جدا ند ن سخ توا شد آن نا كم با هم و با  ح

 توان نمى است، زنا به مربوط كه نمودن سنگسار و زدن تازیانه

 .نمود نسخ را آن

 ملتزم نسخ وجود به آیه دو این در كه كسانى: كه این خالصه

یده ند، گرد لى ا ند دلی ید جز به ندار یروى یا و صرف تقل  پ

مودن بر از ن حدى خ ثر داراى نه كه وا مى ا ست عل ثر نه و ا  ا

 .عملى
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 (12) 

  زنان حلیت آیه در نسخ

 «1. »ذِلُكمْ  و راء   ما ل ُكمْ  ُأحِلَ  و  

 .اند گردیده حالل شما براى دیگر زنان ها این جز به

ند مى ین: گوی یه ا سیله به آ تار و سنت و یامبر گف سخ( ص) پ  ن

 بودن حرام به كه دارد وجود فراوانى احادیث زیرا است شده

گرى گروه نان از دی یه در كه ز سمى ها آن از آ شده برده ا  ن

 .كند مى داللت است،

 نسخ وجود و ادعا این ثبوت كه باشید داشته توجه باید: مؤلف

 عام به نسبت را متأخر خاص كه است این بر منوط آیه این در

 تخصیص آیات جزء آیه این االّ  و «مخّصص» نه بدانیم ناسخ متقدم

 .شده نسخ آیات از نه شود مى محسوب خورده، تبصره و یافته

 تواند مى «خاصّ » كه است این قاعده این در ما نظر ولى -(1) 

لى قانون و «عامّ » در صیص ك جود به استثنا و تخ  نه بیاورد و

 .متأخر یا باشد متقدم صدور، زمان نظر از خواه نسخ،

 آن ناسخ نه باشد، عام مخّصص تواند مى «خاص» دیگر؛ عبارت به

ین از و هت ا ست ج نیم مى كه ا ما بی صیص در عل بر به عام تخ  خ

 اكتفا باشد، دارا را مدركیت و حجیت شرایط كه واحدى
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 اكتفا واحد خبر به بود، ناسخ خاص اگر كه صورتى در كنند، مى

 واحد خبر با قرآن نسخ -ایم گفته مكرر كه چنان -زیرا شد نمى

 .نیست درست

 كه است نرفته كار به لفظى بحث، مورد آیه در این، بر عالوه

 شواهد و عوامل از آن عمومیت بلكه كند، ثابت را آن عمومیت

طالق از و خارجى یه ظاهرى ا ستفاده آ ین در. شود مى ا  صورت ا

گر یل ا گرى دل ست به دی ید د ید صالحیت كه آ نین تقی یه چ  را آ

 آیه آن كه بود خواهد این از حاكى علمى نظر از باشد، داشته

 انحصار خاصى موارد به و نبوده عمومیت و اطالق داراى اول از

 استنثاى باشد داشته هم عمومیت اگر و. است داشته اختصاص و

 به تخصیص مقوله از احادیث، وسیله به عام این از مورد چند

 مورد این در نسخى صورت هر در نسخ مقوله از نه آید مى شمار

 .ندارد وجود
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 (13) 

  متعه آیه در نسخ

 «1. »ف ِریض ة   ُأُجور ُهنَ  ف آُتوُهنَ  ِمْنُهنَ  ِبهِ  اسْت ْمت ْعُتمْ  ف م ا

 آنان مهر است واجب كنید، مى( موقت ازدواج) متعه كه گاه آن

 .بپردازید را

 :نسخ طرفداران گفتار

یان در ماى م هل عل شهور سنت ا ست م عه بودن حالل كه ا  و مت

 این و شده نسخ شود، مى استفاده آیه این از كه موقت ازدواج

 .است گردیده حرام ازدواج نوع

 قوت به متعه حلیت كه این بر دارد اجماع شیعه آن، مقابل در

 نیافته راه آیه این به و حكم این به نسخى و است باقى خود

 بودن حالل به نیز« 2» تابعین و پیامبر اصحاب از اى عده. است

 .بودند معتقد متعه

 در اى عده( ص) پیامبر از بعد: گوید مى مورد این در حزم ابن

 معاویه و مسعود ابن هاست آن از بودند، باقى متعه بودن حالل



( خلف بن امیة پسران) معبد و سلمه و عباس ابن و سعید ابو و

 :گوید مى گاه آن. حریث بن عمرو و جابر و

قل جابر موده ن مام كه ن سول یاران و صحابه ت  در( ص) خدا ر

  دوران و حضرت آن زندگى دوران

__________________________________________________ 

 .24/ نساء( 1) 

 را( ص) خدا رسول خود كه شود مى گفته كسانى به تابعین( 2) 

 .اند دیده را حضرت آن اصحاب ولى اند ننموده درك
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بو كر ا خر تا و ب فت اوا مر خال عه بودن حالل به ع یده مت  عق

 .داشتند

 طاوس نیز تابعین از: كه كند مى اضافه گفتار این بر حزم ابن

 متعه بودن حالل به مكه فقهاى سایر و عطا و جبیر بن سعید و

 «1. »بودند معتقد

 از یكى) مالك به را متعه جواز نظریه مرغینانى االسالم شیخ و

 را مالك استدالل و داده نسبت( سنت اهل گانه چهار پیشوایان

 حالل قبال متعه نكاح كه كند مى نقل چنین متعه بودن حالل به

 «2. »شود ثابت آن نسخ تا است باقى حكم همان در و بوده

بن -(1)  یر ا ید مى كث نا: گو لى، به ب مد نق بل بن اح  در حن

 «3. »دانسته مى جایز را موقت ازدواج اضطرار، موارد

 هفتاد با خود زمان در مكه فقیه و معروف دانشمند جریح ابن

 «4. »نمود ازدواج متعه صورت به زن

  نسخ طرفداران پاسخ

 بحث مفصال موضوع این در آیه همین تفسیر ذیل در هللاّ  شاء ان ما

 و شویم مى متعّرض اجمال طور به جا این در ولى نمود خواهیم

مان به ندازه ه فا ا نیم مى اكت بت كه ك نیم ثا سخى ك ین به ن  ا

 .است نیافته راه آیه

 :است متوقف موضوع دو به آیه این شدن نسخ: كه این توضیح

ید -1 بات با مود اث ستمتاع از مراد كه ن ین در ا یه، ا  آ

 .موقت ازدواج و متعه راه از هاست زن از استمتاع

__________________________________________________ 



 .520/ 2 منتقى، بر فقهى حاشیه( 1) 

 جا یك القدیر فتح با كه 385 البدایة، شرح فى الهدایة( 2) 

 شرح را كتاب این كه بابرتى محمد شیخ. است شده چاپ بوالق در

 ابن ولى كند مى تأیید را نسبت این خود شرح در است، نموده

 شده داده مالك به كه را نسبت این القدیر فتح در حنفى همام

ست، كار ا موده ان ست ن بد. ا باقى ع قانى مالكى ال  شرح در زر

صر بر خود بى مخت ضیاء، ا ید مى 190/ 3 ال قت: گو  ازدواج حقی

 شوهر طرف از عقد كه است این است، نسخ قابل همیشه كه موقت

 ذكر با و بفهماند وى به را مرد مقصود زن ولى یا و زن یا و

 آن ولى نشود واقع عقد خود در مدت ذكر اگر و شود اجرا مدت

صد را ند ق یز زن و ك مد ن شكالى هم باز بفه  رأى و ندارد ا

 كه است راهى بهترین این: گوید مى سپس. است چنین نیز مالك

 .شود مند بهره آن از تواند مى( مسافر) متعّزب شخص

 .474/ 1 كثیر، ابن تفسیر( 3) 

 .76/ 8 زرقانى، الضیاء ابى مختصر شرح( 4) 
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 .است گردیده حرام بعدا موقت ازدواج كه نمود اثبات باید -2

  اول مطلب اما

 ازدواج همان آیه در استمتاع از منظور كه نیست این در شكى

 زمینه این در زیادى روایات سنى و شیعه طریق از و است موقت

 :است شده وارد

بى ید مى قرط مام: گو ما ت حدثین و عل ته م ند گف ظور كه ا  از من

 اسالم صدر در كه است موقت ازدواج همان آیه این در استمتاع

 بدین را آیه این جبیر ابن و ابىّ  و عباس ابن حتى بود معمول

نده صورت ند خوا ما: »ا ستمتعتم ف لى منهنّ  به ا جل ا سّمى ا  م

جورهنّ  فآتوهنّ  نى« 1» «ا یده به یع نان عق له آ لى» جم جل ا  ا

 به را استمتاع این بودن موقت كه بوده آیه جزء نیز «مسمى

 .كند مى تطبیق كامال متعه موضوع با و رساند مى صراحت

 نقل علما و محدثین و مفسرین از كه گفتار همه این مقابل در

 این: گوید مى كه نمود توجه بصرى حسن گفتار به نباید گردید،

یه بوط آ ئم ازدواج به مر ست دا قت ازدواج نه ا صال و مو  ا

باره قت ازدواج در یه مو مده فرود اى آ ست نیا تى و ا ین ح  ا

یده بن به را عق باس ا هد و ع یز مجا سبت ن ست، داده ن  در ا

 ازدواج به را آیه این آنان دیگران، نقل به بنا كه صورتى



 بصرى حسن كه را چه آن گفتار این و اند دانسته مى مربوط موقت

 .كند مى تكذیب دهد، مى نسبت آنان به

ثرت صورت هر به یات ك یث و روا باره احاد بوت در شریع و ث  ت

 و ساخته نیاز بى و مستغنى آن اثبات زحمت از را ما ازدواج،

 :كه كند مى ثابت

 .است داشته وجود اسالم در ازدواجى و حكم چنین: اوال

یا و یه: ثان حث مورد آ بوط ب مان به مر  و بوده ازدواج نوع ه

 .باشد مى موقت ازدواج همان آیه این در استمتاع از منظور

 (1)- 

  دوم مطلب اما

ین یا كه ا قت ازدواج آ سخ بوده، جایز كه آن از پس مو  ن

 به و پابرجا و ثابت یا و است شده تبدیل حرمت به و گردیده

 است؟ باقى خود قوت

ظر به عاى ما ن سخ اد طل ن ساس بى و با ست ا ین و ا سخ ا  هیچ ن

  قابل شاهد و محكم دلیل گونه

__________________________________________________ 

 بر عالوه را باال قرائت كثیر ابن ،130/ 5 قرطبى، تفسیر( 1) 

 .دهد مى نسبت نیز سدى به آوردیم متن در كه نفر سه
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 بر موقت ازدواج نسخ طرفداران كه دالیلى زیرا ندارد اعتنایى

 اینك و است ضعیف و سست بسیار كنند، مى استناد و تكیه ها آن

 :پردازیم مى ها آن پاسخ به سپس و دالیل این نقل به ما

  طالق آیه با متعه آیه نسخ -1

 خداوند كه است شده نسخ طالق آیه با موقت ازدواج: گویند مى

 :فرماید مى

 «1. »ِلِعَدِتِهنَ  ف ط لُِّقوُهنَ  النِّساء   ط َلْقُتمُ  ِإذا الَنِبيُّ  أ یُّه ا یا

یامبر اى قت هر پ نان و ید، طالق را ز  در را( عده) قانون داد

 .كنید رعایت آن

ین تار ا بن به گف باس ا سبت ع ست، شده داده ن  كه صورتى در ا

 سرسخت طرفداران از او بلكه است دروغ وى درباره نسبتى چنین



قت ازدواج ندگى دوران در و بوده مو صرار آن جواز به اش ز  ا

 .ورزید مى

 :پاسخ

 رهگذر این از طالق آیه با متعه آیه در نسخ به التزام اگر

قه، زنان براى آیه این در كه است  و است شده واجب عّده مطّل

 این از است، طالق عده دوران از تر كوتاه متعه عده دوران چون

 سازند نمى هم با و هستند متغایر یكدیگر با حكم دو این جهت

 عده به مربوط كه اى آیه با متعه حكم كه گفت باید بنابراین

 استدالل این پاسخ است، یافته تغییر و گردیده نسخ است طالق

سیار شن ب ست، رو یرا ا ین نه ز یه ا یه نه و آ گر، آ  به دی

 آن بودن یكسان بر و ندارد داللت زنان هاى عده بودن یكنواخت

 تر كوتاه ازدواجى عده دوران اگر كه یافت نتوان دلیلى اصال

 .گردد ازدواج آن شدن نسخ دلیل باشد، دیگر هاى عده دوران از

  است دلیل این به طالق آیه با متعه آیه نسخ به اعتقاد اگر و

ین در كه یه ا نان براى آ كم ز شریع «طالق» ح ست، شده ت  در ا

 هم استدالل این جواب ندارد، وجود طالق «متعه» در كه صورتى

  آیه ولى است آمده آیه این در طالق حكم اگرچه زیرا است روشن

عرض طالق موارد به شده مت ست ن بودن تا ا  نوع یك در طالق ن

 .باشد آن شدن نسخ دلیل ازدواج

 اصال شیعه كه كند مى نقل مفسرین بعضى از المنار تفسیر مؤلف

 «2. »نیست قائل عده به

__________________________________________________ 

 .1/ طالق( 1) 

 .14 -13/ 5 المنار، تفسیر( 2) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  405: ص

قى گواه خود تو! خدایا ین، كه! ح تانى ا ست به ظیم بس ا  و ع

 علماى از شیعه كتب اینك و نابخشودنى و بزرگ بس است تهمتى

 چنین از اثرى ترین كوچك كه باشد مى دسترس در فعلى و گذشته

تار یده و گف چه عق ین در ندرت و شذوذ طور به گر تاب ا  ها ك

 .باشد اجماع و اتفاق مورد كه برسد كجا ندارد، وجود

یز شیعه براى آرى، ست روزى ن بر در كه ه سانى برا  به كه ك

نان ترا آ ند مى اف سبت و بند طل هاى ن نان به ناروا و با  آ

ند، مى ند قرار ده نین در و بگیر ست روزى چ ما كه ا  یاوه حت

 «1. »بود خواهند متضرر سرایان



 (1)- 

  ارث آیه با متعه آیه نسخ -2

مال سخ در دوم احت یه ن عه آ ین مت ست ا ین كه ا یه ا یه با آ  آ

 :فرماید مى خداوند كه جا آن است، گردیده نسخ ارث

 «2. »أ ْزواُجُكمْ  ت ر ك   ما ِنْصفُ  ل ُكمْ  و  

 .است زنانتان میراث نصف شما براى و

سخ در یه ن عه آ یه با مت ند مى مذكور آ ین چون: گوی یه ا  كه آ

 و كند مى ثابت را ارث حق شوهر، و زن میان در است، ارث آیه

یان در قت ازدواج با شوهر و زن م یز مو  جارى توارث قانون ن

 موقت، ازدواج بنابراین، برند، نمى ارث یكدیگر از یعنى نیست

 علقه چنین اگر و كند نمى ایجاد همسرى ارتباط و زوجّیت علقه

 شد، مى توارث موجب ارث آیه طبق كرد، مى ایجاد را ارتباط و

 حكم و كرده نسخ را متعه آیه ارث، آیه گفت باید كه است این

 .است داده تغییر را آن

 را آن كه «ارث» آیه با متعه آیه نسخ نظریه خالصه بود این

 نسبت بكر ابى بن قاسم و هللاّ  عبد بن سالم و مسیب بن سعید به

 «3. »اند داده

سخ ین پا له كه ا فى اد قت ازدواج در توراث ن ص» مو یه «مخّص  آ

  كه این بر نیست دلیلى و سند هیچ و است ارث

__________________________________________________ 

 اند بسته شیعه بر كه ها دروغ و افتراها این از اى پاره( 1) 

 .آمد خواهد 5 آیه حمد سوره تفسیر در

 .12/ نساء( 2) 

 .106 ،105 نحاس منسوخ، و ناسخ( 3) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        
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 در توارث مستلزم شكلى هر به و مطلق طور به همسرى و زوجیت

 در اسالم نظر از كه دارد وجود مواردى زیرا باشد زوجین میان

كدیگر از شوهر و زن موارد آن مى ارث ی ند ن  و مانع هیچ و بر

شكالى قت ازدواج كه ندارد ا یز مو كى ن شد، موارد آن از ی  با

 باشد، همسرش قاتل یا و كافر مرد، یا و زن از یكى اگر مثال

 .ببرد ارث خود مقتول همسر یا و مسلمان همسر از تواند نمى



 است این آورد، دست به توان مى آیه این از كه اى نتیجه آخرین

 ولى دارد دائم ازدواج به اختصاص همسران میان در توارث: كه

 !كجا؟ نسخ موضوع و كجا این

 (ص) خدا رسول گفتار با متعه آیه نسخ -3

مال سخ در سوم احت یه ن عه» آ ین «مت ست ا ین كه ا یه ا  به آ

 اهل زیرا است گردیده نسخ( ص) خدا رسول گفتار و سنت وسیله

قل سنت موده ن ند ن یر كه ا مؤمنین ام بن به( ع) ال باس ا  ع

 خیبر جنگ در( ص) خدا رسول زیرا هستى گمراهى مرد تو: فرمود

عه از نان مت شت خوردن و ز لى االغ گو هى اه مود ن  آن تو و. )ن

 رسول من: نموده نقل پدرش از سیره بن ربیع( دانى مى جایز را

 و بود ایستاده كعبه درب و ركن میان در كه دیدم را( ص) خدا

 و «متعه» از كه بودم داده اجازه شما به من! مردم: گفت مى

 براى را ازدواج این خداوند ولى كنید استفاده موقت ازدواج

مود حرام شما ستور و ن  زن شماها از یك هر نزد در داد د

عه شد، اى مت ها را آن با  به كه را چه آن و سازد آزادش و ر

 .نگیرد پس است داده ها آن

قل پدرش از سلمه -(1)  موده ن سول: كه ن نگ در( ص) خدا ر  ج

طاس، قت ازدواج به روز سه او جازه مو هى آن از سپس داد، ا  ن

 .نمود

 كنند نسخ را «متعه» آیه توانند نمى نیز ها روایت این پاسخ

 :زیرا

 .شود نمى ثابت واحد خبر با قرآن نسخ كه ایم گفته مكرر: اوال

یا ین: ثان یات ا عارض روا ست م یات با ا تواترى» روا  از كه «م

 خدا رسول نهى عدم و «متعه» بودن حالل درباره( ع) بیت اهل

 .است گردیده وارد آن، از( ص)

 رسول زندگى دوران از زمان یك در تنها حرمت ثبوت: ثالثا و

 آیه اصال وقت آن شاید زیرا نیست كافى آیه نسخ در( ص) خدا

عه» یده نازل «مت قت ازدواج و بود نگرد سالم در مو جود ا  و

شته ست دا یرا ا یات ز یادى روا یق به ز هل طر  شده وارد سنت ا

  زندگى آخر دوران در متعه حكم كه است
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سول مده( ص) خدا ر فت از مدتى تا و آ مر خال یز ع یان در ن  م

سلمین مول م سیله به سپس بوده، جایز و مع مر و حریم ع  شده ت

 .است



 مردود شود، وارد ها روایت این خالف بر روایتى اگر بنابراین

 .باشند نمى اعتبار و عمل مورد روایاتى چنین و بوده مطرود و

 قسمتى شود، روشن این از تر بیش مسئله حقیقت كه این براى و

 :آوریم مى جا این در نمونه عنوان به را ها روایت آن از

:  گفت مى كه شنیدم هللاّ  عبد بن جابر از: كند مى نقل زبیر ابو -1

 و خرما مشت یك برابر در بكر ابو و( ص) خدا رسول دوران در

 كه این تا نمودیم مى «متعه» روزى چند براى را ها زن آرد یا

مر یان در ع مر جر یث بن ع ین از حر هى ازدواج نوع ا مود ن . ن

«1» 

 نشسته هللاّ  عبد بن جابر نزد در من: گوید مى نضره ابو -2 -(1) 

صى كه بودم فت و شد وارد شخ نك: گ بد ای باس بن هللاّ  ع بد و ع  ع

یر بن هللاّ  ضوع در زب عه دو مو عه) مت عه و حج مت نان مت  با( ز

 هر ما آرى: گفت وى پاسخ در جابر. دارند نظر اختالف همدیگر

 سپس دادیم، انجام( ص) خدا رسول خود دوران در را «متعه» دو

مر هى ها آن از را ما ع مود ن گر و ن  بر ها آن دور به دی

 «2. »نگشتیم

بو باز -3 ضره ا قل جابر از: ن ند، مى ن مان در ك سول ز  خدا ر

 نمود، نهى ها آن از را ما عمر كه داشت وجود «متعه» دو( ص)

 «3. »نمودیم پیروى وى نهى از نیز ما

 است نموده نقل انصارى هللاّ  عبد بن جابر از: نضره ابو باز -4

مان در ما كه سول ز عه» دو( ص) خدا ر جام را «مت یم، ان  داد

 از و نمود نهى را ما عمر كه این تا زنان متعه و حج متعه

 «4. »نمودیم پیروى وى نهى

 زبیر بن هللاّ  عبد: گفتم جابر به كه: گوید مى نضره ابو باز -5

عه» از هى «مت ند مى ن لى ك بن و باس ا مر آن به ع ید، مى ا  نما

فت جابر بر: گ بره به را خ مان در ما آرى آوردى، اش خ سول ز  ر

بو و( ص) خدا كر ا عه ب مودیم، مت لى ن مر چون و فت به ع  خال

 است پیامبر همان پیامبر! مردم: گفت اش خطابه ضمن در رسید،

مان قرآن و لى قرآن ه عه» دو و مان در «مت سول ز ( ص) خدا ر

 از من كه داشت وجود

__________________________________________________ 
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هى ها آن موده ن جام بر و ام ن جازات دو، آن دادن ان  خواهم م

 یابم دست مردى به من اگر است، «زنان متعه» یكى ،-(1) نمود

قت ازدواج كه موده مو ست، ن یر در ا هانش ها سنگ ز . كنم مى پن

«1» 

 زیارت و عمره عمل از هللاّ  عبد بن جابر كه: كند مى نقل عطا -6

 رفتیم، وى منزل به دیدنش براى بود، كرده مراجعت خدا خانه

باره مردم لب در ند مى سؤال وى از گوناگون مطا من تا نمود  دا

 دوران در ما آرى: گفت جابر شد، كشانده متعه موضوع به سخن

 «2. »نمودیم استمتاع عمر و بكر ابو دوران و( ص) خدا رسول

 آخر در و آورده خود مسند در هم حنبل بن احمد را روایت این

 آخر فى كان اذا حّتى: »كه كند مى اضافه نیز را جمله این آن،

فة مر خال نى ،«ع ین تا یع خر كه ا فت دوران اوا مر خال  فرا ع

 «3. »رسید

 كتاب در «متعه» آیه كه است نموده نقل: حصین بن عمران -7

یده نازل خدا سول دوران در و گرد یز( ص) خدا ر مل آن بر ن  ع

 و نگردیده نازل كند، نسخ را آن كه هم دیگرى آیه و نمودیم

 «4. »رفت دنیا از تا ننمود نهى آن از نیز( ص) خدا رسول

 آورد مى «متعه» آیه تفسیر ذیل در را روایت این هم رازى فخر

 :كه كند مى نقل نیز را جمله این و

 «5. »داد فتوا باره این در خود دلخواه به مردى سپس

 ركاب در ها جنگ از یكى در كه كند مى نقل مسعود بن هللاّ  عبد -8

 رسول به نبودند، همراه به ما همسران و بودیم( ص) خدا رسول

 كه فرمایید مى اجازه آیا هللاّ  رسول یا: داشتیم عرضه( ص) خدا

 منع عمل این از را ما( ص) اكرم رسول كنیم؟ خصى را خودمان

مود، جازه سپس ن قت ازدواج ها زن با كه داد ا نیم مو  از و ك

 سپس مسعود ابن. بدهیم قرار اجرت و مهر ها بدان هایمان لباس

 :خواند را آیه این

 و   ل ُكمْ  هللاَُ  أ ح لَ  ما ط یِّباتِ  ُتح رُِّموا ال آم ُنوا اَلِذین   أ یُّه ا یا -(2) 

 «6. »اْلُمْعت ِدین   ُیحِبُّ  ال هللاَ   ِإنَ  ت ْعت ُدوا ال

__________________________________________________ 

ــنن( 1)  ــى، س ــاب ،7 ج بیهق ــاح ب ــه، نك ــى ،206 المتع  بیهق

ید مى سلم: گو ین م گرى صورت به را حدیث ا مام از دی قل ه  ن

 .است نموده
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 جواز باب ،4 ج مسلم، صحیح در جمله این با روایت این( 5) 
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 .87/ مائده( 6) 
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 خداوند كه را پاكیزه چیزهاى اید، آورده ایمان كه كسانى اى

 ننمایید تجاوز حد از و نكنید حرام است، كرده حالل شما براى

 «1. »ندارد دوست را متجاوزان خداوند زیرا

بل جه قا سك: تو بن تم سعود ا ین به م یه ا ئت و آ  به آن، قرا

 نبوده، پیامبرش و خدا طرف از متعه تحریم كه رساند مى صراحت

 وقوع به( ص) خدا رسول زمان از بعد كه است بوده امرى بلكه

 .است پیوسته

 نمودم سؤال متعه آیه از عیینه بن حكم از: گوید مى شعبه -9

یا كه سخ آ ست شده ن سخ نه؟ یا ا كم. نه: كه داد پا ضافه ح  ا

 نهى متعه از عمر اگر است فرموده( ع) مؤمنان امیر كه نمود

 «2. »فاسد و شقى شخص مگر شد نمى زنا مرتكب كسى كرد، نمى

 عطا از خود تفسیر در نیز قرطبى را( ع) مؤمنان امیر گفتار

 «3. »است آورده عباس ابن از او و

 :مؤلف

ظور شاید ین در كه «شقىّ » از من یت ا ته كار به روا ست، رف  ا

 گردیده تفسیر آن به هریره ابو روایت در كه است معنى همان

ست سول از وى. ا قل( ص) خدا ر ند مى ن مود روزى كه ك خل: فر  دا

 كیست؟ شقى هللاّ  رسول یا كردند سؤال شقى، شخص مگر شود نمى دوزخ

 نه و كند اطاعت را خدا نه كه گویند مى را كسى شقى: فرمود

 «4. »نماید خوددارى معاصى و گناهان از

طا -10 ید مى ع بن از من: گو باس ا فت مى كه شنیدم ع  خدا: »گ

 امت براى خدا سوى از بود رحمتى متعه زیرا را عمر كند رحمت

 زنا مرتكب كرد، نمى نهى آن از را مردم عمر اگر و( ص) محمد

 «5.« »معدود و كم اى عده مگر گردیدند نمى



ین -(1)  سمتى بود ا یاتى از ق باره كه روا عه» در ین و «مت  ا

 طریق از بود، نگردیده نسخ( ص) خدا رسول زمان در آن حكم كه

 .است آمده سنت اهل خود

__________________________________________________ 

 این بخارى كه بدانید كه این براى. 130/ 4 مسلم، صحیح( 1) 

نه را حدیث یف چگو موده تحر ست، ن خش در ا  به ها پاورقى ب

 .كنید مراجعه( 7) شماره پاورقى

 .9/ 5 متعه، آیه تفسیر ذیل در طبرى تفسیر( 2) 

 .130/ 5 قرطبى، تفسیر( 3) 

 .349/ 2 احمد، مسند( 4) 

 .147/ 2 جصاص القرآن، احكام( 5) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  410: ص

  متعه تحریم روایات بررسى

ین در ست الزم جا ا ین به ا ته ا جه نك مود تو یاتى: ن  كه روا

 سه بر اند، نموده تكیه و استناد ها آن به متعه نسخ طرفداران

 :است گونه

 از كه رسد مى سیره بن بیع به ها روایت این از مهمى قسمت -1

قل پدرش موده ن ین از اى پاره در و ن یات ا صریح روا یده ت  گرد

ست ین بر ا سول كه ا یان در( ص) خدا ر كن م قام و ر  در یا م

 دین در متعه كه نمود اعالن و ایستاد مقام و كعبه درب میان

 .است گردیده حرام قیامت روز تا من

سمت و -2 گرى ق یت از دی یر از هم ها روا نان ام قل( ع) مؤم  ن

یده ست گرد ضرت آن كه ا حریم ح عه» ت سول از را «مت ( ص) خدا ر

 .كند مى نقل

 .است شده نقل اكوع بن سلمة از ها آن از سوم قسمت و -3

 :پردازیم مى روایات گروه سه این بررسى به اینك

ما سمت آن ا یاتى از ق هى سبره به سندش كه روا  گردد، مى منت

 خبرى صورت هر به ولى است زیاد و متعدد ها آن نقل طریق گرچه

 مكرر و است شده نقل نفر یك از تنها اصل در كه «واحد» است

 .نیست درست واحد خبر با قرآن نسخ كه ایم گفته



ین بر عالوه ضمون، ا ین از اى پاره م یات ا لى گواه روا  و جع

ست ها آن بودن دروغ یرا ا قول ز ست مع سول كه نی  در( ص) خدا ر

 و بایستد مقام و ركن میان در مسلمانان از زیادى عده برابر

 نقل را آن كسى سبره جز به ولى نماید اعالن را حكمى تحریم

ند قع آن در. نك هاجر مو صار و م مام كه ان تار ت تار و گف  رف

! بودند؟ كجا ساختند، مى منعكس و گرفتند مى را( ص) خدا رسول

یانى مام كه راو شتند اهت تى دا كات چگونگى ح شاره و حر شم ا  چ

 تحریم» روایت نقل در كه بودند كجا در كنند، حفظ را پیامبر

عه مت روز تا مت ند؟ شركت سبره با «قیا شته! جوی  این، از گذ

مر خود جا در ع حریم در تا بود ك عه ت مان به مت یت ه  روا

 تحریم، آن بودن مدرك بى به كه نباشد نیازمند و كند استناد

تراف موده اع ها را آن و ن صمیم به تن ستند خود اراده و ت  م

ین بر عالوه! سازد؟ یات ها ا مدیگر با سبره روا عارض ه  مت

 از بعضى در زیرا كند مى تكذیب را دیگرى یك، هر و باشند مى

ین یات ا مده روا ین كه آ حریم ا كه فتح سال در ت  در و« 1» م

  كه آمده دیگر بعضى

__________________________________________________ 
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 «1. »است شده واقع الوداع حجة در تحریم این

 سبره از متعه تحریم در كه روایات از سلسله آن كه این خالصه

 اعتماد قابل و بوده مردود مختلف جهات از است، گردیده نقل

 .باشد نمى

 تحریم درباره( ع) مؤمنان امیر از كه روایاتى اما و -(1) 

 تمام زیرا باشند مى جعلى و دروغ مسلما است گردیده نقل متعه

 در مكه فتح سال تا متعه كه این بر دارند اتفاق مسلمانان

( ع) على كه ندارد امكان بنابراین است بوده باقى خود حلیت

 خبر عباس ابن به آن حرمت از مكه فتح از پیش خیبر جنگ در

 .دهد

 اصال شاید كه اند گفته سنت اهل علماى از بعضى جهت همین به

یان نگ» جر بر ج یت در «خی لى روا بوط( ع) ع حریم به مر شت ت  گو

لى هاى االغ شد اه حریم به نه با عه ت نا مت قل به ب قى ن  و منت

 داده را احتمال همین مورد این در هم عیینه ابن بیهقى، سنن

 .است گفته را سخن همین و

 :زیرا است باطل جهت دو از گفتار این ولى



 «نهى» كلمه چون است، عربى قواعد با مخالف احتمال این -1

ین در یت ا ها روا یت اول در هم آن بار، یك تن كر روا  شده ذ

 و كند مى بیان را نهى آن مكان و زمان «خیبر زمن» جمله است،

 دیگرى آن و متعه یكى است، بوده چیز دو هم نهى همان مورد

 در دو هر كه است این قاعده مقتضاى پس اهلى، هاى االغ گوشت

 اگر زیرا بگیرند قرار نهى مورد مكان همان در و زمان همان

 این نظرش البد «الجمعة یوم عمرا و زیدا اكرمت: »بگوید كسى

 .است داشته گرامى جمعه روز در را دو هر كه است

گر و ظور ا نده من ین گوی ها كه بود ا مر تن عه روز در را ع  جم

 :گفت مى گونه بدین است، داشته گرامى

 «اكرمت» جمله یعنى «الجمعة یوم عمرا اكرمت و زیدا اكرمت» 

 بار یك «نهى» جمله بحث مورد روایت در ولى گفت مى دوباره را

 .است شده گفته

ین تیم كه بود ا بق گف عد ط بى، قوا مان ظرف اد كر ز  در شده ذ

 كه است این حقیقت ولى دارد تعلق موضوع دو هر به روایت این

 .است اساس بى و دروغ اصل از روایات گونه این

 مؤمنان امیر از حنبل بن احمد و مسلم و بخارى كه روایتى -2

 اینك و دارد صریح مخالفت گفتار این با اند، نموده نقل( ع)

یت آن متن هى: »روا سول ن یه هللاّ  صّلى هللاّ  ر له و عل عة عن آ  مت

  یوم الّنساء
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بن سنن( 1)  جه ا هى باب ،133/ 1 اول، چاپ ما كاح عن الن  ن

 .المتعة نكاح باب ،324/ 1 داود، ابى سنن و المتعة

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  412: ص

بر حوم عن و خی مر ل سّیة الح سول« 1» «األن  روز در( ص) خدا ر

 .نمود نهى اهلى هاى االغ گوشت و زنان متعه از را ما خیبر

 راه روایت این به مزبور احتمال كنید، مى مالحظه كه طورى به

كم صدور بر و ندارد بر روز در ح مى و دارد صراحت خی  توان ن

 االغ گوشت از نهى و نبوده خیبر روز در متعه از نهى كه گفت

 .است بوده روز آن در

 جنگ در متعه تحریم وقوع متعه، باب در بیهقى این، بر عالوه

 «2. »است نموده نقل نیز عمر بن هللاّ  عبد از را خیبر



 كه است نموده نقل پدرش از اكوع بن سلمة كه روایتى اما و

سول طاس» سال در( ص) خدا ر ها «او عه به روز سه تن نان مت  ز

 .نمود نهى سپس و داد رخصت

ین -(1)  یت ا یز روا بر ن حد خ ست وا نین با كه ا برى چ سخ خ  ن

 .نیست درست قرآن آیه كردن

 عباس ابن به نسبت داشت، صحت موضوعى چنین اگر این بر عالوه

 تابعین و پیامبر اصحاب سایر و حریث بن عمرو و مسعود ابن و

 نهى متعه از( ص) خدا رسول واقعا اگر و ماند نمى مخفى آنان

موده بو چرا بود، ن كر ا مام در ب فتش دوران ت  قدغن را آن خال

كرد نین و ن مر همچ یز ع سمت در ن مى ق فتش هاى سال از مه  آن خال

 .نمود تحریم خالفتش، آخر دوران در تا كرد مى تجویز را

تار پیش، صفحات در بن گف باره را حزم ا یده در  از اى عده عق

 و نمودیم نقل بودند، باقى متعه حلیت در كه تابعین و صحابه

 حزم ابن گفتار كه دارد وجود باب این در هم زیادى هاى روایت

 ها روایت آن از قسمتى اینك كه كند مى تأیید باره این در را

 :آوریم مى جا این در را

بن یر ا هذیب در جر ثار ت سار بن سلیمان از اآل بد ام از ی  هللاّ  ع

 :كه كند مى نقل خثیمه ابى دختر

سافرى نه به شام از م بد ام) وى خا ید وارد( هللاّ  ع فت و گرد  گ

 همبستر وى با تا كن پیدا زنى است، كرده غلبه من بر عزوبت

بد ام! شوم ید مى هللاّ  ع نى به را او من: گو مایى ز  و كردم راهن

 عمل این بر را عادل نفر چند و گذاشتند قرار هم با دو این

ند شاهد فت و شد جدا زن آن از مدتى از پس او. گرفت مر. ر  ع

 چه آن آیا: نمود سؤال و خواست مرا شد، باخبر جریان این از

 .آرى: گفتم است؟ درست اند گفته من به زن فالن درباره كه

! بده اطالع من به برگردد مدینه به دوباره او اگر: گفت عمر

  به را جریان من برگشت، دوباره چون
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 عملى چنین چرا: گفت و خواست را او عمر رسانیدم، عمر اطالع

 كه است عملى این،: گفت عمر پاسخ در مرد آن دادى؟ انجام را

 آن تا ننمود منع مرا و دادم انجام( ص) خدا رسول دوران در



مت به كه روز ست خدا رح بو دوران در وى از پس و پیو كر ا  ب

 بعد رسید، بسر عمرش تا ننمود نهى نیز او دادم، انجام نیز

بو از كر ا یز ب فت دوران كه ن یده شروع تو خال ست، گرد ین ا  ا

مل جام را ع مروز به تا و ام داده ان نع تو از ا لوگیرى و م  ج

 بودم، كرده نهى قبال اگر! سوگند خدا به: گفت عمر. ام ندیده

 عموم به را متعه حرمت كه داد دستور سپس كردم، مى سنگسارت

 و مشخص زنا عمل با ازدواج مرز تا كنید آشكار و اعالن مردم

 .شوند جدا هم از

 ناسخ در داود ابو و خود مسند در یعلى ابو و جریر ابن باز

 به سبقت عمر اگر -(1) كه اند نموده نقل( ع) مؤمنان امیر از

 دیگر و ساختم مى وادار متعه به را مردم كرد، نمى متعه تحریم

 «1. »شقى و فاسد شخص مگر كرد نمى زنا

ین یت دو ا عاد از روا لف، اب لت مخت ند مى دال ین بر كن  كه ا

حریم عه ت بوده قبال مت كه ن مر دوران در بل ستور به و ع  وى د

 :زیرا است گرفته صورت

ین در -1 یت دو ا لى روا فر یك و( ع) ع گر صحابى ن  نام به دی

 خدا رسول زمان در متعه كه این بر دهند مى شهادت هللاّ  عبد امّ 

 آن خود پیش از عمر كه این تا نبوده حرام وى از بعد و( ص)

 .است كرده تحریم را

 اطمینانى مورد و عادل افراد كه است آمده اول روایت در -2

 بر را عمل این كه این بدون شدند، شاهد شامى مرد متعه بر

 معلوم و كنند، منع عمل این از را او یا و بگیرند ایراد وى

 و جایز و مباح عمل یك حتما «متعه» آنان عقیده به كه شود مى

 .است بوده معمول

 نهى «متعه» از( ص) خدا رسول: كه را شامى گفتار عمر خود -3

موده صدیق بود، نن مود ت ین در را او و ن تارش ا كذیب گف  ت

 .نكرد

 بودم، نموده نهى قبال اگر: »كه شامى مرد به عمر گفتار -4

سارت ین در «كردم مى سنگ نى ا مر كه دارد صراحت مع  از پیش ع

ین یان، ا عه جر سما را مت حریم ر كرده ت مت و ن  به را آن حر

طالع سانده مردم ا عد و بود نر ین از ب یان ا مه كه بود جر  ه

 .گرفت انجام عمر وسیله به ها این

 زنا تا كنید اعالن را متعه حرمت» كه عمر خود گفتار باز -5

 در «متعه» روز آن كه است این بر دلیل «گردد جدا ازدواج از

یان سلمانان م ست بوده شایع م مر و ا ست ع هى خوا  در را خود ن

 مورد این
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نان به ساند آ عه آن، از پس تا بر نا مصادیق از مت  شناخته ز

 .گردد خوددارى آن از و شود

 تحریم در مستقیم غیر یا مستقیم دخالت جریان این خود شاید

عه شته مت ست دا یرا ا كار ز مودن ان مر، ن مل ع  را شامى مرد ع

ین با) ین خود كه ا یت ا ساند مى روا ین كه ر مل ا یان در ع  م

 وى گوش به خبر چنین یك رسیدن و( است بوده شایع مسلمانان

ین با) موال كه ا نین مع بار چ ئى اخ شور اول شخص گوش به جز  ك

مى سد ن شنى به( ر شان رو هد مى ن بد كه د ین در ال یان ا  سّرى جر

ست بوده یان بر كه ا ین راو بر ا فى خ نده مخ نان خود یا ما  آ

مدا شى پرده ع موده پو ند، ن برش بوده، چه هر ا ست به خ  ما د

 .است نرسیده

ین بر عالوه ین كه ا یات ا یت با روا كوع بن سلمة روا  در ا

حریم عه ت ظر از مت مان ن یت و ز عارض تحریم، كیف شند مى م  و با

 قسمتى ما و است متوجه سلمه روایت به كه اشكاالتى بر عالوه

یم، پیش صفحات در را ها آن از شكال آورد گرى ا  آن در هم دی

 گفتــار در ســلمه روایــت: كــه ایــن آن و دارد وجــود روایــت

 هم ظهور معنى آن در بلكه ندارد صراحت متعه، نسخ طرفداران

 به روایت این در «نهى» كلمه كه رود مى احتمال زیرا ندارد

هول صیغه ظور و -(1) بوده مج ین از من هى ا مان ن هى ه مر ن  ع

 در رخصت، یعنى است، پیوسته وقوع به پیامبر از بعد كه باشد

 عمر به مربوط آخرش در هم نهى و پیامبر به مربوط روایت اول

 پیامبر كه بود خواهد چنین روایت معناى صورت این در و باشد

 .نمود نهى و منع آن، از عمر و بود داده متعه به رخصت

 است نگردیده ثابت عقالیى و مقبول دلیل با كه این سخن خالصه

سول كه عه» از( ص) خدا ر هى «مت ند ن یل از و ك هى عدم دال  ن

سول ین( ص) خدا ر ست ا مر كه ا حریم ع سبت خودش به را آن ت  ن

 انهى انا و هللاّ  رسول عهد على كانتا متعتان: »گفت چنین و داد

  متعه دو( ص) خدا رسول دوران در« 1» «علیهما اعاقب و عنهما

 ها آن دادن انجام بر و نموده نهى ها آن از من كه داشت وجود

 .نمود خواهم مجازات

گر هى ا سول طرف از ن یت( ص) خدا ر شت، واقع مر دا  جاى به ع

 .«عنهما النبى نهى» گفت مى «عنهما انهى»
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 ابو گذشت، متعه سلسله در كه است پنجم روایت همان این( 1) 

 در العمال كنز صاحب و عساكر ابن و طحاوى و لیث كاتب صالح

 جریر ابن ولى اند آورده را روایت این 294 -293/ 8 خود كتاب

بن و ساكر ا نا» جاى به ع هى ا ما ان له «عنه نا» جم ضرب ا  ا

 .اند نموده نقل «علیهما
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 علما اجماع با متعه آیه نسخ -4

 موقت ازدواج و متعه جواز گرچه كه پندارند چنین گروهى شاید

 این ولى بود گردیده ثابت اسالم در فراوان احادیث و آیه با

كم ین و ح یه ا ماع با آ ما اج شمندان و عل سالمى دان سخ ا  ن

 .است گردیده

ین جواب در ندار ا ماع: گوییم مى پ شف كه صورتى در اج  از كا

صوم قول شد( ع) مع یت نبا هد مدركیت و حج شت نخوا  در و دا

 از بعد و( ص) خدا رسول زمان در كه گردید روشن گذشته صفحات

 .نبود متعه تحریم از خبرى عمر خالفت از مدتى تا وى

 با را( ص) پیامبر سنت و خدا كتاب كه كند مى تجویز عقل آیا

تواى طا از كه اى عده ف شتباه و خ صون ا صوم و م ستند، مع  نی

 نسخ صورت این در باشد، درست مطلبى چنین اگر بگذاریم؟ كنار

 و صحیح روایات وسیله به كه احكامى یا و قرآن احكام تمام

 مساوى گفتار این بود، خواهد ممكن است، گردیده ثابت قطعى

 وجوب كه ندارد اشكالى و مانع هیچ: بگوییم كه است این با

 علما فتاواى و آرا وسیله به ها آن امثال و حج روزه، نماز،

 را مطلب این تواند نمى مسلمانى هیچ كه صورتى در گردد، نسخ

 .بپذیرد

سئله در عالوه به حریم م عه» ت ماعى ،«مت جود اج  و ندارد و

 به توان مى چگونه زیرا باشد، داشته وجود هم تواند نمى اساسا

حریم عه ت عاى مت ماع اد مود، اج یادى عده كه صورتى در ن  از ز

صحاب سول ا سلمانان( ص) خدا ر عد هاى دوران م ین با ب حریم ا  ت

 متعه حلیت طرفداران گفتار كه این خصوص به اند، بوده مخالف

 خداوند كه بیتى اهل است، موافق پیامبر بیت اهل گفتار با

جس یدى و ر نان از را پل طرف آ موده بر شتباه و دروغ از ن  و ا

لودگى نزه و پاك ها آ شان و ساخته شان م جت را گفتار  قرار ح

 .است داده



نابراین حریم براى ب عه ت تى مت حریم جز به عل مر ت  باقى ع

 به پیامبر سنت و مجید قرآن كه است واضح پر و -(1) ماند نمى

یروى مودن پ سته ن ست آن از تر الزم و تر شای گران از كه ا  دی

 .شود پیروى و تبعیت

 داد، رخصت حج متعه به عمر فرزند هللاّ  عبد چون كه جاست این از

تراض وى بر اى عده ند اع نه كه نمود فت راه پدرت با چگو  مخال

 تجویز را آن تو بود، نموده منع حج متعه از او كه پیمایى مى

نى؟ مى بد ك سخ در هللاّ  ع نان پا فت آ  خدا از شما بر واى: گ

مى سید؟ ن یا تر سول قانون آ سته( ص) خدا ر یت شای یروى و تبع  پ

 «1! »عمر؟ قانون یا است
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 :نتیجه

 كه آید مى بر چنین گفتیم، متعه درباره جا این تا چه آن از

 قول به و ثابت و پابرجا همچنان و نشده نسخ متعه حكم و آیه

 و است باطل و سست بسیار نسخ طرفداران دالیل و است باقى خود

 .نیست پذیر امكان قرآن نسخ سست، دالیل گونه این با

 :متعه در سنگسارى

 حكم موقت، ازدواج در عمر كه است شده وارد صحیح روایات در

جم مود صادر ر سمتى ما و ن ین از ق یات ا  صفحات در را روا

شته یم گذ نك و آورد ند ای یت چ گر روا یز دی ین در ن  جا ا

 :آوریم مى

 ولى نمودیم «متعه( »ص) خدا رسول دوران در: گوید مى جابر -1

 و خواست مى خداوند كه را چه آن: گفت رسید، خالفت به عمر چون

ست مى كه طور هر یامبرش براى خوا مود مى حالل پ  در قرآن و ن

 جریان خود به مخصوص مسیر در و گردیده، نازل خود خاص اهداف

 تمام را «عمره حج» است، داده دستور كه طورى همان پس دارد،

ید عى را ها زن با ازدواج و كن مى و قط ید، دائ  مرد هیچ نمای

 او كه این مگر آورد نخواهند من نزد به را اى كننده «متعه»

 «1. »نمود خواهم سنگسار را

لك از شافعى -2 بن از او ما یز او و شهاب ا قل عروة از ن  ن

موده ست ن له كه ا تر خو كیم دخ مر نزد به ح طاب بن ع فت خ  و ر

 وى از زن آن و كرده متعه را جوانى زن امیه پسر ربیعه: گفت



 ناراحتى با شنید را او سخن وقتى عمر -(1) است، شده آبستن

 اگر: گفت و آمد بیرون شد، مى كشیده زمین از دامنش كه شدید

نین جى چ عه بودم، كرده حرام قبال را ازدوا سار را ربی  سنگ

 «2. »نمودم مى

 سؤال عمر بن هللاّ  عبد از زنان متعه درباره: گوید مى نافع -3

فت او. شد ست، حرام گ ضافه گاه آن ا مود ا ید كه ن گر بدان  ا

 «3. »نمود مى سنگسارش آورد، مى دست به را عمل این مرتكب عمر

بد یر بن هللاّ  ع یز زب ین در ن مر روش باره ا فت پیش را ع  و گر

قت ازدواج كار را مو مود، ان بن ن باس ا فت وى به ع  مرد تو: گ

 به. كردى تحریم را مباح امر یك كه هستى سرى خیره و احمق

 خدا
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شواى دوران در ما سوگند گاران، پی سول پرهیز  به ،(ص) خدا ر

 .كردیم مى عمل موقت ازدواج

بن یر ا فت زب تر چه: گ ست به باره حاال كه ا حان خودت در  امت

نى گر! سوگند خدا به. ك ین به ا قدام كار ا نى ا سارت ك  سنگ

 «1. »كنم مى

 رواست چگونه زیرا است، انگیز شگفت بسیار زبیر ابن فرمان

 سنگسار به محكوم عمر فتواى با مخالفت جرم به مسلمان یك كه

مل در او كه صورتى در شود، ستور به خویش ع كم و قرآن د  ح

 .است نموده استناد و تكیه( ص) خدا رسول

 زنى با و نموده اجتهاد حكمى چنین در وى كه كنیم فرض اگر

قت ازدواج ست، كرده مو ها ا هادش در منت طا به را راه اجت  خ

 سنگسار و رجم حكم باز است، گردیده مرتكب اشتباه به و رفته

 با حدود كه است این نه مگر زیرا بود، نخواهد صحیح نمودن

 فرض جا این در ما را اجتهاد البته. شود مى برداشته شبهات

یازى كه صورتى در كردیم هاد به ن ست اجت یرا نی عه ز  در مت



سالم طع طور به ا ست جایز ق نان ا ضیح كه چ لى شد داده تو  دلی

 .ندارد وجود آن نسخ اثبات براى

 متعه مسئله در عمر فتواى میان در هست، فاصله قدر چه واقعا

 شرایط وجود با متعددى موارد در او كه حنیفه ابو فتواى با

 .است داده حكم آن سقوط به و نكرده اجرا را آن حد، اجراى

  به زنى با یا و خود محارم از یكى با مردى اگر: گوید مى مثال

یر طور ند ازدواج صحیح غ ستر او با و ك گر یا« 2» شود همب  ا

نى مردى جام براى را ز یر كارى ان ید اج نا وى با سپس نما  ز

 .است ساقط حد موارد این همه در كند،

 حد اجراى شرایط تمام كه موارد این همه در حنیفه ابو آرى

 و داند مى ساقط را حد است، مسّلم و قطعى حد، ثبوت و موجود

 وجود ازدواج اول صورت در كه كند مى استدالل چنین گفتارش بر

چه دارد، طل ازدواج گر ست با جود حدى ازدواج بودن با و ا  و

 اجرت این دهد، مى اجرت زن به مرد چون دوم صورت در و ندارد

قع در هر وا ست، او م یرا ا ند ز هر قرآن در خداو جرت را م  ا

 -(1« )3!! »نامد مى

  متعه درباره اساس بى پندارهاى

 نسخ عاملى هیچ با متعه حكم و آیه كه كردیم ثابت جا این تا

 و قوت به نیز اكنون هم و نگردیده
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 این. ندارد وجود آن نسخ بر دلیلى و است باقى خود استحكام

ست هى كه ا ین در گرو سئله ا قش م گرى ن  از و كرده بازى را دی

گر راه ند، شده وارد دی شكاالت ا سدى و ا عه براى مفا  و مت

شیده ازدواج ند ترا سیله بدین و ا سته و ند خوا ین كه ا كم ا  ح

سّلم یامبر و قرآن م سالم پ كد را( ص) ا موده را تار و ن  و گف

تواى مر ف تار خالف بر كه را ع یامبر و قرآن گف ست،( ص) پ  ا

 .كنند توجیه

 به و دهیم مى تغییر نسخ موضوع از را بحث مسیر جا این از ما

 :پردازیم مى اساس بى اشكاالت این



 زن عفاف قانون با «متعه» موضوع: گوید مى المنار تفسیر صاحب

 مردهــا ازدواج گونــه ایــن در زیــرا دارد منافــات ازدواج و

 و ندارند دیگرى چیز زنا و جنسى غریزه اشباع جز به منظورى

 دهند، مى باد بر را زنان آبروى و عفت واقع در عمل این با

 مردى اختیار در روز هر اجاره صورت به را خودش كه زنى چون

هد، مى قرار فت د صیتى و ع مى باقى وى براى شخ ند ن نین و ما  چ

 :گوید مى شاعر كه است معروف شعر مصداق زنى

صوالجة حذفت كّرة ها* ب جل فتلّقف جل من ر نى ر  توپى به او یع

ند مى گان با كه ما تاب چو گرش پاى از پایى و شود پر  دی

 .برباید

 منافات شریفه آیه مضمون با موقت ازدواج كه پنداشته او باز

 :گوید مى كه دارد

ِذین   و   مْ  اَل ُروجِِهمْ  ُه لى ِإالَ . حاِفُظون   ِلُف مْ   ع   م ل ك تْ  ما أ وْ  أ ْزواجِِه

 ُهمُ  ف ُأولِئك   ذِلك   و راء    اْبت غى ف م نِ . م ُلوِمین   غ ْیرُ  ف ِإَنُهمْ  أ ْیماُنُهمْ 

 «1. »العاُدون  

  به شدن آلوده از] را دامانشان[  كه مؤمنانى] شدند رستگار و

 آمیزش كنیزانشان و همسران با تنها و كنند مى حفظ[  عفتى بى

 غیر كه كسانى و ندارند مالمت آنان از گیرى بهره در كه دارند

 .تجاوزگرند كنند، طلب را این از

 از عمر جلوگیرى و تحریم: كه گوید مى باز المنار تفسیر صاحب

( ص) پیامبر از سخنى و روایت حتما و نبوده خود پیش از متعه

 كه باشد ثابت مطلب این اگر و است بوده شنیده متعه حرمت در

 را متعه كه است گفته و داده نسبت خود به را متعه تحریم وى

حریم من ما كنم، مى ت ظور حت ین وى من ست بوده ا حریم كه ا  ت

لى یان او را او عالن و ب موده ا جرا مورد به را آن یا و ن  ا

 .باشد كرده تشریع خود پیش از را حكم كه این نه است گذاشته

 صفحات در كه را چه آن واقع در گفتارش این با المنار صاحب

 است، آورده خود كتاب پیشین
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یده ته ناد موش را آن یا و گرف ست كرده فرا یرا ا  در او ز

ته پیش صفحات مر كه بود گف هاد روى از ع  خویش رأى با و اجت



 نظریه این در نیز( ص) پیامبر یاران و كرده حرام را «متعه»

 «1. »اند نموده موافقت وى با

 :مؤلف

 :گوییم مى اساس بى پندارهاى این پاسخ در ما

 بر مبتنى عفت، موضوع با موقت ازدواج منافات داستان اما -1

 موقت، همسر كه است كرده خیال چون المنار صاحب كه است این

سر ست، شرعى هم نا و «سفاح» را آن لذا نی یده ز ست، نام  در ا

 گفتیم و كردیم روشن را سخن این بودن اساس بى قبال كه صورتى

 ازدواج پیمان منتها است، شرعى ازدواج نیز موقت ازدواج كه

 براى هم گاهى و شود مى همیشگى گاهى ها پیمان دیگر مانند نیز

 منعقد موقت طور به حرام به ارتكاب از مصونیت و نیاز رفع

 .گردد مى

مین از -2 ساس بى جا ه تار بودن ا نار صاحب دوم گف یز الم  ن

 از فروج حفظ وجوب با موقت ازدواج: گوید مى كه گردد مى روشن

یر سران غ فات هم یرا دارد منا تى ز شن وق ید رو سر كه گرد  هم

قت یز مو ند ن سران مان مى هم ست، دائ گر ا ین براى جایى دی  ا

 .ماند نمى باقى ایراد

ما -3 یر ا نار صاحب تعب سر از الم قت هم جاره زن به مو  و اى ا

 گردد، مى دست به دست -(1) كه توپى به زنى چنین كردن تشبیه

گر ین ا شكال ا تراض و ا شد، صحیح اع جه با صل به متو شریع ا  ت

ین هد قانون ا سول خود دوران در كه بود خوا  بوده( ص) خدا ر

ست نى و ا نین كه ندارد مع شبیه چ بیح و ت مان به تق نى ز  معی

 مسلمانان تمام عقیده به كه( ص) پیامبر عصر و داشته اختصاص

 كه چیزى باشد، مستثنا گردید، مى استفاده قانون این از قطعا

 .بود خواهد قبیح و زشت همیشه است، قبیح و زشت

 گفتارش این در كه دارد ادعا المنار صاحب كه است تعجب جاى

یان جز قت ب حت و ندارد هدفى حقی صب تأثیر ت  قرار مذهبى تع

مى یرد ن صبى و گ مى كار به تع لى برد ن صب و  وادار را او تع

 مسلمانان اجماع و سنت و قرآن صراحت به كه را حكمى كند، مى

 .دهد قرار انتقاد مورد است، گردیده ثابت

 

ید ین با ته ا یز را نك ضافه ن نیم ا گر كه ك  صاحب قول به ا

 ممنوع و قبیح دیگر مرد به مرد یك از زنى شدن منتقل المنار

شد، ید با قال با گر مرد به مردى از زن یك انت سیله به دی  و

 صورتى در شود، ممنوع و قبیح هم كنیز فروش و خرید یا طالق

  نداشته ایرادى و اشكال مورد دو این در مسلمانى هیچ كه
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 .است آزاد اشكال این از المنار صاحب ولى است

 رقیت موضوع نیست، جایز متعه كه طور همان او عقیده به زیرا

گى و یز برد سا ن مى جایز اسا شد، ن یال به چون با جویز او خ  ت

ضوع گى مو سد برد نى مفا مراه به فراوا ما كه دارد ه  و عل

شمندان سالمى دان ین ا سد ا یان را مفا كرده ب كر از و ن  یا و ذ

 .اند ورزیده غفلت مفاسد این درك

 كه دائمى عقد هر: گوید مى كه است المنار صاحب همین باز و

 در است؛ باطل باشد، داشته طالق قصد اول از عقد آن در شوهر

 .است اسالمى علماى تمام فتواى مخالف نظریه این كه صورتى

 متعه تحریم كه كند مى اعتراف عمر كه این انگیزتر شگفت -4

 را عمر گفته المنار صاحب ولى اسالم، پیامبر از نه اوست، از

یل ند مى تأو ید مى و ك حریم كه گو مر طرف از ت بوده ع ست ن  و ا

 این كه صورتى در باشد، مى دیگر چیز گفتار این از عمر منظور

یل یه و تأو جه هیچ به توج ست صحیح و یرا نی حریم ز مر ت  یا ع

 اجتهاد یا و است بوده( ص) خدا رسول گفتار خالف بر اجتهاد

تار در گوار آن گف ست، بوده بزر نى ا هاد با یع كم خود اجت  ح

 این یا است كرده اعالن و استنباط پیامبر گفتار از را تحریم

قل كه یت ن ست روا حریم مورد در( ص) پیامبر از ا عه، ت  به مت

 باطل صورت سه هر ولى نیست، بیرون صورت سه این از تقدیر هر

 .باشد مى ایراد و اشكال داراى و

ما ین: سوم صورت ا حریم كه ا مر، ت قع در ع یت وا  كردن روا

 :است بوده( ص) پیامبر تحریم

تار ظاهر با: اوال مر گف ثر در كه ندارد سازش ع ین اك  ا

 .دهد مى نسبت خودش به را تحریم و نهى ها روایت

 تا متعه جواز: گوید مى كه است روایاتى با معارض: ثانیا و

خر فت دوران اوا مر خال یان در ع سلمانان م یان م شت، جر  سپس دا

 .گردید تحریم عمر وسیله به

 روایت این چرا و بود كجا بكر ابو خالفت دوران در عمر راستى

سول از كه را باره( ص) خدا ر حریم در عه ت قل مت  است، كرده ن

 عمر روایت فرض، به بنا -(1) ها این از گذشته! ننمود؟ اظهار

 .باشد قرآن ناسخ تواند نمى و نیست بیش واحدى خبر



ما و ین و: دوم صورت ا تار كه ا مر گف هاد ع ستنباط و اجت  ا

 :نیز مطلب این است، بوده( ص) خدا رسول گفتار از حرمت

( ص) خدا رسول اصحاب از كثیرى گروه گفتار و شهادت با: اوال

باح كه عه بودن م مان تا را مت فات ز سول و ید( ص) خدا ر  تأی

 .ندارد سازش كنند، مى

 خود گفتار با احتمال دو این ها، این همه از گذشته: ثانیا و

 متعه دو( ص) پیامبر عصر در است، گفته كه دارد منافات عمر

جود شت و حریم را ها آن من كه دا موده ت  را اش مرتكبین و ن

  مجازات
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مود، خواهم یرا ن ین از ز تار، ا نین گف ستفاده چ  كه شود مى ا

 به نه ندارد،( ص) خدا رسول خود به ارتباطى هیچ متعه تحریم

 از استنباط و اجتهاد عنوان به نه و وى از روایت نقل عنوان

 .وى گفتار

 كه اول صورت جز ماند، نمى باقى گفتار براى توجیهى جاى پس

 و قرآن برابر در نظر اظهار و اجتهاد ابتدایى، تحریم همان

ست پیامبر ین!! ا نه ا هاد، گو هاد اجت بل در اجت  به و نص مقا

یر گر تعب فت دی یامبر و قرآن با مخال ست پ جه هیچ به و ا  و

 .باشد استناد مورد و قبول قابل تواند نمى

 

ین بر و ساس ا ست و ا سلمانان كه مبنا هل) م حریم در( سنت ا  ت

 و ننموده پیروى عمر از موقت ازدواج در حد ثبوت و حج متعه

 .گرفتند نادیده حكم دو این در را او رأى و اجتهاد

 پیروى( ص) خدا رسول گفتار از كه است الزم مسلمانان بر! آرى

 باشد، او دستور خالف بر كه نظرى اظهار و اجتهاد هر و كنند

 :گوید مى مورد این در مجید قرآن و بگذارند كنار به

 ی ُكون   أ نْ  أ ْمرا   ر سُوُلهُ  و   هللاَُ  ق ض ى ِإذا ُمْؤِمن ة   ال و   ِلُمْؤِمن   كان   ما و  

 «1. »أ ْمِرِهمْ  ِمنْ  اْلخِی ر ةُ  ل ُهمُ 

مانى با زن و مرد هیچ گامى ندارد، حق ای  و خدا كه هن

یامبرش، مرى پ ند، الزم را ا یارى بدان بر در] اخت مان برا  فر

 .باشد داشته[ خدا

 كه را چه آن جز ام نكرده حالل من: فرمود نیز( ص) خدا رسول

 از كه را چه آن جز ام نكرده حرام و باشد نموده حالل خداوند،

 «2. »باشد گردیده حرام خدا سوى



 حق جز به من دهان از! سوگند خدا به: فرمود حضرت آن باز و

 «3. »نیاید بیرون دیگرى چیز

 ولى است حق و خدا طرف از بگوید،( ص) خدا رسول چه آن آرى،

 اعتذار مقام در و كرده پوشى چشم حقیقت این از قوشچى فاضل

 موجب مخالفتى چنین: كه گوید مى متعه تحریم موضوع در عمر از

 مجتهد یك مخالفت زیرا باشد، نمى عمر به نسبت ایراد و قدح

 «4. »ندارد تازگى اجتهادى مسائل در دیگر مجتهد با

 كه دارند اختالف موضوع این در ما علماى: گوید مى آمدى -(1) 

 وارد ها آن درباره صریح آیه كه احكامى در( ص) خدا رسول آیا

 عقیده به نه؟ یا نمود مى عمل خود اجتهاد به است، نگردیده

مد بل بن اح ضى و حن بو قا سف، ا یامبر یو ین در( ص) پ نه ا  گو

  شافعى نمود، مى عمل خودش اجتهاد به موارد

__________________________________________________ 

 .36/ احزاب( 1) 

قات( 2)  بن طب صر، چاپ سعد، ا مین به و 72/ 4 م ضمون ه  م

 .آورد مى نیز دیگرى روایت

 .است آورده داود ابو سنن از 66/ 1 التاج،( 3) 

 .امامت بحث تجرید، شرح( 4) 
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یز ساله در ن مان خویش ر یه ه ید را نظر موده تأی ست، ن  بدون ا

 .بدهد قطعى حكم كه این

 الحسن ابو و الجبار عبد قاضى و شافعى اصحاب از بعضى باز و

 .اند عقیده همین بر بصرى

مدى ضافه سپس آ ند مى ا یده به: كه ك ین من عق یه ا  صحیح نظر

شد مى یرا با قال ز هاد ع مودن اجت  از و ندارد اشكالى پیامبر ن

 «1. »است ثابت اجتهادى چنین نیز اخبار نظر

 اجتهاد جواز به كه كسانى: گوید مى باره این در آمدى باز،

یامبر براى ئل( ص) پ ستند، قا ین در ه ضوع ا ختالف مو ظر ا  ن

ند یا كه دار یامبر آ هادش در( ص) پ طا اجت شتباه و خ  هم ا

 نه؟ یا كند مى

 پیامبر براى را اجتهاد در اشتباه و خطا ما اصحاب از اى عده

مى روا و جایز( ص) ند، ن لى دان ثر و نى ها آن اك یروان یع  پ



لى حدیث، بائى ها، حنب هى و ها ج له، از گرو كان معتز طا ام  و خ

 در وى كه شرط بدین ولى اند، پذیرفته پیامبر براى را اشتباه

 .باشد نداشته استمرار خطا و اشتباه این

. هاست این با حق ما نظر به كه كند مى اضافه جا این در آمدى،

«2» 

 :نتیجه آخرین

 و نگردیده نسخ متعه آیه كه آید مى بر گفتیم چه آن همه از

كم نوز آن ح بت هم ه ست و ثا حریم و پابرجا مر ت یروانش، و ع  پ

 چه چنان خداست، كتاب با صریح مخالفت و نص مقابل در اجتهاد

 .دارند اعتراف حقیقت این بر آنان از گروهى

 خلفا روش از نمودن پیروى اینان عقیده به كرد، باید چه ولى

ــد ــروى مانن ــردن پی ــول روش از ك ــرم رس ــب و الزم( ص) اك  واج

 «3. »باشد مى

ترین صورت هر به ین در سخن به مان مورد ا ست ه بد كه ا  هللاّ  ع

ند مر فرز ته ع ست گف یا: ا تار آ سته( ص) پیامبر گف یت شای  تبع

 شیخ خود كه است همان جمله بهترین باز و!! عمر سنت یا است

مد بده مح سیر در ع نار تف یل در الم یه ذ القُ  آ تانِ  الَط ...  م َر

 «4. »است آورده

__________________________________________________ 

 .222/ 4 االحكام، اصول فى االحكام( 1) 

 .290 همان،( 2) 

 .519/ 2 منتقى، بر فقى حاشیه( 3) 

 را عبــده نظــر 8 شــماره تعلیقــه در تعلیقــات بخــش در( 4) 

 .فرمایید مطالعه طالق سه مسئله درباره
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 (14( )1)- 

  ارث آیه در نسخ

ل   و   نا ِلُك ا م واِلي   ج ع ْل دانِ  ت ر ك   ِمَم ون   و   اْلواِل ِذین   و   األْ ْقر ُب  اَل

ماُنُكمْ  ع ق د تْ  یب ُهمْ  ف آُتوُهمْ  أ ْی لِّ   ع لى كان   هللاَ   ِإنَ  ن ِص . ش ِهیدا   ء   ش يْ  ُك

«1» 



 و مادر و پدر میراث از كه دادیم قرار وارثانى كس هر براى

كان ند ارث نزدی یز] و ببر سانى[ ن نان با كه ك مان آ  پی

 و شاهد چیز همه به خداوند بپردازید، را نصیبشان اید، بسته

 .است ناظر

 :دارد وجود مختلفى هاى نظریه آیه این مفهوم در

ضى سرین از بع سمت مف خر ق یه آ ِذین   و   آ ماُنُكمْ  ع ق د تْ  اَل  را أ ْی

له خش و جم ستقلى ب ند مى م ند مى و دان ین: گوی له ا كم جم  ح

نه شته در را اى جداگا مالت با و بردا لى ج خش و قب یه اول ب  آ

باطى گر طرف از و ندارد ارت مه دی صیب» كل  در كه هم را «ن

 خیر و نصیحت و یارى به است، رفته كار به آیه آخر بخش همان

 دو این نظرگرفتن در با و اند نموده تفسیر آن امثال و خواهى

ته، ناى نك مان مع سمت ه یه از ق نین آ هد چ  هم به: »بود خوا

مان تان پی كى های صیحت و نی یر و ن ید خواهى خ شان و كن  یاری

 .«بدهید

 كه دارد بر در را ثابتى حكم یك مذكور آیه معنى، بنابراین

 .باشد نمى نسخ قابل

 به را...«  عقدت الذین و» جمله همان مفسرین از دیگرى گروه

 مرتبط آن با و كرده عطف آیه اول

__________________________________________________ 

 .33/ نساء( 1) 
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 ولى اند كرده تفسیر «ارث» به هم را «نصیب» كلمه و اند ساخته

 كار به آیه این در كه «یمین عقد» معناى در افراد این خود

 و عقد آن از منظور گویند، مى اى عده: دارند اختالف است، رفته

مان مان هر و برادرى پی گرى پی ست دی یت دوران در كه ا  جاهل

 نیز اسالم بردند، مى ارث همدیگر از پیمان طرفین و بود معمول

مان ین در را قانون ه یه ا ید آ مود تأی سمیت به را آن و ن  ر

 نسخ را قانون این و گردید نازل «ارث» آیه كه این تا شناخت

 :گفت و نمود

 «1. »هللاَِ  ِكتابِ  ِفي ِبب ْعض    أ ْولى ب ْعُضُهمْ  األْ ْرحامِ  ُأوُلوا و  

شاوندان و سبت خوی كدیگر به ن كامى در] ی قرر خدا كه اح  م

 .سزاوارترند دیگران از[  داشته

 خویشاوندان به خاصى بندى درجه با «ارث» شریفه، آیه این در

صاص ته اخت مان و یاف ثال و برادرى پی یه در كه آن ام  مورد آ



 خارج ارث سیستم از آیه این در شده شمرده «ارث» عامل بحث،

 .است شده نسخ آیه این با اّول آیه حكم گونه بدین و شده

ّران از سومى گروه ته مفس ند گف ظور: ا قد» من مین ع ها «ی  تن

 .شود مى نامیده «جریره ضامن» كه است جریمه در شركت پیمان

نابراین سیر، ب گر تف ظر ا ثر ن ماى اك هل عل پذیریم را سنت ا  ب

یره ضمان كه مل را جر مى ارث عا ند، ن ین در دان ید صورت ا  با

 اگر ولى« 2» است، شده نسخ ارث آیه با بحث مورد آیه: گفت

ظر بو -(1) ن فه ا یروان و حنی بول را او پ نیم ق  ضمان كه ك

یره ند، مى ارث سبب را جر ین در دان یه صورت ا سخ شریفه آ  ن

 است باقى خود قوت به هم هنوز كه را ثابت حكم یك و نگردیده

 .بردارد در

 همان به آیه این در را «یمین عقد» او پیروان و حنیفه ابو

 دانند مى ارث عامل نیز را آن و كنند مى تفسیر «جریره ضامن»

 با ارث آیه: كه كنند مى استدالل چنین آن نسخ عدم توجیه در و

 داده قرار ارثى نصیب «جریره ضمان» براى كه بحث مورد آیه

ست، فاتى ا جب تا ندارد منا سخ مو یرا گردد، آن ن یه ز  ارث آ

 نه دارد، مى مقدم وراث دیگر از ارث در را خویشاوندان تنها

ین یر بردن ارث كه ا شاوندان غ نع را خوی ند م سخ و ك  آن نا

 «3. »گردد

__________________________________________________ 
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لف مان: مؤ ته كه طور ه هوم در شد، گف ین مف یه ا گونگى و آ  چ

 آوردیم جا این در نظریه چهار كه اند گفته بسیار سخن آن نسخ

 استفاده آن ظاهر از كه طور همان آیه معناى ما نظر به ولى

 پس. بود خواهد «ارث» موجب پیمان و عقد كه است این شود، مى

 و ثابت و نشده نسخ است، آن متضمن كه حكمى و بحث مورد آیه

 .است عمل مورد و پابرجا

 منظور كه این بر كند مى داللت آیه سیاق: اوال كه این توضیح

 آن مانند و یارى معناى به را آن و است ارث «نصیب» كلمه از

 .است آیه صریح خالف بلكه ظاهر خالف كردن، تفسیر



یا ید: ثان جه با شت تو فه سه از بردن نام كه دا یه در طای  آ

 كند نمى داللت( ها پیمان هم خویشاوندان، مادر، و پدر) شریفه

 همدیگر با ارث در و بوده طبقه یك در طایفه سه این همه كه

 برد مى ارث مادر و پدر از فرزند زیرا هستند، مساوى و یكسان

 رسد، نمى ارث میت خویشاوندان از یك هیچ به فرزند بودن با و

 ارث كه است این شود، مى استفاده آیه این از كه چیزى تنها

ین به فه سه ا قل طای ما و گردد مى منت قدم ا ضى ت  وراث از بع

 به آیه این از كدام هیچ تقدمشان، عدم یا و دیگرى به نسبت

 روایات و دیگر آیات از خصوصیات و احكام این و آید نمى دست

 .شود مى استفاده

نابر تیم، چه آن ب ین در گف یه، ا مال طور به وراث آ مع اج  ج

 و پدر از فرزندان كه است شده اشاره ها آن همه به و گردیده

 همدیگر از ها پیمان هم و یكدیگر از نزدیك خویشاوندان مادر،

 یكسان طور به و هم سطح در توارث این آیا ولى برند مى ارث

 این در قسمت این متفاوت؟ و بندى درجه با یا گیرد مى انجام

 دیگر روایات و آیات در را آن باید و است نگردیده مطرح آیه

 .كرد وجو جست

یان لب ب شاوندى گاهى ارث سبب: مط بت و خوی هد قرا  بود، خوا

 خاصى احكام با كه خویشاوندانى و فرزندان مادر، پدر، مانند

 ارث موجــب پیمــان و عقــد گــاهى و برنــد مــى ارث همــدیگر از

 و آید مى وجود به زیر طریق چهار از هم پیمان این باشد، مى

 :گردد مى ارث موجب چهارگانه مراحل این تمام در

 در شوهر و زن كه است ازدواج عقد پیمان ها، پیمان از یكى -1

 .برند مى ارث یكدیگر از ازدواج پیمان اثر

ین گاهى -2 مان ا سیله به پی عت و یت و بی قق تبع  گردد مى مح

 مانند شود، مى نامیده «امامت والء یا و والیت پیمان» و -(1)

 والیت پیمان همان اثر در كه( ع) طاهرین ائمه و پیامبر والیت

  اى پاره در
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عان از موارد شان و تاب ند مى ارث پیروان بوت و بر نین ث  چ

 و است اتفاق مورد مسلمانان میان در( ص) پیامبر براى والیتى

كم ین ح نه ا مان گو سمتى در پی یات از ق هل خود روا یز سنت ا  ن

یده وارد ست گرد سول كه ا مود( ص) خدا ر نا» فر  ال من وارث ا

 «1. »ندارد وارث كه آنم وارث من: «له وارث

 اسالم، خلفاى و اوصیا براى پیمانى و والیت چنین ثبوت در باز

شكال جاى ید و ا ست ترد یرا نی یل با ز عى دال بت قط یده ثا  گرد



ست شینان كه ا یامبر جان ند به( ص) پ هت هر از او مان  ج

 به كه روایاتى و امامیه علماى كلمات و باشند مى وى نماینده

یق هل طر یت ا یده وارد( ع) ب قا گرد ین متف نى ا بت را مع  ثا

 .است نموده

ثر در گاهى -3 ین ا صى كه ا جاد شخ موده فردى در آزادى ای  ن

ست، مان نوع یك ا باط و پی صى ارت یان در خا  وجود به دو آن م

 .بود خواهد ارث سبب هم پیمان این كه آید مى

گر: مثال سى ا مود، آزاد را خویش برده ك قد ن مانى و ع  در پی

شان جود به میان ید مى و ین و آ قد نوع ا تق الء و» را ع  یا ع

 خویش شده آزاد برده از كننده آزاد و نامند مى «آزادى پیمان

 نیست اختالفى مسئله این در شیعه علماى میان در و برد مى ارث

هى و ماى از گرو هل عل یز سنت ا ین به ن مان ا  ارث سبب و پی

 .معتقدند آن بودن

 و گردد مى محقق ضمان عقد و پیمان وسیله به ارث نیز گاهى -4

 ها جریمه و ها زیان در كه بندند مى پیمان نفر دو كه این آن

مدیگر به مك ه صادى ك ند اقت مه و كن كدیگر جری هده به را ی  ع

ند، ین بگیر مان نوع ا یره ضمان» كه هم پی مان» یا و «جر  پی

مه در شركت یده «جری یده به شود، مى نام مام عق ما ت  و عل

شمندان جب شیعه دان  از «ضمان» طرف دو و گردد مى ارث مو

كدیگر ند مى ارث ی ماى از و بر هل عل یز سنت ا بو ن فه ا  و حنی

 .معتقدند ضمان و پیمان گونه این به ارث موضوع در وى یاران

 مطلب دو بر منوط بحث مورد آیه در نسخ ادعاى: كه این خالصه

 :است

كى ین ی سمت: كه ا خر ق یه آ ظر از آ نى ن ستقل مع  از جدا و م

سمت شد، آن اول ق یرا نبا ین در ز ظور صورت ا مه از من  كل

 نسخ قابل معنى این كه بود خواهد خواهى خیر و یارى «نصیب»

 .دادیم توضیح قبال كه چنان نیست،

ین دوم ظور: كه ا قد» از من مین ع مین در «ی سمت ه یه از ق  آ

 جریمه در شركت پیمان همان یعنى ،«جریره ضمان» تنها شریفه

شد، ین شرط به با ین كه ا نه ا مان گو عال را پی  ارث سبب ف

 هاى پیمان و برادرى پیمان آن، از منظور كه این یا و ندانیم

  اجماع به و علما تمام نظر به كه باشد دیگر

__________________________________________________ 
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 در. گردد نمى ثابت ارث هایى پیمان چنین با اسالمى دانشمندان

 بدانیم، آیه این ناسخ را ارث آیه توانیم مى ها صورت این همه

یرا یه ز حث مورد آ ین براى ب نه ا مان گو بت ارث ها، پی  ثا

 و عامل ارث، آیه طبق ها این از یك هیچ كه صورتى در كند، مى

مى ارث سبب شد، ن ین با ست ا چار به كه ا ید نا فت با كم كه گ  ح

 .است شده نسخ ارث آیه با آیه

لى ین در سخن و ست ا بت كه ا مودن ثا ین ن عانى و شرایط ا  و م

 بسیار شریفه آیه این در نسخ مقدمات همه این نمودن فراهم

شوار و سخت ست د تار یك و ا ساس بى گف یل از عارى و ا  دل

 :زیرا است بخش اطمینان

ما سمت كه: اول شرط ا خر ق یه آ ستقل آ شد، م ست، صحیح با  نی

 و مربوط آیه، آخر قسمت دادیم، توضیح قبال كه طورى به زیرا

 .است آن اول قسمت به معطوف

ما ظور كه: دوم شرط ا قد از من مین ع ها ی یره ضمان» تن  «جر

شد گردد، ارث سبب هم آن و با ین ن ست، فراهم هم شرط ا  نی

 :زیرا

ظور: اوال مان از من ها پی یره ضمان تن ست جر كه نی مام بل  ت

 این در نمودیم، اشاره ها آن به كه ها پیمان چهارگانه اقسام

 .است شده گنجانده كلمه

 ضمان» تنها عقد، آن از منظور كه هم فرض بر: ثانیا و -(1) 

 هم اكنون و است نگردیده نسخ جریره ضمان حكم باشد، «جریره

بت و باقى خود قوت به شد مى ثا یده به و با كى ما عق  از ی

 .رود مى شمار به ارث اسباب و عوامل
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 (15) 

 سكر آیه در نسخ

ِذین   أ یُّه ا یا وا اَل وا ال آم ُن الة   ت ْقر ُب ُتمْ  و   الَص ُكارى أ ْن ى  س  ح َت

 «1. »ت ُقوُلون   ما ت ْعل ُموا

 نزدیك نماز به مستى حالت در! اید آورده ایمان كه كسانى اى

 .گویید مى چه كه بدانید تا نشوید



یده به ثر عق ما اك ین عل یه ا سخ آ ست شده ن ما« 2. »ا  ا

 .است آیه كدام آن ناسخ كه است این در اختالفشان

 با آیه این كه شده نقل« 3» بصرى، حسن و مجاهد و قتاده از

 شده نقل عباس ابن از ولى است، گردیده نسخ خمر تحریم آیه

 :فرماید مى خداوند كه است شده نسخ وضو آیه با آیه این كه

. اْلم راِفقِ  ِإل ى أ ْیِدی ُكمْ  و   ُوُجوه ُكمْ  ف اْغِسُلوا الَصالةِ  ِإل ى ُقْمُتمْ  ِإذا

«4» 

گامى ماز به كه هن ستید، مى ن ست و صورت ای نج تا را ها د  آر

 .بشویید

 عقیده به كه بحث مورد آیه نسخ در نظریه دو خالصه بود این

 :زیرا است، اساس بى و باطل نظریه دو هر ما
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 :خمر تحریم آیه با سكر آیه نسخ اما -1

 نماز حال در تنها را شراب خوردن و مستى آیه، این گویند مى

 و نموده نسخ را حكم این خمر، تحریم آیه ولى كند، مى تحریم

 و خمر حرمت كه این آن و است كرده آن جایگزین را دیگرى حكم

 .ندارد اختصاص نماز حال به و است ثابت حاالت تمام در مستى

 وجه هیچ به آیه این اوال، كه: گوییم مى گفتار این پاسخ در

  آیه با تا ندارد نماز حال غیر در خوردن شراب جواز بر داللت

حریم مر ت سخ خ یا،. گردد ن بل ثان ین نزول از ق یه، ا  شراب آ

 شراب جواز آیه این از كه گفت توان مى چگونه پس بود، حرام

 .است گردیده نسخ دیگر آیه با و شد مى استفاده خوردن

ین در نه ا یاتى زمی مده روا ست آ تار كه ا ید را ما گف  تأی

 :ها روایت آن از چندى هاى نمونه اینك و نماید مى

 گردیده نازل آیه سه شراب، تحریم در: گوید مى عمر بن هللاّ  عبد

 :بود این آیه نخستین است،



ْئ ُلون ك   رِ  ع نِ  ی س رِ  و   اْلخ ْم لْ  اْلم ْیِس ما ُق م   ِفیِه یر   ِإْث ناِفعُ  و   ك ِب  م 

 «1. »ن ْفِعِهما ِمنْ  أ ْكب رُ  ِإْثُمُهما و   ِللَناسِ 

 گناه ها آن در! بگو كنند، مى سؤال قمار و شراب درباره تو از

 دربر مردم براى[  مادى نظر از] منافعى و است بزرگى زیان و

 .باشد مى شان نفع از تر بیش شان گناه ولى دارد،

بد ید مى هللاّ  ع ین چون: گو یه ا ند اى عده شد، نازل آ  شراب: گفت

 ما بگذار! هللاّ  رسول یا داشتند عرضه دیگر اى عده گردید، حرام

مان از نافعش ه گار كه م شاره بدان پرورد موده ا ست، ن  ا

ستفاده نیم ا سول -(1! )ك كرم ر بر در( ص) ا سته برا نان خوا  آ

 :بود این آیه آن و شد نازل دوم آیه تا نمود اختیار سكوت

 «2. » سُكارى أ ْنُتمْ  و   الَصالة   ت ْقر ُبوا ال

 «3. »است آورده نیز هریره ابو را روایت این نظیر

بو سیره ا قل م ست كرده ن یه چون كه ا حریم آ  نازل شراب ت

ید، مر گرد طاب بن ع فت خ ندا: گ كم! خداو  ما براى را شراب ح

 :گردید نازل آیه این گاه آن! كن بیان این از تر روشن

 «4. »ك ِبیر   ِإْثم   ِفیِهما ُقلْ  اْلم ْیِسرِ  و   اْلخ ْمرِ  ع نِ  ی سْئ ُلون ك  

ین یه ا مر براى آ نده ع لى شد خوا ید قانع او و ضه و نگرد  عر

 را شراب حكم! خداوندا: داشت
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 :آمد فرود آیه این! كن بیان تر روشن

 «1. » سُكارى أ ْنُتمْ  و   الَصالة   ت ْقر ُبوا ال آم ُنوا اَلِذین   أ یُّه ا یا

( ص) خدا رسول مؤذن آیه، این نزول از پس: گوید مى مسیره ابو

 به مستى حالت با كسى: نمود اعالن بلند صداى با اذان از بعد

ماز یك ن شود نزد ین! ن یه ا مر بر كه آ نده ع  براى او شد خوا

 بیان تر روشن نیز این از را خمر حكم! خدایا: گفت سوم بار

ما ین تا! فر یه كه ا ئده سوره آ یه چون و شد نازل ما  در آ



هاى له به آن انت ُتمْ  ف ه لْ  جم ون   أ ْن سید« 2» ُمْنت ُه یا» كه ر  از آ

ین صر ا ساد عن ناك و ف ید خوددارى خطر مر!« كرد؟ خواه ین ع  ا

یدارگر نداى ند صداى با و شنید را فزا جان و ب فت بل : گ

نا نا -انتهی یدیم جان گوش به آرى،« 3» انتهی  خوددارى. »خر

مودیم، مودیم خوددارى ن سائى.« ن یز ن مین ن  با را حدیث ه

 «4. »است نموده نقل مختصرى اختالف

 بحث مورد آیه نزول از قبل كه شود مى استفاده روایات این از

 تعقیب در نیز آیه این خود و بود گردیده نازل خمر حرمت حكم

 نظریه گفتیم كه است دالیل این به. است شده نازل حكم همان

 .است اساس بى و باطل خمر تحریم آیه با آیه این نسخ

 (1)- 

 :وضو آیه با سكر آیه نسخ اما و -2

 این گویند مى كه است این بحث، مورد آیه نسخ در دوم نظریه

یه یه با آ ضو آ سخ و یده ن ست گرد یرا ا ین ز یه ا ها آ ست تن  م

بودن ماز حال در ن ست مى الزم و شرط را ن یه و دان ضو آ  نازل و

یده، كم گرد سخ را آن ح مود ن ضو و ن ماز صحت شرط را و  قرار ن

 .داد

سخ در ین پا یه ا یز نظر سا: گوییم مى ن ین اسا یه، ا یا آ  و نف

تا كم با اثبا ضو ح باط و سخ آن با تا ندارد ارت  به گردد، ن

 حال در نماز كه است مقام این در بحث مورد آیه دیگر عبارت

 یا و بگیرد انجام وضو با نماز این خواه نیست، درست مستى

 نماز در وضو كه است این بیان مقام در هم وضو آیه. آن بدون

 .باشد مى الزم و شرط
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 ترین كوچك آیه دو این میان در كه شود مى روشن توضیح این با

 .گردد دیگرى آن ناسخ یكى تا ندارد وجود منافاتى

  پاسخى و پندارى



 در مستى از منظور كه اند كرده تصور چنین نسخ طرفداران شاید

ین یه ا ستى نوع یك آ فى م ست خفی لت كه ا یاورد، بار به غف  ن

 زیرا باشد، داشته نماز به توجهى ترین كوچك نتواند كه غفلتى

 را او خداوند تا باشد نمى متوجه او به تكلیفى صورت این در

یف مورد هد قرار تكل ندن از و د ماز خوا لت آن در ن نع حا  و م

 خفیف مستى نوع یك آیه این در مستى از منظور پس كند، نهیش

 چنین آیه این. نباشد تكلیف به توجه از مانع كه است جزئى و

صى ماز از را شخ ندن ن لت آن در خوا ستى و سكر حا یف م  و خف

 مكلف شخصى چنین علما اتفاق به صورتى در كند، مى منع جزئى

 این حكم بنابراین،. آن از ممنوع نه باشد مى نماز خواندن به

 وضو تنها را نماز شرط كه است گردیده نسخ وضو آیه با آیه

 .مستى عدم نه كند مى معرفى

 هم تصور این كه: گوییم مى پندار و گفتار این پاسخ در: پاسخ

سیار ساس بى ب ست ا یرا ا یه خود ز ستى آ له با را م ى: جم  ح َت

وا ون   ما ت ْعل ُم یان ،«1» ت ُقوُل ند مى ب ظور كه ك  همان آن، از من

 را خود شعور و درك آن، داشتن با شخص كه است مستى از مرحله

 .بدهد دست از

 باشد، مى متوجه مست افراد به شریفه آیه این در كه تكلیفى

قدان با قل ف فات شعور و ع یرا ندارد منا جام ز  نماز دادن ان

 چون شعور این فقدان ولى نیست، مقدور گرچه حالتى چنین در

 دادن توجه و نهى جهت بدین شده، حاصل مكلف خود اختیار با

 باالختیار الممتنع» چون ندارد، اشكالى حال این در تكلیف به

 غیر انسان خود اختیار با كه عملى هر: «االختیار فى ینا ال

 منافاتى عقاب و تكلیف صحت با عقل نظر از باشد، عمل قابل

 .ندارد

نابراین نه هیچ ب شكال گو ست مانعى و ا نین كه نی صى چ  از شخ

 این امثال و شود متوجه او به تكلیف و شود نهى نمازى چنین

نه یف گو سالم شرع در ها تكل ست فراوان ا مت» را ها آن كه ا  حر

فى ند مى «تكلی ظور هم گاهى و نام مت» ها آن از من ضعى حر  «و

 فساد بیان و ارشاد جهت یعنى است،
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طالن و ماز ب هى ن ست شده صادر ن ظور و ا طالن آن، من ماز ب  در ن

 .است مستى حال



تاه ین سخن كو ظور: كه ا ستى از من ین در م یه ا مان آ ستى ه  م

قل نداز بر ع لت و ا یز غف ست انگ شه كه ا جب همی طالن مو ماز ب  ن

هد فى هر بر و بود خوا جب و فرض مكل ست وا  فراهم از كه ا

 نماز حالتى چنین در و كند خوددارى حالت این مقدمات آوردن

 هیچ بنابراین. فسخ قابل غیر و ثابت است حكمى این. نخواند

 آیه حكم و ندارد وجود بحث مورد آیه در نسخ وقوع بر دلیل

 .است باقى خود قوت به و پابرجا
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 (16) 

 كفار مصونیت آیه در نسخ

ِذین   ِإالَ  ُلون   اَل لى ی ِص ن ُكمْ  ق ْوم    ِإ ن ُهمْ  و   ب ْی ثاق   ب ْی  جاُؤُكمْ  أ وْ  ِمی

ر تْ  ُدوُرُهمْ  ح ِص قاِتُلوُكمْ  أ نْ  ُص قاِتُلوا أ وْ  ُی  هللاَُ  شاء   ل وْ  و   ق ْوم ُهمْ  ُی

قات ُلوُكمْ  ع ل ْیُكمْ  ل س َلط ُهمْ  وُكمْ  ف ِإنِ  ف ل  قاِتُلوُكمْ  ف ل مْ  اْعت ز ُل  و   ُی

 «1. »س ِبیال   ع ل ْیِهمْ  ل ُكمْ  هللاَُ  ج ع ل   ف ما السَل م   ِإل ْیُكمُ  أ ْلق ْوا

ستى به]  ید دو گر[ نگیر نان م نان هم با كه را آ  شما پیما

مان سته پی ند، ب نان یا ا ند مى شما سوى به كه را آ  از و آی

 سر نه] اند شده ناتوان خود قوم با پیكار یا شما با پیكار

 اگر و[ خود قوم با مبارزه توانایى نه و دارند شما با جنگ

 پیكار شما با تا كند مى مسّلط شما بر را آنان بخواهد خداوند

 پیكار شما با كرده، گیرى كناره شما از اگر پس -(1) كنند،

ند كه] ننمود ند، صلح پیشنهاد[  بل ند كرد جازه شما به خداو  ا

 .شوید آنان متعّرض كه دهد نمى

فداران سخ طر ند مى ن ین: گوی یه ا فظ بر كه آ مان ح  عدم و پی

 با جنگ و جهاد آیه با دارد، داللت مشركین به ابتدایى تعرض

 .است شده نسخ مشركین

 حفظ یكى: است شده نسخ حكم دو آیه این در نظریه، بنابراین

 .آنان با جنگ آغاز دیگرى و مشركین پیمان

__________________________________________________ 

 .90/ نساء( 1) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  434: ص

سخ ین: پا یه ا شركین به آ باط م كه ندارد ارت باره بل  در

 از دوباره اسالم، به تظاهر از پس كه است شده نازل منافقینى

سالم ند رو ا فر به و گردانید ند ك جود قرائن. گرایید تى مو  ح



یان و سیاق یه خود جر ین به را ما شریفه آ نى ا لت مع  دال

ند، مى یرا ك یات ز لى آ ین كه قب یه ا له در آ مده ها آن دنبا  آ

 ارتباط چگونگى و ها آن درباره و است منافقین به مربوط است،

 رسد مى جا آن به تا گوید مى سخن ها آن با مسلمانان رفتار و

 :فرماید مى كه

ما ناِفِقین   فِي ل كُمْ  ف  ما أ ْرك س ُهمْ  هللاَُ  و   ِفئ ت ْینِ  اْلُم  أ   ك س ُبوا ِب

یُدون   ُدوا أ نْ  ُتِر ِللِ  م نْ  و   هللاَُ  أ ض لَ  م نْ  ت ْه ِد   ف ل نْ  هللاَُ  ُیْض . س ِبیال   ل هُ  ت ج

ُرون   ل وْ  و دُّوا ما ت ْكُف ون   ك ف ُروا ك  ُِذوا ف ال س واء   ف ت ُكوُن ْنُهمْ  ت َتخ  ِم

 اْقُتُلوُهمْ  و   ف خُُذوُهمْ  ت و َلْوا ف ِإنْ  هللاَِ  س ِبیلِ  ِفي ُیهاجُِروا ح َتى أ ْوِلیاء  

ثُ  ُِذوا ال و   و ج ْدُتُموُهمْ  ح ْی ْنُهمْ  ت َتخ یرا   ال و   و ِلیًّا ِم ِذین   ِإالَ . ن ِص  اَل

 «1... » ب ْین ُهمْ  و   ب ْین ُكمْ  ق ْوم    ِإلى ی ِصُلون  

 مورد آیه كه شود مى معلوم آیات، این سیاق گرفتن نظر در با

حث كم و ب باره آن ح نافقینى در ست شده وارد م  كافر قبال كه ا

ند، سالم سپس بود ته ظاهر به را ا ند، پذیرف لى ا  به هم باز و

شان شته باز كفر ند، گ ین ا نه ا فراد گو صطالح به كه ا هى ا  فق

 مگر شوند كشته باید آیه این نظر از شوند، مى نامیده «مرتد»

 :مورد دو در

ستن -1 سانى به ها آن پیو یان در كه ك نان م سلمانان و آ  م

 از مرتدین این به نیز آنان و باشد منعقد تعرض عدم پیمان

سلمانان طرف مان م صونیت و ا ند، م ین در ده مان صورت ا  ه

 ها آن به مسلمانان هاى پیمان هم كه امانى احترام به مرتدین

 .مانند مى مصون شدن كشته و قتل از اند، داده

 

 حكم هم اكنون و شود مى استفاده آیه این از چه آن است این

مین به نوال ه مه م سخ و دارد ادا یده ن یرى و نگرد  آن در تغی

 صورت در: گوید مى آیه این كه طورى همان زیرا است، نشده پیدا

مان تدین، به دادن ا صونیت مر مى ها آن م ست، حت لى ا ین و  ا

صونیت ست روزى تا م مان كه ا سلمانان پی شان هم با م  پیمان

 براى گردد، لغو آنان با پیمانشان اگر و باشد داشته ادامه

 ماند، نمى باقى محلى بود، متوجه مرتدین به نسبت كه مصونیتى

 و بجنگند مرتدین با دوباره توانند مى مسلمانان صورت این در

 طور همان باشید، داشته توجه ولى برسانند قتل به را آنان

حث اول در كه سخ ب شن ن مودیم، رو شته ن كم یك شدن بردا  به ح

فتن بین از سبب ضوع ر باطى آن، مو سخ به ارت ین و ندارد ن  ا

نه یر گو بدیل و تغی سخ ت یده ن مى نام ین در شود، ن یز جا ا  ن

  كه پیمانى: زیرا است، باب همین از مرتدین حكم تغییر
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یان در سلمانان م قد مشركین و م مدن فرود با بود منع  سوره آ

به غو تو ید ل هار مشركین به و گرد لت ماه چ  -(1) شد داده مه

ین در كه سالم یا مدت ا ند را ا  شهرهاى و بالد از یا و بپذیر

سالمى یرون ا ند ب یب بدین و رو گر ترت ین براى دی مان ا  و ا

صونیتى یه در كه م حث مورد آ ست شده وارد ب ضوعى ا  باقى مو

ند، ین نما مان كه بود ا صونیت ه فت بین از م مان و ر  از ا

 ها آن كشتن و مرتدین با قتال آن تبع به و شد ساقط اعتبار

 این و شد تجویز مجّددا بود، شده ممنوع امان همان علت به كه

 نسخ مقوله از روش تغییر این و گردید اعالن جهاد آیه در حكم

كم لى ح ست او كه نی له از بل یر مقو ضوع تغی یر یا و مو  تغی

 .است شرایط

 صلح آنان كه است این قتل از مرتدین مصونیت در دوم شرط -2

نه سالمت و جویا یز م سلمانان پیش به آم ند م  از را خود و آی

نگ نان با ج ند دور آ تداد، از پس و نگهدار جّددا ار ست م  د

 منظور كه باشید داشته توجه ولى بدهند مسلمانان به دوستى

ست دادن از ستى د ین دو ست ا هار كه ا سالم اظ موده ا  به و ن

ید بوت و توح تراف ن ند اع ین بر شاهد و نمای نى، ا یه مع  آ

 :گوید مى كه است دیگرى

 «1. »ُمْؤِمنا   ل سْت   السالم   ِإل ْیُكمُ   أ ْلقى ِلم نْ  ت ُقوُلوا ال و  

! نیستى مسلمان نگویید كند، مى سالم و صلح اظهار كه كسى به

نابراین، یه ب حث، مورد آ لت ب ند مى دال تد كه ك لى مر گر م  ا

هار به اظ ند تو سالم به و ك گردد، ا به بر بول اش تو ست ق  و ا

 به نیز شیعه فقهاى و كشت را او كردن توبه از پس توان نمى

مین ند ه ید قرآن در و معتقد یه هم مج یده وارد اى آ ست نگرد  ا

 را حكم این و كند داللت اطالق طور به مرتد قتل وجوب به كه

 .نماید نسخ

 و قتال جواز عدم حكم كه آیه این نسخ در گاهى: دیگر پندار

نگ فار با ج یه به دارد، بر در را ك نگ آ تال و ج ستناد ق  ا

 .كنند مى

لى سخ و ین: پا ستناد ا لى هم ا شن خی ست رو یرا ا كم ز تل ح  ق

شروط قاى به م ضوع ب ست مو بارت كه ا فر از ع شد، مى ك  در با

 ماند نمى میان در كفرى نمود، توبه ملى مرتد اگر كه صورتى

بق تا یه ط تال، آ كم ق تل ح جه او به ق جه در و شود متو  نتی



صونیتى یه كه م حث مورد آ تد براى ب یان مر سخ بود، كرده ب  ن

 .گردد

 به مرتد قتل حكم سنت اهل روایات و اخبار از بعضى در آرى،

 بنابر و است آمده اطالق طور
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ین یت ا تد ها، روا گر مر به ا ند، هم تو تل باز بك جب وى ق  وا

 ابو نسائى، ترمذى، حنبل، بن احمد بخارى، كه چنان باشد، مى

بن و داود جه ا بن از ما باس ا سول از او و ع قل( ص) خدا ر  ن

 كند، تبدیل دیگر مذهب به را خویش مذهب كس هر» كه است كرده

 ««1. »بكشید را او

 در و است توبه عدم به مشروط مرتد، قتل وجوب حكم ما نظر به

ین سئله ا ختالف م بل ا نایى قا ست اعت ها آرى، -(1. )نی  تن

فى ین در كه اختال شاهده جا ا ین در شود، مى م ست ا یا كه ا  آ

 صورت در و مستحب یا است واجب توبه سوى به مرتد نمودن دعوت

 توبه مدت، آن در اگر كه است چقدر آن مدت آیا دعوت، لزوم

 دعوت كه است این شیعه میان در مشهور برسد؟ قتل به نكرد،

 مدت بلكه نیست معینى مدت آن، براى و است واجب توبه سوى به

ست روزى تا آن كان كه ا شتن ام قال مدت آن در وى برگ كن ع  مم

 كه دارد مهلت روز سه تا تنها كه است شده گفته گاهى و باشد

گردد هار و بر به و ندامت اظ ند تو ین و ك یه ا  اى پاره به نظر

 نیز سنت اهل علماى اكثر است، شده داده نسبت شیعه علماى از

 استحباب به نیز یوسف ابو و حنیفه ابو و اند پذیرفته را آن

 .اند گردیده قائل مهلت روزه سه

 واجب ملى مرتد كشتن: گوید مى مرغینانى بكر ابو بن على ولى

ست ین بدون ا چك كه ا لى ترین كو لى و بو بن ع كر ا نانى ب  مرغی

ید مى شتن: گو تد ك لى مر جب م ست وا ین بدون ا چك كه ا  ترین كو

 ابن نقل به بنا منذر ابن و شافعى شود، داده او به مهلتى

 نكند، توبه ارتداد از پس بالفاصله مرتد اگر: گویند مى همام

 «2. »شود مى كشته

یات در كه طورى به صورت، هر به هل و شیعه روا  وارد سنت ا

یده ست، گرد شكال جاى ا ست ا كم كه نی تل ح تد ق سیله به مر  و

به به صورت در و گردد مى ساقط تو تل از تو صون ق ند مى م . ما

 قتل از را ملى مرتد مصونیت حكم كه بحث مورد آیه بنابراین،



 نگردیده نسخ عاملى هیچ با بردارد، در خاّصى موارد در گرچه

 .است
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 (17) 

 قضا آیه در نسخ

ن ُهمْ  ف اْحُكمْ  جاُؤك   ف ِإنْ  ِرضْ  أ وْ  ب ْی ِرضْ  ِإنْ  و   ع ْنُهمْ  أ ْع  ف ل نْ  ع ْنُهمْ  ُتْع

 ُیِحــبُّ  هللاَ   ِإنَ  ِباْلِقْســطِ  ب ْیــن ُهمْ  ف ــاْحُكمْ  ح ك ْمــت   ِإنْ  و   ش ــْیئا   ی ُضــرُّوك  

 «1. »اْلُمْقِسِطین  

 به یا و كن حكم میانشان در آمدند تو نزد به كتاب اهل اگر

 ضررى هیچ تو به كنى، نظر صرف آنان از اگر! واگذار خود حال

 داورى عدالت با كنى، داورى آنان میان در اگر و رسانند نمى

 .دارد دوست را دادگران خداوند، كه كن

ین در یه ا ظر از شریفه آ سخ ن سخ، عدم و ن یان در ن ما م  عل

 :دارد وجود اختالف

 و ثابت آن حكم كه این و قائلند نسخ عدم به: علما از اى عده

 و هستند عقیده بدین نیز شیعه علماى. است باقى خود قوت به

 .دارند نظر اتفاق و اجماع معنى این بر

نابراین گر ب هل ا تاب ا مات ك عاوى و محاك  نزد در را خویش د

 قضایى آئین طبق تواند مى او كنند، طرح مسلمان قاضى و حاكم

سالم یان در ا نان م كم آ ضاوت و ح ند ق  به را ها آن یا و ك

 .وابگذارد آئینشان

 كند مى نقل( ع) باقر امام از صحیح سند با نیز «طوسى شیخ» 

گر: كه هل ا یل و تورات ا مه انج  حاكم نزد در را خویش محاك

 كند حكم آنان میان در كه دارد اختیار او كنند، طرح مسلمان

 یا و
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 «1. »گوید ترك

ماى از -(1)  هل عل یز سنت ا براهیم شعبى، ن عى، ا طا نخ  و ع

لك مین ما یار را قول ه موده اخت ند ن لى« 2. »ا  از اى عده و

 از بعد كه دیگرى آیه با آیه این كه اند گفته سنت اهل علماى

 :است این آیه آن و است گردیده نسخ است، آمده آن

 «3. »أ ْهواء ُهمْ  ت َتِبعْ  ال و   هللاَُ  أ ْنز ل   ِبما ب ْین ُهمْ  ف اْحُكمْ 

هد از قل مجا یده ن ست گرد ست او كه ا كس به در ین ع یه، ا  نظر

 .داند مى دوم آیه ناسخ را اول آیه

 :مؤلف

ما ظر به ا قت ما ن ین حقی ست ا ین در كه ا یه ا سخى آ قع ن  وا

 كه دهد مى دستور قاضى به خداوند دوم آیه در زیرا است نشده

بق ند طرف از چه آن ط یده نازل خداو ست، گرد یان در ا هل م  ا

تاب ضاوت ك ند ق لى ك ظور و یه من ین اول آ ست ا ضى كه ا  در قا

ر آن عدم و قضا انجام  باید كند، حكم خواست اگر و است مخّی

 .دلبخواهى نه دهد انجام الهى آیین طبق و عدالت با

 اول آیه منتها است، یكى آیه دو هر معناى: دیگر عبارت به

 كه صورتى در كه كند مى بیان را دوم آیه حكم موضوع واقع در

ضى سلمان قا هد م یان در بخوا هل م تاب، ا كم ك ضاوت و ح ند ق  ك

 بنابراین،. دهد انجام خداپسندانه روش با و عدالت با باید

 متصور باشند مى یكدیگر مبّین و مفسر آیه دو این میان در نسخ

 .نیست

 كه دارد وجود زمینه این در فراوانى روایات این، از گذشته

مه از ستفاده ها آن ه ئده سوره كه شود مى ا ناى در ما  سفر اث

 نازل( ص) خدا رسول به جا یك و مجموع طور به( ص) خدا رسول

 یك باشند، مى سوره همان آیات از كه آیه دو هر پس است، شده

 ها آن از یكى كه نیست متصور و اند آمده فرود هم با و دفعه

 میان در: گفت باید كه است این باشد، منسوخ دیگرى و ناسخ

 .ندارد وجود نسخى اصال آیه دو این

 براى ولى آید، مى دست به روایات این از چه آن خالصه بود این

 ها روایت آن از قسمتى شود، روشن این از تر بیش حقیقت كه این

 :آوریم مى جا این در را
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سى -1 بد بن عی یر از خویش پدر از او و پدرش از هللاّ  ع  ام

 هایى سوره آخرین از مائده سوره: كه كند مى نقل( ع) مؤمنان

 نازل هنگامى سوره این و گردید نازل( ص) پیغمبر بر كه است

 وحى سنگینى اثر در و بود «شهبا» استر سوار حضرت آن كه شد

 «1. »گذاشت زمین بر زانو «شهبا»

 «غضبا» مهار من كه است نموده نقل چنین یزید دختر اسماء -2

صوص شتر یامبر مخ ته را( ص) پ گام آن در بودم، گرف موع هن  مج

ئده سوره ضرت آن بر ما یك و شد نازل ح ثر در بود، نزد  ا

 «2. »آید در زانو به شتر وحى، سنگینى

 مائده سوره كه است نموده نقل دیگر سند با اسماء -3 -(1) 

 شتر كمر بود، نزدیك و گردید نازل جا یك( ص) خدا پیامبر به

 «3. »بشكند را حضرت آن

 نزد به حجى سفر در من كه است نموده نقل نفیر بن جبیر -4

 :كرد سؤال عایشه. رفتم عایشه

یر ئده سوره! جب فتم خوانى؟ مى را ما فت گاه آن آرى،: گ : گ

 آن حالل است، آمده فرود كه است اى سوره آخرین مائده! بدانید

 .بدارید حرام را آن حرام و حالل را

 است نموده نقل قیس بن عطیة و حبیب بن ضمرة از عبید ابو -5

 :فرمود( ص) خدا رسول كه

 پس است، گردیده نازل كه است قرآن از اى سوره آخرین مائده

 «4. »بدانید حرام را آن حرام و حالل را سوره این حالل

 این بر دارند داللت كه هست ها این از غیر نیز دیگرى روایات

 سوره آخرین نزول، نظر از و شده نازل جا یك مائده سوره كه

 .باشد مى

 نمود ادعا توان مى چگونه روایات این وجود با عزیز، خواننده

 این و باشد مى آن دیگر آیه ناسخ سوره، این آیات از یكى كه

سخ مان ن سخ ه بل ن سیدن فرا از ق قت ر مل و ست ع ین در كه ا  ا

 چنین و بود خواهد فایده بى و لغو منسوخ آیه حكم تشریع صورت

 .ندارد امكان نسخى



 استفاده روایات این از نیز دیگرى مطلب این، بر عالوه -(2) 

ید كه شود مى تار مؤ ست ما گف ین آن و ا ست ا  از یك هیچ كه ا

 .است نشده نسخ سوره، این آیات
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 (18) 

  شهادت آیه در نسخ

 حِین   اْلم ْوتُ  أ ح د ُكمُ  ح ض ر   ِإذا ب ْیِنُكمْ  ش هاد ةُ  آم ُنوا اَلِذین   أ یُّه ا یا

 «1. »غ ْیِرُكمْ  ِمنْ  آخ رانِ  أ وْ  ِمْنُكمْ  ع ْدل   ذ وا اْثنانِ  اْلو ِصَیةِ 

سانى اى مان كه ك ید آورده ای كى مرگ كه گاه آن! ا  شما از ی

سد؛ فرا گام به ر صیت هن فر دو و تان از عادل آدم ن  یا و خود

 .بطلبید شهادت به دیگران از

یده به ماى عق ین شیعه عل یه ا كم شریفه آ  بر در را ثابتى ح

 .است سالم و مصون نسخ از و دارد

 كتاب اهل شهادت «غیركم من» جمله گرفتن نظر در با بنابراین

 اصحاب از گروهى. است نافذ و جایز سفر در مسلمانان وصیت بر

یامبر یاران و یز تابعین و( ص) پ ین ن یده ا ند، را عق  دار

 سعید مسیب، بن سعید شریح، عباس، ابن قیس، بن هللاّ  عبد مانند

 سدى و یعمر بن یحیى شعبى، سیرین، بن محمد عبیده، جبیر، بن

 پذیرفته را نظریه این ثورى سفیان نیز سنت اهل فقهاى از و

بو و ید ا یز عب ثر در ن ثرت ا فداران ك ین طر یه ا  آن به نظر

 .است شده متمایل

 این در حنیفه ابو و شافعى انس، بن مالك اسلم، بن زید ولى

یه قوع به آ سخ و ند ن ند مى و معتقد  شهادت صورت، هیچ در گوی

 «2. »نیست پذیرفته كافر شخص
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  آن دالیل و نسخ عدم

 وقوع به عقیده و است نشده نسخ شریفه آیه این ما عقیده به

 :زیرا اساس بى و باطل است پندارى آیه این در نسخ

 از كه است آمده سنت اهل و شیعه طریق به فراوانى روایات -1

 در مسلمانان وصیت بر كتاب اهل شهادت: شود مى استفاده ها آن

 چنان نباشد، پذیر امكان مسلمان شهادت كه است قبول صورتى

 در( ع) صادق امام كه كند مى نقل حكم بن هشام از كلینى كه

 و باشد غربت در شخصى اگر: فرمود «غیركم من اواخران» تفسیر

سلمانى جا آن در یدا م شود، پ باره ن صیت در یر شهادت وى و  غ

 «1. »است نافذ و جایز نیز مسلمان

یز شعبى -(1)  قل ن موده ن ست ن قا» در كه ا كى «دقو  از ی

 پیدا را مسلمانان از كسى چون و رسید فرا مرگ را مسلمانان

كرد صیت تا ن ند، و فر دو ك هل از ن تاب ا صیت به را ك  خود و

فت، شاهد ین گر فر دو ا فه وارد ن ند كو بو» نزد به و گردید  ا

سى شعرى مو ند «ا یان و آمد بالغ او به را جر ند، ا  و پول كرد

: گفت موسى ابو و دادند تحویل موسى ابو به را او هاى امانت

سول از پس نین( ص) خدا ر شامدى چ ست نداده رخ پی عد و ا  از ب

ماز صر ن فر دو آن به ع سم ن یا كه داد یاد ق سى مال به آ  مو

نت كرده خیا ند ن صیت در و ا ته دروغ او و ته در و نگف  هایش گف

 آنان كه است بوده همان وى وصیت و ثروت اند، نداده تغییرى

 آن كردند، یاد سوگند گونه بدین هم آنان و نمایند مى اظهار

 قبول مسلمان فرد یك وصیت درباره را شهادتشان موسى ابو گاه

 «2. »پذیرفت كرد

یاتى -2 صل در كه روا شته ف ضوع در گذ ئده سوره نزول مو  ما

یم، یل آورد مى دل ست محك سخ عدم بر ا ین ن یه ا یرا آ  آن از ز

  كه است اى سوره آخرین مائده سوره كه شود مى استفاده ها روایت

 حكمى هر و نگردیده نسخ آن آیات از یك هیچ و است آمده فرود

 آیات از یكى و پابرجاست و ثابت است، آمده سوره این در كه

 .ماست بحث مورد آیه همان سوره آن



 احتیاج نسخ كه است این مزبور آیه نسخ عدم بر سوم دلیل -3

 طرفداران كه دالیلى این از یك هیچ و دارد اثبات و دلیل به

 .كند ثابت را آن تواند نمى اند، نموده اقامه نسخ

__________________________________________________ 
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  نسخ به قائلین دالیل

مان شاره كه طور ه مودیم، ا هى ن ماى از گرو هل عل  سنت ا

 به نظریه این در و است شده نسخ بحث مورد آیه كه گویند مى

 مورد و آوریم مى را دالیل آن ما اینك. كنند مى استناد دالیلى

 :دهیم مى قرار تحلیل و تجزیه و بحث

ند مى -1 ند: گوی عال خداو ضایت مورد و عدالت شاهد، در مت  ر

 :است فرموده چنین و دانسته معتبر و شرط را بودن مسلمین

 «1. »الشُّه داءِ  ِمن   ت ْرض ْون   ِمَمنْ 

هانى ید گوا نان گواهى و شهادت به كه بگیر ضایت آ ید ر  و   دار

 «2. »ِمْنُكمْ  ع ْدل   ذ و يْ  أ شِْهُدوا

 .بگیرید شاهد را عادل نفر دو

ظر در با ضایت و عدالت شرط گرفتن ن  كافر چون شاهد، در ر

ــدالت داراى ــت ع ــه و نیس ــز او روش و طریق ــورد نی ــاى م  رض

سلمانان مى م شد، ن نابراین، با غو وى شهادت ب بار بى و ل  اعت

ست، ین در ا صیت در صورت ا یز و مى ن ند ن بول توا بر و مق  معت

 .است شده نسخ حكم این با بحث مورد آیه و باشد

سخ ین: پا ستدالل ا ند از ا هت، چ خدوش ج ست م یه اوال،: ا  اول آ

 وارد طالق به شهادت درباره دوم آیه و قرض به شهادت درباره

 وصیت به شهادت در كه ندارد داللت ها آن از یك هیچ و است شده

 دو این كه كنیم فرض اگر ثانیا،. -(1) است شرط عدالت نیز

یه طالق داراى آ ستند ا مام به و ه ین در شاملند، موارد ت  ا

 كه آیه دو آن بر باشد اى تبصره تواند مى بحث مورد آیه صورت

 و مقید حكم تواند نمى كلى و طلق زیرا دارند، شمول و اطالق

 تبصره مقید حكم موارد گونه این در بلكه كند، نسخ را محدود

 .بود خواهد كلى و مطلق براى استثنا و



كى -2 گر ی یل از دی فداران دال سخ طر عاى ن ماع اد ست اج  كه ا

 نیست قبول فاسق شهادت كه است این بر علما اجماع: گویند مى

 .شود نمى پذیرفته وى شهادت است، فاسق نیز كافر چون و

 طورى به زیرا است معنى بى مورد این در اجماع ادعاى: پاسخ

شن قبال كه ید، رو ما تر بیش گرد شمندان و عل هل شهادت دان  ا

 كه فاسق مسلمان شهادت و كنند مى قبول وصیت درباره را كتاب

سالم در ته ا ست، پذیرف مى نی ند ن یل توا شد آن دل  شهادت كه با

 پذیرفته است، اطمینان مورد و عادل خویش مذهب در كه كافرى

 .ندارد وجود دو این میان در اى مالزمه عقل نظر از زیرا نشود
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ند مى -3 یر در كافر شخص شهادت: گوی صیت مورد غ  طور به و

ماع ته اج ست پذیرف ضوع در و نی صیت مو ختالف مورد و ست ا  و ا

هرا ید ق ختالف مورد با ماع مورد به را ا فاق و اج شكوك و ات  م

 .نمود تطبیق و حمل متقین به را

سخ ظر در با: پا ین گرفتن ن یل كه ا سّلم دل  به مّتقن و م

 است، آمده دست به وصیت باب در كتاب اهل شهادت شدن پذیرفته

یه مودن تك نه بدین ن یل گو هى دال یت در وا بت نها جب و غرا  تع

ست تر و ا ین كه بود به ستدالل ا نده ا كس كن ین ع یل ا  را دل

 خدا رسول زمان در وصیت مورد در كافر شهادت بگوید و بیاورد

 خدا رسول دوران از پس ولى است بوده قبول مورد اجماعا( ص)

ین( ص) سئله ا ختالف مورد م یده ا ست گرد ید و ا ختالف مورد با  ا

 .نمود حمل اجماع مورد به را

  نتیجه

 نسخ ادعاى به دلیلى هیچ كه آید مى بر گفتیم چه آن همه از

ین در یه ا ید جز به آ هاى از اى عده از تقل تأخر فق جود م  و

نه و ندارد مى از توان مى چگو یده وارد قرآن در كه حك  گرد

 برداشت؟ دست كسى فتواى اثر در است،

 آخ رانِ  أ وْ  جمله معناى: گویند مى زهرى و حسن كه است تعجب جاى

نْ  ِرُكمْ  ِم ین در كه غ ْی یه ا جود شریفه آ ین ،-(1) دارد و ست ا  نی

 كه است این منظور بلكه دهند شهادت كتاب اهل و كافران كه

فر دو یا» یر ن قوام از غ شاوندان و ا ند شهادت شما خوی  «ده



نابراین نى، ب یه در مع صال شریفه آ لى ا سبت دلی بول به ن  ق

هل و كافر شهادت تاب ا جود ك یرا ندارد و یه در ز سمى آ  از ا

 .است نیامده میان به ها آن

ین تار ا شته گف ین از گذ یاتى با كه ا سیر در كه روا ین تف  ا

یه ست، شده وارد آ شد، مى مردود ا یز قرآن خود ظاهر با با  ن

خالف ست، م طاب مورد چون ا ین در خ یه ا ست مؤمنین آ بد و ا  ال

ید ظور با یركم» از من یز «غ یر ن شد مؤمن غ مان ها آن و با  ه

 .كفارند

 آن بودن خالى و آیه این اطالق كه است این توجه قابل نكته و

 اعم كند، مى داللت كافر شهادت پذیرفتن به شرایط، و قیود از

 این از اعم و كتابى غیر یا و باشد كتابى كافر كه این از

 .نباشد یا و باشد پذیر امكان مؤمنین خود از شهود اقامه كه

لى یات و نى روا ین در كه فراوا ست، شده وارد باب ا ین ا  ا

ها را شهادت تابى كافر شهادت به تن صیل كه مواردى به ك  تح

كن مؤمنین از شهود شد، مم صاص نبا ست داده اخت ین و ا  مورد ا

 است شده «مقید» روایت با كتاب اطالق كه است مواردى از یكى

 وسیله به جزئى و خاص حكم با قرآن كلى حكم دیگر عبارت به و

 .است برداشته استثنا شده، ثابت( ص) پیامبر گفتار
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 (19) 

 حصاد آیه در نسخ

و   و   ِذي ُه ات   أ ْنش أ   اَل شات   ج َن ر   و   م ْعُرو شات   غ ْی ْل   و   م ْعُرو  و   الَنخ

لَزْرع   فا   ا هُ  ُمخْت ِل ان   و   الَزْیتُون   و   ُأُكُل شاِبها   الرَُّم  غ یْر   و   ُمت 

وا ُمت شاِبه   نْ  ُكُل وا و   أ ْثم ر   ِإذا ث م ِرهِ  ِم هُ  آُت  ال و   ح صاِدهِ  ی ْوم   ح َق

 «1. »اْلُمسِْرِفین   ُیحِبُّ  ال ِإَنهُ  ُتسِْرُفوا

 ها داربست روى درختانش كه هایى باغ) معروش هاى باغ كه اوست

یر هاى باغ و( دارد قرار عروش غ یاز كه هایى باغ) م  به ن

 كه را زراعت انواع و نخل همچنین. آفرید را( ندارد داربست

ظر از یوه ن عم و م ند هم با ط یز] و متفاوت خت[ ن تون در  و زی

نار تى از كه را ا تى از و شبیه هم با جه فاوت جه ند ت  دار

 طعم كه حالى در است، یكدیگر شبیه ظاهرشان ساختمان و برگ)

 ثمر به كه هنگامى به آن میوه از) باشد مى متفاوت ها آن میوه

شیند، مى ید ن گام به را آن حق و بخور ید درو هن  و بپرداز

 .ندارد دوست را مسرفان خداوند كه نكنید اسراف



 و اند گردیده قائل نسخ به آیه این در سنت اهل علماى اكثر

 .دارند مختلفى توجیهات آن نسخ چگونگى در

 به آن حكم ولى شده وارد زكات درباره آیه این: گویند مى -1

ستثناى ندم، جو، ا ما گ شمش و خر یوه از ك گرى هاى م  در كه دی

ین یه ا مده آ سخ آ ست شده ن یرا ا ثر ز كه و اك مام بل صحاب ت  ا

 زكات ها روییدنى تمام در كه برآنند تابعانشان و( ص) پیامبر

 و «حنیفه ابو» تنها آرى،. نیست واجب
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 «نى» و «هیزم» جز به ها روئیدنى تمام در كه معتقدند «زفر» 

 «1. »شود پرداخته زكات باید «علوفه» و

ند مى -2 -(1)  ین: گوی یه ا یات با آ تار و روا سول گف  خدا ر

 یك و دهم یك به خود كلى حالت آن از زكات و گردیده نسخ( ص)

ستم صاص بی ته اخت ست، یاف نس و سدى ا لك بن ا سخ در ما یه ن  آ

 ابن: گویند مى گاهى و اند نموده انتخاب را نظریه این شریفه

 «2. »بودند عقیده این بر نیز حنیفه بن محمد و عباس

 به مربوط اصال آیه این: گویند مى هم گاهى نسخ طرفداران -3

 آمده آیه این در كه «نصیبى و حق» از منظور و باشد نمى زكات

 پرداختن كه است مستقلى حق و نصیب یك بلكه نیست، زكات است،

 .گردید نسخ زكات آیه با سپس بود، شده واجب آیه این با آن

ظر لى: ما ن ظر به و ین ما ن یه ا مل از یك هیچ با آ  سه عوا

 عقیده اساسا و نگردیده نسخ گویند، مى نسخ طرفداران كه گانه

 را ما گفتار زیر دالیل و است اساس بى و باطل آیه در نسخ به

 :كند مى تأیید

یات -1 نى روا مه از فراوا هل ائ یت ا ست به( ع) ب سیده ما د  ر

صیب و حق» كه ین در كه را «ن یه ا مده آ ست، آ  حق یك به ا

گرى یر دی كات از غ سیر ز ند كرده تف نان ا نى» كه چ  با «كلی

سناد قل خود ا ند مى ن یة كه ك جاج بن معاو فت مى ح مام از گ  ا

مود، مى كه شنیدم( ع) صادق شت در فر جود حق دو زرع و ك  و

 خود تو كه است حقى و شود مى گرفته تو از كه است حقى دارد،

 گرفته من از كه است حق كدام: داشتم عرضه. پردازى مى را آن

 از كه حقى: فرمود پردازم، مى خودم كه است حق كدام و شود مى

ته تو مان شود مى گرف ست و یك ده ه ست یك بی كات) ا ما و( ز  ا



قى مان پردازى مى خودت كه ح ست ه ند كه ا ید مى خداو  و»: فرما

 «3. »«حصاده یوم حّقه اتوا

بن یه ا یز مردو سناد با ن بو از خود ا  از او و خدرى سعید ا

سول كرم ر سیر در( ص) ا توا و» تف ه ا صاده یوم حّق نین «ح  چ

 به كه باشد مى ها سنبل همان حق این از منظور: كه است آورده

 «4. »ریزد مى زمین به كردن درو هنگام

 جا یك باشد مى آن آیات جزء بحث مورد آیه كه انعام سوره -2

  است آمده فرود مكه در دفعتا و
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لى یه و كات آ عد ز جرت از ب نه در و ه ست شده نازل مدی . ا

 زكات درباره بحث مورد آیه كه گفت توان مى چگونه بنابراین،

جوب و ست آن و كى و ا ین از ی یه دو ا كات آ سخ ز گرى آن نا  دی

 .است

 است، شده نازل جا یك و مكه در انعام سوره كه این در -(1) 

 حسن از خود اسناد با «كلینى» كه چنان داریم زیادى روایات

  یك انعام سوره: فرمود( ع) صادق امام كه كند مى نقل حمزه بن

 تعظیم و تجلیل با فرشته هزار هفتاد و شده نازل دفعتا و جا

 بار هفتاد خدا نام سوره این در چون. كردند مى بدرقه را آن

 چه سوره این خواندن كه دانستند مى مردم اگر است، شده ذكر

 «1. »ورزیدند نمى غفلت آن خواندن از دارد پاداشى و اجر

 شبانه انعام سوره: گوید مى او كه است شده نقل عباس ابن از

كه در جا یك و تاد و شد نازل م شته هزار هف طراف در فر  آن ا

 «2. »گفتند مى تسبیح بلند صداى با

ین از یات ا ثال و روا نین ها آن ام ید مى بر چ یه كه آ  مورد آ

 .است گردیده نازل زكات حكم آمدن از قبل و مكه در بحث

 مدینه در آیه این كه اند گفته ها بعضى كه كند مى نقل زجاج

 دلیلى كه این از گذشته گفتار، این ولى« 3. »است شده نازل



 گردید، اشاره ها آن به قبال كه هم فراوانى روایات با ندارد،

 .است مخالف

 چون: كه است این بحث مورد آیه نسخ عدم بر گواه آخرین -3

قت قى پرداختن و ین در كه ح یه ا گام شده وارد آ  كردن درو هن

ست، چار به ا ید نا ظور با ین از من یر حق، ا كات از غ شد ز  با

 كوبى خرمن و كردن درو از پس زكات دانیم مى كه طورى به زیرا

 .نمودن درو موقع در نه شود، مى پرداخت نمودن پیمانه و

یات و گرى روا یز دی باره كه ن نع در  به زرع كردن درو از م

 معنى این است، رسیده ما به( ع) بیت اهل ائمه از شب هنگام

ید را ند، مى تأی یرا ك ین در ز یات ا نع روا  به كردن درو از م

گام نه بدین شب هن یل گو ست شده تعل ین: كه ا مل ا جب ع  مو

 «4. »گردد مى درماندگان و بیچارگان محرومیت

 جعفر امام از خود اسناد با ابراهیم بن محمد بن جعفر -(2) 

ندش پدر از( ع) صادق یز او و ارجم قل پدرش از ن ند مى ن  كه ك

 شب هنگام به زراعت كردن درو و خرما چیدن از( ص) خدا رسول

  نموده نهى
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 نهى این راز شاید: گوید مى جا این در روایت ناقل جعفر. است

 «1. »باشد فقرا محرومیت همان

  اشكال یك پاسخ

ند مى اى عده ظور گوی یه در حق از من مان آ كات ه ست ز  ی ْوم   و ا

 بیان را حق این شدن واجب وقت است، آمده آیه در كه ح صاِدهِ 

 درو از بعد پرداختنش وقت زیرا را آن پرداختن وقت نه كند مى

نه و كردن خرمن كردن، مودن پیما شد مى ن ین با با ضیح، ا  تو

 حتما حق از منظور كه باشد این گواه تواند نمى «حصاده یوم»

 .نیست زكات



 «حصاده یوم» كه دهد مى نشان قرائن: گوییم مى آنان پاسخ در

 :زیرا آن، وجوب و تعلق وقت نه است، حق پرداختن وقت

 از كه حكمى به نه گیرد مى تعلق فعل معناى به زمانى قید -1

ستفاده آن گر مثال شود، مى ا ند ا عه روز» بگوی ید به جم  ز

ترام كن اح ین در «ب له، ا عه روز جم ید جم مان ق ست ز  براى ا

. آن وجوب و حكم براى نه داشتن گرامى و احترام دادن انجام

مین مه طور ه صاده یوم» كل یه، در «ح ید آ مان ق ست ز  براى ا

 .آن وجوب براى نه حق پرداختن

 بحث مورد آیه با تا شود نمى واجب كردن درو موقع در زكات -2

یق ند تطب كه ك بات كه روزى از بل قد حبو ند مى منع نه و گرد  دا

 تعلق زكات حق كند، مى صدق آن به گندم و جو اسم و بندند مى

یرد، مى نابراین گ كر ب گام» كردن ذ یه در «درو هن  شریفه، آ

یل شنى دل ست رو ین بر ا ین كه ا یر حق ا كات حق از غ جب ز  وا

 .است

گر گواه -3 ین بر دی ظور كه ا ین از من كات حق ا مى ز شد، ن  با

 نموده نهى اسراف از آیه این در متعال خداوند كه است این

ست هى و ا سراف از ن كات با ا جب ز ندازه و حد داراى كه وا  ا

 .ندارد تناسب است، معینى

 حق زكات، از غیر آیه این در حق از منظور شد روشن كه حاال

 آیه این با است آمده آن در زكات حكم كه اى آیه. است دیگرى

 .كند نسخ را آن تواند نمى و ندارد ارتباطى شریفه

  نتیجه

 آیه این در نسخ ادعاى كه گردید معلوم شد، گفته چه آن از

  است حقّ  نوعى وجوب اثبات به متوقف
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ند كه كات مان شت به ز ق زرع و ك ته مى تعّل ست گرف یه با و ا  آ

 طرفداران ولى است، شده آن جایگزین زكات و گردیده فسخ زكات

سخ لى ن ند دلی ند كه ندار نین بتوان بى حق چ بل را واج  از ق

جوب كات و بت ز ند، ثا یرا كن گر ز ند ا مر كه: بگوی مان و ا  فر

 مذكور حق بنابراین دارد، وجوب در ظهور آیه، این در موجود

 جوابشان در است، گردیده نسخ كه باشد مى واجب حق یك آیه در

ته مان: شود مى گف مر كه طور ه هور ا جوب در ظ  در دارد، و



 یك ظهور دو هر این و دارد ظهور هم بودن همیشگى و استمرار

 استمرار اگر چون ،-(1) باشد نمى عمل مورد مذكور آیه در جا

ظر در را یریم، ن جوب بگ گر و رود مى بین از خود به خود و  ا

جوب ظر در را و یریم ن ستمرار بگ هد بین از ا فت، خوا یرا ر  ز

 .نیست واجب دیگرى حق زكات جز به فعال كه دانیم مى

نابراین، چار ب ید نا كى در با صرف ظاهر دو از ی مود ت  یا ن

 باقى استمرارش و دوام در و نمود ید رفع وجوب ظاهر از باید

شت بوت به و گذا گر حق ث ستحبابى دی بد تا كه ا ست باقى ا  ا

تزم ید مل ستمرار و دوام از یا و گرد ست ا شید د جوب و ك  را و

شت باقى قوع به و گذا سخ و تزم ن ید مل لى گرد ها نه و  هیچ تن

حان یازى و رج مال براى امت بر در دوم احت مال برا  اول احت

جود كه ندارد و مال بل یاز و ترجیح اول احت  دارد تر بیش امت

 :زیرا

 كه است گردیده وارد( ع) هدى ائمه از فراوانى روایات: اوال

ستحباب به ستمرار و ا ین ا لت حق ا ند دال  پیش صفحات در و دار

 .آوردیم را روایات این از قسمتى

 صحابه میان در داشت، وجود واجبى حق چنین یك اگر: ثانیا و

 و شد مى معروف و شایع بعدى اعصار مسلمانان و( ص) خدا رسول

 مانند و ضحاك و عكرمه مانند نفر دو یا و یك تنها گفتار به

 .گردید نمى منحصر ها این

صه ین خال ظور: كه ا یه در حق از من حث، مورد آ  كه طور به ب

مام شمندان ت ند، شیعه دان ین معتقد ست ا كات بر عالوه كه ا  ز

 آن و گیرد مى تعلق انسان به مستحب طور به دیگر حق یك واجب

ین قع در كه ا یدن مو یوه چ بات، كردن درو و جات م  صاحبان حبو

عت و باغ ید زرا صیبى و سهم با قرا براى ن  تا سازند جدا ف

 شود، مى كشانده ها خانه به كه ها میوه بار دیدن از نیز آنان

ساس خود در یت اح ندگى و محروم ند درما  و آه جاى به و نكن

سرت، قه ح ندى و آذو شان و خود هاى نیازم  فراهم را فرزندان

ند ظور و آور ین در حق از من یه ا مان شریفه، آ ست سهم ه  فقرا

 این و دارد قرار زرع و باغ صاحبان هاى میوه و حبوبات در كه

 .است نشده نسخ و بوده ثابت پیوسته حق
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  لحوم آیه در نسخ



 ی ُكون   أ نْ  ِإالَ  ی ْطع ُمهُ  طاِعم    ع لى ُمح َرما   ِإل يَ  ُأوحِي   ما ِفي أ جِدُ  ال ُقلْ 

ما   أ وْ  م ْیت ة   ُْفوحا   د  م   أ وْ  م س یر   ل ْح هُ  خِنِز س   ف ِإَن ْقا   أ وْ  ِرْج لَ  ِفس  ُأِه

رِ  هِ  هللاَِ  ِلغ ْی ُطرَ  ف م نِ  ِب ر   اْض ك   ف ِإنَ  عاد   ال و   باغ   غ ْی ور   ر َب . ر حِیم   غ ُف

«1» 

  یابم نمى حرامى غذاى هیچ است، شده وحى من بر چه آن در! بگو

 شود ریخته بیرون[  حیوان بدن از] كه خونى یا مردار جز به

 گناه با كه حیوانى یا باشد مى نجس و پلید كه خوك گوشت یا

بح گام در و شده ذ یدن سر هن یر نام بر  آن بر( ها بت) خدا غ

ست شده برده ما. ا سى ا ضطر كه ك ین[  خوردن به] م مات ا  محر

 گناهى كند، روى زیاده یا و باشد لذت خواهان كه آن بى شود،

 .است مهربان آمرزنده پروردگارت زیرا نیست، او بر

فداران سخ طر ند مى ن ین كه: گوی یه ا سمتى آ حوم از ق  و ل

شت نات هاى گو حریم را حیوا یه و ت جویز را بق موده ت ست ن  و ا

تار با سپس سول گف عدها كه( ص) خدا ر ضى ب  هاى خوردنى از بع

 .است گردیده نسخ و نموده تحریم نیز را دیگر

ظر قت: ما ن ین حقی ست ا ین كه ا یه ا یز آ ند ن یات مان لى آ  قب

كم داراى سخ و بوده ثابتى ح یده ن ست، نگرد یرا ا ین: ز یه ا  آ

 و قانون یك با بعدا كه نبوده قانونگذارى و تشریع مقام در

كم گرى ح سخ دی كه گردد، ن ین بل یه ا ست مى آ قت یك از خوا  حقی

 موارد جز آیه نزول روز تا كه بدهد اطالع و خبر
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 خنزیر گوشت خون، میته،) شده اشاره ها آن به آیه در كه چندى

یوانى و یر نام به كه ح بح خدا غ نات( شود ذ  مأكوالت و حیوا

گر سالم در دی یده حرام ا ست بوده نگرد ین و ا فات ا  آن با منا

عدا كه ندارد نات ب گر حیوا حریم هم دی ند آن به و شده ت  چ

 در نسخ ادعاى بنابراین،. شود اضافه بوده حرام قبال كه مورد

 از كه «خبریه» جمله در نسخ زیرا ،-(1) نیست درست آیه این

 .ندارد معنى دهد، مى خبر واقعیتى یك

ما و یه ا شت كه شریفه آ ند به روز آن تا را حرام هاى گو  چ

 اضافى یا انحصار، و شمارش این از منظور ساخته، منحصر مورد

 را مأكوالتى خود پیش از مشركین كه معنى این به است نسبى و

 آیه این و بودند كرده تحریم نبود، حرام خدا قانون در كه

 معنى این و است آمده فرود آنان عقیده انكار و رد مقام در



حن و سیاق از یه ل بل آ ست به ق ید مى د ین یا و آ صر كه ا  ح

 موقع در حرام هاى گوشت كه معنى این به است، واقعى و حقیقى

ین نزول یه ا قا آ مان به دقی سمت ه یه در كه مأكوالت از ق  آ

 به و تر روشن اول معناى از معنى این و است بوده منحصر آمده

هم یك ف ست، تر نزد یرا ا ین ز یه ا كه در آ یل در و م سالم اوا  ا

یده نازل ست گرد هرا آن از پس و ا هاى ق گرى چیز  حرام هم دی

ست، شده كام چون ا سالم اح با و تدریج به ا  طول در و متناو

 و گردید نازل( ص) اسالم پیامبر زندگى دوران سال سه و بیست

ست بدیهى حریم كه ا مودن ت یزى ن حریم از پس چ یز ت گر چ  و دی

 .ندارد نسخ به ارتباطى حكم تدریجى نزول

 :خالصه

 مورد آیه اوال،: كه آید مى بر چنین شد، گفته چه آن همه از

حث قام در ب بار م ست اخ قام در نه ا شریع م گذارى و ت  و قانون

 آیه این در معدود مورد چند به ها گوشت كردن منحصر ثانیا،

 در نسخ صورت دو هر در و حقیقى حصر یا و است نسبى حصر یا

 .ندارد مفهومى آن
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 جهاد از فرار تحریم آیه در نسخ

ِذین   أ یُّه ا یا وا اَل یُتمُ  ِإذا آم ُن ِذین   ل ِق فا   ك ف ُروا اَل  ف ال ز ْح

 أ وْ  ِلِقتال   ُمت ح رِّفا   ِإالَ  ُدُبر هُ  ی ْوم ِئذ   ُیو لِِّهمْ  م نْ  و  . األْ ْدبار   ُتو لُّوُهمُ 

لى ُمت ح یِّزا   ن   ِبغ ض ب   باء   ف ق دْ  ِفئ ة    ِإ ْئس   و   ج ه َنمُ  م ْأواهُ  و   هللاَِ  ِم  ِب

 «1. »اْلم ِصیرُ 

سانى اى مان كه ك ید آورده ای یدان در! ا نگ م  كافران با كه ج

 پشت جنگ در كس هر و نكنید[ فرار] آنان به پشت برخوردید،

 به پیوستن براى یا و گیرى سنگر مورد در جز -كند آنان به

 در جایگاهش خریده، خود جان به را خدا خشم -رزمندگان گروه

هد دوزخ گاه چه. بود خوا ضى! بدى جای سرین از بع یده مف  عق

 است شده نسخ سوره همین از دیگرى آیه با آیه این كه دارند

 :است این آیه آن و

ف   اآلن   م   و   ع ْنُكمْ  هللاَُ  خ َف یُكمْ  أ نَ  ع ِل نْ  ف ِإنْ  ض ْعفا   ِف ْنُكمْ  ی ُك  ِمائ ة   ِم

 ِبِإْذنِ  أ ْلف ْینِ  ی ْغِلُبوا أ ْلف   ِمْنُكمْ  ی ُكنْ  ِإنْ  و   ِمائ ت ْینِ  ی ْغِلُبوا صاِبر ة  

 «2. »الَصاِبِرین   م ع   هللاَُ  و   هللاَِ 

نون یف شما بر خدا اك ست و داد تخف  و ضعف شما در كه دان

ست، ناتوانى گر پس ه صد شما از ا فر یك بار ن شند، برد  بر با



 خدا یارى به باشند نفر هزار اگر و شوند مى پیروز نفر دویست

 بر
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 .است صابران با خداوند كه شد خواهند پیروز نفر هزار دو

 كه شود مى استفاده چنین آیه این از: گویند مى نسخ طرفداران

 صورت این در باشد، تر كم كافران نصف از مسلمانان تعداد اگر

 و روند كنار نبرد میدان از نموده ترك را جنگ كه است جایز

ناره یرى ك یدان از گ نگ م مودن فرار و ج برد از ن بق كه ن  ط

 در و شده نسخ آیه این با بود، ممنوع و حرام اول آیه مضمون

 .شد مقرر مسلمانان براى تخفیفى جنگ،

ین یه بود ا سخ نظر ین در ن یه ا سبت كه شریفه آ  خود به ن

 «1. »است آنان از یكى ریاح ابى بن عطا و دارد طرفدارانى

ما -(1)  ظر به ا ین: ما ن یه ا سخ آ شده ن ست ن  كه چه آن و ا

فداران سخ طر گونگى در ن سخ چ ین ن یه ا ند، مى آ مى گوی ند ن  توا

 بــراى دوم آیــه در كــه تخفیفــى و باشــد آن نســخ بــر دلیــل

 اول آیه نسخ بر دلیل تواند نمى تنها نه است آمده مسلمانان

 این با است، آن نسخ عدم و استمرار بر دلیل خود بلكه باشد

ضیح یدان از فرار: كه تو نگ م سالم قانون در ج بق) ا ضمون ط  م

یه نوع صورتى در( اول آ ست حرام و مم عداد كه ا سلمانان ت  م

 ها آن تعداد كه صورتى در ولى نباشد كفار تعداد نصف از تر كم

صف از فار ن بق) شد تر كم ك ضمون ط یه م  از كردن فرار( دوم آ

 .باشد نمى حرام حتمى مرگ از خود دادن نجات و نبرد میدان

 وجود منافات تنها نه آیه دو این مفهوم میان در بنابراین،

 آیه دو آن معناى بلكه باشد دیگرى حكم ناسخ یكى تا ندارد

ته در هم به عى و عالى قانون یك آمیخ سئله در را طبی نگ م  ج

 احتمال و نیرو نداشتن صورت در كه این آن و آورد مى وجود به

بات مرگ دم تا پیروزى جب قدم ث نوع فرار و وا  صورت در و مم

 جنگ از فرار است، حتمى مرگ و شكست كه كافى نیروى نداشتن

 .است اشكال بال

 ابو هریره، ابو عمر، بن عمرو: است شده نقل كه طورى به ولى

بو سعید، ضرة ا بن مولى نافع ن مر، ا سن ع صرى، ح مه، ب  عكر



 مورد آیه حكم كه گویند مى ضحاك و حبیب ابى بن زید قتاده،

حث مت و ب نگ از فرار حر یت ج كه ندارد عموم ین بل كم ا  به ح

نگ سربازان صاص «بدر» ج شته اخت باره و دا نان در  نازل آ

 فرار بنابراین،. نمود شان تشویق پایدارى و جنگ به و گردیده

 .ندارد مانعى هیچ دیگر هاى جنگ در نبرد میدان از
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 آیه دو این میان نمودن جمع درباره گروهى، نظریه است این

 «1. »هاست آن از نیز حنیفه ابو كه

 :مؤلف

 كه اول نظریه از سستى و ضعف در و است باطل نیز نظریه این

 :زیرا نیست، تر كم بود نسخ نظریه

 در نه است گردیده نازل بدر جنگ پایان از بعد آیه این: اوال

 .باشد داشته آن به اختصاص تا آن اثناى

یا گر: ثان یه نزول مورد ا نگ مذكور، آ شد، هم بدر ج ما با  ا

بق عده ط صوص مورد،» قا ست مخ نى «نی مى یع  مورد یك در كه حك

 بلكه كند نمى پیدا اختصاص مورد همان به است، گردیده نازل

 قاعده، بنابراین داشت، خواهد عمومیت مشابه موارد تمام به

كم مت ح نگ از فرار حر نگ در كه ج مده بدر ج ست، آ مام به ا  ت

 كه هایى آیه ظاهر كه این خصوص به كند مى پیدا عمومیت ها جنگ

 ایها یا» جمله با و دارد عمومیت كند، مى بیان را حكم این

 .داند مى آیه این مشمول را خود موارد تمام «آمنوا الذین

 بحث، مورد آیه در كه آید مى بر چنین شد، گفته كه چه آن از

 :دارد وجود نظریه سه

یه -1 سخ نظر یه -2 ن صاص نظر نگ به اخت طالن -3 بدر ج  دو هر ب

یه یه نظر یه سوم، نظر ست نظر ضیح و ما یم تو نا كه داد  به ب

 براى و ها جنگ تمام در جنگ از فرار شریفه، آیه این مضمون

 -شود مى منجر حتمى شكست به كه زیاد ضعف مورد در جز -همیشه

 نسخ قابل غیر و ثابت است حكمى این و است جایز غیر و حرام

نوز و ستمرار هم ه ید و دارد ا یروى آن از با مود پ یه و ن  آ

 در را فرار شود، مى استفاده آن از «تخفیف» ظاهر به كه دوم

 .كند مى تجویز حتمى شكست و ضعف موارد



ین ظر بود ا یه در صحیح ن بن كه شریفه آ باس ا مام و« 2» ع  ت

 روایاتى و برآنند سنت اهل علماى اكثر و امامیه شیعه علماى

 را نظریه این است، شده وارد سنت اهل و شیعه طریق به كه هم

 :كه چنان كند، مى تأیید كامال
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: كه كند مى نقل چنین( ع) صادق امام از خود اسناد با كلینى

 :است هفت بزرگ گناهان تعداد» -(1)

 و پاك زن به دادن زنا نسبت و گردد واقع عمدا كه مؤمن قتل

 آن هر و یتیم مال خوردن و هجرت از بعد تعّرب و جنگ از فرار

.« است داده آتش وعده آن بر صراحت به قرآن در خداوند كه چه

«1» 

 بپرهیزید كه است نموده نقل( ص) خدا رسول از نیز هریره ابو

فت از ناه ه لك گ ضه. مه شتند عر سول یا: دا  كدام ها آن! هللاّ  ر

 ناحق، خون ریختن كردن، سحر خدا، به شرك: فرمود گناهانند؟

با تیم، مال خوردن خوردن، ر قع در ی نگ مو شت ج شمن به پ  د

مودن سبت و( كردن فرار) ن نا ن نان به دادن ز . مؤمن و پاك ز

«2» 
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  صلح آیه در نسخ

 «1. »ل ها ف اْجن حْ  ِللسَْلمِ  ج ن ُحوا ِإنْ  و  



! كن تمایل صلح به نیز تو نمودند، صلح به تمایل كفار اگر

ّرین از اى عده له از مفس بن جم باس، ا هد، ع ید مجا سلم، بن ز  ا

طا، مه، ع سن عكر صرى ح تاده و ب ند مى ق ین: گوی یه ا یه با آ  آ

سخ «سیف» یده ن ست، گرد یرا« 2» ا ین ز یه ا  سازش و صلح به آ

 .دهد مى فرمان جنگ به سیف، آیه ولى كند مى تشویق

ظر ین: ما ن یه ا یز آ ند ن یات مان لى آ ست قب سخى و ا  آن به ن

ته راه ست نیاف نوز و ا كم هم ه جرا الزم و باقى آن ح ست، اال  ا

 :زیرا

 به اختصاص دانند، مى آیه این ناسخ را آن كه «سیف» آیه: اوال

شركین یر شامل و دارد م مى ها آن غ شد، ن ین با ست ا سول كه ا  ر

هم سال در( ص) خدا جرت د سیحیان با ه جران م هل كه ن تاب ا  ك

 برائت سوره -(1) كه این با كرد، برقرار صلح پیمان بودند،

 یك و هجرت نهم سال در باشد، مى سوره همان در كه سیف آیه و

بل سال جران صلح از ق یده نازل ن گر بود، گرد یه ا  بر سیف آ

هل تاب ا یت و شمول ك شت، عموم سول دا صاراى با( ص) خدا ر  ن

 .كرد نمى منعقد صلح پیمان -بودند كتاب اهل كه -نجران
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 است، مشركین به مخصوص «سیف» آیه كه شود مى روشن جا این از

لى یه و یت صلح آ كم یك و دارد عموم لى ح مومى و ك  بر در را ع

 كتاب اهل به و خورده استثنا و تخصیص سیف آیه با كه دارد

 غیر تخصیص و استثنا كه است بدیهى. است كرده پیدا اختصاص

 .است نسخ از

یا و جوب: ثان نگ و شركین با ج بودن جایز و م نان با صلح ن  آ

 و قدرت از مشركین برابر در مسلمانان كه است این به مشروط

ناتى خوردار امكا مال و بوده بر به احت یروزى و غل  براى پ

سلمانان یان در م شد م یر در و با ین غ  با سازش و صلح صورت ا

 در( ص) خدا رسول كه چنان ندارد، اشكالى و ایراد هیچ كفار

نگ یه» ج ین از «حدیب ستفاده قانون ا موده ا  پیمان قریش با ن

 .نمود برقرار صلح

ین با تار ا لوم گف ید مع یه كه گرد یه با صلح آ سخ سیف آ  ن

یده ست، نگرد هى ا نگ و ضعف صورت در صلح منت  صورت در ج

 :فرماید مى خداوند كه چنان است، مسلمانان برترى و نیرومندى



ُتمُ  و   السَْلمِ  ِإل ى ت ْدُعوا و   ت ِهُنوا ف ال  ل نْ  و   م ع ُكمْ  هللاَُ  و   األْ ْعل ْون   أ ْن

 «1. »أ ْعمال ُكمْ  ی ِتر ُكمْ 

گز پس ست هر شوید س شمنان و ن لت] صلح به را د عوت[ بار ذ  د

ید ید شما كه حالى در نكن ند و برتر ست با خداو  از و شما

 .كرد نخواهد كم شما اعمال[  ثواب]

نیم مى ین كه بی یه ا مان آ ندى ه ترى و نیروم سلمانان بر  را م

 .است داده قرار صلح تقاضاى عدم عامل و علت
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  جنگ در استقامت آیه در نسخ

 ِعشُْرون   ِمْنُكمْ  ی ُكنْ  ِإنْ  اْلِقتالِ  ع ل ى اْلُمْؤِمِنین   ح رِّضِ  الَنِبيُّ  أ یُّه ا یا

ْنُكمْ  ی ُكنْ  ِإنْ  و   ِمائ ت ْینِ  ی ْغِلُبوا صاِبُرون     ِمن   أ ْلفا   ی ْغِلُبوا ِمائ ة   ِم

 أ نَ  ع ِلم   و   ع ْنُكمْ  هللاَُ  خ َفف   اآلن  . ی ْفق ُهون   ال ق ْوم   ِبأ َنُهمْ  ك ف ُروا اَلِذین  

یُكمْ  نْ  ف ِإنْ  ض ْعفا   ِف ْنُكمْ  ی ُك وا صاِبر ة   ِمائ ة   ِم ائ ت ْینِ  ی ْغِلُب  ِإنْ  و   ِم

 «1. »الَصاِبِرین   م ع   هللاَُ  و   هللاَِ  ِبِإْذنِ  أ ْلف ْینِ  ی ْغِلُبوا أ ْلف   ِمْنُكمْ  ی ُكنْ 

 از اگر كه كن ترغیب دشمن با جنگ به را مؤمنان! پیامبر اى

 و گردند مى پیروز تن دویست بر بورزند استقامت تن بیست شما

 بود خواهند پیروز دشمن از نفر هزار بر باشند نفر صد اگر

 شما بر خدا االن. فهمند نمى كه هستند مردمانى آنان كه زیرا

یف ست و داد تخف ست، ناتوانى شما در كه دان گر پس ه صد ا  یك

فر ستقامت داراى شما از ن شند ا ست بر با فر دوی یروز ن  پ

 هزار دو بر خدا فرمان به باشند، نفر هزار اگر و گردند مى

 .است صابران با خداوند و شد خواهند پیروز نفر

فداران سخ طر یه: ن یه با اول آ سخ دوم آ یده ن ست، گرد  بدین ا

 واجب مسلمانان بر اسالم اوایل در آیه دو این طبق كه گونه

 برابر ده آنان تعداد گرچه بجنگند مشركین و كفار با كه بود

عداد سلمانان ت شد، هم م ند سپس با سلمانان به خداو یف م  تخف

 و داد تنزل برابر دو به برابر ده از را جنگ وجوب حد و داد

مود گر كه فر فر صد ا بر در شما از ن ست برا فر دوی  هزار و ن

 هزار دو برابر در شما از نفر
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 .بود خواهند پیروز آنان بر باشند، كفار از نفر

 است، نپیوسته وقوع به نسخ هم آیه این در: ما نظر به -(1) 

یرا سخ ز ین در ن یه ا ند مى شرط دو با آ قع توا كى: گردد وا  ی

ین بت كه ا ین كه شود ثا یه دو ا  نازل جا یك و هم با آ

 این دوم است، بوده زمانى فاصله ها آن میان در و اند نگردیده

 شده نازل اول، آیه به عمل وقت فرارسیدن از پس دوم آیه كه

 نسخ بگیرد قرار عمل مورد كه آن از قبل حكمى اگر زیرا باشد

 .بود خواهد لغو اول حكم تشریع صورت این در گردد،

 مگر كنند ثابت را مطلب دو این توانند نمى نسخ طرفداران ولى

 توضیح قبال ما كه صورتى در جویند، تمسك واحد خبر به كه این

یم فاق به كه داد ماع و ات مام اج ما ت شمندان، و عل  دان

 .نمود ثابت را اى آیه نسخ واحد، خبر با توان نمى

 خود سیاق كه كنیم اضافه نیز را مطلب این باید جا این در

 دو این میان در كه است آن دلیل و گواه بهترین آیه دو این

یه صله آ مانى فا بوده ز یه دو هر و ن مان یك در و هم با آ  ز

 پابرجاست و ثابت آیه دو هر حكم بنابراین،. اند گردیده نازل

مع و ین به آن ج ست ا كم: كه ا یه ح نى دوم آ نگ یع فر صد ج  ن

سلمانان ست با م فر دوی بر دو كه كافر ن ست، برا  صورت در ا

مال یروزى، احت جب پ شد مى وا لى با كم و یه ح نى اول آ  مثال یع

 است برابر ده كه كفار نفر دویست برابر در مسلمان نفر بیست

ستور یك ستحبابى د شد مى ا كم یك نه با جب ح ین با. وا  حال ا

 نسخ واجب حكم یك با مستحبى حكم یك كه گفت توان مى چگونه

 .است گردیده

 كه است این آیه، این در نسخ طرفداران گفتار الزمه وانگهى

هدین ندگان و مجا سالم اول رزم ستقامت با ا  از تر قوى و تر ا

ندگان عدى هاى دوران رزم ند، ب نین كه صورتى در بود عایى چ  اد

ست ست، در یرا نی سلمانان ز عد هاى دوران در م  هاى پیروزى به ب

 دست به اى العاده فوق اقتدار و نیرو یافته، دست انگیزى شگفت

 مسلمانان كه نمود ادعا توان مى چگونه حال این با آوردند،

سب از پس یرو ك بر در قدرت، و ن شمن برا ستى و ضعف به د  س

 .بودند گراییده

 به را مؤمنین خداوند كه است این آیه دو این مفهوم ظاهرا

نگ فار با ج شركین و ك عوت م موده د نان به و ن عده آ  و فتح و

 .باشد مسلمانان برابر ده كّفار تعداد گرچه دهد، مى پیروزى



لى ند چون و ستى و ضعف از خداو سلمانان س طالع م  و دارد ا

ند مى مل ها آن كه دا ستقامت و تح بر در ا نین برا  و شداید چ

له شان ده با مقاب ند، را برابر ین ندار كم ا نان بر را ح  آ

جب كرده وا كه ن جازه بل صت و ا ست داده رخ ند كه ا  و بجنگ

 دشمن كه صورت این در توانند مى حال عین در و كنند مقابله

بر ده ست، برا ست ا مت از د ند مقاو له از و بردار شمن به حم  د

 .كنند خوددارى
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 و قدم ثبات صورت در كه است داده وعده مسلمانان به خداوند

ستقامت چه ا شمن گر بر ده د شد، برا یروزى با به و پ صیب غل  ن

 نسبت نیز تخفیفى چنین حال عین در ولى شد خواهد مسلمانان

نان به یت آ موده عنا نین با و ن صت چ فت و رخ بوبى رأ  ر

 واجب نه و نیكوست مقاومت و مقابله كه است فرموده مفتخرشان

جوب و مت و بر در مقاو شمن برا شروط را د ید و م ین به مق  ا

 مسلمانان تعداد برابر دو از بیش دشمن تعداد كه است نموده

 چون كفار زیرا پیروزند، مسلمانان باز صورت این در نباشد،

شنایى بدأ با آ عاد و م شته، م ماد ندا یه و اعت  خدا به تك

 شداید در و كنند تحمل زیاد را ها ناراحتى توانند نمى ندارند

 كه است مؤمن مرد تنها این. دهند خرج به استقامت مشتقات، و

مانش، بات به را او ای بر در قدم ث ها برا یدارد، و خطر  و ام

 وا قیامش و نهضت به توحید كلمه اعالى و اسالم اعزاز راه در

یرا دارد مى مان با شخص ز یروز را خود حال، هر در ای  و پ

 با ظاهر به یا و گردد او نصیب پیروزى خواه داند، مى برنده

 :فرماید مى زمینه این در خداوند. شود رو روبه هزیمت و شكست

وا ال و   -(1)  ي ت ِهُن غاءِ  ِف وا ِإنْ  اْلق ْومِ  اْبِت  ف ِإَنُهمْ  ت ْأل ُمون   ت ُكوُن

 ع ِلیما   هللاَُ  كان   و   ی ْرُجون   ال ما هللاَِ  ِمن   ت ْرُجون   و   ت ْأل ُمون   ك ما ی ْأل ُمون  

 «1. »ح ِكیما  

 و درد شما اگر زیرا نشوید، سست هرگز( كفار) قوم تعقیب در

 ولى بینند، مى رنج و درد شما همانند نیز ها آن بینید، مى رنج

یدى شما ید خدا از ام ند ها آن كه دار ند و ندار نا خداو  و دا

 .است حكیم
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 (24) 

 تهدید آیه در نسخ

 «1. »أ ِلیما   ع ذابا   ُیع ذِّْبُكمْ  ت ْنِفُروا ِإالَ 

 دردناكى عذاب را شما[ خداوند] نكنید حركت جنگ سوى به اگر

 .كند مى

بن از باس، ا سن ع مه و ح قل عكر ین شده، ن یه ا یه با آ یل آ  ذ

 «2. »است شده نسخ

 «3. »ك اَفة   ِلی ْنِفُروا اْلُمْؤِمُنون   كان   ما و  

 .كنند حركت جنگ سوى به همگى نباید مؤمنین

 به حركت فرمان مسلمانان همه به اول آیه در: نسخ طرفداران

 برداشته عمومى فرمان این دوم آیه در ولى گردیده، صادر جنگ

 .است شده

 است این بر مبتنى آیه این در نسخ وقوع به عقیده: ما نظر

 عموم به ابتدا جنگ به حركت كه باشد این اول آیه مفهوم كه

سلمانان جب م ست، بوده وا ین در ا كان صورت ا ین كه دارد ام  ا

كم یه با ح سخ دوم آ ها و شده ن صاص عده یك به تن یدا اخت  پ

 روشن كامال قبلى آیات در مطالعه با كه صورتى در است كرده

كت كه شود مى نگ سوى به حر مه به ج سلمانان ه جب م بوده وا  ن

كه ها بل سانى به تن جب ك ست بوده وا ین كه ا مل ا سط به ع  تو

 زیرا باشد، شده درخواست آنان از شخصا( ص) خدا رسول
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 .39/ توبه( 1) 

سخ( 2)  سوخ، و النا حاس المن بى و ،169 ن سیر در قرط  خود تف

 .است داده نسبت نیز ضحاك به را نظریه این 142/ 8

 .122/ توبه( 3) 
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 :فرماید مى خداوند كه است صورت بدین قبلى آیات

ِذین   أ یُّه ا یا وا اَل مْ  ما آم ُن یل   ِإذا ل ُك مُ  ِق ُروا ل ُك ي اْنِف  س ِبیلِ  ِف

یُتمْ  أ   األْ ْرضِ  ِإل ى اَثاق ْلُتمْ  هللاَِ   ف ما اآلخِر ةِ  ِمن   الدُّْنیا ِباْلح یاةِ  ر ِض

تاعُ  یاةِ  م  لدُّْنیا اْلح  ي ا ِر ةِ  ِف یل   ِإالَ  اآلخ ُروا ِإالَ  ق ِل  ُیع ذِّْبُكمْ  ت ْنِف



ر ُكمْ  ق ْوما   ی سْت ْبِدلْ  و   أ ِلیما   ع ذابا     ع لى هللاَُ  و   ش ْیئا   ت ُضرُّوهُ  ال و   غ ْی

 «1. »ق ِدیر   ء   ش يْ  ُكلِّ 

 وقتى كه را شما است شده چه! اید آورده ایمان كه كسانى اى

ته هاد سوى به شود مى گف كت خدا راه در ج ید، حر مین بر كن  ز

 زندگى به آخرت جاى به آیا( خیزید نمى پا به) كنید مى سنگینى

[ خداوند] نكنید حركت جنگ سوى به اگر! اید؟ شده راضى دنیا

ناكى عذاب را شما ند مى درد گرى مردم شما جاى به و ك  را دی

 بر خداوند و برسانید بدو ضررى توانید نمى شما آورد، خواهد

 .تواناست و قادر چیز همه

 و جهاد دستور آنان به كه كسانى: »است این آیه مضمون خالصه

كت یدان سوى به حر نگ م ست شده داده ج لى ا نان و ضر آ  به حا

 آیه این.« باشند مى عذاب مستحق اند، نشده فرمان این اجراى

 بر جهاد وجوب با ارتباطى معنى، این گرفتن نظر در با شریفه

مام سلمانان ت یدا م مى پ ند ن گوییم تا ك یه با ب گرى آ  كه دی

 .است شده نسخ نموده، سلب عموم از را جهاد وجوب

 (1)- 

 دیگر نسخ یك ادعاى

ل و متّمم كه نیز دیگرى آیه در نسخ بطالن بیان، این از  مكّم

 این آیه آن و« 2» گردد مى روشن باشد، مى بحث مورد آیه همین

 :است

ُروا ُدوا و   ِثقاال   و   خِفافا   اْنِف أ ْمواِلُكمْ  جاِه ُكمْ  و   ِب  س ِبیلِ  ِفي أ ْنُفِس

 «3. »هللاَِ 

گى یدان سوى به هم هاد م كت ج ید، حر  سنگین یا و بار سبك كن

 براى این و بجنگید خدا راه در هایتان جان و اموال با و بار

 .بدانید اگر است بهتر شما

ند مى هوم: گوی ین مف یه ا مان یك آ مومى فر ست ع مام كه ا  ت

 و   آیه همان با و كنند حركت جهاد و جنگ سمت به باید مؤمنین

ون   كان   ما هاد كه...  اْلُمْؤِمُن موم از را ج موده سلب ع  به و ن

  معینى گروه

__________________________________________________ 

 .39 ،38/ توبه( 1) 

ین( 2)  یه ا بى را نظر سیر در قرط ئل به 150/ 8 خود، تف  قا

 آن 33/ 3 البیان، مجمع در طبرسى ولى است داده نسبت مجهول،

 .است داده نسبت سدى به را



 .41/ توبه( 3) 
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 .است گردیده نسخ داده، اختصاص

 آیه این مفهوم دادیم، توضیح اول آیه در كه طور همان: پاسخ

یز موم ن ست ع یه با كه نی گر آ سخ دی كه شود ن صاص بل  به اخت

 .است شده ها آن متوجه مستقیما دستور این كه دارد كسانى

 تخصیص كه دادیم توضیح بارها را نكته این ما این از گذشته

 مقوله از خارج مصادیق، و افراد بعضى به عمومى حكم یك دادن

 .كّلى حكم یك بر استثناست و تخصیص نوعى و است نسخ

مه بر عالوه ین ه یه خود ها ا ون   كان   ما و   شریفه آ  نه اْلُمْؤِمُن

 هست نیز نسخ عدم بر دلیل بلكه نیست آیه دو این ناسخ تنها

 جنگ، سوى به حركت فرمان كه رساند مى صراحت به آیه این زیرا

 متوجه مسلمانان همه به كه است نبوده عموم طور به اول از

 این و گردد دیگر آیه با نسخ به نیازمند ناچار به سپس شود

 جنگ میدان سوى به حركت وجوب حكم بلكه شود، نسخ عمومى حكم

جه اول از صى گروه متو صا كه بوده مؤمنین از خا  براى مخصو

 .باشند جنگ براى كفایت حد در یا شوند خواسته جنگ
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 (25) 

  استیذان آیه در نسخ

ك   هللاَُ  ع ف ا م   ع ْن ت   ِل مْ  أ ِذْن ى ل ُه ِذین   ل ك   ی ت ب َین   ح َت  ت ْعل م   و   ص د ُقوا اَل

كاِذِبین   ْت ْأِذُنك   ال. اْل ِذین   ی س ون   اَل اللَِ  ُیْؤِمُن ِرِ  اْلی ْومِ  و   ِب  أ نْ  اآلخ

  ِإَنمــا. ِبــاْلُمَتِقین   ع ِلــیم   هللاَُ  و   أ ْنُفِســِهمْ  و   ِبــأ ْمواِلِهمْ  ُیجاِهــُدوا

 «1... » ِباللَِ  ُیْؤِمُنون   ال اَلِذین   ی سْت ْأِذُنك  

 راستگویان كه آن زا پیش چرا كه این در بخشید را تو خداوند

 صبر بود خوب! ]دادى؟ اجازه ها آن به بشناسى را دروغگویان و

  خدا به كه ها آن.[. دهند نشان را خود گروه دو هر تا كردى مى

 و اموالشان با خدا راه در كه گاه آن دارند ایمان جزا روز و

 طلبند نمى اجازه تو از جنگ هنگامه در جنگند، مى هایشان جان

 .شناسد مى را پرهیزگاران خداوند[. جهاد ترك جهت]

 و خدا به كه طلبند مى[ جهاد ترك] اجازه تو از كسانى تنها

 ... ندارند ایمان جزا روز



بن از باس، ا سن، ع مه ح تاده و عكر قل: ق ست شده ن ین كه ا  ا

 «2. »است گردیده نسخ ذیل آیه با آیات

 «3. »ِمْنُهمْ  ِشْئت   ِلم نْ  ف ْأذ نْ  ش ْأِنِهمْ  ِلب ْعضِ  اسْت ْأذ ُنوك   ف ِإذ ا

گر نان] ا ضى براى[  مؤم هاى از بع همّ  كار جازه تو از خود، م  ا

ند، نان از یك هر به بخواه نى مى صالح و] خواهى مى كه آ [  دا

 !ده اجازه

__________________________________________________ 

 .45 -43/ توبه( 1) 

 .170 نحاس المنسوخ، و الناسخ( 2) 

 .62/ نور( 3) 
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  464: ص

 صراحت به آیات این زیرا اند، نشده نسخ آیات این: ما نظر به

 و جهاد ترك در استیذان بودن ممنوع كه این بر دارند داللت

 به دادن اجازه جهت به( ص) اكرم رسول گرفتن قرار عتاب مورد

فین نه و متخّل یان، بها گامى جو ست بوده هن یان كه ا  و دروغگو

 این در خداوند و شدند نمى داده تشخیص یكدیگر از راستگویان

 پیامبر از جو بهانه و متخلف افراد كه است نموده بیان آیات

جازه( ص) ند مى ا ند شهر در كه گرفت ین و بمان جازه ا  را ا

نه ند مى قرار بها ضور از كه داد یدان در ح نگ م  خالى شانه ج

 .كنند

 به كه داد فرمان پیامبرش به خداوند كه بود جا این -(1) 

 ایمان نظر از افراد وضع تا ندهد جنگ از تخلف اجازه كس هیچ

 پس و گردد روشن جویى بهانه یا و گویى حقیقت نظر از و كفر و

ضع كه آن از لوم شان و ند شد، مع فى از خداو  مؤمنین به طر

جازه طرف براى كه داد ا ضى كردن بر تارى از بع ندگى هاى گرف  ز

یامبر از خود جازه( ص) پ ند ا جازه با و بگیر ند حق وى ا  دار

تا هاد از موق عاف ج گر طرف از و شوند م یه در دی  ف ِإذ ا آ

ب ْعضِ  اسْت ْأذ ُنوك    كه داد اجازه نیز( ص) پیامبر به...  ش ْأِنِهمْ  ِل

سلمانان از یك هر به ند مى صالح كه م شكل و دا  دارد، جدى م

 .بگذارد آزاد جنگ در شركت جهت را او و بدهد اجازه

ین با ضیح ا لوم تو ید مع فات كه گرد ضادى و منا یان در ت  م

 باشد، دیگرى ناسخ یكى تا ندارد وجود آیه نوع دو این مفهوم

 اختصاص خود خاص مورد به ها آن از یك هر مفاد و مفهوم بلكه

 .دارد
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 (26) 

  جنگ از تخلف آیه در نسخ

لِ  كان   ما ن   ح ْول ُهمْ  م نْ  و   اْلم ِدین ةِ  ألِ ْه رابِ  ِم وا أ نْ  األْ ْع  ع نْ  ی ت خ َلُف

 «1. »ن ْفِسهِ  ع نْ  ِبأ ْنُفِسِهمْ  ی ْرغ ُبوا ال و   هللاَِ  ر سُولِ 

 ها آن اطراف كه نشینانى بادیه و مدینه اهل كه نیست سزاوار

 جان از جانشان حفظ براى و جویند تخلف خدا رسول از هستند،

 .بپوشند چشم او

بن از ید ا قل ز یده ن ست گرد ید مى كه ا ین: گو یه ا یز آ  با ن

 در زیرا« 2. »است شده نسخ...  اْلُمْؤِمُنون   كان   ما و   آیه همان

یه حث مورد آ لف ب نگ از تخ لى طور به ج كوهش مورد ك  قرار ن

 شده داده اجازه دوم آیه در ولى است، گردیده ممنوع و گرفته

ست ها كه ا نگ در اى عده تن ند شركت ج یت و كن یت و عموم  كل

 .است شده نسخ آیه مفهوم

 :مؤلف

 آیه زیرا است نگردیده نسخ آیه این كه است این حقیقت ولى

 خود باشد، مى آیه این ناسخ نسخ، طرفداران پندار به كه دوم

 حاصل و است اولى آیه مفهوم كننده روشن و نسخ عدم بر دلیل

 مفاد و مفهوم

__________________________________________________ 

 .120/ توبه( 1) 

سخ( 2)  سوخ، و النا حاس المن بى و ،170 ن سیر در قرط  خود تف

 داده نسبت نیز مجاهد به را آیه این در نسخ به نظر 392/ 8

 .است
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ین یه دو ا ته هم روى آ ین رف ست ا كت: ا نگ به حر مام بر ج  ت

فراد جب مسلمان ا ست وا كه نی ها بل  مسلمانان از اى عده بر تن

 .باشد مى واجب كفایت حد در

 دست به حكم یك آیه دو این مجموع مفهوم از: دیگر عبارت به

 عینى، واجب نه و است كفایى واجب جهاد كه این آن و آید مى

نى یه یع صل اول آ جوب ا یه و را و فایى دوم آ  را آن بودن ك



یان ند مى ب لى كن جب گاهى حال عین در و نى وا  بر و شود مى عی

مام سلمانان ت جب و فرض م گان كه شود مى وا یدان در هم نگ م  ج

 .است جهاد اولى وجوب از غیر وجوب نوع این ولى كنند شركت

 «كفایى» واجب اصل در دارد، وجوب نوع دو جهاد در بنابراین،

شد مى یدایش با و با مل پ جب هم گاهى خارجى عوا نى» وا  «عی

كم و شود مى جوب، نوع دو هر ح بت، خود جاى در كدام هر و  ثا

 .است نیافته تغییر و نشده نسخ و است نافذ و پابرجا
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 (27) 

  شكیبایى و صبر آیه در نسخ

 خ ْیــرُ  ُهــو   و   هللاَُ  ی ْحُكــم   ح َتــى اْصــِبرْ  و   ِإل ْیــك    ُیــوحى مــا اَتِبــعْ  و  

 «1. »اْلحاِكِمین  

 بكن استقامت و صبر و شود مى وحى تو به چه آن از كن پیروى

 حكــم بهتــرین اســت او كــه كنــد داورى و حكــم خداونــد، تــا

 .كنندگان

بن از -(1)  ید ا قل ز ست، شده ن ین ا یه ا ستور آن در كه آ  د

 به گیرى سخت فرمان و جهاد دستور با است آمده شكیبایى و صبر

 «2. »است شده نسخ كفار

 :مؤلف

طالبى از طال در كه م عاى اب سخ اد یه ن یم، اول آ طالن آورد  ب

 آن تكرار بر نیازى و شود مى روشن نیز آیه این در نسخ ادعاى

: كه كنیم مى اضافه را نكته این جا این در ولى نیست مطالب

 برابر در استقامت و صبر بحث، مورد آیه در «صبر» از منظور

 كه است عمومى شكیبایى معناى به صبر بلكه نیست دشمن تعّدیات

 عبارت به نیكوست، و مستحسن حوادث همه در و مراحل تمام در

گر ظور دی ین در صبر، از من یه ا كم آ قى ح یر اخال بل غ سخ قا  ن

 .شود نسخ دیگر حكم تشریع با كه سیاسى حكم یك نه است

__________________________________________________ 

 .109/ یونس( 1) 

 .178 نحاس المنسوخ، و الناسخ( 2) 
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 برابر در صبر به كه شریفه آیه اطالق از معنى این شاید آرى،

فار یز ك توان گردد، مى شامل ن ستفاده ب مود ا لى ن  یك شمول و

 و معنى آن بر لفظ صریح داللت و است مطلبى معنایى، بر لفظ

 .دیگر مطلب آن، اراده

 .ماند نمى باقى مزبور آیه در نسخ براى وجهى این بنابراین،
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 (28) 

  صفح آیه در نسخ

 «1. »اْلج ِمیل   الَصْفح   ف اْصف حِ  آل ِتی ة   السَاع ة   ِإنَ  و  

 كس هر جزاى و] رسید خواهد فرا قطعا( قیامت) موعود ساعت و

 و] كن نظر صرف اى شایسته طرز به ها آن از پس[ رسد مى او به

 [. مكن مالمت هایشان نادانى بر را ها آن

  عفو به آیه این كه است شده نقل قتاده و سعید عباس، ابن از

 جنگ فرمان آن در كه «سیف» آیه با است، داده دستور گذشت و

 «2. »است شده نسخ آمده مشركین و كفار با

 :مؤلف

 و عفو زیرا است نشده نسخ قبلى آیات مانند به نیز آیه این

 عمومى معناى به است، شده امر آن به آیه این در كه گذشتى

فو ست ع كه نی ظور بل ین از من فو، ا ماض ع شم و اغ شى چ  از پو

یذا تى و ا ست اذی یه از كه ا شركین ناح جه م جود متو قدس و  م

 دیگرى آیه مضمون معنى این بر شاهد و گردید مى( ص) پیامبر

 :فرماید مى كه است

ــد عْ  ــا ف اْص ــْؤم رُ  ِبم ــِرضْ  و   ُت ــِرِكین   ع ــنِ  أ ْع ــا. اْلُمْش ــاك   ِإَن  ك ف ْین

 «3. »اْلُمسْت ْهِزِئین  
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یت را چه آن شكارا دارى، مأمور یان آ شركان از و كن ب  روى م

 را كنندگان استهزا شر ما ،[ نكن اعتنا ها آن به و] برگردان

 .كرد خواهیم دفع تو از

ین در یه ا سول آ ستقامت به( ص) خدا ر  در شكیبایى و صبر و ا

بر ستهزاى برا شركین ا یده مأمور م ست گرد نابراین. ا نى، ب  مع

ین یه ا ضوع به آ نگ مو فار با ج باطى ك یه با كه ندارد ارت  آ

 .گردد منسوخ «سیف»

 به را پیامبرش خداوند كه است این آیه، این مضمون خالصه و

 دعوت احكامش نشر و الهى اوامر تبلی  راه در استقامت و صبر

 و ایذا به و بكوشد دلگرمى با راه این در كه كند مى تشویق و

 و جنگ به ارتباط مفهوم، این و ننماید توجه مشركین استهزاى

 عظمت و توسعه و مسلمانان گرفتن نیرو از پس كه ندارد جهاد

 در آن، حقانیت براهین و دالیل شدن روشن از پس و اسالم یافتن

 .است شده واجب اسالم

بارت به گر ع سول: دی كرم ر یل در( ص) ا ثت، اوا  به مأمور بع

 مدارا خویش دشمنان و مشركین با كه بود مأمور و نبود جهاد

 مورد این در و بگیرد نادیده را آنان استهزاى و ایذا و كند

 و مالیم و نرم زبان با تنها بدهد، خرج به تحمل و بردبارى

شان با جزه دادن ن ستن و مع عت، قوانین شك بوت طبی  را خود ن

 نماید دعوت یگانه و واحد پروردگار سوى به را مردم و ثابت

 و توان گونه هیچ از ،(ص) اسالم پیامبر كه دوران این در زیرا

نات گى امكا خوردار جن بود، بر عا ن قدام طب نگ به ا هاد و ج  ج

 به قدرت و نیرو كه گاه آن ولى گردد مى قطعى شكست با مواجه

ست سلمانان و آورد د عداد م فزون ت شان و شوكت و ا  قوى نیروی

 -(1) دستور گردید، فراهم برایشان ترى بیش جنگى وسایل و شد

 در كه طورى به و گردید مشركین با جنگ به مأمور و آمد جهاد

تیم، پیش صفحات كام گف ستورات و اح سالم د تا و جا یك ا  دفع

 در و رفته پیش زمان مرور با و تدریج به بلكه نشده تشریع

 در هم جهاد. است گردیده تكمیل سال سه و بیست تقریبا مدت

 مدارا و بردبارى تحمل، آن جاى به و نبود واجب بعثت اوایل

 .گردید واجب جهاد بعدا و بود معمول مشركین با

لى ید و جه با شت تو ین كه دا ضوع ا چك مو باطى ترین كو  با ارت

 بلكه باشد، تواند نمى مقوله و باب آن از و ندارد نسخ مسئله

 و است شده تشریع بعدا و است نبوده حكمى كه است باب این از

 اسالم دیگر احكام همه مانند بود، نشده نازل جهاد حكم نخست

 و شد نازل بعدا جهاد حكم و آیه است، شده نازل تدریج به كه

بل كم نزول از ق هاد، ح سول ج  تحمّل، صبر، با( ص) خدا ر

 و كّفار گوش به اسالم رساندن و تبلی  مشغول حوصله و استقامت



 جهاد، آیه نزول از بعد و جنگید نمى آنان با و بود مشركین

 .شد اضافه بزرگوار آن برنامه به نیز جنگ
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 خمر اباحه آیه در نسخ

. ح س نا   ِرْزقا   و   س ك را   ِمْنهُ  ت َتخُِذون   األْ ْعنابِ  و   الَنِخیلِ  ث م راتِ  ِمنْ  و  

«1» 

یوه از و تان هاى م خل درخ گور، و ن سكرات ان  هاى خوردنى) م

 .گیرید مى( پاكیزه هاى خوردنى) خوب روزى و( ناپاك

 زرین ابو و ابراهیم مجاهد، شعبى، جبیر، بن سعید قتاده، از

قل یده ن ست گرد ین كه ا یه ا یات با آ حریم آ مر ت سخ خ  شده ن

 «2. »است

ظر به ین: ما ن یه ا یز آ یاتى از ن ست آ كم كه ا بت آن ح  و ثا

ست سخ و پابرجا شده ن ست ن یرا ا بات ز سخ اث ین در ن یه ا  به آ

 :دارد ارتباط و بستگى موضوع دو اثبات

ین اول ظور: كه ا فظ از من ین در «سكر» ل یه ا مر آ  شراب و خ

 این توانند، نمى نسخ طرفداران كه صورتى در باشد، كننده مست

 عبارت لغت در «سكر» معانى از یكى زیرا كنند، ثابت را معنى

 به را سكر نیز ابراهیم بن على معروف مفسر و «سركه» از است

 از منظور معنى، بنابراین« 3. »است نموده تفسیر معنى همین

سن رزق» عام «ح یذ هاى ط ند شیرین و لذ یر و شیره مان  آن غ

 .آید مى دست به انگور و خرما از كه باشد مى
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 داشته مسكر حلیت و جواز بر داللت شریفه، آیه: كه این دوم

 ممكن نسخ طرفداران براى مطلب این اثبات كه صورتى در باشد،

ست یرا نی ین ظاهر به ز یه ا قام در آ یان م یت یك ب  و واقع

 یا و چیزى حلیت و حرمت بیان مقام در نه است طبیعى جریان



ضاى سم و راه ام جویز و مردم ر مل یك ت ست ع  در كه نادر

 .است بوده شایع میانشان

 است طبیعى جریان یك بیان مقام در آیه گفتیم كه این: توضیح

  آیه این كه است دلیل این به حكم، بیان و تشریع مقام در نه

یف در شریفه یات رد گرى آ قع دی یده وا ست گرد ند كه ا  در خداو

یات آن سمتى آ شانه از ق قت و قدرت صنعت، هاى ن  كه را خود خل

 :گوید مى و شمارد مى است، آورده وجود به آفرینش عالم در

ز ل   هللاَُ  و   ن   أ ْن َماءِ  ِم یا ماء   الس هِ  ف أ ْح د   األْ ْرض   ِب ها ب ْع ي ِإنَ  م ْوِت  ِف

ك   ْم ُعون   ِلق ْوم   آل ی ة   ذِل مْ  ِإنَ  و  . ی س ي ل ُك عامِ  ِف ر ة   األْ ْن ِْقیُكمْ  ل ِعْب  ُنس

. ِللشَاِرِبین   ساِئغا   خاِلصا   ل ب نا   د م   و   ف ْرث   ب ْینِ  ِمنْ  ُبُطوِنهِ  ِفي ِمَما

 ح س نا   ِرْزقا   و   س ك را   ِمْنهُ  ت َتخُِذون   األْ ْعنابِ  و   الَنِخیلِ  ث م راتِ  ِمنْ  و  

ي ِإنَ  ك   ِف ون   ِلق ْوم   آل ی ة   ذِل حى و  . ی ْعِقُل لِ  ِإل ى ر بُّك    أ ْو  أ نِ  الَنْح

ِِذي ن   اَتخ بالِ  ِم ن   و   ُبُیوتا   اْلِج َج رِ  ِم ا و   الش ُون   ِمَم مَ . ی ْعِرش ي ُث  ُكِل

نْ  لِّ  ِم ُْلِكي الَثم راتِ  ُك ُُبل   ف اس ال   ر بِّكِ  س ُْرجُ  ُذُل نْ  ی خ ها ِم  ش راب   ُبُطوِن

. ی ت ف َكُرون   ِلق ْوم   آل ی ة   ذِلك   ِفي ِإنَ  ِللَناسِ  ِشفاء   ِفیهِ  أ ْلواُنهُ  ُمخْت ِلف  

«1» 

ند و سمان، از خداو بى آ ستاد آ مین و فر  كه آن از پس را ز

یات بود، مرده شید ح ین، در. بخ شانه ا شنى ن ست رو  براى ا

 شما براى چهارپایان، وجود در و. دارند شنوا گوش كه جمعیتى

 هضم غذاهاى میان از ها، آن شكم درون از است عبرتى[  هاى درس]

 از و. نوشانیم مى شما به گوارا و خالص شیر خون، و -(1) شده

 روزى و( ناپاك) مسكرات انگور، و نخل درختان هاى میوه میان

ید مى پاكیزه و خوب ین، در. گیر شانه ا شنى ن ست رو  براى ا

 وحى عسل زنبور به تو پروردگار و. كنند مى اندیشه كه جمعیتى

 مردم كه هایى داربست و درختان و ها كوه از كه نمود( الهام)

نه سازند، مى گزین هایى خا مام از سپس!. بر مرات ت یژه) ث  و

 كرده تعیین تو براى پروردگارت كه را هایى راه و بخور( ها گل

 هاى رنگ با نوشیدنى ها آن شكم درون از! بپیما راحتى به است،

  یقین به است، مردم براى شفا آن، در كه شود مى خارج مختلف

 .اندیشند مى كه جمعیتى براى است روشنى نشانه امر این در

ند، ین در خداو یات ا نه پنج آ ئم از گا شانه و عال  قدرت هاى ن

 نمودن زنده و بخش حیات آب نمودن نازل به و نموده یاد خود

مین نین و مرده هاى ز قت در كه تدبیرى و صنع به همچ  خل

  به حیوانات
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 است آورده بیرون خون و سرگین میان از خالص شیر و برده كار

 .كند مى اشاره خلقت، دقایق و اسرار این امثال و

 درختان در لذیذ و نیكو رزق و سكر گرفتن براى كه خواّصى از

 و خاصیت آورد، مى میان به سخن است، داده قرار انگور و خرما

صیتى تان كه را خصو ین درخ یوه دو ا شند، مى دارا م  تذكر با

هد مى كار گاه آن د سل صنعت به را اف مال و ع یز شگفت اع  انگ

بوران سل زن سل ساختن در كه ع ند مى كار به موم و ع  و بر

ندان صا و خردم سانى خصو یك از ها آن كار طرز با كه را ك  نزد

 .سازد مى متوجه است، واداشته حیرت و تعّجب به دارند، آشنایى

ین ضمنا ته ا یز را نك شزد ن ند مى گو ین كه ك مال ا یر اع  مح

قول جاب و الع یز اع سل زنبوران انگ ثر در ع هامى ا ست ال  كه ا

 .گردد مى القا ها آن بر غریزى طور به خدا ناحیه از

ین با ضیح ا لوم تو ین كه شود مى مع یات ا قام در آ یان م  ب

شانه ید درس و قدرت هاى ن شند مى توح قام در نه با شریع م  و ت

 داللتى و اشاره ترین كوچك بحث مورد آیه این در پس حكم، بیان

سكرات و شراب بودن جایز به ست م یات با تا نی مت آ مر حر  خ

 .گردد منسوخ

 لفظ از منظور كه كنیم قبول و فرض اگر: ها این همه از گذشته

 حرام بر دلیل آیه این خود است، كننده مست آیه، در «سكر»

 آیه این زیرا آن، بودن مباح به نه گردید، خواهد مسكر بودن

بر در را «سكر» شریفه، سن رزق» برا كو روزى و «ح  پاك و نی

 و پاك رزق مسكر، كه دهد مى نشان تقابل این و است داده قرار

 .نیست حالل

یاتى مه از كه روا ست به( ع) هدى ائ سیده ما د ست، ر ین ا  ا

 در اول از مسكرات كه این و كند مى تأیید گفتیم كه را معنى

 .كند مى ثابت است، نبوده حالل و مباح اسالم در و مجید قرآن

 از كه كند مى نقل مسلم بن محمد از خود استاد با صدوق شیخ

مام باره( ع) صادق ا ید سؤال شراب در یا كه گرد  بوده حالل آ

ست مام! نه یا ا سخ در ا فت وى پا سول: گ كرم ر مود( ص) ا : فر

یزى اول گار، كه چ هى آن از مرا پرورد مود، ن ستى بت ن  و پر

 .بود خوردن شراب

 خداوند كه است نموده نقل( ع) رضا حضرت از صدوق باز -(1) 

یامبرى هیچ ست نفرستاده را پ گر ا ستور با م مان و د مت فر  حر

 «1. »خمر



 بوده حرام هم تورات نظر از خمر كه گذشت نیز اعجاز بحث در

 .است

__________________________________________________ 

حار( 1)  نوار، ب حوم ،20 -18/ 16 اال شانى فیض مر یز كا  در ن

 .است داده اختصاص موضوع این براى مخصوصى باب 79/ 11 وافى،

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  474: ص

لى ید جاى و ست ترد سالم اول در كه نی مر بودن حرام ا عالن خ  ا

شده یات مدتى از پس و بود ن حریم آ مت و نازل شراب ت  آن حر

عالن ید ا ین و گرد صاص روش ا كه ندارد شراب به اخت مام بل  ت

 بوده ثابت حكمش اسالم اول از كه است بوده چنین اسالم احكام

 .است گردیده اعالن تدریج به ولى

 نیز قبال است شده نازل آن، حرمت در بعدا كه شراب بنابراین،

 حكم تحریم، آیه با سپس باشد، حالل كه این نه است بوده حرام

 .گردد نسخ آن
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 (30) 

 زناكار مرد و زن ازدواج آیه در نسخ

ي ِْرك ة   أ وْ  زاِنی ة   ِإالَ  ی ْنِكحُ  ال الَزاِن ها ال الَزاِنی ةُ  و   ُمش  ِإالَ  ی ْنِكُح

 «1. »اْلُمْؤِمِنین   ع ل ى ذِلك   ُحرِّم   و   ُمشِْرك   أ وْ  زان  

 زن و كند نمى ازدواج مشرك یا كار زنا زن با جز زناكار مرد

نا نا مرد جز را كار ز شرك یا كار ز  در خود ازدواج به م

 .است شده حرام مؤمنان بر كار این و آورد نمى

 با آیه این كه است شده نقل علما اكثر و مسیب بن سعید از

 :فرماید مى خداوند كه« 2» است گردیده نسخ دیگر آیه

 «3. »ِإماِئُكمْ  و   ِعباِدُكمْ  ِمنْ  الَصاِلحِین   و   ِمْنُكمْ   األْ یامى أ ْنِكُحوا و  

 از كاران نیكو براى و همسرانتان بى براى كنید انتخاب همسر

 ... كنیزانتان و غالمان

 زناكار زنان با ازدواج كه است این اول آیه مفهوم: گویند مى

 باشد، مشرك یا و زنا اهل خود كه مردى براى مگر نیست، جایز

 شرط و قید بدون و عموم طور به نكاح دستور دوم آیه در ولى



مده ست آ مام شامل كه ا فرادى ت سر داراى كه ا ستند هم  نی

 .نیكوكار یا باشند نابكار كه این از اعم باشد، مى
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لف قت: مؤ ین حقی ست ا ین كه ا یه ا یز شریفه آ ند ن یات مان  آ

بل، سخ ق شده ن ست ن یرا ا بات ز سخ اث ین در ن یه ا قوف آ  بر مو

 باشد ازدواج آیه، این در «نكاح» لفظ از منظور كه است این

: ثانیا و ندارد وجود دلیلى: اوال معنى، این اثبات براى ولى

 نمودن ازدواج باشد، ازدواج معناى به آیه این در نكاح اگر

سلمان مرد كار م شرك زن با زنا نین و م شرك مرد ازدواج همچ  م

 آمده آیه این در چون بود، خواهد جایز زناكار مسلمان زن با

 زن با مگر كند ازدواج و نكاح تواند نمى زناكار مرد كه است

 مرد با تنها زناكار زن است، طور همین و زناكار یا و مشرك

 كه صورتى در كند، ازدواج و نكاح تواند مى زناكار یا و مشرك

نین جى چ سالم در ازدوا ست جایز ا ین و نی  ظاهر با ازدواج ا

 .باشد نمى سازگار مسلمانان روش و سیره با قرآن

ین ست ا ید كه ا فت با ظور: گ كاح از من ین در ن یه ا مان آ  ه

ناى غوى مع كى» و آن ل سى نزدی ست، «جن شروع خواه ا شد م  یا با

یر شروع غ له و م قام در هم «ینكح ال» جم شاى م كم ان  و ح

گذارى ست قانون كه نی ین در بل قام ا ست م هت به كه ا یت ج  اهم

ضوع نا مو حت شدت و ز یت یك از آن، قبا بر واقع هد مى خ  و د

 هیچ -(1) كه گوید مى و سازد مى مطلع واقعیت آن از را انسان

كارى، مرد كاح» زنا نا و «ن مى ز ند ن گر ك كار زن با م  یا زنا

 و توحید بار زیر كه كافر زن از است عبارت كه آن از تر پست

 زشت عمل این به هم زناكار زن هیچ و است نرفته پرستى یگانه

 عبارت كه آن از تر پست یا زناكار مرد با مگر گردد نمى مرتكب

 خوددارى زنا از ایمان با زن و مرد اما و كافر شخص از است

 عمل ایمان با شخص و زشت و حرام است عملى این زیرا كنند، مى

 .گردید نخواهد مرتكب را حرام و قبیح
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  اغماض آیه در نسخ

 «1. »هللاَِ  أ َیام   ی ْرُجون   ال ِلَلِذین   ی ْغِفُروا آم ُنوا ِلَلِذین   ُقلْ 

گو نان به ب ند در كه مؤم سانى از گذر قد كه ك یدوار و معت  ام

 .نیستند خدا ایام به

 و «سیف» آیه با آیه این كه معتقدند تفسیر علماى از اى عده

 در آیه این: گویند مى چنین آن توضیح در و است شده نسخ جهاد

كه باره و م مر در طاب بن ع ست، شده نازل خ گامى به ا  كه هن

 وى با خواست عمر نمود، فحاشى و ستم او به مشركین از مردى

یزد در سزایش سزاى به را او و آم ساند، نا ین بر یه ا  براى آ

 :آیه با هم بعدا و شد نازل عمر كردن رام

 «2. »و ج ْدُتُموُهمْ  ح ْیثُ  اْلُمشِْرِكین   ف اْقُتُلوا

 .شد نسخ

فداران سخ، طر ین ن یان ا یه نزول در را جر حث مورد آ  و ب

 آن كه كنند مى استفاده روایتى از و آورند مى آن نسخ چگونگى

 جویبر از سلیمان بن عاصم از هشام محمد از احمد بن علیل را

 «3. »اند كرده نقل عباس ابن از هم او و ضحاك از
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 نسخ طرفداران استناد مورد و گاه تكیه كه روایت این: مؤلف

شد، مى یر و ضعیف جدا با بل غ ماد قا ست اعت گر و ا  سایر از ا

 در كه بس این تنها كنیم، نظر صرف روایت این ضعف هاى جنبه

 و دروغگو بود شخصى او و است واقع «سلیمان بن عاصم» آن سند

 «1. »ساز حدیث

 متن نظر از است، مشهود آن در كه سند ضعف بر عالوه حدیث این

 :زیرا باشد مى اعتماد قابل غیر و ضعیف هم مفهوم و

 ضعیف بردند، مى سر به مكه در كه هجرت از قبل مسلمانان: اوال

 و نموده تندى مشركین، با توانستند نمى و بودند اقلیت در و

 .گیرند پیش در آنان با منازعه راه



 از و باشد پیشقدم ها جنگ در كه نبود كسانى از عمر،: ثانیا

ندگان ساعد شرایط آن با رود، شمار به شجاعان و رزم  كه نام

یان در سلمانان م بل م جرت از ق صا و بود ه  ضعف آن با مخصو

 مسلمانان ضعف دوران در كه توانست چگونه داشت، عمر كه روحى

شركى با یزد م یه او كردن رام خاطر به كه طورى به درآو  آ

 شود؟ نازل

فظ كه صورتى در -(1)  فران» ل شت و «غ یه در كه گذ مده آ  آ

 كه طورى به ولى دارد، داللت انتقام امكان و قدرت به است،

 براى مشرك آن از گرفتن انتقام هجرت از پیش نمودیم، اشاره

 آویزد، در مشرك با خواست مى عمر اگر زیرا نبود، ممكن عمر

یز او چار به ن مر با نا خت مى در ع گر و آوی جالى دی  براى م

 .ماند نمى باقى «غفران» مفهوم

قدیر هر به ظر ت ین در ما ن یات، ا مان آ ست ه یات در كه ا  آ

شته ین و بود گذ یه ا ند هم آ یات مان لى آ كم یك قب بت ح  و ثا

یى الزم سخى هیچ و دارد بر در را االجرا ته راه آن به ن  نیاف

  آن مفهوم و است

__________________________________________________ 

. است ساز حدیث و دروغگو: گوید مى عاصم درباره عدى ابن( 1) 

 متن نظر از هم و سند نظر از هم وى هاى حدیث تمام: گوید باز

 .آشكار روایاتش در ضعف و است متزلزل و سست

 كه داشت مهارت حدى به سازى حدیث در و ساخت مى حدیث او: فالس

 .ام ندیده را او مانند

بو سائى و حاتم ا تار: ن صم گف تروك عا یر و م بل غ ماد قا  اعت

 .است

 ضعف در و است ضعیف: گوید مى علل در و است دروغگو: دارقطنى

 .است نمونه اعتبارى بى و

بو بان ا ست جایز: ح یات كه نی شت، را او روا گر نو  براى م

 .است دروغگو: طیالسى داود ابو! تعجب

 .كرد مى جعل حدیث زیرا است، متروك وى حدیث: ساجى

هول و ضعیف: ازدى حال مج ست ال سان. )ا یزان، ل  ،218/ 3 الم

219.) 
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 و ها اهانت برابر در اغماض و عفو به را مؤمنان كه است این

بر در و ها شكنجه نه هر برا تى و آزار گو یه از كه اذی  ناح

 دهد مى دستور ها آن به و داده فرمان رسید، مى آنان به كفار

 .كنند پوشى چشم و گذشت شداید، و نامالیمات همه برابر در كه

نابراین ضیح، ب یه تو صاص شریفه آ مر به اخت كه ندارد ع  بل

باره مام در نان ت ست مؤم بر در كه ا یذا برا یت و ا  كافران اذ

 .دهند نشان خود از اغماض و عفو

 است آمده بعدى آیه در كه است اى جمله معنى، این بر ما گواه

 :فرماید مى كه

ِزي   ما   ِلی ْج ما ق ْو ُبون   كاُنوا ِب ل   م نْ . ی ْكِس هِ  صاِلحا   ع ِم  م نْ  و   ف ِلن ْفِس

 «1. »ُتْرج ُعون   ر بُِّكمْ   ِإلى ُثمَ  ف ع ل ْیها أ ساء  

ند تا بر در مردم به خداو سب چه آن برا مل و ك ند، مى ع  كن

 هر و است او خود براى دهد انجام نیك عمل كس هر. دهد پاداش

 .بود خواهد او خود زیان به كند بد كار كس

 روز و خدا عذاب از كه بدكاران جزاى كه است این آیه ظاهر

 از بدكار افراد این خواه خداست، به موكول هراسند، نمى جزا

 كه مسلمانانى از و كتاب اهل از یا و باشند مشركین و كفار

 .مباالتند بى خود دین در

ین جز آرى، نین ا فرادى چ هى و صنف هر از ا شند، گرو  به با

 فراموش را تجاوزگرى هیچ تجاوز و ظالمى هیچ ظلم كه خداوند

 ایمان كه شخصى نیست سزاوار پس است محول و موكول كند، نمى

 مفهوم است این و جوید سبقت گرفتن انتقام در دارد، خدا به

 حكم یك حكم این كه داشت توجه باید البته ولى شریفه، آیه

 با و است اسالم اجتماعى روابط به مربوط و معاشرتى و اخالقى

 حكم كه مواردى در قتال و جنگ یا و اسالم سوى به دعوت موضوع

نگ مده ج ست، آ چك ا فات ترین كو خالفتى و منا  خواه ندارد م

 یا و باشد «سیف» آیه نزول از قبل برنامه، و حكم این تشریع

 .آن نزول از بعد
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  جنگى اسیران آیه در نسخ



یُتمُ  ف ِإذا ِذین   ل ِق قابِ  ف ض ْرب   ك ف ُروا اَل ى الرِّ وُهمْ  ِإذا ح َت  أ ْثخ ْنُتُم

 «1. »ِفداء   ِإَما و   ب ْعدُ  م نًّا ف ِإَما اْلو ثاق   ف شُدُّوا

به كافران با كه گاه آن نان شدید، رو رو ید گردن را آ  و بزن

 كنید آنان به نیكى یا سپس سازید، اسیرشان شدید، پیروز چون

 فدیه اخذ با] بگیرید سربها یا و[ نمایید آزادشان عوض بال]

 آیه با آیه این: اند گفته مفسرین از اى عده[ سازید آزادشان

سخ «سیف» یده ن ست گرد بل در و ا گر عده ها آن مقا یز دی  ن

 «2. »است «سیف» آیه ناسخ آیه این خود كه -(1) اند گفته

 وجود نسخى اصال آیه دو این میان در كه است این حقیقت: مؤلف

 آن نه و گردیده نسخ سیف آیه با ما بحث مورد آیه نه ندارد،

 .است كرده نسخ را

 به محتاج باره این در صحیح نظر نمایاندن و بحث این تحقیق

 مسلمانان با كه است كفارى احكام در ترى بیش شرح و كالم بسط

 :پردازیم مى آن تفصیل و شرح به اینك و باشند مى جنگ حال در
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  حربى كافر احكام

 كافر» باشند مى معاوضه و جنگ حال در مسلمانان با كه كفارى

: است این شیعه علماى میان در مشهور شوند، مى نامیده «حربى

 :مورد چند در مگر است واجب قتلش حربى كافر

 حكم گردید، مسلمان اگر جنگد، مى مسلمانان، با كه كافرى -1

 بعد یا بپذیرد را اسالم جنگ، موقع در خواه شود، مى ساقط قتل

 پس كه است كافر قتل، حكم موضوع زیرا شدن، اسیر و جنگ از

 .شود مى منتفى قتل موضوع شدنش مسلمان از

یروزى از پس كه كافرى -2 مل پ سلمانان كا ست و ضعف و م  شك

 حكم نیز صورت این در آید، در مسلمانان اسارت به كفار حتمى

تل لى گردد، مى ساقط ق گر و لت در ا نگ حا بل و ج ست از ق  شك

 آیه در زیرا نیست، ساقط حكم این گردید، اسیر كفار نهایى

سلمانان پیروزى شریفه، یت م هایى حد و غا فار ن جوب ك  قتل، و

 حدى و غایت داراى كه حكمى هر است بدیهى. است گردیده معین

 .شود مى ساقط رسید، كه حد آن به باشد،



یروى از پس كافر كه صورتى در حال هر به سلمانان پ  به م

 درباره تواند مى مسلمین امر ولى و امام آمد، در آنان اسارت

كى ها آن خاب را راه سه از ی ند انت سیر یا: ك  صورت به را ا

 كند آزادش و بگیرد وى از سربها و فدیه یا و نگهدارد برده

 رهایش بالعوض داشته، مبذول او درباره بزرگوارى و نیكى یا و

 حكم و نیست كفار انواع میان در فرقى احكام این در. نماید

مام در مان موارد ت ست، ه ین خواه ا شركین از كافر ا  بت و م

 .مشرك غیر و كتاب اهل یا و باشد پرستان

 آماده كافر: آید مى دست به چنین شد، گفته چه آن از: خالصه

 :است حكم سه داراى اسالم نظر از شدن اسیر صورت در جنگ به

 .جنگ حالت در دستگیرى صورت در قتل -1

 .پذیرفتن اسالم صورت در عفو -2

 .پیروزى و جنگ از بعد اسارت -3

 :را او تواند مى مسلمانان پیشواى نیز اسارت از بعد و

 .دهد مسلمانان تحویل برده عنوان به -1

 .كند آزادش و بگیرد فدیه و سربها یا و -2

 .نماید آزاد عوض بدون و نموده بزرگوارى یا و -3

 و دارد جنگ سر مسلمانان با كه كافرى احكام خالصه بود این

 اجماعى اسالم علماى میان در و قطعى اسالم، در احكام این همه

فاق مورد و ست ات فى هیچ و ا جود آن در اختال گر و ندارد و  ا

 احیانا
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فى یده هم اختال یر و شاذ شده د بل غ نا قا ست اعت نان ا  كه چ

 .گردید خواهد روشن بعدا

  شریفه آیه اصلى پیام

مه ته چه آن ه ستقیما شد، گف یه خود از م ستفاده شریفه آ  ا

یرا شود مى ین ز یه ا كم آ ماده كافر ح نگ به آ له با را ج  جم

 برده حكم و است داده قرار زدن گردن و كشتن ،«الّرقاب ضرب»

یز را كافر گرفتن یان از پس كه ن نگ پا یروزى و ج مل پ  كا

سلمانان، ستگیر م شد، شده د له با با ثاق شدّ » جم یان «الو  ب

 است نموده معین آنان براى را گرفتن برده و استقراق كرده،

یز كردن آزاد صورت در و له ن  عوض و سربها «فدا و منّ » جم



جویز را دو هر كردن آزاد عوض، بدون یا و گرفتن موده ت  ن

 .است

ین با ضیح ا لوم تو ظور: گردد مى مع ثاق شدّ » از من  كه -«الو

 بدون و سربها گرفتن با كردن آزاد یعنى قبلى حكم دو موضوع

 .است گرفتن برده و استرقاق همان -باشد مى سربها گرفتن

یرا ثاق شد» ز ستقالل از «الو نداختن ا شمن ا ند مى را د  و گوی

 شخص آزادى گرفتن واقع، در كه گرفتن برده با هم معنى این

 معناى به آیه در «الوثاق شد» اگر و است متناسب بسیار است،

 منظور آن از ترى كلى و عمومى معناى یك بلكه نباشد استرقاق

 و گرفتن برده حكم كه دیگرى ادله با نیز صورت این در شود،

سترقاق باح و جایز را ا ید شمارند، مى م  بدین و خورد مى ق

نه، كم گو ضوع به «من و فداء» ح سترقاق، مو صاص ا یدا اخت  پ

 .كند مى

 آیه از كافر برده و جنگ به آماده كافر احكام بیان، این با

 .شود مى استفاده كامال شریفه

یات بر روا یز معت د ن مان مؤّی ست، ه یرا معنا ین ز كام ا  به اح

مان یه از كه صورت ه ستفاده آ ضى در و شود مى ا  روایات از بع

مده هم ست، آ نان ا نى» كه چ سى شیخ» و «كلی حه از «طو  بن طل

 كه شنیدم( ع) صادق امام از گوید، مى او كه كنند مى نقل زید

 جنگ اگر: دارد حكم دو كفار با جنگ: »گفت مى پدرم: فرمود مى

نوز مه ه فار و دارد ادا ست ك خورده شك نده و ن شده پراك ند، ن  ا

 كه دارد اختیار امام شود، گرفته كه اسیرى هر حال این در

 را او پاى و دست یا و بیاویزد دار از یا و بزند را گردنش

 به و سازد جدا تنش از كه این بدون كند، قطع راست و چپ از

 گفتار این و بمیرد خونریزى اثر در تا كند رها حالت همان

 :خداست

 ف سادا   األْ ْرضِ  ِفي ی سْع ْون   و   ر سُول هُ  و   هللاَ   ُیحاِرُبون   اَلِذین   ج زاءُ  ِإَنما

وا أ نْ  ع   أ وْ  ُیص َلُبوا أ وْ  ُیق َتُل ِدیِهمْ  ُتق َط مْ  و   أ ْی نْ  أ ْرُجُلُه الف   ِم  أ وْ  خ

  ِفي ل ُهمْ  و   الدُّْنیا ِفي خِْزي   ل ُهمْ  ذِلك   األْ ْرضِ  ِمن   ُیْنف ْوا
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 «1. »ع ِظیم   ع ذاب   اآلخِر ةِ 

فات و جزا سانى مكا یامبر و خدا با كه ك ند مى او پ  و جنگ

 كه است این كنند، پا بر فساد و فتنه زمین روى در كوشند مى

 از پاهایشان و ها دست یا گردند آویخته دار به یا شوند كشته

 است ذلت و خوارى این شوند، تبعید یا شود بریده راست و چپ



نان براى یا در آ خرت در و دن گى عذاب به هم آ بتال بزر  م

 .شد خواهند

 در تنها را امام خدا كه بینى نمى آیا: »فرمود امام گاه آن

 اختیار این و است نموده مخّیر محارب، كافر مجازات نوع مورد

مه در ست؟ موارد ه حه «نی ید مى طل ناى: گو ین مع له ا  از را جم

 ِمن   ُیْنف ْوا أ وْ : فرماید مى آیه همان در خداوند كه پرسیدم امام

مام األْ ْرِض؛ مود جوابم در( ع) ا ید: فر ین در تبع یه ا  به آ

ناى ست، دادن فرارى مع نى ا سالم سپاه یع ید ا فر سپاه با  را ك

  به اگر و دهند فرارى را افرادشان و سازند پراكنده و متفرق

نان سیدند آ شان و ر ند، دستگیر ید نمود مان با كامى ه  كه اح

 .شود اجرا ها آن درباره است، گردیده بیان كفار براى

مام مود سپس( ع) ا كام: فر فار اح لت در ك نگ حا مان ج ست ه  و ا

 و شدند رو روبه حتمى شكست با كفار و پذیرفت پایان جنگ اگر

 به و شود دستگیر كه كافرى هر حال این در گردیدند، متفرق

سارت سلمانان ا ید، در م شواى آ سلمانان پی ر م ست مخّی  بر كه ا

 سربها و فدیه یا و سازد آزادشان بالعوض و بگذارد منت آنان

یرد شان و بگ نان یا و سازد رهای نوان به را آ  غالم و برده ع

 «2. »نگهدارد

 :بحث نتیجه

ین از -(1)  یت ا مه از و روا ناى در چه آن ه یه مع  شریفه آ

 شدن خاموش از بعد كه كافرى اسیر كه آید مى بر چنین گفتیم،

 .شود نمى كشته است، شده دستگیر جنگ آتش

 نیز بصرى حسن و ضحاك و عطا مانند سنت، اهل علماى از بعضى

 با را نظریه همین بصرى حسن و موافقند ما با نظریه این در

 پایان از پس كه جنگى اسیران: گوید مى و دارد مى اظهار صراحت

 مسلمانان امام بلكه شوند، نمى كشته اند، گردیده دستگیر جنگ

 یا نماید برده را آنان كه است مخیر
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 «1. »سازد آزادشان فدیه بدون یا و بگیرد سربها و فدیه

ین با یانى ا ته كه ب لوم شد، گف ید مع یه در كه گرد  مورد آ

حث، سخى ب جود ن یه خواه ندارد، و ین از پیش «سیف» آ یه ا  آ



 كه كافر كشتن وجوب زیرا آن از بعد یا و باشد گردیده نازل

 مورد آیه از كه آن وجوب عدم و شود مى استفاده «سیف» آیه از

 آن ناسخ یكى تا ندارند منافات هم با آید، مى دست به گفتار

گرى هوم و گردد دی یه دو هر مف جرا الزم خود جاى به آ  و اال

 .دارد اختصاص خاصى مورد به كدام هر و است عمل مورد

  اشتباه یك تصحیح

ین یه بود ا یده و نظر فاد و شیعه عق ضمون و م یه م  شریفه آ

باره سیران در گى ا لى جن جب و ست تع ین با كه ا  شیخ» حال، ا

 آن به بنا كه دهد مى نسبت شیعه علماى به را روایتى «طوسى

یت، مام روا شواى و ا سلمانان پی یر م ست مخ سیران ا گى ا  را جن

 به اند، كرده دستگیر جنگ پایان مسلمانان پیروزى از پس كه

 دادیم، توضیح قبال كه را حكم سه آن از یكى یا و برساند قتل

 .كند اجرا آنان درباره

تار متن سى شیخ گف ین طو ست ا صحاب كه چه آن: »ا یت ما ا  روا

موده ند، ن ین ا ست ا گر كه ا فار ا ناى در ك نگ اث سارت به ج  ا

سلمانان ند، در م مام آی یار ا شد را ها آن كه دارد اخت  یا بك

ست شان و د ست و چپ از را پای طع را ید ق ند، تا نما لى بمیر  و

 سازد آزاد فدیه بدون یا و فدیه برابر در را ها آن تواند نمى

 و امام آید، در مسلمانان اسارت به جنگ پایان از پس اگر و

 سربها و فدیه با یا و عوض بال كه است مخیر مسلمانان پیشواى

 شان قتل به یا و دارد نگه برده صورت به یا و سازد آزادشان

 .«برساند

ین در تار، ا حوم گف سى مر یز طبر مع در ن یان مج  شیخ از الب

 «2. »است نموده پیروى طوسى

 .ندارد وجود روایتى چنین اصال مورد این در كه صورتى در

 مشهور نظریه صراحت، به مبسوط كتاب در طوسى شیخ خود اتفاقا

 :گوید مى و نموده تأیید را

باره سیرى هر در تش شدن خاموش از پس كه ا نگ آ ست به ج  د

سلمانان تد، م مام بیف یر ا ست مخ نت بدو كه ا گذارد م  بال و ب

ند آزاد عوض نوان به یا ك گه برده ع بل در یا و دارد ن  مقا

 او تواند نمى امام ما، اصحاب روایت به بنا كند، آزادش فدیه

 «3. »بكشد را

__________________________________________________ 
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سیم و ء فى» باب در وى باز و نائم تق تاب «غ  ضمن در خالف ك

 نموده اخبار و علما اجماع ادعاى نظریه این بر هفدهم مسئله

 .است

قاب ضرب» جمله دهیم، مى احتمال ما كه است این  جواز و «الّر

 تبیان كتاب در طوسى شیخ اولى عبارت در جنگى، اسیران كشتن

 تحقیق و مراجعه بدون هم «طبرسى» مرحوم و بوده قلمى اشتباه

مین لب ه یب را مط موده تعق ست، ن یرا ا ین ز یه، ا  خالف هم نظر

 مخالف هم و است دیگر دالیل و علما اجماع خالف بلكه و مشهور

 .دیگرش هاى كتاب در است، طوسى شیخ خود گفتار با

سانى از -(1)  مین به كه ك یه ه عاى صریحا نظر ماع اد  اج

 منتهى خود كتاب دو در است، «عالمه» مرحوم هم یكى اند نموده

 .جنگى اسیران احكام بخش جهاد، باب در تذكره و

  شریفه آیه در دیگرى نظریات

 و عطا و ضحاك) تسنن اهل علماى از بعضى و شیعه علماى نظریه

 اهل علماى اكثر ولى شناختید بحث مورد آیه درباره را( حسن

 آوریم مى جا این در كه دارند دیگرى نظریات آیه این در سنت

 :پردازیم مى ها آن پاسخ به و

ماى از اى عده -1 هل عل ند مى سنت ا ین كه گوی یه ا ها آ  تن

باره شركین در یده نازل م ست گرد باره نه ا مام در فار ت  و ك

لت ند مى دال ین بر ك سیران كه ا شركین ا ید، م شته نبا  شوند ك

كه بر در بل یه برا یه بدون یا و فد ند، مى آزاد فد  سپس گرد

 آمده جهاد و قتال فرمان ها آن در كه آیاتى یعنى «سیف» آیات

 .نمود نسخ را آیه این و گردید نازل است،

ین یه ا تاده، به نظر بن سدى، ضحاك، ق بن جریح، ا باس ا  و ع

: گویند مى ها آن شده، داده نسبت كوفه مفسرین و علما تر بیش

 و كشت باید را مشرك اسیر پس است، گردیده نسخ آیه این چون

 «1. »كرد آزاد عوض بال یا عوض با را او نیست جایز

 كفار تمام به «سیف» آیات زیرا نیست درست نظریه این: پاسخ

عم شرك از ا یر و م شرك غ یت م ند عموم ما و دار ین ا یه ا  به آ

 قانون و دارد مشركین به اختصاص نظریه این طرفداران عقیده



لى لق» و ك مى «مط ند ن د قانون توا یى و مقّی سخ را جز ند، ن  ك

  زمان نظر از مطلق، و كلى قانون این خواه
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 «1. »آن از مؤخر یا باشد مطلق غیر قانون بر مقدم صدور،

نابراین، یات ب مام به كه سیف آ فار ت طالق ك یت و ا  دارد، كل

 .باشد بحث مورد آیه ناسخ تواند نمى

گرى گروه -2 -(1)  ند دی یه كه معتقد باره شریفه آ مام در  ت

 .است شده نسخ مشركین خصوص در آن حكم ولى گردیده نازل كفار

ین یه ا تاده به باز نظر هد و ق كم و مجا سبت ح  و شده داده ن

 «2. »است همان نیز حنیفه ابو مذهب از مشهور

 آن بطالن و اساس بى قبلى نظریه مانند نیز نظریه این: پاسخ

شن ست، رو یرا ا ین صحت ز یه ا قف نظر بات به متو ین اث لب ا  مط

ست یات نزول كه ا تأخر «سیف» آ ین نزول از م یه ا ست، آ  در ا

 اثبات به را مطلبى چنین توانند، نمى نسخ طرفداران كه صورتى

 هم آن واحد خبر ندارند، دلیلى و سند مطلب بدین و برسانند

 :زیرا نیست، ثمر مثمر نسخ، مورد در

 علما، تمام اجماع به دادیم، توضیح گذشته صفحات در كه چنان

 این در و ندارد تأثیرى گونه هیچ قرآن نسخ درباره واحد خبر

مى مورد ند، ن چك توا بى ترین كو بت را مطل ند ثا  مورد یا و ك

 .گیرد قرار استناد و اتكا

گر و سخ ا بر با ن حد خ بت هم وا لى باز شود، ثا سخ بر دلی  نا

 بلكه باشد صحیح نظریه این تا كه ندارد وجود سیف آیات بودن

 «مقّید» بحث مورد آیه كه است این است، ثابت كه چیزى نهایت

 نكته این در مسلمانان همه زیرا است، سیف آیه «مخّصص» یا و

فاق ند ات شركین كه دار خل صورت، هر در م ین در دا یه ا  آ

 و است مشركین به مختص آیه این كه این لحاظ از یا باشند مى

 عمومیت مشركین غیر به هم و مشركین هم كه این لحاظ از یا

 .دارد

 و سیف آیات تقیید بر شود مى قرینه بحث مورد آیه بنابراین،

 اشاره قبال كه طورى به زیرا ها آن نسخ نه ها آن «تخصیص» یا

 .گردد مقید ناسخ تواند نمى مطلق نمودیم،



 میان در نسبت تازه، كنیم؛ نظر صرف گفتیم چه آن همه از اگر

ین یه ا یات با آ تال و سیف آ موم» ق صوص و ع جه من خ ست، «و  ا

نى كام مورد، دو در یع ستقل ها آن اح نه و م شد مى جداگا  و با

 تعارض و برخورد مورد یك در تنها و نیست میانشان در تعارض

  است مشركى مورد در آن و دارند

__________________________________________________ 
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  به سیف آیه مورد این در است، شده اسیر جنگ پایان از پس كه

تل مان ق هد مى فر ین و د یه ا تل از آ نع ق ند مى م  دو در كه ك

 مورد در و شود مى عمل آیه دو هر مفهوم به تعارض عدم مورد

 كه دهند مى قرار عمل مورد را اى آیه حكم نیز تعارض و اختالف

له گر اد ید دی شد آن مؤ نان و با ضیح قبال كه چ  شد، داده تو

 .است بحث مورد آیه مؤید دیگر ادله

ماى از سومى گروه -3 هل عل كس به سنت ا  اول، گروه دو آن ع

 بلكه نگردیده، نسخ سیف آیه با تنها نه آیه این: گویند مى

 .است نموده نسخ را آن

سخ ین: پا یه ا طالن در هم نظر ساس بى و ب ند بودن، ا  دو مان

 ثابت كه است این بر موقوف آن، صحت زیرا است، قبلى نظریه

 بوده مقدم بحث مورد آیه بر نزول زمان نظر از سیف آیه: شود

 .كنند ثابت را مطلب این توانند نمى هرگز كه صورتى در است،

 از قبل سیف آیه كه گردید ثابت هم فرض بر اگر این، بر عالوه

ین یه ا ست شده نازل آ ها ،-(1) ا قدم تن ضى بودن م سخ مقت  ن

مى شد، ن كه با سخ بل یل به ن كم دل ند ترى مح ست نیازم ین و ا  ا

 .ندارد وجود هم دلیلى چنین

گرى عده -4 ند هم دی مام كه معتقد شواى و ا سلمانان پی  م

 ها آن یا و بكشد را آنان كه است مخیر جنگى اسیران درباره

 هــم دوم صــورت در و بگیــرد بردگــى بــه و كنــد اســترقاق را

ند مى مان به توا گى صورت ه گه برد یه با یا و دارد ن  و فد

 بین فرقى حكم این در و سازد آزادشان فدیه بدون یا و سربها

 .نیست جنگ پایان و جنگ حالت



ین یه ا بو هم را نظر حه ا بن از طل باس ا قل ع موده ن  عده و ن

یادى سرین از ز هل مف یز سنت ا ته را آن ن ند پذیرف بن كه ا  ا

 فقهاى از اى عده باز و افرادند این از عطا و بصرى حسن عمر،

هل ین از هم سنت ا یده ا یروى عق موده پ ند، ن ند ا لك، مان  ما

 «1. »دیگر علماى و عبید ابو اوزاعى، ثورى، شافعى،

جه شته تو شید دا نابراین كه با یه ب یز نظر یه در ن  شریفه آ

  منافات نظریه این با آیه مفهوم چون است، نشده واقع نسخى

 .شود نسخ آن بوسیله تا ندارد

حاس ین ن یه ا تاب در را نظر ید مى گاه آن آورد، مى خود ك : گو

 از دو هر سیف آیه و عفو آیه كه است اساس این بر عقیده این

ظر كم ن بت ح مل مورد و ثا شند مى ع سخ ها آن از یك هیچ و با  ن

  نگردیده

__________________________________________________ 
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ست ین و ا یه ا ترین نظر یه به ست، نظر یرا ا سخ ز ها ن  به تن

 دلیلى چنین: اوال جا این در كه شود مى ثابت قطعى دلیل وسیله

جود یا و ندارد و مل كه جا آن: ثان ضمون به كردن ع  دو هر م

 .ندارد معنى نسخ وجود به عقیده است، ممكن آیه

ضافه سپس ند مى ا ین: ك یه ا هل از نظر نه، ا بو و شافعى مدی  ا

 «1. »است گردیده نقل هم عبید

 ولى نیست آیه در نسخ ادعاى مستلزم گرچه نظریه این: پاسخ

یه حال عین در ست، صحیحى نظر یرا نی هت دو از ز یه با ج  آ

 :دارد مخالفت شریفه

 «فداء و منّ » كه كند مى داللت صراحت به آیه این: كه این یكى

 پس كه دارد اختصاص اسیرانى به عوض بال و عوض با كردن آزاد

 شده دستگیر جنگ، پایان و مسلمانان كامل پیروزى و غلبه از

شند، نابراین، با سیرانى كردن آزاد ب لت در كه ا نگ حا  ج

 .نیست سازگار آیه این حكم با اند، گردیده دستگیر

 جنگ حال در كفار قتل و «رقاب ضرب» آیه این در: كه این دوم

یروزى تا و سلمانان پ حدود م عین و م ست شده م نا كه ا  به ب

 ممنوع و متوقف كفار قتل كامل پیروزى از پس آیه، این مفهوم

 .باشد مى



نابراین، یده ب تل جواز به عق سیران ق گى ا یروزى از پس جن  پ

 .بود خواهد آیه این صریح مفهوم با مخالف كامل،

گر تل در ا سیران ق گى ا یه به جن ستناد سیف آ ند، ا  هم آن كن

 این با سیف آیه: گفتیم قبال كه طور همان زیرا نیست، درست

یه ید آ یده مق سیران به و گرد نگ، حال در ا صاص ج ته اخت  یاف

 .است

 تكیه( ص) پیامبر خود عمل و روش به قتل این جواز در اگر و

 از و رسانید مى قتل به را اسیرها از بعضى حضرت آن كه كنند

 این نمود، آزاد بالعوض را گروهى و گرفت مى سربها دیگر بعضى

 .كند ثابت را آنان گفتار تواند نمى هم

یرا ین صحت، فرض بر ز یان ا مى جر ند ن یل تو یر بر دل  در تخی

 كه دارد امكان زیرا باشد جنگى اسیران قتل غیر و قتل میان

 است كرده نمى استفاده تخییر قانون از جریان این در حضرت آن

 حكم گروهى هر و اند بوده گروه چند داراى جنگى اسیران بلكه

صى شته مخصو سول و دا كرم ر تل( ص) ا باره را ق هى در جرا گرو  ا

 غیر حكم و بودند شده دستگیر جنگ اثناى در كه است كرده مى

تل باره را ق سیرانى در عد كه ا یان از ب نگ پا سارت به ج  در ا

 .است نموده مى اجرا باشند، آمده

گر و فداران ا ین طر یده ا تى به عق باره كه روای تار در  و رف

  اسیران به نسبت عمر و بكر ابو روش
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گى قل جن یده ن ست، گرد ستناد ا ند، ا ین كن  حال به سودى هم ا

 :زیرا بخشد، نمى آنان

 .است بسیار سخن تاریخى جریان این و نقل این صحت در: اوال

 و عمل با و ندارد مدركیت و حجیت هم، صحت فرض بر: ثانیا و

 .نیست صحیح قرآن ظاهر از برداشتن دست آنان، روش
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 (33- 34) 

 (1)- 



  سائل حق آیه در نسخ

 «1. »اْلم ْحُرومِ  و   ِللسَاِئلِ  ح ق   أ ْمواِلِهمْ  ِفي و  

 .محروم و كننده سؤال براى است حقى آنان اموال در و

 «2. »اْلم ْحُرومِ  و   ِللسَاِئلِ . م ْعُلوم   ح ق   أ ْمواِلِهمْ  ِفي اَلِذین   و  

نان و شان در كه آ ى اموال ست حّق لوم ا نده سؤال براى مع  و كن

 .محروم

  نسخ توجیه

سخ سخ عدم و ن ین ن یه دو ا یان در آ ما م سرین و عل  مورد مف

ختالف ست ا ین و ا ختالف ا ین از ا ید جا ا مده پد ست آ  حق كه ا

لومى ین در كه مع یه دو ا مده آ كن آ ست مم مان ا كات ه جب ز  وا

شد كن و با ست، مم جب حق یك ا گرى مالى وا یر دی كات از غ  و ز

 .واجب حق نه باشد مالى مستحب حق یك شاید

 در نسخى و باشد مى زكات آیات از آیه این اول، احتمال بنابر

قوع به آن سته و نابر و نپیو مال ب سخ باز سوم، احت  آن در ن

 باشد، مى مستحب صدقات همان كه مستحب حق زیرا ندارد مفهومى

 بنا ولى بود خواهد و داشته وجود ثروتمندان اموال در همیشه

 در حق از منظور كه دوم احتمال به
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 نسخ آیه دو این باشد، زكات از غیر واجب حق یك آیه دو این

 كه دیگر واجب صدقات تمام زكات وجوب با زیرا است، گردیده

مده قرآن در سوخ بود، آ ست شده من عال و ا كات، جز ف  صدقه ز

 .ندارد وجود اسالم در واجبى

 را احتمــال همــین آیــه دو ایــن معنــاى در علمــا از اى عــده

 اند، دانسته زكات از غیر واجبى حق را «معلوم حق» و پذیرفته

 .اند شده قائل آیه دو این نسخ به كه است این

 كه دهد مى نشان آیه دو این مفهوم در بررسى و تحقیق: پاسخ

 و شود محسوب زكات آیات از تا است زكات نه «حق» از منظور

 یك آن، از منظور بلكه شود، نسخ تا است دیگرى واجب حق نه

ستحبى حق ست م قدس شرع در كه ا سالم م نین یك پرداختن به ا  چ



 طورى به و است شده داده دستور استحباب و ندب طور به حقى

 و بوده همیشه اسالم در فرمان و دستور این گردید، اشاره كه

هد نابراین. بود خوا نى، ب سخى مع ین به ن یه دو ا جه آ  متو

 .است نگردیده

 مستحبى حق آیه، دو این در حق از منظور كه این بر ما دلیل

 :كه است این واجب، حق نه است

یات -1 نى روا یق به فراوا یده وارد شیعه طر ست گرد مه كه ا  ه

 .دانند مى زكات به منحصر اسالم در را واجب صدقات ها آن

 روایاتى( ع) طهارت و عصمت خاندان و بیت اهل ائمه از و -2

ست به سیده ما د ین در را حق كه ر یه دو ا مان به آ قوق ه  ح

 :كه چنان كنند، مى تفسیر مستحبى مالى

قة سالم ث نى» اال سناد با «كلی بو از خود ا صیر ا قل ب ند مى ن  ك

ــه ــا،: ك ــر در م ــام محض ــادق ام ــودیم( ع) ص ــده و ب  از اى ع

 میان به گو و گفت زكات درباره بودند، ما با نیز ثروتمندان

ند، مام آورد مود( ع) صادق ا سان: فر سیله به ان كات و  دادن ز

بل عرف و مدح قا مى ت شد، ن یرا با كات ز قى ز ست ح  با شخص كه ا

 شود مى نامیده مسلمان و كند مى حفظ را خود خون آن، پرداختن

گر و كات ا پردازد، ز مازش ن بول هم ن هد ق لى بود، نخوا  در و

 .هست نیز دیگرى حق زكات از غیر شما هاى ثروت

 از غیر ما ثروت در هللاّ  اصلحك: داشتم عرضه: گوید مى بصیر ابو

 هست؟ دیگرى حق چه زكات

 قرآن در را خدا گفتار اى نشنیده آیا! هللاّ  سبحان: فرمود امام

 .... م ْعُلوم   ح ق   أ ْمواِلِهمْ  ِفي اَلِذین   و   مجیدش؛

 امام -(1) چیست؟ معلوم حق این داشتم عرضه: گوید بصیر ابو

 هر به كه است همان حق این! سوگند خدا به: فرمود جوابم در

 كم مقدار به ماه هر و هفته هر یا روز هر كه است متوجه شخص

 .بدهد نیازمندان و بیچارگان به دائما خود مال از زیاد یا

 صادق امام از جابر بن اسماعیل از خود اسناد با كلینى باز

  ِفي اَلِذین   و   آیه تفسیر در( ع)
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واِلِهمْ    است؟ زكات از غیر حق آیا نمودم سؤال: كند مى نقل أ ْم

مام مود ا ند! آرى: فر صى به خداو هد مى مال و ثروت شخ  او و د

 تر بیش درهم هزار سه درهم، هزار دو درهم، هزار ثروت این از



نار تر كم یا حم صله آن با كه گذارد مى ك ند ر تارى و ك  گرف

 .است همان حق این و سازد طرف بر را خود نزدیكان و خویشان

( ع) صادق امام و باقر امام از زمینه این در دیگرى روایات

 «1. »است شده وارد

 حاتم ابى بن عزوان از خود اسناد با االیمان شعب در بیهقى

 اجازه و بود عثمان خانه كنار در ابوذر كه است نموده نقل

 و دید را او قریش خاندان از مردى شد، نمى داده وى به ورود

 :نمود سؤال

 اى؟ نشسته درب این كنار در چرا! اباذر

بوذر فت ا نان: گ ناع ای ند امت ین از دار جازه من به كه ا  ا

ند، ورود شى مرد آن بده نه وارد قری مان خا ید عث فت و گرد : گ

 و نشسته در بیرون در كه چیست ابوذر گناه! مؤمنان امیر یا

 ورود اجازه ابوذر به عثمان شود؟ نمى داده ورود اجازه وى به

 .نشست جمعیت میان در و گردید وارد او و داده

مان طاب عث عب به خ بار ك نین االح فت چ با یا: گ سحاق ا گر! ا  ا

كات مالى صاحب پردازد، را مالش ز ناه هم باز ب قوبتى و گ  ع

 .نه: گفت عثمان پاسخ در كعب دارد؟

 با و برخاست خویش جاى از و آشفت بر ابوذر كه بود جا این

 اى: گفت و زد كعب گردن پشت به محكم داشت، دست در كه عصایى

 واجب، زكات پرداختن از پس كه كنى مى خیال تو! یهودى زن پسر

 ُیْؤِثُرون   و  : فرماید مى خدا كه صورتى در نیست؟ او گردن در حقى

 الَطعام   ُیْطِعُمون   و  « 2» خ صاص ة ، ِبِهمْ  كان   ل وْ  و   -(1) أ ْنُفِسِهمْ   ع لى

ِذین   و  « 3» أ ِسیرا ، و   ی ِتیما   و   ِمسِْكینا   ُحبِّهِ   ع لى واِلِهمْ  ِفي اَل  أ ْم

 خواندن به كرد شروع ابوذر« 4» اْلم ْحُرومِ  و   ِللسَاِئلِ . م ْعُلوم   ح ق  

 «5. »قرآن آیات از سلسله این

بن یر ا سناد با جر بن از خود ا باس ا قل ع ند مى ن  حق: كه ك

 به مالى، حقوق آن با انسان و صدقه از غیر است حقى معلوم،

 و كند مى پذیرایى مهمانانش از و نیكى و احسان خویشاوندان،

ــاج ــده احتی ــر را اى درمان ــرف ب ــاره از و ط ــتگیرى اى بیچ  دس

 «6. »نماید مى
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گرى عده سرین از دی یز مف ین در ن نى ا بن از مع باس ا یروى ع  پ

 .اند نموده

  نتیجه

 و ســائالن بــراى شــریفه آیــه در مــذكور حــق از منظــور چــون

ستمندان موال در م ندان، ا ستحبى حق ثروتم نوان به م قوق ع  ح

 زكات بر عالوه واجب حق یك نه است انسانى و اجتماعى اخالقى،

نابراین ما، ب قوع مع سخ و ین در ن یه ا هوم آ گاهى و مف  جای

 .ندارد
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 (35) 

 نجوا آیه در نسخ

ِذین   أ یُّه ا یا وا اَل ُول   ناج ْیُتمُ  ِإذا آم ُن  ی د يْ  ب ْین   ف ق دُِّموا الَرس

 غ ُفور   هللاَ   ف ِإنَ  ت جُِدوا ل مْ  ف ِإنْ  أ ْطه رُ  و   ل ُكمْ  خ ْیر   ذِلك   ص د ق ة   ن ْجواُكمْ 

 «1. »ر حِیم  

 رسول با خواهید مى كه هنگامى اید، آورده ایمان كه كسانى اى

فت خدا ید، سّرى گوى و گ بل كن [ خدا راه در] اى صدقه آن از ق

ید ین. بده مل ا تر شما براى ع ست تر پاكیزه و به گر و ا  ا

 .است مهربان و بخشایشگر خداوند پس باشید، نداشته توانایى

 و گردیده نسخ دیگرى آیه با آیه این كه گویند مى علما اكثر

 :است این آیه آن

 و   ت ْفع ُلوا ل مْ  ف ِإذْ  ص د قات   ن ْجواُكمْ  ی د يْ  ب ْین   ُتق دُِّموا أ نْ  أ شْف ْقُتمْ  أ  

الة   ف أ ِقیُموا ع ل ْیُكمْ  هللاَُ  تاب   وا و   الَص كاة   آُت وا و   الَز  و   هللاَ   أ ِطیُع

 «2. »ت ْعم ُلون   ِبما خ ِبیر   هللاَُ  و   ر سُول هُ 



یا سیدید آ یر كه تر بل صدقه دادن از و شوید فق جوا از ق  ن

 توبه خداوند و نكردید را كار این كه اكنون كردید؟ خوددارى

 و كنید ادا را زكات و دارید پا بر را نماز پذیرفت؛ را شما

یامبرش و خدا عت را پ ید اطا ید] و نمای ند[  كه بدان  از خداو

 .است آگاه دهید، مى انجام چه آن
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 (1)- 

 نجوا آیه به عمل احادیث

 چون كه است شده وارد سنى و شیعه طریق به فراوانى روایات

 به كسى( ع) مؤمنان امیر جز به گردید، نازل شریفه آیه این

مل آن كرد ع ضرت آن و ن ها ح نار یك تن شت پول دی  را آن كه دا

( ص) اكرم رسول با خواست مى وقت هر و نمود تبدیل درهم ده به

  وگوى گفت تا داد مى صدقه درهم یك بپردازد، سرى گوى و گفت به

 وسیله به جز نجوا، شریفه آیه بنابراین، رسید بار ده به وى

ضرت، آن مل مورد ح ته قرار ع ست نگرف نك. ا نه ای ندى نمو  از چ

 :فصل این روایات

 امیر كه كند مى روایت مكحول از خود اسناد با بابویه ابن -1

 دانایان و حدیث حافظان: فرمود( ع) طالب ابى بن على مؤمنان

ند مى( ص) پیامبر صحابه از یان در: دان نان م سى آ ست ك  كه نی

 با فضیلت آن در من كه این مگر باشد، فضیلتى و مقام داراى

 كه دارم فضیلت هفتاد من ولى است، تر بیش من سهم و شریكم وى

 .ندارد شركت من با كسى( ص) پیامبر اصحاب از ها، آن در

 من براى را فضایل این! مؤمنان امیر یا: گفتم گوید مى مكحول

گو، ضرت، آن گاه آن ب یك ح ین یكا ضایل ا  ضمن در و شمرد را ف

مود ها آن ما و: فر ضیلت ا ست ف هارم و بی گامى به چ  كه هن

 نازل( ص) پیامبر بر را...  الَرسُول   ناج ْیُتمُ  ِإذا آیه خداوند

مود، نار یك من فر شتم دی هم ده به را آن و دا  و فروختم در

فت هر از پیش یامبر با كه سرى گوى و گ مل به( ص) پ  ع

! سوگند خدا به دادم، مى صدقه خدا راه در درهم یك آوردم، مى

 بعد نه و من از پیش نه پیامبر یاران از یك هیچ را عمل این

جام من از ین تا نداد ان ند كه ا یه خداو ْف ْقُتمْ  أ   آ  را أ ش

 «1. »فرستاد آن درباره



بن -2 یر ا برى جر سناد با ط هد از خود ا قل مجا ند مى ن : كه ك

یر نان ام مود( ع) مؤم یه: فر تاب در اى آ جود خدا ك  كه دارد و

سى یه آن به من از پیش ك مل آ كرده ع سى و ن عد هم ك  من از ب

مل هد ع مود نخوا نار یك من: ن شتم دی هم ده به را آن و دا  در

 یك آمدم، مى( ص) پیامبر نزد به وقت هر و -(2) نمودم تبدیل

 گردید نسخ آیه آن سپس دادم، مى خدا راه در را ها آن از درهم

 الَرسُول   ناج ْیُتمُ  ِإذا آیه آن و نكرد عمل بدو من از پیش كسى و

 «2. »است

 و منذر ابن و حمید بن عبد و الرزاق عبد: گوید مى شوكانى -3

بن بى ا بن و حاتم ا یه ا یر از مردو نان ام قل( ع) مؤم  ن

 نسخ تا ننمود عمل كسى من جز به آیه آن به: كه اند نموده

 از حضرت آن منظور و نبود( ساعت یك از بیش) آن مدت و گردید

 .بود نجوا آیه همان آیه این

__________________________________________________ 
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صور، بن سعید -4 بن من یه، ا بن راهو بى ا بد شیبه، ا  بن ع

ید، بن حم نذر، ا بن م بى ا بن و حاتم ا یه ا  آن از باز مردو

ضرت قل ح موده ن ند ن تاب در: كه ا یه خدا ك جود اى آ  كه دارد و

 عمل كسى نیز من از بعد و ننموده عمل بدان كسى من از پیش

هد مود نخوا یه آن و ن ست آ ُول   ناج ْیُتمُ  ِإذا. نجوا  گاه آن الَرس

 موجود دینار یك من نزد در گردید، نازل كه آیه این: فرمود

 رسول با خواستم مى وقت هر و فروختم درهم ده به را آن و بود

 خدا راه در درهم یك قبال دهم، انجام سرى گوى و گفت( ص) خدا

سى و دادم مى ستور آن به من از پیش ك مل د كرد ع  كه آن تا ن

 .گردید نازل أ شْف ْقُتمْ  أ   آیه و شد نسخ

ین یز حاكم را حدیث ا قل ن موده ن یات از و ن فى صحیح روا  معر

 «1. »است كرده

 .است گردیده وارد باره این در نیز دیگرى فراوان روایات

  حكم این فلسفه

 :دارد داللت موضوع دو به شریفه آیه این



فت از پیش دادن صدقه: اول سول با سرى گوى و گ ( ص) خدا ر

 فرمان این لذا هاست دل پاكى و طهارت وسیله و نیكو مستحسن،

 .است بندگان صالح و خیر متضمن دستور و

 و قدرت كه است متوجه افرادى به تنها فرمان و حكم این: دوم

كان شته مالى ام جد و دا كن وا خت تم شند صدقه پردا ما و با  ا

سانى نات از كه ك حروم مالى امكا ستند، م ین از ه یف ا  و تكل

 كه زیرا نیستند صدقه پرداخت به مجبور و باشند مى معاف حكم،

 .است مهربان و بخشایشگر خداوند

 بدیهى باشد، مى آن متضمن نجوا آیه كه حكمى است این -(1) 

ست قل كه ا هایى به ع ند، مى تن سن به توا كویى و ح ین از نی  ا

 نماید اعتراف آن درستى و صحت به وجدان و كند قضاوت فرمان

یرا ین ز كم ا فى از ح فع به طر قرا ن ندان و ف سیله و نیازم  و

 متضمن دیگر طرف از و است درماندگان و بیچارگان وضع بهبودى

 از كاستن و( ص) اكرم رسول براى است ارفاق و تخفیف نوع یك

 .است حد بى مراجعات و كار فشار

یرا ین صدور با ز مان ا عداد از فر فرادى ت ند مى كه ا  خواه

  خصوصى و سرى گوى و گفت به همیشه

__________________________________________________ 

 هست زیادى روایات زمینه این در. 186/ 5 القدیر، فتح( 1) 

 و شود مراجعه حدیث هاى كتاب و طبرى تفسیر و برهان تفسیر به

سمتى ین از ق یات ا حوم را روا مه مر سى عال حار، در مجل / 19 ب
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 در دربست و انحصارى را بزرگوار آن عزیز اوقات و بپردازند

یار ند، خود اخت سته بگیر ها و شود مى كا سانى تن فت به ك  و گ

 گو و گفت به آنان محبت و عالقه كه پردازند مى وى با سرى گوى

 .دنیاست مال و پول به محبت و عالقه از بیش( ص) خدا رسول با

 آزمایش وسیله حكم این شد، گفته چه آن همه از گذشته: سوم

 بذل و بود آنان ایمانى و اخالقى انسانى، ارزش سنجش و افراد

 وگو گفت و تماس خاطر به و خدا راه در فقرا به انفاق و مال

 ایمانى هاى جنبه پرورش و روحى تكامل موجب( ص) خدا رسول با

 .گردید مى نیز آنان

ید جاى ست ترد سن كه نی بایى و ح ین زی كم ا صاص ح  یك به اخت

 باشد، مى همیشگى و دائمى بلكه ندارد خاصى وقت و معین زمان

 كه آنان هاى شخصیت سنجش و افراد ایمان درجه و آزمایش خاصیت



 كه گردد مى نمایان جا آن در تر بیش دارد، وجود حكم این در

 جز به مسلمانان تمام حكم این صدور از پس گوید، مى دوم آیه

 مال به عالقه كثرت و صدقه از ترس جهت به( ع) مؤمنان امیر

یا فت از دن صى و سرى گوى و گ سول با خصو عراض( ص) خدا ر  ا

 .نمودند

ین چرا كم ا سخ ح ید؟ ن مان گرد  در دادن صدقه لزوم كه طور ه

جوا نافعى ن شت، در م عا بردا لوى طب نافع ج گرى م یز را دی  ن

 و مسلمانان نمودن اعراض كه نیست این در شكى زیرا گرفت مى

صحاب یامبر ا ثر در( ص) پ مان ا كم ه ماس از ح فت و ها ت  و گ

 و منــافع از را آنــان ،(ص) خــدا رســول بــا خصوصــى گوهــاى

ستفاده یادى هاى ا حروم ز صالح به و ساخت مى م مومى م مه ع  لط

 .نمود مى وارد

 ترجیح و خصوصى مصالح بر عمومى مصالح همان داشتن مقدم براى

 این وجوب حكم خداوند فقرا، خاص منافع بر عام منافع دادن

 و زكات پرداختن و نماز داشتن پا به حكم و برداشت را صدقه

 .ساخت آن جایگزین را( ص) خدا رسول از پیروى

 التزام جز آیه این مفهوم در كه گردید معلوم بیان این با

 اول آیه حكم كه نمود قبول باید و نیست اى چاره نسخ وقوع به

یه با سخ دوم آ ست شده ن لى ا ید و جه با شت تو ین كه دا سخ ا  ن

 بر داللت كننده نسخ آیه كه است نسخ اقسام از اول قسم همان

ین ند ا كم مدت كه ك یه ح ست شده سپرى اول آ حث اول در و ا  ب

 .است اشكال از خالى قرآن در نسخ گونه این وقوع كه گفتیم

چه سخ گر یه شدن ن ین به شریفه آ نى ا ست مع كم مدت كه ا  آن ح

 از حكم این مدت یافتن پایان حال این با ولى است شده سپرى

 معینى زمان به حكم آن مصالح و فواید كه است نبوده نظر این

صاص شته اخت ست دا یرا ا شن قبال ز ید رو ین كه گرد صالح ا  در م

مام یات دوران ت ندگى و ح یامبر ز جود( ص) پ لى بود مو قه و  عال

سلمانان از اى عده شدید  خوددارى و ترس و ثروت و مال به م

 از مانع( ص) خدا رسول با گو و گفت از پیش ما بذل از آنان

  همین و گردید حكم این دوام و استمرار
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 .شود برداشته و گردیده نسخ حكم این كه شد سبب

 (1)- 

 :پاسخى و اشكالى



تراض شاید ند اع نا خداى كه كن ست مى اول روز از دا  كه دان

 این و آمد خواهد وجود به حكم این دادن انجام راه در مانعى

 این با شد، خواهد منجر نسخ به و گردید نخواهد عملى فرمان

نه حال نین چرا و چگو شت را قانونى چ ستور و گذا جوب و د  و

بل صدقه جوا از ق مود؟ صادر را ن سخ! فر صل: پا شریع ا ین ت  ا

كم سخ و ح ند كه آن ن له در خداو شریع اول مرح له در و ت  مرح

 جمله از: برداشت در را زیادى نتایج و فواید كرد، نسخ دوم

 مسلمانان بیدارى و تنبیه عامل بهترین حكم این نسخ كه این

هم و سیله ترین م مام و جت ات نان براى ح یرا بود آ  صدور با ز

مان سخ فر مه براى ن شن ه ید رو مام كه گرد  یاران و صحابه ت

 پیامبرشان با گو و گفت و تماس بر را دنیا مال( ص) پیامبر

 مگر نكرد عمل حكم این بر كسى وى یاران از و داشتند مقدم

 (.ع) طالب ابى بن على مؤمنان امیر

 گناه و معصیت( ص) خدا رسول با گو و گفت و تماس ترك گرچه

( ص) خدا رسول با خصوصى صحبت و مالقات چون گردید نمى محسوب

بود صیت آن ترك تا ن شد، مع ها با ین تن قات صورت در كه ا  مال

صى فراد به اى صدقه خصو جب ا گر و شد مى وا ین ا قات نوع ا  مال

 واجب اى صدقه نه و بود میان در معصیتى نه گرفت، نمى انجام

 كه كسانى: رساند مى قدر همین حكم این حال عین در ولى شد مى

 با را ارتباطشان و خصوصى هاى تماس مال بذل و پول خاطر به

 مالقات از تر بیش ثروت و مال به كنند، مى قطع( ص) خدا رسول

 .هستند قائل ارزش و اهمیت( ص) خدا رسول دیدار و خصوصى

لت شریع ع ین ت كم ا سخ با ح لوم آن شدن ن شن و مع ید، رو  گرد

یرا مان ز سخ ه طف كه بود ن یت و ل گار عنا سبت را پرورد  به ن

ندگانش شكار ب مام عدم و آ سلمانان اهت سبت را م جات به ن  منا

شان با مین با و ساخت برمال پیامبر سخ ه قام كه بود ن  و م

 .شد شناخته صحابه سایر میان در( ع) مؤمنان امیر شخصیت

 با نجوا» در صدقه وجوب حكم تشریع در كه مصالح و علل این

 مجید قرآن ظاهر از داشت، وجود آن نسخ در و(« ص) خدا رسول

 ولى دارند داللت آن به نیز فراوانى روایات و آید مى دست به

 و ظاهرى حكم یك «نجوا» از قبل مال بذل وجوب و حكم این اگر

 ذبح به( ع) ابراهیم حضرت بودن مأمور مانند -باشد امتحانى

 اصطالحى و حقیقى نسخ نباید را آیه نسخ صورت این در -فرزندش

 نه است لغوى نسخ مقوله از امتحانى حكم یك نسخ زیرا نامید،

 .اصطالحى نسخ مقوله از
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خر بى از رازى ف سلم ا قل م موده ن ست ن حانى وى كه ا  بودن امت

ین كم ا عى را ح سته قط یده و دان شته عق ین كه دا كم ا  براى ح

ــز ــخیص و تمیی ــلمانان دادن تش ــى -(1) مس ــى و حقیق  از واقع

سلمانان یر م عى غ فراد و واق نافق ا ست، بوده دورو و م  ا

نابراین، سخ ب ناى به ن عى مع ین در واق كم ا قع ح یده وا  نگرد

 .است

 است گفتارى این: گوید مى مسلم ابو كالم نقل از پس رازى فخر

 «1. »نیست آن در ایرادى و نیكو

 هفتاد خود تفسیر در عباس بن محمد: گوید مى الدین شرف شیخ

 از كه است نموده نقل معنى این در سنى و شیعه طریق از حدیث

 با و گردید متحمل را مال بذل كه كسى تنها صحابه تمام میان

سول تار( ص) خدا ر جام سرى گف لى داد، ان بى بن ع لب ا ( ع) طا

 حدیث این شیعه فقیه و دانشمند بزرگ طوسى شیخ از سپس بود،

ید مى و آورده را مذى: گو بى و خود سنن در تر سیرش در ثعل  تف

 اند نموده نقل مؤمنان امیر از« 2» مرفوعا انمارى علقمه از

مود كه ند: »فر سیله به خداو ین بر من و مت ا یف ا  داد، تخف

یرا ند ز یامبر صحابه خداو بر در مال بذل با را( ص) پ  برا

جات ماس و منا صى ت سول با خصو مایش( ص) خدا ر لى كرد، آز  و

نان قات از آ جوا از و مال ضرت آن با ن ند خوددارى ح  و نمود

سول یز( ص) خدا ر نزل در ن قات از خویش م صى مال  خوددارى خصو

 من و كنند مال بذل خدا راه در كه كسانى با مگر ورزید، مى

 من تنها و دادم خدا راه در را آن كه داشتم دینار یك تنها

ین به كه بودم یه ا مل آ مودم ع سیله و ن به و فو و تو  خدا ع

  به كه گردید نمى پیدا كسى اگر و شدم مسلمانان تمام به نسبت

 از مردم تمام خوددارى و امتناع جهت به كند، عمل آیه این

 ««3. »شد مى نازل آنان بر خدا عذاب خدا، فرمان

 :مؤلف

ین یت ا سخه در روا مذى سنن چاپى ن جود تر  به و ندارد و

 ثعلبى تفسیر و نكردیم پیدا دسترسى هم خطى و قدیمى هاى نسخه

یز ین كه ن ثر در حدیث ا تاب اك قل آن از ها ك ست، شده ن  به ا

ست مد د لى از و نیا ین كه مح سیر ا جود جا آن در تف شته و  دا

 «4. »ندارم اطالع باشد،

__________________________________________________ 

 .167/ 8 عامرة، مطبعة چاپ رازى، فخر تفسیر( 1) 

 یا یك نام كه شود مى گفته حدیثى به اصطالح در: مرفوع( 2) 

 .شود حذف آن راویان از نفر چند



 .1100/ 2 برهان، تفسیر ،72/ 9 بحار،( 3) 

قع در( 4)  مه مو تاب، ترج سخه یك ما ك طى ن سیار خ فیس ب  و ن

سیر از قدیمى بى تف نه در ثعل مومى كتابخا ضرت ع یت ح  هللاّ  آ

 از پس و آوردیم دست به قم در( 908) شماره به نجفى العظمى

 تنها، كه شد معلوم تفسیر این به مراجعه
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 كم مدت آیه این حكم كه نیست این در تردیدى حال هر به ولى

 و است شده برداشته سپس و بوده مسلمانان میان در كوتاهى و

 به و نكرده عمل آن، حكم به كسى( ع) طالب ابى بن على جز به

سیله مل و مودن ع كم به ن ین ح یه ا كى آ گر ی ضائل از دی  آن ف

  امر یك حكم، و امر این كه این از اعم است، شده آشكار حضرت

 .حقیقى و واقعى حكم یك یا و است بوده امتحانى

 (1)- 

 آشكار ورزى غرض و تعصب

 عمل از صحابه بزرگان خوددارى از اعتذار مقام در رازى فخر

مودن كم به ن یه ح جوا» آ ین با -«ن صتى كه ا مل براى فر  ع

شتند صب -دا شكار ورزى غرض و تع  داده، خرج به صریحى و آ

ید مى قدام: گو مل و ا مودن ع ستور به ن ین د یه ا ندوه سبب آ  ا

قرا ناره و ف یرى ك یا دورى و گ ندان و اغن یرا شد، مى ثروتم  ز

ــرا ــراد و فق ــادار اف ــدرت ن ــذل ق ــال ب ــتند را م  و نداش

 اندوهناك و دلگیر نتیجه در و كنند عمل آن به توانستند نمى

 و عمل به اقدام اى عده كه دیدند مى نیز ثروتمندان و شدند مى

 طعن سبب قهرا عمل این و كنند نمى ها آن ولى كنند، مى مال بذل

 كردند، مى گیرى كناره نتیجه در و شد خواهد آنان به ایراد و

لى پس ندوه و غم سبب كه عم قرا ا ناره و دورى و ف یرى ك  گ

یا ندان آن، ترك شود، اغن یرا ندارد ضررى چ  سبب كه كارى ز

فت بت و ال شد، مح تر با ست كارى از به لت و دورى سبب كه ا  عز

 .گردد

شته ین، از گذ جات ا ماس و منا سول با سرى ت  از نه( ص) خدا ر

 مستحبات، از نه و بوده واجبات

__________________________________________________ 

 مؤمنان امیر از انمارى علقمه وسیله به حدیث این اول قسمت

 چند مجموع از نیز آن مضمون از قسمتى و است گردیده نقل( ع)

یت بى كه روا قل ثعل موده ن ست، ن ست به ا ید مى د نك. آ  متن ای



. است كرده نقل آیه همین ذیل در ثعلبى كه را روایت چند این

 :آوریم مى جا این در

هد قال هوا: مجا جاة عن ن بى منا یه هللاّ  صلى الّن تى سلم و عل  ح

صدقوا، لم یت جه ف لىّ  االّ  ینا بى بن ع لب ا ضى طا نه، هللاّ  ر  قّدم ع

 .الّرخصة نزلت ثم به فتصّدق دینارا

لى قال و بى بن ع لب ا ضى طا نه هللاّ  ر تاب فى ان: ع یة هللاّ  ك  ما ال

مل ها ع حد ب لى ا مل ال و قب ها یع حد ب عدى أ ِذین   أ یُّه ا یا ب  اَل

وا ُول   ناج ْیُتمُ  ِإذا آم ُن واُكمْ  ی د يْ  ب ْین   ف ق دُِّموا الَرس  ص د ق ة   ن ْج

 .نسخت ثم فرضت فانها

 االنمارى علقمة بن على عن...  اجازة حامد بن هللاّ  عبد اخبرنى

لى عن بى بن ع لب ا ما: قال( ع) طا لت ل ِذین   أ یُّه ا یا نز  اَل

وا ُول   ناج ْیُتمُ  ِإذا آم ُن واُكمْ  ی د يْ  ب ْین   ف ق دُِّموا الَرس  ص د ق ة   ن ْج

عانى سول د یه هللاّ  صلى هللاّ  ر قال سلم و عل  بدى ترى ما: لى ف

 لزهید انك: قال. شعیرة او حبة: قلت كم؟: قال: قلت. دینار

 قال. االیة ص د قات   ن ْجواُكمْ  ی د يْ  ب ْین   ُتق دُِّموا أ نْ  أ شْف ْقُتمْ  أ   فنزلت

 قبلى أحد فى ینزل لم و االمة هذه عن سبحانه هللاّ  خفف فبى: على

 .بعدى أحد فى ینزل لم و

بن قال مر ا لى كان: ع نت لو ثالث لع حدة لى كا نت منهن وا  كا

 یوم الرایة اعطاؤه و فاطمة تزویجه: الّنعم حمر من لى احبّ 

 .النجوى آیة و خیبر

 در بیان                                                

  501: ص قرآن، كلى مسائل و علوم

 كه بوده این براى واقع در شرط این گفتیم كه طورى به بلكه

 گونه این هرچه و شود تر كم خدا رسول با ارتباط و تماس قهرا

 تر نزدیك آیه این فرمان و حكم هدف به شد، مى تر كم ها تماس

 .گردید مى

 سبب و است مستحسن و نیكو تماس، گونه این ترك كه است بدیهى

 «1. »باشد نمى آن كننده ترك مالمت و طعن

لف نده: مؤ ند خوان ین! ارجم خر عذر بود ا ضوع در رازى ف  مو

گان خوددارى مل از صحابه بزر كردن ع مان به ن  قرآن صریح فر

 آورده، رازى فخر كه عذرى كنید، مى مالحظه كه طورى به مجید،

یزى ست چ ین جز نی ید و شك به را طرف كه ا لى وادارد ترد  و

 كلمات معانى از اطالع ترین كوچك كه كسى از مطلبى چنین ابراز

 .نیست درست و صحیح باشد، داشته قرآن آیات مفاهیم و

 و نشده وارد روایتى هیچ مورد این در كه كنیم مى فرض زیرا

 أ   آیه آیا ولى است نیامده عمل به روایات طریق از نكوهشى



( ص) خدا رسول با ارتباط قطع از نكوهش و عتاب دلیل أ شْف ْقُتمْ 

 است، بوده دنیا مال به عالقه شدت یا فقر از ترس اثر در كه

مى شد؟ ن یا! با ین آ یه ا لت آ  یاران و صحابه كه ندارد دال

یامبر صیر پ تاهى و تق موده كو ند ن شان از خدا و ا  در تقصیر

شته ست؟ گذ لى! ا ید چه و صب كه كرد با ضى تع ست مر لك ا  و مه

 از پس را جمالت این رازى فخر كه است این تعجب جاى! خطرناك

 یكى: گوید مى و كرده اعتراف حقیقت این به كه نموده مطرح آن

ید از ین فوا كم ا ین ح ست ا سط كه ا فداران آن، تو  و ثروت طر

یا مال هل از دن نى ا فداران و مع خرت، طر لوم آ شخص و مع  م

یرا شدند، مى ین ز ست مال ا سیله كه دنیا مایش و  سنجش و آز

 .هاست انگیزه

 فقرا اندوه سبب مال، بذل گونه این» كه رازى فخر گفتار اما

صله و ست، از گرفتن فا هرا كه آن ترك پس اغنیا جب ق فت مو  ال

 .«است بهتر بود، خواهد

گر ین ا تار ا شد، صحیح گف مودن ترك با مام ن بات ت  مالى واج

تر -(1) مل از به مودن ع هد ها آن به ن ین و شد خوا نه ا  گو

مر ستورات و اوا ند د كم با خداو قل، ح صالح و عرف ع  مردم م

 است شده تشریع اغنیا و فقرا و اجتماع ضرر به و بوده مخالف

ید و ست بع خر كه نی ین به رازى ف نى ا یز آن از بدتر و مع  ن

 .كند انكار را( ع) على فضائل از یكى بتواند تا گردد ملتزم
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سیار ست ب ین در كه بجا تار جا ا ظام گف لدین ن شابورى ا  را نی

 شدید تعصب و رازى فخر گفتار از انتقاد و ایراد مقام در كه

 :كنیم نقل است، آورده پیروانش و او

 یعنى عمل این گوید مى قاضى: »است این نیشابورى گفتار متن

 گواه تواند نمى( ص) خدا رسول با خصوصى تماس از قبل ما بذل

 وقت شاید زیرا باشد، صحابه بزرگان به على برترى و فضیلت

 .«نمایند عمل حكم این به نیز آنان كه نداده اجازه

 فرصت و وقت كنیم، فرض اگر: »گوید مى رازى فخر این از گذشته

یز نان به ن جازه آ كم به كه داد مى ا یه ح مل آ ند، ع صال كن  ا

قدام نین یك به ا مل چ ندوه سبب ع قرا ا  به مالى قدرت كه ف

 نفرت باعث همچنین و گردید مى نداشتند دستور این دادن انجام

 .«شد مى ثروتمندان و اغنیا گرفتن فاصله و



 كارى زیرا ندارد ضررى حكمى چنین به عمل ترك اصل، این روى

فت سبب كه را بت و ال ماهنگى و مح ست، ه تر ا ست كارى از به  ا

 و دادن صدقه وانگهى شود اندوه و غم یا نفرت و دورى سبب كه

ماس در مال بذل صى ت سول با خصو ها نه( ص) خدا ر جب تن  وا

بود، كه ن ستحبات از بل یز م سوب ن مى مح مل از آن ترك و شد ن  ع

 خصوصى هاى تماس این زیرا بود، سزاوارتر و بهتر آن، به كردن

 .«شد مى( ص) پیامبر ناراحتى باعث

 كالم این: »گوید مى رازى فخر از سخن این نقل از پس نیشابورى

 در بدانیم، ملزم را خود باید ما چرا و نیست تعصب از خالى

 از و كنیم تراشى اشكال شود، مى ذكر على براى كه فضیلتى هر

 مگر دهیم، قرار تردید مورد كال را آن یا و بكاهیم آن ارزش

كان ضیلتى داراى او كه ندارد ام شد ف گان سایر كه با  بزر

  نقل عمر پسر از كه صورتى در نباشند؟ فضیلت آن داراى صحابه

 وجود فضیلت سه( ع) طالب ابى بن على در: گفت مى كه است شده

شت گر كه دا كى ا ضیلت سه آن از ی شتم، من را ف  من براى دا

 .بود موى سرخ شتران از بهتر

  پرچمدارى -2 هللاّ  رسول دخت یگانه ،(س) فاطمه با او ازدواج -1

نگ در بر ج مل -3 خی یه به ع جوا آ ین بر عالوه ن یا ا  شخص آ

 با خصوصى هاى تماس و گوها و گفت كه بگوید تواند مى باانصاف

 مگر كمال؟ نه است عیب فضیلت؟ نه است نقیصه( ص) خدا رسول

 در بلكه! هرگز نه! بود؟ شده نهى عمل این از شریفه آیه در

 بذل خصوصى وگوى گفت هر از قبل كه بود شده داده دستور آیه

ین به كس هر و شود مال یه ا مل آ موده، ع هت دو از ن  به ج

 .است یافته دست امتیاز و فضیلت

یاج طرف یك از سنگى و احت قرا گر طرف را ف  به و ساخته بر

  طرف از و كرده كمك نیازمندان
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گر بت دی ستى و مح سول دو  جایگزین خود دل در را( ص) خدا ر

موده ست ن ین با و ا شق ا قه و ع ضور به را خود شدید، عال  ح

یامبر یك( ص) پ شكالت ،-(1) ساخته تر نزد سائل و م  از را م

یك سیله به نزد ضرت آن خود و صل و حل ح موده ف مال و ن شان ع  ن

ست داده فت كه ا صى گوى و گ یامبر با خصو ظر در( ص) پ  او ن

 «1. »است دنیا مال و ثروت از تر محبوب و تر مهم
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 (36) 

 ء فى آیه در نسخ

فاء   ما ُوِلهِ   ع لى هللاَُ  أ  نْ  ر س لِ  ِم رى أ ْه هِ   اْلُق ُولِ  و   ف ِلَل ِذي و   ِللَرس  ِل

 «1. »السَِبیلِ  اْبنِ  و   اْلم ساِكینِ  و    اْلی تامى و    اْلُقْربى

ند چه آن موال از خداو یه ا بادى و ها قر یامبرش به ها آ  پ

 پیامبر براى و خداست براى اموال آن پس است، داشته ارزانى

كان و مان براى و او نزدی گان و یتی ندگان و بیچار  راه درما

 .است

  نسخ توجیه

 توضیح در و است قائل آیه این شدن نسخ بر قتاده كه گویند مى

نین آن ید مى چ مه: گو مه و «ء فى» كل مت» كل نى یك به «غنی  مع

ست نابراین،. ا ین در ب یه ا مه كه آ ته كار به «ء فى» كل  رف

 غنایم اسالم اول در و كند مى بیان را غنیمت احكام همان است،

بق را هوم ط ین مف یه ا سیم آ ند مى تق مه و كرد  در را آن ه

 و نمودند مى توزیع است، آمده شریفه آیه این در كه مواردى

 داده سهمى غنایم، از اند، نموده شركت جنگ در كه افرادى به

مى گر شد ن ین م كى كه ا صادیق از ی یه م شد آ لى با عدا و ین ب  ا

یه یه با آ گرى آ فال، سوره در دی سخ ان ید ن  پنجم یك و گرد

 و یافت اختصاص است، آمده آیه این در كه افرادى به غنائم

هار سمت چ گرش ق ندگان براى دی نگ در رزم هد سربازان و ج  مجا

  معین
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 «1. »گردید

 :است این است، آمده انفال سوره در كه اى آیه

 «2. »ُخُمس هُ  للَِِ  ف أ نَ  ء   ش يْ  ِمنْ  غ ِنْمُتمْ  أ َنما اْعل ُموا و  

ید مت راه از چه آن بدان ست به غنی ید آورده د  آن پنجم یك ا

 .خداست براى



 ولى آیه، این در نسخ طرفدار تنها «قتاده» نظریه بود این

ما قین و عل ین به محق یه ا نایى نظر كرده اعت ند مى و ن : گوی

 از غیر موضوعا افتد مى مسلمانان دست به جنگ در كه غنایمى

ند مى را مالى آن ،«ء فى» نگ بدون كه گوی فار از ج ست به ك  د

 عاید دشمن از جنگ در كه گویند مى را مالى غنیمت و است آمده

 .شود

 یكى تا ندارند هم با منافاتى آیه دو این مفهوم بنابراین،

 اى جداگانه و مستقل حكم كدام هر و دهیم قرار دیگرى ناسخ را

 و است عمل و اجرا قابل خود مورد و محل در كه دارد دربر را

 .است نشده نسخ

ظر تار: ما ن قین گف ین در محق ست مورد ا ست و در  جاى و بجا

 ادعاى: گوییم مى محققین نظریه تأیید در و نیست آن در بحثى

سخ یه ن یامبر روش و سیره با آ ست، سازگار( ص) پ یرا نی  در ز

 خود به را جنگى غنایم( ص) خدا رسول كه نیامده تاریخى هیچ

 شــركت جنــگ در كــه افــرادى بــه و داده اختصــاص اقــوامش و

 .باشد نداده چیزى اند، نموده

 سوره گویند مى: كه است این آیه نسخ بطالن دالیل از دیگر یكى

 چنین كه صورتى در است، گردیده نازل حشر سوره از قبل انفال

ست قل و نی فال سوره بودن مؤخر الا شكوك ان ست م نابراین،. ا  ب

 «ء فى» آیه بر نزول، نظر از است، انفال سوره در كه «غنیمت»

 ناسخ، باید كه صورتى در است، مقدم باشد، مى حشر سوره در كه

 آن گوییم مى كه است این آن، بر مقدم نه باشد منسوخ از مؤّخر

مت مى غنی ند ن سخ توا یه نا حث مورد آ ظر از كه ما ب مان ن  ز

مال یا و بوده مؤّخر نزول، یان در آن تأّخر احت ست، م قع ه  وا

 .شود

__________________________________________________ 
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 (1)- 

  آفرينش در بدا مسئله 12 بخش

 جا آن بدا دالیل بدا حقیقت خدا اراده و تقدیر رابطه -(2) 

ثار ندارد راه بدا كه یده آ ناى بدا به عق ظر از بدا مع  ن

  شیعه

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        
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 (1)- 

 خداوند اراده و تقدیر رابطه

 كنیم؟ مى بحث بدا از چرا

 بحث مناسبت به بخش این در اینك بود، احكام نسخ در ما بحث

 همان بدا زیرا گوییم مى سخن «بدا» مسئله پیرامون در نسخ،

 قانونگذارى و تشریع افق در نسخ كه تفاوت این با است، نسخ

 .آفرینش و تكوین افق در بدا ولى است

 و گویند مى «بدا» پیوندد وقوع به تكوین در كه را نسخى یعنى

گر كام در ا قع قوانین و اح سخ» شود وا ند، مى «ن  در چون نام

 كه ارتباطى و مناسبت بود، نسخ پیرامون در ما بحث پیش، بخش

یان در سخ» م سئله و «ن جود «بدا» م  آن بر را ما دارد، و

 .بگوییم سخن بدا از هم بخش این در كه دارد وامى

 و ایجاب مورد این در را «بدا» بحث كه دیگرى علت و انگیزه

 و مفهوم مسلمین علماى از گروهى كه است این كند، مى اقتضا

 اند؛ نفهمیده نیكو است، معتقد بدان شیعه كه را بدا حقیقت

 بزرگى اشتباهات به نتیجه در و اند نكرده بررسى دقیق و خوب

كب ند شده مرت سبت و ا ند، داده شیعه به ناروایى هاى ن  در ا

گر كه صورتى نان ا یده ای سئله در را شیعه عق  درك بدا م

  ها نسبت چنین از شیعه كه بردند مى پى شان اشتباه به كردند، مى

مت و ین از و برى و بدور ها ته نه ا ئات گو مات و افترا  اتها

 .مبراست و پاك

 را حقیقت و كردند مى تعمق و بررسى دقیقا علما این! كاش اى

ــى در ــد م ــوا. یافتن ــت و تق ــل در امان ــران آراى نق  را دیگ

 اظهار از و ناروا هاى تهمت و جا بى هاى قضاوت از داشتند، مى

 .كردند مى خوددارى نسنجیده، و ناپخته نظرهاى
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ین ست ا نیم مى الزم خود بر كه ا ین در دا سئله جا ا  را بدا م

 آن حقیقت و معنى شاید تا دهیم قرار گو و گفت و بحث مورد

ظر از شن شیعه ن شكاالتى و شود رو ین در كه ا جود باره ا  و

 دامنشان از ناروا هاى تهمت همه این هاى لكه و طرف بر دارد،

 .شود زدوده

  بحث مقدمه

 قدرت و سلطه زیر در آفرینش و خلقت جهان تمام كه است بدیهى

گار نا پرورد جود به و بوده توا مدن و یده، هر آ سته پد  و واب

نوط شیت به م شد مى او اراده و م گر كه با ند، اراده او ا  ك

یزى ند مى را چ گر و آفری لق او اراده ا یرد تع یزى نگ قق چ  تح

 .پیوندد نمى وقوع به و پذیرد نمى

ست بدیهى باز لم كه ا ند ع نا خداو مام به اول، روز از دا  ت

 در چه آن هر و ها هستى تمام و یافته تعلق ها پدیده و اشیاء

هان ستى ج جود ه لم در دارد، و لى ع ند از ما خداو شخص عل  م

 الهى علم در تعّین این كه اند داشته معین اندازه و گردیده

 .نامند مى «قضا» گاهى و «تقدیر» گاهى -(1) را

ین به كه حاال سئله دو ا سّلم م نى م سئله یع مى قدرت م  و دائ

 نكته این به نمودید، توجه خداوند ازلى علم و تقدیر مسئله

 و برخورد ترین كوچك مسئله دو این میان كه فرمایید توجه نیز

صطحكاكى جود ا نى ندارد، و لم یع لى ع ند از مام به خداو  ت

 خداوند، پیشگاه در ها هستى علمى تعیین و هستى جهان موجودات

ند قدرت از مانع بداء» بر خداو جاد و «ا ست ای  قدرت با و نی

شگى و جارى ند همی فات خداو تى و منا یرا ندارد مزاحم قت ز  خل

یز هر سته چ شیت به واب ست م  و «اراده» گاهى را آن كه خدا

 .نامند مى «اختیار» گاهى

 ایجاد گیرد، تعلق چیزى پیدایش به خدا مشیت اگر بنابراین

گر و شود مى قوع به نه، ا هد و ست نخوا ین. پیو ست ا ناى ا  مع

 .خداوند همیشگى و جارى قدرت

 خداوند علم كه معناست بدین خداوند ازلى علم و تقدیر اما

 ها آن هاى واقعیت و شرایط تمام با ها هستى و اشیاء تمام به

 كار به ها آن آمدن وجود به در كه خداوندى اراده و مشیت حتى

 .است گرفته تعلق رفته،

نى ند یع مام اول روز از خداو یده ت ستى و ها پد مان را ها ه  ه

 اراده و مشیت كه این و بود خواهند و هستند واقع در كه طور



 ها آن همه نه؟ یا و گرفت خواهد تعلق ها آن وجود به خداوند

ند، مى را یرا دا لم ز یت به خدا ع شیا واقع لق ا یرد مى تع  و گ

 است خداوند مشیت و اراده با توأم و آمیخته هم ها آن واقعیت

قق آن بدون كه مى تح ین و پذیرد ن شیت ا بق هم م صالح ط  و م

 و كند مى پیدا اختالف اوضاع و احوال اختالف با و تغییر مفاسد

لم ند ع مه به هم خداو ین ه حوال ا مام به و شرایط و ا ین ت  ا

 پیدایش بر مشیت و اراده تعلق به نتیجه در و مفاسد و مصالح

 .دارد احاطه كامال آن، تعلق عدم و چیزى
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 بدا حقیقت

 یهود نظر از خداوند قدرت

 از را ها آن ها، پدیده و موجودات به پروردگار علم كه گفتیم

له كان مرح یار از و ام گار قدرت سلطه و اخت  خارج پرورد

  است، واقعیت و حقیقت این خالف بر یهود عقیده ولى كند، نمى

 به روز نخستین از «تقدیر و قضا» قلم یهود، عقیده به زیرا

ندازه و ضبط یرى ا شیاء گ ستى و ا ست شده جارى ها ه گر و ا  دی

 تغییر را آن و گیرد تعلق آن خالف بر خدا مشیت كه است محال

 .دهد

 و دادن از خداوند: گویند مى یهود كه است عقیده این اثر در

 است، بسته دست خلقت جهان در كردن زیاد و كم از و گرفتن پس

 به و شده جارى ازلى علم و «تقدیر» قلم ها این همه به زیرا

: است ممكن غیر و محال آن تغییر و است گردیده مقدر اصطالح،

 .«مغلولة هللاّ  ید الیهود قالت و»

عا جب و شگفت جاى واق ست تع هود كه ا شان خدا -ی ند خوار  -ك

 و قدرت سلب او از و دانند مى بسته دست و عاجز را خدا چگونه

یار ند، مى اخت لى كن سان و مالش در را ان  صاحب و قادر اع

 است یكى مورد دو هر در مالك كه صورتى در دانند، مى اختیار

 اختیار و قدرت سلب باعث خداوند ازلى علم و تقدیر اگر كه

 نیز انسان اعمال و افعال در گردد، ایجاد و خلق در خداوند

هد مؤثر یار و قدرت بود، خوا یز وى از را اخت هد سلب ن  خوا

 خویش افعال به پروردگار ازلى علم كه طور همان زیرا نمود

لق ته تع ست، یاف عال به ا مال و اف سان اع یز ان طه ن  دارد احا

گر پس ین ا لم ا لى ع یار و اراده با از عالش در خدا اخت  اف

غایر شد، م یار با با سان اراده و اخت یز ان غایر ن هد م  خوا

 .بود
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 (1)- 

  شیعه نظر از بدا

ست شیعه كس بر در هود ع ست ی مه به را خدا د نه ه لق گو  و خ

جاد تى و ای یر ح بدیل و تغی لق در ت قدیر و ها شده خ  ها شده ت

ند مى باز ند و دان ین به را خداو نه ا یات گو  قادر عمل

 باید ولى نامند، مى «بدا» نیز را عمل این نام و شناسند مى

جه شته تو شید دا ین كه با یر و «بدا» ا یده در تغی  و ها پد

 به تواند مى مواردى در است، معتقد بدان شیعه كه ها سرنوشت

 الهى نهایى تصویب به و نبوده حتمى تقدیر كه بپیوندد وقوع

سیده شد نر ما و با قدرات ا مى م صوبات و حت هایى م ظر از ن  ن

 اگر و نیست بردار بدا و تبدیل و تغییر قابل هیچگونه شیعه

 قضا اقسام و معنى به بشناسید كامال را بدا موارد خواهید مى

 :فرمایید توجه شود، مى داده توضیح ذیال كه سرنوشت و

 :بدا موارد و قضا اقسام

  اختصاصى یا مكنون علم -1

 كسى خدا جز كه است طورى به الهى تقدیرات و قضاها از بعضى

 مطلع آن از را كسى خداوند كه است علومى. نیست آگاه آن از

 .باشد مى وى اختصاصى علوم از و نساخته آگاه و

ید جاى ست ترد ین در كه نی ضاها نوع ا قدیرات و ق  و بدا ت

یرى قع تغی مى وا كه شود ن مان بل تیم كه طور ه  خود «بدا: »گف

 و باشد مى تقدیرات و قضاها گونه این مصادیق و اقسام از یكى

لم از صارى ع صى و انح ند اختصا شمه خداو یرد، مى سرچ ین نه گ  ا

 هم بر را آن و آرد وجود به تغییرى الهى تقدیر و قضا در كه

 .زند

 نقل نوفلى محمد بن حسن از عیون در صدوق شیخ مرحوم كه چنان

ند مى ضرت كه ك ضا ح مود مروزى سلیمان به( ع) ر  از پدرم: فر

مام خویش پدر قل( ع) صادق ا مود ن لم: كه ن ند ع  دو بر خداو

 :باشد مى گونه

لم: اول نون ع لم یا و مك صى و سرى ع یر كه اختصا جود از غ  و

قدس گار ا سى پرورد گاهى آن بر ك مین از هم بدا و ندارد آ  ه

 یكى تقدیرات در بدا یعنى گیرد، مى سرچشمه و منشأ علوم گونه

 .است خداوند اختصاصى و سرى علوم همان از



 و مطلع آن بر را پیامبرانش و فرشتگان خداوند كه علمى: دوم

گاه ست ساخته آ یان. ا هل دانا یت ا یامبران و( ع) ب یز پ  از ن

 «1. »دارند آگاهى و اطالع خداوندى اسرار و علوم گونه این

__________________________________________________ 

یون( 1)  بار ع ضا، اخ حار، ؛13 باب الر سخ و بدا باب ب / 2 ن
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 و بصیر ابو از الدرجات بصائر كتاب در هم صفار حسن بن محمد

 علم نوع دو خداوند كه است آورده چنین( ع) صادق امام از او

 آن به پروردگار جز به كسى كه سرى و مخزون علم یكى: دارد

ــدارد راه ــم و -(1) ن ــرى عل ــز دیگ ــه دارد نی ــتگان ك  و فرش

یامبرانش گاه آن از را پ موده آ ست ن طالع آن از هم ما و ا  ا

 «1. »داریم

  حتمى قضاى -2

 آن حتمى وقوع اى فرشته یا و پیامبر به خداوند كه را چه آن

طالع را ست، داده ا ضاى ا مى ق ند مى حت ین به و نام نه ا  گو

قدیرات یر و بدا ت مان ندارد راه تغی نه به كه طور ه  اول گو

 .نداشت راه تقدیرات

 نوع ولى است بدا سرچشمه و منشأ اول نوع كه تفاوت این با

باطى آن به دوم نان ندارد، ارت مان در كه چ یت ه لى روا  قب

( ع) على كه فرماید مى چنین مروزى سلیمان به( ع) رضا حضرت

  به كه است همان آن نوع یك است، گونه دو بر خدا علم: گفت مى

 و علوم گونه این در و است داده اطالع پیامبرانش و فرشتگان

قدیرات یر ت صل بدایى و تغی مى حا یرا گردد، ن ند ز  خود، خداو

 یادشان كه را چه آن دادن تغییر با را فرشتگان و پیامبران

ست، داده ماع در ا گو اجت فى دروغ مى معر ند ن  آن دوم نوع و ك

مان لوم ه قدیرات و ع ست ت ند كه ا نون خود پیش در خداو  و مك

 آن بر را كسى و باشد مى او نامكشوف اسرار از و ساخته مستور

 .است نساخته آگاه و مطلع

ین در نه ا لوم گو قدیرات و ع ست ت یان بدا كه ا . دارد جر

ند هد كه را چه آن خداو قدم بخوا  كه را چه آن و دارد مى م

 تغییر را آن بخواهد كه طور هر و اندازد مى تأخیر به بخواهد

 «2. »كند مى تثبیت و تحكیم یا و دهد مى

شى ضیل از عیا قل ف ند مى ن مام از كه ك  شنیدم،( ع) باقر ا

مود مى قوع: فر مور از اى پاره و قدیرات و ا ند ت مى خداو  و حت



 واقع ناچار به تقدیرات گونه این و باشد مى تغییر قابل غیر

هد هد رخ ها آن در بدایى و شد خوا لى داد، نخوا  از اى پاره و

توم خدا نزد در ها آن ستور و مك ست م سى كه ا قوع از را ك  و

 تأخیر قابل امور گونه این و است نساخته آگاه و مطلع ها آن

 به و دارد مى مقدم بخواهد كه را چه آن خدا كه است تقدیم و

حو را آن خود اراده بات یا م ید مى اث لى نما جه و شته تو  دا

 را چه آن باشید،

__________________________________________________ 

قل( 1)  حار، از ن سخ و بدا باب ب پانى؛ چاپ 136/ 2 ن  كم

 این بصیر ابى از كافى در هم كلینى ،113/ 2 یدا باب وافى،

 .است آورده را روایت

 .كمپانى چاپ 133/ 4 نسخ و بدا باب بحار، از نقل( 2) 
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ین از كه لوم ا قدیرات و ع یامبرانش به ت طالع پ ست داده ا  ا

ما قع حت هد وا ید خوا ند، چون گرد یامبران خداو شتگان و پ  فر

 «1. »كند نمى تكذیب را خویش

 (1)- 

  حتمى غیر قضاى -3

 چگونگى و كند تقدیر را آن عدم یا و چیزى وقوع خداوند اگر

 وقوعش و تحقق ولى دهد، اطالع پیامبرانش و فرشتگان به را آن

شیت و اراده به را شروط خویش م ق و م ین سازد، معّل نه ا  گو

قدیرات ضاى را ت یر ق مى غ ند مى حت ین در و گوی قدیرات نوع ا  ت

صل بدا گاهى نى شود، مى حا كن گاهى یع ست مم ین در ا نه ا  گو

لل به موارد صالح و ع صى، م شیت خا لق آن خالف بر خدا م  تع

 نامند مى «بدا» را آن كه آید وجود به آن در تغییرى و بگیرد

 :فرماید مى مورد این در خداوند و

 «2. »اْلِكتابِ  ُأمُّ  ِعْند هُ  و   ُیْثِبتُ  و   ی شاءُ  ما هللاَُ  ی ْمُحوا

ند هد، كه را چه آن خداو حو بخوا ند مى م  لوح صفحه از و ك

 ثابت لوح همان در بخواهد، كه را چه آن و زداید مى تقدیرات

 [. حتمى علم] كتاب سرچشمه و ریشه اوست نزد در و دارد مى

 «3. »ب ْعدُ  ِمنْ  و   ق ْبلُ  ِمنْ  األْ ْمرُ  للَِِ 

 .است پروردگار قدرت سلطه در حال هر در و همیشه امور تمام



__________________________________________________ 

یون( 1)  بار ع ضا، اخ فى، ؛13 باب الر  ،113/ 1 بدا باب وا

 ابى از یسار بن فضل واسطه به را روایت این هم كلینى مرحوم

 .است آورده( ع) جعفر

 .39/ رعد( 2) 

 .4/ رم( 3) 
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 بدا دالیل

 سوم نوع و است گونه سه بر الهى تقدیرات و علوم كه گفتیم

لوم را آن شروط ع صطالح به یا م قدیرات» ا لق ت ند مى «مع . نام

 آن در تغییرات و گیرد مى تعلق ها آن خالف بر خدا مشیت گاهى

هد مى رخ ین و د نه ا یرات گو قدیرات در كه را تغی یر ت مى غ  حت

 .است معتقد بدان شیعه كه گویند مى «بدا» شود، مى واقع

 و قرآن آیات از را حتمى غیر تقدیرات در بدا به عقیده شیعه

یات بر و صحیح روا ستفاده معت ستخراج و ا ما و كرده ا یات ا  آ

نه دو قرآن؛ خر در را ها آن از« 1» نمو صل آ یم پیش ف  و آورد

 :چند هایى نمونه اینك روایات؛ اما

سیر در -1 لى تف براهیم بن ع بد از ا سكان بن هللاّ  ع مام از م  ا

نین( ع) صادق مده چ ست آ سد، مى فرا قدر شب چون» كه ا  ر

 فرود آسمان، ترین نزدیك به بندگان اعمال كاتبان و فرشتگان

 گیرى اندازه را سال همان تقدیرات تمام جا آن در و آیند مى

 آن از چیزى خواست خدا وقت هر و كنند مى ثبت را ها آن و كرده

 به آن در تغییراتى و كند زیاد و كم یا و تأخیر و تقدیم را

جود شته به آورد، و بوط فر ین مأمور كه مر نه ا یرات گو  تغی

 تقدیرات صفحه از خواهد مى كه را چه آن دهد مى دستور باشد، مى

 .«بنگارد را دیگرى چیز آن جاى به و بزداید

 چیز همه: داشتم عرضه( ع) صادق امام به: گوید مى مسكان ابن

: گفتم. آرى: فرمود است؟ مرقوم كتابى در و ضبط خدا پیش در

  وقوع به تواند مى دیگرى پدیده و امر چه ها این همه از بعد

__________________________________________________ 
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 «1. »بخواهد بزرگ خداى كه چه آن: فرمود بپیوندد؟

مان در باز -2 سیر ه بد از تف سكان بن هللاّ  ع مام از م  باقر، ا

 أ ْمر   ُكلُّ  ُیْفر قُ  ِفیها شریفه آیه در( ع) كاظم امام و صادق امام

 تمام و ها پدیده و امور تمام خداوند كه است آمده چنین ح ِكیم  

 همان قدر شب در شد، خواهد واقع سال یك طول در كه را چه آن

قدیر سال، یت و ت ند مى تثب لى ك ین با و شیت، حال، ا  و بدا م

یرات مه تغی ست در ها آن ه یار و قدرت د ست؛ اخت  از -(1) او

 آن حوادث و ها پدیده از مصایب، و امراض از ها، روزى و عمرها

هد كه را چه صلحت كه طور هر و سازد مى مؤخر بخوا مت و م  حك

 آن آورد، مى وجود به ها آن در تغییراتى كند، تقاضا خداوندى

...«  كاهد مى بخواهد، كه جا آن و افزاید مى بخواهد، كه جا

«2» 

تاب در -3 جاج ك یر از احت نان ام نین مؤم مده چ ست آ گر كه ا  ا

  حال به تا چه آن از شما به من نداشت، وجود آیه یك قرآن در

 پیوست، خواهد وقوع به بازپسین روز تا چه آن از و شده واقع

بر یه آن و دادم مى خ ین آ ست ا وا ا شاءُ  ما هللاَُ  ی ْمُح تُ  و   ی   ُیْثِب

ند هد كه را چه آن خداو حو بخوا ند مى م  كه را چه آن و ك

 در تغییرات گونه همه یعنى نماید، مى ثبت آن جاى به بخواهد

هان قت ج فرینش و خل یار در آ شیت به و خدا اخت  اراده و م

 «3. »اوست

یه) صدوق مه عل یز( الرح شابه ن مین م یت ه سطه به را روا  وا

 .است آورده توحید و امالى كتاب در مؤمنان امیر از اصب 

سیر در -4 شى تف قل به عیا مام از زراره ن نین( ع) صادق ا  چ

 حسین حضرت سجاد، امام باقر، امام صادق، امام كه است آمده

لى، بن مام ع سن ا یر و ح نان ام ند مى( ع) مؤم  خدا به: فرمود

 روز به تا كه را چه آن نبود، قرآن در آیه یك اگر! سوگند

 و نمودم مى بازگو شما براى پیوست، خواهد وقوع به رستاخیز

 «4. »است «اثبات و محو» آیه آن

 علوم و بدا وقوع درباره نیز دیگرى فراوان روایات ها این جز

قدیرات و یر ت مى غ لق، و حت جود مع نه براى كه دارد و  به نمو

 .نمودیم اكتفا روایت پنج همین نقل
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 (1)- 

 ندارد راه بدا كه جا آن

مه از ین در كه چه آن ه یم جا ا نین آورد ست به چ ید مى د : آ

لوم قدیرات و ع مى ت ند حت فوظ لوح» گاهى كه خداو  گاهى و «مح

 خدا علم در و شود مى نامیده «مخزون علم» یا و «الكتاب امّ »

 بدا و تغییر قابل و است حاضر شد، خواهد واقع كه طور همان

ست، بردار یرا نی ند ز ستین از خداو مام به روز نخ شیاء ت  و ا

یده ستى و ها پد هان هاى ه ستى ج گاه ه ست و آ مام در و دانا  ت

 دایره از نیز كوچك نهایت بى و ریز بسیار ذّره حتى هستى جهان

 .نیست بیرون و دور به او احاطه و علم

یا نین در آ لم چ طه و ع نین در و احا گاهى چ سیع آ مه و و  ه

به یر و بدا جان كان تغی هد ام شت؟ خوا گز نه! دا كه هر  بل

 همان با و طور همان داند، مى كه طور هر را چیزى هر خداوند

صیات و شرایط قع خصو هد وا ین در و شد خوا یات باره ا  روا

یادى مده ز ست آ نك كه ا نه ای ندى نمو ین در ها آن از چ  جا ا

 :آوریم مى

حوم -1 تاب در صدوق مر مال ك لدین اك بو از ا صیر ا  سماعه و ب

 از كنید دورى: فرماید مى( ع) صادق امام كه است آورده چنین

 چیزى خداوند كه پندارد چنین و دهد جهل نسبت خدا به كه كسى

 و آشكار وى براى بدا اثر در امروز دانست، نمى دیروز كه را

 «1. »است شده معلوم

: فرمود( ع) صادق امام كه كند مى نقل سنان ابن از عیاشى -2

  مقدم بخواهد، كه را چه آن خداوند
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 چه هر و اندازد مى تأخیر به بخواهد كه را چه آن و دارد مى

ند، اراده كه را قدیرات لوح از ك ید مى ت  هم را چه آن و زدا

 اصلى نسخه اوست پیش در و دارد مى ثابت گیرد، تعلق مشیتش كه

 .كتاب



مام فزود( ع) ا نابراین،: ا ند، اراده خدا كه چه آن هر ب  ك

 به چیزى در تغییر و بدا. است حاضر او علم در وقوع، از پیش

 براى و بگذرد خدا علم از قبال كه این مگر پیوندد نمى وقوع

 «1. »شود نمى حاصل بدا جهل، روى از او

 صادق امام از كه است آورده چنین موسى بن عمار از عیاشى -3

باره( ع) یه در وا شریفه آ ید، سؤال...  هللاَُ  ی ْمُح مام گرد ( ع) ا

 كه كتابى دارد، وجود كتاب دو مورد این در: فرمود جواب در

شته بل آن هاى نو یر قا بل و تغی حو قا بات و م ست اث ند. ا  خداو

هد، كه را چه آن تاب آن از بخوا ید مى ك  كه را چه آن و زدا

 دعا وسیله به سرنوشت و قضا شدن برطرف. كند مى تثبیت بخواهد

 قضا این اگر ولى است، كتاب همان گزارشات و اخبار مقوله از

شت و سیله به سرنو عا و له از د بار مقو شات و اخ مان گزار  ه

 كه اول كتاب همان از سرنوشت و قضا این اگر ولى است، كتاب

 به دیگرى كتاب در و بگذرد شود، مى نامیده اثبات و محو كتاب

تاب نام فوظ ك تاب امّ  یا و مح بت و ضبط الك بل گردد، ث  قا

یر مى تغی شد ن عا و با هد مؤثر آن در د چك و بود نخوا  ترین كو

 «2. »داشت نخواهد آن تغییر در سودى

( ع) رضا حضرت از بزنطى از غیبت كتاب در طوسى شیخ -4 -(1) 

 طالب، ابى بن على امام العابدین، زین حضرت كه كند مى نقل

مام ضرت و باقر ا ند مى( ع) صادق ح جود با ما: فرمود یه و  آ

حو» بات و م نه «اث نده از توانیم مى چگو بر آی هیم خ نى) د  یع

ضاها قدیرات و ق هى ت بل ال یر قا ست بردار بدا و تغی  به و ا

مین هت ه سى براى هم ج بل ك نى پیش قا مى بی ست، حت لى نی  با و

 كه تبدیلى و تغییر گونه هر بر و حقایق بر خداوند حال این

 آگــاه شــرایطش و جزئیــات تمــام بــا یابــد راه بــدان شــاید

 .(باشد مى

گر سى ا نین ك ندارد چ ند كه پ لت به خداو مال ع یر احت  و تغی

 چنین آن، پیوستن وقوع به از بعد مگر داند نمى را چیزى بدا،

 «3. »است شده خارج توحید دایره از و بوده كافر كسى
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یاتى مه از كه روا هل ائ یت ا قل( ع) ب ست شده ن ند كه ا  خداو

بل فرینش از ق یدایش و آ شیاء پ جودات و ا قوع از پیش و مو  و

یده و حوادث طالع ها آن از ها پد گاهى و ا شته آ مه و دا  ها آن ه

 از روایات گونه این باشد، مى خداوندى پایان بى علوم مشمول

صا حد یرون شمارش و اح ست ب یده و ا یز شیعه عق تار از ن  و گف

مایى شان هاى راهن تاب از و پیشوایان  روش و سنت از و خدا ك

 استوار فطرت و عقل پایه بر و گرفته ریشه( ص) پیامبر مسّلم

 .است گرفته شكل و رفته پیش طریق همین به و است گردیده

__________________________________________________ 

 مگر دهد نمى رخ چیزى در بدا: »كه است آورده چنین( ع) صادق

 .«است داشته آگاهى و اطالع آن از قبال خداوند كه آن
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 بدا به عقیده آثار

تیم لوم در بدا كه گف قدیرات و ع لق ت شروط و مع  را آن كه م

 وقوع به عقیده و شود مى واقع نامند، مى «اثبات و محو لوح»

 جهل نسبت كه نیست آن مستلزم ابدا موارد گونه این در بدا

ند به یرا شود، داده خداو مین ز یز بدا ه لم در ن یان بى ع  پا

هى ضور ال لم با و دارد ح جام او ع یرد مى ان نابراین،. گ  ب

 و عظمت با و نیست خدا به جهل دادن نسبت تنها نه بدا مسئله

قام یت واالى م چك الوه فاتى ترین كو كه ندارد منا ثار بل  و آ

 :دارد بر در نیز را مختلفى فواید

 تمام كه سازد مى متوجه نكته این به را انسان بدا مسئله -1

 و بقا و وقوع در گردش، و چرخش در پیدایش، در آفرینش جهان

 قدرت به وابسته شرایط و احوال تمام در و تبدیل و تغییر در

 آن شئون تمام در خداوند اراده و مشیت است، خداوند سلطه و

شه فذ همی ست، جارى و نا گر ا یزى ا جود به چ ید و مه و آ  ادا

یدا ند، پ ست اراده به ك گر و او یر ا صل تغی  به باز شود، حا

 .اوست قدرت و مشیت

 گردد مى روشن خالق علم و مخلوق علم تفاوت بدا مسئله با -2

 علم حتى و مخلوق علم. شوند مى مجزا و جدا هم از دو این و

 احاطه دانا خالق علم چه آن به تواند نمى امامان و پیامبران

طه دارد، شته احا شد، دا یرا با ند ز یرات و بدا از خداو  تغی

 علم ولى اوست، اراده و مشیت با ها آن همه و است آگاه نیز

 و بــدا از و دارد تعلــق تقــدیرات ظــاهر بــه تنهــا مخلــوق

 .است اطالع بى و آگاه نا یابد، راه بدان شاید كه تغییراتى



بارت به -(1)  گر، ع چه دی كان گر لم كه دارد ام گاهى و ع  آ

 علم زوایاى تمام به خداوند تعلیم وسیله به بندگان از بعضى

 هم باز علمى، چنین داشتن فرض به ولى یابد، گسترش آفرینش

نه به لم دام هد خدا ع سید، نخوا یرا ر نین ز صى، چ گر شخ  دی

 پروردگار مكتوم و مخزون علم از مرحله آن به تواند نمى
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ها كه صاص وى خود به تن صار و اخت ست دارد، انح بد، د گر یا  م

ین ند كه ا قوع خداو مى و یزى حت سى به را چ بر ك هد خ  از و د

 غیر در. سازد آگاه را وى باشد بدا از خالى آن نهایى تصویب

 خواهد بدا احتمال مورد، هر در امامى و پیامبر هر صورت این

 به كه خداوند علم از را آنان علم سطح احتمال این كه داد

صویب هایى ت سیده ن ست، ر تى ا قوع از ح قوع عدم و بدا و  آن و

یز گاهى ن مل آ شخص را آن مرز و آورد مى پایین دارد، كا  م

 .سازد مى

سئله طرح -3 یده و بدا م جب آن، به عق هد آن مو  كه بود خوا

 درگاه به و بدارد معطوف خداوند به را خود كامل توجه انسان

 .كند مصیبات و بالیا دفع و حاجات طلب او از و آورد روى وى

 را سعادت و خیر وسایل گونه همه و عبادت و عمل توفیق عزت،

ید وى پیش در مل از و بجو ناه او به شقاوت و بدبختى عوا  پ

برد ین. ب له ا یت از مرح ندگى و عبود یده گرو در ب  بدا به عق

ست یرا ا ظر در با ز سئله گرفتن ن ند بدا م ند مى خداو  توا

شت قدیرات و ها سرنو یر را ت هد تغی ثر در و د عا ا یایش، و د  ن

 و كند ایجاد تقدیرات در هایى دگرگونى انسان، الحاح و اصرار

 .آورد عمل به او سرنوشت در اثباتى یا محو

لى گر و سئله به ا قد بدا م شیم، معت ین در نبا ید صورت ا  با

 گردیده جارى آن به تقدیر قلم چه آن كه، این به شویم ملتزم

بت را آن و موده ضبط و ث ست، ن چار به ا قع نا هد وا  و شد خوا

 عقیده، این به بنا. یافت نخواهد راه آن به تبدیلى و تغییر

 توجه و حوایج رفع جهت خداوند سوى به الحاح و نیایش دعا،

هومى خدا به هد مف شت، نخوا یرا دا سان چه آن ز  خدا از ان

 ناچار به است، شده جارى آن وقوع به قدرت قلم اگر خواهد، مى

قوع به هد و ست خوا گر و پیو یازى دی عا به ن یایش و د  و ن

 و گردیده جارى آن برخالف تقدیر قلم اگر و نیست ما درخواست

 گردید نخواهد واقع صورت این در است، شده مقّدر آن وقوع عدم

 طرز این اثر در و. داشت نخواهد اثرى ترین كوچك ما دعاى و

 به توجه تأثیر و دعاها شدن پذیرفته از نومیدى و یأس تفكر،

 دعا. آید مى وجود به ها انسان و خدا بندگان دل در پروردگار،



ضرع، و جه و ترس ت گار به تو نار را پرورد شته ك ین و گذا  ا

 خواهند اثر بى و موهوم امر یك را بندگى اظهار و اعمال گونه

 به بلكه نداشته اختصاص دعا به خطرناك پندار این و پنداشت

 انسان كه اعمالى گونه هر و ها نیكى ها، صدقه دیگر، هاى عبادت

جود به براى مدن و شت یك آ جام خوب سرنو هد، مى ان شانده د  ك

 .شود مى

 مسئله به كه است حساسى و دقیق بسیار نكته شد، گفته چه آن

 مسئله این كه جاست همین از و بخشد مى خاصى عظمت و شأن بدا،

 قرار تأكید مورد و آمده بسیار( ع) بیت اهل ائمه روایات در

ته ست، گرف نان ا حوم كه چ تاب در صدوق مر ید ك مام از توح  ا

  چنین( ع) باقر امام از یا و صادق
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 عقیده مانند به عبادتى هیچ با بزرگ خداوند كه است آورده

 «1. »است نگردیده پرستش بدا به

شام از صدوق باز مام از هم او و سالم بن ه قل( ع) صادق ا  ن

ند مى سبت كه ك شگاه به ن ند پی هى هیچ از خداو ند را  بدا مان

ظیم یل و تع مل به تجل مده ع ست نیا مد از -(1« )2. »ا  بن مح

سلم یز م نین ن ست آورده چ مام كه ا ید مى( ع) صادق ا : فرما

ند یامبرى هیچ خداو یامبرى به را پ عوث پ كرده مب ست، ن گر ا  م

ین یز سه به وى از كه ا مان چ ته پی شد گرف تراف: با  به اع

ناب بندگى، یده شرك، از اجت ین و بدا به عق ند كه ا  آن خداو

 «3. »كند پیش و پس تواند مى بخواهد، كه را چه

لت ین راز و ع مه كه ا هل ائ یت ا سئله به( ع) ب یت بدا م  اهم

 اند، داده سوق امر به را پیروانشان و شده قائل العاده فوق

 و خداست قدرت انكار با مساوى بدا، نمودن انكار كه است این

ین به نى ا ست مع ند كه ا لم كه را چه آن ندارد قدرت خداو  ق

قدیر یده جارى آن بر ت ست، گرد یر ا هد، تغی نى د قدیم یع  و ت

 وجود به ها آن در است، بدا همان كه نقصان و زیادت تأخیر،

 .كبیرا علّوا ذلك عن هللاّ  تعالى آورد

 انكار» و «بدا انكار» یعنى عقیده، دو هر این كه صورتى در

 باطل پندار یك كه این بر عالوه ،«مقدرات تغییر در خدا قدرت

 و دعا اجابت از انسان كه بود خواهد آن موجب است، اساس بى و

 شود مأیوس خود مقدرات و سرنوشت در آن تأثیرات از و نیایش

 نكند خدا سوى به توجهى ترین كوچك ضرورت، و نیاز موقع در و

 .بماند محروم الهى فیض این از و نیفكند او سوى به نظرى و

__________________________________________________ 
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  شیعه نظر از بدا معناى

قد بدان شیعه كه یى «بدا»  ست، معت ناى به ا بداع» مع  و «ا

 بود، ناروشن و مجهول بشر براى چه آن یعنى باشد، مى اظهار

ند هار را آن خداو موده اظ شكار و ن ستعمال. سازد آ  كه بدا ا

 و مناسبت علت به «اظهار» در است، آفرینش و خلقت معناى به

 -نمودن ظاهر و كردن خلق -دو آن میان در كه است خاصى شباهت

جود یرا دارد و لق كه ز یزى كردن خ قع در چ مودن ظاهر وا  آن ن

 .است چیز

قا ضى در اتفا یت از بع هل هاى روا مین به بدا سنت ا نى ه  مع

ستعمال ست شده ا نان ا خارى كه چ بو از ب مر ا بو از او و ع  ا

یره قل هر ند مى ن سول كه ك مود( ص) خدا ر یان در: فر نى م  ب

 :بودند نفر سه اسرائیل

كى گرى كور، ی چل دی برص، سومى و ك مد پیش «بدا» ا  خدا كه آ

حان را ها آن ند امت ظور بدین و ك كه من  ها آن سوى به اى مالئ

 «1... » فرستاد

 آن است، آمده فراوان استعمال، این نظیر نیز قرآن در -(1) 

 :فرماید مى خداوند كه جا

 «2. »ض ْعفا   ِفیُكمْ  أ نَ  ع ِلم   و   ع ْنُكمْ  هللاَُ  خ َفف   اآلن  

ند حاال یف شما براى خداو مود ظاهر و داد تخف  شما در كه ن

 .هست ناتوانى

 :فرماید مى نیز و

 «3. »أ م دا   ل ِبُثوا ِلما  أ ْحصى اْلحِْزب ْینِ  أ يُّ  ِلن ْعل م  
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 اترنددان گروه دو آن از یك كدام كه( كنیم ظاهر) ببینیم تا

 .اند كرده توقف مدتى چه كه این بر

 :فرماید مى باز و

 «1. »ع م ال   أ ْحس نُ  أ یُُّهمْ  ِلن ْبُلو ُهمْ 

 كدام كه گردد ظاهر تا كنیم آزمایش را آنان كه این خاطر به

 .دهند مى انجام را عمل بهترین آنان از یك

یات در نى روا هل از فراوا مده سنت ا ست آ فاق كه ا عا و ان  د

 «2. »دهد مى تغییر را انسان سرنوشت

 ها پیشگویى در بدا

گر كى ا مه از ی هل ائ یت ا قوع از( ع) ب یزى و نده در چ  به آی

بر حتم و جزم طور هد خ شروط را آن و د لق و م شیت به مع  م

گار سازد، پرورد ضا ن قدیر و ق مى ت یده حت ین و شود مى نام  ا

 داده توضیح قبال كه است قضا گانه سه اقسام از دوم قسم همان

 .شد

 وقوع به است، شده بینى پیش كه طور همان ها پیشگویى گونه این

 نخواهد رخ آن در یى «بدا» و تغییر ترین كوچك و پیوست خواهد

یرا داد ند ز یر با خداو  ابالغ مردم به كه را چه آن دادن تغی

 كاذب مردم میان در را پیامبرش و راستگو بندگان است، نموده

گو و مداد دروغ مى قل ند ن نان و ك سوا را آ بار بى و ر  اعت

 .سازد نمى

گر و قوع از ا یزى و بر چ ند خ لى ده شیت به را آن و ست و م  خوا

 و قرائن از هم تعلیق و شرط این و سازند مشروط و معلق خدا

 دیگر خارجى عالیم از و رفته كار به خبر همان در كه شواهدى

ستفاده ین شود، ا نه ا شگویى گو ست ها پی  قرار بدا مورد كه ا

 مشیت چه چنان اگر و دارد وجود آن در تغییر احتمال و گیرد مى

گار نین خالف بر پرورد شگویى چ لق پی یرد تع قوع به و گ  و

ندد، سوب دروغ نپیو مى مح شگویى یك را آن و شود ن  صحیحى پی

 به زیرا است، نخواسته را آن وقوع خداوند كه نامید توان مى

 كه بود این به مشروط اول از آن وقوع گردید، بیان كه طورى

 .نگیرد تعلق آن خالف بر خدا اراده و مشیت

 وى كه كند مى نقل حمق بن عمرو از مورد این در عیاشى -(1) 

 شكافته( ع) مؤمنان امیر على مبارك فرق كه هنگامى: گفت مى



  به من! عمرو: فرمود امام. یافتم بار حضورش به من بود، شده

 از زودى این
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 هفتاد سال در: فرمود سپس شوم، مى جدا شما از و روم مى دنیا

 .پیوست خواهد وقوع به بالیى

 هفتاد سال از بعد آیا باد، فدایت مادرم و پدر: داشتم عرضه

 نه؟ یا بود خواهد گشایشى بال این از

 گاه آن. است رفاه و گشایش آن از بعد! عمرو اى آرى: فرمود

 :نمود تالوت را آیه این( ع) امام

 از بخواهد كه را چه آن خداوند« 1» ُیْثِبتُ  و   ی شاءُ  ما هللاَُ  ی ْمُحوا

 .دارد مى ثابت بخواهد كه را چه آن و زداید مى تقدیرات لوح

__________________________________________________ 

 .39/ رعد(. 1) 
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 (1)- 

  قرآن تفسیر در كّلى قواعد 13 بخش

ناى -(2)  سیر مع سیر مدارك تف سیر تف بر با قرآن تف حد خ  وا

 ها پاسخ و ها اشكال واحد خبر با قرآن تخصیص
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 (1)- 

 تفسیر معناى

سیر، شن تف هوم ساختن رو یات مف ضح و قرآن آ ظور كردن وا  من

 و ظنى مدارك به نباید تفسیر در این، بنابر. است پروردگار

 تكیه دالیلى به باید بلكه نمود استناد اطمینان، قابل غیر

 است مسّلم و ثابت آن اعتبار و حجیت شرعا یا و عقال كه كرد

 :زیرا

 و ممنــوع شــرعا یقینــى، غیــر و ظنــى دالیــل از پیــروى: اوال

 .نارواست

یا و سبت: ثان بى دادن ن  و حرام وى اذن بدون خدا، به مطل

 :فرماید مى خداوند كه چنان است نابخشودنى و بزرگ گناه

 «1. »ت ْفت ُرون   هللاَِ  ع ل ى أ مْ  ل ُكمْ  أ ِذن   آللَُ  ُقلْ 

نان به]  گو[  آ یا كه ب ین در] آ تار ا  اذن شما به خدا[ گف

 بندید؟ مى افترا وى به یا است داده

 «2. »ِعْلم   ِبهِ  ل ك   ل ْیس   ما ت ْقفُ  ال و  

 این در! مكن پیروى ندارى آن بر كامل آگاهى و علم چه آن از

 از را انسان كه داریم دست در فراوانى روایات و آیات مورد،

 دست در آن از دقیقى اطالع كه چه آن به نمودن عمل و استناد

 دیگرى فراوان روایات آن، بر عالوه دارد مى برحذر سخت نیست،

 به تفسیر از قرآن در كه رسیده ما به سنى و شیعه طریق از

 جلوگیرى و نهى شدیدا دلبخواهى تأویالت از و اى سلیقه و رأى

 .كنند مى
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 نمودن اعتماد قرآن، تفسیر در كه شود مى روشن بیان، این با

 صحیح آنان نظر و رأى از كردن پیروى و مفسرین شخصى آراى به

ست روا و یرا نی یت ز ظرات و آرا از تبع صى ن فراد شخ  جز ا

 رساند نمى واقعیت و حق به را دیگر چیز گمان، و ظن از پیروى

 .«ش ْیئا   اْلح قِّ  ِمن   ُیْغِني ال الَظنَ  ِإنَ »

 تفسیر منابع

 حجّیت چه آن و گمان و ظن از نباید قرآن، تفسیر در كه گفتیم

 به باید بلكه كرد پیروى ندارد، شرعى یا و عقلى اعتبار و

 یا و عقل نظر از كه مداركى به و بخش اطمینان و علمى دالیل

بار شرع بت آن مدركیت و اعت ست، شده ثا سر شود، استناد ا  مف

سیر در قرآن سیرش م ید تف ها با ین از تن نه ا  علمى، مدارك گو

 :كند پیروى شود، مى خالصه ذیل موضوعات در كه شرعى و عقلى،

فاظ ظواهر -1 كى قرآن ال نابع از ی بر مدارك و م سیر معت  تف

 الفاظ ظواهر كه گردید روشن گذشته صفحات در زیرا -(1) است

 .دارد قطعى حجّیت و اعتبار قرآن

 نیز شخصى هاى سلیقه و افكار تأثیرات از سالم و فطرى عقل -2

 حجت عقل زیرا است تبعیت قابل منابع از یكى تفسیر مسیر در

ماى و بر و صحیح راهن نى معت ست، درو مان ا یامبر كه طور ه  پ

 .است برونى راهنماى و حجت

( ع) معصوم ناحیه از حتم طور به كه گفتارهایى و دستورها -3

  است تبعیت قابل و اعتبار داراى كامال قرآن تفسیر در رسیده،

 هستند بخشى اطمینان و معتبر مرجع دینى مسائل در آنان زیرا

كرم پیامبر و یز( ص) ا سك لزوم ن تار به تم نان گف  براى را آ

یت و صراحت به ما عالن قاطع موده و كرده ا ست فر  در من: »ا

  ها بدان اگر كه گذارم مى یادگار به سنگین امانت دو شما میان

 «1».« افتاد نخواهید گمراهى و ضاللت به هرگز بجویید، تمسك

 اتكا و استناد قابل قرآن تفسیر در هم معتبر ظنى اخبار -4

شند مى ضیح. با ین تو یات: كه ا طع طور به كه صحیحى روا  از ق

 اتكا قابل شك بدون قرآن تفسیر در گردیده، صادر( ع) معصوم

 جایز مسلما هم ضعیف روایات به كردن استناد و است استناد و

ست، روا و لى نی یا و یات از آ یر روا عى غ ما قط بر ا نى معت  یع

 توان مى است، اعتبار و حجّیت شرایط داراى كه «واحدى خبر» از

  قرآن تفسیر در
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 سنت، و كتاب به اعتصام باب العمال، كنز در حدیث این(. 1) 

 مطالب كه است آمده عثمانى المعارف دائرة چاپ ،33 و 153/ 1

 این مصادر. نمود اثبات توان مى حدیث این طریق از را زیادى

 .فرمایید مطالعه( 1) شماره پاورقى تعلیقات بخش در را حدیث
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یروى مود پ سئله نه؛ یا ن ست اى م یان در كه ا سرین م  و مف

شمندان سیر دان سیار حدیث، و تف ختالف مورد ب ست ا ظر به و ا  ن

ین ما نه ا یات گو سیر در روا بل قرآن، تف ماد قا یت و اعت  تبع

ست سر و ا ند مى مف سیرش در توا ستناد ها آن به م ند ا یرا ك  ز

 .است همین اعتبار، و حجیت اقتضاى

 واحد خبر با قرآن تفسیر

تیم بر: گف حد خ ثق وا برى -مو ت شرایط كه خ بار و حجّی  را اعت

 با را قرآن توان مى و دارد حجّیت نیز قرآن تفسیر در -داراست

ین نه ا بار گو یات و اخ سیر روا مود تف لى ن هى و ین در گرو  ا

 :است قرار بدین آن توضیح كه دارند اشكالى مورد،

 به یا و واحد خبر براى كه حجیتى و اعتبار معناى: گویند مى

 اطالع عدم صورت در كه است این است، شده ثابت دیگر ظنى دالیل

قع، از بر آن به وا حد خ یل یا و وا نى دل گر ظ یب دی ثر ترت  ا

یروى آن از و شود داده مان به گردد، پ نه ه  خود از كه گو

 .شود مى پیروى آن شناختن صورت در واقع

 

 است صحیح صورتى در ظنى، روایت به دادن اثر ترتیب گونه این

هوم كه كم آن مف شد شرعى ح ضوعى به یا و با لت مو ند دال  كه ك

كم داراى ست شرعى ح یرا ا كام در ز سان شرعى، اح  صورت در ان

 چه آن طبق باید و است مكلف ظاهر به واقعى حكم از اطالع عدم

یل از نى دال مل شود، مى ظاهر ظ ند ع ین! ك ست ا نى ا  شرط و مع

 گاهى شرط این ولى روایت، مفهوم به دادن اثر ترتیب و حجّیت

 است، گردیده نقل تفسیر درباره( ع) معصوم از كه روایتى در

 احكام غیر به مربوط غالبا تفسیرى روایات چون نیست موجود

ست، شرعى ند ا یاتى مان سیر در كه روا یات تف صص آ شت و ق  سرگذ

لل قوام و م شته ا سیر در یا و گذ یات تف صول آ ید و ا  و عقا

ثال مده آن ام ست، آ یل پس ا ت دال بار و حجّی بر اعت حد خ  وا

 ها آن همه اعتبار و گردد تفسیرى اخبار تمام شامل تواند نمى

 .كند تثبیت را

 تفسیرى قطعى غیر روایات اعتبار در كه اشكالى خالصه بود این

جود لى دارد و ین و شكال ا ظر به ا سیار ما ن ست ب خالف و س  م



یق ست تحق یرا ا حث در ز لم» مبا صول ع بت «ا ناى كه شده ثا  مع

بار یم اعت نى طور به كه امارات و عال قع احتمالى، و ظ  را وا

ئه ما به شان و ارا ند، مى ن ین ده ست ا یم آن كه ا  و شرعا عال

. رود مى كار به آور یقین و علمى دالیل جاى به شارع نظر طبق

 شود، مى استفاده ها آن از كه احتمالى یابى واقع و واقع به ظن

 .آید مى دست به علمى دالیل از كه است یقینى و قطع جانشین

ین با -(1)  ساب، ا یل از كه موردى هر در ح مى دال یروى عل  پ

ین از شود، مى نه ا یم گو یل و عال نى دال بر شرعا كه ظ  معت

شد، مى یت توان مى با بر و كرد تبع حد خ بر وا كى هم معت  از ی

 معتبر ظنى دالیل همان
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 از توان مى علمى دلیل یك جاى به موارد تمام در شرعا كه است

 .نمود استفاده آن

 خردمندان و عقال دائمى و جارى روش گفتیم، چه آن بر ما دلیل

 پیروى آور یقین و علمى دالیل از كه گونه همان عقال زیرا است

 نامیده «امارات» كه نیز معتبر ظنى دالیل و عالیم از كنند، مى

 معتبر، دالیل به دادن اثر ترتیب در و كنند مى پیروى شود، مى

 .شوند نمى قایل ظنى و علمى دالیل میان در فرقى

 نامند، مى «ید» اصطالح در را آن كه چیزى داشتن تصرف در مثال

شانه ظاهر به یت ن صرف مالك ست مت مان با مردم و ا مت ه  و عال

 هم شارع و شناسند مى چیز آن صاحب و مالك رسما را او نشانه،

ــردم ــن از را م ــى روش ای ــته عرف ــك را آن و بازنداش  روش ی

 .است نكرده معرفى نادرستى

بر در كه چه آن آرى، حد خ نى طرق و وا گر ظ  الزم و شرط دی

شد، مى ین با ست ا ها كه ا جود به تن توان ها آن و یه ن  كرد تك

 از یكى و باشد جامع و دارا را حجیت شرایط تمام باید بلكه

 قطع طور به كه خبرى است، قطعى دروغ از بودن خالى شرایط آن

 .باشد تواند نمى واحد خبر حجّیت دالیل مشمول است، دروغ

 گفتار و سنت مخالف یا اجماع مخالف كه اخبارى این، بنابر

 است، صحیح عقلى حكم یا و قرآن مخالف یا( ص) پیامبر قطعى

ت بار و حجّی چه ندارد، اعت یت شرایط سایر گر  و دارا را حج

شد جامع ین در و با ین در تفاوتى مورد ا ست ا یل آن كه نی  دل

نى بوط ظ كام به مر شد شرعى اح سایل به یا با ضوعات و م  مو

 .دیگر



 ناقل كه است این واحد خبر براى شرایط همه این ضرورت علت

 هم باز باشد، وثاقت و اطمینان از اى مرحله در گرچه خبر یك

مال تارش در خالف احت جود گف یرا دارد، و مال از حداقل ز  احت

 به كردن عمل احتمال، این وجود با نیست، خالى خطا و اشتباه

 باشیم داشته دالیلى كه این مگر نیست روا و جایز واحد، خبر

 آن در را اشتباه احتمال و كند ثابت را واحد خبر اعتبار كه

 خبر حجّیت ادله» همان كه دالیلى چنین داشتن با. سازد اثر بى

حد شند، مى «وا مال توانیم مى با شتباه احت بر در را ا حد خ  وا

یده یریم ناد ین و بگ ست صورتى در ا بر كذب به كه ا قین خ  ی

 این در كنیم، یقین آن بودن دروغ به اگر ولى باشیم نداشته

 آن و بگیریم نادیده را یقین و علم این كه نیست درست صورت

بر حد خ پذیریم را وا یرا ب شان ز قع دادن ن شف و وا یت، ك  واقع

عت و ذات در قین طبی ست ی بار و ا لى آن مدركیت و اعت  و عق

طرى ست، ف طع كه جا آن ا قین و ق بر بودن دروغ و ی جود خ  و

یل دارد، ت دال بر حجّی نى، امارات و خ ید ظ مى مف شد ن ت و با  حجّی

نین برى چ بت را خ مى ثا ند ن سا و ك نین شامل اسا برى چ ست خ  نی

كه ین بل یل ا صاص مواردى به دال ند اخت قین كه دار  دروغ به ی

 .نیست میان در خبر مضمون بودن
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 گردد مى منشعب آن از زیادى مسایل و فصول كه است حقیقتى این

 خواننده باید و باشد مى زیادى اعتراضات و اشكاالت پاسخگوى و

 .بدارد نظر مد در همیشه را آن عزیز،

 (1)- 

 واحد خبر با قرآن تخصیص

 ثابت آن اعتبار و حجّیت قطعى و محكم دالیل با كه واحدى خبر

 باشد؟ قرآن عمومات مخصص تواند مى آیا است، شده

بارت به گر ع یا: دی صیص آ مات زدن تخ بر با قرآن عمو حد خ  وا

 رواست؟ و صحیح معتبر،

ثر شمندان اك ین به دان سخ سؤال ا بت پا ند مى مث صیص و ده  تخ

 اى عده ولى دانند، مى جایز معتبر واحد خبر با را قرآن آیات

 بعضى كه دارند مخالف نظر مسئله این در سنت اهل علماى از

لى طور به ها آن از صیص ك بر با را قرآن تخ حد خ  صحیح وا

 قبال اى آیه عمومیت اگر گوید مى «ابان بن عیسى» ولى دانند نمى

 با را آن توان مى باشد، خورده تخصیص دیگر قطعى دلیل یك با

 .نیست درست صورت این غیر در و زد تخصیص هم واحد خبر



 جداگانه دلیل یك با قرآن آیه عمومیت اگر: گوید مى «كرخى» 

یر و نى غ صیص قبال قرآ ته تخ شد، پذیرف بر با با حد خ یز وا  ن

 مسئله این در نیز «بكر ابو قاضى. »بود خواهد تخصیص قابل

 .است نداده اى نظریه اثباتا و نفیا و كرده توقف

ظر ین در ما ن سئله ا ین م ست ا بر كه ا حد خ جد وا  شرایط وا

بار، ت اعت عى حجّی مى مدركیت و قط مات توان مى و دارد حت  عمو

 حجّیت و اعتبار مقتضاى زیرا زد تخصیص خبرى چنین با را قرآن

یل هر تار و دل بر گف ین معت ست ا بودن صورت در كه ا  و رادع ن

 عمل مورد مفهومش و شود پیروى آن از باید مورد هر در مانع،

 .گیرد قرار

 ها پاسخ و ها اشكال

 كلى آیات و عمومات به توان مى معتبر، واحد خبر با كه گفتیم

 نظریه این با كه علما از گروهى ولى زد تبصره و تخصیص قرآن

 در دانند، مى عمل این از مانع را چندى امور باشند، مى مخالف

مى ها آن از یك هیچ كه صورتى ند ن صیص مانع توان شند تخ . با

نك نع آن ای ین در را موا یم مى جا ا سخ به و آور  ها آن پا

 :پردازیم مى

ند مى -1 عا قرآن: گوی تار قط ست گف ید و شك بدون و خدا  ترد

 صدورش نه واحد خبر ولى است شده نازل خدا سوى از آن تمام

صوم از عى مع ست قط طابق نه و ا ضمون بودن م قع، با آن م  وا

  مسلم
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 اشتباه آن، نقل در راوى كه رود مى احتمال زیرا است ثابت و

 كه داند نمى روا و جایز عقل دیگر طرف از و باشد شده مرتكب

 در اشتباه و خطا احتمال كه گفتارى و ظنى دلیل یك خاطر به

 .برداشت دست آور یقین و قطعى مدرك یك از رود، مى آن

 نیست آن در تردیدى و شك و است قطعى قرآن صدور گرچه: پاسخ

لى هوم و لى مف مات ك ظور و قرآن عمو عى آن، بودن من ست قط  نی

 به باشد، مى واجب قرآن عمومات به كردن عمل كه این و -(1)

 از قرآن آیات از بعضى در عمومیت، و كلیت كه است دلیل این

ستفاده آن ظاهر شگى روش و شود مى ا قال همی  هم مردم عرف و ع

شه بار بر همی جت و اعت یان كالم، ظاهر ح یز شارع و دارد جر  ن

 .است نكرده جلوگیرى و منع معمول روش این از را آنان

لى ین و قال كه روش ا ضوع در ع یت مو ند، كالم ظواهر حج  به دار

 ظاهر خالف بر دیگرى دلیل یا و سخن كه دارد اختصاص مواردى



جود كالم آن شته و شد ندا گر با مت یك ا یل و عال صل دل  یا و مت

صلى یان در آن خالف بر منف شد، م ین در با ید صورت ا  آن از با

 .كرد عمل عالمت یا و دلیل همان طبق بر و نمود نظر صرف ظاهر

ین با ساب، ا گر ح یت ا برى و روا یل با كه خ عى دل ت قط  و حجّی

بار بت آن اعت ست، شده ثا یت خالف بر ا یه یك ظاهر عموم  به آ

ست سد، ما د چاریم ر یت از كه نا یت و عموم یه آن كل ست آ  د

هوم و برداریم لى مف ین عام و ك یه ا بر آن با را آ بر خ  معت

چه بر گر حد خ شد، وا صیص با یرا بزنیم تخ ناى ز یت مع  و حج

بار بر اعت حد خ ین وا ست ا ضمون كه ا بر آن م صوم از خ ( ع) مع

 تبعیت عنوان به و تعّبدى صدور، این گرچه است، گردیده صادر

 .واقعا و حتما نه باشد شارع گفتار از

 آورد چنین خالصه طور به و دیگر بیان با را مطلب این توان مى

 و است ظنى آن داللت ولى است مسّلم و قطعى گرچه قرآن سند: كه

 داللت و مفهوم یك از كه نیست مانعى و اشكال هیچ عقل نظر از

نى یل یك خاطر به ظ نى دل گرى ظ یت كه دی بار و حج  با آن اعت

 .شود برداشته دست است، شده ثابت قطعى و مسّلم دالیل

 به( ع) معصومین از كه صحیح روایات مضمون طبق: گویند مى -2

ست سیده ما د ست، ر ید ا یات با ضه قرآن به را روا شت، عر  دا

یه بار پا مان با را اش سقم و صحت و اعت  هر و سنجید قرآن ه

تى خالف كه روای ست، قرآن م ید و كرد طرد را آن ا نین نبا  چ

 صادر( ع) معصوم از قرآن برخالف سخنى زیرا پذیرفت را روایتى

 .نیست( ع) معصوم گفتار قطعا قرآن، مخالف سخن و گردد نمى

سخ ست: پا ست در تار هر كه ا یت و گف خالف روا  مردود قرآن، م

ست ید و ا مل مورد نبا یرد، قرار ع لى گ ین سخن و ست ا  كه جا

 و چیست مخالفت كه دید و فهمید را مخالفت صحیح معناى باید
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 باشد داشته وجود عرفى قراین و عالیم موردى، در اگر كدامست؟

عى هدف و مراد كه ضى واق یات از بع  خالف بر كه را قرآن آ

 و عرف نظر از مراد، بیان گونه این كند، بیان باشد، مى ظاهرش

 قرآن مخالف دالیل، و عالیم چنین و شود نمى نامیده مخالفت عقل

 اصلى هدف و واقعیت كننده بیان و روشنگر بلكه شود نمى محسوب

 ما به معتبرى واحد خبر اگر این، بنابر. آید مى حساب به آن

 تصادم قرآن آیات از اى آیه ظاهر عمومیت و كلیت با كه رسد

یى شته موردى و جز شد دا صل با نه با ین آن، ا نه ا بر، گو  خ

بّین سر و م یه آن مف ست آ شان و ا نده ن ین ده ست ا یت كه ا  كل

 .است نبوده مقصود و منظور آیه آن ظاهرى



ین صادم نوع ا فت را ت مى مخال ند، ن فت نام ست صورتى در مخال  ا

 كه باشد مخالف و معارض قرآن آیه با طورى به واحد خبر كه

گر نده یك از دو هر ا خاطبین شد مى صادر گوی  معناى درك در م

 در ولى كردند مى حمل گویى تناقض به یا و نمودند مى توقف ها آن

یان هوم م بر مف حد خ هوم و «خاص» وا یه مف ها نه «عام» آ  تن

نین فت چ صادم و مخال لى ت جود ك كه ندارد و كى بل شنگر ی  و رو

 .است دیگرى آن مفهوم كننده بیان

 عنوان به زیادى روایات كه دانیم مى ما دیگر طرف از -(1) 

 طور به آن مطلقات مقّید با قرآن عمومات كننده بیان و مخصص

 .است شده وارد( ع) معصومین ائمه از متواتر

 با مخالفت واحد، خبر با قرآن آیات تقیید و تخصیص اگر پس

سوب قرآن قض شود، مح عروف سخن ن مه م هد( ع) ائ  كه بود خوا

 با نیست، ما سخن باشد، خدا گفتار مخالف چه آن: »اند فرموده

 .«است پایه بى و باطل قرآن، مخالف: »اند گفته

 ،(ع) ائمه متواتر و حتمى گفتار با قرآن تخصیص كه صورتى در

 از كه تقییدها و ها تخصیص گونه این صدور و دارد وجود فراوان

 تقیید و تخصیص كه است این گواه است، گردیده نقل( ع) ائمه

 .شود نمى محسوب قرآن با مخالفت قرآن

 دو از یكى بودن موافق( ع) بیت اهل ائمه: كه این دیگر دلیل

بر عارض خ جب را قرآن با مت خاب مو بر ترجیح و انت فق خ  موا

 ظاهر با مخالف خبر كه است این بر دلیل خود این و اند نموده

موم یه ع بار خود ذات به قرآن، آ ت و اعت شته حجّی ست، دا  ا

 آن از قرآن با موافق و تر قوى معارض یك داشتن اثر در منتها

 اصل در اگر و است گردیده حاصل انصراف مخالف، ظاهر به خبر

بار ت و اعت شت، حجّی گر ندا جالى دی ضه براى م  ترجیح و معار

 .ماند نمى باقى دادن

 كه است این واحد خبر با قرآن تخصیص مخالفین دلیل آخرین -3

ند مى گر گوی صیص ا سیله به قرآن به زدن تخ بر و حد خ  صحیح وا

 بدانیم، صحیح واحد خبر با هم را قرآن نسخ باید باشد،
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سلما كه صورتى در سخ م بر با قرآن ن حد خ ست، جایز وا  پس نی

 .باشد نمى جایز هم تخصیص

 در كه طورى به -است این تخصیص و نسخ مالزمه و ارتباط دلیل

 و ادامه در ولى است تخصیص همان نسخ -دادیم توضیح نسخ بخش

كم مدت یت در نه ح سخ آن، كم شان ن نده ن ین ده ست ا كم كه ا  ح



لى مان تا قب عین ز حدودى و م مه م شته ادا مدن با و دا كم آ  ح

 در حكم یك نسخ این، بنابر. است گردیده سپرى آن دوران بعدى

قع شتن وا كم آن بردا ست ح كه نی شتن بل مه بردا كم ادا ست ح  و ا

 است، زمان نظر از حكم یك بر زدن تبصره نسخ دیگر، عبارت به

مان صیص كه طور ه صره تخ ست اى تب ظر از ا یت ن عداد و كم  و ت

شت سخ برگ صیص و ن صیص و استثنا به دو هر تخ  باشد، مى زدن تخ

صیص كه موردى هر در پس ست، صحیح تخ سخ ا یز ن هد صحیح ن  خوا

 با قرآن نسخ است، جایز واحد خبر با قرآن تخصیص اگر و بود

 آن كسى كه صورتى در باشد، مى بالاشكال و صحیح هم واحد خبر

 .داند نمى جایز را

 كه چه آن ولى اند تخصیص دو هر تخصیص و نسخ گرچه: پاسخ -(1) 

 گذارد مى فرق مصداقى، و زمانى تخصیص از نوع دو این میان در

جود سازد، مى جدا هم از را دو آن و ماع و عى اج سّلم و قط  م

 ولى نیست صحیح واحد خبر با قرآن نسخ كه این بر و علماست

صیص، در ین تخ نین ا ماعى چ جود اج گر ندارد و ماع ا سخ در اج  ن

 كه چنان -زیرا شد مى جایز تخصیص مانند به نیز آن نبود هم

تیم قبال چه قرآن -گف ظر از گر عى سند ن ست قط لى ا ظر از و  ن

 .نیست قطعى مفهوم، و داللت

 ظنى مفهوم از كه ندارد مانعى و اشكال گونه هیچ این، بنابر

سیله به بر و حدى خ بار كه وا یل با آن اعت عى دل بت قط  ثا

یده ست، گرد ست ا شته د ین شود، بردا ست ا شتن د صراف و بردا  ان

له ظاهر از سخ صورت به خواه اى جم شد ن  صورت به یا و با

 .ندارد تفاوت تخصیص،

 خبر با قرآن نسخ جواز عدم در: كه است این تفاوت تنها! آرى

حد، ماع وا جود اج ین و دارد و ماع ا ست آن از مانع اج  كه ا

یه سیله به را قرآن از اى آ بر و حد خ چه وا بار گر ت و اعت  حّجّی

 .كنیم نسخ باشد، گردیده ثابت آن

ین به ته ا ید هم نك جه با مود تو ین كه ن ماع ا ماع یك اج  اج

 آن اساس كه است اجماعى بلكه نیست، بالدلیل و پایه بى تعبدى،

یل یك را لى دل شكیل عق ست داده ت یرا ا ضى ز مور از بع  و ا

 در اگر كه باشد مى شرایطى در موقعیت و اهمیت نظر از مسایل

 پیاپى و فراوان هاى نقل و تواتر با طبعا یابد تحقق بیرون

 كم عده تنها را اهمیتى پر مطلب چنین اگر و رسد مى مردم به

عدودى و قل م ند، ن شانه كن شتباه و دروغ ن هد آن بودن ا  خوا

یل و بود جت دال بار و ح بر اعت حد خ نین به وا قل چ  شامل ها ن

 .كند ثابت تواند، نمى را آن اعتبار و باشد نمى
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 و معدود هاى نقل با چیزى بودن قرآن گفتیم كه جاست این از

بر حد خ بت وا مى ثا كه گردد ن قل بل یاپى هاى ن تواتر و پ  الزم م

ست سخ و ا مین از هم قرآن ن ست باب ه بر با كه ا حد خ  به وا

 .رسد نمى ثبوت

یرا گر ز یه ا ستى به قرآن از اى آ سخ را ید، مى ن لت به گرد  ع

یت یت و موقع یان، اهم مه جر سلمانان ه شان یا و م  آن از اكثر

 و نمودند مى نقل تواتر، صورت به را آن و كردند مى پیدا اطالع

 واحد خبر صورت به و كنند نقل معدودى عده را قرآن نسخ اگر

 كه است این باشد، نمى اطمینان و اعتماد قابل برسد، ما به

 .شود نمى ثابت واحد خبر با قرآن، نسخ گفتیم قبال

 ارتباط شود، مى ظاهر «تخصیص» و «نسخ» تفاوت كه جاست این در

مه و یان در كه اى مالز صور دو آن م  و رود مى بین از شد مى ت

شكاالت صیص ا بر با قرآن تخ حد خ طرف وا بت آن جواز و بر  ثا

 .شود مى
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 (1)- 

  قرآن قدم و نفسى كالم به عقیده پیدایش

  مسلمانان زندگى در یونان فلسفه تأثیر

یان در سلمانان م ین در شكى م ست ا ست سخن قرآن كه نی  و خدا

 راهنمایى و( ص) اسالم پیامبر نبوت اثبات براى را آن خداوند

 .است فرستاده مسلمانان

ین در شكى باز ست ا لم كه نی فتن، سخن و تك كى گ  صفات از ی

مال یه صفات یا و ج ند ثبوت ست خداو ید قرآن و ا  را او هم مج

مان با صیف صفت ه ند، مى تو ید مى كه جا آن ك م   گو سى هللاَُ  ك َل   ُمو

 .گفت سخن موسى با خداوند ت ْكِلیما  

 و بودنــد معتقــد مســئله دو ایــن بــه مســلمانان همــه آرى،

 یونان فلسفه تا نداشتند آن در همدیگر با اختالفى ترین كوچك

یان به سلمانان م فت؛ راه م قه یا فى هاى گروه و ها فر  از مختل

 تكفیر را دیگر فرقه اى فرقه كه طورى به آورد وجود به آنان

هى و گر گروه از گرو بّرى دی مود دورى و ت لى ن ین و  و نزاع ا

 و جنگ مرحله به تا بلكه نیافت پایان جا همین در دودستگى

 در نزاع همین وسیله به كه ها رسوایى چه. رفت پیش خونریزى

سالم مد بار به ا ترام چه و نیا تك كه هایى اح ید ه  چه و نگرد

 و قاتل هم طرف، دو هر كه این با! نشد؟ ریخته كه هایى خون

تول هم بدأ به مق عاد و م قد م سالت به و بوده معت یامبر ر  پ

 .شدند مى محسوب اسالم امت از و داشتند ایمان خدا

 ناموس هتك به مسلمانى كه نیست تأسّف و تعجب جاى آیا راستى

 دو هر كه صورتى در! كند؟ اقدام مسلمانش برادر خون ریختن و

بوت و خدا یگانگى به ند مى گواهى( ص) پیامبر ن  روز به و ده

 و اذعان است آورده خدا سوى از پیامبر چه آن هر و رستاخیز

 آنان -(2) روش و( ص) اسالم پیامبر روش آیا!! دارند اعتراف

  این گرفتند، دست به را مسلمانان زمام و حكومت وى از پس كه
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بود ید صاحبان كه ن سلمان را مذكور عقا یده م ت از و نام  اّم

 و محترم را آنان مال و جان ناموس، خون، پنداشتند؟ مى اسالم

نه هر از عّدى گو جاوز و ت فوظ ت صون و مح ستند؟ مى م یا! دان  آ

 وى جانشینان یا پیامبر كه است كرده نقل محّدثى و مورخ هیچ

 در بعدها كه آن امثال مسائلى یا و قرآن قدم و حدوث درباره

 از آورد وجود به عمیقى اختالف و گردید مطرح مسلمانان میان

 اسالم از را او نپذیرفت، یا و ندانست اگر و كنند سؤال كسى

 بدانند؟ خارج

 در را اختالف این كه كسانى! دانستیم مى كاش و دانیم نمى ما

یان سلمانان م ته م ند، انداخ نه و عذر چه ا شگاه در اى بها  پی

 سوى به همگان كه روزى رستاخیز، روز در و داشت خواهند خدا

 جوابى چه شد، خواهد سؤال آنان كرده از و برگشت خواهند خدا

 داد؟ خواهند

 مسلمانان كه شد پدیدار هنگامى قرآن قدم و حدوث مسئله آرى،

 .گردیدند تقسیم اشعرى غیر و اشعرى نام به گروه دو به

 كالم نوع دو به را كالم و شدند معتقد قرآن قدم به ها اشعرى

 گونه از خدا كالم: كه گفتند و كردند تقسیم نفسى كالم و لفظى

 از یكى و پروردگار ذات به قائم كه است معنوى و «نفسى» كالم

 و ذات مانند خداست، كالم كه قرآن بنابراین،. اوست ذات صفات

 .بود خواهد قدیمى وى ذات صفات دیگر

 را كالم و شدند قرآن حدوث به معتقد نیز عدلیه و ها معتزلى

ها ظى كالم به تن صر لف موده منح لم و ن لى صفات از را تك  فع

 .او ذاتى صفات از نه دانستند خداوند

 صحیح، غیر و صحیح نظریه تشخیص و نظریه دو این توضیح براى

ست الزم ین در ا تى صفات فرق جا ا لى صفات و ذا یان را فع  ب

 .كنیم

 خداوند فعلى صفات و ذاتى صفات

 :كه است این در او فعلى صفات با خداوند ذاتى صفات تفاوت

تى صفات مان ذا صافى ه ند مى را او شه كه گوی قدس ذات همی  ا

 و خالى اوصاف، آن از وقت هیچ و بوده متصف ها آن با خداوندى

مى عارى شد ن گز و با صاف آن ضد با هر صف او مى مت ند شود ن  مان

لم، یات و قدرت ع یرا ح ند ز شه خداو لم، داراى همی  و قدرت ع

یات هد بوده ح حال و بود خوا ست م قت یك كه ا ین داراى و  ا



 عجز جهل، با یعنى صفات این ضد با است محال و نباشد اوصاف

 .شود مّتصف آن امثال و

 صفات این گاهى خداوند كه گویند مى را صفاتى «فعلى صفات» 

ست را قیض گاهى و دارا نى را آن ضد و ن كن یع ست مم  كه ا

 در و شود متصف وصف این به موردى در یا وقت یك در خداوند
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قت گر و گر مورد در یا و دی قیض با دی ند آن، ضد و ن  مان

 خداوند: بگوییم كه است درست این زیرا دادن روزى و آفریدن

 شخص فالن به و نیافرید را موجود فالن و آفرید را موجود فالن

 .نداد ثروت ولى داد فرزند

 فعلى صفات از یكى تكّلم كه شود مى روشن خوبى به بیان این با

 خداوند كه گفت توان مى زیرا او ذاتى صفات از نه است خداوند

سى با لم( ع) مو مود تك لى ن عون با و لم فر مود تك  صحیح و نن

ست گوییم كه ا ند ب سى با طور كوه در خداو لم( ع) مو  كرد تك

 .نكرد تكلم او با نیل دریاى در ولى

 (1)- 

 چیست؟ نفسى كالم

شعرى ضوع بدین ها ا فاق مو ند ات یر كه دار ظى كالم از غ  لف

 كالم» را كالم این و دارد وجود نیز دیگر كالم نوع یك معمولى

 كه اند نموده اختالف خود میان در گاه آن و اند نامیده «نفسى

 غیر یا و است «لفظى كالم» همان معناى و مدلول نفسى كالم آیا

 نیست؟ ارتباط كالم دو آن میان در و است آن

 «نفسى كالم» به «لفظى كالم: »كه گویند مى دوم نظریه طرفداران

 داللت معنى بر لفظ كه وضعى داللت گونه به ولى كند مى داللت

 مانند به نفسى كالم بر لفظى كالم داللت بلكه باشد نمى دارد،

لت كات دال یارى حر لم، به ما اخت یات و اراده ع ست ح ین و ما  ا

 معنى بر لفظ مستقیم داللت همان كه وضعى داللت را داللت نوع

 .نامند مى قهرى و عقلى داللت بلكه گویند نمى باشد، مى

 خداوند ذاتى صفت را تكلم و «نفسى كالم» را قرآن كه اشاعره

 صفات زیرا معتقدند آن بودن ازلى و قدم به قهرا دانند، مى

 در معروف. باشد مى ازلى و قدیم الهى ذات خود مانند به ذات

یان نان م ین آ ست ا ها قرآن بودن قدیمى كه ا فاظ به تن  و ال

صاص آن سخنان لى دارد اخت ضل و شچى فا ضى به قو نان از بع  آ

 قدمت به عقیده نیز قرآن پوشش و جلد در حتى كه دهد مى نسبت

 «1. »دارند



یر شاعره، از غ سلمانان ا گر م ظى كالم» را قرآن دی  و «لف

 غیر و حدوث به جهت بدین و دانند مى «فعلى صفت» را «تكلم»

ند آن بودن قدیمى ند مى و معتقد ظى كالم كه قرآن: گوی  لف

ند ست، خداو مان ا یده كه طور ه هان هاى پد ستى ج مات كه ه  كل

 ها جمله كه است این باشند، مى او هاى نشانه و عالیم نیز قرآن

 .شوند مى نامیده آیات آن، بندهاى و

حث صورت، هر به یق و ب ین در تحق سئله، ا ندان م یده چ  و فا

 و شود مى محسوب دین اصول از نه زیرا ندارد دربر مهمى ثمره

 تعالیم از نه و باشد مى الهى معارف از نه دین، فروع از نه

  ولى مذهبى

__________________________________________________ 
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ین به ما حال هر به حث ا مه ب هیم مى ادا  براى شاید تا د

شاع» برادران مروز كه» رها یت ا سلمانان اكثر شكیل را م  ت

 و معتقدند مورد این در آنان چه آن: كه گردد روشن دهند، مى

ستى دو ته را آن د ند گرف شان به و ا كى خیال صلى از ی  ترین ا

 امر یك رود، مى شمار به دینى مهم واجبات از و مذهبى مسائل

هى یالى و وا ست بیش خ ساس نه كه نی لى ا یه نه و دارد عق  پا

 .مذهبى و شرعى
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  نفسى كالم در تحقیق

 ارتباط و «نفسى كالم» به عقیده پیدایش و معنا پیش، فصل در

شن قرآن بودن قدیم با را آن نك و كردیم رو ین در ای صل ا  ف

 مورد این در و كنیم بررسى را كالمى چنین وجود خواهیم مى نیز

 تشكیل «تهجى» حروف از كه سخنى و كالم است بدیهى: گوییم مى

 است محال و نیست بیش جدید پدیده و حادث امر یك جز شود مى

 ذاتى و ازلى طور به حادث و جدید پدیده چنین با خداوند كه

 كالم از دیگرى نوع یك وجود در اختالف و بحث ولى گردد متصف

 لفظى غیر و معنوى وجود و تدریجى غیر و دفعى واقعیت كه است

 واقع، عالم در دفعتا و جمع صورت به آن اجزاى تمام و داشته

 .باشد موجود

شاعره»  جود «ا نین و مى چ بات را كال موده اث  كالم» را آن و ن

سى ند مى «نف ند مى و نام ین كه گوی تى صفات از كالم نوع ا  ذا



گار ست پرورد گر و ا ندگان دی یز گوی نین با ن مى چ صف كال  مت

 وجود اشاعره خالف بر -مسلمانان از دیگرى گروه ولى باشند مى

نین بول را كالم چ ند ق ها را كالم و ندار  كالم» به -(1) تن

ظى صر «لف ند مى منح ند، مى و دان مان گوی لى، هر كه طور ه  عم

 نیز كالم پیدایش و وجود است عمل آن فاعل به منوط و وابسته

سته نده و متكلم به واب ست آن گوی قع در كه ا لم مو  سخن و تك

 .آید مى وجود به تدریجا گفتن

 است دوم نظریه همان نظریه، بهترین و ترین صحیح ما عقیده به

 وجود «نفسى كالم» نام به دیگرى كالم ،«لفظى» كالم جز به كه

 .ندارد

 خود روزمره گوهاى و گفت و محاورات در ما: كه دلیل این به

: نیست گونه دو از بیش مجموعا بریم، مى كار به كه را جمالتى

 .انشایى هاى جمله خبرى، هاى جمله
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 كنیم، بررسى كامال را خبرى جمالت ما اگر: خبرى هاى جمله اما

 تشكیل قسمت نه از كلى طور به خبرى جمله هر كه دید خواهیم

 :است یافته

 .ها كلمه آن ساختار و جمله تركیبى مواد و ها كلمه -1

 .كدام هر مدلول و معانى -2

ئت و ساختار -3 موع هی له مج ئت كه چه آن -4 جم بى هی  تركی

له لت آن بر جم صویر -5 دارد دال نى ت نده ذه  و مواد از گوی

 جمله مفهوم و معنى از گوینده ذهنى تصویر -6 جمله ساختمان

قت -7 قت عدم و مطاب هوم مطاب قع در چه آن با مف ست وا  -8 ا

 اراده -9 مطابقت عدم و مطابقت این به گوینده شك یا و علم

نده و متكلم جاد به گوی فتن سخن و كالم ای مام گ  و مواد ت

قدمات جود به شرایط و م مدن و له آ برى جم ین در خ سمت نه ا  ق

 اشاعره» خود اعتراف به حتى ها آن از یك هیچ و شود مى خالصه

یز» سى كالم» ن مى «نف شد، ن نابراین با سى كالم» براى ب  در «نف

 دیده آن از اثرى و گردد نمى پیدا مفهومى و مصداق خبرى جمله

 .شود نمى

ما و هوم ا فاد و مف له م برى، جم یز آن خ مى ن ند ن  كالم» توا

سى شد «نف یرا با هوم ز له مف برى جم یده به خ ثر عق ما اك  عل

بارت ست ع قوع» از ا قوع عدم یا و و بر آن از چه آن و  داده خ

 وقوع از حكایت قصد» از است عبارت هم ما عقیده به و «شود مى

 .وقوع عدم و وقوع خود نه «آن وقوع عدم و



یرا حل در ما ز بت خود م یم كرده ثا ئت كه ا بى هی له تركی  جم

برى ضاى به خ ضعش، مقت مت و شانه و عال ین ن ست ا : -(1) كه ا

نده و متكلم صد گوی قوع از دارد ق قوع عدم و و یزى و یت چ  حكا

 به كه الفاظى سایر مانند نیز خبرى هاى جمله بنابراین،. كند

 .بود خواهند اند، شده ساخته چیزى، نشانه و عالمت عنوان

ین ضوع ا یز را مو حل در ن یق خود م بت و تحق موده ثا یم ن « 1» ا

سئله كه ضع» م ظى ساختن و «و ناى یك براى لف  نوعى خاص، مع

 به كه را متكلم قصد آن وسیله به كه است داد قرار و تعهد

هیم ندن و تف مر فهما صى ا ق خا ته تعّل ست یاف براز ا  تفهیم و ا

 .كند

 گفته چه آن از پیش خبرى جمله مفهوم و مفاد: كه این نتیجه

 و باشد تواند نمى دیگر چیزى شد،

__________________________________________________ 
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 نزد در «نفسى كالم» زیرا گفت توان نمى «نفسى كالم» نیز را آن

 ولى كالم سنخ از است، ذاتى و نفسانى حقیقت یك آن، طرفداران

 كالم، مفهوم كه «خبر موضوع وقوع عدم یا و وقوع» با مغایر

ظر از ثر ن شمندان اك ست دان غایر و ا صد» با م یت ق  آن از حكا

 .ماست نظر از كالم مفهوم كه «وقوع

 مفهوم با را نفسى كالم توان نمى راهى هیچ از: كه این خالصه

 .نمود تطبیق آن هاى قسمت دیگر و خبرى جمله

ما و له ا شایى هاى جم ند هم، آن: ان له مان برى هاى جم  خ

 هاى جمله بین در فرقى زیرا باشد «نفسى كالم» مصداق تواند نمى

 مفهوم كه لحاظ این از تنها مگر ندارد وجود انشایى و خبرى

 گاهى و باشند مى واقع با مطابق و درست گاهى خبرى هاى جمله

 چنین انشایى هاى جمله در ولى نیستند مطابق واقع با و نبوده

جود حاالتى له در چون ندارد، و شایى هاى جم سا ان یت اسا  واقع

جود خارجى قت تا ندارد و قت عدم و مطاب حوظ آن، در مطاب  مل

 .شود

نابراین، له ب شایى هاى جم یز را ان مان ن بى موارد ه  نه تركی

 هشتم و هفتم امر تنها و دهند مى تشكیل خبرى، هاى جمله گانه

قت» كه قت عدم و مطاب قع با مطاب لم و وا نده شك و ع  به گوی

 وجود انشایى هاى جمله در است، «مطابقت عدم یا مطابقت این

 هیچ گفتیم؛ پیش سطور در كه طور همان دیگر طرف از و ندارد



 كالم طرفداران نزد در حتى گانه نه موارد و امور این از یك

سى صداق هم نف سى كالم م ست نف كه نی قت بل سى كالم» حقی  در «نف

 .هاست این از غیر آن طرفداران نظر

سى شاید ند سؤال ك هوم كه ك له مف شایى هاى جم ست ان یا و چی  آ

 باشد؟ نفسى كالم مصداق تواند نمى ها آن مفهوم

 دانشمندان اكثر عقیده به: كه گوییم مى سؤال این به پاسخ در

 هاى جمله معناى یعنى است، معنى ایجاد براى انشایى هاى جمله

 نه شود مى ایجاد جمله همان وسیله به كه است ایجادى انشایى

 واقعیت آن از جمله این كه باشد داشته واقعیتى قبال كه این

 این دانشمندان، از كثیرى عده زبان در كه چنان كند، حكایت

 لفظ وسیله به است معنى ایجاد انشا،: كه شود مى تكرار جمله

 وجود كه شدیم آور یاد اصول علم در خود هاى بحث در ما ولى

 میان در و شود نمى ایجاد لفظ با معنى و ندارد حقیقت انشایى

 ولى دارد وجود عارضى وحدت نوع یك گرچه آن معناى و لفظ هر

 به وضع آن، اثر در كه باشد مى ارتباط همان وحدت، آن منشأ

 .است آمده وجود

فظ، پس جود ل ستقلى و سبت دارد م جود و خود به ن ضى و  و عار

جازى سبت دارد م نایش به ن ثر در و مع مان ا باط ه ست ارت  كه ا

 از باز و كند مى سرایت هم لفظ خود به معنى، زیبایى و زشتى

مین ست ه ته كه جا نى شود مى گف سیله به مع فظ، و جود ل یدا و  پ

  نه ظاهرى، و لفظى وجود با اما كند مى
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جود عى و یرا واق جود كه ز عى و فظ به واق بوط ل ست مر لى نی  و

 به لفظ، از معنى آمدن وجود به نوع این كه داشت توجه باید

له شایى هاى جم صاص ان كه ندارد اخت له در بل برى هاى جم  و خ

قق هم مفردات ما -(1. )دارد تح جود ا نى و جود بدون مع فظ و  ل

 لفظ صورت، دو این از یك هیچ در و باشد مى صورت دو به تنها

 :ندارد آن پیدایش در دخالتى و تأثیر ترین كوچك

 جوهر صورت به هستى، جهان در وجود گونه این: واقعى وجود -1

 شود، مى ظاهر دهد؛ مى تشكیل را آن هستى و حقیقت كه عرض یا و

 علل یافتن تحقق به منوط وجود، چنین كردن پیدا تحقق و ظهور

 را معنا چنین كه الفاظى است بدیهى است، آن طبیعى اسباب و

 تا شوند نمى محسوب آن طبیعى اسباب و علل از كنند، مى حكایت

 .باشند داشته دخالت آن یافتن تحقق در

جود -2 بارى و ین و: اعت نه ا جود گو یز و ستى از نوعى ن  و ه

قق ست تح لى ا ها و بار، و فرض عالم در تن  و خارج در نه اعت



قع قق. وا ین یافتن تح جود نوع ا نى و بار بر مبت  فرض و اعت

 هر اعتبار كه است بدیهى و است اى كننده فرض و معتبر كردن

 با و باشد مى پابرجا و قائم شخص آن خود با كننده، اعتبار

 آن از كه لفظى وجود به و كند مى پیدا تحقق وى تخّیل و وجود

 .ندارد وابستگى و توقف گونه هیچ كند، مى حكایت

 در كه را ایقاعاتى و قراردادها عقال یا و شارع كه این اما

یان قع مردم م ضا شود مى وا ید و ام موده تأی ند، ن قق ا ین تح  ا

 این شخص، ناحیه از كه است این بر مبتنى و موقوف گرچه امضا

بار و فرض ثر اعت شى و ا لى ندارد ارز ین با و مان حال ا  ه

ضاى ست صورتى در هم شارع ام فظ كه ا فاظ تل قود ال  و ع

 محل اما. باشد عاقد انشاى قصد و اعتبار با توأم ایقاعات،

حث هوم ما ب ناى و مف له مع ست جم له در ا بل اى، مرح صد از ق  ق

 .است شارع امضاى قبل شرط كه عاقد انشاى

 به چیزى، اعتبارى وجود نه و حقیقى وجود نه: كه این خالصه

 نمودن امضا اما و باشد نمى متوقف دارد، داللت آن به كه لفظى

 را انشایى جمله یك مفهوم اعتبارى وجود عقال، عرف یا و شارع

قود در عات و ع چه ایقا شروط گر فظ صدور به م ست ل لى ا ین و  ا

ستگى و شرط ین از واب هت ا ست ج ظى كه ا ناى در لف  خود مع

ستعمال یده ا جود به و گرد لت آن و ند مى دال ین نه ك  یك كه ا

جود ظى و شد مى آن به لف یرا بخ جود ز ظى و عانى، ظاهرى و لف  م

 خواه جمالت تمام معانى بلكه ندارد انشایى جمله به اختصاص

 .باشد مى دارا را آن خبرى جمله یا و انشایى جمله

 ایجاد انشا،» كه است شده مشهور و اند گفته چه آن بنابراین،

نى ست مع سیله به ا فظ و ساس «ل یه و ا ستوارى و صحیح پا  ا

 .ندارد

یه ین در صحیح نظر ین مورد ا ست ا له ساختمان كه ا  هاى جم

 امر یك اظهار و ابراز براى انشایى
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سانى عى و نف ست واق ین و ا مر ا سانى ا یزى گاهى نف ست چ  كه ا

 و ایقاعات و عقود نهى، و امر مانند گردیده، فرض و اعتبار

 و امید به كه جمالتى مانند است خاصى حاالت و صفات هم گاهى

 هر جمالت ساختمان پس -(1) كنند، مى داللت( تمّنى و ترّجى) آرزو

 امور این كه نفسانى امور از است امرى نشانه و عالمت كدام

 «چیزى وقوع عدم یا و وقوع از حكایت» همان خبرى هاى جمله در

ست له در و ا شایى هاى جم بار فرض» ان مرى اعت  و صفات یا و ا

 .است «خاصى حاالت



لى یزه و تى آوردن انگ مر یك كه جمال سانى ا براز را نف  ا

 و است نفسانى امر همان داشتن اظهار و ابراز گاهى دارد، مى

 دوم، نوع مورد در و باشد داشته دیگرى انگیزه یك شاید گاهى

  یا است حقیقت صورت به استعمال این آیا كه است اختالف و بحث

 از بخواهد كسى اگر و نیست بحث آن طرح محل جا، این كه مجاز

 اصول مباحث در كه ما تعلیقات به یابد آگاهى مفصال بحث این

 .نماید مراجعه داریم،

 است؟ نفسى كالم طلب، آیا

 این آید، مى دست به «طلب» لفظ استعمال موارد از كه چه آن

 كردن كوشش و مباشرت» براى است شده ساخته كلمه این كه است

ست به در یزى آوردن د مى لذا «چ فت توان ن نى: گ شده فال  را گم

 صورتى در مگر كرد طلب را بازپسین روز سعادت یا و نمود طلب

 .نماید كوشش و مباشرت ها آن آوردن دست به و تحصیل براى كه

 ء الشّى وجدان محاولة الّطلب: »كه است آمده العرب لسان در و

خذه و لب، «ا ستن ط یدایش خوا یزى پ ند مى را چ ین از و گوی  ا

 پیدا او زیرا نامند مى نیز طالب را كننده امر شخص كه جاست

 .خواهد مى را امر مورد فعل، شدن

نابراین، مر» ب مان «ا لب خود ه ست ط ین نه ا مر» كه ا فظ «ا  ل

شد لب» و با ناى «ط ین از و آن مع شن جا ا  چه آن گردد؛ مى رو

ته ند گف مر» ا لب براى «أ ین یا و شده ساخته ط ته كه ا ند گف  ا

  به است، لفظى كالم همان كه «امر» لفظ و است نفسى كالم «طلب»

لت آن ین از یك هیچ دارد؛ دال ته ا ست صحیح ها گف ساس و نی  ا

 .ندارد محكمى

 اراده از غیر را طلب كه اشاعره گفتار كه شود مى معلوم باز

ند، مى شد مى صحیح دان ما و با ین در ا لب كه ا سى صفت را ط  نف

 خطا راه اند، شمرده نفسى كالم مدلول و معنا را آن و دانسته

 .اند پیموده اشتباه و
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جه مام از نتی شت، چه آن ت نین گذ ید مى بر چ  در نه كه آ

 به قائم چیز انشایى، هاى جمله قسمت در نه و خبرى هاى جمله

 شود، نامیده نفسى كالم و باشد كالم سنخ از كه مستقلى و ذات

 .ندارد وجود

سّلم چه آن آرى ست، م ین ا ست ا نده هر كه ا چار به اى گوی  نا

ید بل با جاد از ق تار و كالم ای صور را آن خویش، گف ند ت  و ك



صویر شى و ت هن در آن از نق شته خود ذ شد دا ین و با صویر، ا  ت

 .شود مى نامیده «ذهنى وجود» كه ذهن در است وجودى نوع یك

گر ظور ا فداران من سى كالم» طر مان «نف نى ه شد مع جود و با  و

نى سى كالم را ذه ند نف لب ،-(1) بنام ستى مط ست در لى ا  به و

 به بلكه ندارد كالم به اختصاص ذهنى وجود دانید مى كه طورى

مام عال ت یارى اف سان اخت یت ان مه در و دارد عموم عال ه  اف

سانى جود ان نى و ست ذه گر و ه لم در ا فتن، سخن و تك صور گ  ت

 نوع یك كالم كه است جهت این از است، الزم ذهنى وجود و قبلى

 .است آن گوینده براى اختیارى عمل

 با ولى گفت توان مى نفسى كالم درباره چه آن خالصه بود، این

ین شاعره حال ا جود به ا نین و مى چ جه در و كال  قدیم به نتی

 توضیح به آینده فصل در خدا یارى به كه معتقدند قرآن بودن

 .پرداخت خواهیم آن رد و
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  نفسى كالم وجود به اشاعره دالیل بررسى

شاعره نى ا فداران یع سى كالم» طر بات در «نف لى به آن اث  دالی

 این در را ها آن ما اینك كه كنند مى استشهاد و استناد چند

 :كنیم مى بررسى و مطرح جا

ند مى -1 نده و متكلم هر: گوی بل اى گوی فتن، سخن از ق  كالم گ

 سخن گاه آن كند مى منظم و مرتب خود درون و نفس در را خویش

 خارجى و لفظى كالم این و آورد مى وجود به را كالمش و گوید مى

جود از مان و سى كالم» ه هن و درون در كه «نف نده ذ جود گوی  و

شف دارد، یت و ك ند مى حكا ین. ك بى ا ست مطل جدانى ا  هر كه و

نده جدانا اى گوی فس در را آن و ساس خود ن ند مى اح طل» و ك  «اخ

 و كرده اشاره حقیقت این به خود شعر در نیز عرب معروف شاعر

 :گوید مى

 دلیال الفؤاد على الّلسان جعل* اّنما و الفؤاد لفى الكالم انّ 

ستى، ست دل در شخص كالم را ین و او بان، ا ترجم ز شان و م  ن

 .است آن دهنده

سخ تیم، پیش در چه آن از: پا سخ گف ین پا یل، ا  خوبى به دل

شن ید رو صویر كه گرد سیم و ت مان دل، در كالم تر صویر ه  و ت

 تعبیر ذهنى وجود به آن از كه است گوینده ذهن در سخن حضور

ند مى مام به و كن عال ت یارى اف سان اخت یت ان  و دارد عموم

 است ناچار هم نقاش و نویسنده هر زیرا ندارد كالم به اختصاص

مل كه بل را خویش ع جام از ق هن در آن، ان صور خود ذ ند ت  و ك



 ربطى حقیقت، و گفتار این پس بپردازد، آن اقدام به گاه آن

 .گردد آن وجود بر دلیل تا ندارد نفسى كالم به

ند مى -2 بى: گوی هن در كه را مطل سان ذ ست، ان  كالم توان مى ا

 گفتار، و گذارى نام نوع این و نامید
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شد مى صحیح ین بدون با ین در ما كه ا گذارى ا یاج نام  به احت

 در گوید مى انسان گاهى كه چنان باشیم، داشته دلیلى و قرینه

مى و سخن من دل ست كال مى كه ا هار را آن خواهم ن  در و كنم اظ

 :خوانیم مى چنین هم مجید قرآن

 «1. »الصُُّدورِ  ِبذاتِ  ع ِلیم   ِإَنهُ  ِبهِ  اْجه ُروا أ وِ  ق ْول ُكمْ  أ ِسرُّوا و  

تار هان را خود گف ید پن شكار، یا كن  در چه آن به او آ

 .است آگاه هاست، سینه

نیم مى ین در بی یه ا فى ها دل در چه آن شریفه، آ هان و مخ  پن

 .است شده نامیده كالم و سخن است،

سخ سخ: پا ین پا یل ا یز دل ته چه آن از ن شن شد، گف  شود مى رو

یرا چه ز تى كالم به گر له در ح جود مرح نى و ته كالم هم ذه  گف

 كالم لفظى، و خارجى وجود مرحله در كه نحو همان به شود، مى

ند مى یز، هر از چون گوی جود نوع دو چ جود: دارد و  خارجى، و

 نیست، تر بیش چیز یك همان هستى و وجود دو هر و ذهنى وجود

 دو هر توانیم مى شاهد و قرینه به احتیاج بدون كه است این

 ولى بگوییم كالم را دو هر مثال بنامیم، اسم یك با را وجود

ین در سخن ست ا ین كه ا ضوع، دو ا سعت مو یت و و  و دارد عموم

 هم مهندس یك حتى كه طورى به ندارد، سخن و كالم به اختصاص

 كه هست ساختمانى نقشه من ذهن -(1) در: كه بگوید تواند مى

غذ در سیم كا مود خواهم تر د شخص یك و ن یز متعّب ند مى ن  توا

 .بگیرم روزه فردا كه هست من ذهن در: بگوید

 به كه -«متكلم» كلمه اطالق كه نیست این در شكى: گویند مى -3

 و شكل ولى باشد مى صحیح متعال خداوند بر -است گوینده معناى

ین ساختار مه ا سم كه كل عل ا شد، مى فا لت با ین به دارد دال  ا

 وجود با است كالم همان كه متكلم كلمه اصلى ریشه و پیام كه،

 گرفته انجام وى صفت عنوان به و شده پابرجا و قائم گوینده،

 هستند، فاعل اسم كه نائم و ساكن متحرك، لفظ كه چنان است

سانى به كت كه ك جاد را نوم و سكون و حر ند، مى ای طالق كن  ا

 متصف اوصاف این با كه كند مى صدق كسانى به بلكه گردد، نمى

 .باشد ها آن با قائم اوصاف این و بوده



نابراین ضیح، ب نامیم متكلم را خدا توانیم مى صورتى در تو  ب

صف كالم با كه شد، مت ند كه صورتى در با ظى كالم با خداو  لف

 محال و نیست بیش اى پدیده و حادث لفظى كالم زیرا نیست متصف

ست ند كه ا یده و حادث صفت با قدیم خداو صف عارض، اى پد  مت

 كه را لفظى غیر كالم نوع یك وجود باید ناچار به پس. گردد

 اعتبار به خداوند بر «متكلم» اطالق تا بپذیریم باشد قدیم

  كالم همان با كه این

__________________________________________________ 

 .13/ ملك( 1) 
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 .باشد اشكال بال و صحیح است، متصف قدیم، لفظى غیر

 كلمه اصلى مفهوم كه است این به نیز دلیل این پاسخ: پاسخ

ست كالم «متكلم» یرا نی تى كالم ز یر در ح ند غ یز خداو صف ن  و

 كالم زیرا نیست متكلم با او قیام و باشد نمى متكلم و گوینده

تى ست كیفی سان صورت در ا سیله به كه ان مّوج و یدا هوا ت  پ

 و گوینده با قائم نه هواست با قائم كالم، بنابراین،. شود مى

ین متكلم، ست ا ید كه ا فت با بدأ: گ هوم و م صلى مف فظ در ا  ل

لم «متكلم» ست تك ناى به كه ا جاد مع شد مى كالم ای ین و با  ا

 .گردد مى استعمال معنى همان به خدا غیر و خدا در كلمه

 ساخته فاعل اسم ساختار و هیئت: »كه گویند مى كه این اما و

ست شده یام كه ا هوم ق صلى مف مه ا نده با را كل  صورت آن، كن

 به فاعل، اسم ساختمان زیرا آشكار است غلطى «دهد نشان وصفى

یام عل ق عل با ف لت آن فا ند، مى دال شد، كه صورتى هر به ك  با

 .دیگر شكل به یا و ایجادى یا و وصفى صورت به خواه

بارت به گر ع گونگى: دی صیات و چ یام خصو عل ق عل با ف  از فا

 نیز كلى قاعده و ضابطه هیچ و شود نمى مستفاد فاعل اسم هیأت

مى یدا آن براى توان ن مود، پ صیات چون ن گونگى و خصو یام چ  ق

 .كند مى تفاوت موارد، اختالف با فاعل با فعل

لم مثال جاد بر نائم و ع نده ای لم كن طالق نوم و ع مى ا  شود ن

 اطالق هستند، وصف دو این به متصف كه كسانى براى تنها بلكه

 كننده ایجاد بر «ضار» و «نافع» ،«قابض» ،«باسط» ولى شود مى

ین صاف ا طالق او سانى بر نه گردد مى ا صف ها آن به كه ك  مت

 عدم حركت، موجد بر مستلزم متحرك اطالق صحت عدم پس باشند،

 .بود نخواهد كالم موجد بر متكلم اطالق صحت



صه مام خال تار ت ین گف سى كالم: -(1) كه ا كى نف مر ی هى ا  و وا

 و عقلى دلیل هیچ را كالمى چنین وجود و نیست بیش صرف خیالى

 .كند نمى تأیید وجدانى

سب ست منا ین كه ا حث ا تار با را ب مام گف  در كه( ع) صادق ا

 :بدهیم خاتمه است، شده نقل بزرگوار آن از «نفسى كالم» نفى

 امام از: كند مى نقل بصیر ابو از خود اسناد با كلینى شیخ

 :فرمود مى كه شنیدم( ع) صادق

 بود ذاتش عین هم او علم و داشت وجود ازل از بزرگ خداوند» 

نى مه یع یز ه ست؛ مى اول از را چ بل دان  وجود ها آن كه آن از ق

شته شند دا تى بود او ذات عین خدا شنوایى. با  كه گاه آن ح

جود شنیدنى شت و یدن، و ندا تش عین د ین بدون بود ذا  كه ا

 هیچ كه گاه آن بود ذاتش عین قدرت و باشد داشته وجود دیدنى

 موجودات چون و نداشت وجود بگیرد تعلق بدان قدرت كه موجودى

 معلومات به او علم آورد، وجود به را ها دانستنى و آفرید را

 و مسموعات به او سمع و شنوایى ها، دانستنى و
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ید ها، شنیدنى صر و د یدنى به او ب قدورات بر قدرتش و ها د  م

لق فت تع بو.« گر صیر ا ید مى ب مام به: »گو ضه ا شتم عر  كه دا

 ذلك، عن هللاّ  تعالى: فرمود امام بود؟ هم متحرك ازل از خداوند

 است صفتى حركت زیرا است باالتر و برتر صفت این از خداوند

 :گوید مى بصیر ابو. آید مى پدید فعل با كه حادث

سیدم باز ند كه پر مام بود؟ هم متكلم اول از خداو مود ا : فر

ست صفتى كالم یده و حادث ا ست اى پد یر ا لى غ ند و از  از خداو

. باشد داشته وجود كالمى و باشد متكلم كه این بدون بود اول

«1» 
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  551: ص قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان

 (1)- 

 حمد سوره تفسیر 15 بخش

سائل -(2)  لى م مون در ك مد سوره پیرا سیر ح یه تف سمله» آ  «ب

كاتى مون در ن یه پیرا سمله» آ سیر «ب خش تف مد سوره اول ب  ح

سیر خش تف مد سوره دوم ب سئله ح بادت م عت و ع سئله اطا  م

ستعانت سیر شفاعت و ا خرین تف خش آ مد سوره ب ثى ح  پیرامون بح

  هدایت مسئله
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سم -(1)  لّرحمن هللاّ  ب لّرحیم ا دُ ( 1) ا عال ِمین   ر بِّ  للَِِ  اْلح ْم ( 2) اْل

 .است جهانیان پروردگار كه است خداوندى مخصوص سپاس و حمد

 .است ثابت و فراگیر رحمتش كه خداوندى( 3) الَرحِیمِ  الَرْحمنِ 

 .جزاست روز مالك كه خداوندى( 4) الدِّینِ  ی ْومِ  ماِلكِ 

 و ستاییم مى را تو! الها بار( 5) ن سْت ِعینُ  ِإَیاك   و   ن ْعُبدُ  ِإَیاك  

 .طلبیم مى یارى تو از

! فرما هدایت راست راه به را ما( 6) اْلُمسْت ِقیم   الصِّراط   اْهِدن ا

ِذین   ِصراط   رِ  ع ل ْیِهْم، أ ْنع ْمت   اَل وبِ  غ ْی  الَضالِّین   ال   و   ع ل ْیِهْم، اْلم ْغُض

سانى راه( 7) شمول كه ك مت م شم راه نه كردى، خود هاى نع  خ

  گمراهان راه نه و زدگان،
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 (1)- 

 حمد سوره پیرامون در كلى مسائل

  نزول محل

 نازل مكه در حمد سوره كه است این مفسیرین میان در مشهور

 در سوره این كه است شده نقل دیگر بعضى از ولى است، گردیده

 دو و رسد مى نظر به تر صحیح اول نظریه. است شده نازل مدینه

 :كند مى تأیید را نظریه این ذیل دلیل

مد سوره -1 مان ح ثانى سبع» ه ست «م  «حجر» سوره در كه« 1» ا

 :گوید مى كه جا آن است، آمده میان به آن از اسمى

 «2. »اْلع ِظیم   اْلُقْرآن   و   اْلم ثاِني ِمن   س ْبعا   آت ْیناك   ل ق دْ  و  



 و حمد سوره نزول و آمده سوره آن در آیه این كه «حجر» سوره

ثانى سبع ند، مى بازگو را م ست هایى سوره از ك ما كه ا  در حت

 در نیز حمد سوره نزول باید بنابراین است، گردیده نازل مكه

 .باشد مكه

 نماز دستور كه است این حمد سوره بودن مكى بر دوم دلیل -2

كه در مده م ست آ ین و ا لب ا یز مط یان در ن مام م سلمانان ت  م

عى شن و قط ست رو سالم، در كه ا مازى ا مد سوره بدون كه ن  ح

نده یامبر و ندارد سابقه شود، خوا كرم پ ین در( ص) ا  باره ا

  نمازى «الكتاب بفاتحة االّ  صالة ال»: فرماید مى

__________________________________________________ 

یات در( 1)  یادى روا ین به ز لب ا صریح مط ست شده ت  از و ا

 ما كه اند آورده بخارى و صدوق از كه است روایاتى ها آن جمله

 .نمود خواهیم نقل را آن بعدا

 .87/ حجر( 2) 
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 سنى و شیعه طریق به حدیث این و ندارد وجود حمد سوره بدون

قل یده ن ست، گرد نابراین ا سلما ب ین م كه در سوره ا  نازل م

یده ست گرد سلمانان و ا غاز از م سالم، آ شان ا ین با را نماز  ا

 .اند خوانده مى سوره

 آن و اند نموده اختیار را سومى نظریه مفسرین از بعضى -(1) 

ین ست ا مد سوره كه ا هت به ح مت ج تى و عظ  دو دارد، كه اهمی

 .مدینه در دیگر بار یك و مكه در بار یك: است شده نازل بار

ین یه ا بار از خالى خود حد در هم نظر مال و اعت ست، احت  نی

 كند تأیید و ثابت را آن كه نیست دست در دلیلى كه این تنها

لت به شاید و مان ع ین شدن، نازل بار دو ه  سبع» سوره ا

 دیگرى علت نامگذارى این هم شاید و است شده نامیده «مثانى

ین آن و دارد ین كه، ا ماز هر در سوره ا بار ن نده دو  خوا

عت در بار یك: شود مى گر بار اول، رك عت در دی ین دوم؛ رك  ا

 .است یافته نام مثانى سبع كه است

 حمد سوره فضیلت

 آن متعال خداوند اوال كه بس همین مباركه سوره این فضیلت در

جر سوره در را بر ح مام برا ید قرآن ت فى مج ست كرده معر  و ا

 یك هیچ و شود خوانده سوره این با نمازها تمام باید ثانیا

 بگیرد، را سوره این جاى نماز در تواند نمى قرآن هاى سوره از



 غیر از مسلمان و است دین استوانه و اساس نماز كه صورتى در

 حمد سوره دیگر امتیاز. شود مى شناخته نماز همان با مسلمان

ین ست ا ین كه ا عالیم داراى سوره ا عارف و ت یاد م كات و ز  ن

 به را آن آینده صفحات در خدا یارى به كه است فراوان علمى

 .نمود خواهیم بیان اجمال طور

ضیلت مد سوره ف ست حدى به ح یات در كه ا نى روا  آن از فراوا

 از خود اسناد با صدوق شیخ كه چنان است، آمده میان به سخن

( ع) مؤمنان امیر از ارجمندش پدران از( ع) عسكرى حسن امام

قل ند مى ن مود كه ك ْمِ : فر لَرْحمنِ  هللاَِ  ِبس لَرحِیمِ  ا یه ا ست اى آ  از ا

 آیه هفت داراى مجموعا هللاّ  بسم آیه با سوره این و حمد سوره

ست یر گاه آن. ا نان ام ضافه مؤم مود ا سول از: ن كرم ر ( ص) ا

 و! »محمد یا: فرمود من به متعال خداوند: فرمود مى كه شنیدم

 مرا خدا پس ،«العظیم القرآن و المثانى من سبعا اتیناك لقد

سیله به مد سوره و نت مورد ح مام با را آن و داده قرار م  ت

بر قرآن ست شمرده برا مد سوره آرى،. ا ترین از ح  و عزیز

 «1. »است الهى عرش خزائن و كنوز پربهاترین

خارى -(2)  بى از ب لى بن سعید ا قل مع موده ن ست ن  كه ا

  رسول و بودم نماز مشغول من: گوید مى

__________________________________________________ 
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مام از پس ندادم را او جواب كرد، صدا مرا( ص) خدا  شدن ت

 تو جواب كه بودم نماز مشغول! هللاّ  رسول یا: داشتم عرضه نماز

 :است نفرموده خداوند مگر: فرمود( ص) اكرم رسول. ندادم را

 «1» .د عاُكمْ  ِإذا ِللَرسُولِ  و   للَِِ  اسْت جِیُبوا

عوت یامبر و خدا د بت را پ ید، اجا  را شما كه گاه آن كن

 آن از پیش خواهى مى آیا: فرمود سپس( ص) اكرم رسول! خواند مى

سجد از كه  یاد تو به را قرآن سوره ترین بزرگ شوى، خارج م

هم؟ ست گاه آن د فت مرا د ستیم و گر سجد از خوا  شویم، خارج م

ضه شتم عر سول یا: دا ید! هللاّ  ر ید مى كه فرمود  ترین بزرگ خواه

 را حمد سوره( ص) خدا رسول. دهید یاد من به را قرآن سوره

 قرآن و مثانى سبع همان سوره این: فرمود و خواند من براى

 «2. »است شده داده من به كه است عظیم

 حمد سوره آیات تعداد



شهور یان در م سلمانان م ین م ست ا مد سوره كه ا فت داراى ح  ه

 فقط نیست، اختالفى نظریه این در گفت توان مى بلكه است، آیه

 از و آیه شش داراى حمد سوره كه است شده نقل جعفى حسین از

 آیه هشت داراى سوره این كه است گردیده نقل عبید بن عمرو

شد مى لى با ین و یه ا سیار نظر ست نادر و شاذ ب یه با و ا  نظر

 :زیرا است مخالف نیز مشهور

 .دانند مى آیه هفت را حمد سوره اسالمى علماى اكثر: اوال

یا یات: ثان یادى روا یق از كه ز مده سنى و شیعه طر ست، آ  ا

 .كنند مى تأیید را مشهور نظریه همین

ثا شته سطور در: ثال تیم گذ ظور كه گف ثانى سبع» از من  در «م

 آیه هفت نامگذارى، این خود و باشد مى حمد سوره همان قرآن،

 .دهد مى نشان را مذكور سوره بودن

نابراین یه، ب سانى نظر سم» كه ك یه یك را «هللاّ  ب ستقل آ  حساب م

ند مى مد سوره جزء و كن ند، مى ح راط   دان ِذین   ِص خر تا را اَل  آ

یه یك سوره، ساب آ ند مى ح لى كن سانى و سم» كه ك یه را «هللاّ  ب  آ

ستقلى مد سوره از م مى ح ند، ن رِ  دان وبِ  غ ْی یه را...  اْلم ْغُض  آ

 آیه هفت نظریه دو هر به بنا گونه بدین و شمارند مى مستقل

 .است قطعى و محفوظ حمد، سوره بودن

__________________________________________________ 
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 حمد سوره هدف

 انسان به را مهمى بسیار مسئله دو كه است این سوره این هدف

 و عبادت در توحید مخصوصا توحید، مسئله یكى. كند آورى یاد

 به و خدا براى منحصرا باید ها انسان پرستش و عبادت كه این

جام او خاطر یرد ان سى او جز و گ یز یا و ك گرى چ بل دی  قا

ستش و ستایش مى پر شد ن سئله دوم. با عاد م مان و م  روز به ای

 .دارد مى باز آلودگى و گناه از را انسان كه پاداش و حساب

 علت و اسالم نهایى و اصلى هدف ،(معاد -مبدأ) مسئله دو این

ست قرآن غایى مام و ا ئین ت عالیم آ سالم ت ساس بر ا ین ا  دو ا

 را بشر افراد تمام اسالم دین -(1) زیرا است، شده بنیان اصل

 صداى با و كند مى دعوت پرستى یگانه و خدا به ایمان سوى به

 :كه دارد مى اعالم رسا و بلند



عال ْوا اْلِكتابِ  أ ْهل   یا ُقلْ   أ الَ  ب ْین ُكمْ  و   ب ْین نا س واء   ك ِلم ة    ِإلى ت 

د   ِْرك   ال و   هللاَ   ِإالَ  ن ْعُب هِ  ُنش ِذ   ال و   ش ْیئا   ِب نا ی َتخ ضا   ب ْعُض با   ب ْع  أ ْربا

 «1. »هللاَِ  ُدونِ  ِمنْ 

گو هل اى ب تاب ا ید! ك یان كه سخنى سوى به بیای  شما و ما م

 به را چیزى و نپرستیم را یگانه خداوند جز به كه است یكسان

ضى و ندهیم قرار شریك او عض ما از بع گر ب  جز به را دی

 پیامبر ارسال از هدف آرى! نپذیرد خدایى به یگانه پروردگار

  كه كند تفهیم و اعالم جهان مردم به كه است این قرآن نزول و

 پس نیست، پرستش و ستایش سزاوار چیزى یا و كسى پروردگار جز

 و عقل از كه موجودى هر و بشر افراد توجه و خضوع است واجب

 این در و باشد داشته اختصاص خداوند به است، برخوردار شعور

 .است شده بیان برهان و دلیل با مطلب این مباركه سوره

 دیگر، انسان یك برابر در كه عاقل انسان یك: كه این توضیح

 نزد به را خویش هاى خواسته و حوایج و كند مى پرستش و خضوع

 مورد شخص آن در كه است كمالى و امتیاز جهت به یا برد مى او

ضوع جه و خ ساس تو ند؛ مى اح صى، هر كه آن چه ك هرا ناق  و ق

تا بر در فطر مل برا ضع خویش، از تر كا ست خا هت به یا و ا  ج

 رسیده وى سوى از خاضع شخص به نسبت كه است انعامى و احسان

 و دارد وجود ناقص شخص در كه است احتیاجى جهت به یا و است

هد مى سیله به خوا ضوع آن و هار و خ تى كوچكى، اظ  به را منفع

 كه این یا و سازد برطرف خود از را ضررى یا و جلب خود سوى

 كننده ستایش بر خاصى تفوق و تسلط توجه، و ستایش مورد شخص

ثر در وى كه دارد ین ا سلط ا ترى و ت بر در را خود بر  او برا

 عصیان و سركشى از و بیند مى تواضع و خضوع به موظف و مجبور

 او

__________________________________________________ 
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 .ترسد مى

 یك و است دیگرى برابر در خضوع و عبادت اسباب و علل ها این

 كند، دقت عوامل و علل این از یك هر در اگر خردمند انسان

 خداوند ذات در ها آن همه كه شد خواهد متوجه یقین و قطع به

مع ست ج كه و ا مه بل قدس ذات به ها آن ه هى، ا صار ال  و انح

صاص ها پس دارد، اخت ست تن سته كه او مد سزاوار و شای  و ح

 به را كمال و جمال صفات تمام كه اوست تنها زیرا است ستایش

 است دور به و عارى نواقص و عیوب تمام از و دارا كمال طور



 اوست هم و ندارد راه او قدس ساحت به نقص و عجز ترین كوچك و

 كه هستى جهان موجودات همه بخش هستى و عوالم تمام بخش نعمت

 و كرد خواهند تن بر هستى لباس بعدا یا و اند آمده وجود به

 پرورش تشریع و تكوین راه از را عوالم این كه است خدا همان

هد مى شان سوى به و د برى كمال ند مى ره ست او. ك  داراى كه ا

 بر حقیقى سلطان و مطلق مالك و ناپذیر زوال و پایان بى رحمت

 .است هستى جهان كل

 جز و است پرستش سزاوار كه آن و حق به معبود اوست هم آرى

سى او بادت سزاوار ك ستش و ع ست پر یرا نی مال ز لق ك  و مط

یان، بى قى منعم پا ند بى و حقی ست هم مان مت و او سیع رح  و و

 .اوست براى مطلق سلطنت

 و آورد مى روى دیگر كس به او جز عاقل شخص حال این با آیا

 و استعانت كسى از و كند مى پرستش و عبادت را كسى وى جز به

! كرد؟ تواند توكل و تكیه دیگرى بر او جز به و جوید مى یارى

مه كه صورتى در یز ه مه و چ ند، جز به كس ه كن» خداو  مم

جود ست «الو كن و ا جود مم هرا هم الو تا و ق تاج ذا  سرتا و مح

یاز پا ست، ن ید كه حالتى در ا ها با ند، ذات از تن  خداو

 غیر و است نیاز بى كه اوست تنها زیرا جست یارى و استعانت

مه او سره ه تاج یك ند و مح ُتمُ  النَاسُ  أ یُّه ا یا!! نیازم  أ ْن

یدُ  اْلغ نِيُّ  هُو   هللاَُ  و   هللاَِ  ِإل ى اْلُفق راءُ   شما مردم اى« 1» اْلح ِم

 و نیاز بى كه است خداوند تنها. خدایید به نیازمند[  همگى]

 .است ستایش و حمد گونه هر شایسته

ند كه آن از پس ین در خداو مد سوره، ا نا و ح  خود به را ث

صاص هد، مى اخت ندگان به د نین خود ب هد مى یاد چ  با كه د

شان ماق از -(1) زبان شان و جان اع ند، دل اك   بگوی دُ  ِإَی  و   ن ْعُب

 تو از و ستاییم مى را تو تنها! الها بار یعنى ن سْت ِعینُ  ِإَیاك  

 ها انسان كّلى وضعیت به متعال خداوند سپس! طلبیم مى استعانت

  شدن فرستاده از پس آنان: كه فرماید مى اشاره

__________________________________________________ 
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یامبران مدن فرود و پ تاب آ سمانى هاى ك مده گروه سه به آ  ع

 :اند گردیده تقسیم

سانى: اول گروه ستند ك شمول كه ه هات م یات و توج هى عنا  و ال

مت ند لذتبخش و شیرین هاى نع یده خداو ست راه به و گرد  و را



ستقیم مون و هدایت م ند، شده رهن هى به ا نان كه را  به را آ

صد لوب و مق هایى مط سانى غایى هدف و ن سانیده ان ست ر  و ا

 .ندارد راه آن در اعوجاجى

 انسان كه را مستقیم و راست راه كه هستند كسانى: دوم گروه

بدى سعادت سوى به را ست یا چپ به و كرده گم برد، مى ا  را

حرف یده من ند كرده گم را حق راه و گرد لى ا بر در و  حق، برا

 تقصیر حق راه كردن پیدا در گرچه اند نورزیده لجاجت و عناد

تاهى و ند كرده كو غزش روى از و ا شتباه، و ل  و خالف راه ا

 حق راه و ببرند پى شان اشتباه به اگر كه پیمایند مى انحراف

ند، را بر در بیاب مرد حق برا شى و ت مى سرك ند ن  آن از و كن

 .دهند نمى ادامه را انحراف و خالف راه و زنند نمى سرباز

 سوى به را آنان مقام و ثروت حب كه هستند كسانى: سوم گروه

 با و دهند مى خرج به لجاجت حق، برابر در و است كشانده عناد

صومت آن شمنى و خ ند، مى د ضى ورز  را حق اول، از ها آن از بع

شناخته ند ن ضى و ا گر بع ست د شنا حق با نخ ند، آ عدا بود  به ب

قام كار م مده بر حق ان ند آ ین و ا فراد ا قع در ا نده وا  و ب

فس هواى برده یال از و بوده خود ن شان هوس و ام ستش های  و پر

 .كنند مى پیروى

ند گر سوره در خداو ید قرآن دی ین به مج شاره گروه ا  ا

 :فرماید مى كه جا آن فرماید، مى

 «1. »ه واهُ  ِإله هُ  اَتخ ذ   م نِ  ف ر أ ْیت   أ  

یا یدى آ سى د فس هواى كه را ك بود و خدا را، خویش ن  خود مع

 است؟ داده قرار

 و عناد اثر در و شدیدترند ضاللت و كفر در طایفه این البته

 و سزاوارند ترى بیش عذاب به دارند، حق برابر در كه لجاجتى

 چون و گیرند مى قرار پروردگار غضب مورد دوم طایفه از تر بیش

شر عا ب یزه از طب قام و ثروت حب غر ست، خالى م  هدایت تا نی

بانى شود، حالش شامل ر هى و ضاللت در سقوط از ن به و گمرا  غل

مان در هوس و هوى ست، ا نان نی ید قرآن در كه چ ین به مج  ا

 :است آمده كه جا آن شده، اشاره حقیقت

لُ  ال ل وْ  و   هُ  و   ع ل ْیُكمْ  هللاَِ  ف ْض كى ما ر ْحم ُت ْنُكمْ   ز  نْ  ِم  و   أ ب دا   أ ح د   ِم

 «2. »ع ِلیم   س ِمیع   هللاَُ  و   ی شاءُ  م نْ  ُیز كِّي هللاَ   لِكنَ 

 از احدى هرگز نبود، متوجه شما بر الهى رحمت و فضل اگر و

 خداوند ولى شد نمى پاك شما

__________________________________________________ 



 .23/ جاثیه( 1) 

 .21/ نور( 2) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  559: ص

هد را كه هر یه بخوا ند مى پاكیزه و تزك ند و ك  و شنوا خداو

 .داناست

سان چون یت بدون ان گار عنا سیر پرورد یال ا نى ام  خود درو

شد مى مال آن هر و با لوب كه رود مى احت  خویش هوس و هوى مغ

 كه كند مى تعلیم بندگانش به خداوند كه است این شود، واقع

: بگویند و كنند راهنمایى و هدایت طلب او پیشگاه از همیشه

ِدن ا ْت ِقیم   الصِّراط   اْه ست راه به را ما تو! خدایا: »اْلُمس  را

ما، هدایت سانى راه فر نان براى كه را ك سان آ عام و اح  ان

موده سانى راه نه اى ن ضب مورد كه ك قع تو غ ند شده وا  نه و ا

 .«اند گردیده گمراه كه كسانى راه

 را ناپذیرى انحراف و دائم هدایت جمالت، این با گزاران نماز

نان به كه كان و مؤم صاص نی ند از دارد، اخت ست خداو  درخوا

ند مى ند مى او از و -(1) كن نان كه خواه ندگانى صف در را آ  ب

عام كه موده شان ان عام و ن ست، داده شان ان هد قرار ا  از و د

 .بگرداند شان مستقیم و راست راه همان رهروان

 معرفى چنین را مستقیم راه آن رهروان و صاحبان دیگر آیه در

 :كه كند مى

ك   ِذین   ُأولِئ ن   ع ل ْیِهمْ  هللاَُ  أ ْنع م   اَل نْ  الَنِبیِّین   ِم ةِ  ِم نْ  و   آد م   ُذرَِّی  ِمَم

 و   ه د ْینا ِمَمنْ  و   ِإسْراِئیل   و   ِإْبراِهیم   ُذرَِّیةِ  ِمنْ  و   ُنوح   م ع   ح م ْلنا

نا لى ِإذا اْجت ب ْی یاتُ  ع ل ْیِهمْ   ُتْت لَرْحمنِ  آ َُجدا   خ رُّوا ا . ُبِكیًّا و   س

«1» 

 داده قرار نعمتش و لطف مشمول خداوند كه هستند كسانى آنان

ست ند ها آن و ا یامبرانى از عبارت سل از پ سانى از و آدم ن  ك

شتى بر نوح با كه شان ك مان از و كردیم سوار براهیم دود  و ا

 و كردیم شان هدایت و برگزیدیم را ها آن كه كسانى از و یعقوب

سانى ها آن ند ك تى كه بود یات وق ند آ مان خداو نان بر رح  آ

 .گریان و كنان سجده افتادند، مى خاك به شد، مى خوانده

 عدم و انحراف از كه كند مى تعلیم بندگانش به خداوند باز و

ستقیم راه شناخت ناه او به م ند پ گاهش از و ببر ند در  بخواه

 و «مغضــوبین» گــروه دو ایــن شــوم سرنوشــت از را آنــان كــه

 .بدارد مصونشان و محفوظ «گمراهان»



  خالصه

 با را خودش نخست خداوند كه است این حمد، سوره مفهوم خالصه

صاف مال او مالش و ك ید ج صیف و تمج ند مى تو عال با و ك  و اف

 رحمت عمومى، تربیت: نماید مى معرفى را خود اش متعالى اوصاف

 یادآورى بشر به است، او آن از كه را جزا روز سلطنت و عاّمه

 استعانت و پرستش عبادت، كه كند مى گیرى نتیجه گاه آن كند، مى

 و ستایش سزاوار كسى او جز و دارد خدا به اختصاص

__________________________________________________ 
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 از و نمود پرستش را خدا تنها باید كه است این نیست، پرستش

 .خواست مدد و یارى او

 تذكرشان و كند مى تعلیم ها انسان به را نیایش و دعا راه سپس

هد مى ند از كه د ست خداو ند درخوا نان تا كن  صراط به را آ

 كند، شان هدایت جاودانى سعادت سوى به و راست راه و مستقیم

 قابل غیر هاى نعمت به و ابدى زندگى و جاودانه حیات یك به

یان و زوال شان پا ساند ناپذیر شنایى و نور در و بر  كه رو

 .دهد قرارشان ندارد، وجود آن از بعد ظلمتى و تاریكى

 و مستقیم راه كه كند مى بیان را نكته این مرحله آخرین در و

 خویش فضل و رحمت با خداوند كه دارد اختصاص كسانى به هدایت

 ساخته خویش فراوان هاى نعمت و پایان بى رحمت مشمول را ها آن

 كسانى راه با راه این و است داشته مبذولشان خاصى الطاف و

 كه كسانى راه با و اند گرفته قرار خدا غضب و خشم مورد كه

 .جداست و متمایز اند، گردیده منصرف صحیح راه از

نابراین، مد سوره ب هار از ح خش چ شكیل ب ته ت خش هر و یاف  ب

عا و دارد بر در هدفى هار مجمو هم و عالى هدف چ یب را م  تعق

 :كند مى

مالى و عالى صفات با را خدا -1 سان براى اش ك صیف ها ان  و تو

 .كند مى معرفى

بادت، -2 ستش ع ستعانت و پر صوص ا ست به مخ سى او جز و خدا  ك

 .نیست آن سزاوار

ست راه به هدایت -3 ست راه شناخت و را كان راه و را  را نی

 یارى و مدد او از راهیابى در و خواست الهى پیشگاه از باید

 .جست



 راه از و( مغضــوبین) زدگــان خشــم راه از نیكــان راه -4

 .جداست و متمایز( ضاّلین) گمراهان

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  561: ص

 (1)- 

  بسمله آیه تفسیر

  آیه مفردات و لغات توضیح

ْمِ  آیه حمد، سوره از آیه اولین لَرْحمنِ  هللاَِ  ِبس  باشد مى الَرحِیمِ  ا

ین در كه صل ا سیر و سخن مورد ف ست تف ین. ما یه ا یه را آ  آ

 است یافته تشكیل كلمه پنج از «بسمله» آیه نامند مى «بسمله»

 :است ذیل قرار به آن توضیح كه

ق است، جرّ  حرف: «ب»   داللت كردن آغاز به كه ابتدا به متعّل

یزى هر و دارد ید چ غاز خدا نام با با یر در شود، آ ین غ  ا

 آن توضیح كه بود خواهد بركت بى و ارزش بى ناقص، ابتر، صورت

 .آمد خواهد فصل همین آخر در

سم مه: ا سم» كل غت در «ا ناى به ل مت مع شانه و عال ست ن  و ا

 است این نیست، كلمه اصلى حروف از و است وصل همزه اش همزه

 در ولى شود مى ساقط تلفظ در دیگر كلمه به اتصال صورت در كه

 كلمه در. است افتاده هم نگارش و ضبط در حتى «هللاّ  بسم» جمله

سم» غات «ا هاى و ل یاد تلفظ ناگونى و ز جود گو  كه دارد و

 هم دو هر كه «سم» و «اسم: »است لغت چهار ها آن مشهورترین

 .است شده خوانده آن ضم با هم و اول كسر با

مه سم» كل ناى به كه «سموّ » از «ا فاع مع ندى و ارت ست، بل  ا

 وسیله به مسّما یا و معنا كه این اعتبار به است، شده گرفته

سم، فاع ا ندى و ارت یدا بل ند مى پ فا از و ك هانى و خ  به پن

 داللت آن به كه لفظى شنیدن با معنى زیرا رسد مى ظهور مرحله

  كه صورتى در شود مى ظاهر و حاضر شنونده ذهن در دارد،

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  562: ص

 كه اند گفته اسم را اسم اعتبار بدین یا نبود وى ذهن در قبال

فظ ضع با ل ظور و و بر در آن كردن من نى، یك برا فاع مع  و ارت

قا یدا ارت ند مى پ لت از و ك مل حا نى بى و مه  خارج بودن مع

 .یابد مى محتوا و معنا و گردد مى

ضى شمندان از بع سم» دان شتق را «ا ناى به كه «سمة» از م  مع

  به زیرا است، اشتباه نظریه این ولى اند دانسته باشد مى عالمت



 در و «سمىّ » مصغرش است، «اسماء» اسم، جمع دانیم، مى كه طورى

سبت سمىّ  و سموىّ » ن قام در و «ا یه م سمیت» و «سمّیت» تعد  «ا

 بستن جمع موقع در بود، «سمه» واژه از متخذ اگر و گویند مى

سام» صغیر در و «او سیم» ت قع در و «و سبت مو  در و «سمىّ  و» ن

 .شد مى گفته «اوسمت» و «سّمت و» تعدیه مقام

. است پروردگار مقدس ذات به مختصّ  نام و علم «هللاّ » كلمه: «هللاّ » 

. داشتند آشنایى كلمه این با نیز جاهلى دوران در حتى ها عرب

 :گوید مى جاهلى عصر شاعر لبید

طل هللاّ  خال ما ء شى كلّ  اال عیم كلّ  و* با لة ال ن ئل محا  و« 1» زا

 :فرماید مى سبحان خداوند

 «2. »هللاَُ  ل ی ُقوُلنَ  األْ ْرض   و   السَماواتِ  خ ل ق   م نْ  س أ ْلت ُهمْ  ل ِئنْ  و  

گاه و نان از هر نى سؤال آ سى چه ك سمان ك مین و ها آ  را ز

 كه اند كرده خیال كه كسانى هللاّ : گویند مى مسّلما است، آفریده

لم «هللاّ » صى نام و ع صى و شخ ست اختصا كه نی سم بل ست، جنس ا  ا

 با را آن بودن اختصاصى نام و علم توان مى و اند كرده اشتباه

 :نمود اثبات زیر دالیل

 بدون كلمه این. نامند مى جالله لفظ را «هللاّ » كلمه: «تبادر» -1

 به تلفظ موقع در باشد، نیازمند اى قرینه و شاهد به كه این

قدس ذات گار م لت پرورد ید مى دال مه، آن شنیدن با و نما  كل

 .كند مى سبقت و مبادرت شنونده ذهن به معنى همان مستقیما

 و شك آن در كسى كه است روشن قدرى به تبادر و انصراف این

  كه شود مى ثابت هم «نقل عدم اصالة» قاعده با و ندارد تردید

 حجت و بوده معنى همان به ابتدا از و لغت اصل در كلمه این

 .است گردیده ثابت اصول علم در نیز قاعده این بودن

فظ: «اشتقاق عدم» -2 له ل نایى هر به جال ظر در مع  بگیرید، ن

  استعمال وصف صورت به

__________________________________________________ 

یز هر( 1)  جود جز به چ قدس و هى ا طل ال تى هر و با  به نعم
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 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  563: ص

 عالم و گفت «هللاّ  الخالق» و «هللاّ  العالم» توان نمى مثال شود، نمى

 كلمه نگرفتن قرار وصف و نمود توصیف «هللاّ » كلمه با را خالق و



یل «هللاّ » مد بر دل شتقاق عدم و بودن جا ست آن ا مد چون و ا  جا

بت آن بودن ید، ثا چار به گرد ید نا لم با صى نام و ع  اختصا

 آن هستند، قائل بودن جنس اسم به -(1) كه كسانى زیرا باشد

 .نیست درست آن بودن مشتق كه صورتى در دانند، مى مشتق را

مه» -3 ید كل گر: «توح فظ ا له ل لم جال صى نام و ع  خدا اختصا

 توانست، نمى و شد نمى نامیده توحید كلمه «هللاّ  اال اله ال» نبود،

 اله ال» جمالت كه چنان كند، داللت خداوند یگانگى و توحید به

 توحید به ها این امثال و «الخالق االّ  اله ال» یا «الرازق االّ 

 این از یكى كسى اگر كه جاست این از و ندارند داللت خداوند

له له ال» جاى به را ها جم سالم برد، كار به «هللاّ  االّ  ا  او ا

ته ست پذیرف مى و نی ها را او توان ن فتن با تن ین گ له ا  ها جم

 .دانست توحید اهل

گذارى ضرورت» -4 مت: «نام لت و حك ضع در ع سماء و فاظ و ا  ال

 معین نامى حقیقى مفهوم هر براى كه طور همان كند مى تقاضا

ست، شده قدس ذات براى ا گار م یز پرورد سم ن صى و خاص ا  مشخ

 ذات براى دیگرى لفظ عرب زبان در كه دانیم مى ولى گردد معین

 كه شود مى معلوم جا این از. است نگردیده منظور و وضع مقدس،

فظ ظور بدین «هللاّ » ل ضع من یده و صى نام و گرد ند اختصا  خداو

 .باشد مى

 1 اشكال

ته شاید ضع كه شود گف یین و و فظ یك تع بر در ل نى یك برا  مع

 یك هر كننده، تعیین و واضع كه است این بر مشروط و متوقف

 ولى كند، تصور و حاضر خود ذهن در مستقال را معنى و لفظ از

 یك كه بشر زیرا نیست، پذیر امكان مورد این در معنى تصور

 و واجب كه خدا وجود به تواند نمى است، محدود و ممكن موجود

یان بى ست پا طه ا شته احا شد دا هن در را آن و با صور خود ذ  ت

 در لفظى ساختن كه است این كند، وضع او براى نامى تا كند

 .نیست پذیر امكان او نامگذارى و سبحانه حق ذات برابر

 خداوند، اقدس ذات معناى به «هللاّ » لفظ واضع: كه شود گفته اگر

: اوال زیرا نیست اشكال از خالى نیز احتمال این است، او خود

، لفظ واضع كه دانیم مى یقین به  :ثانیا و نیست خداوند خود هللاّ

 معنى باید هم استعمال مرحله در تعیین و وضع مرحله بر عالوه

هن در نده ذ صور گوی ضر و ت فظ سپس گردد، حا نى آن در ل  مع

 براى الهى اقدس ذات تصور: گفتیم كه صورتى در شود، استعمال

شر كان ب ست پذیر ام ند تا نی فظ بتوا  كار به آن در را «هللاّ » ل

 .ببرد



نابراین، ضع ب فظ و گذارى و ل نین و خدا نام ستعمال همچ فظ ا  ل

  به او اقدس ذات برابر در «هللاّ »

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        
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 نامگذارى و تعیین بشر وسیله به كه خاص نام و «علم» صورت

 ،«هللاّ » لفظ: كه این گفتار نتیجه. نیست پذیر امكان باشد، شده

 .نیست خداوند خاصّ  نام و «علم»

 :پاسخ

ضع مودن و ظى ن بر در لف نا، برا قف مع ین بر متو ست ا  آن كه ا

نى ماال مع لو اج سیله به و شاره و بى و ا هن در تقری نده، ذ  گوی

صویر ضر و ت ین و شود حا صّور نوع ا مالى، ت جب از هم اج  وا

 .او غیر از هم و است پذیر امكان الهى اقدس ذات و الوجود

ما و صورش چه آن ا حال ت شد، مى م صور با قى ت مل و حقی  از كا

 دقیق تصور چنین كه صورتى در است، خداوند حد بى ذات چگونگى

ضع در نه یین و و فاظ تع ست الزم ال ستعمال در نه و ا گر و ا  ا

نین صور چ یق ت مه و دق به ه سئله بود، الزم جان  نه نامگذارى م

ها ند در تن شكال به خداو كه خورد مى بر ا یین بل فاظ تع  و ال

گذارى مام در نام جودات ت قایقى و مو گونگى كه ح قت و چ  حقی

ستى شر براى ها آن ه شن كامال ب بل و رو ست، درك قا ند نی  مان

 .گردید مى محال روح، و جن فرشته،

 داشته تردید و شك تواند نمى هیچكس: كه است این دیگر نكته

شد ین در با ستعمال كه ا سم كردن ا شاره ا  ذات در ضمیر و ا

قدس گار م ست و صحیح پرورد ست در سم توان مى و ا شاره ا  و ا

 .كرد قصد را خدا ها آن از و نمود تلفظ را ضمیرى

 از و بگوییم را لفظى ما كه دارد اشكال چه بنابراین، -(1) 

قدس ذات آن، صد را خدا ا نیم ق ین و ك فظ ا لم را ل  نام و ع

 كمال صفات تمام پروردگار اقدس ذات چون و بدانیم او خصوصى

 همه هم نامگذارى و وضع مرحله در و باشد مى دارا را عظمت و

: گفت باید كه است این باشد، مى منظور و ملحوظ كمال صفات آن

 و كمال صفات تمام كه است مطلقى وجود آن خاص نام «هللاّ » لفظ

 .است دارا را جمال

 2 اشكال

گر مه ا لم «هللاّ » كل شد خاص نام و ع ناى با ین مع یه ا  صحیح آ

 :فرماید مى كه بود نخواهد

 «1. »األْ ْرضِ  ِفي و   السَماواتِ  ِفي هللاَُ  ُهو   و  



 .زمین در و ها آسمان در خداوند اوست

__________________________________________________ 

 .3/ انعام( 1) 
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 این صورت این در باشد، اقدس ذات خاص نام «هللاّ » لفظ اگر زیرا

یه بات او براى آ كان اث هد م مود، خوا ند كه صورتى در ن  خداو

 است، نكرده اشغال زمین و ها آسمان از را جایى و ندارد مكان

ین ست ا ید كه ا فت با فظ: گ لم «هللاّ » ل ست خدا خاص نام و ع  نی

كه ناى به بل بود مع ست، مع ین در ا ناى صورت ا یه مع  شریفه آ

 .زمین و ها آسمان در معبود، اوست كه بود خواهد چنین

  پاسخ

یه كه گوییم مى ین به مذكور آ نى ا ست مع كانى هیچ كه ا  از م

 زمین و ها آسمان در چه آن تمام به او و نیست خالى خدا وجود

 باشد نمى مخفى و پنهان او از موجودى هیچ و دارد احاطه است

 :فرماید مى كه است معنى این مؤید آیه، بعدى جمالت و

 «1. »ت ْكِسُبون   ما ی ْعل مُ  و   ج ْهر ُكمْ  و   ِسَرُكمْ  ی ْعل مُ 

 آگاه شما عملكرد از و داند مى را شما آشكار و نهان خداوند،

 .است

 نقل -است نعمان بن محمد همان صدوق عقیده به كه -جعفر ابو

ند مى مام از من كه ك سیر از( ع) صادق ا  فى هللاّ  هو و» تف

 جا همه در او آرى: فرمود امام پرسیدم؛ «األرض فى و السّموات

ست فتم. ا یا: گ جود با آ مه در خود ذات و و ضور جا ه  دارد؟ ح

مام مود ا كان تو بر واى: فر حدود ها م ست م گر. ا گویى ا  كه ب

ته به خدا كان فالن در ذا جود م مه دارد، و ین اش الز ست ا  كه ا

 صفت داراى و گرفته قرار محدود مكان یك در خداوند كه بگویى

 نه و است محدود نه او. نیست چنین این ولى -(1) است مخلوق

 بلكه است دارا را مخلوق صفت نه و گنجد مى محدود مكان یك در

لوق از جدا او ست دارا را مخ لم، حال، عین در و ا  و قدرت ع

 «2. »دارد احاطه مخلوقات، همه بر تسلطاش

 «جالله لفظ» آن، واالى معناى و خاص عظمت علت به را «هللاّ » كلمه

ند مى صیات در و نام یازات و خصو ین امت فظ ا  از حاكى كه ل

گى ست، آن ویژ ین ا ست ا لف» حرف كه ا نى «الم و ا  در «ال» یع

چه آن، اول هت به گر لم ج سم و ع مه جزء بودن، خاص ا  شده كل

ست لى ا مزه حال عین در و مزه اش ه صل ه ست و ند و ا مه مان  ه



مات مزه و كل صل هاى ه گر و صال با دی گر حرف به اّت  ساقط دی

 «هللاّ  یا» مانند شود، واقع ندا حرف از بعد كه این مگر شود مى

ین در كه مزه صورت ا مى ساقط ه ین و گردد ن كى ا صات از ی  مخت

 در كلمه این براى نظیرى عرب كالم در و است جالله لفظ همان

 .است نشده پیدا مورد این

__________________________________________________ 

 .3/ انعام( 1) 

 .315/ 1 برهان، تفسیر( 2) 
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ضایقه ما گوییم كه نداریم م فظ: ب له ل فاظ از جال قول ال  من

ست، نابراین ا مه از ظاهرا ب ناى به كه «اله» كل جاب مع  و احت

 گرفته است، بلندى و ارتفاع معناى به هم گاهى و بودن پنهان

ست، شده فظ پس ا ظر از «هللاّ » ل ضع ن صدر ساختارش و ست م  از و ا

 اسم و علم استعمال، مورد نظر از و است فاعل اسم معنى نظر

ست بارى ذات خاص نابراین،. ا ناى در ب ین آن، مع كات ا  ن

 مقام صاحب و مرتفع ذات همان یعنى «هللاّ : »كه است شده گنجانده

ندى بس ست بل فاض هیچ كه ا ستى و انخ  ندارد، راه او به پ

 و ظهور غایت در پایانش بى هاى نشانه و عالئم اثر در كه وجودى

شنى ست رو ظار از حال عین در و ا یب مردم ان هان و غا  كه پن

 كنه به تواند نمى بشرى افكار و ببیند را او تواند نمى ها چشم

 .برد پى او ذات

 الّلبّ * ذوى حّیرت انت كلیال الفكر غدا* الكون اعجوبة یا فیك

لت و قوال بلب ما الع قدم كّل كرى ا یك* ف صا میال فرّ  شبرا ف  ناك

 بگوییم كه ندارد لزومى و« 1» سبیال یهدى ال عشواء* فى یخبط

فظ له ل له» از جال ناى به «ا بادت مع ناى به یا و كرد ع  مع

یر ید، متح شه گرد ته ری ست گرف یرا. ا ین در ز ید صورت ا  با

 مانند مفهوم، اسم معناى به است مصدر «اله» كلمه كه بگوییم

 كه حالى در باشد؛ مى شده، نوشته و مكتوب معناى به كه كتاب

 .نداریم احتیاجى هیچگونه تأویل و گفتار این به

من»  هارمین: «رح مه چ سمله» كل من «ب ست رح ین. ا مه ا  از كل

 و است واضح و روشن نیز رحمت معناى و است شده گرفته رحمت

هوم به ساوت ضد مف لى سخت و ق یرى سخت ضد د هرى بى و گ  م

 :فرماید مى متعال خداوند. باشد مى

 «2. »ب ْین ُهمْ  ُرح ماءُ  اْلُكَفارِ  ع ل ى أ ِشَداءُ 

__________________________________________________ 



  درمانده فكرها! هستى اعجوبه اى ذاتت كنه درك راه در( »1) 

یده عاجز و ست گرد قل صاحبان كه تویى. ا یر را ع  ساخته، متح

 فكر هرگاه! اى نموده خود شیداى و واله را ها اندیشه و عقول

جب یك تو درك راه در من سخ برود، پیش و قب به ها فر  ع

 راهى و دارد برمى قدم تاریكى و ظلمت در سرافكنده. گریزد مى

 .«برد نمى پیش ذات تو فهم سوى به

 .29/ فتح( 2) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  567: ص

یامبر سبت یارانش و پ فار، به ن یان در و سختگیر و شدید ك  م

 .مهربانند و رحیم خود،

 «1. »ر حِیم   غ ُفور   هللاَ   أ نَ  و   اْلِعقابِ  ش ِدیدُ  هللاَ   أ نَ  اْعل ُموا

 آمرزنده[  حال عین در] -(1) شدید مجازات داراى خدا! بدانید

 .است مهربان و

 آن مفهوم در منتهى است حقیقى نسبت یك خداوند به رحمت نسبت

ت كه  و دارد ها انسان به اختصاص است، مأخوذ دلى نازك و رّق

 استعمال حال این با ولى نیست، ملحوظ معنى این خداوند در

 او به رحمت دادن نسبت و خداوند در «رحیم و رحمان» هاى كلمه

ناى به قى مع ست آن حقی جازى، نه ا یرا م قت ز لب ر باره ق  در

 كه این نه است رحمت لوازم از رّقت و رود نمى كار به خداوند

 .باشد آن مفهوم

مت ند رح فرینش همان سانى روزى و آ لى صفات از ر گار فع  پرورد

 را آن كند، ایجاب اش مصلحت و حكمت و بخواهد وقت هر كه است

 :فرماید مى او خود كه چنان دهد، مى انجام و آورد مى وجود به

 «2. »ُیع ذِّْبُكمْ  ی ش أْ  ِإنْ  أ وْ  ی ْرح ْمُكمْ  ی ش أْ  ِإنْ  ِبُكمْ  أ ْعل مُ  ر بُُّكمْ 

گار ات] بر شما پرورد مال و نّی گاه شما[  اع ست، تر آ گر ا  ا

 مجازات بخواهد اگر و سازد مى خود رحمت مشمول را شما بخواهد

 .كند مى

 «3. »ُتْقل ُبون   ِإل ْیهِ  و   ی شاءُ  م نْ  ی ْرح مُ  و   ی شاءُ  م نْ  ُیع ذِّبُ 

 هر و كند مى مجازات[ بداند مستحق و] بخواهد كه را كسى خدا

 همه برگشت و دهد مى قرار خویش رحمت مورد بخواهد، كه را كسى

 .بود خواهد او سوى به شما

 خویش بندگان به مهربان خداوند قرآن، از متعددى آیات در و

 .كنند مغفرت و رحمت طلب او از كه دهد مى تذكر



 «4. »الَراحِِمین   خ ْیرُ  أ ْنت   و   اْرح مْ  و   اْغِفرْ  ر بِّ  ُقلْ  و  

گو گارا: ب شاى مرا! پرورد مم و ببخ ترین تو و كن رح حم به  ر

 .كنندگانى

گر سرین ا ضى و مف غویین از بع ته ل ند گف من» صیغه كه ا  «رح

  مطلب این و است رحمت در مبالغه

__________________________________________________ 

 .98/ مائده( 1) 

 .54/ اسرائیل بنى( 2) 

 .21/ عنكبوت( 3) 

 .118/ مؤمنون( 4) 
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مه مورد در مان» كل ست «رح ست، در عم ا ین از ا ئت كه ا  هی

بى غه در آن تركی ستعمال مبال یرا نه، یا شود ا مه ز  كل

 استعمال قید بدون و مطلق طور به موارد تمام در «الّرحمان»

 كلیت و وسعت عمومیت، از حاكى استعمال، نوع این و است شده

هوم ست آن مف لت و ا ین بر دارد دال مت كه ا مام به او رح  ت

 دیده مورد هیچ در كه است جهت همین به دارد، احاطه موجودات

 :شود گفته كه است نشده

  به یا مردم به خداوند: «لرحمن بالمؤمنین او بالّناس هللاّ  انّ » 

 مقام در را «رحمان» كلمه هرگز یعنى است، كننده رحم مؤمنان

ستعمال مه هر با یا و مؤمنین یا ناس با ا ید و كل گرى ق  دی

حدود د و م مى مقّی ند، ن لى كن مه در و حیم» كل ین «ر نه ا  گو

 بالمؤمنین او بالّناس هللاّ  انّ : »گویند مى كه است شایع استعمال

 .«لرحیم

 خدا غیر در و خداوند براى است لقب بمانند «رحمان» كلمه و

مى كار به ین از و رود ن ست جا ا نیم مى كه ا ضى در بی  از بع

 خداوند اقدس ذات در دیگر كلمه به اّتكا بدون و مستقال آیات

 :مانند است، رفته كار به

 «1. »ء   ش يْ  ِمنْ  الَرْحمنُ  أ ْنز ل   ما و   ِمْثُلنا ب ش ر   ِإالَ  أ ْنُتمْ  ما قاُلوا

ند ند به هم شما: گفت شرى ما مان ستید، بیش ب ند] نی [ خداو

 .است نفرستاده شما براى چیزى



ِرْدنِ  ِإنْ  لَرْحمنُ  ُی ر   ا نِ  ال ِبُض ُذونِ  ال و   ش ْیئا   ش فاع ُتُهمْ  ع نِّي ُتْغ . ُیْنِق

«2» 

 آنان شفاعت برساند، من به ضررى بخواهد رحمان[ خداوند] اگر

 .دهند نمى نجاتم و بخشد نمى من حال به سودى ترین كم

 «3. »اْلُمْرس ُلون   ص د ق   و   الَرْحمنُ  و ع د   ما هذا

 پیامبران و است داده وعده رحمان[ خداوند] كه است همان این

 .گفتند راست او

 «4. »ت فاُوت   ِمنْ  الَرْحمنِ  خ ْلقِ  ِفي  ت رى ما

 .دید نخواهى تفاوتى رحمان[  خداى] آفرینش در

لى از باز -(1)  تار كه دالی قب مورد در را ما گف  بودن ل

 :است آیه این كند، مى تأیید خدا به نسبت «رحمان»
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َماواتِ  ر بُّ  ما ما و   األْ ْرضِ  و   الس ْدهُ  ب ْین ُه ط ِبرْ  و   ف اْعُب هِ  اْص  ِلِعباد ِت

 «1. »س ِمیًّا ل هُ  ت ْعل مُ  ه لْ 

ست گار او سمان پرورد مین ها، آ یان در چه آن و ز ست آن م  پس ها

 و مانند آیا! باشد شكیبا عبادتش راه در و كن پرستش را او

 در متعال خداوند كه كنید مى مالحظه! یابى؟ مى او براى همنامى

ین مه به( مریم) سوره ا مان» كل یت «رح موده ترى بیش عنا  و ن

مان در را آن بار شانزده ست، برده كار به سوره ه ین از ا  ا

یده جا ظور كه شود مى فهم ین از من یه ا ند براى كه آ  خداو

نامى مى هم ند، ن مان دا مان نام ه ست رح صاص خدا به كه ا  اخت

 .گردد نمى استعمال او غیر در و دارد

حیم»  مین: «ر مه پنج سمله» كل حیم «ب ست؛ ر ین ا مه ا  صفت كل

 صیغه این اوصاف و خصایص از و است مبالغه صیغه یا و مشبهه

  صفات در غالبا كه است این است، «فعیل» شكل كه شكل این و

یزى یر و غر بل غ كاك قا ند رود، مى كار به ذات از انف  مان



لیم،» ضیع، شریف، قدیر، ع یل، سخى، و لىّ، بخ نىّ  ع ثال و «د  ام

 كه است این به «رحیم و رحمان» صفت دو این فرق پس ها، این

حیم لت ر ند مى دال ین به ك مت كه ا  صفات و ذات لوازم از رح

شگى یر و همی بل غ كاك قا قدس ذات انف هى ا ست ال لى ا مان و  رح

 .است رحمت صفت داراى خداوند كه این بر كند مى داللت فقط

 است، آمده متعلقش با كه جا آن مجید قرآن در «رحیم» كلمه

 :مانند است، گردیده متعدى «با» وسیله به همیشه

 «2. »ر حِیم   ل ر ُؤف   ِبالَناسِ  هللاَ   ِإنَ 

 .است مهربان و رؤف مردم به نسبت خداوند راستى

 «3. »ر حِیما   ِباْلُمْؤِمِنین   كان   و  

 .است مهربان مؤمنان به نسبت خداوند

 از است شده ذكر متعلقش با كه موارد این در كلمه این گویا

 شده استعمال الزم صورت به و گردیده جدا و منسلخ بودن متعدى

 و شد نمى متعدى «با» وسیله به شد نمى فرض الزم اگر زیرا است

ین كردن فرض الزم مه، ا یزى كل تى و غر هوم بودن ذا  را آن مف

 .وضیع و شریف مانند كند، مى تثبیت
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 مشبهه صفت ها آن كه داده نظریه چنین كلمه این درباره آلوسى

 الّدنیا رحمن» جمله در كلمه دو هر كه این دلیل به نیستند،

 صورتى در اند، شده اضافه مفعول سوى به «رحیمهما و اآلخرة و

شبهه صفت كه عل از م ید مى الزم ف عل از نه آ عدى ف  به« 1» مت

 سوى به تا نیست مفعول داراى وقت هیچ مشبهه صفت دیگر عبارت

 .شود اضافه آن

 دو این اضافه زیرا است انگیز شگفت بسیار آلوسى از سخن این

 مفعولش سوى به كلمه -(1) اضافه باب از مذكور جمله در كلمه

 در و است زمان یا و مكان سوى به اضافه باب از بلكه نیست

ضافه مان سوى به ا كان و ز یز م قى ن یان در فر عدى م  الزم و مت

 .نیست



ضى در یات از بع مده روا ست آ مان» كه ا سم «رح ست خاص ا  و ا

 زیرا خاص، معنایش و است عام اسم «رحیم» ولى عام، معنایش

صاص كه خرت به اخت لى« 2. »دارد مؤمنین یا و آ ید و ین با  ا

 با ها آن ظاهر زیرا گذاشت كنار به یا نمود تأویل را روایات

 كه این بدون قرآن در رحیم كلمه چون دارد مخالفت خدا كتاب

 شده استعمال باشد، داشته اختصاص آخرت به یا و مؤمنین به

 :ها آن از هایى نمونه اینك كه است

 «3. »ر حِیم   غ ُفور   ف ِإَنك   ع صاِني م نْ  و   ِمنِّي ف ِإَنهُ  ت ِبع ِني ف م نْ 

 نافرمانى من از كس هر و است من از كند، پیروى من از كس هر

 .مهربانى و بخشنده تو پس كند،

 «4. »الَرحِیمُ  اْلغ ُفورُ  أ ن ا أ نِّي ِعباِدي ن بِّئْ 

ندگانم گاه را ب شنده من كه كن آ بانم بخ اسِ  هللاَ   ِإنَ ! مهر  ِبالَن

 «5. »ر حِیم   ل ر ُؤف  

 .است مهربان و رحیم مردم به نسبت خداوند

مُ  ِذي ر بُُّك مُ  ُیْزجِي اَل ك   ل ُك ي اْلُفْل رِ  ِف وا اْلب ْح نْ  ِلت ْبت ُغ ِلهِ  ِم هُ  ف ْض  ِإَن

 «6. »ر حِیما   ِبُكمْ  كان  

 حركت به شما براى دریا در را كشتى كه است كسى پروردگارتان

 او نعمت از تا آورد مى در
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 .است مهربان شما به نسبت او. شوید مند بهره

ناِفِقین   ُیع ذِّب   و   وب   أ وْ  شاء   ِإنْ  اْلُم ورا   كان   هللاَ   ِإنَ  ع ل ْیِهمْ  ی ُت  غ ُف

 «1. »ر حِیما  



گر هد ا قان بخوا ند مى عذاب را مناف گر یا و ك به ا ند، تو  كن

 .است مهربان و بخشایشگر خداوند كه پذیرد مى را شان توبه

نیم مى ین در بی یات ا گر و آ یاتى دی ین در كه آ مده جا ا  نیا

ست، مه ا حیم» كل ناى در «ر مومى مع ته كار به ع ست رف  كه ا

 هر در انسانى هر بر و منافق و مؤمن از كس همه بر خداوند

 .است مهربان و رحیم جهان دو

ضى در ها بع یز دعا مده ن ست آ من یا: »ا لّدنیا رح خرة و ا  و اآل

  یك به دو هر «رحیم» و «رحمان» دعاها، این در كه «رحیمهما

 نظر از كه شود مى معلوم جا این از و است رفته كار به صورت

 .نیست كلمه دو این بین فرقى خصوصیت، و عمومیت

ظور شاید یات آن از من مه كه روا حیم» كل ظر از را «ر نى ن  مع

 این كند، مى مختص آخرت عالم به تنها را آن و دانند مى خاص

 نداشته ادامه و امتداد آخرت عالم تا خدا رحمت اگر كه است

شد ین در و با هان ا طع ج جود گردد، منق ین و نه ا مت گو  با رح

بودش ساوى ن ست م یرا ا تى ز شت در كه رحم  و عذاب آن سر پ

 و نیست رحمت واقع در و داشت خواهد سودى چه بیاید، بدبختى

تى ئل كه رحم طع و زا چار به شود، منق  بدبختى و عذاب در نا

مى ندك دائ حو و م هد م ین با شد، خوا ساب ا فت توان مى ح  كه گ

 سود مؤمنین حال به تنها و تنها آن، واقعى معناى به رحمت

شد مى صاص و بخ مت اخت ین به مؤمنین به رح ست ا  بدان نه معنا

 .نكند رحم اصال مؤمنان غیر به خداوند كه معنا

 (1)- 

  ادبى توضیح یك

ضى ماى بع سیر عل ند تف جرور و جار كه معتقد سم» م  به «هللاّ  ب

 گروه و است متعلق «اقرأ» یا و «اقرأ» یا «قل» یا «اقول»

گر سرین از دی ند مى مف جرور و جار كه گوی سم» م  به «هللاّ  ب

 آن سومى گروه دارد، وابستگى و تعلق «استعن» یا و «استعین»

تدأ» به را لق «أب ند مى متع لى دان یده به و یه دو ما عق  نظر

 :است نادرست و باطل اولى

 و قرائت ماّده مفعول كه است باطل جهت بدین اول نظریه اما

ید قول له با شد اى جم ناى داراى با ین در تام، مع  صورت ا

بوریم ین خود بر عالوه مج مات ا له كل گرى جم یز دی قدیر ن  و ت

  كنیم منظور
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 تقدیر این كه صورتى در باشد، قرائت مفعول و قول مقول تا

 .بیجاست و اضافى عمل یك

طالن و یه ب ین به دوم نظر یل ا ست دل ستعانت كه ا  یارى و ا

 كردن استعانت از حتى او زیرا است محال خداوند خود خواستن

 مردم، نمودن استعانت اما و است غنى نیز اش كریمه اسماى از

 این كه چنان او اسماى از نه باشد خدا خود از باید هم آن

 .است آمده ن سْت ِعینُ  ِإَیاك   و   ن ْعُبدُ  ِإَیاك   جمله در حقیقت

ترین پس یه به ین در نظر یه مورد ا ست سوم نظر  و جار كه ا

 .است متعلق «ابتدأ» به «هللاّ  بسم» مجرور

 كه است این ناگزیریم، آن تذكر از جا این در كه دیگرى نكته

ضافه مه ا سم» كل یل از «هللاّ » سوى به «ا ضافه قب ه ا ست بیانّی  نی

ظور تا مه از من لّرحمن» و «هللاّ » كل لّرحیم ا جرد «ا فاظ م ین ال  ا

 بنظر بعید احتمال این: اوال زیرا ها آن مفهوم نه باشد كلمات

سد مى یا و ر گر: ثان ظور ا سم، از من موع ا ین مج مه سه ا  كل

شد، موع صورت به كه ها آن با ست خدا نام مج گر و نی  یك یك ا

 و ها آن میان در بود الزم نیز صورت این در باشد، منظور ها آن

طف او شد ع  صورت بدین و سازد جدا هم از را ها آن تا با

 :شود خوانده

 اضافه گفت؛ باید كه است این. «الّرحیم و الّرحمن و هللاّ  بسم» 

سم» ضافه «هللاّ » سوى به «ا نوى ا ست مع ظور و ا  هم «هللاّ » از من

 .آن لفظ نه است آن مفهوم

  هللاّ  بسم با قرآن هاى سوره آغاز

 به را بشر كه اند گردیده نازل این براى قرآن هاى سوره چون

 هاى تاریكى از و دهند سوق ممكن كمال و سعادت منزل سر آخرین

لت و شرك یرون جها فت نور سوى به و آورده ب ید و معر  توح

شان سب سازند، رهنمون مى نام با اى سوره هر كه بود منا  گرا

 كند مى حكایت مقدسش ذات از وى نام زیرا شود شروع پروردگار

ظور بدین هم قرآن و مده فرود من ست آ سیر در كه ا مال م  ك

 -(1. )كند معرفى و مطرح بشر براى را الهى اقدس ذات انسانى

 سوره این زیرا است مستثنا قاعده این از برائت سوره تنها

 خداست، خشم نشانه كه مشركین از جستن دورى و تبّرى منظور به

 همین به و است گردیده آغاز نیز عنوان همان با و شده نازل

 نشانه كه سوره این آغاز در است، رحمت عامل كه خدا نام جهت

شم ست، خ سبت خدا شته، منا صا ندا  با خدا نام كه جا آن مخصو

 «1. »باشد متصف رحیم و رحمان صفت
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( قرآن) خود تدوینى كتاب متعال خداوند: كه این گفتار خالصه

 را اش تكوینى كتاب كه چنان است، فرموده شروع خود نام با را

 وجود و گرامى پیامبر نور كه اسمش ترین كامل و ترین بزرگ با

 موجودات سایر از پیش را آن و نموده شروع باشد، مى وى معنوى

 .است آفریده هستى جهان

 كه گویند مى را آن اسم: كه است گونه بدین معنى، این توضیح

 این گرفتن نظر در با. كند داللت چیزى واقعى وجود و ذات به

نا، سماء مع ند هاى نام و ا نه دو بر خداو ست گو كوینى: ا  و ت

 .جعلى

فاظى سماى را ال لى ا ند جع ند مى خداو فى از كه گوی ند حرو  چ

 و جمال صفات از یكى به یا و اقدس ذات به تا اند شده ساخته

 .كنند داللت او جالل

ما و سماى ا مان تكوینى ا یده و موجودات ه ستند هایى آفر  كه ه

 عظمت و توحید به و شان خالق وجود به خویش هستى و وجود با

لت او ند مى دال ند، مى شهادت و كن نان ده ید قرآن در كه چ  مج

 :است آمده

 «1. »اْلخاِلُقون   ُهمُ  أ مْ  ء   ش يْ  غ ْیرِ  ِمنْ  ُخِلُقوا أ مْ 

یده هیچ از ها آن یا ند شده آفر شند؟ خالق خود یا ا  ل وْ ! خوی

 «2. »ل ف س د تا هللاَُ  ِإالَ  آِله ة   ِفیِهما كان  

گر مین در ا سمان و ز ، جز آ گرى خدایان هللاّ ساد بود، دی  در ف

 .شد مى ایجاد ها آن

 یك اى، پدیده و موجود هر در كه آید مى بر چنین آیات این از

 دارد، وجود وى عظمت و توحید بر و خداوند وجود بر داللت نوع

 خداوند اسماى یا و كلمات را ها آن توان مى كه است جهت بدین

 .جعلى و لفظى اسماى نه تكوینى اسماى ولى نامید،

لى ید و جه با شت، تو مان دا سماى كه طور ه ظى ا ند لف  از خداو

ظر لت ن قدس ذات به دال لف او، ا ند و مخت ضى كه متفاوت  از بع

صل به ها آن گار ذات ا مام و پرورد ماالت ت لت وى ك ند مى دال  و ك

 و دارند داللت او كماالت از خاصى جهت یك به تنها دیگر بعضى

ندازه به نامى هر جایش ا سعت و گن هومى و مت از خود مف  و عظ



ماالت ند مى بازگو او ك سماى. ك یز او تكوینى ا چه ن صل در گر  ا

 كمالى صفات سایر و قدرت علم، توحید، خداوند، وجود به داللت

 و شدت در ولى مشتركند او
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سعت لت و مت بر دال ماالت و عظ ندى ك ند هم با خداو  كه متفاوت

مل نى و ترین كا جود ها آن ترین پرمع مه و پیامبر و ( ع) هدى ائ

شند مى فرینش كه با هان آ ستى ج تاب و ه كوینى ك قت با ت  و خل

 .است گردیده شروع ها آن نور آفرینش

  و تر كامل چه هر موجود، كه است این تفاوت و اختالف این منشأ

 و وجود بر آن داللت باشد تر وسیع آن وجودى سعه و تر شایسته

مت ند، عظ هد تر قوى خداو ید خوا ین از و گرد ست ا طالق كه جا  ا

 از اى پاره در كه طورى به( ع) طاهرین ائمه بر( حسنى اسماى)

 «1. »است معنى پر و صحیح بسیار است، گردیده وارد روایات

مل بزرگ، خداى پس تاب ترین كا  با را( قرآن) خود تدوینى ك

 كه اعظمش -(1) اسم به ها آن ترین نزدیك و الفاظ ترین گرامى

 «2. »است كرده شروع است، تر نزدیك سفیدش به چشم سیاهى از

 و عظمت نشانه ترین بزرگ با را خود تكوینى كتاب كه طور همان

سماء ترین بزرگ با و خویش قدرت جودات و ا هان مو ستى ج  كه ه

 كه است خواسته و« 3» است فرموده آغاز باشد، مى محمدى نور

  هم كه بدهد یاد ها انسان به آموزنده، و معنا پر عمل این با

تار غاز خدا نام با را خود گف ند آ شان هم و كن  را، اعمال

مان تاب وى، خود كه طور ه تار و تدوینى ك  با را خویش گف

 ترین عظیم با را خود تكوینى كتاب و لفظى هاى نام ترین بزرگ

 .است كرده شروع اش تكوینى هاى نام

 امر یا گفتار هر: فرمود كه است شده نقل( ص) اكرم رسول از

مى شود، شروع خدا نام با كه مه تر» ن جه بى و «اب  یا و نتی

 «4. »بود خواهد ناقص و «اقطع»



 هر: كند مى نقل چنین( ص) اكرم رسول از نیز( ع) مؤمنان امیر

 خواهد نتیجه بى و ناقص گردد، شروع خدا نام بدون كه مهم عمل

 «5. »بود

 جالب نكات مورد این در و «بسمله» آیه تفسیر خالصه بود، این

 به كه دارد وجود باشد، مى مربوط آیه تمام به كه هم دیگرى

 .گرفت خواهد قرار بحث مورد آینده فصل در خدا یارى
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 ؛106/ 1 وافى، ؛70 توحید، هاى باب از نوادر باب كافى،( 1) 

 .377/ 1 برهان، تفسیر

فى،( 2)  هذیب، ؛99/ 5 وا ستدرك ؛218/ 1 ت  ؛552/ 1 حاكم، م

نز مال، ك مان 190/ 3 الع یز عث ین ن یت ا صر با را روا  مخت

 .است نموده نقل( ص) خدا لرسو از الفاظ در تفاوتى

ضیحات( 3)  تاب تو كوینى ك خش در را ت قات ب قه در تعلی   تعلی

 !بخوانید( 13)

 .359/ 2 احمد، مسند( 4) 

 .60/ 19 و 58 باب ،16 بحار( 5) 
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  بسمله آیه پیرامون در نكاتى

 (1)- 

  است رحمت كتاب قرآن

ند بان و بزرگ خداو غاز در مهر تارش و سخن آ  به را خود گف

 این تنها كمالش صفات تمام میان از و ستوده رحمانیت و رحمت

 صفت همان زیرا است، نموده انتخاب سخنش آغاز براى را صفت

مت ند رح ست خداو جب كه ا یده مو یامبران تا گرد  سوى به را پ

 و بجا بسیار پس كند، نازل ها آن به را قرآن و بفرستد بشر

ست سزاوار یت با قرآن كه ا ند رحمان ین و شود شروع خداو  ا

 .گردد آغاز رحمت صفت با كتاب

 چنان است، رحمت پیامبر آن، آورنده و رحمت كتاب قرآن آرى،

ند كه یات در خداو نى آ ین به فراوا قت ا صریح حقی موده ت  و ن

 :است فرموده توصیف رحمت صفت با را پیامبر و قرآن

 «1. »ُیْؤِمُنون   ِلق ْوم   ر ْحم ة   و   ُهدى   و   ر بُِّكمْ  ِمنْ  ب صاِئرُ  هذا



 هدایت مایه و پروردگارتان طرف از بینایى وسیله[  قرآن] این

 .آورند مى ایمان كه جمعیتى براى است رحمت و

 «2. »ِلْلُمْؤِمِنین   ر ْحم ة   و   ُهدى   و   الصُُّدورِ  ِفي ِلما ِشفاء   و  

مانى و ست در هایى براى ا ست ها سینه در كه درد مان] ا  در

 .مؤمنان براى است رحمت و هدایت و[ شما روحى هاى بیمارى
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  ُبشْرى و   ر ْحم ة   و   ُهدى   و   ء   ش يْ  ِلُكلِّ  ِتْبیانا   اْلِكتاب   ع ل ْیك   ن َزْلنا و  

 «1. »ِلْلُمسِْلِمین  

 و چیز همه بیانگر كه كردیم نازل تو بر را كتاب این ما و

 .باشد مسلمانان براى بشارت و رحمت و هدایت مایه

 «2. »ِلْلُمْؤِمِنین   ر ْحم ة   و   ِشفاء   ُهو   ما اْلُقْرآنِ  ِمن   ُنن زِّلُ  و  

 كنیم مى نازل مؤمنان براى است رحمت و شفا چه آن قرآن، از و

 .افزاید نمى زیان و خسران جز را ستمگران و

 «3. »ِلْلعال ِمین   ر ْحم ة   ِإالَ  أ ْرس ْلناك   ما و  

 .نفرستادیم جهانیان رحمت براى جز![ پیامبر اى] را تو ما

 «4. »ِلْلُمْؤِمِنین   ر ْحم ة   و   ل ُهدى   ِإَنهُ  و  

 .مؤمنان براى است رحمت و هدایت مایه براستى قرآن این و

 دارد اى نكته رحمان از بعد رحیم ذكر

تیم پیش صفحات در ئت كه گف یل» هی شه هر از «فع مه و ری  اى كل

مده شد، آ لت با هوم كه دارد دال صلى مف صدرى و ا  حاالت از آن م

 ذات انفكاك قابل غیر و -(1) دائمى صفات یا و غرایز غریزى

 و شرافت كه این بر دارند داللت كه بخیل و شریف: مانند است،

 .بخیلند و شریف مرد ذات لوازم و دائمى صفات از بخالت

ین با یان ا لت ب مه تأخیر ع حیم» كل یل» شكل بر كه -«ر  «فع

 زیرا شود مى معلوم و روشن رحمان، كلمه از -است شده ساخته

 ولى دارد، داللت رحمت عمومیت و وسعت بر گرچه «رحمان» هیئت

 پس كه است این است ذات لوازم از صفت این كه كند نمى داللت



 داللت نیز معنى بدین تا است شده آورده رحیم رحمان، ذكر از

شارت و شد شده ا ین در هدف دو هر و با یه ا تاه آ  تأمین كو

 چیز همه به او رحمت یعنى است، رحمان هم خداوند، كه گردد

سعت طه و و حیم هم و دارد احا ست ر نى ا مت یع  صفات از او رح

 چون گردد نمى منفك او ذات از و باشد مى ذاتش لوازم و دائمى

 از بعضى
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 وسعت به رحمان كلمه كه -ادبى و علمى نكته این به مفسرین

مت مه و رح حیم كل مه به ر هى ذات الز لت آن بودن ال  -دارد دال

 دیگرى راه رحیم و رحمان تفاوت در ناچار به اند، نكرده توجه

 معنى نظر از رحمان كلمه كه اند نموده تصور چنین و پیموده

سیع مه از تر و حیم» كل ست «ر ین و ا تار ا نه بدین را گف  گو

 زیادت به حروف و مبانى زیادت: كه اند كرده تعلیل و توجیه

نى سعت و مع لت آن و لى دارد، دال ین و یل ا سیار دل ضحك ب  و م

نده ست، آور خ یرا ا لت ز مات، دال گونگى تابع كل ضع چ حوه و و  ن

 و ندارد حروف قلت و كثرت به ارتباطى هیچ و هاست آن ساختار

 ها آن معناى ولى كم ها آن حروف كه دارد وجود الفاظى بسا چه

یاد ست ز فاظ بالعكس، و ا ماتى و ال جود كل ظر از كه دارد و  ن

یاد حروف، لى ز ظر از و هوم ن نا، و مف سیار مع نگ ب حدود و ت  م

 .است

 مبالغه بر داللت عین كسر با «فعل» وزن بر «حذر» كلمه مثال

یادت در ناى به كه دارد ز لى مع سو خی ست تر لى ا مه در و  كل

ین «حاذر» غه ا یادت و مبال جود ز  یك كه صورتى در ندارد، و

مه از تر بیش حرف ست را «حذر» كل سا چه و دارا فاظى ب  كه ال

جرد» ید» و «م یه مز نى یك به دو هر ها آن «ف ست، مع ند ا  مان

 .باشند مى كرد ضرر معناى به دو هر كه «اضرّ » و ضرّ »

 گفتیم، «رحمان» كلمه از بعد «رحیم» كلمه درباره چه آن همه

ست صورتى در مان» كه ا ناى در «رح شتقاقى مع غوى و ا  خود ل

 خاص لقب صورت به و اسمى معناى در اگر اما و گردد استعمال

قدس ذات ستعمال م نان شود، ا ین قبال كه چ لب ا بت را مط  ثا



 باید و شود مى عوض گفتار و بحث مسیر صورت این در نمودیم،

 گفته چه آن بر اضافه رحیم كلمه با رحمان تعقیب علت: گفت

 اش لغوى معناى از رحمان نقل علت شود، معلوم كه است این شد،

 غایت و رحمت وسعت همان آن، دادن قرار پروردگار خاص لقب و

 .است او مهربانى

 است؟ قرآن از «هللاّ  بسم» آیا

 «هللاّ  بسم» كه است اتفاق مورد مطلب این امامیه شیعه میان در

 و سوره همان جزو است، گردیده شروع آن با كه اى سوره هر در

كى یات از ی ست آن آ سم و ا  قرآن هاى سوره از یك هر با هللاّ  ب

 .است شده نازل

 ها، كوفى و كثیر ابن مانند مكه اهل و مبارك ابن و عباس ابن

 در همه حمزه استثناى به دیگران و كسائى و -(1) عاصم مانند

 را عقیده همین نیز شافعى اصحاب تر بیش. اند بوده عقیده این

 و« 1. »اند داشته
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یان كه قار فه و م یز، كو سم بودن جزء ن عى را هللاّ  ب سّلم و قط  م

 «1. »اند دانسته

 و عطا و هریره ابو و زبیر بن عمرو بن هللاّ  عبد از نظریه این

 بنا حنبل بن احمد و زهرى و مكحول و جبیر بن سعید و طاوس

  نقل هم سالم بن قاسم عبید ابو و راهویه بن اسحاق و نقلى به

 بن محمد و ثورى از را نظریه این بیهقى و« 2. »است گردیده

 «3. »است آورده نیز كعب

 و نموده اختیار خود تفسیر در رازى فخر را نظریه همین باز

یان به كه قار فه و م یت به و كو هاى اكثر جاز فق بن به و ح  ا

بارك سبت ثورى و م ست داده ن لدین جالل. ا ین هم سیوطى ا  ا

یه یار را نظر موده اخت ضافه و ن ند مى ا یات كه ك ین در روا  ا

 «4. »است رسیده معنوى تواتر به مورد

 فقط «هللاّ  بسم» كه اند گفته شافعیه علماى از بعضى و حمزه ولى

 .ندارد جزئیت ها سوره سایر در و است آن جزو حمد سوره در

ین یه ا مد به نظر بل بن اح یز حن سبت ن نان شده، داده ن  كه چ

 «5. »اند داده نسبت وى به را اول نظریه ناقلین، بعضى



ین در یه مورد ا جود هم سومى نظر هى كه دارد و ما از گرو  عل

 آیه یك «هللاّ  بسم» كه معتقدند یعقوب و عمر ابو و مالك مانند

ستقلى ست م تى قرآن هاى سوره از یك هیچ جزء و ا  سوره جزء ح

مد ست هم ح ین و نی یه ا بّرك و تیّمن براى آ قع در ت غاز مو  آ

 و باشد فاصله ها سوره میان در كه این و قرآن هاى سوره نمودن

مدیگر از را چه آن نده سازد، جدا ه  طور به و شود مى خوا

 باشد، داشته وابستگى خاصى سوره یك به كه این بدون مستقل،

 .است گردیده نازل

 آنان اكثر ولى دارد، شهرت بسیار ها حنفى میان در نظریه این

 حمد سوره از قبل نماز در را آن تالوت نظریه، این داشتن با

جب ند، مى وا نان دان هدى» كه چ بى از «زا قل مجت ند مى ن  كه ك

 در را «هللاّ  بسم» خواندن حنیفه ابو صحیح نقل به بنا: گفت مى

 «6. »است دانسته مى واجب نماز ركعات تمام

 نفسه حد فى نماز در «هللاّ  بسم» خواندن مالك، عقیده به -(1) 

 افكار با مخالفت عدم و اتحاد حفظ منظور به ولى دارد كراهت

سلمین آراى و ثر كه م ما اك ندن عل ماز در را آن خوا جب ن  وا

 دانند، مى
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 «1. »است دانسته مستحسن و خوب را آن خواندن

  آن دالیل و صحیح نظریه

ته ین در الب سئله ا قوال م یه و ا یر و شاذّ  هاى نظر عروف غ  م

گرى یز دی جود ن قل كه دارد و ندان ها آن ن یده چ  و ندارد اى فا

یه یان در صحیح نظر قوال م نه سه آراى و ا مان گا  بودن جزء ه

 تمام جزو «هللاّ  بسم» یعنى قرآن، هاى سوره تمام در است «هللاّ  بسم»



 بسم» بدون كه «توبه» سوره جز هاست آن آیات از یكى و ها سوره

 .است گردیده نازل «هللاّ 

 مورد شیعه دانشمندان میان در كه نظریه این اثبات براى ما

 این در را ها آن از بخشى كه داریم فراوانى دالیل است، اتفاق

 :آوریم مى جا

  بیت اهل روایات -1

یات بر روا نى معت هل از فراوا یت ا یامبر ب ست به( ص) پ  ما د

سیده ست ر مه از كه ا سم» بودن جزء ها آن ه سبت «هللاّ  ب  به ن

 اثبات در ها روایت همین و« 2» شود مى استفاده قرآن هاى سوره

 سازد مى نیاز بى دالیل دیگر از را ما و است كافى نظریه این

یرا سول ز كرم ر نان( ص) ا مدوش و قرین را آ فى قرآن ه  معر

موده ست ن ید كه ا مام در با سائل ت شكالت و م نى م نان به دی  آ

« 3. »گرفت مدد و الهام آنان از غوامض حل در و نمود مراجعه

 :روایات آن از قسمتى اینك

: داشتم عرضه( ع) صادق امام به: گوید مى عمار بن معاویة -1

ماز در مد سوره كه ن سم» كنم مى تالوت را ح یز را «هللاّ  ب  ن

 حمد، سوره از بعد: پرسیدم مجددا. بلى: فرمود امام بخوانم؟

گرى سوره ماز در دی سم» خوانم مى ن  هم سوره آن با را «هللاّ  ب

 «4. »آرى: فرمود امام بخوانم؟ باید

: نوشتم( ع) باقر امام به: گوید مى همدانى عمران بن یحیى -2

 سوره خود نماز در كه كسى درباره فرمایید مى چه شوم فدایت

 بسم» رسید، دیگر سوره به ولى خواند مى «هللاّ  بسم» با را حمد

 را «هللاّ 
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 كه نمودم اضافه خود نامه در نیز را جمله این كند؟ مى ترك

سى ین در عبا ید مى مورد ا شكالى: گو یه. ندارد ا  در شما نظر

 باید یعنى «یعیدها: »نوشت خود خط به امام چیست؟ باره این

ماز عاده را ن ند ا ین ك له ا لى را جم غم ع یه ر سى نظر  عبا

 «1. »بود نوشته دوبار مخصوصا

بن صحیحه در -3 نه ا ست اذی یامبر چون: كه ا یر از پ  و تكب

 مرا كه نمود وحى وى بر خداوند گردید، فارغ نماز شروع آداب

ین! كن یاد نامم با سم» كه بود ا  قرار سوره اول در «هللاّ  ب

 رب للّ  الحمد» چون! كن حمد من بر كه نمود وحى خدا سپس. گرفت

 :گفت خود دل در راند، زبان بر را «العالمین

ین در. شكرا ند باز جا ا حى وى بر خداو مود و مد كه ن  مرا ح

  كه است این! كن یاد خودم نام با مرا دوباره پس كردى، قطع

 به چون و شود مى خوانده دوبار «الّرحیم الّرحمن» حمد سوره در

سید، «الضّاّلین ال و» یامبر ر نوان به پ فت گزارى شكر ع : گ

 كه مرا نام كرد؛ وحى خدا هم جا این «العالمین ربّ  للّ  الحمد»

 خدا رسول! كن یاد مرا نام دوباره باز. بریدى كردى، مى یاد

ین در( ص) بق جا ا مین ط مان ه سم» باز فر فت، را «هللاّ  ب ین گ  ا

عد كه اى سوره اول در كه بود مد از ب ماز در ح نده ن  خوا

یه شود، مى سم» آ فت، قرار «هللاّ  ب ند سپس گر مود خداو  یا: فر

! كند مى بیان را پروردگارت اوصاف كه را چه آن بخوان! محمد

 :بگو

لْ  و   ُق م دُ  هللاَُ . أ ح د   هللاَُ  ُه دْ  ل مْ . الَص نْ  ل مْ  و  . ُیول دْ  ل مْ  و   ی ِل  ل هُ  ی ُك

 «2. »أ ح د   ُكُفوا  

  سنت اهل روایات -2

 جزء به كه گردیده نقل سنت اهل طریق به نیز زیادى روایات

 بخشى اینك. دارند داللت قرآن هاى سوره تمام در «هللاّ  بسم» بودن

 :آوریم مى جا این در را روایات آن از

 یك كه بود نشسته ما میان در( ص) خدا رسول: گوید مى انس -1

 را سرش سپس -(1) شد، مستولى وى بر خفیف خواب شبیه حالى بى

 شما خنده سبب! هللاّ  رسول یا: داشتیم عرضه كرد، بلند كنان تبسّم

ست؟ مود چی مین: فر ید، نازل من بر اى سوره اآلن ه  گاه آن گرد

 «3.... » اْلك ْوث ر   أ ْعط ْیناك   ِإَنا. الَرحِیمِ  الَرْحمنِ  هللاَِ  ِبسْمِ : خواند

 كه آورده چنین( ع) مؤمنان امیر از صحیح سند با دارقطنى -2

  سبع» درباره حضرت آن از
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 گفته. است حمد سوره «مثانى سبع: »فرمود شد، سؤال «مثانى

  یك هم «هللاّ  بسم: »فرمود! نیست تر بیش آیه شش سوره این كه شد

 «1. »است آن از آیه

 است نموده نقل هریره ابو از صحیح سند با قطنى دار باز -3

 بسم» خواندید، را حمد سوره وقت هر: فرمود( ص) خدا رسول كه

ید هم را «هللاّ  یرا بخوان ین ز صل سوره ا تاب امّ  و قرآن ا  و الك

 «2. »است آن آیات از یكى هم «هللاّ  بسم» و است مثانى سبع

بن -4 مه ا قى و خزی بن از صحیح سند با بیه باس ا ند آورده ع  ا

 .است حمد سوره مثانى سبع: كه

 «3. »«هللاّ  بسم: »داد پاسخ است؟ كدام اش هفتمین آیه: شد گفته

 طریق از صحیح سند با المعرفة در بیهقى و خزیمه ابن باز -5

 شیطان، -(1) كه است نموده نقل عباس ابن از جبیر بن سعید

یه ترین بزرگ یان از را قرآن آ ید مردم م یه آن و دزد سم» آ  ب

 «4. »است «هللاّ 

 مسلمانان كه است نموده نقل عباس ابن از جبیر بن سعید -6

مام مى را اى سوره شدن ت ستند ن سم» كه آن تا دان  نازل «هللاّ  ب

 «5. »است شده تمام سوره كه دانستند مى صورت بدین شد، مى

یر بن سعید باز -7 بن از جب باس ا قل ع موده ن ست ن  چون كه ا

 خواند، مى را «هللاّ  بسم» و گردید مى نازل( ص) پیغمبر بر جبرئیل

 شروع ى تازه سوره جا همین از كه شد مى متوجه ،(ص) خدا رسول

 «6. »شود مى

  من به جبیر بن سعید كه نمود نقل پدرم: گوید مى جریح ابن -8

 س ْبعا   آت ْیناك   ل ق دْ  و   آیه در «مثانى سبع» كلمه از منظور: گفت

ن   ثاِني، ِم مد سوره» اْلم  ست «ح قرآن امّ » كه ا یز «ال یده ن  نام

 .شود مى

 «هللاّ  بسم» جبیر بن سعید كه نمود اضافه پدرم: گوید جریح ابن

نوان به من براى را یه ع فتم آ ئت ه مود، قرا فت گاه آن ن : گ

مان سم» من كه طور ه یه صورت به تو براى را «هللاّ  ب فتم آ  ه

 خواند صورت همین به من براى را آن نیز عباس ابن خوانم، مى



 است فرستاده مسلمانان شما براى را سوره این خداوند: گفت و

 «7. »بود نفرستاده امتى هیچ بر را آن مثل شما از پیش و

__________________________________________________ 

قان،( 1)  ین ؛27 -22 نوع ؛136/ 1 ات قى را حدیث دو ا  بیه

 .است آورده 45/ 2 خود سنن در نیز

 .551/ 1 حاكم، مستدرك اضافه به همان،( 2) 

 .همان( 3) 

 .50/ 2 بیهقى، سنن اضافه به همان،( 4) 

  است گفته حدیث این درباره حاكم. 232/ 1 حاكم، مستدرك( 5) 

 .است صحیح شیخین شرط به بنا كه

 .231/ 1 همان،( 6) 

 .550 القرآن، فضائل اضافه به همان،( 7) 
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 (1)- 

  معارض روایات

بر در ین برا مه ا یات ه سم» بودن جزء به كه روا لت «هللاّ  ب  دال

ند، مى قط كن یت دو ف ست روا نین ها آن از كه ه ید مى بر چ  كه آ

 :نیست قرآن هاى سوره جزء «هللاّ  بسم»

تاده -1 نس از ق لك بن ا قل ما ند مى ن سول با من: كه ك  خدا ر

بو با و( ص) كر، ا مر ب مان و ع ماز عث ندم ن  یك هیچ از و خوا

 «1. »كنند قرائت نماز در را «هللاّ  بسم» كه نشنیدم آنان از

 خواندم، را «هللاّ  بسم» من: گوید مى مغفل بن هللاّ  عبد بن یزید -2

فت شنید، پدرم چون ندم: گ ندن از! فرز سم» خوا  خوددارى «هللاّ  ب

نین پدرم گاه آن! كن ضیح چ یان در من: كه داد تو مام م  ت

 ندیدم «هللاّ  بسم» خواندن از بدتر بدعتى ،(ص) خدا رسول اصحاب

 خواندم نماز عثمان و عمر بكر، ابو ،(ص) خدا رسول با من و

نان از یك هیچ از و شنیدم آ سم» كه ن ند را «هللاّ  ب  تو. بخوان

 بدون كن شروع «العالمین ربّ  للّ  الحمد» با را نماز قرائت نیز

: اول روایت پاسخ اما« 2! »بگویى «هللاّ  بسم» آن اول در كه این

 بیت اهل از كه زیادى روایات با روایت این كه این از گذشته

یامبر قل( ص) پ ست، شده ن فت ا هات از دارد؛ مخال گر ج یز دی  ن

 :زیرا است مخدوش



 از معنوى تواتر حد به كه فراوانى روایات با روایت این -1

 از قسمتى كه این مخصوصا است، معارض شده، نقل سنت اهل طریق

 ابو و عباس ابن و -(2) باشد مى صحیح سند نظر از ها روایت آن

 در( ص) اكرم رسول كه این بر دهند مى شهادت سلمه ام و هریره

 محسوب حمد سوره از اى آیه را آن و خواند مى را «هللاّ  بسم» نماز

 .داشت مى

 در چرا نشود، خوانده هللاّ  بسم بود، بنا اگر: »گفت مى عمر ابن

 هللاّ  بسم كس هر: »فرمود مى نیز( ع) على «است؟ شده نوشته مصحف

 :فرمود مى باز و «است كرده كم قرآن سوره از كند، ترك را

 «3.« »است( حمد سوره) مثانى سبع مكمل و متمم هللاّ  بسم» 

ین با صف ا نه ما و ین توانیم مى چگو مه ا یات، ه تار روا  و گف

گان شهادت یامبر یاران و حدیث بزر یده را پ یریم ناد  و بگ

ها ین تن یت یك ا صدیق را روا نیم ت سم» كه ك  جزء را «هللاّ  ب

 .داند نمى قرآن هاى سوره

__________________________________________________ 

سند( 1)  مد، م سلم، صحیح ؛278 -273 و 177/ 3 اح  ؛13/ 2 م

سائى، سنن بد از 144/ 1 ن فل بن هللاّ  ع یز مغ تى ن  آن شبیه روای

 .است گردیده نقل

 اختالف با نیز ترمذى را حدیث این و 85/ 4 احمد، مسند( 2) 

 .43/ 2 است نموده نقل مختصر

 مراجعه( 14) شماره تعلیقات بخش به تر، بیش توضیح براى( 3) 

 !فرمایید
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ین -2 یت ا یان در چه آن با روا سلمانان م مال م  و شهرت ع

 را «هللاّ  بسم» مسلمانان كه این آن و است مخالف دارد، معروفیت

ماز در نده مى ن ند خوا تى ا یه ح فتش دوران در معاو  بار یك خال

سم» سلمانان كرد، ترك را «هللاّ  ب تراض وى بر م ند اع  و نمود

ند یا: كه گفت سم آ یدى را هللاّ  ب موش یا دزد  با« 1» كردى؟ فرا

 خلفا و( ص) خدا رسول كه نمود باور توان مى چگونه حال این

 .خواندند نمى را «هللاّ  بسم»

ین -3 یت ا یت با روا شهور روا گرى م نس خود از كه دی قل ا  ن

 .دارد تعارض« 2» شده،

 بدون روایت این كه گفت جرأت و صراحت به باید دالیل این با

 .باشد تواند نمى بیش دروغى و است جعلیات و موضوعات از شك



 گفتیم، اول روایت درباره چه آن از: دوم روایت پاسخ اما و

 نیازى و شود مى روشن خود خودى به نیز روایت این سستى و ضعف

كرار به ست، آن ت ضافه به نی ین ا ین كه ا یت ا بى روا  را مطل

 دانیم مى اسالم از روشنى و ضرورت به چه آن با كه است متضمن

فت ین آن و دارد مخال یدى كه ا ین در ترد ست ا ندن كه نی  خوا

سم» مد سوره اول در «هللاّ  ب گر و ح چه قرآن هاى سوره دی  به گر

 این با. است مستحب و مستحسن باشد، هم تبّرك و تیّمن عنوان

 هاى سوره اول در «هللاّ  بسم» خواندن از چگونه مغفل بن یزید حال

هى قرآن ند مى ن گى بدعت را آن و ك یان در بزر سلمانان م  م

 مگر باشد؟ نداشته وجود آن مانند اسالم در بدعتى كه داند مى

لى كردن شروع ند مى خدا نام با عم ین تا توا شت حد ا  در و ز

 !باشد؟ بدعت اسالم

  مسلمانان سیره -3

شگى روش و سیره سلمانان همی سالم اول از م مروز به تا ا  بر ا

ین ست جارى ا غاز در كه ا مام آ ستثناى به قرآن هاى سوره ت  ا

 ثابت تواتر طور به و كنند مى قرائت را «هللاّ  بسم» برائت، سوره

یده ست گرد سول خود كه ا یز( ص) خدا ر سم ن غاز در را هللاّ  ب  آ

 نبود، قرآن هاى سوره جزء هللاّ  بسم اگر و فرمود مى قرائت ها سوره

یامبر بر یان صراحت به را آن -(1) بود الزم خدا( ص) پ  ب

 او كه این به توجه با وى تالوت و قرائت نحوه زیرا فرماید

 چه آن همه كه رساند مى بصراحت بود، تعلیم و بیان مقام در

 رسول چه آن از قسمتى اگر و است بوده قرآن خوانده، مى كه را

  قرآن جزء نمود، مى تالوت( ص) خدا

__________________________________________________ 
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بود ما ن یرا شد مى آور یاد را آن و داد مى تذكر حت یر در ز  غ

ین مل صورت، ا سول ع عث( ص) خدا ر یف با جب و قرآن تحر  مو

 رسول از عمل این و گردید مى مردم انحراف و نادانى گمراهى،

صا( ص) خدا ضوعى در مخصو سئله با كه مو حى م باط و  دارد، ارت

( ص) اكرم رسول قدس ساحت و است شدیدتر و تر بیش آن استبعاد

 .مبراست و پاك ها تهمت و ها نسبت گونه این از



گر بنابراین، سم» ا سول كه «هللاّ  ب غاز در( ص) خدا ر  هاى سوره آ

ند مى قرآن بود، قرآن از خوا مود مى آورى یاد را آن ن  و ن

 قطعى و پیاپى هاى نقل با و متواتر طور به حتما هم وى گفتار

 واحد خبر صورت به حتى مطلب این كه صورتى در رسید، مى ما به

  است نرسیده ما دست به و نشده نقل ما براى هم

  مصاحف تمام در «هللاّ  بسم» وجود -4

طالبى از ین ندارد، راه بدان شكى هیچ كه م ست ا  كه ا

بل كه هایى قرآن مع از ق مان آورى ج عد و عث ست در وى از ب  د

مه بوده، تابعین و صحابه سم» داراى ه ند بوده «هللاّ  ب ین و ا  ا

یه مام اول در آ ئت سوره جز به ها سوره ت . بود شده ضبط برا

 آن( ص) پیامبر صحابه نبود، قرآن هاى سوره جزو «هللاّ  بسم» اگر

 ضبط و درج از صحابه زیرا كردند نمى ضبط خود هاى قرآن در را

ست، قرآن جزء كه چه آن با شدیدا قرآن، در نی ناع و ا  امت

شتند سلمانان از اى عده كه جا آن تا دا تى م عراب از ح  و ا

 .نمودند مى جلوگیرى هم قرآن گذارى نقطه

ین با ساب، ا جود ح سم» و صاحف در «هللاّ  ب صحاب هاى قرآن و م  ا

 در كه این بر است حق گواه و شاهد آنان، تابعین و پیامبر

ظر نان ن سم» آ ند هم «هللاّ  ب یاتى سایر مان ید قرآن در كه آ  مج

 .باشد مى قرآن جزء است، شده تكرار

ین از تار ا شن گف سم» ضبط كه شود مى رو  براى قرآن در «هللاّ  ب

 .ها سوره میان در بودن فاصله براى تنها نه است آن جزئیت

یل گر دل طالن بر دی ین ب یه ا ند مى كه نظر سم: »گوی ها «هللاّ  ب  تن

صله براى یان در بودن فا ست، سوره م سم» ضبط ها  سوره در «هللاّ  ب

مد ئت سوره در آن ضبط عدم و ح ست برا یرا ا گر ز ها هدف ا  تن

مت جاد و گذارى عال صله ای یان در فا یان بود ها سوره م  بر جر

 اول در نه شد مى ضبط برائت سوره اول در «هللاّ  بسم» شد، مى عكس

 فاصله نقش «هللاّ  بسم» تا نیست اى سوره آن از قبل كه حمد سوره

  كه این بر است دیگرى مسّلم دلیل خود این. كند ایفا را بودن

سم» یه «هللاّ  ب یات از مستقلى آ مد سوره آ ست ح ین در و ا  سوره ا

یت صورت به یده نازل جزئ ئت سوره در و گرد شده نازل برا  ن

 .است
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  مخالفین دالیل

 دالیل با دانند، نمى قرآن هاى سوره جزو را «هللاّ  بسم» كه كسانى

 :شود مى بررسى ذیال اینك كه كنند مى استدالل گفتارشان به چندى



ند مى -1 یق: گوی بت طر صر قرآن شدن ثا ست منح  تواتر، به ا

نابراین، چه ب بت كه هر حل آن شدن ثا ختالف م  نزاع مورد و ا

 «بسمله» بودن جزء چون و باشد قرآن جزو -(1) تواند نمى است،

 به قرآن جزء را آن توان نمى لذا است اختالف و نزاع مورد هم

 .آورد حساب

 :پاسخ

 :گوییم مى جوابشان در

( ع) بیت اهل ناحیه از قرآن به نسبت «هللاّ  بسم» بودن جزء: اوال

 گفتار مدركیت و حجیت است، گردیده ثابت قاطعیت و تواتر با

 قطعى و مسّلم( ص) خدا رسول نظر از گفتیم قبال كه چنان آنان،

ست نابراین،. ا هل از چه هر ب یت ا  ما به تواتر با( ع) ب

سد، ند بر ین مان ست ا سول خود از كه ا  تواتر با( ص) خدا ر

 .نیست شان میان در لحاظ این از فرقى ترین كوچك و است رسیده

 بسم» بودن جزء به صحابه از زیادى عده كه آن از پس: ثانیا

 به نیز فراوانى روایات و دهند مى شهادت قرآن هاى سوره از «هللاّ 

نوى تواتر طور ین به مع نى ا لت مع ند، مى دال یه كن  عده نظر

 باطل و واهى پندار یك اثر در كه جزئیت عدم درباره قلیلى

جود به مده و ست، آ مى ا ند ن چك توا مه و ضرر ترین كو  به اى لط

 .كند وارد تواتر

 وقت هر( ص) خدا رسول كه است شده نقل تواتر طور به: ثالثا

كى مود مى تالوت را قرآن هاى سوره از ی سم: »فر یز را «هللاّ  ب  ن

 هیچگاه بوده تعلیم و بیان مقام در او كه این با و خواند مى

ته ست نگف ین: ا سم» ا ست سوره جزء خوانم مى كه را «هللاّ  ب  و نی

 بر باشد مسّلمى و قطعى دلیل تواند، مى تنهایى به مطلب این

 .است قرآن از «هللاّ  بسم» كه این

 عمل كه است این گفت؛ توان مى جا این در كه چیزى تنها آرى،

 نه كند ثابت را «هللاّ  بسم» بودن قرآن تواند، مى( ص) خدا رسول

 كه زیادى روایات بر عالوه هم جزئیت اثبات در را، بودنش جزء

یق به ین در سنى و شیعه طر مده مورد ا ست، آ  به توان مى ا

 همان با و نمود استناد آوردیم، جا این در قبال كه روایاتى

 .كرد اثبات قرآن هاى سوره در را «هللاّ  بسم» بودن جزء روایات

 و پیاپى هاى نقل و تواتر اى، جمله بودن قرآن اثبات در زیرا

قین ست الزم آور ی لى ا  بودن، قرآن هاى سوره از اى سوره جزو و

 این در تواتر لزوم بر دلیلى و شود مى ثابت هم واحد خبر با

 .ندارد وجود مورد
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ند مى -2 سلم: گوی بو از م یره ا نین هر ست آورده چ سول كه ا  ر

فت مى( ص) خدا ند: گ مود خداو ماز من: فر یان در را ن  و خود م

نده سمت دو ام، ب موده ق نده براى و ام ن هد، چه هر ام ب  بخوا

نده چون پس داد، خواهم مازگزار ب ید مى ن دُ : گو  ر بِّ  للَِِ  اْلح ْم

 و نمود سپاسگزارى من از ام بنده: فرماید مى خداوند اْلعال ِمین  

ید مى چون لَرْحمنِ : گو لَرحِیمِ  ا ید مى خدا ا نده: فرما نایم ام ب  ث

فت ید چون و گ كِ : گو لدِّینِ  ی ْومِ  ماِل ید مى خدا ا نده: فرما  ام ب

اك  : گوید مى چون و نمود ستایشم دُ  ِإَی اك   و   ن ْعُب ْت ِعینُ  ِإَی  خدا ن س

ید مى ین: فرما یان در ا نده و -(1) من م شد ام ب  وى براى و با

هد، كه را چه آن هم مى بخوا ید مى چون و د ِدن ا: گو  الصِّراط   اْه

 رسید خواهد ام بنده براى من هدایت: فرماید مى خدا اْلُمسْت ِقیم  

 «1. »بخواهد او كه چه آن و

 كند مى داللت آن ظاهر كه است این حدیث این با استدالل نحوه

 اول قسمت: است یافته تشكیل قسمت دو از حمد سوره كه این بر

 قسمت و خداست براى است چهارم آیه نصف كه «نعبد ایاك» تا

صف از كه آن دوم مان ن یه ه یان تا آ شد مى سوره پا  براى با

 هم با آیات تعداد نظر از هم قسمت، دو این. است نمازگزار

 و خدا براى حمد سوره نصف كه «تنصیف» روایت هم و مساویند

 اگر ولى شود، مى تأیید و تصحیح است، نمازگزار براى آن نصف

 حدیث معناى صورت این در بدانیم، حمد سوره جزء را «هللاّ  بسم»

 سوره نمودیم، اشاره قبال كه طورى به زیرا بود نخواهد صحیح

مد ین در ح عا صورت ا فت داراى جم یه ه ست آ گر و ا سم» ا  «هللاّ  ب

 حساب آیه یك آن آخر تا الذین صراط از باید باشد، حمد جزء

جه در و شود سمت نتی هار سوره، اول ق یه چ سمت و آ  آن، دوم ق

یه دو صف و آ هد ن ضوع و بود خوا سیم مو ندى تق  دو به سوره ب

 .بود نخواهد صحیح -است آمده مذكور حدیث در كه -مساوى قسمت

 :كه است این روایت این به ما پاسخ: پاسخ

 در رجال علم دانشمندان و گردیده نقل عال از روایت این: اوال

 به توان نمى لذا اند، گفته سخن اختالف با وى تضعیف و توثیق

 .نمود اعتماد و اطمینان روایت این

یا گر: ثان لت ا ین دال یت ا شد، صحیح روا یات با با  صحیح روا

 هفت «هللاّ  بسم» با حمد سوره كه این بر كنند مى داللت كه دیگرى

  این از قسمتى ما و است مخالف و معارض آن، بدون نه است آیه

__________________________________________________ 



سلم، صحیح( 1)  بى سنن ؛6/ 2 م سائى، سنن ؛30/ 1 داود، ا  ن

1 /144. 
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 .آوردیم قبال را روایات

ثا ین: ثال یت ا لت روا ین كه ندارد دال سیم ا ندى تق سب به ب  ح

 تقسیم این كه است این ظاهر بلكه است بوده حمد سوره الفاظ

 از قسمتى كه است این منظور و است بوده معنى حسب به بندى

 قسمت و پروردگار به راجع مدلول، و معنى حسب به نماز اجزاى

 .است بندگان به راجع نیز دیگرى

 خالق میان در الفاظ نظر از را سوره كه نیست الزم بنابراین،

 .كنیم تقسیم مساوى قسمت دو به مخلوق و

 است الفاظ حسب به بندى تقسیم این كه كنیم فرض اگر: رابعا

 شاید. باشد آیات حسب به كه معلوم كجا از معانى، حسب به نه

ها ساب به تن مات ح مد سوره كل سمت دو به ح ساوى ق سیم م  تق

 كه آیاتى كلمات زیرا نباشد مساوى آیات نظر از گرچه شود مى

 آیاتى كلمات همچنین و آمده...«  نعبدو اّیاك» جمله از قبل

عد كه ین از ب له ا مده جم ست، آ ساب با ا مودن ح سم» ن  و «هللاّ  ب

 كه این بدون باشد مى كلمه ده قسمت هر و مساوى مكرراتش، حذف

 .باشد مساوى آن آیات

ند مى -3 -(1)  یل از: گوی سم» بودن جزء عدم دال تى «هللاّ  ب  روای

ست بو كه ا یره ا قل هر موده ن ین آن و ن  سه كوثر سوره: كه ا

 سوره جزء هللاّ  بسم اگر و« 2» است آیه سى ملك سوره و« 1» آیه

 گفته هریره ابو كه بود این از بیش سوره دو این آیات بود،

 .است

 نموده نقل كوثر سوره درباره هریره ابو كه روایت این: پاسخ

 آن ما و كرده نقل انس كه روایتى با بودن، صحیح فرض بر است

 «3. »است معارض نمودیم، ذكر قبال را

 صحاح تمام كه است قبول مورد و صحیح روایات از انس روایت

 .اند كرده نقل را آن« 4» «موّطأ» جز به

نابراین، یت ب بو روا یره ا ید یا را هر نار با شت ك  یا و گذا

 روایت، این كه نمود تأویل گونه بدین باید

__________________________________________________ 

 .نیاوردم دست به حدیث كتب در روایتى چنین من( 1) 



ــتدرك( 2)  ــاكم، مس ــحیح ؛565/ 1 ح ــذى، ص ــز ؛30/ 11 ترم  كن

 .516 -525/ 1 العمال،

مین در( 3)  خش ه تاب ب حت ك نوان ت یث ع هل احاد  حدیث سنت ا

 .اول

 .199/ 1 الوصول، تیسیر( 4) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  588: ص

یات شماره صى آ یان را سوره دو آن اختصا ند مى ب مام نه ك  ت

یات سم» و را ها آن آ یه «هللاّ  ب ست اى آ شتراكى ا مام كه ا  ت

شتركند، آن در قرآن هاى سوره ین م ست ا موال كه ا یان در مع  ب

 .كنند نمى حساب را آن ها سوره آیات شماره

ین در سیر جا، ا یه تف سمله» آ صل دو در «ب یان ف فت پا  كه یا

 به مربوط دوم فصل و شریفه آیه تفسیر اصل به مربوط اول فصل

 تفسیر به آینده فصل در و بود آیه عمومى نكات و كلى مسائل

 .پرداخت خواهیم حمد سوره
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 (1)- 

 حمد سوره اول بخش تفسیر

 به مربوط اول بخش: است گردیده تشكیل بخش سه از حمد سوره

 الهى جمال و كمال عالى صفات به توجه و خداوند ثناى و حمد

ست خش و ا بوط آن دوم ب هار به مر ندگى اظ ستعانت و ب  در ا

 و نیــایش دعــا، بــه مربــوط آن ســوم بخــش و اوســت پیشــگاه

 اول بخش تفسیر به فصل این در اینك و است انسانى هاى خواسته

 :پردازیم مى آن

 :است یافته تشكیل آیه سه از حمد سوره اول بخش

 «1. »الدِّینِ  ی ْومِ  ماِلكِ . الَرحِیمِ  الَرْحمنِ . اْلعال ِمین   ر بِّ  للَِِ  اْلح ْمدُ 

  قرائت نحوه

 الم و ضمه با را «الحمد» دال قرائت، علم دانشمندان اكثر -1

سره با را «للّ » نده ك ند خوا لى ا ضى و نان از بع مد» دال آ  «الح

 است، شده واقع آن از بعد كه «للّ » الم به حركت و اعراب در را

موده تابع ند و ن سره آن مان ند مى باك ضى و خوان ست بع  به در

كس ین ع ئت، ا مد» دال به را «للّ » الم قرا بل كه «الح  آن از ق



 كنند مى تلفظ ضمه با آن مانند و كرده تابع است، گفته قرار

 به نباید كه است معروف غیر و شاذ بسیار قرائت دو این ولى

 .نمود توجه ها آن

مه در -2 لك» كل یز «ما ئت ن فى هاى قرا قل مختل یده ن : است گرد

 بعضى و فلس شكل به الزم سكون با «ملك» را آن قراء از بعضى

گر یك» دی ند «مل یل مان نده فع ند خوا بو و ا فه ا  را آن حنی

 «ملك»

__________________________________________________ 

 .4 -2/ فاتحه( 1) 
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عل صیغه به ضى ف موده تالوت ما ست ن لى ا ین از یك هیچ و  ا

 نیست اعتبار داراى و توجه قابل معروف، غیر و شاذ هاى قرائت

ثر و شمندان اك لم دان ئت ع لك» را آن قرا عل شكل به «ما  و فا

لك» یا تف شكل به «م نده ك ند خوا ین و ا شهورترین دو ا  و م

 .است قرائت ترین صحیح

 است؟ بهتر قرائت دو آن از یك كدام

 از و دارد وجود «مالك» كلمه در مختلفى هاى قرائت كه گفتیم

 در ولى است «ملك» و «مالك» قرائت دو تر صحیح و مشهورتر همه

خاب كى ترجیح و انت ین از ی ئت دو ا گرى بر قرا سیار دی  سخن ب

 :اند گفته

ند مى گاهى -(1)  لك: »گوی ست، تر صحیح «ما یل به ا  كه آن دل

 اگر مثال است، «ملك» مفهوم از تر عمومى و تر وسیع آن مفهوم

  شود مى استفاده جمله این از است قوم مالك شخص فالن شود گفته

 است، كلمه اصلى مفهوم كه مالكّیت و ملكّیت حق بر عالوه او كه

شاهى و سلطنت یز پاد نان بر ن لى دارد آ گر و ند ا نى: بگوی  فال

 مفهوم كه پادشاهى و سلطنت تنها جمله این از است، قوم ملك

صلى مه خود ا شد، مى كل ستفاده با یت حق نه شود مى ا  به. مالك

بارت گر، ع لك دی هوم شامل ما لك» مف شد، مى «م لى با لك» و  «ما

 .نیست «ملك» مفهوم شامل

 است، بهتر «مالك» از «ملك» قرائت: كه گویند مى دیگرى گروه

یل به ین دل مه كه ا لك» كل با «ما مان سوى به غال ضافه ز  ا

 گردد، مى اضافه زمان سوى به كه است «ملك» كلمه بلكه شود نمى

ند مى مثال لك: »گوی صر م لوك» یا «الع صار م مة االع . «المتقّد

 یوم» و زمان سوى به كه مورد این در «ملك» قرائت بنابراین،

 .دارد برترى و رجحان است، شده اضافه «الّدین



ین نه بود ا ستدالل از اى نمو خاب و ترجیح در كه طرفین ا  انت

 ولى كنند، مى استناد و تمسك ها آن به قرائت دو این از یكى

یده به ین ما عق حث ا یده ب مى فا سا و ندارد مه  در اسا

 یكى انتخاب و دیگر قرائت بر قرائتى برترى معروف هاى قرائت

 تواتر با ها قرائت این اگر زیرا نیست، پذیر امكان ها آن از

 همه باشند، ثابت( ص) پیامبر از آور یقین و پیاپى هاى نقل و

به ها آن نى جن یدا قرآ ند مى پ فاوتى و كن یان در ت یات م  و آ

مات ست قرآن كل گر و نی ین ا ئت ا بت تواتر راه از ها قرا  ثا

شد نان -نبا مین هم حق كه چ ست ه ین در« 1» -ا گر صورت ا  ا

 شود، دیگر قرائت بطالن به قطع سبب قرائت یك امتیاز و ترجیح

 از یكى انتخاب و دیگر قرائت بر قرائتى امتیازات در تحقیق

 ندارد، مانعى ها آن

__________________________________________________ 

 .گذشت قرائات بخش در بحث این( 1) 
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 دیگر قرائت بر قرائتى ترجیح راه از كه است این در سخن ولى

 تحقیق و بحث اگر و نمود ثابت را قرائت این بطالن توان نمى

تى ترجیح در ئت بر قرائ گر قرا طالن دی بت را آن ب ند ثا  -نك

 فایده بى بحث این صورت این در -است چنین هم غالبا كه چنان

ست سّلم چون ا ست م ئت از یك هر از كه ا عروف هاى قرا  بدون م

 «1. »نمود پیروى توان مى تفاوت

 اى فایده بى بحث یك دیگر، قرائت بر قرائتى ترجیح بحث آرى،

 «مالك» و «ملك» معناى تفاوت زیرا مورد این در مخصوصا است

 به ساختگى و اعتبارى سلطنت در «ملك» كلمه كه است جایى در

ین در كه برود كار تب صورت ا ختالف به سلطنت مرا  موارد ا

 خالى گاهى و بود خواهد مالكیت با توأم گاهى كند، مى تفاوت

ما و آن از گر ا ین ا مه ا ند در كل قى اش سلطنت كه خداو  حقی

 باشد نمى متفاوت آن مراتب صورت این در رود؛ كار به باشد، مى

 یكى «مالك» كلمه با مفهوما و بوده مالكیت با توأم همیشه و

 .بود نخواهد برتر «ملك» كلمه از و بود خواهد

 اگر زمان سوى به «مالك» اضافه كه شود مى معلوم جا این از

یر در ند غ ست، جایز خداو ستلزم نی هد آن م  در كه بود نخوا

ند شد، صحیح هم خداو یرا نبا مان او ز لك كه طور ه مه ما  ه

 «مالك» كلمه پس باشد، مى هم زمان مالك واقعا است، موجودات

 و است یكسان« ملك» با خداوند در زمان سوى به شدن اضافه در

 .باشد برتر «مالك» از تواند نمى «ملك» كلمه هم نظر این از



ته گاهى -(1)  ضافه چون كه شود مى گف لك» ا  یوم» به «ما

لّدین ضافه «ا ظى ا ید و لف یف مف ست، تعر كره در لذا نی  بودن ن

 معرفه كه -هللاّ  براى تواند نمى «نكره» جمله و ماند مى باقى خود

 مراد زیرا شود خوانده «ملك» باید پس شود، واقع وصف -است

لك» از ست سلطان «م ین و ا مه ا شتن با كل نى آن دا كم در مع  ح

مد مه و جا سمى كل یر و ا شتق غ هد م ضافه و بود خوا نین ا  چ

مه، ید كل یف» مف فه را آن و بوده «تعر عین و معر  و سازد مى م

 .آمد نخواهد پیش «معرفه» بر «نكره» شدن وصف اشكال

 :دیگران پاسخ

سیر در شاف تف تاب و ك گر هاى ك ین به دی یراد ا نین ا سخ چ  پا

 توان نمى و است لفظى صورتى در فاعل اسم اضافه كه شده داده

 و حال معناى به فاعل، اسم آن كه كند تشخّص و «تعریف» كسب

نده یا شد آی لى با گر و ناى به ا ضى» مع شته و «ما  یا و گذ

 اسم اضافه صورت این در باشد، همیشگى و دوام آن، از مقصود

عل نوى فا هد مع ضاف از و بود خوا یه م سب خود ال یف» ك  «تعر

 :مانند نمود خواهد
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 «1. »ُرسال   اْلم الِئك ةِ  جاِعلِ  األْ ْرضِ  و   السَماواتِ  فاِطرِ  للَِِ  اْلح ْمدُ 

 است زمین و ها آسمان آفریننده كه است خداوندى مخصوص ستایش

 .است داده قرار رسوالنى را فرشتگان و

 معناى به اول آیه در «جاعل» و «فاطر: »بینید مى كه طورى به

ضى» لّذنب غافر» و «ما بل» و «ا وب قا یه در «الّت  براى دوم آ

شگى و دوام ست همی هار هر و ا مه چ ثر در كل ضافه ا  شدن، ا

 «مالك» اضافه. اند گرفته قرار وصف «هللاّ » براى و گردیده معرفه

 مالكیت یعنى «مالك» كلمه مفهوم زیرا است قبیل این از نیز

 از آن، اضافه بنابراین. است همیشگى قیامت، روز به خداوند

یل ضافه قب نوى ا بل و مع سب قا یف ك ست تعر سب با و ا یف ك  تعر

 .شود واقع وصف «هللاّ » براى تواند مى

 ما پاسخ

یق سخ در تحق ین پا شكال ا ین ا ست ا صال كه ا ضافه، ا عم ا  از ا

 فقط اضافه، بلكه نیست تشخّص و «تعریف» مفید معنوى، و لفظى

ید صیص مف ضییق نوع یك و تخ یره كردن كم و ت هوم دا  و مف



 قراین و شواهد از باید تشخّص و تعریف اما و است لفظ مصادیق

 .اضافه از نه شود استفاده دیگر

 این بین در فرقى كه است بدیهى: كه این مطلب توضیح و دلیل

له دو ست جم گوییم كه نی ید غالم،» ب ید غالم» یا و «لز  و «ز

مان له كه طور ه یر اول جم صیص از غ عداد كردن كم و تخ  و ت

 زیاد هاى غالم زید شاید زیرا -ندارد دیگر فایده غالم، مصادیق

 جمله مانند هم معنوى اضافه موارد در -باشد داشته متعدد و

 نیز لفظى اضافه موارد در -(1. )گردد مى حاصل تخصیص فقط دوم

 با منتها آید، مى دست به افراد كردن كم و تخصیص گونه همان

 بدون بلكه نیست اضافه از ناشى لفظ، در تخصیص كه تفاوت این

ضافه صل هم ا ضافه و شود مى حا یف جز به ا یده تخف گر فا  دی

 .ندارد

 است تخصیص مفید معنوى، خواه و باشد لفظى خواه اضافه آرى،

ید نه یف مف یین، و تعر لى تع ین و لب ا جب مط ست آن مو  كه نی

مه ضاف» كل ند «م مه یك براى نتوا فه» كل صف «معر قع و  شود وا

 تمام در كه باشد یافتن تخصیص تنها اگر بودن وصف مجّوز زیر

 وجود یكسان طور به معنوى یا و باشد لفظى خواه اضافه موارد

 از است ممكن هم آن باشد، بودن معرفه آن، مجوز اگر و دارد

ست به خارجى قرائن و شواهد ید د ستفاده و بیا یین ا  از تع

ضافه نوع دو هر در هم خارجى قرائن سان ا شد مى یك . با

نابراین، قى ب یان در فر ضافه م ظى ا نوى و لف ست مع چه و نی  هر

 اضافه، نوع دو این تفاوت در
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 .1/ فاطر( 1) 
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 .ندارد صحیحى مفهوم است، شده گفته

گرى سخن یل براى كه دی حث تكم ین در ب ید موارد ا فزود، با  ا

ین ست ا شمندان: كه ا فاق ادب دان ند ات ین بر دار گر: كه ا  ا

 واقع معرفه براى وصف باشد، مشّبهه صفت لفظى اضافه در مضاف

 و خلیل از سیبویه نباشد، مشبهه صفت مضاف اگر ولى شود نمى

 وصفى تواند مى مضافى چنین آنان، نظر به كه كند مى نقل یونس

فه براى قع معر غت در و شود وا ین براى عرب ل صف نوع ا  و و

ضافه ثال ا نى هاى م جود فراوا حل كه دارد و حث م یز ما ب  ن

 .باشد اضافه نوع این از تواند مى



ما و یه ا سیر نظر شاف تف مه كه ك لك» كل لك» در را «ما  یوم ما

لّدین ناى به «ا یت مع شگى مالك ستمرارى و همی ند، مى ا  بطالن دا

 نسبت او مالكیت و خداوند احاطه زیرا است، روشن و آشكار آن

جودات، به چه مو ستمرارى گر ست، ا لى ا مه و لك» كل ین در «ما  ا

یه لّدین یوم» سوى به آ ضافه «ا ست شده ا  در هم جزا روز و ا

نده هد آی چار به. بود خوا ید نا لك» با نده براى هم «ما  آی

 .استمرار براى نه باشد

ما قى ا ضى كه فر شمندان از بع باره دان سم در عل ا ضاف فا  م

 تعّین صورت این در باشد، گذشته و ماضى براى اگر كه اند گفته

 اگر و باشد معرفه براى صفت تواند مى و كند مى پیدا تشخّص و

 قرار معرفه براى صفت تواند نمى باشد، آینده و حال معناى به

 اگر فاعل اسم كه اند گفته چنین دو، این تفاوت در و بگیرد

 كه چیزى هر و است پیوسته وقوع به حتما باشد، گذشته براى

 تواند مى و شود مى شناخته است، یافته تحّقق و پیوسته وقوع به

 اسم اما و بگیرد قرار وصف شده شناخته و معرفه موضوع یك بر

 .ندارد را خصوصیت این باشد، آینده و حال براى كه فاعلى

 وجود به و تحقق زیرا است اساس بى نیز تفاوت این ما نظر به

 و معرفه چیز آن تا كه نیست اطالع و علم مستلزم چیزى آمدن

 و آن از اطالع عدم در گذشته و ماضى گاهى و باشد شده شناخته

 .است یكسان آینده با آن، شناخت عدم

 قاعده و ها بندى فرمول ها، تعلیل این همه: كه این سخن خالصه

ساس بى و پوچ ها، بافى ست ا ها عرب، كالم در و ا ید تن  از با

 و اعتماد آنان به و نمود پیروى فصیح -(1) هاى عرب استعمال

ستناد عد و كرد ا بى قوا ستعماالت از را عر لف ا نان مخت  به آ

 .آورد دست

  مفردات و لغات

. است مالمت و لوم ضد و سپاس معناى به كلمه این: «الحمد» -1

 انجام اختیار با كه نیك اعمال و افعال برابر در لغت این

 نفع به نیك كار این كه این از اعم شود؛ مى استعمال شود، مى

  كننده حمد خود
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شد فع به یا با گران ن لى دی مه و بل كه «شكر» كل فران مقا  ك

 رسد، مى انسان به دیگرى از كه نیكى و احسان برابر در است،

 نظر از است، ذم مقابل كه «مدح» كلمه اما و شود مى استعمال

ستعمال موارد یت ا ین و دارد عموم غت ا بر در ل  و خوبى برا

 نیكى و خوبى این خواه رود؛ مى كار به چیزى یا و شخصى نیكى



مدوح از نده مدح بر م سد كن سد یا بر ین خواه و نر كى ا  نی

 باشد، اختیارى غیر یا و انسانى فضیلت مانند باشد، اختیارى

 .«درّ » دانه درخشندگى و خورشید روشنایى مانند

لف مه در الم و ا مد» كل ست جنس براى «الح یرا ا مد، براى ز  ح

 .ندارد وجود خارج در معهودى مصداق یعنى خارجى عهد

 پیش، فصل در كلمه سه این: «رحیم» و «رحمن» و «هللاّ » -4 -3 -2

 تكرار به احتیاجى و است شده داده توضیح «هللاّ  بسم» تفسیر در

 .نیست آن

 و مصلح مالك، معناى به و شده گرفته «ربب» كلمه از: ربّ  -5

 .است آمده ریشه همان از نیز «ربیبه» و است مرّبى

مه یر در «ربّ » كل ند غ ستعمال خداو مى ا گر شود ن ضافه، با م  ا

ند مى مثال ّفینة ربّ : »گوی نى «الس شتى صاحب یع لّدار ربّ » و ك  «ا

 .خانه صاحب یعنى

مع: عالمین -6 ست ج فظ از كه ا فرد خود ل ند ندارد، م  مان

 موجودات، از متجانس مجموعه یك به واژه این. «قوم» و «رهط»

 .گردد مى اطالق

 هم گاهى و آن امثال و نبات عالم جماد، عالم: گویند مى مثال

 زمانى ارتباط هم با آن اجزاى كه گردد مى اطالق اى مجموعه به

 عالم» شود مى گفته كه این مانند باشند، داشته مكانى یا و

 .«آخرت عالم» و «دنیا عالم» ،«كودكى

یز گاهى مه ن موع در «عالم» كل مام و مج جودات ت هان مو  ج

 به دارد، وجود میانشان در كه اختالفاتى و تفاوت با آفرینش

 .رود مى كار

 گاهى. «عالمون: »گویند مى و است نون و واو با كلمه این جمع

 لغت در و «عوالم: »گویند مى و آید مى «فواعل» شكل به آن جمع

 با و باشد -عین فتح با -«فاعل» شكل به كه نیست اى كلمه عرب

 .كلمه این جز به شود بسته جمع نون و واو

 و است آمده سلطه و احاطه معناى به كلمه این: ملك -7 -(1) 

ین طه ا قت داراى گاهى سلطه، و احا عى و خارجى حقی ست، واق  ا

 موجودى هر هستى زیرا موجودات تمام بر خداوند سلطنت مانند

سته ستى و خالق واب خش ه ست ب یت و او ستقلى واقع  خود از م

 هر و اش آفریننده و اصلى علت به تعلق ارتباط همان جز ندارد

جود كن مو یدایش در مم قایش و پ تاج ب ند و مح ستى به نیازم  ه

  بخش
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 گاه هیچ و نیست نیاز بى و غنى آن از اى لحظه و باشد مى خود

 .بود نخواهد منفك و جدا احتیاج، و نیاز از

 «1. »اْلُفق راءُ  أ ْنُتمُ  و   اْلغ ِنيُّ  هللاَُ  و  

 .نیازمندید همه شما و است نیاز بى خداوند

یز گاهى ین ن بارى سلطنت، ا ضى و اعت ست قراردادى یا و فر  ا

 اموال به زید بودن مالك مثال، اشیاء به مردم مالكیت مانند

 ملكیت اموال این به نسبت كه ندارد معنى این جز خویش، شخصى

صى حق و بار وى براى خا ست شده فرض و اعت یار و ا  آن اخت

 فرض این و اوست دست در كردن استفاده و تصرف نظر از اموال

 و هــا عالقــه و مقتضــیات از یكــى وســیله بــه هــم اعتبــار و

هاى ضى قرارداد ند عار قد، مان قاع، ع یازت، ای ثال و ارث ح  ام

صل آن ما و شود مى حا یت ا ظر از ملك سفه ن بارت فال ست ع  از ا

. شود مى حاصل دیگر چیز به چیزى احاطه از كه وضعّیتى و هیأت

 آن از و است گانه نه «اعراض» از یكى فالسفه پیش در مالكیت

له به یر «جده» مقو ند، مى تعب ند كن یأتى مان طه از كه ه  احا

 .آید مى وجود به انگشتر احاطه یا و انسان سر بر عمامه

 در را معنى دو هر این و است حساب و جزا معناى به: دین -8

 مقدمه حساب، زیرا كرد منظور توان مى «الدین یوم مالك» جمله

 .جزاست روز همان عینا حساب روز و جزاست

  خداست مخصوص سپاس

ند عال خداو له با مت مد» جم عالمین رب للّ  الح ین «ال یت ا  واقع

 و حمد چه آن هر و حمد مفهوم كه شود مى یادآور بشر براى را

 .دارد او مقدس ذات به اختصاص شود، مى نامیده سپاس

ین قت یك ا سّلم حقی شنى و م ست رو یل كه ا نى دال  را آن فراوا

 :دالیل این از اى نمونه اینك. كند مى ثابت و تأیید

 آن عامل و فاعل كمال و حسن از ناشى فعلى هر كمال و حسن -1

ست ند چون و ا عال، خداو مال مت لق -(1) ك ست مط چك و ا  ترین كو

 كامل عمل یك هم او عمل و كار قهرا نیست، او در نقصى و عیب

 كه چنان بود، خواهد نقص و عیب گونه هر از خالى و شایسته و

 :گوید مى كه جا آن است آمده هم مجید قرآن در معنى این

__________________________________________________ 

 .38/ محمد( 1) 
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 «1. »شاِكل ِتهِ   ع لى ی ْعم لُ  ُكل   ُقلْ 

 .كند مى عمل خود[  خوى و خلق و] روش طبق كس هر بگو

 وى اعمال ناچار به نیست، خالى نقایص از چون خدا غیر اما

 خالى و محض نیك كه عملى پس بود، نخواهد عیب و نقص بى نیز

 كامل عمل چنین صدور و دارد اختصاص خدا به باشد، نقص هر از

 .نیست پذیر امكان او غیر از محض نیك و

ین ست ا ها كه ا قدس ذات تن مل و ا مد سزاوار او، كا  سپاس و ح

ست حال و ا ست م سى كه ا مد سزاوار او جز ك شد سپاس و ح  و با

 زیرا دارد داللت و اشارت حقیقت همین به نیز «للّ  الحمد» جمله

 ذات همان خاص نام و علم «للّ » كلمه گفتیم؛ قبال كه طورى به

قدس لى و ا ست اكم مام كه ا مال صفات ت مت و ك ست را عظ  و دارا

 او به جمله در «اختصاص الم» بردن كار به با نیز سپاس و حمد

 .است شده داده اختصاص

مام ین در هم( ع) صادق ا نین باره ا ید مى چ سترى: فرما  از ا

 این خداوند اگر: گفت پدرم بود، شده گم( ع) باقر امام پدرم

 وى خود كه گفت خواهم حمدى را خدا برگرداند، من به را استر

 چون و آوردند لجامش و زین با را استر نكشید طولى بپسندد،

 به را سرش نمود، جمع را لباسهایش و گرفت قرار آن پشت پدرم

 آن بر اى كلمه هیچ و «للّ  الحمد: »گفت و نمود بلند آسمان سوى

ضافه مود ا فت گاه آن. نن یزى: گ مد از چ  گذار فرو را خدا ح

 اختصاص خدا به را سپاس و حمد اقسام و انواع تمام و نكردم

 آن شامل جمله این كه این مگر نیست سپاس و حمد هیچ و دادم

 «2. »است

مام از باز قل( ع) صادق ا ست شده ن ند كه ا مت هیچ خداو  نع

نده بر كوچكى و بزرگ مى اش ب هد ن گر د فتن با م مد: »گ  «للّ  الح

 «3. »آورد مى بجا را ها نعمت آن همه شكر

 اولین كه است این خدا به حمد داشتن اختصاص بر دوم دلیل -2

مال كن هر براى ك عم مم قول، از ا فوس، ع ساد و ارواح، ن  اج

 از كمال این كه نیست تردید جاى و اوست هستى و وجود ،-(1)

 .اوست هم اشیاء تمام خالق و كننده ایجاد زیرا خداست سوى

ما مال ا جود هر دوم ك مان مو یازات ه صاتى و امت ست مخت  كه ا

 اختیارى گاهى امتیازات این و باشد مى آن مزّیت و فضیلت موجب

 اختیار از خارج كه چه آن پس اختیارى، غیر گاهى و است
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لوق ست، مخ عال از شك بدون باز ا گار اف هد پرورد  بود خوا

 قدرت و حیوانات در ضرر و نفع درك و نباتات در نموّ : مانند

 .ها انسان در مقاصد، بیان و نطق

ما و یازاتى ا سان كه امت یار به ان ست ها آن به خود اخت  د

 به نیز آن برگشت ولى اوست خود اختیار با گرچه است، یافته

 راست، راه به را او كه خداست همان زیرا است، متعال خداوند

 كسب استعداد و درك فرموده، رهبرى مستقیم طریق به و هدایت

 .است داده او به را امتیازات آوردن دست به و كمال و مقام

 .است شده اشاره «العالمین ربّ » جمله با نیز حقیقت این به و

 خود براى شود، مى صادر خدا از كه نیكى اعمال از یك هیچ -3

 مفهومى وى به نسبت تكامل و است مطلق كامل او زیرا نیست او

عل هر پس ندارد، لى و ف ند كه عم جام خداو هد، مى ان سان د  اح

 خواهد مخلوقات عاید تنها نفعش كه است خالصى انعام و محض

 .بود

 سود گاهى گرچه شود، مى صادر دیگران از كه نیكى افعال اما و

 ها آن سود حال، این با ولى رسد مى هم دیگران به اعمال این

له در ست شخص خود براى اول مرح مل كه ا جام را ع هد مى ان  د

یرا مال او ز ین گرو در را خویش ك مال، ا ساس و درك اع  اح

 قرآن. دهد مى انجام را آن كه است انگیزه همین به و كند مى

 :فرماید مى باره این در مجید

 «1. »ألِ ْنُفِسُكمْ  أ ْحس ْنُتمْ  أ ْحس ْنُتمْ  ِإنْ 

 .اید كرده نیكى خودتان به كنید، نیكى اگر

 باشد، دیگران براى فقط سودش كه خالص نیكى و محض احسان پس

 حمد سزاوار كه اوست تنها بنابراین بس، و است پروردگار فعل

 الرحمن» جمله با نیز مطلب این به و او غیر نه است سپاس و

 .است گردیده اشاره «الّرحیم

 در ثنا و حمد كه كنیم مى اضافه نیز را نكته این جا این در

 شخص كه است اساس این بر گاهى نیك، كارهاى و افعال برابر



مد ناگو و حا مت ث عال ارزش و عظ یك اف سان ن نده اح  یا و كن

 كه این بدون است نموده درك را او ستایش قابل و عالى صفات

 وى از ترسى یا و او احسان به نظرى و بخشش و بذل به توجهى

شته شد، دا مان با مد به را او شناخت، و درك ه  بر سپاس و ح

 .انگیزد مى

 عطایاى و الطاف به توجه اثر در سپاس و حمد این نیز گاهى و

 و اوست احسان به عالقه و طمع علت به گاهى و است نعمت صاحب

 و حمد كه است این شود، مى واقع او، از ترس اثر در هم گاهى

__________________________________________________ 
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 هاى انگیزه و علل این همه به و دارد مختلفى هاى انگیزه سپاس

 به آن اختصاص علت و رفته اشارت سوره این در حمد، چهارگانه

 .است گردیده روشن پروردگار اقدس ذات

ضیح ین تو له در: كه ا مد» جم مال به «للّ  الح قت و ك تى لیا  ذا

گار لین كه پرورد لت او یزه و ع مد انگ ست، سپاس و ح شاره ا  ا

 را كمال صفات تمام -(1) پروردگار اقدس ذات كه است گردیده

مام از و دارا یوب ت قایص و ع نزه ن ست و م جه در و مبرا   نتی

 .ثناهاست و حمدها اقسام و انواع تمام سزاوار ذاتا

له در عالمین رب» جم یزه به «ال مد دوم انگ شاره ح ست شده ا  ا

لق كه جاد و خ مام ای جودات، ت مت مو جود نع ستى، و و یت ه  ترب

 خداست از همه و همه پرورش و رشد عوامل تمام و جسمى و روحى

 سپاس و حمد را او نیكى، و احسان همه این برابر در باید و

 .گفت

له لّرحمن» جم لّرحیم ا یزه «ا مد سوم انگ یان را سپاس و ح  ب

 رحمت سرچشمه و رحیم و رحمان خداوند، چون: گوید مى و كند مى

 امیدوار وى مراحم و الطاف و ها نیكى و احسان به باید. است

 و احســان بــه امیــدوارى و توقــع همــان اقتضــاى بــه و بــود

یت ند هاى عنا ست خداو ید كه ا مد و ستود را او با نایش و ح  ث

مود، ظر در با ن ین گرفتن ن ته ا لوم نك یه كه شود مى مع  آ

مان» لّرحیم الّرح مد سوره در «ا كرارى ح ید براى یا و ت  تأك

ست، كه نی له در بل یه در) اول مرح سم» آ  و تیمن براى «هللاّ  ب

 حمد تمام داشتن اختصاص علت بیان براى دوم مرحله در و تبرك

 .است آمده خدا به سپاس و



 سپاس و حمد چهارم علت و انگیزه نیز «الّدین یوم مالك» جمله

 كه سازد مى متوجه حقیقت این به را انسان و كند مى بازگو را

یان شت و پا مام برگ مال ت مور و اع مه ا سان ه ست، به ها ان  او

 اعمال مجازات و حساب. اوست با بازپسین روز سلطنت و حكومت

ها ست در تن ست د ید پس. او سیم او از با فت از و بتر  او مخال

 .باشیم گزارش سپاس و بگوییم ثنا و حمد را او و بپرهیزیم

 صاحب و «الدین یوم مالك» از منظور: دیگر تفسیر و بیان با

 روز. است دادگسترى و عدل روز روز، آن كه است این جزا روز

 بخشش و عدل یعنى صفت دو این چون و است خداوند بخشش و بذل

خوردار كامال ها آن از روز آن در كه و  صفات از شوند، مى بر

 این مقابل در را خدا باید ناچار به است، الهى عظمت و جمال

مد و ستود بزرگ، صفت دو نایش و ح مود ث مان ن  در كه طور ه

 سزاوار رسد، مى انسانها به جهان این در كه وى عنایت برابر

 .باشد مى ثنا و حمد

 فصل در خدا یارى به و حمد سوره اول قسمت تفسیر بود، این

نده سیر به آی مین تف خش دو یه كه سوره ب بادت آ ستعانت و ع  ا

 .پرداخت خواهیم باشد، مى
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 (1)- 

 حمد سوره دوم بخش تفسیر

 «1. »ن سْت ِعینُ  ِإَیاك   و   ن ْعُبدُ  ِإَیاك  

 :مفردات و لغات

 :است آمده معنى سه به لغت در كلمه این: عبادت

 :مانند باشد، مى فرمانبردارى و «اطاعت» معناى به گاهى -1

ُدوا ال أ نْ  آد م   ب ِني یا ِإل ْیُكمْ  أ ْعه دْ  ل مْ  أ    ل ُكمْ  ِإَنهُ  الشَْیطان   ت ْعُب

 «2. »ُمِبین   ع ُدو  

یا مان شما با من آ ستم؟ پی ندان اى نب عت كه آدم فرز  اطا

ید شیطان شمنى شما براى او كه نكن ست د شكار ا ناى -2! آ  مع

 :مانند است، ذلت و تذلل خضوع،: عبادت دوم

 «3. »عاِبُدون   ل نا ق ْوُمُهما و   ِمْثِلنا ِلب ش ر ْینِ  ُنْؤِمنُ  أ   ف قاُلوا

ند ها آن یا: گفت سان، دو به ما آ ند ان مان همان مان خود  ای

 از و -(1! )هستند؟ ما بردگان ها آن قوم كه حالى در بیاوریم



 زیاد و است تر بیش آن در مرور و عبور كه را راهى جاست این

 قرار عابرین پاى زیر در

__________________________________________________ 
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 .نامند مى «معبد» گیرد، مى

مه هم گاهى -3 بادت كل ناى به ع ستش مع ستعمال پر  شود، مى ا

 :مانند

 «1. »ِبهِ  ُأشِْرك   ال و   هللاَ   أ ْعُبد   أ نْ  ُأِمْرتُ  ِإَنما ُقلْ 

 .نورزم شرك او به و بپرستم را هللاّ  كه مأمورم من! بگو

 طورى به رود، مى كار به معنى همین در غالبا «عبادت» كلمه

گر كه نه بدون ا ید از خالى و قری ستعمال شرط و ق  گردد، ا

 .فهمند مى را معنى همین آن، از مردم

 :دارد مختلفى معناهاى «عبد» كلمه

لق در گاهى سان مط چه رود مى كار به ان شد آزاد گر یرا با  ز

 برابر در فطرتا و است پروردگار شده تربیت و آفریده انسان

 نواهى و اوامر برابر در عمال شاید گرچه است خاشع و خاضع او

 .كند سركشى و تمرد وى

 مملوك عبد، زیرا باشد مى سپرده سر و برده معناى به هم گاهى

ست یار و ا ست در وى اخت لك د شد مى ما قع در. با سبت وا  به ن

 .دارد مملوكیت و سپردگى سر مالك

 نسبت كه كسى بر و رود مى كار به تر وسیع معناى یك در گاهى

 از غیر به توجهى كه طورى به دهد مى فراوان اهمیت چیزى به

 سید حضرت گفتار جاست همین از و شود مى گفته «عبد» ندارد آن

 (:ع) الشهدا

اس ید الّن لّدنیا عب لّدین و ا عق ا لى ل سنتهم ع نه ال  ما یحوطو

 «2. »الّدّیانون قلّ  بالبالء مّحصوا اذا و معایشهم درت

نى ندگان مردم یع ند ب ین. دنیای قه د بان لقل ست آن ز  تا ها

 پیش امتحان روز چون و زنند مى دین از دم چرخد، مى شان زندگى



ید، نداران آ قدر دی ند كم چ یز گاهى! بود؟ خواه بد» ن  به «ع

 همین به زیر آیه در و شود مى گفته فرمانبردار و مطیع شخص

 :است آمده معنى

 «3. »ِإسْراِئیل   ب ِني ع َبْدت   أ نْ 

 .است داده قرار خویش فرمانبردار و برده را اسرائیل بنى
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 گونه دو به كلمه این. است خواستن كمك معناى به: استعانت

سطه بى سطه با یا و وا عّدى «باء» وا ستعمال و مت . شود مى ا

 مدد درخواست او از یعنى «به استعنت» و «استعنته» گویند مى

 .نمودم یارى و

 (1)- 

  ادبى نكته یك

 مقدم حصر افاده براى و است مفعول مورد دو هر در ،«اّیاك» 

 از یعنى خطاب سیاق به غیبت سیاق از آیه این در و است شده

 كه انتقال این علت و است گردیده منتقل شخص دوم به شخص سوم

 :باشد تواند مى چیز دو از یكى شود، مى نامیده «التفات»

 این بر دارند داللت شده، واقع آیه این از قبل كه جمالتى -1

ند كه عال خداو لك مت بى و ما مام مر جودات ت نده و مو  گردان

 است آن مقتضى صفت، این و است ها آن زندگى و هستى شئون تمام

مام كه شیاء ت جودات و ا لم در مو ضر او ع شند حا  به او و با

 باشد داشته احاطه موجودات تمام به اعمالشان و بندگان تمام

مت روز در تا بر در قیا عت برا نان اطا هد پاداش آ  بر و د

صیت فر شان مع ند كی مین و كن نى ه ضور و مع بر در بندگان ح  برا

ضا او ند مى اقت نان كه ك یز آ شان ن شگاه در را حضور  او پی

هار ند اظ طب را او و كن ند قرار مخا ند و ده اك: »بگوی  اّی

بد قت -2 «نع بادت حقی ستش، و ع ضوع پر نده كردن خ ست ب  در ا

بر گارش برا ین به پرورد هت ا بى او كه ج ست و مر ست سرپر  و او

مورش یار در ا ست با و بوده وى اخت  آن كه شود مى اداره او د

 كه است مربى حضور مقتضى نیز ربوبّیت. گویند مى «ربوبّیت» را



 عهده به را خویش شده تربیت و بنده شئون تدبیر و تربیت تا

 معبود حضور عبادت، مانند نیز خواستن كمك و استعانت. بگیرد

بى و یرا دارد الزم را مر ستقالل عدم ز سان ا یاز و ان  به وى ن

یت و یارى ند عنا ضى خداو ست آن مقت  مدد پیش در او كه ا

 محقق وى طرف از یارى و اعانت تا باشد داشته حضور خواهنده

 .گردد

 خداوند برابر در را خود استعانت و عبادت مقام در بنده پس،

  كند مى خطاب حضورا را او جهت همین به غایب، نه بیند مى حاضر

 اّیاك. »طلبم مى یارى تو از و پرستم مى را تو تنها: گوید مى و

 «نستعین اّیاك و نعبد

 تفسیر

 توصیف و تمجید را خود گذشته، آیات با خداوند كه آن از پس

 بخوانند را شریفه آیه این كه دهد مى یاد بندگانش به نمود،

 كسى خدا جز به آنان كه باشند معترف آن حقیقت و مفهوم به و

مى ستایش را ند ن سى از و كن ستعانت او جز به ك  مدد و ا

 و فقیر ذاتا خدا از غیر موجودات تمام زیرا جویند نمى
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 الهى توجه و عنایت كه این مگر یكسانند عدم با بلكه عاجز

 .باشد حالشان شامل

ین پس نین ا جودى چ صل در هم كه مو ستى ا مه در هم و ه  ادا

 و پرســتش ســزاوار دارد، دیگــرى بــه احتیــاج وجــودش هســتى،

 هم با نقص و كمال نظر از گرچه ممكنات تمام و نیست استعانت

ند لى متفاوت جز صفت در و یاج، و ع كى هم با احت ساوى و ی  م

 خدا اراده و حكم تحت در ها آن همه كه این در و -(1) هستند

 :فرماید مى خداوند كه چنان یكسانند و سهیم باشند، مى

 «1. »اْلعال ِمین   ر بُّ  هللاَُ  ت بار ك   األْ ْمرُ  و   اْلخ ْلقُ  ل هُ  أ ال

 فرمان به و او آن از[  جهان] تدبیر و آفرینش كه باشید آگاه

 .است او

 «2. »اْلم ِصیرُ  هللاَِ  ِإل ى و   األْ ْرضِ  و   السَماواتِ  ُمْلكُ  للَِِ  و  

ست براى از و مت خدا سمان سلطنت و حكو مین و ها آ شت و ز  بازگ

 .اوست سوى به[  موجودات تمامى]

 حكومتش و امر در و كند معارضه او سلطنت در بتواند كه كیست

 برآید؟ محاّجه مقام به وى با



ست كه صورتى در شنده او نده و بخ هد كه را چه آن. گیر  بخوا

 .دهد مى فرمان بخواهد، كه چنان آن و دهد مى انجام

 او جز به كسى از و كند نمى ستایش را خدا جز به مؤمن شخص پس

ستعانت مى ا ید ن یرا جو یر ز گان خدا از غ تاج هم  و صرفند مح

بود ید مع نى با یاز بى و غ شد ن نه و با ست چگو یرى كه سزا  فق

 كند؟ ستایش را فقیرى خود همچون

 اقتضاى كه آید مى بر چنین خالصه طور به گفتیم، چه آن همه از

 نیاز و نكند عبادت را كسى خدا جز به انسان: است این ایمان

 اتكا كسى بر او جز به و نبرد كسى پیش به او جز به را خود

ماد و ید اعت سى از او جز و ننما گر ك ستعانت دی ید ا  و نجو

بد یارى یر در و نطل ین غ گارش و خدا به صورت ا  شریك پرورد

بر در و داده قرار لك برا هى، سلطنت و م جود ال گرى مو  را دی

 غیر و حتمى فرمان كه صورتى در است، برگزیده حكومت به نیز

 مــورد ایــن در كــه اســت ایــن از غیــر الهــى، تغییــر قابــل

 :فرماید مى

 «3. »ِإَیاهُ  ِإالَ  ت ْعُبُدوا أ الَ  ر بُّك    ق ضى و  

 !نپرستید را او جز كه است داده فرمان پروردگارت و
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 بخش كه «نستعین اّیاك و نعبد ایاك» آیه تفسیر خالصه بود این

مد سوره دوم شكیل را ح هد مى ت ین در و د یه ا ضوع دو به آ  مو

سیار هم ب شارت م ته ا ست رف بادت: »ا ستعانت و ع  دو در كه «ا

 .پرداخت خواهیم آن توضیح به بحث تكمیل براى آینده فصل

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  604: ص

 (1)- 

  اطاعت و عبادت مسئله

 (2)- 



  عبادت در توحید

 و شك آن به نسبت تواند نمى مسلمانى هیچ كه مطالبى از یكى

( پرستش معناى به) عبادت كه است این دهد، راه خود به تردید

قط صاص خدا به ف تیم هم قبال. دارد اخت فظ گف بادت» ل  در «ع

 به عبادت كردن مختص و دارد انصراف معنى همین به اطالق مقام

مان خدا ید» ه بادت در توح ست «ع ید و ا بادت در توح  از هم ع

ید حد خداى ذات توح شمه وا یرد مى سرچ یامبران كه گ  براى پ

 نیز آسمانى هاى كتاب و اند آمده مسئله همین تعلیم و ترویج

 :گوید مى كه جا آن اند شده نازل منظور همان به

عال ْوا اْلِكتابِ  أ ْهل   یا ُقلْ   أ الَ  ب ْین ُكمْ  و   ب ْین نا س واء   ك ِلم ة    ِإلى ت 

د   ِْرك   ال و   هللاَ   ِإالَ  ن ْعُب هِ  ُنش ِذ   ال و   ش ْیئا   ِب نا ی َتخ ضا   ب ْعُض با   ب ْع  أ ْربا

 «1. »هللاَِ  ُدونِ  ِمنْ 

گو هل اى! ب تاب ا ید ك یان كه سختى سوى به بیای  شما و ما م

سان ست یك ند جز كه ا نه خداو ستیم را یگا ضى و نپر  ما از بع

 ایمان پس! نپذیرد خدایى به یگانه، خداى جز به را دیگر بعض

 این كه این از اعم شود، نمى جمع خدا غیر عبادت با خدا به

 یگانگى و توحید انكار و خالق تعدد به عقیده از ناشى عبادت

شد خدا یده از یا با جاب به عق سطه و ح  و خالق بین گرى وا

 و فاسد تفاوت، بدون عقیده، دو هر كه گیرد مى سرچشمه مخلوق

 مبتال فاسد عقاید این به گروهى متأسفانه ولى است، آمیز شرك

ند شده ند و ا لوق و خالق بین ما كه معتقد جاب مخ صله و ح  فا

جود عا دارد، و لق نداى و د مى خالقش به خ سد ن باط و ر  ارت

 در. نیست پذیر امكان او براى خدا با مستقیم
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 و خدایان به خدا، با ارتباط در را خود انسان دیدگاه، این

 به را او تا پرستد مى را ها آن و بیند مى نیازمند واهى وسایط

 .سازد مرتبط و نزدیك خدایش

 تشكیالت مانند را الهى تشكیالت پندار، و عقیده این طرفداران

 رعایا از سالطین چون كه پندارند مى ها آن دسته و دار و سالطین

 است این رسد، نمى او به آنان دست و دورند خویش ملت افراد و

 دانند مى محتاج روابطى و وسایط به را خود ناچار به مردم كه

 در آنان نیازهاى رفع و مشكالت حل در كه پرستند مى را ها آن و

 .كنند وساطت شان سالطین و آنان میان



ند -(1)  یده دو هر سبحان خداو یدگاه و عق نى را د  هم یع

 آیه این در را وسایط به اعتقاد هم و خالق تعدد به اعتقاد

 و باطل را ها آن و كرده محكوم مجید قرآن دیگر آیات و شریفه

 :است نموده معرفى اساس بى

ما -1 یده ا ند: اول عق قام در خداو طال م ین اب یده ا  كه عق

 :فرماید مى چنین است، خدایان تعدد همان

 «1. »ل ف س د تا هللاَُ  ِإالَ  آِله ة   ِفیِهما كان   ل وْ 

گر سمان در ا مین و آ گرى خدایان[  هللاّ ] جز ز ساد بود، دی  در ف

 .شد مى ایجاد ها آن

 ب ْعُضُهمْ  ل ع ال و   خ ل ق   ِبما ِإله   ُكلُّ  ل ذ ه ب   ِإذا   ِإله   ِمنْ  م ع هُ  كان   ما و  

 «2. »ی ِصُفون   ع َما هللاَِ  سُْبحان   ب ْعض    ع لى

بود و گرى مع ست او با دی گر كه نی نین ا  از یك هر شد، مى چ

قات خدایان ند مى اداره و تدبیر را خود مخلو ضى و كرد  بر بع

 چه آن از است منزه و پاك خداوند. جستند مى برترى دیگر بعض

 .كنند مى توصیف[  مشركین]

ما -2 یده ا مان كه: دوم عق یده ه سایط به عق ست و  از و ا

سه ستگاه مقای هى د ستگاه به ال شرى سالطین هاى د یده ب  زای

 مختلفى بیانات با را غلط پندار و عقیده این خداوند شود، مى

 خواهد مى دلیل عقیده این طرفداران از گاهى و سازد مى محكوم

طرت، راه از و جدان ف نان و ساس بى بر را آ یده بودن ا  شان عق

 :گوید مى كه جا آن سازد، مى متوجه
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 «1. »صاِدِقین   ُكْنُتمْ  ِإنْ  ُبْرهان ُكمْ  هاُتوا ُقلْ  هللاَِ  م ع   ِإله  

 اگر كه بگو هست، هم دیگرى خداى[  حقیقى] خداى وجود با آیا

ست ید، مى را یل گوی ید را تان دل دُ  قاُلوا! بیاور ناما   ن ْعُب  أ ْص

ها ف ن ظ لُّ   ی ْنف ُعون ُكمْ  أ وْ . ت ْدُعون   ِإذْ  ی سْم ُعون ُكمْ  ه لْ  قال  . عاِكِفین   ل 

 «2. »ی ْفع ُلون   ك ذِلك   آباء نا و ج ْدنا ب لْ  قاُلوا. ی ُضرُّون   أ وْ 



ند ستیم مى را ها بت ما گفت مه و پر بادت مالزم روزه ه  ها آن ع

 كه گاه آن شنوند مى را شما صداى آیا: گفت[  ابراهیم] هستیم

 رسانند؟ مى ضررى و نفع شما بر یا خوانید مى را ها آن

 چنین نیز ما] یافتیم چنین را خود پدران بلكه نه،: گفتند

 .[كنیم مى

 خود خودبه كه نماید مى آورى یاد آنان براى را اى نكته گاهى

 نفع به قادر چه آن كه شوند متوجه و ببرند پى شان اشتباه به

. ندارد نیز گرفتن پس یا و بخشیدن قدرت نیست، رساندن ضرر و

 او دست در میراندن نه ضررى، نه و رساند مى آنان به نفعى نه

 .بخشیدن زندگى و حیات نه و باشد مى

 و باشد ضعیفى مخلوق جز به تواند نمى موجودى چنین بنابراین

سته ست، شای سانى نی قل داراى كه ان كر و ع شد، مى تف نین با  چ

 :بپذیرد خداوندیش به و بپرستد را ضعیف مخلوق

ُدون   أ   قال   نْ  ف ت ْعُب رُُّكمْ  ال و   ش ْیئا   ی ْنف ُعُكمْ  ال ما هللاَِ  ُدونِ  ِم  ُأف  . ی ُض

 «3. »ت ْعِقُلون   ف ال أ   هللاَِ  ُدونِ  ِمنْ  ت ْعُبُدون   ِلما و   ل ُكمْ 

 ترین كوچك كه پرستید مى را چیزى خدا جز آیا: گفت[  ابراهیم] 

 از غیر چه آن بر و شما بر افّ ! ندارد؟ شما به ضررى و نفع

لْ [ ندارید؟ عقل و] كنید نمى اندیشه آیا پرستید، مى خدا  أ   ُق

 «4. »ن ْفعا   ال و   ض رًّا ل ُكمْ  ی ْمِلكُ  ال ما هللاَِ  ُدونِ  ِمنْ  ت ْعُبُدون  

گو نان به ب یا: آ یر آ یزى خدا از غ ستید مى را چ لك كه پر  ما

یان و سود ست ز فع قدرت و نی ساندن ضرر و ن  را شما به ر

 و   اَتخ ُذوهُ  س ِبیال   ی ْهِدیِهمْ  ال و   ُیك لُِّمُهمْ  ال أ َنهُ  ی ر ْوا ل مْ  أ  ! ندارد؟

 «5. »ظاِلِمین   كاُنوا
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 آنان و گوید نمى سخن آنان با[  گوساله] آن كه دیدند نمى آیا

هى به را مى هدایت را ند، ن ته[  خدایى به] را آن ك ند گرف  و ا



 كه مطلب این[ اند داشته روا ظلم خویشتن بر و] اند شده ستمگر

 روشن فطرى، و عقلى قانون یك نیست، ستایش قابل هرگز مخلوق

 و كس همه و چیز همه خدا، جز و است شمول همه و عام مسّلم، و

  طور به ها آن پرستش كه گیرد مى بر در نیز را پیامبران حتى

لى قل خالف ك طرت و ع سانى ف ظر از و ان قل، ن سالم و قرآن ع  ا

 :كند مى بیان چنین را حقیقت این قرآن و است ممنوع

ن   ِعیس ى یا هللاَُ  قال   ِإذْ  و   -(1)  ت   أ   م ْری م   اْب ت   أ ْن  ِللنَاسِ  ُقْل

ُِذوِني نْ  ِإله ْینِ  ُأمِّي و   اَتخ ُْبحان ك   قال   هللاَِ  ُدونِ  ِم ونُ  ما س ي ی ُك  أ نْ  ِل

ول   ي ل ْیس   ما أ ُق تُ  ِإنْ  ِبح ق   ِل هُ  ُكْن ي ما ت ْعل مُ  ع ِلْمت هُ  ف ق دْ  ُقْلُت  ِف

  ل ُهمْ  ُقْلتُ  ما. اْلُغُیوبِ  ع المُ  أ ْنت   ِإَنك   ن ْفِسك   ِفي ما أ ْعل مُ  ال و   ن ْفِسي

 «1. »ر َبُكمْ  و   ر بِّي هللاَ   اْعُبُدوا أ نِ  ِبهِ  أ م ْرت ِني ما ِإالَ 

 مردم به تو آیا: گفت مریم بن عیسى به خداوند كه گاه آن و

 به خدا از غیر معبود دو عنوان به را مادرم و من كه گفتى

 من![. من پروردگار اى] تو منّزهى: گفت او! برگزینید؟ خدایى

سته كه را چه آن ندارم حق ست، من شای گویم؛ نی گر ب نین ا  چ

 من جان و روح در چه آن از تو. دانى مى تو باشم، گفته سخنى

. نیستم آگاه توست[  پاك] ذات در چه آن از من و آگاهى است،

 آن جز من. خبرى با ها پنهانى و اسرار تمام از تو یقین به

 به. ]نگفتم ها آن به چیزى دادى، فرمان آن به مرا كه را چه

 پروردگار و من پروردگار كه بپرستید را خداوندى[  گفتم ها آن

 .شماست

 محكوم دیگر راه از را وساطت به عقیده نیز گاهى مجید قرآن

نین براى جایى و ساخته كرى طرز چ سالم در تف شته ا . است نگذا

 نزدیك بندگانش به نسبت خداوند: گوید مى زمینه این در قرآن

ست تى كه طورى به ا تار ح نان سّرى گف یز را آ  و شنود مى ن

شان هد مى را جواب ستقیما و د شان تدبیر به م  پردازد، مى امور

ین با صف ا یازى و عوان به ن سایط و ا ند. ندارد و ین خداو  ا

 :كند مى بیان چنین مجید قرآن در را حقیقت

 «2. »اْلو ِریدِ  ح ْبلِ  ِمنْ  ِإل ْیهِ  أ ْقر بُ  ن ْحنُ  و  

 .تریم نزدیك قلبش رگ از ،[ انسان] او به ما و
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 «1. »ع ْبد هُ  ِبكاف   هللاَُ  ل ْیس   أ  

یا ند آ جات] براى خداو فاع و ن نده[ از د ست؟ كافى اش ب ! نی

 «2. »ل ُكمْ  أ سْت جِبْ  اْدُعوِني

ید مرا عاى تا بخوان پذیریم را شما د و   و  ! ب قاِهرُ  ُه  ف ْوق   اْل

 «3. »اْلخ ِبیرُ  اْلح ِكیمُ  ُهو   و   ِعباِدهِ 

 .آگاه حكیم اوست و است مسّلط و قاهر خود بندگان بر كه اوست

ُدوِرُكمْ  ِفي ما ُتخُْفوا ِإنْ  ُقلْ   ِفي ما ی ْعل مُ  و   هللاَُ  ی ْعل ْمهُ  ُتْبُدوهُ  أ وْ  ُص

 «4. »ق ِدیر   ء   ش يْ  ُكلِّ   ع لى هللاَُ  و   األْ ْرضِ  ِفي ما و   السَماواتِ 

 یا دارید پنهان خواه شماست، هاى سینه در كه را چه آن بگو

 چه آن از[ نیز و] داند مى را ها آن همه خداوند كنید، آشكار

سمان در مین و ها آ ست، ز گاه ا شد مى آ یزى هر بر خدا. با  چ

 .تواناست

 ر ادَ  ف ال ِبخ ْیر   ُیِرْدك   ِإنْ  و   ُهو   ِإالَ  ل هُ  كاِشف   ف ال ِبُضر   هللاَُ  ی ْمس سْك   ِإنْ  و  

 «5. »ِلف ْضِلهِ 

گر و ند ا حان براى] خداو فر یا امت ناه كی  تو به ضررى[  گ

ساند، طرف را آن او، جز كس هیچ بر هد بر گر و ساخت نخوا  ا

 .شد نتواند او فضل مانع كس هیچ كند، تو به خیرى اراده

 «6. »ق ِدیر   ء   ش يْ  ُكلِّ   ع لى ف ُهو   ِبخ ْیر   ی ْمس سْك   ِإنْ  و  

ند] و گر[ خداو یرى ا ساند، تو به خ مه براى او ر یز ه  چ

 .تواناست

 «7. »ی ْقِدرُ  و   ی شاءُ  ِلم نْ  الرِّْزق   ی ْبسُطُ  هللاَُ 

 فراوان[ بداند شایسته] بخواهد كه كس هر براى را روزى خدا

 .كند مى

 «8. »اْلم ِتینُ  اْلُقَوةِ  ُذو الَرَزاقُ  ُهو   هللاَ   ِإنَ 
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 و قدرت قوت، صاحب دهنده، روزى اوست تنها كه خداوند راستى

 .متانت

 «1. »اْلب ِصیرُ  السَِمیعُ  ُهو   و   ء   ش يْ  ك ِمْثِلهِ  ل ْیس  

 .بیناست و شنوا او و نیست او همانند چیز هیچ

 «2. »ُمحِیط   ء   ش يْ  ِبُكلِّ  ِإَنهُ  أ ال

گاه شید آ ند كه با مه بر خداو یز ه طه چ  به چه آن! دارد احا

 از خداوند كه است این شود، مى استفاده آیات این از كلى طور

قات یده و مخلو ست دور به و جدا هایش آفر ست و نی  كار از د

 آنان زندگى و هستى شئون و امور تمام بلكه است نكشیده آنان

ست در ندگان و گردد مى اداره او قدرت د یاجى وى ب  به احت

سایط ند و سیله بدان تا ندار ند به را شان حوایج و  خداو

 خداوند با پرستش و عبادت در وسایط آن نتیجه، در و برسانند

 .باشند سهیم و شریك

 انصار و اعوان به و هست كس همه با جا، همه در خداوند آرى،

سایطى و بل كه و ستش و ستایش قا شند، پر یاجى با  ندارد احت

 :فرماید مى مورد این در كه چنان

 ساِدسُُهمْ  ُهو   ِإالَ  خ ْمس ة   ال و   راِبُعُهمْ  ُهو   ِإالَ  ث الث ة    ن ْجوى ِمنْ  ی ُكونُ  ما

 «3. »كاُنوا ما أ ْین   م ع ُهمْ  ُهو   ِإالَ  أ ْكث ر   ال و   ذِلك   ِمنْ   أ ْدنى ال و  

فر سه گاه هیچ جوا هم با ن مى ن ند ن گر كن ین م ند كه ا  خداو

  مگر كنند نمى نجوا هم با نفر پنج گاه هیچ و هاست آن چهارمین

 نه و -(1) تر كم تعدادى نه و هاست آن ششمین خداوند كه این

 .باشند كه جا هر هاست آن همراه او كه این مگر آن از تر بیش

 «4. »ی شاءُ  ما ی ْفع لُ  هللاَُ  ك ذِلك  

 .دهد مى انجام بخواهد، را كارى هر خداوند گونه بدین

 «5. »ُیِریدُ  ما ی ْحُكمُ  هللاَ   ِإنَ 

 .كند مى حكم ،[باشد مصلحت و] بخواهد چه هر خداوند
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 :نتیجه

 از پرستش و عبادت كه آید مى بر چنین شد، گفته چه آن همه از

ست آن صاص و خدا بادت و دارد او به اخت یر ع  هر به خدا از غ

نوان هر به و صورت كرى و ع شد، ف ست روا و جایز با  با و نی

مین كر طرز ه یده و تف ست عق هل كه ا ید ا ستان و توح  از خداپر

 از غیر كه كسى زیرا شوند مى جدا موحد غیر افراد و مشركان

ستد را خدا هرا بپر بود را آن ق ند مى خود مع  هم كس هر و دا

 یا و كافر كند، اتخاذ خود براى را دیگرى معبود خدا از غیر

 .شد خواهد مشرك

  اسالم در اطاعت حكم

 عقال خداوند اطاعت كه نیست این در تردیدى: خدا اطاعت اما

 قرآن در خداوند و است عذاب موجب آن از تخلف و واجب همه بر

 كسانى به و فراوان پاداش و اجر كنندگانش اطاعت براى مجید

عت از كه هم یده سر او اطا فت راه و پیچ مان با مخال  او فر

 .است داده وعده دردناكى مجازات و سخت عذاب اند، پیموده

 قسم چند به شرعى حكم نظر از نیز آن: خدا غیر اطاعت اما و

 باشد مى مباح هم گاهى و حرام گاهى و شود مى واجب گاهى: است

 :است قرار بدین آن توضیح و

عت گاهى -1 یر اطا ستور با خدا غ مان و د جام خدا فر  ان

یرد، مى نى گ یه از یع گار ناح مر پرورد عت به ا  صادر آن اطا

 واقع اطاعت مورد شخص این خدا فرمان از اطاعت براى و شود مى

 خدا كه وى پاك اوصیاى و( ص) اكرم رسول اطاعت مانند شود، مى

 .است داده فرمان شان اطاعت به

 بلكه ندارد ایرادى و اشكال گونه هیچ تنها نه اطاعت نوع این

 این زیرا است الزم و واجب شرع، و عقل حكم به اطاعتى چنین

عت نوع یر اطا قت در خدا، غ عت حقی جازه به و خدا اطا  و ا

 :فرماید مى خداوند كه چنان خداست براى و خدا فرمان



 «1. »هللاَ   أ طاع   ف ق دْ  الَرسُول   ُیِطعِ  م نْ 

سى و یامبر از كه ك عت او پ ند، اطا عت را خدا ك موده اطا  ن

 .است

 «2» .هللاَِ  ِبِإْذنِ  ِلُیطاع   ِإالَ  ر سُول   ِمنْ  أ ْرس ْلنا ما و  

 از خدا فرمان به كه این مگر نفرستادیم را پیامبرى هیچ ما

 .شود اطاعت وى
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ین ست ا ند كه ا عت به كه مورد هر در خداو مان خود اطا  فر

 بر و سازد مى خود اطاعت مقرون هم را پیامبرش اطاعت دهد، مى

 :فرماید مى و دهد مى فرمان آن

 «1. »ع ِظیما   ف ْوزا   فاز   ف ق دْ  ر سُول هُ  و   هللاَ   ُیِطعِ  م نْ  و  

یامبر و خدا از كس هر و عت او پ ند، اطا ستگارى به ك  و ر

 .است گردیده نائل بزرگى پیروزى

ِذین   أ یُّه ا یا وا اَل وا آم ُن وا و   هللاَ   أ ِطیُع ُول   أ ِطیُع ي و   الَرس  ُأوِل

 «2. »ِمْنُكمْ  األْ ْمرِ 

سانى اى مان كه ك ید آورده ای عت! ا ید اطا عت و را خدا كن  اطا

ید لو و خدا پیامبر كن مر او عت گاهى -2! را األ یر اطا  خدا غ

 اطاعت و شیطان اطاعت مانند شود، مى ممنوع و نهى خدا طرف از

سانى سان -(1) كه ك صیت به را ان فت و مع ند مخال  سوق خداو

 .دهند مى

  یك نیز عقال و حرام شرع، نظر از اطاعتى چنین كه نیست شكى

  كفر حد سر به تا اطاعت این گاهى و است ناشایستى و زشت عمل

 یا و كفر به را انسان كسى كه این مانند رود، مى پیش شرك و

مان شرك هد فر عت وى از هم او و د ند اطا  در را وى سخن و ك

 :فرماید مى خداوند كه چنان بپذیرد، مورد این

 «3. »اْلُمناِفِقین   و   اْلكاِفِرین   ُتِطعِ  ال و   هللاَ   اَتقِ  الَنِبيُّ  أ یُّه ا یا

 اطاعت منافقین و كفار از و كن پیشه الهى تقواى! پیامبر اى

 «4. »ك ُفورا   أ وْ  آِثما   ِمْنُهمْ  ُتِطعْ  ال و   ر بِّك   ِلُحْكمِ  ف اْصِبرْ ! مكن



 بــا و] شــكیبا پروردگــارت، حكــم[  اجــراى و تبلیــ ] در پــس

ستقامت كار هیچ از و باش[  ا نان، از كافرى یا گنه عت آ  اطا

كن ِْرك   أ نْ   ع لى جاه داك   ِإنْ  و  ! م ي ُتش هِ  ل ك   ل ْیس   ما ِب م   ِب  ف ال ِعْل

 «5. »ُتِطْعُهما

 دهى قرار من شریك را چیزى تو كه بكوشند[  مادرت و پدر] اگر

گاهى آن از كه نان از ندارى، آ عت آ كن اطا  هم گاهى -3! م

 امرى یا و نهى كه این بدون كند مى اطاعت خدا غیر از انسان

 پروردگار سوى از
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 نه و است حرام نه اطاعت، گونه این. شود متوجه آن به نسبت

 در اطاعت كه این مگر مباح و اشكال بى است عملى بلكه واجب

 نیز صورت این در برسد، پرستش و عبادت حدّ  به و باشد حرام

 .باشد مى شرك و معصیت كه بود خواهد اطاعت دوم نوع مشمول

  خضوع و پرستش فرق

 خالق اوامر از اطاعت بر عالوه مخلوق كه نیست این در تردیدى

گارش و ید پرورد بر در با ضع او برا شع و خا شد خا  در و با

 عقل كه است مسّلم حقیقت یك این، و كند بندگى اظهار پیشگاهش

 .ندارد نیاز برهان و دلیل به و است آن گواه دو هر شرع و

ما و ضوع ا هار و خ لت اظ بر در ذ لوق، برا ند هم آن مخ  مان

 .دارد مختلفى اقسام اطاعت

  كند مى كوچكى اظهار و خضوع مخلوق، برابر در انسان گاهى -1

 مخلوق آن براى خدا سوى از خاصى منصب و مقام كه این بدون

 او اعتقاد و احساس همین و باشد معتقد احترامش و توجه مورد

ترام بر را ضوع و اح بر در خ یزد، او برا ند برانگ ضوع مان  خ

 امثال و استاد برابر در شاگرد خضوع و پدر برابر در فرزند

 .است متداول و معمول جامعه در كه عرفى هاى احترام این



 اشكالى ترین كوچك و است جایز شك بدون خضوع و تعظیم نوع این

 به منعى و نهى شارع طرف از كه این مگر ندارد وجود آن در

 و ممنوع شرعا كه خدا غیر براى سجده مانند شود، متوجه آن

 .است حرام

مام بنابراین، نواع ت سام و ا ین اق نه ا ضوع گو ظیم و خ  تا تع

 و جایز قطعا است، نیامده خدا سوى از منعى و نهى كه جا آن

شكال از خالى شد مى ا نه هیچ و با شمام آن از شرك بوى گو  است

 :فرماید مى خداوند كه چنان شود نمى

ضْ  و   ما اْخِف ناح   ل ُه لذُّلِّ  ج  ن   ا لْ  و   الَرْحم ةِ  ِم ما ر بِّ  ُق ما اْرح ْمُه  ك 

 «1. »ص ِغیرا   ر َبیاِني

 آنان برابر در لطف، و محبت از را فروتنى و تواضع هاى بال و

شاى گو و بگ گارا: ب مان! پرورد نه ه نان كه گو  كوچكى در آ

ــربیتم ــد، ت ــمول كردن ــت مش ــان رحمت ــه -(1! )ده قرارش  مالحظ

 در «جناح خفض» به آیه این در متعال خداوند كه فرمایید مى

 فرمان است، كوچكى و ذلت اظهار نهایت كه مادر و پدر برابر

 نموده نهى خدا غیر عبادت از قبلى آیه در كه این با. دهد مى

 :است فرموده چنین و
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 «1. »ِإْحسانا   ِباْلواِلد ْینِ  و   ِإَیاهُ  ِإالَ  ت ْعُبُدوا أ الَ  ر بُّك    ق ضى و  

گارت مان پرورد ستید را او جز كه داده فر  و پدر به و نپر

 .كنید نیكى مادر،

 آیه در و -است كوچكى و ذلت اظهار نوعى كه «جناح خفض» آیا

 در كه نیست نیكى و احسان همان -است داده دستور آن به پیش

 قرار خدا عبادت با ردیف هم و شده امر آن به شریفه آیه این

 است؟ گرفته

یا ین از آ یه ا ست به آ مى د ید ن ضوع هر كه آ هار و خ لت اظ  ذ

 باشد؟ خدا به شرك تواند، نمى خدا غیر براى

 منصب و مقام دیگر، انسان براى انسانى است ممكن هم گاهى -2

 احساس و اعتقاد همان اثر در و باشد معتقد خدا سوى از خاصى

بر در ضوع وى برا ند تذلل و خ لى ك ین و یده ا طل عق شد با  و با

ین ضوع ا گار اذن بدون تذلل و خ جام پرورد یرد، ان ند گ  مان



ضوع یروان كه تذللى و خ یان پ طل مذاهب و اد بر در با  برا

 .دهند مى انجام خود پیشوایان و رهبران

 و خدا به افترا تذلل، و خضوع نوع این كه نیست این در شكى

ین در بدعت ست د یل به و ا نه دال قل -سنت -قرآن) چهارگا  -ع

 :فرماید مى خداوند كه چنان است ممنوع و حرام( اجماع

 «2. »ك ِذبا   هللاَِ  ع ل ى  اْفت رى ِمَمنِ  أ ْظل مُ  ف م نْ 

 به دروغ نسبتى و ببندد افترا خدا به كه آن از تر ظالم كیست

 .دهد او

 كند مى كوچكى اظهار دیگر انسان برابر در انسان هم گاهى -3

لى مان و اذن به و ند خدا، فر هار مان  در كوچكى و ادب اظ

بر یامبر برا شینان و( ص) پ ضوع یا و وى جان بر در خ  هر برا

 اثر در و دارد نسبتى خدا به كه چیزى هر یا و مؤمن انسان

 آورده دست به خدا پیشگاه در را منزلتى و مقام نسبت، همان

 به كه ها این امثال و االسود حجر قرآن، مسجد،: مانند است،

 .منسوبند خدا

ین نه ا ضوع گو هار و خ ها نه تذلل اظ ید با تن ند توح  خداو

فات شكال از خالى و ندارد منا ست ا كه ا ظر از بل ند ن  خداو

 :فرماید مى كه چنان است پسند مورد و محبوب بسیار

ْؤِمِنین   ع ل ى أ ِذَلة   ُیحِبُّون هُ  و   ُیحِبُُّهمْ  ِبق ْوم   هللاَُ  ی ْأِتي ف س ْوف   َزة   اْلُم  أ ِع

 «3. »اْلكاِفِرین   ع ل ى

ند فرادى زودى به خداو شان كه آورد مى را ا  و دارد مى دوست

 .دارند مى دوست را خدا نیز آنان
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بر در نان برا ضع مؤم بر در و متوا  و سخت سر كافران برا

 .نیرومندند

ین آرى، ضوع نوع ا مان به كه تذلل و خ شد، مى خدا فر  در با

قع ضوع وا بر در تذلل و خ ست، برا هار خدا یت اظ ندگى و عبود  ب

شگاه در ست پی یرا او سى ز گانگى به كه ك ید و ی  خالص توح



 میراندن، و كردن زنده كه دارد عقیده و است معتقد پروردگار

 در همه و همه عقاب، و عفو بسط، و قبض دادن، روزى و آفریدن

ست ست د گر طرف از و او قد دی ست معت شینان و پیامبر كه ا  جان

 فرمانبردار و پاك بندگان ولى نیستند بیش بندگانى -(1) وى

مى و تار، در كه گرا شان به سبقت گف مى پروردگار ند ن  و جوی

 .كنند مى اطاعت وى فرمان از همیشه

 وسیله را آنان آالیش بى و پاك عقیده چنین با كسى چنین اگر

قرب شگاه به ت گار پی گاه به شفیع و پرورد هد قرار وى در  و د

 نگردیده خارج ایمان حدود از باشد، پروردگار اذن به هم آن

 .داد او به شرك نسبت نباید و است نپرستیده را خدا غیر و

 تجلیل، و احترام براى( ص) اكرم رسول كه داند مى مسلمانى هر

 قبور زیارت به و كشید مى آن به دست و بوسید مى را االسود حجر

 این قبور برابر در و رفت مى صالح افراد و شهیدان و مؤمنین

فراد ستاد مى ا فت مى سالم و ای باره و گ نان در عا آ  و كرد مى د

 همین به نیز بعد هاى دوران مسلمانان و( ص) اكرم رسول صحابه

 آن و نمودند مى زیارت را( ص) پیامبر قبر و رفتند مى پیش روش

 اكرم رسول و جستند مى تبرك آن با و بوسیدند مى را مطهر قبر

گاه به را( ص) ند در ند، مى شفیع خداو مان آورد  در كه طور ه

یاتش حال ضرت آن ح ند مى قرار شفیع را ح بور با و داد  ق

 .كردند مى رفتار چنین نیز خدا صالح بندگان و دینى پیشوایان

صحاب از یك هیچ یامبر ا ما از یا و( ص) پ شمندان، و عل  دان

 نمودند نمى آن با مخالفتى و نكرده انكار را اعمال گونه این

مد كه روزى تا بد بن اح لیم ع نى الح عروف حرا بن» به م  ا

 زدن دست قبور، زیارت براى نمودن مسافرت و شد پیدا «تیمیه

بور به سیدن و ق بور صاحبان دادن قرار شفیع و ها آن بو  را ق

 قبر كه كسانى با كه رسانید جا آن به را كار و نمود تحریم

 به زدن دست و بوسیدن وسیله به و بوسیدند مى را( ص) پیامبر

بر گوار آن ق برك بزر فت شدیدا جستند، مى ت موده مخال ین و ن  ا

 نوع بدترین و اكبر شرك هم گاهى و اصغر شرك گاهى را اعمال

 .نمود معرفى شرك

ما چون و شمندان و عل صر دان بن» معا یه ا ید «تیم  را وى عقا

 آئین مسّلمات و بدیهیات از چه آن با او كه دیدند شناختند،

 است؛ شده ثابت اسالم در كه چه آن و كند مى مخالفت است، اسالم

 آنان زیرا دادند او گمراهى و فسق به حكم نماید، مى انكار

ستند مى یات كه دان نى روا شویق در فراوا یب و ت  به مردم ترغ

یارت بور ز نان ق صا و مؤم شویق در مخصو یارت به ت بر ز  رسول ق

  آن از( ص) خدا



 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        
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 رسول كه است ها روایت این از یكى در است، گردیده نقل حضرت

 به كند، زیارت مرگم از بعد مرا كس هر: »فرماید مى( ص) خدا

ند ست آن مان یاتم حال در كه ا یارت مرا ح موده ز ست ن  و «ا

یت ها ده گر روا ضمون بدین دی سول از م قل( ص) خدا ر  گردیده ن

 «1. »است

 این برابر در را «تیمیه ابن» مخالفت علما چون كه بود این

 به و جسته تبرى و دورى وى از نمودند، مشاهده صریح روایات

 شود زندانى باید او كه گفتند -(1) و دادند فتوا اش گمراهى

 .كند توبه عقایدش و گفتار از كه آن تا

بن» كه چه آن یه ا شتباه به را «تیم ته ا ست انداخ گر) ا  ا

ین در او كه نگوییم مد كار ا شته تع جاد هدفش و دا ختالف ای  ا

 این كه پنداشته وى كه بود این( است بوده مسلمانان میان در

 .خداست به ورزیدن شرك و خدا غیر پرستش نوع یك اعمال،

 اعمال گونه این كه آنان است نفهمیده و كرده اشتباه وى ولى

 جز به و معتقدند خدا یگانگى و توحید به دهند، مى انجام را

گرى رازق و خالق او مى را دی سند ن جاد و شنا فرینش و ای  را آ

ها ست در تن ند مى او د نان هدف و دان ین از آ مال ا  جز به اع

ترام شروع اح ظیم و م نى شعائر تع یز دی گرى چ ست دی  قبال و نی

 پروردگار خود تعظیم به دینى شعائر تعظیم برگشت كه گفتیم

ست، ضوع ا بر در تذلل و خ ست، خود برا عت جز او  فرمان از اطا

قرب و خدا شگاه به ت خالص و پی قدس ذات به ا یز او ا گرى چ  دی

 چنان زیرا شود نمى دیده شرك از اثرى اعمال این در و نیست

ضیح قبال كه یم، تو ست آن شرك داد سان كه ا یر ان  را خدا غ

ستش ند پر ستش و ك ین هم پر ست ا یزى شخص كه ا  و خدا را چ

ستش سزاوار ند پر مین با و بدا یده ه ستد را او عق  در و بپر

 عقیده و عمل این ولى بساید زمین بر عبادت پیشانى برابرش

جا ظیم و ك یامبر تع شینان و پ مى جان جا؟ اش گرا مى! ك   كه تعظی

یزه ین اش انگ شد ا یامبر او كه با ست پ نان و خدا صیا ای  و او

شینان گان، و وى جان ندگان هم یز ب مى و عز ند گرا  و پروردگار

ین یز را شرافت و عزت ا ثر در ن مال ا یك اع عت و ن  از اطا

مان ست به خدا فر ند آورده د ست بدیهى و ا سلمانى هیچ كه ا  م

 ستایش را او قبر كه برسد كجا كند، نمى عبادت را پیامبر خود

 .كند

 و ها آن قبر بوسیدن و قبور اهل نمودن زیارت: كه این خالصه

ظیم نوع هر لى و تع بر در كه تجلی بور برا جام ضرایح و ق  ان



یرد، مى جه هیچ به گ نوان، هیچ به و و سوب شرك ع مى مح . شود ن

  این اگر

__________________________________________________ 

طالع براى( 1)  یات از ا ستفیض روا نى و م  جواز در كه فراوا

 ها آن هم تیمیه ابن خود حتى كه است گردیده وارد قبور زیارت

قل را موده ن ست، ن خش در( 17) شماره پاورقى به ا قات ب  تعلی

 !فرمایید مراجعه

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  616: ص

 از تجلیل و تعظیم باید شود، محسوب شرك تجلیل و تعظیم نوع

 بودن شرك نظر از زیرا داشت محسوب شرك نیز را زنده افراد

قى یان در فر نده و مرده م جود ز بن» كه صورتى در ندارد، و  ا

یه یروانش و «تیم مى پ ند ن ین به توان نى ا تزم مع ند مل  و گرد

 .بدانند شرك نیز را زنده شخص از تعظیم

شته ین از گذ گر ا ین ا نه ا مال، گو سوب شرك اع ید شود مح  با

 گفتیم كه طورى به زیرا شود نامیده مشرك نیز( ص) خدا رسول

 اعمال این كه كسى. داد مى انجام را اعمال گونه این حضرت آن

شرك را آن مرتكبین و شرك را مد، مى م یا نا ند مى آ سبت توا  ن

  با شرك كه زیرا!! حاشا و كالّ  بدهد؟ هم( ص) خدا رسول به شرك

 .ندارد تناسبى نبوت مقام

ین ست ا ید كه ا فت با ضى یا: گ یب ها شرك از بع یرادى و ع  ا

ین یا و ندارد یارت كه ا بور، ز ظیم ق یل و تع  شعائر از تجل

 دایره از پرستش قصد بدون است خدا به منسوب چه آن و الهى

 و شود نمى نامیده شرك اصال اعمال گونه این و است بیرون شرك

مال چون جویز و اول احت ما ها شرك از اى پاره ت طل حت  و با

 زیارت كه پذیرفت را دوم احتمال باید ناچار به است اساس بى

 كه اعمال گونه این و نیست شرك قبور صاحبان تعظیم و قبور

 از اطاعت و خدا عبادت واقع در پذیرد، مى انجام خدا اذن با

مان ست، فر ظیم او شت و تع نى، شعائر بزرگدا یم از دی  و عال

 :فرماید مى خداوند كه چنان است، معنویت و تقوا هاى نشانه

 «1. »اْلُقُلوبِ  ت ْقو ى ِمنْ  ف ِإَنها هللاَِ  ش عاِئر   ُیع ظِّمْ  م نْ  و  

 تقواى نشانه كار این بدارد، بزرگ را الهى شعائر كس هر و

 .است الهى

یارت جواز در -(1)  بر ز سول ق كرم ر فراد و( ص) ا یك ا  و ن

ندگان یات خدا، صالح ب نى روا قل فراوا یده ن ست گرد  كه ا



نه نده براى قبال را ها آن از هایى نمو یز خوان  بازگو عز

 .نمودیم

 خدا غیر براى سجده

 و خضوع نوع هر كه گردید روشن گفتیم، حال به تا چه آن از

 گردد، نهى خدا طرف از كه صورتى در خدا غیر برابر در تذلل

ید بدون نوع و حرام ترد ست مم چه ا ین گر ضوع ا له به خ  مرح

 است، حرام و ممنوع شرعا كه خضوع نوع این از و نرسد پرستش

كى یر براى كردن سجده ی ست غ مام كه خدا سلمانان ت ین در م  ا

 :فرماید مى مورد این در نیز خداوند و دارند اجماع مطلب

__________________________________________________ 

 .32/ حج( 1) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        
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ُْجُدوا ال َْمسِ  ت س ُْجُدوا و   ِلْلق م رِ  ال و   ِللش ِذي للَِِ  اس نَ  اَل ُتمْ  ِإنْ  خ ل ق ُه  ُكْن

 «1. »ت ْعُبُدون   ِإَیاهُ 

تابآ براى ید سجده ماه و ف نده كه خدایى براى و نكن  آفرین

 .بپرستید را او خواهید، مى اگر! كنید سجده هاست، آن

 و دارد خدا به اختصاص سجده كه گردد مى استفاده آیه این از

 :فرماید مى خداوند باز. نیست روا و جایز مخلوقى هیچ براى

 «2. »أ ح دا   هللاَِ  م ع   ت ْدُعوا ف ال للَِِ  اْلم ساجِد   أ نَ  و  

ین و ساجد كه ا ست، آن از م  خدا با را كس هیچ پس خدا

ید ین! نخوان یه ا صود به صورتى در آ لت ما مق ند مى دال  كه ك

ظور ساجد» از من مان «م فت ه ضو ه شد ع سان كه با گام به ان  هن

 آیه ظاهر از كه چنان گذارد مى زمین بر را ها آن كردن سجده

 داللت معنى بدین نیز روایتى و شود مى استفاده معنى همین هم

 «3. »دارد

  تهمت و افترا

ما سبت شیعه به چه آن ا ست شده داده ن بور به ها آن كه ا  ق

مه شوایان و( ع) ائ ند، مى سجده پی تان كن ظیم به تراى و ع  اف

ساس بى شودنى و ا ست نابخ ند و ا نان زودى به خداو  با را آ

سانى نان بر كه ك ترا آ سته اف ند، ب گاه در ا مع عدلش داد  ج

هد مود خوا ست او و ن كم ا حاكمین اح ضى و ال گر قا  آرى،!! داد

ضى نان از بع ترا در آ ستن اف فتن ناروا و ب فراط حد به گ  ا

سیده ند ر مت و ا لخ و تر بزرگ هاى ته یر و تر ت بل غ شش قا  بر بخ



ند زده شیعه ته كه جا آن تا ا ند گف بور از -(1) شیعیان: ا  ق

مه شوایان و ائ مى خاك پی ند بر مان براى و دار  سجده خاك ه

 كه گواهى تو! خدایا «عظیم بهتان هذا الّلهمّ  سبحانك» كنند مى

 «4. »عظیم و ناروا بس است بهتانى و بزرگ بس است تهمتى این

 دسترس در چاپى و خطى صورت به شیعه جدید و قدیم كتب اینك

گان قاط تر بیش در و هم یا ن شر دن ست منت مام در و ا ین ت  ا

 .است شده ممنوع و حرام خدا غیر براى سجده موضوع ها كتاب

__________________________________________________ 

 .37/ فّصلت( 1) 

 .18/ جن( 2) 

 .448/ 3 وسائل،( 3) 

گاهى براى( 4)  تى از آ سى كه تهم باره آلو  شیعه به روزه در

ست، زده خش از( 18) شماره پاورقى به ا قات ب عهمرا تعلی  ج

 !فرمایید

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  618: ص

سانى بور خاك براى كردن سجده كه ك نان به را ق سبت آ  ن

 آنان به عمدا و دانسته كه هستند مفترى اشخاصى یا دهند، مى

 هستند اطالعى بى و جاهل افراد یا و اند گفته بهتان و افترا

 تفاوت توانند نمى یا و ندارند اطالعى و خبر شیعه كتب از كه

 .بفهمند را چیزى براى كردن سجده و چیزى به كردن سجده

 اجزاى بر را پیشانى باید كه داند مى شرط نماز سجده در شیعه

صلى مین ا شت ز لوخ، سنگ، بر و گذا  از چه آن یا خاك و شن ك

مین ید مى ز ستثناى به -رو شاكى و خوراكى ا مود سجده -پو . ن

 اجزاى بر سجده از بهتر خاك بر سجده شیعه، عقیده به منتها

 الشهداء سید حضرت تربت» هم ها خاك میان در و است زمین دیگر

بازى خاطره یك كه(« ع)  در را اى سابقه بى فداكارى و جان

 اجر داراى و بهتر سازد، مى زنده افكار در خداوند از اطاعت

 .باشد مى ترى بیش ثواب و

 اهل ائمه از كه سجده موضوع در است، شیعه نظریه خالصه این

یت ندان و( ع) ب حى خا ته فرا و ست گرف ین با« 1. »ا  حال ا

 به كه گروهى را آنان و داد شیعه به شرك نسبت توان مى چگونه

 ناروا گفتار این آیا« 2! »ساخت؟ متهم كنند مى سجده خدا غیر

 است؟ بخشش و عفو قابل افترا این آیا نیست؟ افترا و

  حسینى تربت



 مانند است خاكى هم،( ع) حسین امام قبر خاك شیعه، عقیده به

گر هاى خاك یى و دی مان از جز مین ه سیع ز ست و  براى كه خدا

یامبرش نده پاك و پاك پ حل و كن ست داده قرار سجده م « 3. »ا

 ریحانه و( ص) پیامبر تن پاره كه مقدسى و پاك تربت چه ولى

 .است آرمیده آن در بهشت جوانان سّید و گرفته آغوش به را او

 فرزندان، خود، كه است دربرگرفته را شخصیتى جسد تربت، این

مام و خویش و قوم فایش یاران ت نده و خدا راه در را باو  ز

ئین ساختن گوارش جد آ سول بزر كرم ر  آزادى خاطر به و( ص) ا

 .است نموده فدا ستم، و ظلم با مبارزه و ها انسان

__________________________________________________ 

 .323 -326/ 1 وسائل،( 1) 

خش در( 19) شماره پاورقى به( 2)  قات ب فت به تعلی  و گ

 مورد این در حجاز علماى از یكى با عالیقدر مؤلف كه گوهایى

 !فرمایید مراجعه است، داشته

 .212 -213/ 1 بیهقى، سنن( 3) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  619: ص

 شرافت درس و خدا راه در فداكارى و جانبازى درس تربت، این

 و دهنده تكان خاطره یك و آموزد مى ها انسان به را فضیلت و

 این با و سازد مى زنده ها انسان ذهن در را تاریخى سابقه بى

 كه شیعه. گیرد مى خود به خاصى اهمیت و ارزش یك طبعا دالیل

 به واقع در است، قائل خاصى امتیاز و فضیلت تربت، این براى

 و آزادى انسانیت، و معنویت خدا، راه در فداكارى و جانبازى

 نهد مى ارج نیكان و نیكى به و ستم و ظلم با مبارزه حریت،

 شیعه طریق به ها این از گذشته. كند ستایش را آن كه این نه

یاتى سنى و ضیلت در روا بت ف سول از كربال تر كرم ر قل( ص) ا  ن

 «1. »است شده

 باره این در( ص) خدا رسول از روایتى هیچ كنیم، فرض اگر و

 مسلمانى هر كه نیست سزاوار و بهتر عقال آیا است، نشده صادر

شتى ین از م مراه به را خاك ا شته ه شد دا قع در و با  سجده مو

 بگذارد؟ پیشانى خاك آن به دیگر معمولى هاى خاك جاى به كردن

 مانند و است زمین جزو كه این بر عالوه -(1) خاك این زیرا

مام مین، روى هاى خاك ت شد، مى صحیح آن بر سجده شرعا ز  با

 كس هر كه این به است اى اشاره و رمز و بزرگ است درسى داراى

 و راســتین پیــرو را خــود و دارد همــراه بــه را تربــت ایــن

جاى ند، مى آن صاحب پابر ید دا یور، شجاع، حق راه در با  غ



 ضعیف نه باشد الهى عالى هدف و فكر داراى و جانباز فداكار،

ست و لزل و س نین. متز سى چ ید ك صالح راه در با مور ا سالم ا  و ا

  و مال از مقام، از خود، از سعادت و دین راه در و مسلمانان

نال مه از و م یزش ه گذرد چ ست چه هر و ب  در دارد، چه هر و ه

 .نهد پا زیر مقدس و عالى هدف این راه

 ها انسان به را درسى چنین كه عملى چنین نیست تأسف جاى آیا

موزد مى یت و سازندگى در و آ سان ترب ثر ان یق ا  شرك دارد، عم

 !انگیز؟ شگفت و آور حیرت چه! شود؟ محسوب

 (ع) آدم سجده درباره نظریاتى

 براى سجده اگر: كه این آن و است باقیمانده بحثى جا این در

یر ست جایز خدا غ شتگان سجده پس نی نه( ع) آدم براى فر  چگو

 است؟ شده جایز چرا و بوده

 مختلفى هاى جواب سؤال، این به كالم و تفسیر علم دانشمندان

 :ها آن از قسمتى اینك كه اند داده

ند مى -1 شتگان سجده: گوی ناى به( ع) آدم براى فر ضوع مع  و خ

 .آن معهود و معروف معناى به نه است كوچكى اظهار

__________________________________________________ 

سائل، به( 1)  سم از( 20) شماره پاورقى به و 326/ 1 و  ق

قات باره تعلی ضیلت در بت ف ضرت تر شهداء سید ح عه( ع) ال  مراج

 .فرمایید

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  620: ص

 :پاسخ

 آیه در كه سجده مفهوم زیرا است مردود نظریه این ما نظر به

 دو، این و است خضوع مفهوم از غیر است، آمده فرشتگان سجده

 هم قرینه و گواه داشتن بدون و دارند تفاوت هم با مفهوما

 روایات این بر عالوه. كرد تفسیر معنى بدین را آن توان نمى

 خداى به آدم، فرزندان چون كه این بر كنند مى داللت فراوانى

  سر بلندى گریه و شود مى ناراحت سخت شیطان كنند، مى سجده خود

 را فرشتگان خداوند كه اى سجده: رساند مى روایات این و دهد مى

مان آن از شیطان و ساخت مأمور آن به مود، سرپیچى فر  به ن

 بندگان كه باشد مى سجده اصلى معناى به و معروف معناى همان

 گردد مى ناراحت آن دیدن از شیطان و دهند مى انجام خدا براى

 خدا فرمان از عملى دادن انجام با انسان بیند مى كه آن چه



  ترك با شیطان ولى جوید مى تقرب او پیشگاه به و كند مى اطاعت

 .شد رانده وى درگاه از و زد سرباز پروردگارش اطاعت از آن

 داشتند مأموریت و بود خدا براى فرشتگان سجده: گویند مى -2

ین در كه له را آدم سجده ا  وى سوى به و داده قرار خویش قب

 خوانده قبله سوى به باید نماز گویند مى كه چنان كنند سجده

ند و شود یل براى خداو ظیم و تجل شتگان به آدم تع ستور فر  د

موده آدم سوى به رو كه داد جام خدا براى اى سجده و ن  ان

 .دهند

سخ یده به: پا ین ما عق یه ا یز نظر ست مردود ن یرا ا ین ز  ا

یل یه و تأو یات ظاهر با توج یاتى و آ ضوع در كه روا  سجده مو

ست، شده وارد آدم بر فات ا فت و منا كه دارد مخال ین بل  ا

 .است مخالف نیز شریفه آیه صراحت با تأویل

 سجده از جهت این به شیطان شریفه، آیه صراحت به بنا زیرا

با آدم بر ناع و ا ید امت یالش به كه ورز تر آدم از خ  و بر

 خدا براى سجده همان سجده، آن از منظور اگر و است تر شریف

ها آدم و بود به تن له جن شت، بودن قب ین در دا  گفتار صورت ا

ُْجدُ  أ   شیطان ت   ِلم نْ  أ س نا   خ ل ْق یا ِطی سى براى آ  خاك از كه ك

 شود مى بسا چه زیرا نداشت معنى ،-(1) كنم سجده اى، آفریده

 عبادت موقع در كه باشد چیزى از برتر و اشرف كننده سجده كه

 .است داده قرار خویش قبله را آن خدا

 بود، خدا فرمان به آدم براى سجده چون: گویند مى اى عده -3

 و خدا براى آن دادن انجام پس
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عت خاطر به مان و اطا ست، بوده خدا از فر ین ا ست ا  آن كه ا

قع در سجده قدس ذات بر سجده جز وا گار م یزى پرورد گرى چ  دی

 .باشد تواند نمى

ضیح ین تو یت سجده: كه ا یت و غا ضوع نها خرین و تذّلل و خ  آ

له هار مرح یت اظ ندگى و عبود ست، ب ین از ا ست ا ند كه جا  خداو

 اجازه بندگانش بر و داده اختصاص خود اقدس ذات به را سجده

 قصد به سجده این گرچه است نكرده صادر را دیگران به سجده

 خدا غیر براى كردن سجده ولى نگیرد انجام بندگى و عبودیت

گر مان به ا ند فر شد، خداو نین با مان اى سجده چ ستش ه  و پر

 نیز سجده این زیرا اوست پیشگاه به جویى تقرب و خدا اطاعت

جراى خاطر به مر ا گار ا نوان به پرورد مانبردارى ع  در فر

 .گیرد مى انجام او اقدس ذات دستور و حكم برابر



 و صحیح فرمان، چنین از متمرد افراد مجازات كه جاست این از

ست نه و روا تذار و بها مرد شخص اع سموع مت ست م ید كه نی  بگو

 برابر در خضوع و است مخلوق برابر در خضوع و تذلل سجده این

 «1. »نیست جایز هم خدا غیر

 این در نظریات ترین كامل و بهترین نظریه این ما عقیده به

 باشد خویش سرور و موال فرمانبردار باید بنده زیرا است مورد

بق و ستور ط خواه به و د مل وى دل ند ع  براى مورد هیچ در و ك

ستقالل خود ئل ا شود قا بر در» مثال كه ن ضوع شخص فالن برا  و خ

 وى دستور و اطاعت فرمان این از باید او!« كن كوچكى اظهار

جرا را ید ا بر در و نما ظر مورد شخص برا  و تذلل مولى، ن

 تذلل و كوچكى اظهار این و خضوع این ولى كند كوچكى اظهار

 خاطر به و او فرمان به زیرا است موال خود برابر در واقع در

 «2. »است گرفته انجام وى مولویت و عظمت

  نتیجه

مه از ته چه آن ه نین شد، گف ستفاده چ لى هر: شود مى ا  كه عم

 طرف از باید گیرد مى انجام پروردگار پیشگاه به تقرب براى

 عموم طور به یا و خصوص طور به عمل آن دادن انجام براى خدا

 به اجازه و امر این خواه شود، صادر اجازه و امر و دستور

 امر صدور موردى در اگر و خصوص طور به یا و باشد عموم طور

 چنین یك با عبادت و تقرب باشد، تردید و شك مورد فرمان و

  دالیل» طبق عملى

__________________________________________________ 

 فرمایید مراجعه تعلیقات بخش در( 21) شماره پاورقى به( 1) 

 !شوید آشنا مورد این در گران مكاشفه بعضى نظر با و

ضیح براى( 2)  خش در( 22) پاورقى به تر بیش تو قات ب  تعلی

 !فرمایید مراجعه

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        
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 .بود خواهد حرام و دین در بدعت ،«چهارگانه

لى ضوع در و یارت جواز مو بور ز سیدن و ق ظیم ها، آن بو  و تع

یل ضیلت با مردان از تجل سته، و ف ترام به شای ضیلت اح  و ف

ستگى نان شای طالبى از آ ست م یل با هم ها، آن جواز كه ا  دال

لى مومى و عق یات با هم و ع بت فراوان روا سّلم و ثا یده م  گرد

ست صا ا یاتى مخصو مه از كه روا هل ائ یت ا ست به( ع) ب  ما د

سیده ست، ر یان ا شن تر بیش را جر سّلم و رو یرا سازد مى م  ز

یامبر نان( ص) پ تا را آ قرون و هم فى قرآن با م موده معر  و ن



شان ند را گفتار جت قرآن مان ست، داده قرار مدرك و ح  -(1) ا

 به سنگین امانت دو شما میان در من: »است فرموده كه جا آن

 بر عالوه« 1» «بیتم اهل و عترت خدا، كتاب: گذارم مى یادگار

 طریق به كه است روایاتى ،(ع) بیت اهل روایات و عمومى دالیل

 روش و سیره همچنین و« 2» كردیم نقل قبل صفحات در سنت اهل

سلمانان شته در كه م مروز و گذ ضوع در ا یارت مو بور ز  در ق

 تثبیت و تأیید را آن بودن جایز است، بوده معمول آنان میان

 .گذارد نمى باقى آن براى سخنى و شك جاى و كند مى

 گردد؟ مى محقق چگونه شرك

 نهى مورد خدا غیر برابر در تذلل و خضوع از خاصى نوع اگر

 شود ممنوع خداست، براى گرچه عبادت نوع یك یا و گردد واقع

 حال در زنان خواندن نماز قربان، عید فطر، عید روزه: مانند

 و حرام ها این همه حرام، هاى ماه غیر در حج دادن انجام حیض،

نوع شرعا شد مى مم قاب سزاوار ها آن مرتكبین و با جازات و ع  م

 حرام هاى عبادت چنین دادن انجام حال این با ولى بود خواهند

نوع كه یده مم ست، گرد سان ا شرك را ان مى كافر و م . سازد ن

 باشد نمى كفر و شرك مستلزم حرام، كار هر ارتكاب بنابراین،

 در انسان كه این از است عبارت شرك كه گردید روشن قبال زیرا

 ولى كند كوچكى و ذلت اظهار دیگر موجود یا و انسان برابر

 و بنده را خود كننده، خضوع شخص كه انگیزه و عقیده این با

ضوع طرف ندارد خود خداى و «رب» را خ صد به و پ ندگى ق  و ب

 .كند احترام و تجلیل آن از عبودیت،

 این گرچه كند سجده خدا غیر به بندگى، قصد بدون كه كسى پس

  ولى است حرام و گناه عمل

__________________________________________________ 

 !فرمایید مراجعه تعلیقات بخش از( 1) شماره پاورقى به( 1) 

 .شود مراجعه تعلیقات بخش از( 17) شماره پاورقى به( 2) 
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 شد نخواهد دین از شدن خارج و ارتداد و كفر موجب گاه هیچ

یرا مالك ز سالم ا سلمان و ا قرار بودن، م نى شهادتین به ا  یع

ید بوت و توح ست ن مین و ا قرار ه  جان و مال شهادتین به ا

سان ترم را ان موده مح ظر از و ن نه هر از شرعى ن عدى گو  و ت

 با كه است مسّلم حقیقت یك این. دارد مى محفوظ و مصون تجاوز

یات تواتر روا قین و م یق از كه آور ی قل سنى و شیعه طر  ن

 «1. »است شده ثابت و گردیده



 «2. »ُمْؤِمنا   ل سْت   السالم   ِإل ْیُكمُ   أ ْلقى ِلم نْ  ت ُقوُلوا ال و  

سى به هار كه ك ند، مى سالم و صلح اظ ید ك سلمان تو كه نگوی  م

 بگذار ولى پرستى یكتا و توحید حقیقت است این! آرى! نیستى

فراد غرض ا صب و م مت در متع شان و ها ته ند، پیش افتراهای  برو

 روزى زیرا كنند تكفیر و بزنند تهمت ببندند، افترا بگویند،

 به بندگانش میان در روز آن در دادگر خداوند كه آمد خواهد

كم عدالت ند داورى و ح ست و ك كم او حاكمین اح ترین و ال  به

 .دادگران

 (1)- 

  پرستش هاى انگیزه

 به باشد مى ارادى عمل و اختیارى كار یك پرستش، و عبادت چون

چار ید نا سان درون در با عى ان یزه و دا جود اى انگ شته و  دا

شد مل بدان را او تا با ند ع بادت به و برانگیزا ستش و ع  پر

ین و سازد وادارش یزه ا كن هم انگ ست مم كى ا مور از ی یر ا  ز

 :باشد

 احسان به نسبت كه است اى عالقه همان انسان انگیزه گاهى -1

 نیكى اعمال پاداش و اجر و كند مى احساس خود درون در خداوند

 :است فرموده و داده وعده خداوند كه است

 «3. »األْ ْنهارُ  ت ْحِته ا ِمنْ  ت ْجِري ج َنات   ُیْدخِْلهُ  ر سُول هُ  و   هللاَ   ُیِطعِ  م نْ  و  

یامبرش و خدا كس، هر عت را پ ند، اطا ند ك  به را او خداو

شت یر از آب همواره كه سازد مى وارد هایى به تانش ز  جارى درخ

 .است

ِذین   هللاَُ  و ع د   وا اَل وا و   آم ُن اِلحاتِ  ع ِمُل مْ  الَص ر ة   ل ُه ر   و   م ْغِف  أ ْج

 «4. »ع ِظیم  

__________________________________________________ 

شنایى براى( 1)  ین با آ قت ا سالم كه حقی یره ا  مدار دا

 مراجعه تعلیقات بخش از( 23) شماره پاورقى به -است شهادتین

 !فرمایید

 .94/ نساء( 2) 

 .13/ نساء( 3) 

 .9/ مائده( 4) 
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 آمرزش دهند، انجام شایسته و نیك عمل كه كسانى براى خداوند

 .است داده وعده بزرگى پاداش و

 از كه است مجازات از ترس انسان در پرستش انگیزه گاهى و -2

قاب فت ع سد مى مخال ثر در و هرا مان ا ست ترس ه بادت كه ا  و ع

ستش ند مى پر یات در و ك ین به قرآن آ یزه ا نین انگ شاره چ  ا

 :است گردیده

 «1. »ع ِظیم   ی ْوم   ع ذاب   ر بِّي ع ص ْیتُ  ِإنْ  أ خافُ  ِإنِّي

گر من گارم ا مانى را پرورد جازات از كنم، نافر  بزرگ روز م

 .ترسم مى[  قیامت]

 «2. »ق ْمط ِریرا   ع ُبوسا   ی ْوما   ر بِّنا ِمنْ  ن خافُ  ِإَنا

 .است سخت و عبوس كه روز آن در خائفیم پروردگارمان از ما

 :است گردیده اشاره انگیزه دو هر به نیز آیات از بعضى در و

 «3. »ط م عا   و   خ ْوفا   ر َبُهمْ  ی ْدُعون   اْلم ضاجِعِ  ع نِ  ُجُنوُبُهمْ   ت ت جافى

شان شان از شب دل در پهلوهای پا و شود مى جدا بسترهای  ب

 با را خود پروردگار و آورند مى خدا درگاه به رو و خیزند مى

 .خوانند مى امید و بیم

 «4. »اْلُمْحِسِنین   ِمن   ق ِریب   هللاَِ  ر ْحم ت   ِإنَ  ط م عا   و   خ ْوفا   اْدُعوهُ  و  

 بــه خــدا رحمــت زیــرا بخوانیــد، امیــد و بــیم بــا را خــدا

 .است نزدیك نیكوكاران

لى ی ْبت غُون   مْ  اْلو سِیل ة   ر بِّهِمُ   ِإ  و   ر ْحم ت هُ  ی ْرجُون   و   أ قْر بُ  أ یُُّه

 «5. »ع ذاب هُ  ی خاُفون  

 اى وسیله جویند، مى وسیله پروردگارشان پیشگاه به تقرب براى

 .بیمناك عذابش از و امیدوارند او رحمت به و تر نزدیك چه هر

 را او كه جهت این به كند مى پرستش را خدا انسان، گاهى -3

 ذات برازندگى و شایستگى احساس تنها و داند مى پرستش سزاوار

 ذاتا خداوند چون انگیزاند، مى بر عبادت به را او الهى اقدس

 .است عظمت و جالل جمال، صفات تمام جامع و كامل جامع و كامل

 كسى كه است عبادت مرتبه ترین عالى و بهترین عبادت، نوع این

 را عبادتى چنین این تواند نمى

__________________________________________________ 

 .15/ یونس( 1) 



 .10/ دهر( 2) 

 .16/ سجده( 3) 

 .56/ اعراف( 4) 

 .57/ اسرائیل بنى( 5) 
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 و فانى حق اقدس ذات در را وجودشان كه آنان مگر دهد انجام

 موجودیتى خود براى الهى مطلق وجود برابر در و ببینند محو

 یا و بگیرند نظر در شخصى نفع شان عبادت در تا نكنند احساس

قوبتى از جه كه ع نان متو ست آ سند ا ها و بتر جه تن  به شان تو

شان شد شان خالق و پروردگار مه از او جز به و با  از و جا ه

 .كنند توجه قطع و ببرند كس همه

ها آرى، نان تن ین به كه آ له ا ندگى از مرح سیده ب ند، ر  ا

ند مى بادت توان صانه ع جام خال ند ان  در كه طورى به ده

 احساس خود در دیگرى انگیزه پروردگار پاك ذات جز عبادتشان

 این به كه نداریم سراغ را كسى( ع) معصومین جز ما و نكنند

به ندگى از مرت سد ب نین و بر جام را عبادتى چ هد ان  كه چون د

 و خالص بندگى از و اند رسیده اخالص مرحله به كه آنانند تنها

لص یده مخ ند گرد مى شیطان كه -(1) ا ند ن نان به توا یك آ  نزد

 شریفه آیه همان كامل مصداق آنان. كند اغوا را ها آن و گردد

 :فرماید مى كه هستند

 «1. »اْلُمخْل ِصین   ِمْنُهمُ  ِعباد ك   ِإالَ . أ ْجم ِعین   أل ُْغِوی َنُهمْ  و  

 .را مخلصت بندگان مگر. ساخت خواهم گمراه را ها آن همه و

لى یر( ع) ع نان ام شواى و مؤم ستش پی ندگان پر یز كن ین در ن  ا

 پرستش را تو بهشت آرزوى به یا و آتش ترس از: گوید مى مقام

. پرستم مى را تو و بینم مى پرستش سزاوار را تو بلكه كنم نمى

«2» 

ین له ا بادت از مرح ها ع یر تن نان ام فرادى و مؤم  آن چون ا

 را چیزى یا كسى خدا جز و اند رسیده عبودیت كمال به كه حضرت

مى سند ن تى و شنا شتن از ح یز خوی ند بى ن صاص خبر  و دارد اخت

ستش بادت سایر پر مان به كنندگان ع سم دو ه صر اول ق  است، منح

یرا فراد ز گر ا به آن به دی ندگى از مرت سیده ب ند نر  جز كه ا

 وجود و هستى الهى، اقدس ذات برابر در و نبینند را كسى خدا

ست به را خویش شى د سپارند فرامو كر در و ب یان و سود ف  ز

 .بپرستند خدا براى تنها را خدا نباشند، خویشتن



  شود مى روشن اى عده نظریه بودن اساس بى و بطالن مقدمه، این با

ند مى كه گر: گوی بادت ا ید و بیم از خدا ع سان ام شمه ان  سرچ

 نیست، درست عبادت این باشد، طمع یا ترس آن انگیزه و گیرد

 این به فقط هم آن گیرد، انجام خدا براى عبادت باید بلكه

هت یزه و ج قدس ذات كه انگ ند ا بادت سزاوار خداو ستش و ع  پر

 .است

ین یه ا تار و نظر هت بدین گف طل ج ست با ین كه ا له ا  از مرح

 پذیر امكان( ع) معصومین جز به بشر افراد تمام براى عبادت

 عبارت به. نیست تكلیف قابل ندارد، امكان كه چیزى و نیست

  این: دیگر

__________________________________________________ 

 .40 ،39/ حجر( 1) 

 .101/ 2 العقول، مرآت( 2) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  626: ص

 به تكلیف و است مقدور غیر عادى افراد براى عبادت از مرحله

 .است محال خدا طرف از هم مقدور غیر عمل

 كه شود مى استفاده چنین گذشته آیه دو آن از این، بر عالوه

 باشد مى صحیح گیرد، انجام طمع یا و ترس اثر در عبادت اگر

 طمع و ترس راه از كه را كسانى آیه دو این در خداوند زیرا

ند مى را خدا ند، مى ستایش و خوان  و مدح را ها آن و ستوده كن

 را عمل آن محبوبیت و صحت تعریف، و مدح این و نموده تعریف

ساند مى شعر و ر ین بر م ست ا ند كه ا نین بر خداو لى چ مر عم  ا

موده قام در و فر ثال م عت و امت مان از اطا ین وى، فر نه ا  گو

 .كند مى كفایت عبادت

مه از صومین ائ یز( ع) مع یاتى ن یده وارد روا ست گرد  به كه ا

بادتى بودن صحیح شى كه ع مع یا خوف از نا شد، ط لت با  دال

 «1. »نمایند مى

 حمد حمد، سوره اول آیات كه دادیم توضیح هم گذشته صفحات در

 جهت این از. كند مى منحصر پروردگار اقدس ذات به را سپاس و

مال داراى كه تى ك یت، داراى و ذا مت، ربوب  قدرت سلطنت، رح

ست لك و ا جازات و پاداش روز ما شد مى م نابراین. با  خود در ب

مین یات ه شاره نوع یك هم آ شأ به ا یزه و من لف هاى انگ  مخت

 .دارد وجود خداوند پرستش و عبادت

 :خالصه



 و عبادت كه آید مى بر چنین خالصه طور به شد، گفته چه آن از

ستش ین از یا پر شمه جا ا یرد مى سرچ ستش كه گ نده، پر مال كن  ك

 پرستش و عبادت براى را او بودن سزاوار و استحقاق و معبود

ند مى درك ین بر را او و ك ساس ا ستد، مى ا ین پر بادت نوع ا  ع

مان بادت ه حرار ع مردان و ا ست آزاد جه بدون كه ا لب به تو  ج

 .پردازند مى خدا پرستش و عبادت به ضررى دفع یا و منفعتى

 و نعمت كننده، عبادت -(1) كه شود مى ناشى جا این از یا و

سان بود اح موده درك را مع شم و ن مع چ عام بر ط  و بذل و ان

 و تجار عبادت همان عبادت، نوع این و است دوخته او هاى بخشش

 انجام را كارى پاداش، و سود براى كه است مزدبگیر اشخاص یا

 .دهند مى

 سطوت به انسان كه شود مى ناشى جا این از عبادت نیز گاهى و

هر و ضب و ق مرد مجازات از ترس و برده پى خدا غ  مخالفت، و ت

 بردگان عبادت عبادت، نوع این و دارد مى وا عبادت به را او

ست بندگان و موال كه ا قاب از ترس مع تاب و ع نان موال، ع  را آ

 .دارد مى وا نیك عمل و كار به

__________________________________________________ 

گاهى براى( 1)  قت از آ یت حقی یزه و ن بادت هاى انگ  به ع

 !فرمایید مراجعه تعلیقات بخش از( 24) شماره پاورقى

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  627: ص

  شفاعت و استعانت مسئله

  خداست به منحصر استعانت

تیم پیش صفحات در یه در كه گف سیر مورد آ نى تف اك   در یع  ِإَی

دُ  اك   و   ن ْعُب ْت ِعینُ  ِإَی ضوع دو به ن س سیار مو هم ب شارت م مده ا  آ

 گو و گفت مورد گذشته فصل در كه است عبادت موضوع یكى است،

 توضیح به فصل این در كه است استعانت موضوع دوم گرفت، قرار

 و محذور هیچگونه شرعا و عقال: گوییم مى اینك و پردازیم مى آن

 از و خدا غیر از مقاصدش و افعال در انسان كه ندارد مانعى

 ها آن از و بجوید استعانت افعال، و اعمال از حتى و مخلوقات

هد یارى و مدد ستمداد و بخوا ند، ا ند ك عال خداو ین در مت  ا

 :فرماید مى باره

 «1. »الَصالةِ  و   ِبالَصْبرِ  اسْت ِعیُنوا و  

.  الَتْقوى و   اْلِبرِّ  ع ل ى ت عاو ُنوا و  ! بجویید یارى نماز و صبر از

«2» 



 قال  ! كنید همكارى و تعاون هم با پرهیزكارى و نیكى راه در

 «3. »ِبُقَوة   ف أ ِعیُنوِني خ ْیر   ر بِّي ِفیهِ  م َكنِّي ما

 گذارده، من اختیار در پروردگارم چه آن: گفت[  القرنین ذو] 

 پیشنهاد شما چه آن از] است بهتر

__________________________________________________ 

 .45/ بقره( 1) 

 .2/ مائده( 2) 

 .95/ كهف( 3) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  628: ص

 بر چنین آیات این از! دهید یارى نیرویتان با مرا[ كنید مى

 همه از ندارد خدا به اختصاص جستن یارى و استمداد كه آید مى

 .گرفت كمك و خواست مدد و یارى توان مى چیز همه از و كس

نابراین، ظور ب ستعانت از من یه در ا یاك و»...  شریفه آ  ا

ستعین قدس ذات به كه «ن گار ا صاص پرورد ته اخت ست، یاف  هر ا

ستعانتى ست ا كه نی ظور بل مك و یارى آن از من ستن ك  براى خوا

بادت تر ع یق و تر خالص و به بادت براى یافتن توف  و تر بیش ع

 .است سزاوارتر

 این دادن نشان براى خداوند به استعانتى چنین دادن اختصاص

قت ست حقی مور كه ا مال و ا یارى اع شر اخت یان در ب لت دو م  حا

 با عبادت و كار كه گونه بدین گیرد، مى انجام تفویض و جبر

 .زند سرمى وى از انسان اراده و اختیار

 خود به عبادت دادن انجام «نعبد ایاك» جمله در كه است این

سبت وى ست شده داده ن لى ا ین و عال ا یارى عین در اف  و اخت

 آن هر كه باشد مى وابسته خداوند مدد و كمك به بودن ارادى

ید ضه او طرف از با یت و افا یت شود، عنا شگى عنا یر و همی  غ

 یك مدد و كمك این اگر كه طورى به «مجذوذ غیر عطاء» مقطوع

ظه طع لح نده شود ق مام به قادر ب هد آن ات  هیچ و بود نخوا

 .گردید نخواهد صادر او از نیكى عمل و عبادت

ین یده ا یه، و عق مان نظر یه ه بر بین نظر فویض و ج ست ت  و ا

 خالص ایمان كه انسان افعال و اعمال در است اى نظریه بهترین

 به عقیده زیرا كند، مى تأیید و اقتضا را نظریه این خدا به

 اعمالى برابر در را گنهكاران خداوند كه است آن مستلزم جبر

جام در كه ند، آن ان ند، شكنجه و عذاب مجبور  كه صورتى در ك

 كه است عدالت خالف و ظلم اختیارى، غیر عمل برابر در عذاب



 و سبحانه. »مبراست و پاك نسبت، این از پروردگار قدس ساحت

 مستلزم هم تفویض به عقیده «كبیرا علّوا یقولون عما تعالى

ین ست ا گرى خالق به كه ا یر دی ئل خدا از غ یرا شویم قا  ز

 كردار و اعمال در بندگان كه است این بر تفویض مفهوم برگشت

شان ستقلند خود جود به و خالق. م نده و مال آور شند اع  و خوی

 تعدد به عقیده و بزرگ خداى به شرك موجب هم تفكر طرز این

 .باشد مى خالق

 دو هر تفویض و جبر به عقیده: گفت باید كه است این -(1) 

طل یان در و با جود سومى راه دو، آن م ین آن و دارد و : كه ا

عال عال خدا بندگان كردار و اف نان خود كردار و اف ست آ  و ا

 سزاوار سبب بدین و دهند مى انجام را ها آن خود، اختیار با

قاب و ثواب ند مى ع گر سوى از و گرد ند دی یز خداو  اعمال در ن

ندگان لت ب یات، كه دارد دخا قدمات و قدرت ح عال الزم م  را اف

ستمّرا و مدام طور به نان بر م ضه آ ند مى افا ین و ك ضه ا  افا

 .شود نمى قطع آنى و لحظه هیچ

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  629: ص

سان پس مال در ان عال و اع ستقل خود اف ست م چك و نی  ترین كو

 .ندارد پروردگار قدرت و تسلط برابر در تصرف امكان

 مشروحا كتاب همین اعجاز بحث در را اختیار و جبر موضوع ما

 تر بیش توضیح و تكرار به احتیاج جا این در و نمودیم بیان

 .نیست این از

 استعانت دادن اختصاص علت و شریفه آیه معناى خالصه بود این

 .پروردگار اقدس ذات به

 فعل هیچ نباشد، خداوند عنایت و افاضه اگر معنى، بنابراین

 آوردن وجود به در گرچه بزند سر بندگان از تواند نمى عملى و

 هم مددكار و داده هم به یارى دست جن و انس تمام عمل، آن

شند یرا با جود ز كن مو جود در كه مم ستى و و تاج خودش ه  و مح

ند ست نیازم ستقاللى خود از و ا حال ندارد، ا ست م  در كه ا

 .باشد محتاج غیر و مستقل كارهایش انجام و ایجاد

 «نعبد ایاك» از «نستعین ایاك» جمله تأخیر علت بیان این از

یز شن ن یرا گردد مى رو ند ز ست خداو له با نخ یاك» جم بد ا  «نع

 به مؤمنان باید كه دهد مى اختصاص خودش به را پرستش و عبادت

 «نستعین ایاك» جمله با گاه آن نكنند، پرستش را كسى خدا جز

 آنان از گرچه پرستش و عبادت این كه سازد مى روشن آنان براى

 .است خداوند نیروى و كمك وسیله به ولى شود مى صادر



نابراین، نده هر ب هون اى ب ضه مر شیت و افا گار م ست پرورد  و ا

ند مال به خداو یك اع ندگانش ن نان خود از ب  و مؤثرتر آ

 به عبادت و عمل توفیق و نیرو كه اوست زیرا است سزاوارتر

 گناهان و زشت اعمال به اى بنده هر كه چنان دهد مى خویش بنده

 خود، اختیار به كه اوست زیرا است سزاوارتر خداوند از خویش

 «1. »دهد مى انجام را زشت اعمال این

  شفاعت

هى یات از گرو ید قرآن آ لت مج ند دال ین بر دار ند كه ا  خداو

عال، یل مت ست و كف مور سرپر ندگان ا ست ب مر،. ا مان ا  و فر

نان شئون تدبیر ست در آ یار و قدرت د ست اخت مت با كه او  رح

 هم و كند مى رهبرى و هدایت شان كمال سوى به را ها انسان خویش

ست نان به كه او مه از آ یك ه ست تر نزد نان نداى. ا  را آ

 اجابت را دعاهایشان دهد، مى جواب هایشان خواسته به شنود، مى

 :فرماید مى مورد این در و كند مى

__________________________________________________ 

گاهى براى( 1)  سئله مورد در تر بیش آ بر م یار، و ج  به اخت

 .فرمایید مراجعه تعلیقات بخش در( 25) شماره پاورقى

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  630: ص

 «1. »ع ْبد هُ  ِبكاف   هللاَُ  ل ْیس   أ  

یا ند آ جات براى] خداو فاع و ن نده[ از د ست؟ كافى اش ب  و  ! نی

باِدي س أ ل ك   ِإذا یب   ف ِإنِّي ع نِّي ِع یبُ  ق ِر و ة   ُأِج لَداعِ  د ْع عانِ  ِإذا ا  د 

 «2. »ی ْرشُُدون   ل ع َلُهمْ  ِبي ْلُیْؤِمُنوا و   ِلي ف ْلی سْت جِیُبوا

[ بگو] كنند، مى سؤال من درباره تو از بندگانم كه هنگامى و

 مرا كه هنگامى به را كننده دعا دعاى و نزدیكم آنان به من

 من به و بپذیرند مرا دعوت باید پس گویم مى پاسخ خوانند، مى

 [.برسند مقصد به و. ]یابند راه تا بیاورند ایمان

سان پس -(1)  شتن با ان نین دا یه و خدا چ ید گاهى تك  از نبا

سانى چو ان هد شفاعت خویش هم یان در را او و بخوا  و خود م

سطه خدایش هد قرار وا یرا د ین كه ز مل ا سافت ع یاد را م  و ز

 مخلوق و خالق میان در اى فاصله و سازد مى دورتر را دور راه

جود به ین و آورد مى و مل ا هار ع جت اظ یر به حا ست، غ  در خدا

 كند تواند مى چه دیگرى نیازمند درباره نیازمند فرد كه حالى

 هیچ كه كسى شفاعت از ببرد تواند مى اى بهره چه گنهكار شخص و

 زمام و اختیار بلكه ندارد؟ خود از سلطنتى و اختیار حكومت،



مام مور ت ست در ا ند قدرت د ست خداو مام و ا  براى ها شفاعت ت

 .اوست آن از زمین و ها آسمان سلطنت. خداست

 شفاعت اذن خداوند كه صورتى در دیگرى از طلبیدن شفاعت آرى،

 خداوند اگر اما و نیست روا و جایز باشد، نداده وى به كردن

 و خضوع فردى چنین از شفاعت طلب بدهد، شفاعت اذن كسى براى

 خواستن شفاعت این و است پروردگار خود درگاه به نیاز اظهار

 .اوست خود پیشگاه در كوچكى و بندگى اظهار

 و رخصت چنین خداوند، كه شود مى استفاده مجید قرآن آیات از

جازه ضى به را اى ا ندگانش از بع باره را ها آن و داده ب  در

مودن شفاعت موده مأذون ن ست، فر ها ا سم منت ین ا صت ا  رخ

گان نوان با جز را یافت لى، ع كرده فاش ك نان و ن صا را آ  شخ

فى موده معر ست نفر ند. ا ین خداو قت ا نین قرآن در را حقی  چ

 :است آورده

 «3. »ع ْهدا   الَرْحمنِ  ِعْند   اَتخ ذ   م نِ  ِإالَ  الشَفاع ة   ی ْمِلُكون   ال

__________________________________________________ 

 .36/ زمر( 1) 

 .186/ بقره( 2) 

 .87/ مریم( 3) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  631: ص

 رحمان خداوند نزد كه كسى مگر نیستند شفاعت مالك هرگز آنان

 .دارد پیمانى و عهد

 «1. »ل هُ  أ ِذن   م نْ  ِإالَ  الشَفاع ةُ  ت ْنف عُ  ال ی ْوم ِئذ  

 كه كسى جز بخشد نمى سودى كس هیچ شفاعت ،[ قیامت] روز آن در

ند مان خداو جازه او به رح ست داده ا تار به و ا ضى او گف  را

 .است

 «2. »ح َتى ل هُ  أ ِذن   ِلم نْ  ِإالَ  ِعْند هُ  الشَفاع ةُ  ت ْنف عُ  ال و  

شگاه در مى سودى شفاعت وى پی شد ن گر بخ سى براى م  اذن كه ك

 .است داده

 ل ُهمُ  اسْت ْغف ر   و   هللاَ   ف اسْت ْغف ُروا جاُؤك   أ ْنُفس ُهمْ  ظ ل ُموا ِإذْ  أ َنُهمْ  ل وْ  و  

 «3. »ر حِیما   ت َوابا   هللاَ   ل و ج ُدوا الَرسُولُ 



 از و آمدند مى تو نزد به كردند مى ستم خود بر كه آنان اگر

لب خدا مرزش ط ند مى آ یامبر و كرد نان براى هم پ ستغفار آ  ا

 .یافتند مى مهربان و پذیر توبه را خدا كرد، مى

ین نه بود ا یات از هایى نمو ما. شفاعت آ یاتى ا  در كه روا

 نقل اش گرامى جانشینان از و( ص) اكرم رسول از شفاعت موضوع

 .است آور یقین و رسیده تواتر حد به شده،

  شیعه طریق به شفاعت روایات

 آن از بیش است، گردیده نقل شیعه طریق به كه روایاتى اما

 تر واضح «امامیه» نزد در شفاعت مسئله و آید شمار به كه است

 این در ما كه است این. گردد واقع بحث مورد كه است آن از

نوان به مورد برك ع ها تیمن و ت قل به تن یت یك ن عت روا  قنا

 معاویة از خود اسناد با محاسن كتاب در برقى -(1: )كنیم مى

هب بن قل و ند مى ن ید مى او كه ك مام از من: گو ( ع) صادق ا

 :فرماید مى خداوند كه پرسیدم را آیه این تفسیر

 .ص وابا   قال   و   الَرْحمنُ  ل هُ  أ ِذن   م نْ  ِإالَ  ی ت ك َلُمون   ال

 .گوید نیكو و دهد اذن او به خدا كه كسى مگر كنند نمى تكلم

 آنان به كه هستیم كسانى از ما! سوگند خدا به: فرمود امام

ست شده داده اذن مان ما و ا یان حق ه تار صاحبان و گو یك گف  ن

  سخن موقع در شوم فدایت كردم سؤال: گوید مى معاویه. باشیم مى
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 پیامبرش به و ستاییم مى را خدا: فرمود گفت؟ خواهید چه گفتن

 ما سخن هم خدا كنیم، مى شفاعت را خود شیعه و فرستیم مى درود

 .كند نمى رد را

 او و فضیل بن محمد از مضمون بدین حدیثى كافى در نیز كلینى

 «1. »است كرده نقل( ع) جعفر بن موسى حضرت از هم

  سنت اهل طریق به شفاعت روایات



 شده نقل سنت اهل طریق به شفاعت درباره كه روایاتى اما و

 چندى هاى نمونه اینك كه« 2» است متواتر و فراوان باز است،

 :آوریم مى جا این در را ها آن از

( ص) خدا رسول كه كند مى نقل هللاّ  عبد بن جابر از فقیر یزید -1

  به من از قبل كه است شده داده من به بزرگ نعمت پنج: فرمود

 دشمن دل در من از كه رعب و ترس با: بود نشده داده كس هیچ

 پاك و گاه سجده من براى زمین و شدم یارى بود، گرفته جاى

 كه گردید حالل من براى جنگى غنایم و...  گرفت قرار كننده

. شد داده من به شفاعت مقام و نبود حالل كسى بر من از پیش

«3» 

: فرمود( ص) خدا رسول كه كند مى نقل مالك بن انس -2 -(1) 

 «4. »بود خواهم كننده شفاعت اولین بهشت در من

 هر براى: فرمود( ص) خدا رسول كه كند مى نقل هریره ابو -3

یامبرى عایى پ ست د گار، اذن به من و ه عاى پرورد  را خویش د

یره سین در كه ام كرده ذخ متم شفاعت براى روز واپ  آن از ا

 «5. »كنم استفاده

 من: فرمود( ص) خدا رسول كه كند مى نقل هریره ابو از باز -4

  باشم مى كسى اول و بود خواهم آدم فرزندان سّید قیامت روز در

 بود خواهم كننده شفاعت اولین من و شود مى شكافته او قبر كه

 «6. »شود پذیرفته شفاعتش همه از قبل كه

  پنج: فرمود( ص) خدا رسول كه كند مى نقل هریره ابو باز -5

 :كنند مى شفاعت كه است چیز
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 «1. »بیتش اهل و شما پیامبر امانت، قرابت، قرآن،

: فرمود( ص) خدا رسول كه كند مى نقل جدعا ابى بن هللاّ  عبد -6

 قبیله زیادى تعداد من، امت افراد از یكى شفاعت وسیله به

نى میم ب شت وارد ت ند مى به ین. گرد مذى را حدیث ا  حاكم و تر

 «2. »اند نموده نقل نیز

ین از یت ا نین ها روا ید مى بر چ ستن شفاعت كه آ سول از خوا  ر

كرم هل از ،(ص) ا یت ا مى ب ها نه اش گرا چك تن شكالى ترین كو  ا

كه ندارد مرى بل ست ا سن ا ید مورد شرعا كه مستح  قرار تأی

 و دعــوت آن ســوى بــه را مــا دینــى روایــات همــان و گرفتــه

مایى ند مى راهن ین با. ك مى حال ا نم ن هى دا  را خود كه گرو

 را شفاعت طالبان و شرك را آن چگونه كنند، مى معرفى مسلمان

 كند حفظ نفس هواى متابعت از را ما خداوند! دانند؟ مى مشرك

 ضمن در جا این تا! بدارد مان مصون ها قلم و ها قدم لغزش از و

 یارى به و یافت پایان حمد سوره از بخش دو تفسیر فصل، چند

صل در خدا نده ف سیر به آی خرین تف سمت آ  خواهیم سوره ق

 .پرداخت
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 (1)- 

 حمد سوره بخش آخرین تفسیر

ِدن ا ْت ِقیم   الصِّراط   اْه راط  . اْلُمس ِذین   ِص ت   اَل رِ  ع ل ْیِهْم، أ ْنع ْم  غ ْی

 «1. »الَضالِّین   ال   و   ع ل ْیِهمْ  اْلم ْغُضوبِ 

  قرائت نحوه

 تالوت پایین صداى و «جر» با را «غیر» آخر حرف مشهور قاریان

 آن عمر و( ص) اكرم رسول كه كند مى نقل زمخشرى ولى اند كرده

 .نمودند مى قرائت باال صداى و «نصب» با را

ظر به و مان صحیح ما ن ئت ه ست اول قرا یرا ا قل ز ئت ن  قرا

صب» سول از «ن بت( ص) خدا ر یده ثا ست نگرد گر و ا سول ا  خدا ر

 شد مى نقل زیاد قهرا فرمود، مى قرائت چنین نصب با را آن( ص)

 اطمینان، و اعتماد مورد افراد كه صورتى در گردید مى شایع و

ین ئت ا سول از را قرا قل( ص) خدا ر كرده ن ند ن ئت و ا مر قرا  ع



 ثابت قبال زیرا باشد دلیل و حجت تواند نمى ثبوت فرض بر هم

ئت كه كردیم یر قرا صوم غ نان مورد صورتى در مع بل و اطمی  قا

بار ست اعت ئت از كه ا شهور هاى قرا شد م نه و با قام در گر  م

 از نه كه ها قرائت گونه این خدا فرمان از اطاعت و امتثال

 .باشد نمى تكلیف سقوط موجب و كافى مشهور نه و است معصوم

راط  : است گونه بدین مشهور قرائت باز ِذین   ِص ت   اَل  ع ل ْیِهمْ  أ ْنع ْم

 عمر و مؤمنان امیر به ولى الَضالِّین   ال   و   ع ل ْیِهمْ  اْلم ْغُضوبِ  غ ْیرِ 

  قرائت صورت بدین را آیه این كه است شده داده نسبت
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 غیر و علیهم المغضوب غیر علیهم انعمت من صراط: »اند نموده

 .«الضالین

لى ظر به و ین ما ن ئت نوع ا یر از قرا نان ام بت( ع) مؤم  ثا

 آیه حضرت آن اگر زیرا است شده ثابت آن عكس بلكه و نگردیده

 معروف و منتشر شیعیان میان در نمود، مى قرائت صورت بدین را

ید مى شوایان و گرد عد پی یز وى از ب مان ن ئت ه  كار به را قرا

 حتى مطلبى چنین كه صورتى در نمودند، مى تأییدش و بردند مى

سیله به فر یك و بار مورد كه -(1) هم ن شد، اعت قل با  ن

یده ست نگرد ما و ا ئت ا مر قرا تیم، قبال كه طورى به ع  به گف

بوت، فرض لى ث ست عم صى ا بوط و شخ گز و وى خود به مر  هر

ت و مدركیت ما براى و بوده حكم مبناى تواند نمى  داشته حجّی

 .باشد

  تركیبات و مفردات

 را انسان آن، در حركت و سیر كه است طریقى معناى به: صراط

 مقصد به را انسان كه راست راه این گاهى. رساند مى مقصود به

 چنان است حسى غیر و معنوى بلكه نیست محسوسى راه رساند، مى

 بهشت راه خدا اطاعت» و «است نجات راه احتیاط: »گویند مى كه

 شده نامیده راه «اطاعت» و «احتیاط» عبارت دو این در. «است

یدن راه و شبیه باب از یا ها آن نام یه و ت ست گویى كنا  یا ا

 راه شامل كه است عمومى و جامع معناى داراى لغت در «طریق»

 .شود مى نیز حسى غیر و معنوى

ستقامت ناى به: ا تدال مع ست اع تدال و ا ناى به اع  ضد مع

 و منحرف راست و چپ به خود مسیر در انسان كه باشد مى انحراف

 سالك كه گویند مى را راهى آن «مستقیم صراط» پس نشود متمایل



 رضوان و ابدى نعمت به یعنى نهایى هدف به را كننده سیر و

 از مخلوق كه این از است عبارت راه این و رساند مى پروردگار

عت خود خالق ند اطا بر در و ك مر از یك هیچ برا  نواهى و اوا

فت او یزى و نورزد مخال یر چ ستد را او از غ ین و نپر  راه ا

 .نیست آن در انحرافى و اعوجاج كه است مستقیمى

 :فرماید مى متعال خداوند

ك   و   ِدي ِإَن لى ل ت ْه راط    ِإ ْت ِقیم   ِص راطِ . ُمس ِذي هللاَِ  ِص ي ما ل هُ  اَل  ِف

 «1. »األْ ْرضِ  ِفي ما و   السَماواتِ 

 كه خداوندى راه كنى مى هدایت راست، راه سوى به مسّلما تو و

 .اوست آن از است، زمین و ها آسمان در چه هر

 «2. »ُمسْت ِقیما   ر بِّك   ِصراطُ  هذا و  
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 .است مستقیم تو، پروردگار راه این و

 «1. »ُمسْت ِقیم   ِصراط   هذا ف اْعُبُدوهُ  ر بُُّكمْ  و   ر بِّي هللاَ   ِإنَ 

ند گار ،-(1) خداو گار و من پرورد ست، پرورد  را او پس شما

 .راست راه است این. بپرستید

 «2. »ُمسْت ِقیم   ِصراط   هذا اْعُبُدوِني أ نِ  و  

 .بس و است همین مستقیم راه كه كنید پرستش مرا و

دِ  و   وا هللاَِ  ِبع ْه مْ  أ ْوُف اُكمْ  ذِلُك هِ  و َص مْ  ِب  هذا أ نَ  و  . ت ذ َكُرون   ل ع َلُك

راِطي ْت ِقیما   ِص وا ال و   ف اَتِبُعوهُ  ُمس مْ  ف ت ف َرق   السُُّبل   ت َتِبُع  ع نْ  ِبُك

 «3. »س ِبیِلهِ 

 را شما خداوند كه است چیزى این كنید، وفا خدا پیمان به و

ند مى سفارش آن به تذكر تا ك ین و. شوید م ستقیم راه ا  من م

ست یروى آن از. ا ید پ نده هاى راه از و كن فى و پراك  انحرا

 .سازد مى دور حق طریق از را شما كه نكنید پیروى

بادت چون و گار، ع نى و خاص نوع پرورد كه ندارد معی  به بل

مام مال ت یك اع سته و ن ضا از كه اى شای سان جوارح و اع  سر ان

 مغز و دل از كه درستى و پاك افكار و نیات همه به و زند مى



سان شمه ان یرد، مى سرچ شد مى شامل گ مه و با بادت ها آن ه  ع

 معناى یك گاهى هم صراط كلمه از جهت همین به شود، مى نامیده

مومى مام شامل كه ع ین ت عال ا بادات و اف شد، مى ع  اراده با

 به را باطنى و ظاهرى جسمى، و قلبى هاى عبادت تمام و شود مى

یر طور یرد مى بر در فراگ نى گ مه یع له یا و كل  صراط» جم

ستقیم ثال و «سوىّ  صراط» و «م فرد صورت به آن ام  در گاهى م

 در نیز گاهى و رود مى كار به عبادى و نیك اعمال این مجموعه

ین تك تك هر مال ا بادت و اع ستعمال ها ع ند و گردد مى ا  مان

 نماز دادن انجام و معاد به ایمان پیامبرش، و خدا به ایمان

 مفرد كلمه جاى به صورت این در ها، این امثال و حج و روزه و

مه صراط، عى كل نان رود، مى كار به «سبل» جم یات در كه چ  آ

 :است آمده متعدد

 ِرْضوان هُ  اَتب ع   م نِ  هللاَُ  ِبهِ  ی ْهِدي. ُمِبین   ِكتاب   و   ُنور   هللاَِ  ِمن   جاء ُكمْ  ق دْ 

 «4. »السالمِ  سُُبل  

 به خداوند. آمد شما سوى به آشكارى كتاب و نور خدا طرف از

 از كه را كسانى آن، بركت
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 .كند مى هدایت سالمت هاى راه به كنند، پیروى او رضاى

 «1. »سُُبل نا ه دانا ق دْ  و   هللاَِ  ع ل ى ن ت و َكل   أ الَ  ل نا ما و  

 هاى راه به را ما او كه صورتى در نكنیم توكل خدا به چرا و

 است؟ نموده هدایت سعادت

 «2. »سُُبل نا ل ن ْهِدی َنُهمْ  ِفینا جاه ُدوا اَلِذین   و  

 خودمان راههاى به قطعا كنند جهاد ما راه در كه را آنان و

 .كنیم مى هدایت

 آنان. است آمده فراوان نعمت دادن و احسان معناى به: انعام

 كه هستند افرادى بخشیده، آنان به فراوان نعمت خداوند كه

 امیــال و نفســانى هواهــاى و پیمــوده را مســتقیم راه همــان



ناك نى خطر سته درو نان نتوان عت به را آ یل شیطان اطا  متما

ین سازد، ست ا بدى، سعادت یك به كه ا یات ا مى، ح یذ دائ  لذا

یان بى نوى پا ئل مع مده نا ند آ مه از باالتر و ا ین ه  به ها ا

 .اند شده فائز پروردگار، خشنودى و رضوان

ْؤِمِنین   هللاَُ  و ع د   ناتِ  و   اْلُم ات   اْلُمْؤِم ِري ج َن نْ  ت ْج هارُ  ت ْحِته ا ِم  األْ ْن

 أ ْكب رُ  هللاَِ  ِمن   ِرْضوان   و   ع ْدن   ج َناتِ  ِفي ط یِّب ة   م ساِكن   و   ِفیها خاِلِدین  

 «3. »اْلع ِظیمُ  اْلف ْوزُ  ُهو   ذِلك  

ند نان و مردان به خداو مان با ز ش هاى باغ ای عده را تىبه  و

ست داده ها كه ا یر از نهر تانش ز ست جارى درخ  جا آن در و ا

 جاودان هاى بهشت در اى پاكیزه هاى مسكن و ماند خواهند همیشگى

صیب] شنودى] و[  ساخته ها آن ن ضاى و[  خ مه از] خدا ر [ ها آن ه

 .است همین بزرگ پیروزى و است برتر

 از منظور و است رحمت آن، مقابل و سخط معناى به: غضب -(1) 

ضوب» لیهم مغ لق «ع فار مط ست ك كه نی فرادى بل ستند ا  در كه ه

فر طه ك بر در و بوده ور غو ناد حق، برا جت و ع ند مى لجا  و ورز

 .گیرند مى استهزا باد به را خدا آیات

نْ  و   اْلُكْفرِ  ش ر ح   م نْ  لِك ن   غ ض ب   ف ع ل ْیِهمْ  ص ْدرا   ِب مْ  و   هللاَِ  ِم  ع ذاب   ل ُه

 «4. »ع ِظیم  

 خدا غضب اند، گشوده كفر پذیرش براى را خود سینه كه ها آن و

 .انتظارشان در عظیمى عذاب و هاست آن بر
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 افراد و است هدایت آن، مقابل و است گمراهى معناى به: ضالل

مراه سانى گ ستند ك یر راه كه ه ستقیم غ یر و م  در را هدایت غ

ته پیش ند گرف ین و ا حرف، راه ا نان من كت به را آ بدى هال  و ا

 .است كشانده دائمى عذاب

 گروه از دینى بى و كفر شدت در گمراه و ضال افراد این ولى

لى مان كه قب ضوب» ه لیهم مغ شم و «ع ند؛ خ ند پایین زدگان  تر



 راه در مجاهدت و تحقیق عدم و سستى اثر در گرچه آنان زیرا

ست راه خدا، تاده ضاللت به و كرده گم را مستقیم و را ند اف  ا

 مقام به گردید، مى روشن آنان براى حق اگر حال هر به ولى

 خشم و «علیهم مغضوب» گروه اما. آمدند نمى بر لجاجت و عناد

ند بر در زدگان نود حق برا ند و ع چه لجوج نان براى گر  حق، آ

 .گردد روشن و آفتابى

ضى در و یات بع ست شده وارد روا ضوب» گروه كه ا لیهم مغ  ،«ع

 از عبارتند ،«ضالین» و گمراهان گروه و «یهود» از عبارتند

 به قرآن هاى آیه كه گفتیم كتاب همین اوایل در ما و ها مسیحى

نى مورد صاص معی عانى و ندارد اخت ى م باره كه خاّص یات در  آ

 مصادیق بر كلى معناى یك تطبیق باب از تر بیش شود، مى گفته

 حدیث این و نامند مى «مصداق» به تفسیر را آن كه است آن خاص

ناى در كه هم ضوب» مع لیهم مغ مده «ضالین» و «ع ست، آ  از ا

 و حقیقى تفسیر نه باشد مى مصداق به تفسیر و بوده قبیل همین

 .مفهومى

  حركات و اعراب

له یر» جم ضوب غ لیهم المغ ست بدل «ع له از ا لذین» جم مت ا  انع

 اساس این بر آن بودن صفت و «الذین» به است صفت یا «علیهم

 بشر افراد تمام به او رحمت مانند هم پروردگار نعمت كه است

 و گزارند شكر او هاى نعمت برابر در گروهى ولى دارد عمومیت

گر گروه سپاس دی ین در كه طورى به نا یه ا  آن به شریفه آ

 :است گردیده اشاره

مْ  س خَر   هللاَ   أ نَ  ت ر ْوا ل مْ  أ   ي ما ل ُك َماواتِ  ِف ي ما و   الس  و   األْ ْرضِ  ِف

 هللاَِ  ِفي ُیجاِدلُ  م نْ  الَناسِ  ِمن   و   باِطن ة   و   ظاِهر ة   ِنع م هُ  ع ل ْیُكمْ  أ سْب    

 «1. »ُمِنیر   ِكتاب   ال و   ُهدى   ال و   ِعْلم   ِبغ ْیرِ 

یا ید آ ند كه ندید سمان در را چه آن خداو مین و ها آ ست، ز  ا

سخر شما براى موده، م مت ن  براى را اش باطنى و ظاهرى هاى نع

 دانش هیچ بدون مردم، از بعضى[  حال این با] است گسترده شما

 مجادله خدا درباره روشنگرى كتاب به استناد بدون و هدایت و

 .كنند مى
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 همگانى و وسیع رحمتش مانند خدا هاى نعمت كه این خالصه -(1) 

 است، شده داده آنان به نعمت خدا سوى از كه هم كسانى و است

 :شوند مى تقسیم گروه دو به كلى طور به آنان همه و زیادند

 .ناسپاسان و سپاسگزاران

 و گردد مى ظاهر( علیهم المغضوب غیر) وصف فایده جا این در

 به نعمت كه كسانى تمام به «علیهم انعمت» جمله كه این آن

 هدف و مفهوم دوم، صفت ولى دارد عمومیت است، شده داده آنان

 هایى شده انعام به یعنى اول گروه به و كند مى تعیین را آن

بر در كه مت برا ند هاى نع سگزارى و شكر خداو ند، مى سپا  كن

 .دهد مى اختصاص

 بنده: كه بود خواهد چنین خالصه طور به آیه مفهوم بنابراین،

مازگزار ین با ن مالت ا ند از ج ست خداو ند مى درخوا  را او كه ك

 داراى خدا نیك بندگان و فرماید هدایت نیكش بندگان راه به

ستند، صفت دو كى ه ین ی ند كه ا مت خداو نان به فراوان نع  آ

ست داده مت» ا لیهم انع ین دوم صفت ،«ع نان كه ا ین از آ  ا

 ناسپاسى و كفران راه و نكرده استفاده سوء خدادادى هاى نعمت

 گمراهان و شدگان غضب از و اند نپیموده ضاللت و گمراهى راه و

یده ند نگرد یر» ا ضوب غ لیهم المغ ضالین ال و ع ین. «ال  گروه ا

مان مت به كه طور ه یا هاى نع سیده دن ند، ر ثر در ا عت ا  و اطا

 در و گردیده نائل نیز آخرت هاى نعمت به انسانى، نیك اعمال

 .اند یافته دست سعادت و خیر دو هر به نتیجه

صف مه گرفتن قرار و یر» كل ند «غ ین مان یه ا سیار شریفه، آ  ب

مول ست مع یادى موارد در و ا مده ز ست آ ست موارد آن از و ا  ا

له هى جم عروف فق ند مى كه م ین: گوی له ا جوز» جم ناء ی  كل اقت

 كتاب جز كتاب نوع هر داشتن نگه یعنى «الضالل كتب غیر كتاب

هى و ضالل ست، جایز گمرا ین در ا تار ا نیم مى گف له كه بی  جم

 .است گردیده استعمال وصف صورت به «الضالل كتب غیر»

نابراین، لى ب تار براى مح ضى گف مى باقى ها بع ند ن  كه ما

ند مى مه: گوی یر» كل ماتى از «غ ست كل هام در كه ا طه اب  ور غو

 «الذین» براى و گردد معرفه اضافه سبب به تواند نمى و است

 كه گفت باید ناچار به پس شود واقع وصف باشد، مى معرفه كه

ین له ا حاظ از جم بى، ل لذین» صفت تركی ست «ا كه نی  از بدل بل

 .است قبل جمله

 آن با ولى است شده گفته مورد این در كه است سخنى خالصه این

یان تیم كه ب ین براى جایى گف  آن از كه جوابى و سخن ا

 .ماند نمى باقى اند، گفته



 قضیه از اعم -شود مى ذكر قضیه یك در كه عملى: كه این خالصه

 افراد تمام به عمومیت و شمول كه صورتى در -انشایى یا خبرى

شته شد دا مان با مه با كه طور ه گر هاى كل صیص دی نیم، مى تخ  ز

مه با توانیم مى یر كل صیف هم غ نیم تو صیص و ك  و بزنیم تخ

  جمیع جائنى: »بگوییم مثال توانیم مى
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هل لد ا كرم» یا و «الب یع ا هل جم لد ا یر الب سقین غ  در «الفا

 اهل» از وصف صورت به «غیر» كلمه كه بینیم مى جمله دو این

 .است رفته كار به «بلد

طف: ضاّلین ست ع له بر ا یر» جم ضوب غ لیهم المغ مه و «ع  «ال» كل

 تأكید براى است آمده «ضاّلین» سر بر «غیر» كلمه از بعد كه

فى شد مى ن صور تا با شود ت ستثنا و خروج مالك كه ن  شمول از ا

 هر بلكه نیست ضاللت و مغضوبیت مجموعه پروردگار رحمت و نعمت

 جهت همین به باشند مى استثنا مالك و خروج عامل ها آن از كدام

ین در یه ا كرار با شریفه آ مه ت یر» كل  از كدام هر «ال» و «غ

ین ستقل طور به گروه دو ا فى مورد م ستثنا و ن  گروه از ا

 مانند نیز «غیر» كلمه زیرا است گرفته قرار «علیهم انعمت»

فى به ضمنى طور به «ال» لت ن ند مى دال سباب جاى به و ك  و ا

 جالس: »گویند مى كه چنان رود، مى كار به استثنا و نفى ادوات

 فاسق كه باش همنشین مردى با «الخلق ء سىّ  ال و فاسق غیر رجال

خالق بد و شد ا بد» و نبا یر هللاّ  اع سل بغ لل ال و ك  را خدا «م

 این در بینیم مى! باشى خسته یا و سست كه این بدون كن ستایش

 بعضى ولى است رفته كار به نفى براى «غیر» كلمه جمله، دو

شمندان از با دان صر، تقری نین معا شته چ ند پندا ستعمال كه ا  ا

 اند، گردیده مجبور كه است این باشد، نمى درست نفى در «غیر»

یه حو به را آ گر ن یه دی سیر و توج ند تف ین در را خود و كن  ا

 قانع سخن نتواسته چون ولى اند انداخته تكلف و زحمت به راه

 .اند نموده اعتراف خود عجز به بیاورند اى كننده

 تفسیر

ند كه آن پس عال خداو یات در مت لى آ ندگانش بر قب قین ب  و تل

مود آورى یاد بر در كه ن ندگى به وى برا تراف خود ب  به و اع

 نمایند، استمداد و استعانت او از و دهند گواهى او یكتایى

ین در یه ا یز شریفه آ نان بر ن قین آ ید مى تل  از كه فرما

ند ند خداو نان تا بخواه ست راه به را آ ستقیم صراط و را  م

 .فرماید شان رهبرى و هدایت



غاز مد سوره آ شتمل ح ست م نا و مدح -(1) بر ا ید و ث  و تمج

صیف گار، تو نان آن پرورد یق كه چ ست سزاوار و ال یان و او  پا

شتمل هم سوره ست م ست بر ا سط در و وى از هدایت درخوا ین و  ا

: است فرموده نازل را جمله این متعال خداوند انتها و ابتدا

اك   دُ  ِإَی اك   و   ن ْعُب ْت ِعینُ  ِإَی  نتیجه واقع در نیز جمله این كه ن س

ید صیف و تمج مه سابق تو عا مقد ست و د حق درخوا ست ال یرا. ا  ز

 خداست به عبادت بودن منحصر علت و مالك سابق توصیف و تمجید

مه و ستعانت مقد ستمداد و ا ست، از ا ند چون او  سزاوار خداو

بادت ست، ع لت به ا مال ع متش و ذات ك لت به و رح  و قدرت ع

 عبادت سزاوار تواند نمى خدا غیر و اوست به منحصر كه سلطنتى

  به اختصاص كه را پرستش علل و مالك كه زیرا باشد،
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 استعانت و عبادت چون و است فاقد دارد، پروردگار اقدس ذات

 منحصر خدا به شود، مى چیده سوره آغاز از كه مقدمات این با

 و هدایت درخواست خداوند از باید ناچار به انسان پس گردید

برى ید ره یرا نما بادت ز ستعانت و ع صاص او به را ا  داده اخت

 .داند مى آن سزاوار را او تنها و است

 

 خداوند كه گردیده نقل سنى و شیعه طریق به كه جاست این از

عال ین مت یان در را سوره ا نده و خود م سیم اش ب موده تق  كه ن

 بنده چون است آمده بنده نفع به دیگرش نصف و خدا براى نصفش

 مرا ام بنده: فرماید مى خداوند اْلعال ِمین   ر بِّ  للَِِ  اْلح ْمدُ : گوید مى

ید مود تمج ید مى چون و ن ِدن ا: گو ْت ِقیم   الصِّراط   اْه ند اْلُمس  خداو

ید مى ین: فرما نده براى ا نده براى ام؛ ب  كه را چه آن ام ب

 «1. »داد خواهم بخواهد،

شن قبال ید رو شر كه هایى راه و طرق كه گرد مال در ب  و اع

 :است راه سه این از یكى كند، مى انتخاب افكارش

هى -1 ندگانش براى خدا كه را ماده ب موده آ ین و ن  را راه ا

سانى خاب ك ند مى انت ضل با خدا كه كن سان و ف  خویش، اح

 .است فرموده شان هدایت

 .كند مى انتخاب گمراه و ضال افراد كه راهى -2

هى -3 ضوب» كه را لیهم مغ نى «ع شم یع گان خ فرادى و زد  كه ا

 .گیرند مى پیش در اند، گردیده واقع الهى غضب مورد

  مغایرت و است هدایت راه و مستقیم و راست راه همان اول راه

 است آمده گونه بدین آیات، این در دیگر راه دو با راه این



 راه دو آن رهروان از غیور مستقیم صراط رهروان و سالكان كه

شند مى ین. با ست و هم ضد ها ا طب دو در در خالف ق  قرار هم م

ته ند گرف صیات و صفات داراى و ا ند، و هم از جدا خصو  متفاوت

 و خصوصیات این با كه دارند خود به مخصوص عالئم و ها نشانه

ین با یم، و صفات ا مایز هم از عال ند مى مت  شناخته و گرد

 .شوند مى

 زندگى در بشر كه هایى راه در آیات این بیان خالصه است این

 نكته بدین خواهد مى خداوند بیان، این با و گیرد مى پیش خود

یز شاره ن ید ا ستقیم راه از كس هر كه نما ناب م  و ورزد اجت

  كه گرفت خواهد پیش در را بدبختى راه ناچار به گزیند، دورى

 الهى، غضب و گمراهى یا افتاد خواهد گمراهى و ضاللت به یا

 .شد خواهد دامنگیرش دو هر

 راه سوى به و كند حفظ بدبختى و خذالن از را ما همه خداوند

 .فرماید مان هدایت راست

__________________________________________________ 

یون( 1)  بار ع ضا، اخ یران، چاپ الر یر و 166 ه، 1317 ا   نظ

 .آوردیم هریره ابو از هللاّ  بسم جزئیت بحث در را روایت این
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 (1)- 

  هدایت مسئله پیرامون بحثى

سرین: سؤال -(2)  یه در مف ِدن ا آ ْت ِقیم   الصِّراط   اْه  سخنى اْلُمس

ند ند مى و دار لب: گوی ید هدایت طا قد قبال با شد آن فا  تا با

 خداشناس مسلمان بنابراین بخواهد، خداوند از را آن بتواند

ستى و ته هدایت خود كه یكتاپر جد و یاف ست هدایت وا  در و ا

ستقیم راه مى قدم هدایت م نه دارد، بر ماز حال در چگو  از ن

: گوید مى مكرر و طلبد مى هدایت دوباره الهى اقدس ذات درگاه

هدنا» صراط ا ستقیم ال گر «الم سان كه را چه آن م  در خود ان

: ها پاسخ! بخواهد؟ خدا از را آن كه است صحیح است، آن میان

 اند گفته سخنانى اشكال این جواب در یا و سؤال این پاسخ در

 :است قرار بدین آن توضیح كه

ند مى -1 ظور: گوی ین در هدایت از من یه، ا ستمرار آ بت و ا  ثا

 عنایت و فضل به خداوند كه آن از بعد و است هدایت در بودن

مازگزار شخص بر خویش نت ن هاده م مان سوى به را او و ن  و ای

 این كه كند مى درخواست خداوند از است، فرموده هدایت توحید



مت بت او براى را نع شگى و ثا  هدایت، از پس تا بدارد همی

 .نشود منحرف هدایت مسیر از و نگردد پدیدار او در لغزشى

ند مى -2 ظور: گوی ین در هدایت از من یه ا  پاداش و ثواب آ

مال ست، اع نابراین ا ناى ب یه مع نین آ هد چ ماز كه بود خوا  ن

ضه گزار ها بار: دارد مى عر بر در! ال مال برا یك اع  و ن

 و بهشت به مستقیما را انسان كه -را راست راه من هاى عبادت

 .ده پاداش من براى -رساند مى سعادت

ند مى باز -3 ظور شاید: گوی لب از من لب هدایت، ط فزایش ط  ا

 كه كسى و است نقصان و زیادت قابل هدایت زیرا باشد هدایت

 مرتبه درخواست تواند مى است، رسیده هدایت از مرتبه یك به

 .نماید را ترى كامل
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 نه كه است بافتگى احتماالت و وجوه این همه: ما نظر به -4

 نیز آیه ظاهر با بلكه شود نمى استفاده شریفه آیه از تنها

یرا ندارد سازش یه ظاهر ز مان آ مایى ه ستن راهن  هدایت و خوا

 مراحل به شریفه آیه به نیست دیگرى چیز آن جز و است طلبیدن

 .شود مى داده توضیح ذیال كه است مربوط هدایت

  هدایت مراحل و اقسام

 كه هدایتى آن: بگوییم كه است این باره این در صحیح پاسخ

 یك كند، مى تقاضا و درخواست خداوند از نمازش در مسلمان شخص

 خداوند از و است نگردیده حاصل وى براى كه است هدایتى نوع

 را هدایت نوع این رحمتش و فضل با كه كند مى درخواست متعال

 .كند عنایت هم او به

 و عمومى هدایت: است قسم دو پروردگار هدایت: كه این توضیح

 تشریعى گاهى و است تكوینى گاهى عمومى هدایت و خصوصى هدایت

 آن دهیم مى توضیح را هدایت گانه سه اقسام این همه ذیال كه

 .پردازیم مى بحث نتیجه به گاه

مومى هدایت كوینى -(1) ع مان: ت ست هدایتى ه ند كه ا  در خداو

عت مام طبی عم موجودات ت ماد، از ا بات ج یوان و ن عت به ح  ودی

هاده ست ن ین كه ا جودات ا عا مو یار به یا و طب  به خویش اخت

 و بخش كمال نیروى این و حركتند و سیر در ترقى و كمال سوى

مال سوى به سیر ند را ك هاد در اول روز از خداو مام ن  ت

 .است نهاده موجودات

 و شده رهبرى نمو، و رشد به چگونه نباتات كه كنید مى مالحظه

 حركت سمتى به مسیر این در و سپارند مى ره كمال این سوى به



 هدایت از حیوانات باز و ندارد وجود آن در مانعى كه كنند مى

كوینى خوردار ت یده بر عا و گرد جوداتى طب  و مزاحم كه را مو

ست، آن موذى جودات از ها یر مو یر و موذى غ یز مزاحم غ  و تم

شخیص ند، مى ت به از موش مثال ده ند مى فرار گر لى ك  از و

 به تكوینا عسل زنبوران و مورچگان و كند نمى فرار گوسفندان

شكیل ماع، ت مت، اجت نه حكو ماده و سازى خا سایل ساختن آ  و

 كه است تكوینى هدایت همین اثر در و اند شده هدایت زندگى،

 به یافته، راه مادر پستان به تولد روزهاى اولین در اطفال

 .اند شده رهبرى خوردن شیر و تغذیه

 كند، مى نقل( ع) موسى زبان از خداوند كه شریفه آیه این در

 :است شده اشاره «تكوینى» هدایت از مرحله همان به

 «1. » ه دى ُثمَ  خ ْلق هُ  ء   ش يْ  ُكلَ   أ ْعطى اَلِذي ر بُّن ا قال  
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فت سى] گ گار[  مو مان ما پرورد سى ه ست ك جودى، هر به كه ا  مو

 .نمود هدایت را آن سپس و بخشیده هستى

مومى هدایت شریعى ع مان: ت ست هدایتى ه ند كه ا مام خداو  ت

 هاى كتاب فرستادن و پیامبران ارسال وسیله به را بشر افراد

سمانى موده شان هدایت آ مام به و ن سان ت مام ها ان جت ات  ح

 داده، باطل و حق تشخیص نیروى و عقل ها آن به كه است فرموده

یامبرانى سپس ستاده پ ست فر یات تا ا نان براى را خدا آ  آ

 كنند اجرا آنان میان در را الهى احكام و قوانین و بخوانند

سالت و نان ر تى به را آ قرون معجزا نى با و ساخته م  براهی

 آنان ادعاى مؤید و گفتار صدق دلیل تا است گردانیده توأم

 دیگر عده و نموده بردارى بهره عمومى هدایت از اى عده. گردد

ته پیش را ضاللت راه ند گرف مان و ا شریعى هدایت ه یه را، ت  آ

 :كند مى بیان ذیل

 «1. »ك ُفورا   ِإَما و   شاِكرا   ِإَما السَِبیل   ه د ْیناهُ  ِإَنا

 .ناسپاس یا باشد شاكر خواه دادیم، نشان او به را راه ما

 كه است ربانى عنایت و تكوینى هدایت نوع یك: خصوصى هدایت

 بعضى به را هدایت نوع این حكمتش مقتضاى به متعال خداوند

 كمال به نیل مقدمات آنان براى كه دهد مى اختصاص بندگانش از

صول و صود به و ماده را مق یا و آ گر و سازد مى مه ند ا  خداو



 براى شایستگى و كمال وسایل و نمود نمى آنان به خاصى توجه

نان یا آ مى مه حراف از باألخره و كرد ن شان شقاوت و ان  محفوظ

 .شدند مى واقع گمراهى و ضاللت در قطعا داشت، نمى

ین طاف ا یات خاص، ال هات و عنا صوص توج بانى مخ  هدایت را ر

. است گردیده اشاره آن به زیادى آیات در كه نامند مى خصوصى

 :آیات آن از اى نمونه اینك

 «2. »الَضالل ةُ  ع ل ْیِهمُ  ح قَ  ف ِریقا   و    ه دى ف ِریقا  

[ اند نداشته شایستگى كه] دیگر گروه و نموده هدایت را گروهى

 .است شده مسّلم آنان بر گمراهى

 «3. »أ ْجم ِعین   ل ه داُكمْ  شاء   ف ل وْ  اْلباِلغ ةُ  اْلُحَجةُ  ف ِلَلهِ  ُقلْ 

 همه بخواهد او اگر و است خدا براى[  قاطع و] رسا دلیل بگو

 !كند مى هدایت[ اجبار به] را شما
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 «1. »ی شاءُ  م نْ  ی ْهِدي هللاَ   لِكنَ  و   ُهداُهمْ  ع ل ْیك   ل ْیس  

 كه هر خداوند ولى نیست تو بر[ اجبار طور به] آنان هدایت

 .كند مى هدایت[ بداند شایسته و] بخواهد را

 «2. »الَظاِلِمین   اْلق ْوم   ی ْهِدي ال هللاَ   ِإنَ  -(1) 

 .كند نمى راهنمایى را ستمگران خداوند كه حقا

 «3. »ُمسْت ِقیم   ِصراط    ِإلى ی شاءُ  م نْ  ی ْهِدي هللاَُ  و  

 .فرماید مى هدایت راست، راه به بخواهد كه را كسى خداوند

 «4. »ی شاءُ  م نْ  ی ْهِدي هللاَ   لِكنَ  و   أ ْحب ْبت   م نْ  ت ْهِدي ال ِإَنك  

 كنى هدایت توانى نمى دارى، دوستش و بخواهى كه را كسى آن تو

 .كند مى هدایت بخواهد، كه را كس هر خداوند ولى

 «5. »سُُبل نا ل ن ْهِدی َنُهمْ  ِفینا جاه ُدوا اَلِذین   و  



 هاى راه به حتما كنند مجاهدت و كوشش ما راه در كه را آنان

 .كنیم مى رهبرى خویش

 «6. »اْلح ِكیمُ  اْلع ِزیزُ  ُهو   و   ی شاءُ  م نْ  ی ْهِدي و   ی شاءُ  م نْ  هللاَُ  ف ُیِضلُّ 

 هدایت بخواهد كه را كسى و گمراه بخواهد كه را كسى خداوند

 .دانا پیروز اوست كند، مى

 است، آمده زمینه این در كه دیگرى آیات و آیات این همه از

نین ست به چ ید مى د یات كه آ هات و عنا گار خاص توج  به پرورد

 خاص عنایات آن كه مردم همه به نه دارد، اختصاص معینى گروه

 .نامند مى خصوصى هدایت را

  نتیجه

 و خاص و عام هدایت معناى و ها هدایت اقسام كه بیان این با

كوینى هدایت شریعى و ت شن ت ید، رو ناى گرد یه مع حث مورد آ  ب

 و مؤمن شخص: كه گردد مى معلوم و روشن خود خودى به نیز
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  كند مى اقرار و اعتراف سوره آغاز در كه آن از پس نمازگزار

ین بر ند كه ا نت وى بر خداو هاده، م كوینى هدایت با ن  و ت

شریعى مومى ت برى و هدایت را او ع موده ره ست، ن شت ا  آن سر پ

 را او كه كند مى درخواست هدایتگر و منان خداوند پیشگاه از

صى هدایت با كوینى خصو یز خویش ت عدودى عده به كه ن  از م

ندگان صاص ب برى و هدایت دارد، اخت ند، ره ین ك ست ا  كه ا

 .اْلُمسْت ِقیم   الصِّراط   اْهِدن ا: گوید مى

 طغیان و هالكت معرض در فطرتا و طبعا بشر چون كه این خالصه

ست، مل ا یادى عوا سان سعادت ز ید را ان ند مى تهد نع و ك  و موا

شكالت مل و هدایت راه سر در فراوان م حى تكا قى و رو  او اخال



 خدا جز نباید گاه هیچ مسلمان فرد كه است این دارد، وجود

جود بر كى خویش و شد مت كل خود بر و با كا و تو ند اّت كه ك  بل

  سوى به و بجوید استمداد و استعانت خویش پروردگار از همیشه

ناه او برد پ ست او از و ب برى و هدایت درخوا ید ره  تا نما

ند ین بدون بتوا شكال با كه، ا جه مانعى و ا  راه شود، موا

ست ستقیم جاده و را ید را م خرین به و بپیما صد آ مال و مق  ك

هایى ئل ن سانى از و شود نا ضب مورد كه ك گار غ  قرار پرورد

 .نباشد اند، گردیده گمراه یا و گرفته

  



  647: ص قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان

 (1)- 

 ها پاورقى و تعلیقات 16 بخش

صادر -1 -(2)  لین حدیث م مدانى حارث حال شرح -2 ثق  -3 ه

 یك با مؤلف وگوى گفت -4 «قبلكم من سنن لتركبنّ » حدیث مصادر

شمند هودى دان مه -5 ی له -6 آن شرایط و قرآن ترج  قریش مجاد

سول با یف -7( ص) خدا ر عه حدیث تحر یه -8 مت مد نظر  عبده مح

باره سئله در تراى -9 طالق سه م یث -10 شیعه بر رازى اف  احاد

 -12 سرنوشت در دعا تأثیر احادیث -11 آفرینش در خدا اراده

  جزء احادیث -14 آفرینش آغاز احادیث -13 «هللاّ  بسم» آیه اهمیت

 فراموش نماز در را «هللاّ  بسم» معاویه -15 «بسمله» بودن قرآن

یث -16 كرد سم» تالوت احاد ماز در «هللاّ  ب یث -17 ن یارت احاد  ز

بور مت -18 ق سى ته ناظره -19 شیعه بر آلو لف م  یك با مؤ

 تأویل -21( ع) حسین امام قبر خاك فضیلت -20 حجازى دانشمند

یه فت -22 سجده آ لیس گوى گ سالم -23 خدا با اب  شهادتین با ا

ست یزه -24 ا بادت هاى انگ سام و ع سئله -25 آن اق مر م  بین اال

  شفاعت حدیث مصادر -26 االمرین
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  ثقلین حدیث مصادر

 ،26 ،17 ،14 صص ،1 ج خود، مسند در احمد را «ثقلین حدیث» 

 ارقم بن زید از ،371 ،366 ص ،4 ج و خدرى سعید ابو از ،29

 .است كرده نقل ثابت بن زید از ،182 ص ،5 ج و

مى تاب در هم دار ضائل ك قرآن، ف  كرده وارد ،431 ص ،2 ج ال

 .است

لدین جالل جامع در سیوطى ا صغیر ال نى، از ال  از هم آن طبرا

 .است كرده امضا نیز را صحتش آورده، ثابت بن زید

مه ناوى عال ید مى ،15 ص ،3 ج خود، شرح در م مى: گو  ناقالن هیث

لین حدیث یق را ثق موده توث بار و ن نان اعت صدیق را آ  كرده ت

 .است

بو لى ا نان آن به توان مى كه سندى با هم یع ین كرد، اطمی  ا

 .است كرده نقل را روایت



: گوید مى حدیث این نقل از پس نیز اخضر العزیز عبد بن حافظ

 هر و است كرده صادر الوداع حجة در را حدیث این خدا، رسول

ین صحت در كس ید حدیث ا ند ترد ند و ك بن مان  را آن جوزى ا

 .است پیموده اشتباه و خطا راه بسیار بداند، دروغ و جعلى

ید مى سمهودى سناد در: گو ین ا ست از بیش حدیث ا  از تن بی

 .دارند شركت خدا پیامبر بزرگ صحابه

 بن زید از ،109 ص ،3 ج مستدرك، در را روایت این نیز حاكم

 مرد یك كه ذهبى. است نموده تصدیق هم را صحتش آورده، ارقم

قد، یر خرده منت شیه و گ ست پرداز حا ین در -ا یت ا یرادى روا  ا

 .است نكرده

 متفاوت هم با گاهى عبارات و الفاظ در ثقلین حدیث هاى روایت

 .است یكى ها آن همه مفهوم، و معنى در ولى
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  همدانى حارث حال شرح

ند حارث بد فرز عور هللاّ  ع مدانى ا ست ه ماى. ا یه عل فاق امام  ات

( ع) المؤمنین امیر بزرگ یاران از یكى وى كه این در دارند

 مقام و بود برخوردار خطیرى و حساس موقعیت از و شد مى محسوب

 سخت( ع) على خویش سرور به گزارى خدمت در داشت، ارجمندى بس

 .كوشید مى

 توصیف پرهیزكارى و تقوى صفت به را او متفقا امامیه علماى

 را وى محقق، شناسان رجال و علم بزرگان و اند كرده تمجید و

 .دانند مى اعتبار مورد و نموده توثیق روایت نقل در

 بررسى را حارث حال شرح نیز سنت اهل دانشمندان و علما اكثر

 .اند ستوده را او و كرده

بن جر ا سقالنى ح تاب در ع هذیب ك هذیب ت یوگرافى در الت  حارث ب

 از را وى حال شرح من گفت مى معین ابن كه كند مى نقل دورى از

 .است بوده اطمینان و اعتماد مورد مردى شنیدم، مسعود ابن

مان مى عث بن از دار عین ا ست آورده م  مورد مرد وى: كه ا

 .است بوده اعتمادى

 كوفه مردم من: »كه كند مى نقل سیرین ابن از سوار بن اشعث

 در و داشتند مى گرامى و مقدم همه از را نفر پنج كه دیدم را

یان فر پنج آن م فر دو هم ن مه از ن تر ه عروف و بر : بود تر م



 نیز عبیده از گفت، مى سخن حارث از كس هر كه عبیده و حارث

 حارث نام گفت، مى سخن عبیده از كس هر و آورد مى میان به سخن

 .«راند مى زبان بر هم را

 در مردم، دانشمندترین فقه، در حارث: »گوید مى داود ابى ابن

سب سب و ح سائل در و ترین شریف ن ناترین ارث م نان دا  و بود آ

 .«بود گرفته فرا( ع) على از را ارث مسائل و فرائض او

 كسانى عنوان تحت المذّیل ذیل كتاب منتخب در طبرى جعفر ابو

 دنیا از 161 سال در كه

 در بیان                                                
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 اصحاب پیشگامان از اعور هللاّ  عبد بن حارث: گوید مى اند، رفته

 .بود حساب علم و فرائض علم در و فقه در مؤمنان امیر

بى یوگرافى در ذه شته حارث ب ست نو یات كه ا  سنن در حارث روا

 رجال توثیق در كه نسائى و است آمده نیز تسنن اهل چهارگانه

 حارث روایت به بود، محتاط و گیر سخت بسیار حدیث راویان و

نان شت اطمی تارش در و دا ستناد او به گف یرا كرد مى ا  وى ز

 .بود دانش جایگاه و علم وعاء

 داد اطالع من به سیرین بن محمد: -(1) گوید مى خالد بن مّرة

 از كه بودند مسعود ابن مقرب و نزدیك یاران از نفر پنج: كه

نان قل حدیث آ ضور به من شد، مى ن هار ح فر چ نان از ن ئل آ  نا

 داناتر آنان همه از او و نشدم موفق حارث دیدار به ولى شدم

 .بود نكوتر و

لف ین در: مؤ فتن از جا ا ین گ ته ا ین با: ناگزیرم نك مه ا  ه

 شعبى دارند، حارث از سنى و شیعه علماى كه تمجیدى و توثیق

 :گوید مى و كند مى تكذیب را وى

 و.« بود دروغگو ولى كرد مى نقل حدیث من براى اعور حارث» 

 صفت با را حارث نموده، پیروى وى از گفتار این در هم گروهى

  جز تواند نمى گفتار این ما نظر به ولى اند، كرده توصیف كذب

 كه طورى به زیرا باشد، داشته دیگرى انگیزه لجاجت، و تعصب

 تحسین و توثیق را او شناسان رجال و دانشمندان اكثر گفتیم،

ند كرده غى و ا شنیده وى از درو ند، ن ین ا ست ا هى كه ا  از گرو

ما، یزه عل ین بر را شعبى انگ ناد جز سخن ا جت و ع یز لجا  چ

 .دانند نمى دیگرى

بو بد ا بى هللاّ  ع ید مى قرط  كذب به متهم را حارث شعبى، كه گو

ست، كرده لى ا تار و ین در او گف بل مورد ا بار قا ست، اعت  نی

 در را حارث شعبى، حتما است، نشده ظاهر دروغى حارث از چون



 و كرد مى ابراز( ع) على پیشگاه به نسبت كه شدیدى عالقه اثر

گران از را او تر دی ست، مى بر شمن دان شته مى د ست، دا یرا ا  ز

 اول او: گفت مى و دانست مى دیگران از برتر را بكر ابو شعبى

 «1. »است پذیرفته را اسالم كه است كسى

 كتاب در البر عبد ابن: »گوید مى حارث بیوگرافى در حجر ابن

 را حارث شعبى، كه كند مى بیان چنین را شعبى گفتار راز علم

لت به قه ع سبت كه اى عال لى به ن شت،( ع) ع ید دا كذیب و تنق  ت

 چشیده هم را خود مغرضانه عمل این جزاى من عقیده به و كرده

ست ین آن و ا چك حارث از كه ا غى ترین كو یده درو شده د  در و ن

 .«است شده ثابت شعبى خود دروغ نتیجه،

بن ید مى شاهین ا مد: گو فت صالح بن اح عور، حارث: »گ  مردى ا

 اعتبار، و اطمینان مورد است
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قدر كو چ لى از كه را چه آن آورده نی قل( ع) ع  در و كرده ن

 را حارث شعبى، كه گفتند او به!! است گفته وى تمجید و مدح

كذیب ند، مى ت نان جواب در ك فت آ قل در حارث: گ  دروغ حدیث ن

 كرده تكذیب( ع) على به اعتقادش در را او شعبى بلكه گفت نمى

 .«است

ف قان خداى به را شما: مؤّل شن محق گاه و ضمیر رو ید! آ  بگوی

 گناه بى و پاك مسلمان یك كه است سزاوار و روا آیا! ببینم

ست جرم به شتن دو لى دا یر ع نان ام نده آن مؤم  صالح و واال ب

 دروغگو و كذاب فردى عنوان به و شود دروغگویى به متهم خدا،

 شود؟ معرفى

یا یین آ لم آ شگرى و ع ین یا و كاو یده، و د نین عق جازه چ  اى ا

 بلند صداى با كه نبود خدا رسول خود مگر! دهد؟ مى ما به را

: فرمود كه جا آن تا كرد اعالم دیگران بر را( ع) على برترى

!« موسى؟ به نسبت هستى هارون مانند من به نسبت تو على یا»

سول كرم ر نان آن ا خار سخنان چ یز افت باره تاریخى آم لى در  ع

 سخنى چنان آن یارانش و اصحاب از احدى درباره كه است گفته

 .است نداشته ابراز را

ست شمن و دو ضائل د لى براى شمارى بى افتخارات و ف  زبان از ع

ند؛ آن به و شنیده پیامبر باره كه فضائلى معترف  یك هیچ در

 .است نشده شنیده صحابه از



 به را وقاص ابى بن سعد معاویه، روزى: گوید مى حاكم كه چنان

 من! معاویه اى: گفت معاویه جواب در او. داشت مى وا على سبّ 

نه باره چگو شت سخن مردى در سزا و ز بان بر نا  -(1) كه آرم ز

خارات ضایل و افت نى ف بان از فراوا سول ز باره هللاّ  ر قل وى در  ن

 من براى شد، مى نقل من درباره ها آن از یكى اگر كه است شده

شت، ارزش موى سرخ شتران از بیش ساء، حدیث سپس دا  حدیث ك

لت یدق حدیث: منز یان و ب عروف جر نگ م ندق ج نوان به را خ  ع

 «1. »خواند وى براى گفتارش شاهد

 این به مؤمنان امیر بزرگ شخصیت شناساندن در( ص) خدا رسول

قدار فا م كرده اكت كه ن صیت بل مى، شخ قى، عل ماعى، اخال  اجت

سى، ضایل سیا ماالت و ف تى ك لى ذا مت براى را ع  از بیش خویش ا

 .است ساخته روشن این

: فرمود على به خدا رسول كه كند مى نقل حاكم باز كه چنان

 و است برده فرمان خدا از برد، فرمان من از كس هر على یا»

 تو با كس هر و برده فرمان من از برد، فرمان تو از كس هر

فت و عداوت راه یرد پیش در مخال فت من با گ یده مخال  ورز

 «2.« »است
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ین نه ها ا صرى هاى نمو ضائل از مخت شا و ف صیت هاى نهن ظیم شخ  ع

یر نان ام ین در كه بود مؤم شاره جا ا گر و شد ا  نه، ا

خارات ضائلى و افت بان از كه ف سول ز باره خدا ر لى در ( ع) ع

 .بگنجد جا این در كه است آن از بیش شده، صادر

 این جرم به را حارث شعبى، كه نیست این در عجبى حال این با

 سازد كذب به متهم را او و بدارد دشمن بود، على دوستدار كه

یرا ستداران از و هوادار شعبى ز یان دو  سفره از و بود امو

گین نان رن خوردار آ نزار در و شد مى بر سبز چم یاى سر  آنان دن

ید مى فت، مى جان شیره و چر ین گر بق كه بود ا یال ط  و ام

 و رضا موافق و رفت مى پیش و داشت برمى قدم آنان هاى خواسته

بت نان رغ بان آ شود، مى سخن به ز نان گ مده تاریخ در كه چ  آ

 تا فرستاد مصر سوى به را شعبى مروان، بن الملك عبد: است

ند براى مردم از ید» وى فرز بد بن ول لك ع عت «الم یرد، بی  بگ

 استاندار الملك عبد طرف از كه مروان بن بشر ناحیه از سپس



 بعد« 1. »شد منصوب «حسبیه امور» سرپرستى سمت به بود، كوفه

مر طرف از هم آن از بد بن ع یز ع صب العز ضا من ست و ق  ریا

 «2. »گرفت عهده به را كوفه دادگاه

 وى ارضاى راه در بوده، اموى مروان هواداران از شعبى آرى،

گر و یان، دی لش چه آن هر امو ست، مى د فت مى خوا جام و گ  ان

 و داشت امتناع و ابا گفتن دروغ از نه راه این در و داد مى

 .ترسید مى گفتن افترا از نه

بو فرج ا سن از ال مر بن ح مى ع نین فقی ست آورده چ  وى كه ا

 جالب صداى وى خانه در و رفتم شعبى پیش به روزى من: گوید مى

 همسایه از صدا این كه پرسیدم وى از رسید، گوشم به مهیجى و

 خود شخصى اتاق درون به و گرفت مرا دست وى رسد؟ مى گوش به

 با كه افتاد پیكرى ماه و زیبارو جوان به چشمم ناگه برد،

یزى شهوت صداى نه انگ ند، مى ترا  من به رو شعبى گاه آن خوا

 همان این: گفت. نه: گفتم شناسى؟ مى را او آیا: گفت و كرد

سى ست ك یت در كه ا لم صباوت و طفول نر و ع طا او به ه  شده ع

 «3. »است سریج ابن همان این است،

 است شده نقل خلیفه ابى بن عمر از: گوید مى الفرج ابو باز

ید مى او كه قه در پدرم با شعبى: گو نه دوم طب ند، خا  از بود

 به پدرم رسید، ما گوش به خوانندگى جالب صداى پایین طبقه

 نگاهى -(1!! )نه: گفت رسد؟ مى گوشت به صدایى آیا: گفت شعبى

 و منظر خوش جوان ناگهان انداختیم، پایین به
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بارویى یدیم را زی مان او كرد، مى خوانى آوازه كه د بن ه  ا

 به حیرت انگشت شگفت و تعجب سر از شعبى. بود معروف عایشه

 كسى هر به را هنر و علم خداوند: گفت مى و بود گرفته دندان

 «1. »دهد مى بخواهد كه

بو باز فرج ا قل ال ند مى ن صعب كه ك یر بن م  دوران در زب

 شخصى اتاق به و گرفت را شعبى دست كوفه در خویش استاندارى

سر شه، خویش هم تر عای حه دخ مود، وارد طل قت آن در ن شه و  عای



خت یان و ل سى و بود عر شاند را او كه لبا . نداشت تن بر بپو

 دیدى؟ چگونه را عایشه! شعبى: گفت مصعب

 و توصیف را او مصعب دلخواه به و ستود بسیار را عایشه شعبى

 دست سى و پول درهم هزار ده كه داد دستور مصعب. كرد تحسین

 «2. »شود داده او به لباس

نان ند مى كه چ لى كه كرد مى یاد سوگند شعبى: گوی ین از ع  ا

. بود نكرده حفظ قرآن از چیزى كه حالتى در بربست، رخت جهان

«3» 

 اساس بى و زشت بسیار( ع) على درباره سخن این: گوید مى صاحبى

 آن از قبل: داشت مى اعالم بلند صداى با كه كسى درباره است،

ست از مرا كه ید، د شكالت ده مى م نى و عل  من از را خویش دی

 از كه این مگر نیست قرآن در اى آیه. دهم جوابتان تا بپرسید

 شب هنگام به كه دانم مى و آگاهم آن مشخصات و خصوصیات تمام

 «4. »دشت در یا شده نازل كوه در روز، یا آمده؛ فرود

 رسول وفات روز در( ع) على كه كند مى نقل الخیر عبد از سدى

سرى مردم در( ص) خدا سبت سبك ساس قرآن به ن  سوگند و كرد اح

 دوش بر عبا است، نكرده آورى جمع را قرآن تا كه نمود یاد

ند لى. نك نه در روز آن از( ع) ع ست خود خا شغول و نش مع م  ج

 شد آورى جمع كه بود قرآنى اولین على قرآن و شد قرآن آورى

 امام اوالد پیش در قرآن آن و نوشت حفظ از على را آن همه و

 .است( ع) صادق

 به چسان جسور مرد این كه كنید مى مالحظه! غیور مسلمانان اى

 جایى به نا و زشت سخن چگونه! كند؟ مى جسارت پیامبرش و خدا

 !راند؟ مى زبان به
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یر آرى، -(1)  نان ام یات گواه به مؤم  دروازه فراوان، روا

لم شهر سالت ع ست ر بان به و« 1» ا یات ز گر، فراوان روا  دی

مت شهر دروازه هاى و حك قت راز ست، خل لى« 2» ا شه ع  با همی



 در تا شوند نمى جدا هم از دو این. اوست با قرآن و است قرآن

سین سول پیش به كوثر حوض در هم با دو هر روز، واپ  خدا ر

 .آیند وارد

 كه صفت خفاش دشمن نظر است آن و( ع) على واقعیت است، این

شم یدن چ تاب د قت آف شد ندارد، را حقی نان تا با ترا كه آ  اف

ند مى ناه به و گوی كب گ جازات به شدند، مى مرت  و دروغ م

 «3. »شوند مبتال افترایشان
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 «قبلكم من سنن لتركبنّ » حدیث مصادر

 نقل نیز دیگر معتبر مدارك در العّمال كنز بر عالوه حدیث این

 ج: لیثى واقد از خود مسند در «احمد» را حدیث این. است شده

 .است آورده ،74 ص ،3 ج در: خدرى سعید ابو از ،218 ص ،5

خارى ین هم ب تاب در را حدیث ا صام، ك صل اعت تار ف بى، گف  ج ن

 .«قبلكم من سنن لتتبعنّ » است كرده نقل صورت بدین ،151 ،8

 ،8 ج: نصارى و یهود سنن از پیروى فصل در علم كتاب در مسلم

مى ،57 ص مع در هیث ید، مج بن از 261 ص ،7 ج الّزوا باس، ا  ع

 .اند آورده را حدیث این
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 (1)- (4) 

  یهودى دانشمند یك با مؤلف گوى و گفت

 كه باره این در و داشتم وگویى گفت یهود علماى از یكى با من

ین دوران» هود د یل و شده سپرى ی شان و دال مام معجزات  شده ت

 :گفتم او به ؛«است

  ها ملت و مردم تمام به یا و هاست یهودى براى تنها شریعت آیا

 دارد؟ عمومیت



گر صاص ا لت به اخت هود م شته ی شد، دا لت با گر هاى م  به دی

 شما نظر به پیامبر آن و بود خواهند نیازمند دیگرى پیامبر

یامبر جز سالم پ سى چه ا ند مى ك شد؟ توا گر با سى شریعت ا  مو

 دارد، عمومیت ها انسان و بشر تمام به و است جهانى و همگانى

 بود، خواهد نیازمند اى زنده گواه و همیشگى دلیل یك به پس

مروز كه صورتى در نین ا یل چ ست در گواهى و دل ست، د  زیرا نی

 وى از بعد و داشت اختصاص وى خود عصر به موسى حضرت معجزات

ثرى نده باقى آن از ا ست نما جب تا ا قین و باور مو  و شود ی

قا ستمرار و ب ئین ا هود آ شه براى را ی بت همی ند ثا  در و ك

 .باشد آن حقانیت گواه قرون و اعصار تمام

گر ید ا چه: بگوی ین گر جزات ا عال مع جود ف لى ندارد و  تواتر و

 سازد، مى مسلم و روشن را ها آن وجود فراوان هاى نقل و اخبار

 :كه گفت خواهیم جواب در

 كه شود ثابت تواتر راه از تواند، مى صورتى در معجزه،: اوال

 شود یقین موجب مردم میان در كه برسند حدى به ناقالنش تعداد

 موسى حضرت معجزات اثبات در را تواتر چنین توانید نمى شما و

 .كنید ثابت نسلى و ملت هر میان و عصرى هر در

یا و گر: ثان ها ا قل تن جزات ن بات در مع قت یك اث یت حقی  كفا

  حضرت معجزات به كه این كند،
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 كنید، مى نقل را موسى حضرت معجزات شما ندارد، اختصاص موسى

سیحیان جزات م ضرت مع سى ح قل را عی ند، مى ن سلمانان كن یز م  ن

 كه هست ها نقل این میان در تفاوتى چه را، پیامبرشان معجزات

 گفتار ولى شود پذیرفته موسى حضرت معجزات نقل در شما گفتار

گران گر!! نه دی مان ا قل ه جزات ن یامبرى مع جب پ صدیق مو  آن ت

 همه معجزات كه را دیگر پیامبران نبوت چرا شما شود، پیامبر

نان قل آ ست، شده ن صدیق ا مى ت ید؟ ن سخ در او! كن فت من پا : گ

 و مسیحیان كنند مى نقل موسى حضرت براى یهودیان كه معجزاتى

سلمانان یز م صدیق را ها آن ن ند مى ت  ها آن صحت به و نمای

تراف ند اع ما و دار جزات ا یامبران مع گر پ بول مورد دی مه ق  ه

ست، ین نی ست ا ئل به ها آن كه ا گر دال ند دی  به تا نیازمند

 .برسند ثبوت مرحله

 و مســیحیان كــه اســت درســت آرى،: گفــتم وى پاســخ در -(1) 

سلمانان یز م جزات ن ضرت مع سى ح بول را مو ند ق لى دار  از نه و

 كه این علت به بلكه یهودیان آور یقین هاى نقل و تواتر راه

ــان ــزات آن از پیامبرانش ــر معج ــد داده خب ــیحیان. ان  و مس



سلمانان، جزات م ضرت مع سى ح سیله به را مو شان و  پیامبران

سند مى گر و شنا بوت ا نان ن ند، را آ هى نپذیر صدیق به را  ت

 قبول پیامبرى به را او تا داشت نخواهند موسى حضرت معجزات

 .بدارند

ین شكال ا ها ا ین به تن هود د صاص ی كه ندارد اخت مام به بل  ت

 معجزه كه است اسالم دین تنها و است متوجه هم گذشته ادیان

مام در و جاودان آن صار و قرون ت نده اع یان در و ز مام م  ت

لت سل و ها م یان ها ن ستاخیز روز تا و دارد جر یان با ر  جهان

 .كند مى دعوت حق سوى به را آنان و گوید مى سخن

ین راه از ما جزه ا مان كه جارى و جاودان مع ست، قرآن ه  ا

سالم سیم مى را ا صدیق را آن و شنا نیم، مى ت سالم ك  كه را ا

صدیق از پذیرفتیم و شناختیم مام ت یامبران ت شته پ یز گذ  ن

یرا ناگزیریم یامبر و قرآن كه ز سالم پ نان ا ضا را آ  و ام

 .است كرده تصدیق

 كه است همیشگى و جاودان معجزه تنها قرآن كه این سخن كوتاه

 تمام پاكى و صدق به و امضا را پیشین آسمانى كتب تمام صحت

 .نهد مى ارج آنان به و دهد مى شهادت گذشته پیامبران
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 (1)- (5) 

  آن شرایط و قرآن ترجمه

 مــردم راهنمــایى و هــدایت بــراى را اســالم پیــامبر خداونــد

 پیروز قرآن وسیله به مقدس مسیر این در را او و برانگیخته

 را انسان كه چه آن هر به قرآن این قهرا پس است، گردانیده

بدى سعادت به ساند مى ا مت عزت، اوج به و ر مالش و عظ  ك

 .باشد مى مشتمل كشاند، مى

 بشر افراد تمام به پروردگار سوى از است، عنایتى و لطف این

جه ست شده متو لت به و ا صى م صاص خا هى ندارد، اخت مت منت  حك

هى نین ال ضا چ ست كرده اقت تاب كه ا بان با را خویش ك  قوم ز

یامبرش ند نازل پ لى ك عالیم و قوانین و گانى آن، ت  و هم

مایى مومى آن هاى راهن هانى و ع ست، ج مه پس ا ید ه  را قرآن با

ند ند تا بفهم هام آن از بتوان مایى و ال ند راهن ین و بگیر  ا

 پیش هدایت و سعادت مسیر در و گرفته دست به را فروزان چراغ

 .بروند

 آن ترجمه ضرورت قرآن، بودن همگانى كه نیست این در تردیدى

 هاى زبان تمام به آسمانى كتاب این باید كه كند مى اقتضا را



نده هان ز مه ج سانى تا گردد ترج بان با كه ك شنا قرآن ز  آ

 شوند برخوردار آن همگانى و عالى حقایق از بتواند نیستند،

 داشت، توجه بدان حتما قرآن ترجمه در باید كه اى نكته ولى

 هم و قرآن زبان به هم باید قرآن كننده ترجمه كه است این

 احاطه كامال گرداند، مى بر زبان آن به را قرآن كه زبانى به

 شیوا و محكم هم چه هر ترجمه زیرا باشد داشته تخصص آن در و

 به اختصاص كه -را قرآن بالغتى مزایاى تواند نمى باز باشد،

 ممتاز سخنان، دیگر از و كرده معجزه را آن و دارد قرآن خود

یرد خود به كامال -سازد مى لى بگ ین با و ید حال ا ترجم با  م

 است، رفته كار به قرآن اسلوب و آیات در كه دقایقى و نكات

 و آیات اصلى مفهوم و معنى بگنجاند، خود ترجمه در
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 این دهد، نشان روشنى به شیوا و ساده عبارات با را كلمات

 قرآن منظور و معنى مترجم، كه بود خواهد ممكن صورتى در هم

مد خوب را هم در و بفه یق ف یز آن دق ضوع سه شناخت، از ن  مو

 :است ناگزیر زیر

 .گردد مى استفاده لفظ ظاهر از چه آن -1

 .كند مى حكم آن بر انسان سالم فطرت و عقل چه آن -2

 آمده وحى خاندان و معصوم از قرآن تفسیر در كه روایاتى -3

 .است

 ترجمه در و بشناسد كامال را موضوع سه این باید قرآن مترجم

ندد كار به را ها آن قرآن مك به و ب نى ها آن ك هوم و مع  مف

صلى بد خوب را قرآن ا بان به سادگى به را آن سپس و دریا  ز

 .گرداند بر دیگر

ما و -(1)  ظرات و آرا ا صى ن سرین شخ تاب در كه مف  هاى ك

شان ند، آورده تفسیر جه از ا بار در ست ساقط اعت ترجم و ا  م

 .كند استناد و اتكا ها آن به خویش ترجمه در نباید

 صورت این در گردد، رعایت شرایط این همه قرآن ترجمه در اگر

 و الزم بسیار بلكه داشت نخواهد اشكالى قرآن ترجمه تنها نه

 خودشان زبان با بتوانند ملتى و قوم هر كه بود خواهد جا به

قایق از فاهیم و ح خوردار قرآن م یرا شوند بر  براى قرآن ز

 اختصاصى قرآن زبان و لغت نباید و است آمده فرود مردم عموم

شد سانى و با ین با كه را ك بان ا شنایى خاص ز ند، آ  از ندار

 .بمانند نصیب بى و محروم آن ربانى تعالیم و عالى حقایق
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 (ص) خدا رسول با قریش مجادله

« 1» قریش «اقتراحى معجزات» و آیات نزول شأن در كه روایاتى

 متن در آیات این تفسیر در كه را معنى همان است، شده وارد

 ذیل در برهان تفسیر در كه چنان كند، مى تأیید آوردیم، كتاب

 نشسته كعبه كنار در كه خدا رسول از است شده نقل آیه همان

هى بود، طراف قریش از گرو ند، را وى ا نان از گرفت : بود آ

 فرزند جهل ابو هشام، پسر بخترى ابو مخزومى، مغیره بن ولید

 و مخزومى امیه بنى فرزند هللاّ  عبد سهمى، وائل بن عاص هشام،

 خدا كتاب یارانش از دیگر نفر یك با خدا رسول. دیگر اى عده

 به آنان كرد، مى ابالغ را خدا فرمان و خواند مى آنان بر را

 سخنانش و یافته گسترش و توسعه محمد آئین كه گفتند یكدیگر

 بر را عرصه كه بیایید. است گرفته خود به خاصى عظمت و ارج

 مذمتش و انتقاد باد به كنیم، مالمتش و توبیخ سازیم، تنگ وى

 را سخنانش و نموده اقامه وى علیه دالیلى و براهین بگیریم،

 كاسته وى موقعیت و عظمت از یارانش پیش در تا بسازیم باطل

تارش و شود تد ارزش و ارج از گف سیرى از و بیف  پیش در كه م

 سركشى از و دارد بر دست ضاللت و گمراهى از. گردد باز دارد،

 مسیر از را او توانستیم راه این از اگر. شود نادم طغیان و

گردانیم، باطلش تر چه بر گر و به ستیم ا  صورت آن در نتوان

 بتازیم وى بر آخته شمشیرهاى با و بپیماییم دیگرى راه باید

 .بسازیم نابودش و

__________________________________________________ 

 از كه است قریش درخواستى معجزات همان اقتراحى معجزات( 1) 

ناد راه بازى و ع سول از لج ست خدا ر ند مى درخوا  در و كرد

یه اسراء، سوره» ین به« 93 -90 آ نه ا جزات گو شاره مع  شده ا

 .است
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 مأموریت این كه كیست: گفت جهل ابو رسید، جا این به كه سخن

 بپردازد گو و گفت و مجادله به محمد با و گیرد عهده به را

كوم را او و جاب و مح بد سازد، م بى بن هللاّ  ع یه ا ین براى ام  ا

 انجام را مأموریت این كه حاضرم من: گفت و شد داوطلب كار

هم یا. د مى آ ید ن ین براى مرا خواه خاب كار ا ید، انت  در كن

!! پاسخگو و بسنده سخنور و شریفم و اصیل هماورد من كه حالى



بو هل ا فت ج ین براى را تو و پذیرم مى آرى: گ خاب كار ا  انت

گان كنم، مى ید وى پیش هم بد و رو شد شما سخنگوى هللاّ  ع  از. با

 :نمود آغاز سخن چنین هللاّ  عبد و رفتند هللاّ  رسول پیش جا همان

بد مد اى: هللاّ  ع ستى! مح قام كه را ند بس م مى و بل عا را عظی  اد

نى مى یزى شگفت و بزرگ بس سخنى!! ك بان به انگ نى مى ز !! را

سول تو كه گویى مى عالمین رب ر یام و ال گار آور پ  پرورد

هانى گار به!! ج لق پرورد فرینش و خ ندگار به و آ هان خداو  ج

 براى اى نماینده و پیامبر تویى همچون -(1) كه سزد نمى هستى

خاب خود ند، انت یرا ك ند هم تو ز شرى ما مان ستى بیش ب  و نی

 آشامى مى و خورى مى ما مانند ندارى، ما بر امتیازى ترین كوچك

 .روى مى راه بازار و كوچه در ما مانند و

 ثروت داراى آنان نمایندگان كه ایرانند و روم پادشاهان این

 هاى كاخ و هستند پرشكوه و زیبا هاى خانه بزرگ، شخصیت عظیم،

 و بندگان صاحب و دارند اشرافى و عالى خرگاه و خیمه مجلل،

 .باشند مى متعدد و فراوان گزاران خدمت

 و است سالطین و ملوك این از برتر كه جهانیان پروردگار آیا

نان ندگان آ ند، ب ید اوی نده نبا تر او نمای نده از بر  نمای

نان شد آ گر ؟!با ند ا هد خداو یامبرى بخوا  ما سوى به پ

یزد، عدتا برانگ ید قا ندترین با فه و ثروتم  از را كس ترین مر

 چرا پس را، ترین ناشناس و فقیرترین نه كند انتخاب ما میان

ین ست، سوى از گویى مى كه قرآن ا ظیم بر خدا  دو مردم ترین ع

 مغیره بن ولید بر قرآن چرا! است؟ نگردیده نازل بزرگ شهر

 و ترین سرشناس كه طائف در ثقفى مسعود بن عروة یا و مكه در

ندترین ند ثروتم مده فرود عرب ست؟ نیا بد سخن! ا  بدین كه هللاّ  ع

 پایان به سخنت آیا خدا، بنده اى: فرمود پیامبر رسید، جا

 رسید؟

 اضافه سخنم پایان در ولى رسید پایان به سخنم بلى،: هللاّ  عبد

مان تو به ما كه كنم مى مى ای یم ن گر آور ین م مین در كه ا  ه

كه، سرزمین شمه م نى، جارى ما براى هایى چ مین كه آن چه ك  ز

 یافته تشكیل ها كوه و ها دره از و است سنگالخ و ناهموار مكه

 ما براى آن از هایى چشمه و سازى هموار را آن باید تو است،

نى جارى یرا ك ین به ما كه ز شمه ا سیار ها چ ندیم ب  و نیازم

ید ما هاى باغ با گور و خر شته ان شى دا هاى كه با  در آب نهر

 و كنى استفاده خود هم باغ، این از و گردد جارى ها آن میان

 سر بر قطعه قطعه را آسمان یا و برسانى بهره دیگران به هم

 اگر: »كه گویى مى خود تو كه چنان آرى فرود ما
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 نیست چیزى: گویند مى آید، فرود آنان سر بر آسمان از قطعاتى

 .«ریخته درهم و متراكم است ابرى

 .بگوییم را سخن همان نیز ما شاید

 كارها این همه اگر: داد ادامه گونه بدین را گفتارش هللاّ  عبد

جام را هى، ان مان تو به ما باز د مى ای یم ن گر آور ین م  كه ا

 دهى قرار ما برابر در و بیاورى ما براى را فرشتگان و خدا

یك از را ها آن تا نیم نزد بول و ببی نیم شان ق نه یا و ك  اى خا

 بخشش آن از نیز ما براى و بیاورى وجود به خود براى طال از

 تنها و كنیم طغیان شاید تا سازى نیاز بى و غنى را ما و كنى

 مگر آوریم نمى ایمان تو به نیز ها آسمان به كردنت پرواز با

ین مه كه ا ضمون بدین ما براى خدا سوى از اى نا نى نازل م  ك

ین: »كه مه ا ست، اى نا ند از ا بد سوى به خداو بى بن هللاّ  ع  ا

 چون بیاورند، ایمان هللاّ  عبد بن محمد به تا یارانش و مخزوم

 گفتار زیرا كنند تصدیق را وى گفتار و است من پیامبر او كه

 .«است من گفتار و سخن وى

 كه را چه آن همه اگر! محمد اى: افزود سخنش پایان در هللاّ  عبد

  یا آوریم مى ایمان تو به كه دانم نمى باز دهى؛ انجام گفتیم،

 را آسمان درهاى و ببرى باال ها آسمان به را ما اگر زیرا نه

شایى ما رخ به مان آن درون به و بگ  هم باز سازى، وارد

فت خواهیم شمان و اى كرده سحر را ما شاید كه گ  را مان چ

 .اى بسته

 چیز همه از و شنوایى سخن هر به تو! خداوندا: هللاّ  رسول -(1) 

 :گفت سپس دانا، بندگانت گفتار بر و آگاهى

 روم؛ و ایــران پادشــاهان: »گــویى مــى كــه تــو گفتــار امــا

 مقتدر افراد از را نمایندگانشان و فرمانداران استانداران،

ند و خاب ثروتم ند مى انت چه.« كن ست خود جاى به گر  به و در

ست لى جا ساب و ساب از خدا ح نان ح ست، آ مت در او جدا  خود حكو

 از جهــان امــور اداره راه در دارد، خاصــى تقــدیر و تــدبیر

كار یال و اف یروى شما ام مى پ ند، ن هد، مى كه را چه آن ك  خوا

 .راند مى فرمان بخواهد كه طور هر و دهد مى انجام

گر یامبران ا لل هاى كاخ داراى خدا، پ ند مج  آن در و بود

 وسیله بدان كه داشتند خدمتگزارانى و بندگان یا و غنودند مى

ساس ترى و غرور اح ند مى بر صله مردم از و نمود  گرفتند، مى فا

 چرخ! شد؟ نمى نتیجه بى و ضایع رسالت دستگاه صورت این در آیا

 ... و! گرایید؟ نمى ركود و كندى به رهبرى و هدایت

 اى فرشته بودى، پیامبر تو اگر: »گویى مى كه تو گفتار اما و

 چشم با را آن ما و دهد شهادت تو نبوت به كه بود مى تو با



یدیم مى خود ضورا را شهادتش و د ست سخنى ،«شنیدیم مى ح  بس ا

 :زیرا انگیز شگفت
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شته: اوال بل فر یدن و درك قا ست د توانى تو تا نی  را آن ب

شاهده نى، م شته ك ند به فر مین مان ست ه جود كه هوا نى و  و عی

 .ندارد ظاهرى

یا گر فرض بر: ثان یروى ا یدتان ن ظر از د نا ن  و شود قوى مع

ید شتگان بتوان شاهده را فر ید م ما كن ید حت فت خواه ین: گ  ا

شته ست فر كه نی شر بل ست ب یرا ا گر ز شته ا  ظاهر شما براى فر

 ظاهر دارید، الفت و انس او با كه بشر همان صورت به شود،

ید تا شود مى ید سخن او با بتوان تار و بگوی  در را او گف

بوت بر شهادت ید ن ین در بفهم ید هم صورت ا فت خواه  او كه گ

 شهادت تو نفع به فرشته یك نام به دروغ به و نیست بیش بشرى

 .دهد مى گواهى و

 تو: »گویى مى و سازى مى متهم سحر به مرا: كه تو گفتار اما

ستى زده سحر سیار «ه به سخن ب ست، جایى نا یرا ا نه ز  چگو

 در من دانید مى كه صورتى در بنامید، زده سحر مرا توانید مى

قل شخیص و ع ترم؟ شما از ت یا بر ستى من كه روز آن از آ  به ه

ته خود مروز به تا ام گرف هل كه ا شت را سالگى چ  سر پ

 زشتى سخن یا و دروغ اید؟ دیده من از خطایى و جرم ام، گذاشته

 زده سر من از تفكر و عقل خالف بر عملى یا اید شنیده من از

 اشتباه و خطا از حد این تا طوالنى مدت این در كسى اگر است؟

غزش از و فوظ لرزش و ل صون و مح ند م مام در و بما  دوران ت

ندگى مه آن با ز شیبى و فراز ه چك دارد، كه ن ناه ترین كو  و گ

صیت ند، سر وى از مع یا نز مان به آ نین شما گ سانى چ  به ان

یروى كا خود ن یروى یك به یا و دارد ات نوى ن هى؟ و مع  و! ال

 مقتدر و شناس سر مرد یك به قرآن این: »گفتى كه چه آن اما

ندى و عروف شهر دو از ثروتم شده نازل م ست ن سخ.« ا ین پا  ا

 مال در را انسانى كمال و عظمت خداوند زیرا است روشن سؤال،

مى ثروت و ند، ن نان دا ید، مى شما كه چ نال و مال به پندار  م

یا چك دن جى و ارزش ترین كو مى ار هد، ن نان ن  ارزش شما كه چ

ید سى از و قائل مى ك سد، ن نان تر فراد از شما كه چ تدر ا  مق

ید شم با و بیمناك مت چ گى و عظ نان به بزر ید مى آ ین و نگر  ا

نه فراد گو قام هر به را ا صبى و م تى من سالت به ح بوت و ر  ن

 .دانید مى برازنده و الیق نیز

 هایى چشمه تا آوریم نمى ایمان تو به: »گفتى كه چه آن اما و

مین از ست سخنى «سازى جارى ما براى ز یه بر كه نی طق پا  من



 بخش این در زیرا گیرد سرچشمه تفكر و عقل از و باشد استوار

 قابل ها آن از یك هیچ كه كنى مى درخواست را معجزاتى سخنت از

 :چون نیست عمل

 پیامبرى دلیل تواند نمى گیرد، انجام هم اگر ها آن از قسمتى

 هللاّ  رسول محمد( آب نهرهاى و بستان و باغ داشتن مانند) باشد

تر ست آن از بر لت و نادانى از كه ا ستفاده سوء مردم جها  ا

 براى دستاویزى نیست، نبوت نشانه و دلیل كه را چه آن كند،

 و مستند آن بر را خویش رهبرى و دهد قرار خود
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 .سازد استوار

 اگر كه است طورى تو، درخواستى معجزات این دوم قسمت -(1) 

 پیامبر كه صورتى در بود، خواهد تو هالكت موجب گیرد، انجام

بات براى قت اث جاد و حقی مان ای جزه مردم، دل در ای  را مع

 این خواستن با تو آنان، نابودى و هالكت براى نه دهد مى نشان

جزه قع در مع كت وا ست را خویش هال نى، مى درخوا ند ك  بر خداو

 در كه است آن از داناتر آنان مصلحت به و تر مهربان بندگانش

 رهسپارشان بدبختى و هالكت ورطه به آنان جاهالنه درخواست اثر

 .سازد

 و است دور به امكان حیطه از تو درخواستى معجزات دیگر قسمت

 مانند) گیرد انجام تو درخواست طبق تا نیست عمل قابل اصال

یدن شتگان و خدا د مه آوردن و فر بى نا ستخطى و كت  سوى از د

 (.خدا

 و عناد جز تو صریح اعتراف طبق تو هاى درخواست چهارم قسمت

جت سخره باد به جز و لجا قت گرفتن م یامبر و حقی  خدا، پ

یزه گرى انگ ضوع. ندارى دی قت و جویى حق مو  میان در یابى حقی

 خدا. بیهوده است عملى اى، معجزه چنین آوردن بنابراین نیست،

 مردم مشت یك لجاجت و عناد به كه آنند از برتر پیامبرش و

 عبث عمل یك به آنان درخواست با و نهند ارج بوالهوس و عنود

 .بیاالیند دست

تاه ین سخن كو ین كه، ا ست ا نه جز تو هاى درخوا یز جویى بها  چ

گرى ست، دی ین نی ست ا بت جواب كه ا لى و مث نك و ندارد عم  ای

 :ها آن تك تك منفى جواب

 هایى چشمه زمین از: »گویى مى كه! هللاّ  عبد اى تو درخواست اما

 ،«باشى داشته آب نهرهاى و بستان باغ، باید تو یا ساز جارى

 از تو. گیرد مى سرچشمه نادانیت و جهل از تو هاى درخواست این



 انجام را كارها این اگر. آگاهى نا و خبر بى خدا معجزات راز

هم تى كه را چه آن هر و د شته گف شم، دا یا با مان به آ  تو گ

 كه است آن مانند به تو هاى درخواست این! بود؟ خواهم پیامبر

 تو آیا!! پذیرم مى را تو نبوت بروى راه و برخیزى اگر بگویى

 و باغ آن در و ندارید طائف در هایى بستان و ها باغ یارانت و

 پیامبر ها آن داشتن با شما آیا نیست؟ جارى نهرها ها بستان

 و! باشم؟ پیامبر بستان و باغ داشتن با نیز من تا اید شده

  سر بر كن، قطعه قطعه را آسمان: »گویى مى كه تو درخواست اما

 نخواهد قطعى شما هالكت و مرگ صورت این در آیا!« آر فرود ما

 شما خدا پیامبر خواهید مى هایتان درخواست این با شما بود؟

ــابود را ــد ن ــى كن ــان او ول ــر مهرب ــت آن از ت ــه اس ــما ك  ش

ید مى مى هالك و نابود را شما او. پندار كه سازد ن  براى بل

لى شما هدایت تان خدا سوى از دالی شان برای هد مى ن لى د  به و

ین قت ا جه حقی شته تو شید دا جج كه با یل و ح گار دال  به پرورد

  آن بخواهند را چه هر كه نیست بندگانش دلخواه
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جام را هد، ان یرا د سان شاید ز ین در ان ساد و صالح مورد ا  ف

شخیص را خویش هد ت ست، آن در صالحش كه را چه آن و ند  نی

 به دكترى كه اى دیده حال تا تو آیا! هللاّ  عبد اى. كند درخواست

 قاضى كه اى دیده یا و كند تجویز دارو وى براى بیمار دلخواه

خواه به عوا طرف دل یل شاكى و مدعى از د هد؟ دل ما! بخوا  ا

ست شتگان و خدا: »گویى مى كه تو درخوا  ما براى را او فر

 حضورا تو نبوت بر را شهادتشان و ببینیم را آنان تا بیاور

شنویم ین با «ب یزى سخن ا ست را چ نى مى درخوا یره از كه ك  دا

 انسان مانند خداوند كه است بدیهى زیرا است، بیرون امكان

 گیرد قرار چیزى برابر در كند، حركت برود، بیاید، كه نیست

یده و ین شما پس شود، د مر ا حال ا ست، شدنى كه را م  نی

ست ید؟ مى درخوا ما! كن ست ا بد اى تو درخوا : گویى مى كه! هللاّ  ع

 تواند نمى نبوت دلیل كه این. «باشى داشته طال از اى خانه یا»

شد یا. با صر پادشاهان كه -(1) اى شنیده تو آ نه م  از هایى خا

 دارند؟ طال

 .آرى: هللاّ  عبد

 نبوت مقام به طالیى هاى خانه آن داشتن با آنان آیا: هللاّ  رسول

 اند؟ رسیده

 .نه: هللاّ  عبد



 به تواند نمى نیز را محمد طال، از اى خانه داشتن پس: هللاّ  رسول

قام یامبرى م ساند پ مد. بر مى مح هد ن هل از خوا  سوء تو ج

 .كند اثبات را خود نبوت طالیى خانه و طال با كند، استفاده

 پرواز آسمان به: »گویى مى كه! هللاّ  عبد اى تو درخواست اما و

 :كه كنى مى اضافه سپس و «كنى

مه تا»  ند سوى از اى نا یاورى ما براى خداو مان تو به ن  ای

مى یم ن ین.« آور نه یك هم ا ست بیش جویى بها یرا نی  پرواز ز

سمان به كردن مدن فرود از تر سخت ها آ ست آ  كه خود تو. ا

سمان به: »گویى مى نت، پرواز آ جب كرد مان مو  من آوردن ای

هد ین با پس.« بود نخوا سمان از حال ا مه و شدن نازل آ  نا

نم، نه آورد جب چگو صدیق مو مان و ت هد تو آوردن ای  شد؟ خوا

  این به كنى مى اعتراف صراحت به سخنت آخر در خود تو وانگهى،

 یا كنم تصدیق را تو كه نیست معلوم باز ها این همه با كه

 و تو. ورزى مى لجاجت و عناد خدا حجت برابر در تو پس!! نه

 تو جواب نیستید، بیش عنودى و جو بهانه لجوج، افراد یارانت

 :فرماید مى خدا كه است همان

ــو ــد اى: بگ ــد! »محم ــاك خداون ــزه و پ ــت من ــه آن از -اس  چ

  كه رسد نمى من به پس پیامبر، بشرى جز نیستم من -پندارید مى

ند به مان خداو مایم صادر فر خواه به و ن تى خود دل  را معجزا

  وى از
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 «1.« »كنم درخواست

 نزول شأن در كه بود روایاتى از یكى تنها شد، بررسى چه آن

 آیات، این نزول شأن در و است آمده اقتراحى معجزات هاى آیه

 ها آن هم طبرى و است گردیده نقل نیز دیگرى متعدد هاى روایت

سیر در را یل در خود تف مین ذ یات ه ست ساخته وارد آ  از كه ا

سى نیم مى خوددارى ها آن برر یرا ك شت كه ز نه م  خروار نمو

 .!!است
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 (1)- (7) 

  متعه حدیث تحریف



عه حدیث»  سول از «مت قل صورت بدین( ص) خدا ر یده ن ست گرد  ا

 :گوید مى مسعود بن هللاّ  عبد كه

 مان همسران بودیم،( ص) خدا رسول پیش ها جنگ از یكى در ما،

 یا كه نمودیم اظهار( ص) خدا رسول به نداشتیم، همراه به را

سول یا هللاّ  ر جازه آ مایى مى ا شتن كه فر صى را خوی نیم؟ خ  آن ك

 كه داد دستور ما به و نمود جلوگیرى عمل این از را ما حضرت

نان با بر در ز كه برا سى ت نوان به لبا هر، ع قت ازدواج م  مو

: كه نمود اعالم( ص) خدا رسول فرمان به هللاّ  عبد گاه آن. كنیم

نان اى ند كه را چه آن! مؤم ست، كرده حالل شما براى خداو  ا

گران ناموس به و نسازید حرام جاوز دی ید ت یرا نكن ند ز  خداو

 .ندارد دوست را تجاوزكنندگان

هى ما از گرو سران و حدیث ناقالن و عل شمندان و مف لم دان  ع

قه، ین ف مین با را حدیث ا بارت ه قل كه ع  صحیح از كردیم، ن

خارى قل ب موده ن ند ن لى ا خارى صحیح در چه آن و لى ب « 1» فع

 :باشد مى متفاوت مذكور روایت با جهت دو از است، موجود

فداران -1 عه جواز عدم طر بن» مت سعود ا  حدیث سند از را «م

خارى ته ب ند انداخ یرا ا نان ز قین به آ ستند مى ی بن كه دان  ا

 روایت این سند در وى وجود و است معتقد متعه جواز به مسعود

 كه نكاح از منظور كه این بر بود خواهد روشنى گواه و قرینه

یت در جویز روا یده ت ست، گرد مان ا عه ه قت ازدواج و مت  مو

 .باشد مى

__________________________________________________ 
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 به مورد این در نیز دیگرى تصرف یك جواز عدم طرفداران -2

ــل ــد آورده عم ــه و ان ــى» كلم ــل ال ــر از را «اج ــت آخ  روای

شته ند بردا یرا ا ین ز مه ا ست صریح كل ین در ا ظور كه ا  از من

 كه چنان است، موقت ازدواج و متعه همان روایت این در نكاح

 اند گفته و اند كرده تفسیر معنى همین به را آن حدیث شارحان

ظور كه كاحى از من بر كه ن سالم پیغم نگ روز در( ص) ا  آن به ج

جازه صت و ا ست، داده رخ قت ازدواج ا شد مى مو  ازدواج نه با

ئم، صا دا ین مخصو له كه ا نا لیس» جم ساء مع نان «ن  ما با ز

ند ین نبود نى ا ید را مع یت و تأی ند مى تثب یرا ك ظور ز  از من

 در كه بود جنگى سربازان دائمى همسران جمله این در «زنان»

نگ، نان ج مراه به را آ شته ه ند ندا ظور نه ا نى هر من شد ز  با

 باقى ازدواج براى مفهومى نبود، جا آن در زنى هیچ اگر چون



 كه این خصوص به دهد، رخصت آنان به( ص) پیامبر تا ماند نمى

 لیس» كه است آمده گونه بدین ها روایت از بعضى در جمله این

 .نبودند ما با( رسمى همسران) ما اختصاصى زنان «نساء لنا

ین با سى ا تاه برر لوم كو گى سربازان كه شود مى مع  آن در جن

نگ شان ج مراه به را همسران شتند ه شگیرى براى و ندا  از پی

ناه كاب و گ یامبر حرام، به ارت نان به( ص) خدا پ جازه آ  ا

 زنانشان به تا كنند استفاده موقت نكاح و متعه از كه فرمود

 .برسند

 طورى به موقت نكاح و متعه جواز بر روایت این داللت -(1) 

عى شن و قط ست رو تى كه ا هى ح خالفین از گرو عه م  هم مت

 دیگرى راه متعه جواز رد در و كنند انكار را آن نتوانستند

ته پیش ته و گرف ند گف ین كه ا یت ا چه روا عه» جواز بر گر  «مت

لت لى دارد دال سیله به و یات و گرى روا عدا كه دی حریم در ب  ت

 .است شده نسخ شده، صادر «متعه»

 متعه آیه نسخ عدم مسئله در كه دالیلى به هم گفتار این ولى

تیم، نان براى سودى گف مى آ شد ن یه و بخ بت را ها آن نظر  ثا

مى ند ن یات و ك حث مورد روا لتش در را ب عه، جواز بر دال  مت

 .سازد نمى متزلزل

 این در گفتیم، كه طور همان متعه حرمت طرفداران كه است این

یت ست روا یف به د ند زده تحر تى و ا جود به آن در تغییرا  و

ند آورده شه خدا! ا یف ری ند بر را تحر شه و ك فداران نق  طر

ــف ــش را تحری ــر نق ــازد آب ب ــى. س ــى ول ــرین از گروه  و مفس

 از صحیح طور به را روایت این حدیث علماى و فقه دانشمندان

خارى ند آورده ب نك. ا سامى ای نان ا بى و آ ین كه كت  در حدیث ا

 :است آمده نشده تحریف و صحیح طور به ها آن

قى -1 یدرآباد چاپ ،200/ 8 خود، سنن در بیه  در سیوطى -2 ح

سیر یه چاپ ،207/ 3 خود، تف صر میمن عى -3 م صب در زیل  ن

  التألیف دار چاپ ،180/ 3 الرایه،

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  669: ص

 در قیم ابن -5 حجاز چاپ ،517/ 2 المنتقى، در تیمیه ابن -4

 الروضة در قنوچى -6 صبیح على محمد چاپ ،8/ 4 المعاد، زاد

یه، یه چاپ ،16/ 2 الند مد -7 منیر مع در سلیمان بن مح  ج

ید، تألیف دار چاپ ،589/ 1 الفوا ین ال سانى ها ا ستند ك  كه ه

 بخــارى از صــحیح طــور بــه و تحریــف بــدون را متعــه حــدیث

 نیز دیگر مصادر در مذكور مصادر از غیر حدیث این اند، گرفته

 :است آمده



سند -1 مد، م سیر -2 430/ 1 اح بى، تف سیر -3 130/ 5 قرط  تف

بن یر، ا كام -4 -(1) 87/ 2 كث قرآن، اح بار -5 184/ 2 ال  اعت

ین 176 ص حازمى، یت ا صادرى بر عالوه روا ین در كه م  جا ا

 :مانند دارد، نیز دیگرى اسناد و مصادر آوردیم،

 .معتبر مصادر دیگر و بستى حاتم ابى صحیح

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  670: ص

 (1)- (8) 

  طالق سه مسئله درباره عبده محمد نظریه

مد شیخ بده مح ید مى ع گر: گو نى براى ا لس یك در ز  بار سه مج

 مجلس یك در طالق صیغه تر، صحیح عبارت به یا و شود گفته طالق

 ها آن همه باشد، 3 عدد با مقید طالق یا و شود تكرار بار سه

 مورد در را شیعه عقیده این كه عبده. گردد مى محسوب طالق یك

سئله یل با را آن و پذیرد مى طالق سه م مى دال بات محك  اث

 و مقلد افراد با كه نیست آن هدف،: گوید مى گاه آن نماید، مى

 ندارند، نظرى خود از و نیستند فكرى استقالل داراى كه آنان

حث له و ب نیم مجاد ضیان یا و ك یان و قا یده از را مفت  شان عق

 و ندهند فتوا طالق گونه این بودن طالق سه بر كه گردانیم بر

 و دانند مى را حقیقت آنان اكثر زیرا نكنند حكم آن، طبق یا

صوص از یاتى و ن تار و رأى خالف بر كه روا نان گف تب در آ  ك

 نصوص همه این برابر در منتها دارند اطالع است، آمده حدیث

ند بى جى و مباالت مى ها آن بر ار ند، ن یرا نه مال ز كار و اع  اف

 گفتار و خدا كتاب طبق بر نه باشد مى هایشان كتاب طبق آنان

 «1. »پیامبر

 همین مثل نیز موقت ازدواج مسئله در عبده كه كاش اى: مؤّلف

فت مى را سخن نه بدین و گ قت گو براز را حقی مود مى ا یرا ن  ز

 و ثابت اسالم آیین در «طالق سه» مسئله مانند هم موقت ازدواج

شن ست رو مال و ا سخ احت ین در ن ساس بى مورد ا ست ا لى و ا  دلی

 پیروى جز كنند مى تحریم را متعه كه كسانى بنابراین،. ندارد

 گفتار و خدا كتاب به اعتنایى بى و خودشان مخصوص هاى كتاب از

 .ندارند دیگرى انگیزه پیامبر،

__________________________________________________ 

 .386/ 2 المنار، تفسیر( 1) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  671: ص



 (1)- (9) 

  شیعه بر رازى افتراى

سانى از ید در كه ك لم بدون شیعه عقا یق و ع ضاوت تحق  ق

موده ند، ن كى ا خر هم ی ست رازى ف یرا ا سیر در وى ز یه تف  آ

شاءُ  ما هللاَُ  ی ْمحُوا شریفه ید مى...  ُیْثبِتُ  و   ی  ضى: گو  ها راف

باره را «بدا» ،(شیعه) ند مى روا خدا در  بدین هم بدا و دار

 به آن خالف ولى بگیرد تعلق چیزى به خداوند علم كه معناست

 .پیوندد وقوع

ظور ین از رازى من ست آن سخن ا ظر به كه ا  با شیعه وى ن

 .دهد مى خدا به جهل نسبت بدا مسئله پذیرفتن

گارا باره رازى چه آن كه گواهى! پرورد ید، مى شیعه در  گو

 به را ناروا تهمت این كه «رازى» همان!! نیست بیش افترایى

 آورد مى جریر بن سلیمان از سخنى محصل كتاب در بندد، مى شیعه

یان از كه نده من براى و دارم شرم آن ب ست زیب  را آن كه نی

 زشت، سخنان گونه این با را كتاب صفحات و بنگارم جا این در

 .كنم سیاه

 در هم آن كه است آورده دیگرى سخن از بعد را سخن این رازى

 از بعضى كه است سخنى دارد، شباهت سخن این به قباحت و زشتى

سیحیان باره را آن م سول در بان به هللاّ  ر نده ز ند را  بزرگ چه. ا

شان از كه سخنى ید مى در دهان ند زودى به ستمگران! آ  خواه

 !!گرفت خواهند قرار خطرناكى و بد جایگاه چه در كه دانست

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  672: ص

 (1)- (10) 

  آفرینش در خدا اراده احادیث

حوم تاب در صدوق مر ید ك عانى و توح بار م مام از االخ  صادق ا

ودُ  قال تِ  و   شریفه آیه تفسیر در كه است آورده چنین( ع)  اْلی ُه

مود م ْغُلول ة   هللاَِ  ی دُ  ظور: فر یه از من سته و شریفه آ ست بودن ب  د

 بر چیزى نه خداوند كه است این بودند، معتقد یهود كه خدا

 .كند مى كم آن از چیزى نه و افزاید مى آفرینش و خلقت كار

ند كذیب براى خداو نان ت ین آ یه ا مود و كرد نازل را آ : فر

 كه باد آنان بر خدا لعنت و است بسته آنان خود دست بلكه»

 بسته را خدا دست و دهند مى نابجایى و ناروا نسبت خداوند به

( بخشش و آفرینش خلق، براى) همیشه هایش دست خداوند دانند مى

 «1.« »كند مى احسان و انفاق بخواهد، كه طور هر و است باز



 آن خدا: »فرماید مى مورد این در بزرگ خداى كه اى نشنیده آیا

هد كه را چه ضا لوح از) بخوا شت و ق ید مى( سرنو  چه آن و زدا

 «2.« »الكتاب امّ  اوست پیش در و دارد مى ثابت بخواهد كه را

شى یز عیا قوب از ن ماد، از هم او و شعیب بن یع تى ح  به روای

 در را ها روایت این همه مجلسى مرحوم و كرده نقل مضمون این

 «3. »است آورده االنوار بحار

__________________________________________________ 

تْ ( 1)  ِدیِهمْ  ُغَل وا و   أ ْی ما ُلِعُن ُوط تانِ  ی داهُ  ب لْ  قاُلوا ِب . م ْبس

 .64/ مائده

 .39/ رعد. اْلِكتابِ  ُأمُّ  ِعْند هُ  و   ُیْثِبتُ  و   ی شاءُ  ما هللاَُ  ی ْمُحوا( 2) 

 .131 -142/ 2 االنوار، بحار( 3) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  673: ص

 (1)- (11) 

  انسان سرنوشت در دعا تأثیر احادیث

ید مى سلیمان نام به اى راوى سول: گو مود( ص) خدا ر  هیچ: فر

مى عاملى ند ن ضاى توا هى ق طرف را ال ند بر گر ك عا م یزى و د  چ

 ترمذى. مردم به نیكى و احسان مگر افزاید نمى را انسان عمر

 كه گوید مى ثوبان« 1. »است آورده خود صحیح در را روایت این

 و احسان مگر كند نمى زیاد را انسان عمر چیزى: فرمود هللاّ  رسول

كى قدیر عاملى هیچ و نی هى ت یر را ال مى تغی هد ن گر د عا، م  د

 محروم الهى هاى نعمت از را انسان كه گناهانند و زشت اعمال

 .سازند مى نصیب بى و

ین یت ا بن را روا جه ا ستدرك در حاكم« 2» خود، سنن در ما  م

 .اند آورده« 4» خود مسند در احمد و« 3»

 هم ذهبى و نموده تأیید را روایت این صحت مستدرك، در حاكم

یرادى ین در ا ین در و ندارد مورد ا نه ا یات زمی یادى روا  ز

  به توانید مى مربوطه، فصول و كتب به مراجعه با كه است آمده

 .یابید دست ها روایت این از دیگرى تعداد

__________________________________________________ 

 .350/ 8 ترمذى، صحیح( 1) 

 (2 )1 /24. 



 (3 )1 /93. 

 (4 )5 /282، 280، 277. 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  674: ص

 (1)- (12) 

 «هللاّ  بسم» آیه اهمیت

 «اسم» كلمه اضافه كه گفتیم...«  هللاّ  بسم» آیه ادبى توضیح در

 معناى در هم «هللاّ » كلمه و است معنوى اضافه «هللاّ » كلمه سوى به

 «هللاّ » لفظ خود آن از منظور كه این نه است رفته كار به خود

 .باشد

 جامع و عمومى معناى در «اسم» كلمه كه گفت باید بنابراین،

 باشد، مشتمل الهى هاى نام و اسما تمام به تواند مى كه خود

 مفهوم «هللاّ  بسم» كلمه گفتن با بنابراین،. است رفته كار به

لى سم ك ظور خدا ا صداق به و شود مى من شاره م  چون گردد، مى ا

. است پروردگار هاى نام مصداق ترین بزرگ پروردگار اعظم اسم

 و كند مى تطبیق تر بیش و بهتر پروردگار اسم كلى مفهوم با پس

فتن با مه گ سم كل مام از ا سما ت گر هاى نام و ا گار دی  پرورد

هن به تر بیش و تر پیش نده ذ بادرت و سبقت شنونده و گوی  م

 .كند مى

ین با ضیح ا ناى تو یت، آن مع شن روا ید مى كه گردد مى رو : گو

  به چشم سیاهى تا است تر نزدیك پروردگار اعظم اسم به هللاّ  بسم»

 ««1. »آن سفیده

كى و قرب چون هوم نزدی سم» مف سم به «هللاّ  ب ظم ا صداق كه اع  م

قى ست، آن حقی تى قرب ا مل و ذا ست كا ین در كه آن چه ا  جا ا

 سیاهى قرب ولى هستند یكى و متحد خارج در مفهوم با مصداق

شم سبت چ كانى قرب آن، سفیده به ن شان و م ضعى اتحاد ست و  ا

نى ین یع ضع در دو ا كان و و ند هم به م تا نه نزدیك  و ذا

 .است مكانى قرب از تر قوى ذاتى قرب كه است طبیعى حقیقتا،

__________________________________________________ 

 .گذشت «هللاّ  بسم» تفسیر قسمت كتاب متن در حدیث این( 1) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  675: ص

 (1)- (13) 



  آفرینش آغاز احادیث

سول مود( ص) خدا ر ستین: فر یده نخ ند كه اى پد ید خداو  و آفر

 «1. »بود من نور نمود، آغاز آن با را خلقت انجه

 من به بودم،( ع) جواد امام پیش در: گوید مى سنان بن محمد

مود مد اى: فر ند كه بدان مح تایى در خداو فرد خود یك  و من

 محمد گاه آن نداشت، وجود دیگرى چیز وى وجود جز و بود تنها

 نورشان خلقت از بعد آنان. آفرید را( ع) فاطمه و على و( ص)

 «2. »ماندند حال همان در دوران هزار

__________________________________________________ 

 .33/ 1 االنوار، بحار( 1) 

 .155/ 2 وافى، ؛239/ 1 كافى، اصول( 2) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  676: ص

 (1)- (14) 

  بسمله بودن قرآن جزء احادیث

 در را هللاّ  بسم( ص) خدا رسول: كه كند مى نقل سلمه ام از بیهقى

ماز ند ن یه یك را آن و خوا ستقل آ ساب م مود ح ین حاكم. ن  ا

 طبق روایت این كه گوید مى و كرده نقل مستدرك در را روایت

 «1. »است صحیح بخارى و مسلم شرایط

 رسول از( ع) على كه است كرده نقل نیز الخیر عبد از بیهقى

ثانى سبع( »ص) خدا سید؛ را «م سخ وى پر  سبع» كه داد پا

 حمد سوره! هللاّ  رسول یا: گفتند. است «حمد» سوره همان «مثانى

 هم «هللاّ  بسم: »فرمود( ص) خدا رسول. آیه هفت نه است آیه شش

 هم هریره ابو از بیهقى را روایت این. است آن آیات از یكى

 .است آورده

قى باز بو از بیه یره ا قل هر ند مى ن سول كه ك ( ص) خدا ر

 همان آن، آیات از یكى و است آیه هفت حمد، سوره: فرمود مى

 .است «هللاّ  بسم» آیه

( ص) خدا رسول: گفت وى كه كند مى نقل هم عباس ابن از بیهقى

 .نمود مى شروع هللاّ  بسم با را حمد سوره همیشه

 «2. »است آورده خود صحیح در نیز ترمذى را روایت این

قى بن از بیه مر ا یز ع قل ن ند مى ن ماز وى كه ك  با را ن

 تا نمود، مى شروع «هللاّ  بسم» با سپس ،«تكبیر»



__________________________________________________ 

 .232/ 1 مستدرك،( 1) 

 (2 )2 /44. 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  677: ص

یان مد سوره پا ند مى را ح عد. خوا مد سوره از ب سم» ح  «هللاّ  ب

فت مى ین و گ مل ا نین را ع یه چ گر كه كرد مى مدلل و توج  ا

 .شد نمى نوشته قرآن در نبود، الزم «هللاّ  بسم» خواندن

 ها آن از غیر و است فصل این هاى روایت از نمونه چند ها این

یات گرى روا یز دی ین در ن جود مورد ا طالع براى كه دارد و  ا

قى سنن به تر، بیش عه بیه ید مراج نز در و -(1« )1. »فرمای  ك

 اى سوره هر( ع) على: كند مى نقل ثعلبى كه است آمده العمال

ماز در كه را مود، مى تالوت ن سم» با ن  و كرد مى شروع «هللاّ  ب

 باز و است كاسته سوره از نخواند، را آیه این كس هر: گفت مى

 آیه با یعنى است، «مثانى سبع» مكمل «هللاّ  بسم» آیه: فرمود مى

 نامیده «مثانى سبع» و كامل حمد سوره هفتگانه آیات «هللاّ  بسم»

 «2. »شود مى

__________________________________________________ 

 .43 -47/ 2 بیهقى، سنن( 1) 

 .190 و 375/ 2 العمال، كنز( 2) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  678: ص

 (1)- (15) 

 كرد فراموش نماز در را «هللاّ  بسم» معاویه

 نماز مدینه در معاویه: كه كند مى نقل مالك بن انس از بیهقى

ند مد سوره در و خوا سم» ح مود تالوت را «هللاّ  ب لى ن  براى و

 -شود مى خوانده نماز در حمد سوره از بعد كه -دیگر هاى سوره

سم» ئت را «هللاّ  ب كرد، قرا مام كه سوره سپس ن ید، ت یر گرد  تكب

 رسانید، پایان به را نماز گونه بدین و رفت سجده به نگفته

ماز از ید، فارغ كه ن فرادى گرد هاجرین از ا  جا آن در كه م

ضور شتند ح یان ناظر و دا ند، جر  داد وى سر بر سو هر از بود

! فراموش؟ یا و كردى سرقت نماز از آیا! معاویه اى كه زدند

 بعدى نماز در معاویه كه بود مسلمانان اعتراض همین اثر در

 نیز رفتن سجده موقع در و خواند مى «هللاّ  بسم» سوره هر اول در



 نقل هم دیگر طریق به بیهقى را روایت این« 1. »گفت مى تكبیر

ند مى لى ك قل، آن در و ید مى ن یه: گو مد سوره براى نه معاو  ح

 كه كند مى اضافه باز و دیگر سوره براى نه و خواند «هللاّ  بسم»

هاجرین، بر عالوه صار م ند، جا آن در كه هم ان  وى بر بود

 گوید مى و نموده نقل هم حاكم را روایت این. كردند اعتراض

 .است صحیح احادیث از بخارى و مسلم شرایط طبق روایت این كه

__________________________________________________ 

 .49/ 2 بیهقى، سنن( 1) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  679: ص

 (1)- (16) 

 نماز در «هللاّ  بسم» تالوت احادیث

نا ضمون به ب یات م سول فراوان، روا سم» خدا ر شه را «هللاّ  ب  همی

 قبال را روایات آن از یكى كه كرده مى تالوت قرآن هاى سوره با

 این در اینك. آوردیم قرآن در آن جزئیت بحث در كتاب متن در

 :فرمایید توجه مورد این در دیگرى هاى روایت به نیز جا

 با را حمد سوره( ص) خدا رسول: كه كند مى نقل انس از قتاده

شش و «مد» ند، مى ك یه سپس خوا سم» آ لرحمن هللاّ  ب لرحیم ا  را «ا

 و مد با را «رحمن» خواند، مى مد با را «هللاّ  بسم» كرد، مى شروع

 «1. »نمود مى تلفظ مد با نیز را «رحیم»

نس از شریك قل ا ند مى ن فت مى او كه ك سول از: گ ( ص) خدا ر

 نقل را روایت این حاكم. خواند مى بلند را «هللاّ  بسم» كه شنیدم

ند مى ید مى و ك یان: گو ین راو نان مورد كامال حدیث ا  و اطمی

 .اعتبارند

ر سر پشت در من: گوید مى عسقالنى  نماز زیاد سلیمان، بن معّم

 هم را، «هللاّ  بسم» كه شنیدم ها آن همه در و خواندم مغرب و صبح

 نمود مى تالوت بلند صداى با آن از بعد هم و حمد سوره از قبل

 و نمودم مى اقتدا پدرم به نمازهایم در همیشه من: گفت مى و

 و یافتم مى حضور انس نماز در همیشه من كه گفت مى نیز پدرم

( ص) خدا پیامبر نماز در همیشه من كه داشت مى اظهار هم او

ستم مى شركت مه و ج نان ه شان در آ سم» نماز  هر سر در را «هللاّ  ب

 بلند شد، مى تالوت نماز در كه سوره
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 .خواندند مى

ید مى حاكم یان: گو ین راو ما حدیث ا بار مورد تما  و اعت

 «1. »موثقند

 و بكر ابو و( ص) خدا رسول كه كند مى نقل انس از نعامه ابو

 «2. »خواندند نمى بلند را «هللاّ  بسم» آنان از یك هیچ عمر

 :مؤلف

( ص) خدا رسول كه آید مى بر چنین روایات این همه از -(1) 

هاى در سم» خود نماز ست كرده مى تالوت را «هللاّ  ب نابراین،. ا  ب

 قرآن هاى سوره با را «هللاّ  بسم» پیامبر: گوید مى كه -انس روایت

 بسم» كه اند داده قرار دستاویز را آن نیز اى عده و خواند نمى

ست قرآن جزو «هللاّ  ید -نی نى با گرى مع شته دی شد دا  شاید و با

 بوده جهرى تالوت روایت، این در «هللاّ  بسم» تالوت عدم از منظور

شد، نى با سول یع سم( »ص) خدا ر ند طور به را «هللاّ  ب  تالوت بل

 .است كرده نمى

ین شاهد و نى ا مان مع یت ه یر روا ست اخ یز آن كه ا  خود از ن

 بسم» خدا رسول كه گوید مى انس روایت، آن در و باشد مى انس

 .خواند نمى بلند صداى با را «هللاّ 

گر گواه ین دی نس كه ا یت در ا حث مورد روا یز ب  صریحا ن

مى ید ن سول كه گو سم( »ص) خدا ر ماز در را «هللاّ  ب مى ن ند ن  خوا

 با را «هللاّ  بسم» كه نشنیدم( ص) خدا رسول از من: گوید مى بلكه

( ص) خدا رسول: گوید مى دیگر روایت در و بخوانند بلند صداى

. نشنیدیم وى از را «هللاّ  بسم» قرائت ما و خواند نماز ما براى

«3» 

 در تعارضى دیگر انس، روایت براى معنى این گرفتن نظر در با

 .ماند نمى باقى انس روایت با ها روایت این میان

یت یك گر روا سلم صحیح در هم دی ضمون بدین م مده م ست آ  كه ا

 را «هللاّ  بسم» كدام هیچ عمر و بكر ابو همچنین و( ص) خدا رسول

ماز در مى ن ند، ن مد سوره اول در نه خواند خر در نه و ح  آن آ

 دارد وجود «قرشى مسلم بن ولید» روایت این سند در ولى« 4»

 تردید از خالى وى بودن اعتبار مورد و
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ست كه نی نان بل هذیب در كه چ هذیب ت  از اى عده: خوانیم مى الت

 و خطا مرتكب زیاد «مسلم بن ولید» كه اند گفته صریحا علما

 .كرد مى روایت نقل در تدلیس یا و گردد مى اشتباه

تى سومین یات با كه روای فت ظاهر به مذكور روا  دارد، مخال

 و( ص) خدا رسول كه كند مى نقل انس از او. است قتاده روایت

 رب للّ  الحمــد» بــا را نمــاز قرائــت عثمــان و عمــر ابــوبكر،

 «1. »كردند مى شروع «العالمین

لى ین و یت ا ناى شاید هم روا گرى مع شته دی شد دا  با كه با

 الحمد» از منظور كه گفت توان مى كند، مطابقت مذكور روایات

 منظور بلكه نیست آیه آن خود روایت، این در «العالمین رب للّ 

مد سوره آن، از ست ح یرا ا مد سوره گاهى ز حة» یا و ح  فات

 .نامند مى نام همان با را «الكتاب

ناى بنابراین، یت مع نین روا هد چ سول كه بود خوا  ،(ص) خدا ر

مر، بو ع كر ا مان و ب ماز عث حة» سوره با را ن تاب فات  «الك

ند مى شروع ین نه كرد ناى كه ا یت مع ین روا شد ا نان كه با  آ

 آغاز در و نمودند مى آغاز «للّ  الحمد» جمله با را فاتحه سوره

سم» سوره آن مى را «هللاّ  ب ند ن ها نه. خواند ین تن یت ا كه روا  بل

ضى یات از بع گر روا یز دی مین با ن یان ه مده ب  هم شافعى و آ

 .است نموده حمل گفتیم، ما كه اى معانى به را ها آن همه

 در كه شود مى معلوم بررسى، و تحقیق این با و حساب این با

 ندارد وجود اختالفى و تعارض ترین كوچك فصل، این روایات میان

یاتى و لت كه روا ند دال ین بر دار سول: كه ا  هر( ص) خدا ر

ماز در كه اى سوره ند، مى ن سم» خوا یز را «هللاّ  ب غاز در ن  آن آ

 .است معارض بال و درست كامال نمود، مى تالوت
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 (1)- (17) 

 قبور زیارت احادیث

 در كه است گردیده نقل فراوانى روایات قبور، زیارت جواز در

 بخشى تنها ما ولى نیازیم بى ها آن نقل از كثرت و وفور اثر

یاتى از بد كه را روا سالم ع ند ال بد فرز یاى -هللاّ  ع مد ن  بن اح

بد كیم ع عروف الح بن به م یه ا تاب در -تیم قى ك  آورده المنت

 بر چند روایاتى نیز دیگران از و آوریم مى جا این در است،

 :افزاییم مى ها آن

 :تیمیه بن الحكیم عبد فرزند هللاّ  عبد بن السالم عبد

 را شما من: فرمود( ص) خدا رسول كه كند مى نقل بریده از -1

 مادر قبر زیارت در خداوند ولى كردم مى نهى قبور زیارت از

 زیارت زیرا كنید زیارت را قبرها پس فرمود، اجازه محمد به

 .است روز واپسین آورى یاد وسیله قبور

بو از -2 یره ا قل هر ند مى ن سول: ك بر( ص) خدا ر  را مادرش ق

یارت مود ز ست و ن ثر در. گری یه ا صحابش او، گر یز ا یه ن  گر

ند، مود سپس كرد نان خداى از: فر جازت م یدم ا  براى كه طلب

ستغفار مادرم لب و ا مرزش ط لى كنم آ جازه و  او از و نداد ا

جازه ستم ا بر كه خوا یارت را مادرم ق ست كنم، ز  مرا درخوا

 زیارت را قبرها پس فرمود، اجازه مادرم زیارت به و پذیرفت

 .است مرگ آورى یاد موجب قبور زیارت زیرا كنید

بد از -3 بى بن هللاّ  ع كه ا نین ملی شه: -(2) كه آورد مى چ  عای

! مؤمنان مادر اى: گفتم وى به آمد، مى قبرستان سوى از روزى

جا از یى؟ مى ك فت آ یارت از: گ بر ز بد برادرم ق مان ع . الرح

فتم گر: گ سول م یارت( ص) خدا ر بور ز حریم را ق كرده ت  است؟ ن

  منع قبور، زیارت از( ص) خدا رسول آرى،: گفت
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لى بود كرده عدا و ین ب نع ا شت را م یارت به و بردا بور ز  ق

 .نمود توصیه و مأمور

 روایت این: گوید مى سپس كند، مى نقل را روایت این تیمیه ابن

 .است آورده خود سنن در نیز «اثرم» را

 :مؤّلف

 بلكه اند كرده نقل اثرم و تیمیه ابن تنها نه را روایت این

 گوید مى المنتقى كتاب بر خود پاورقى در فقى حامد محمد شیخ



 السنه شرح در نیز بغوى و حاكم و ماجه ابن را روایت این كه

 .اند آورده

بو از -4 یره ا یز هر ست آورده ن سول كه ا  به( ص) خدا ر

 :گفت چنین جا آن در و آمد قبرستان

نان گروه اى شما بر سالم یز ما! مؤم حق شما به ن  خواهیم مل

: گوید مى گاه آن كند، مى نقل را روایت این تیمیه ابن. گردید

 احمد و اند كرده نقل هم نسائى و مسلم احمد، را روایت این

شه از مین هم عای یت ه لى آورده، را روا یت در و شه، روا  عای

ین له ا فزوده را جم ست ا یامبر كه ا ضه( ص) خدا پ شت عر : دا

ندا جر از را ما! خداو نان پاداش و ا حروم آ گردان م عد و م  ب

 (.بربیاییم آن عهده از نتوانیم كه) نكن آزمایشى آنان از

 خود اصحاب به( ص) خدا پیامبر: كه كند مى نقل بریده از -5

 از اى گوینده قبور، زیارت به رفتن موقع در كه كرد مى تعلیم

 و مؤمنان از مردگان، دیار اهل اى شما بر سالم: بگوید آنان

. پیوست خواهیم شما به خداوندگار خواست به هم ما! مسلمانان

 .نماییم مى خوشى و عافیت طلب شما و ما همه براى خداوند از

 مسلم احمد،: »گوید مى نیز روایت این نقل از بعد تیمیه ابن

 «1.« »اند آورده شان كتب در را روایت این هم ماجه ابن و

 هر: فرمود كه كند مى نقل( ص) خدا رسول از عمر ابن -6 -(1) 

 بیاید، من قبر زیارت به سپس كند، زیارت را خدا خانه كس،

ند به ین مان ست ا یاتم حال در مرا كه ا یارت ح ست كرده ز . ا

 خــود ســنن در بیهقــى و اواســط در طبرانــى را روایــت ایــن

 .اند آورده

 قبر كس هر: فرمود كه است شده نقل( ص) خدا رسول از باز -7

 .كرد خواهم شفاعت حتما را او نیز من كند زیارت مرا

ین یت ا بن را روا مل در عدى ا قى و كا صل خود، سنن در بیه  ف

 .اند ساخته وارد ایمان هاى شعبه
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 مرا كس هر: فرمود وى كه كند مى نقل( ص) خدا رسول از انس -8

عد نه در مرگم از ب یارت مدی ند، ز یز من ك سین در ن  روز، واپ

 «1. »بود خواهم وى شفیع یا و اعمال ناظر



: فرمود كه است آورده چنین( ص) خدا پیامبر از هریره ابو -9

بر كس هیچ شاوند ق یارت را خود خوی مى ز ند ن  سالم او به كه ك

ید بر سر در و گو مى وى، ق شیند د گر بن ین م  را وى سالم كه ا

. برخیزد وى قبر سر از تا گیرد مى انس او با و گوید مى پاسخ

 .اند كرده نقل نیز دیلمى و شیخ ابو را روایت این

: فرمود كه كند مى نقل( ص) اكرم رسول از هریره ابو باز -10

 به سالمى و كند نمى عبور خویش دوست و آشنا قبر كنار از كسى

مى او ید ن گر گو ین م بر، آن صاحب كه ا سد را او ق  به و بشنا

 .گوید پاسخ سالمش

 نقل نیز نجار ابن و عساكر ابن خطیب، تمام، را روایت این

 افزاید مى روایت این نقل از بعد العمال كنز در و اند كرده

 .است اعتماد قابل و نیكو حدیث این سند كه

عداد یاتى ت نز صاحب كه روا مال ك نه در الع یارت زمی  و ز

 و گردد بال  روایت هشتاد به شاید است، آورده قبور بوسیدن

. فرمایند مراجعه كتاب همان به مستقیما توانند مى مندان عالقه

«2» 

 كسى: فرمود كه است آورده( ص) پیامبر از هریره ابو باز -11

مى سالم من به ید ن گر گو ین م ند كه ا  من بر را او سالم خداو

 «3. »گویم مى پاسخ او سالم به نیز من و رساند مى

 و االسود حجر كردن لمس و «استالم» درباره عمر ابن -12 -(1) 

سیدن فت مى سخن آن بو سید جا بدین تا گ سول: كه ر ( ص) خدا ر

. كرد مى استالم و مالید مى آن به دست و بوسید مى را االسود حجر

 كه دهى نمى احتمال آیا: پرسید و كرد قطع را او گفتار كسى

ثر در حام ا ثرت و ازد مت به مردم ك شقت و زح فتم م  یا و بی

لوب بن! شوم؟ ناتوان و مغ مر ا فت ع ین: گ ماالت ا  كنار را احت

 چشم با من زیرا! بینداز دور را شایدها و اگرها این! بگذار

 و گرفت مى بغل را االسود حجر كه دیدم را( ص) خدا رسول خود،

 صحیح در نیز بخارى را روایت این. كرد مى استالم و بوسید مى

 .است كرده نقل مسند از خود

 را االسود حجر عمر كه دیدم خودم من: گوید مى عباس ابن -13

  آن بر پیشانى و بوسید مى
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. داد مى انجام را كار همین نیز هللاّ  رسول كه دیدم و گذاشت مى

 .اند كرده نقل هم دیگران و طیالسى را روایت این

 و بوسید را خدا خانه ركن عباس ابن: گوید مى جعفر ابو -14

 سه و گذاشت آن بر پیشانى و بوسید باز گذاشت آن بر پیشانى

 .نمود تكرار را عمل این بار

مه -15 بن از عكر باس ا قل ع ند مى ن یدم من: كه ك سول د  خدا ر

 «1. »گذاشت مى االسود حجر بر را پیشانیش و صورت كه را( ص)

 صورت كه دید را مردى مروان روزى: گوید مى صالح بن داود -16

 را وى گردن پشت مروان گذاشته،( ص) خدا رسول قبر بر را خود

فت شارش سخت و گر فت او به و داد ف یا: گ نى مى آ  چه كه دا

 .كنم مى چه كه دانم مى آرى،: گفت مروان پاسخ در او! كنى؟ مى

قت به چون مروان گاه د ید كرد، ن بو وى كه د یوب ا صارى ا  ان

ست بو -(1. )ا یوب ا فت او به ا ضور به من: گ سول ح  بار هللاّ  ر

 كه روزى. نكنید گریه دین، براى: فرمود مى كه شنیدم و یافتم

مام كان را آن ز ستگان و نی ست به شای ند، د قت آن گیر  براى و

ین شك د سف ا ید تأثر و تأ مام كه بریز ست به آن ز سان د  ناك

تد ین. بیف یت ا ستدرك در حاكم را روا  را آن صحت و آورده م

 نكرده وارد آن بر ایرادى نیز ذهبى و« 2. »است نموده تصدیق

 .است

بن یه ا یات تیم سئله روا یل م سیدن) تقب ستالم و( بو مس) ا  ل

جر( كردن سود ح نین را اال یات همچ شتن روا جر بر صورت گذا  ح

 «3. »است آورده المنتقى خود كتاب در را االسود

 پیامبر پدرش قبر بر( س) فاطمه كه كند مى نقل عساكر ابن -17

مد( ص) بر در و آ بر برا قف ق مود تو شتى و ن  آن خاك از م

 .گریست و گذاشت چشمانش در برداشت،

 به نشین بادیه عرب نفر یك: كه است آورده عساكر ابن باز -18

 و سر بر و برداشت آن هاى خاك از و آمد( ص) خدا رسول قبر سر

 تو قرآن در! هللاّ  رسول یا: گفت حضرت آن به خطاب و ریخت صورتش

نان: »خوانیم مى نان) آ قت هر( مؤم شتن بر و  روا ستم خوی

 روا خود حق در ستمى هم من اینك.« آرند پناه تو بر دارند،

شته ناه تو به و ام دا باره ام، آورده پ ستغفار من در لب و ا  ط

 .بنما مغفرت

!« شخص اى شدى بخشوده تو: »گفت مى كه شد شنیده صدایى قبر از

  این: گوید مى عساكر ابن
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 .515/ 4 مستدرك،( 2) 

 .263 -261 صص ،2 ج( 3) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  686: ص

 .افتاد اتفاق( ع) على حضور در جریان

بن باز -19 ساكر ا قل ع ند مى ن بر به بالل: كه ك سول ق كرم ر  ا

مد( ص) بر سر در و آ ست وى ق بر به را صورتش و گری ید، ق  مال

سن گاه آن سین و ح ند او پیش به( ع) ح نان بالل. آمد  از را آ

 صورتشان و سر از و چسبانید مى خود سینه به محبت و مهر سر

 .بوسید مى

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  687: ص

 (1)- (18) 

 «1» شیعه بر آلوسى تهمت

 

یر ترا نظ تى و اف تاب متن در كه تهم ظه ك ید، مالح مت فرمود  ته

 آیه تفسیر در آلوسى. است بسته شیعه به آلوسى كه است دیگرى

: گوید مى« 2... » األْ ْبی ضُ  اْلخ ْیطُ  ل ُكمُ  ی ت ب َین   ح َتى اشْر ُبوا و   ُكُلوا

لوع از را روزه شیعیان، تاب ط ند مى شروع آف یده به. كن  عق

نان لوع تا دار روزه آ تاب ط شامیدن و خوردن براى آف  آزاد آ

 .است

 كجا از را انگیز شگفت اطالعات و علوم این آلوسى دانم نمى من

ته ین در و گرف تار ا ضاوت و گف هى ق ند به وا لى و سند چ  دلی

یه ستناد و تك ست؟ كرده ا غداد، در وى كه صورتى در! ا  ب

خت شت سكونت عراق پایت شته در عراق و دا مروز و گذ كز ا  مر

 بغداد نزدیكى در مقدس مشاهد كه این مخصوصا است؛ بوده شیعه

قع سترس در و شده وا سى تر كم و بود او د یر از ك  در شیعه غ

 شیعیان خود از صحیحى اطالع توانست مى او كند، مى زندگى جا آن

 .آورد دست به

ین، بر عالوه سى ا تب از آلو بر ك صلى مدارك و معت  به شیعه ا

 این در چگونه وضع این با دانم نمى ولى نیست اطالع بى و دور



 قضاوت به و گردیده دچار بزرگى اشتباه چنین به روشن، مسئله

  كه است بسته شیعه بر تهمتى است، گشوده زبان اساس بى و بیجا

 و كند نمى تطبیق وجه هیچ به و اى شیعه هیچ عقیده و عمل با

 اثرى نیز شان مدارك و كتب در و ندارد خبر آن از شیعه اساسا

  به آن از

__________________________________________________ 

 .127 -128/ 5 الغدیر،( 1) 

 .187/ بقره( 2) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  688: ص

 از را سخن این آلوسى انمد نمى من حال این با خورد، نمى چشم

 و شگفت جاى واقعا است؟ داده نسبت شیعه به و آورده در كجا

 كه بیجاست هاى قضاوت و ناروا هاى تهمت همین آرى،! است تعجب

جب ختالف مو شتت و ا یان در ت سلمانان م یده م شمنان و گرد  را د

نان بر سلط آ موده م ست ن سى!!. ا ند مى چه ك ست شاید دا  هاى د

موزى ست كار در مر شت در كه ا یت پرده پ ند مى فعال ین و ك  ا

نین بان چ مت ز ترا و ته یان در را اف یه برادران م كدیگر عل  ی

شاید مى سیله بدان و گ خم و شمنى و عداوت ت یان در د  مى شان م

شاند فاق،!! اف شتت ن جه در و ت لت نتی سلمانان سقوط و ذ  را م

 .سازد مى فراهم خودشان دست به

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  689: ص

 (1)- (19) 

  حجازى دانشمند یك با مؤلف مناظره

یارت به كه( ق. ه 1353) سال به نه ز شرف خدا خا  در بودم، م

سجد بى م مرد الن ضل پیر شمندى و فا یدم را دان  شیخ نام به د

ین بدین ز بت او كار كه العا سانى از مراق هر به كه بود ك  م

ند مى سجده ست در و كرد سى هر د هرى ك ید، مى م ست از د  شان د

 .گرفت مى

 مال در تصرف( ص) خدا رسول حرم در آیا! شیخ اى: گفتم او به

سلمان ضاى و اذن بدون م ست؟ روا و جایز وى ر فت! ا . نه: گ

  كنى، مى غارت را مسلمان مردم این مال تو مجوزى چه به: گفتم

 و است یكى خدا كه این بر دهند مى شهادت آنان كه صورتى در

 .اوست پیامبر و بنده محمد



سخ در فت من پا نان: گ سلمان آ ستند م كه نی شركند بل  لذا و م

هر یا و خاك  سجده آن به و داده قرار بت خود براى را م

ند مى فتم. كن یا: گ ضرى آ ین در حا صال باره ا حث هم با مف  و ب

 كنیم؟ وگو گفت

 آن تا بحث دامنه گردید، شروع وگو گفت و بحث! بهتر چه: گفت

شید جا مل از وى كه ك تار و ع  از و كرد خواهى عذر خویش گف

 و عنود فرد من: گفت و نمود آمرزش طلب و استغفار پروردگارش

صبى ستم متع ما. نی مروز به تا ا شتباه در ا قت و بودم ا  حقی

 .بود پوشیده من بر جریان

ست من از گاه آن حث به كه خوا گر موضوعات در مذاكره و ب  دی

یز مه ن هیم ادا سمتى تا د قایق از ق شیده، ح شكار پو  و شود آ

سجد در ها شب بى م سه( ص) الن حث جل صلى مذاكره و ب قد مف  منع

ید مى یادى گروه و گرد لف مذاهب صاحبان از ز سه آن در مخت  جل

ند مى شركت مرد آن با ما و كرد شمند پیر فت به دان گو گ  و و

نه در من كه روز ده مدت و پرداختیم مى مذاكره نوره مدی  م

  اقامت

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  690: ص

 .داشت ادامه جلسه این داشتم،

 عقایدى از شد مجبور فاضل مرد آن كه بود این مذاكرات نتیجه

 محترم را شیعه عقاید و بردارد دست داشت شیعه به نسبت كه

 .بگذارد ارج آنان نظریات و افكار به و بشمارد

 انتشار القرى ام مجله در را مذاكرات نتیجه كه داد وعده او

 از و بینند واقع كه آنان و حق طالبان براى حقیقت تا دهد

ناد جت، و ع ند به و پاك لجا لى دور شتباه در و  سر به ا

ند، مى شن بر سخه و شود رو له آن از اى ن  ارسال من براى را مج

 .نكرد عمل خویش وعده به اما دارد،

 وجود به موانعى یا و است نكرده اقتضا شاید دانیم، مى چه ما

 من به كه اى وعده از و داشته باز خویش هدف از را او و آمده

 .است ساخته منصرفش بود، داده

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  691: ص

 (1)- (20) 

 (ع) حسین امام قبر خاك فضیلت



بو لى ا سند در یع بن خود، م بى ا صور از سعید و شیبه ا  در من

سند یر م نان ام نین مؤم ست آورده چ ضرت آن كه ا فت مى ح  من: گ

ضور به روزى یامبر ح یدم و شدم وارد( ص) پ شمانش از كه د  چ

شك ست، جارى ا فتم ا سول یا: گ گر! هللاّ  ر سى م حت را تو ك  نارا

! است؟ جارى اشك چشمانت از چرا است؟ ساخته خشمگینت یا كرده

 حسین: گفت مى و بود من پیش در جبرئیل على، یا آرى: فرمود

 تربت عطر خواهى مى آیا شد، خواهد كشته فرات شط نزدیك در من

بر سین ق شمام را ح نى؟ است فتم ك سول یا آرى: گ ، ر ستش وى هللاّ  د

. داد من به داشت، اختیار در كه خاكى از مشتى و برد پیش را

شاهده را خاك آن كه من یار بى كردم، م شك اخت شمانم از ا  چ

 .گردید سرازیر

: گوید مى وى كه كند مى نقل سلمه ام از كبیر تاریخ در طبرانى

 عبــادت بــه و بــود برخاســته بســتر از( ص) خــدا رســول شــبى

خت، مى گه پردا یدار خواب از هم من نا سیار را او و شدم ب  ب

 كردم مشاهده وى دست در را رنگى قرمز خاك و دیدم حال شكسته

 .نمود مى تماشا را خاك آن كه

 دارى؟ دست در تو كه است خاكى چه این! هللاّ  رسول یا: پرسیدم

مود یل: فر بر من به جبرئ ین كه داد خ سین ا  سرزمین در تو ح

 در حسینم كه زمینى خاك از: گفتم او به شود، مى كشته عراق

 است خاك همان این و دهد نشان من به شد، خواهد كشته جا آن

 .بینى مى من دست در كه

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  692: ص

 از لفظ در تفاوتى مختصر با نیز شیبه ابى ابن را روایت این

قل سلمه ام ست، كرده ن بن ا جه ا سى ما بو و طیال عیم ا  هم ن

تى مین به را روای ضمون ه ند آورده سلمه ام از م بو. ا عیم ا  ن

 «1. »است كرده نقل هم انس از را حدیث همین مثل

__________________________________________________ 

 .105 -106/ 7 العمال، كنز( 1) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  693: ص

 (1)- (21) 

  سجده آیه تأویل

 شد صادر فرمان ابلیس به كه هنگامى: گوید مى منصور بن حسن

ند، سجده آدم به كه لیس ك ضه اب شت عر  و ارزش! خدایا: دا



یى شرافت  آدم به من تا بردار سجده از دارد سجده كه واال

  تو. نباشد تو جز كسى فضیلت نشانه من كردن سجده و كنم سجده

 طرف از و دهى مى فرمان آدم بر كردن سجده به مرا طرف یك از

گر یر بر كردن سجده از مرا دی هى خود غ نى مى ن ند. ك  خداو

 خواهم گرفتارت دائمى عذاب به نكنى سجده آدم به اگر: فرمود

 ات شكنجه و عذاب میان در مرا آیا! خداوندا: گفت ابلیس. كرد

 در مرا تو كه همان: گفت ابلیس! آرى: فرمود خدا دید؟ خواهى

 من بر را عذاب بیفكنى، من حال به نظرى ببینى عذابت میان

 در همیشه كه دارد مى وا آن بر مرا و سازد مى گوارا و شیرین

: مؤّلف« 1! »بكن من درباره خواهى مى چه هر پس باشم، تو عذاب

شم فداران و یاران چ شفه طر شن مكا بن كه باد رو هان ا  و روزب

 منطق و عقل با نه كه هایى مكاشفه گونه این با وى همفكران

 دست دارد، مطابقت دین بداهت و قرآن صراحت با نه و سازد مى

 .اند یافته

__________________________________________________ 

 .هند طبع ،21 روزبهان، ابن تفسیر( 1) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  694: ص

 (1)- (22) 

 خدا با ابلیس وگوى گفت

مام از قل( ع) صادق ا یده ن ست گرد لیس: كه ا ند به اب  خداو

 و دار معاف آدم به كردن سجده از مرا تو! خدایا: داشت عرضه

 توانسته مقربى ملك نه كه كنم ستایش چنان آن را تو هم من

ست یامبر نه و ا سلى پ ند. مر مود خداو بادت به من: فر  تو ع

 انجام من اراده و فرمان طبق باید من عبادت و ندارم نیازى

 «1. »بخواهى تو كه طور آن نه گیرد

یت در گر روا مده دی ست آ ندیقى كه ا مام از ز ( ع) صادق ا

 سجده آدم به كه داد فرمان را فرشتگان چگونه خداوند: پرسید

ند؟ مام كن سخ در( ع) صادق ا مود وى پا مان به كس هر: فر  فر

ند، سجده خدا ست كرده سجده خدا به ك نابراین. ا  سجده ب

 كردن سجده واقع در بوده خدا فرمان به كه آدم به فرشتگان

 «2. »خداست به

__________________________________________________ 

 .26 ص ِإْبِلیس ، ِإالَ ...  ف س ج د   آیه ذیل صافى، تفسیر( 1) 

 .37/ 5 مالئك، سجود فصل االنوار، بحار( 2) 



 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  695: ص

 (1)- (23) 

  است شهادتین با اسالم

: از است عبارت اسالم كه كند مى نقل( ع) صادق امام از سماعه

 با ،«اعظم هللاّ  رسول رسالت بر و واحد خداى وحدانیت بر شهادت»

 پیدا جانى مصونیت و شود مى محترم مردم هاى خون شهادت دو این

 ابو« 1. »یابد مى جریان میانشان در توارث و ازدواج. كنند مى

 این با ما: فرمود مى كه كند مى نقل( ص) خدا رسول از هریره

گیم مى مردم حدانیت به تا جن گانگى و و حد خداى ی  شهادت وا

 ایمان است، آمده فرود من بر چه آن به و من نبوت به و دهند

ند، ین گاه هر بیاور جام را دو ا ند، ان مان در داد ند ا  خواه

 داشت نخواهد آنان مال و جان به تجاوز و تعدى حق كسى و بود

 .خداست با شان اعمال و الناس حقوق جهت به مگر

ین بد و جابر را حدیث ا مر بن هللاّ  ع صر با ع فاوتى مخت قل ت  ن

 حدیث این: است شده وارد نیز سنت اهل معتبر كتب در و كرده

 نسائى سنن ؛68/ 1 ج ترمذى، صحیح ؛39/ 1 ج بخارى، صحیح در

مده 161 و 224/ 2 ج مد و آ سند در را آن هم اح / 2 ج خود م

بى از 346 و 528 یره ا نس از 199 و 224/ 3 ج هر  246/ 5 ج ا

عاذ از بل بن م بد از 433/ 5 ج ج ست، آورده عدى بن هللاّ  ع  در ا

 نقل عمر بن هللاّ  عبد از را روایت همین ،201/ 1 الوصول تیسیر

ند، مى ید مى سپس ك ین: گو یت ا سلم را روا خارى و م یز ب  ن

 روایت این: گوید مى سپس كند مى نقل هم هللاّ  عبید از و اند آورده

 .است كرده نقل نیز مالك را

__________________________________________________ 

 .18/ 3 وافى،( 1) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  696: ص

: فرمود كه كند مى نقل( ص) خدا رسول از هریره ابو باز -(1) 

 هر و بگویند «هللاّ  اال اله ال» تا بجنگم مردم با كه مأمورم من

له ال» كس فت، «هللاّ  اال ا مان در مالش و جان گ هد ا گر بود خوا  م

 .خداست با او اعمال حساب و بگیرد تعلق وى به الناس حق

ین یت ا سلم، را روا بو م بن داود، ا جه، ا مذى، ما سائى، تر  ن

 «1. »اند كرده نقل نیز بخارى و طیالسى احمد،



فى اوس بن اوس ید مى ثق سجد در ما،: گو نه م  كه بودیم مدی

یامبر ید، وارد( ص) خدا پ گام آن در گرد  وى نزد به مردى هن

: فرمود وى جواب در پیامبر نفهمیدیم، ما كه گفت سخنى و آمد

 را مرد آن دوباره فرمان، این از بعد. بكشند را او بگو برو

 رسالت و خدا وحدانیت به او شاید: گفت و خواند خود پیش به

 .دهد مى شهادت من

فت مرد آن سول! آرى: گ مود( ص) خدا ر نین كه حاال: فر  است، چ

نان به برو گو آ شتن از كه ب ند خوددارى او ك هایش و كن  ر

 وحدانیت به تا بجنگم مردم با كه دارم مأموریت زیرا سازند

 حقیقت دو این به وقت هر. دهند گواهى من رسالت و پروردگار

 مگر بود خواهد محفوظ و محترم شان جان و مال كردند، اعتراف

 .خداست با شان اعمال حساب و گیرد تعلق آنان بر حقى

ین یت ا بو را روا سى، داود، ا مد طیال مى اح حاوى و دار قل ط  ن

 «2. »اند كرده

__________________________________________________ 

 .50/ 8 بخارى، صحیح( 1) 

 .375/ 1 العمال، كنز( 2) 

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  697: ص

 (1)- (24) 

  آن اقسام و عبادت هاى انگیزه

مد قوب بن مح نى یع مام از كلی یت( ع) صادق ا ند مى روا : كه ك

 ستایش بیم و ترس از را خدا گروهى است، گونه سه بر عبادت

ند مى ین. كن نه ا بادت و ستایش گو بادت» ع ندگان ع ست «ب  و ا

 این و پردازند مى عبادت به ثواب، و پاداش براى دیگر گروه

 كه هستند نیز گروهى و است «مزدبگیران عبادت» هم عبادت نوع

شق بت و ع نان خدا مح بادت به را آ ستش و ع گار پر  بر پرورد

یزد مى شان و انگ ین سازد، مى وادار بادت ا مان ع بادت» ه  ع

 .هاست عبادت بهترین كه است «آزادمردان

 :است كرده نقل مضمون بدین روایتى نیز صدوق مرحوم

لى مین( ع) ع لب ه یان به را مط گرى ب ید مى و آورده دی : گو

 تاجران عبادت كه كنند مى عبادت پاداش، به عشق علت به گروهى

 دیگرى گروه و است بندگان عبادت كه ترس از هم گروهى و است

 او عبــادت بــه و ســتایند مــى را خــدا ســپاس، و شــكر بــراى

 «1. »است مردان آزاد و احرار عبادت همان این و پردازند مى
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 (1)- (25) 

  االمرین بین االمر مسئله

سن شا ح ید مى و ضرت از: گو مام ح ضا ا سیدم( ع) ر یا كه پر  آ

ند مام خداو مور ت ها و ا ندگان به را كار فویض خویش ب  و ت

گذار موده وا ست؟ ن مود ا ند نه،: فر تر خداو ست آن از بر  كه ا

 كارها در خداوند پس: گفتم. وابگذارد مردم به را خلقت امور

مال و لت مردم اع ند مى دخا نان و ك هان بر را آ بور گنا  مج

 و داناتر دادگر، خداوند بلكه نه،: داد جواب امام سازد؟ مى

 اضافه سپس وابدارد، گناه به را مردم كه است آن از تر عادل

مود ند كه ن موده خداو ست فر ند اى: ا مال به من! آدم فرز  اع

 و توفیق نیرو، با را ها آن همه زیرا ترم نزدیك تو از تو نیك

 به و اى داده انجام ام، گذاشته اختیارت در من كه الزمى وسایل

 «1. »سزاوارترى و تر اولى من از گناهانت و زشت اعمال

__________________________________________________ 

فى،( 1)  ین از: 119/ 1 وا یت ا نین روا ید مى بر چ  در كه آ

مال عال و اع شر اف برى نه ب جود ج جام در كه دارد و  آن ان

بور لت بى و مج شد دخا فویض نه و با جام در كه ت  كامال آن ان

ستقل شد م ند و با ثر بى آن در خداو لت بى و ا شد دخا كه. با  بل

 و افعال در: كه این آن و دارد وجود مورد این در سومى راه

 اختیار، اراده، نیرو، كه دارد دخالت خداوند هم بشر، اعمال

یق مل توف گر و ع قدمات دی سایل و م یار در را الزم و شر اخت  ب

شر خود هم و گذارد مى مال در ب لت خویش اع مه كه دارد دخا  ه

یار و اراده با را ها آن جام خود اخت هد مى ان نده و د  كار كن

 .اوست هم

ها مان منت یت در كه طور ه مده مذكور روا ست، آ  و تأثیر ا

 است تر بیش بشر نیك اعمال و عبادات در مهربان خداوند دخالت

 و اراده بر عالوه نیك اعمال در زیرا گناهان در وى دخالت تا

 هم عمل توفیق و سازد مى فراهم نیز را الزم وسایل دیگر نیرو،

یت ید مى عنا شویق. فرما مایى و ت یز راهن ند مى ن لى ك  در و

 و نیرو تنها معاصى و گناهان
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 تنها دهد، مى انجام خود اختیار به بشر را گناهان این زیرا

 بخشیده اختیار و عمل نیروى او به خداوند كه این دلیل به

 .است

__________________________________________________ 

 نیرو این خداوند كه صورت این به هم آن و است داده اختیار

 و برد كار به خیر مسیر در تا است داده بشر به را اختیار و

 هاى نعمت از كند، مى افساد یا و دهد مى انجام زشت اعمال اگر

 .است كرده استفاده سوء الهى

 امر بل تفویض ال و جبر ال» معروف سخن معانى از یكى است این

مرین بین نى، «اال مال در یع شر اع بر نه ب ست ج فویض نه و ا  ت

 «مترجم. »دارد وجود سومى راه بلكه
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 (1)- (26) 

  شفاعت حدیث مصادر

باره سئله در یات شفاعت م یادى روا یده وارد ز ست گرد  در كه ا

 عزیز خواننده براى و آوردیم را ها آن از اى نمونه كتاب متن

شان یم ن كى و داد یات آن از ی ین روا ست ا سول كه ا ( ص) خدا ر

 :فرمود

یامبرى هر»  عا كه دارد حق پ ند د عایش و ك له به هم د  مرح

 در كه ام كرده ذخیره را حق این من ولى رسد، اجابت و پذیرش

 .«كنم بردارى بهره آن از امتم شفاعت براى روز واپسین

 :است آمده ذیل مصادر در حدیث این

خارى صحیح صل ب عا ف سلم صحیح ،145/ 7 د  سند دو به 130/ 1 م

نس از طا جابر، و ا لك مو صطفى چاپ ما مد م بو از 166/ 1 مح  ا

 مسند ،301/ 2 مصر علمیه چاپخانه طبع ماجه ابن سنن هریره،

مد بو از اح یره ا  486 ،426 ،109 ،396 ،181 ،313 ،275/ 2 هر

 و 276 ،258 ،209 ،218 ،308 ،134/ 3 خــدرى ســعید ابــى از و

 .148/ 5 ابوذر از و 396 ،384/ 2 جابر از و 292

 در بیان                                                

  701: ص قرآن، كلى مسائل و علوم

  نمایه



جرى آ غاز 192 آ فرینش، آ یث آ لرحمن آالء 675 احاد تاب) ا ( ك

سى، 254 مت آلو مدى 688 ،687 شیعه بر ته یات 261 ،260 آ  آ

كوینى یات 171 ت یة الزم آ سك الزم ،269 التبع مه ا 269 التم  ائ

هل یت ا براهیم 43( ع) ب بن 385 شریك بن ا بى ا  ،186 حاتم ا

 ابن 257 اشته ابن 215 سفره ابى ابن 259 داود ابى ابن 195

بى بن 196 اعرا بارى ا بن 259 ان یه، ا مد بابو لى بن مح  شیخ ع

 ،184 ،181 جزرى ابن 439 ،413 جریر ابن 669 تیمیه ابن صدوق

 جــوزى ابــن 217 ،216 ،207 ،206 ،200 -195 ،193 ،192 ،190

بن 187 جب ا بن 213 حا بن 199 ،186 حیّان ا بن 182 داود ا  ا

ید بن 205 ،192 در كوان ا بن 181 ذ ید ا بن 467 ،465 ز  سعد ا

 259 شهاب ابن 63 سكیت ابن 192 ،187 ،183
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بن شوب شهر ا بن 290 آ باس ا  ،257 ،256 ،200 ،162 ،49 ،48 ع

259، 363، 365، 381، 385، 387، 395، 409، 412، 436، 440، 

ــــن 655 ،493 ،492 ،477 ،469 ،463 ،460 ،455 ،446 ،445  اب

 245 قتیبه ابن 196 عیینه ابن 313 عساكر ابن 233 البر عبد

 ،445 مردویه ابن 436 ماجه ابن 669 قیم ابن 290 قولویه ابن

بن 446 سلمة ا بن 259 م سیب ا بن 381 م نذر ا بن 446 ،436 م  ا

 ابو 187 االحوص ابو 216 نحاس ابن مهدى بن الرحمن عبد مهدى

خریط هب اال ضح بن و كى وا بو 184 م سود ا لى اال بو 199 دئ  ا

 احمد الحسن ابو خالد بن لیث بغدادى خالد بن حارث الحارث

مد بن بو قواس مح سن ا یس الح بد بن ادر كریم ع بو 198 ال  ا

یر بن جزرى بن الخ بو جزرى ا یع ا سلم بن سلیمان الرب  بن م

از بو 200 جّم یه ا بو 363 العال سم ا بد القا مان ع  بن الرح

 ابو 294 بصیر ابو 259 مالك بن سهد الكنود ابو 206 اسماعیل

 ،214 مجاهد بن عباس بن موسى بن احمد بكر ابو 325 -300 بكر

 91 جهل ابو 205 ،192 ،187 ،185 عیاش بن بكر ابو 217 ،215

بو بو 199 ،184 حاتم ا سود بن حرب ا بو 258 ا فه ا  ،48 حنی

 311 خزیمــه ابــو 486 ،453 ،444 ،440 ،427 ،417 ،335 ،223

بو بو 234 درداء ا ین ا بو 471 زر ید ا بو 313 ،205 ز  سعید ا

 ،207 ،206 شاّمه ابو 452 ،212 ،178( اندلس مفتى) لب بن فرج

بو 217 بد ا مان ع بو 185 ،49 سلمى الرح ید ا سم عب  سالم بن قا

بو 487 ،446 ،439 ،216 مر ا صرى ع یان ،205 ،190 -188 ب  راو

 206 دانى سعید بن عثمان عمر ابو 190 ،189

 قرآن، كلى مسائل و علوم در بیان                        

  703: ص



 بن محمد عمرو ابو 185 شیبانى عمرو ابو 208 كسائى عمر ابو

بد مان ع بى بن الرح یل ا بو ل مر ا بو ع مر ا صرى ع بو ب سى ا  عی

بو خالد بن خالد شیبانى مد ا لف مح شام بن خ بو 193 ،192 ه  ا

 عمر ابن مولى نافع نضرة ابو 216 ،195 میناء بن عیسى موسى

 ،229 ،200 هریره ابو 284 لیثى واقد ابو 439 نعیم ابو 452

بو 454 ،452 قوب ا سحاق یع براهیم بن ا هرى 198 ا بى 240 اب  ا

سائب بى 234 ال كر ا بىّ  234 ب عب بن ا  ،258 ،229 -226 ،48 ك

 239 ،229 ،227 ،226 كریـــب ابـــى 234 داود ابـــى 313 ،259

قان تاب) سیوطى االت  ،308 ،260 -257 ،241 ،218 ،213 ،207( ك

بات 581 ،578 ،324 ،320 ،318 ،314 بوت، اث قش ن جاز ن  -57 اع

 541 ،486 ،340( كتــاب) اصــول علــم در التقریــرات اجــود 59

جاج سى احت تاب) طبر كام 515 ،514 ،285 ،278( ك صول فى االح  ا

كام تاب) االح كام 422 ،261 ،260( ك قرآن اح تاب) ال  ،367( ك

369، 371، 381، 395، 381، 395، 409، 417، 424، 428، 438، 

ــد 669 ،445 ــن احم ــل ب  ،408 ،260 ،205 ،194 -192 ،186 حنب

مد 436 ،421 ،411 مد 205 ،192 سنان بن اح صرى صالح بن اح  م

 اختالف 111 -108 قرآن در غیبى اخبار 228 منصور بن احمد 195

شكال قرآن، در ناگون ا ختالف 245 ،244 گو ئات در ا  -242 قرا

ضر، 244 بد بن حافظ اخ یز ع عاى 648 العز بوت اد  175 ،166 ن

( كتاب) استبصار 192 ازدى 672 احادیث آفرینش، در خدا اراده

ستعانت، 579 سئله ا سحاق 629 -627 م مار بن ا سرار 44 ع  ا

 جابر بن اسماعیل 187 منقرى اسلم 120 -112 قرآن در آفرینش

 441 ،258 موسى ابو اشعرى، 562 ،561( هللاّ  بسم تفسیر) اسم 491
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 كافى اصول 292 نباته بن اصب  123 ،122 قرآن در ادبى اشكال

تاب)  ،285 ،251 ،231 ،222 ،134 ،64 ،50 ،49 ،47 -44 ،39( ك

290، 292، 294، 512، 549، 574، 579، 580، 596، 632، 675 

  اظهار 624 -604 مسئله اطاعت، 612 -610 حكم اسالم، در اطاعت

حق تاب) ال بار 354( ك تاب) حازمى اعت صام 669( ك تاب) اعت ( ك

جاز 655 قرآن اع تاب) ال جاز 255 ،247 ،208( ك  139 قرآن اع

جاز ظر از قرآن، اع عارف ن لى م سفى و عق قض ،79 -73 فل  136 ن

 ،617 شیعه به افترا 653 ،652( كتاب) اغانى 28 قرآن اعراب

مال 618 لدین اك تاب) ا ، 516 ،282( ك یل هللاّ سم دال  بودن خاص ا

قرى ام 562 له) ال مالى 690( مج ید و ا تاب) توح مام 515( ك  ا

فر ثر در ،(ع) صادق جع مام صفحات اك سین ا بت ،(ع) ح  ،618 تر

 مسئله االمرین، بین االمر صفحات اكثر در ،(ع) على امام 619

صار 699 ،698 تاب) انت یل 179( ك یل 174 ،173 انج قا انج  لو

 انجیل 92 ،86 مرقس انجیل 92 ،87 ،86 متى انجیل 92 ،87 ،86



نا نس 92 ،86 یوح لك بن ا صارى، 445 ما بو ان یوب ا  685 ا

 303 ثابت بن خزیمة انصارى، 407 ،50 هللاّ  عبد بن جابر انصارى،

 انمارى، 259 مخلد بن مسلمة انصارى، 24 مرتضى سید انصارى،

مه سط 500 ،499 علق تاب) اوا عى 683( ك هل 487 ،387 اوزا  ا

 181( قرآن قارى) تمیم بن ایوب 633 ،632 شفاعت روایات سنت،

مد بابرتى، ب حار 23( شیخ) باقورى 402 مح نوار ب تاب) اال ( ك

34، 35، 44، 49، 50، 104، 278، 282، 473، 496، 499، 512، 

ـــارى 694 ،675 ،672 632 ،574 ،517 ،516 ،515  ،226 ،186 بخ

یف بدا، 655 ،436 ،411 ،409 ،375 ،367 ،228  ،524 -508 تعر

 ها پیشگویى در
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یل ،524 نا ،515 ،514 دال ظر از مع  -511 موارد ،521 شیعه ن

ظر ،513 راء 513 -511 شیعه ن  184 ،183 بزى 236 عازب بن ّب

سم ، ب یث هللاّ ماز در تالوت احاد یت ،680 ،679 ن یه اهم  ،674 آ

 احادیث بسمله، 207( كتاب) البسمله 588 -579 بودن جزء دالیل

سیر ،677 ،676 بودن قرآن جزء یه تف شار، 574 -561 آ مد ب  اح

 512( كتاب) الدرجات بصائر 182 ذكوان بن بشیر 184 محمد بن

صرى، سن ب  ،455 ،452 ،438 ،428 ،422 ،371 ،370 ،367 ،363 ح

غى، 487 ،483 ،463 ،460 مد شیخ بال نى 354 ،254 جواد مح  ب

 492 ،439 ،412 ،240 بیهقى 173 ،155 ،85 ،71( قوم) اسرائیل

شاهان پ تاب) پاد ستش، 85( ك یزه پر ستش 626 -623 ها انگ  و پر

ضوع، فاوت خ شگ 616 -612 ت باره ویىپی یروزى در سالم پ  ،109 ا

شگویى 110 باره پی نگ در یران ج شگویى 110 روم و ا باره پی  در

 پیشگویى 111 لهب ابو سرنوشت در پیشگویى 109 ،108 بدر جنگ

 ،110 دشمن هزیمت در پیشگویى 109 پیامبر دشمنان سرنوشت در

( كتاب) طبرى تاریخ 65 اسالم تاریخ 421( كتاب) التاج ت 111

 سرنوشــت در دعــا تــأثیر 691( كتــاب) كبیــر تــاریخ 652 ،71

سان، یث ان سیس 673 احاد شیعة تأ لوم ال سالم الع تاب) اال  20( ك

ـــان ـــاب) تبی  ،240 ،238 ،236 ،220 ،215 ،213 ،205 ،28( كت

یف، 485 ،484 ،384 ،254 ،244 سام تحر  و تورات ،253 -250 اق

  احادیث و سنت نظر از قرآن ،237 -235 قرآن ،284 -282 انجیل

 ،279 -275 اقســام قــرآن، تحریــف 253 -250 معنــى ،272 -267

سلمانان باور حریم 255 ،254 م عه، ت سى مت یات برر  -410 روا

( كتاب) الحّفاظ تذكرة 325 -323 صحیح نظریه قرآن، تدوین 414

19، 485 
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 -94 قرآن اعجاز گذارى، قانون و تشریع 436 ،228 ،47 ترمذى

سیر 105 سى تف تاب) آلو سیر 578 ،577 ،570 ،261( ك بن تف  ا

 ،402 ،367 ،363( كتاب) كثیر ابن تفسیر 693( كتاب) روزبهان

سیر 669 ،578 ،455 ،445 ،439 نار تف تاب) الم  ،380 ،375( ك

 ،213 ،162( كتــاب) برهــان تفســیر 670 ،422 ،420 -418 ،404

439، 445، 446، 471، 495، 496، 499، 554، 565، 570، 574، 

سیر 660 ،596 بى تف تاب) ثعل سیر 499( ك تاب) خازن تف  578( ك

سیر تاب) رازى تف سیر 501( ك تاب) سیوطى تف سیر 668( ك  تف

 ،285( كتاب) صافى تفسیر 578 ،453 ،446 ،439( كتاب) شوكانى

 ،239 ،238 ،234 ،233 ،230 ،162 ،91( كتاب) طبرى تفسیر 694

سیر 570 ،503 ،496 ،495 ،453 ،452 ،409 ،365 ،240 شى تف  عیا

تاب) سیر 515 ،292 ،35( ك خر تف تاب) رازى ف سیر 499( ك  تف

تاب) كوفى فرات سیر 292 ،40( ك بر با قرآن تف حد خ  -528 وا

سیر 530 سیر 22 قرآن با قرآن تف نا قرآن، تف  ،527 ،526 مع

نابع سیر 528 ،527 م بى تف تاب) قرط  ،216 ،91 ،50 ،48 ،47( ك

230، 233، 312، 364، 367، 403، 409، 446، 484- 487، 492، 

سیر 669 ،653 ،650 شابورى تف تاب) نی قدیر 503( ك  اراده و ت

ند، طه خداو كذیب 524 -508 راب جزه ت سخ قرآن، تالوت 158 مع  ن

 -210 دالیل ها، قرائت تواتر 64 -61 اعجاز در تناسب 261 -256

 در ،88 -80 انجیل و تورات در توحید 352( كتاب) تواریخ 213

بادت ید 77 -74 قرآن در ،610 -604 ع تاب) صدوق توح  ،520( ك

 174 ،173 تــورات 672( كتــاب) االخبــار معــانى و توحیــد 521

هذیب ثار ت تاب) اآل هذیب 412( ك هذیب ت تاب) الت  ،186 ،183( ك

187، 189، 190، 192، 193، 195، 196، 199، 205، 371، 574، 

سیر 681 ،649 ،579 صول تی تاب) الو سیر 695 ،587( ك  و التی

 200 ،191 ،183( كتاب) المستنیر
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 جامع 416 جابر ج 487 ،367 ثورى 661 مسعود بن عروة ثقفى، ث

 العلم بیان جامع 654 ،648 ،217 ،104( كتاب) سیوطى الصغیر

ضله و تاب) ف یر 19( ك یر بن جب ئرى، 439 نف حدث جزا  290 م

یره عرب جز صاص، 138 ال بو ج كر ا فر 395 ب مد بن جع  بن مح

 روایات متن قرآن، در آورى جمع 290 جابر جعفى، 446 ابراهیم

 384( كتاب) الكالم جواهر 669( كتاب) الفواید جمع 308 -301

 حال شرح ،35 ،34 همدانى حارث ح 48 هللاّ  عبد بن احمد جویبارى،

شیه 654 -649 هى حا قى بر فق تاب) منت بو حافظ 422 ،402( ك  ا

 281 ،280 یوسف بن حجاج 183 عمر ابو حافظ 183 همدانى العالء

جال جت 291 ح جة 29 ظاهرى ،29 باطنى ح لوداع ح یت 293 ا  حج

یل قرآن، ظواهر یت 331 -328 دال یل قرآن، ظواهر حج  عدم دال



 700 مصادر شفاعت، حدیث 648 مصادر ،18 ثقلین حدیث 342 -334

عه، حدیث یف مت بو حذاء، 669 -667 تحر حارث ا سى ال  بن عی

 -226 قرآن گانه هفت حروف 115 قرآن در زمین حركت 200 وردان

فت حروف 232 نه ه فت حروف 248 -233 تأویالت قرآن، گا نه ه  گا

عانى قرآن، یال 248 -233 م بى حزق سن 353 ،352( تابك) ن  ح

 حضرت 290 عطیه بن حسن 446 حمزه بن حسن 144( كتاب) االیجاز

 پیـــامبر ،(ص) محمـــد حضـــرت 174 ،173 ،64 -62( ع) عیســـى

سلمانان ثر در م ضرت صفحات اك سى ح  ،174 ،173 ،64 -62( ع) مو

 215 ،199 یعقوب حضرمى، 205 حضرمى 657 ،656 معجزات
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یت یامبر حقان قایق 158 پ بت ح ماد 107 ،106 قرآن در ثا  بن ح

 -634 سوره بخش آخرین تفسیر ،555 آیات تعداد حمد، 186 سلمه

 تفسیر ،640 -638 سوره بخش آخرین( حركات) اعراب تفسیر ،641

خش سیر ،598 -589 سوره اول ب خش تف  ،603 -599 سوره دوم ب

سیر بات تف خرین تركی خش آ سیر ،638 -635 ب فردات تف خرین م  آ

خش ضیلت ،638 -635 ب حل ،555 ،554 سوره ف  ،554 ،553 نزول م

 ،635 ،634 ،590 ،589 سوره قرائت نحوه ،553 سوره كلى مسائل

 ،193 -191 كوفى حمزه 191 اعین بن حمران 559 -556 سوره هدف

 655 ،445 سعید ابو خدرى، خ 150 كوثر حوض 193 ،192 راویان

( كتاب) خصال 312 ،308 ،305 ،304 ثابت بن خزیمة 223 خزاعى

 485( كتاب) خالف 193 ،192 خالد بن خالد 193 بغدادى خطیب 290

 ،21( هللاّ  آیت) القاسم ابو خوئى، 205 خلیلى 198 هشام بن خلف

بو داجویى، د 24 كر ا مد ب مد بن مح مر بن اح نى دار 217 ع  قط

مى، 198 ،193 ،190 ،186 مان دار ستان 187 ،186 عث  و آدم دا

  و اسحاق داستان 82 ،81 نمرود و ابراهیم داستان 81 ،80 حوا

ــوب ــتان 83 ،82 یعق ــا و داود داس ــتان 84 اوری ــوط داس  و ل

 داللــت، 80 ممنــوع ،80 معرفــت درخــت 215 داودى 82 دختــرانش

نواع لدالئل 538 ا تاب) ا شقى، 439( ك بد دم  ،181 عامر بن هللاّ  ع

بو دوران 214 ،205 ،188 ،182 كر ا فص دورى، 141 ب مر بن ح  ع

 186 ذهبى ذ 193 عباس دورى، 197
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یل مذیل ذ تاب) ال بو رازى، ر 649( ك ضل ا ترا ،244 الف  به اف

عى 671 شیعه ضا، 255 ،247 ،208 راف مد سید ر شید مح  380 ر

 315 -309 تناقض قرآن، تدوین روایات 297 -288 تحریف روایات

یات ستفاده سوء قرآن، تدوین روا عانى روح 301 ،300 ا  الم

(  كتاب) المعاد زاد ز 669( كتاب) الندیه الروضة 261( كتاب)



 ،205 زركشى 245 ،244 ،212 ،178 زرقانى 185 حبیش بن زر 669

فر 213 كات، 445 ز خت ز شرى 493 -490 ،448 -444 پردا  ،28 زمخ

 50 زهرى 537 ،536 یونان فلسفه تأثیر مسلمانان، زندگى 205

یاد ید بن ز یارت 104 لیب بور، ز یث ق ید 683 ،682 احاد  بن ز

 455 ،440 ،363 اسلم بن زید 648 ارقم بن زید 452 حبیب ابى

 668 زیلعى 648 ،319 ،313 ،303 ،325 -300 ،140 ثابت بن زید

سن سامرى، 192 ساجى س سن بن ح ثانى سبع 290 ح گر نام) م  دی

مد سوره یات( ع) آدم سجده 677 ،676 ،554 ،553( ح  ،619 نظر

 سدى 436 ،252 داود ابو سجستانى، 693 آیه تأویل سجده، 620

یر بن سعید 471 ،440 ،363  عاص بن سعید 471 ،440 ،364 جب

 منصور بن سعید 475 ،440 ،234 مسیب بن سعید 308 -306 ،303

 ،412 اكوع بن سلمة 104 فارسى سلمان 230 یحیى بن سعید 194

 اعمش بن سلیمان 196 ارقم بن سلیمان 192 شبیب بن سلمة 414

 671 جریر بن سلیمان 191
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 700 ،673 ،411 ،19( كتاب) ماجه ابن سنن 227 صرد بن سلیمان

بى سنن تاب) داود ا قى سنن 681 ،586 ،580 ،454 ،411( ك  بیه

ـــــاب)  -677 ،668 ،618 ،581 ،447 ،416 ،412 ،408 ،369( كت

 35( كتاب) دارمى سنن 499( كتاب) ترمذى سنن 685 -683 ،680

 695 ،681 ،680 ،586 ،580 ،454 ،430( كتــاب) نســائى ســنن

سى، بو سو مر بن صالح شعیب ا بد بن ع یز ع  سه 190 ،189 العز

 بن سید 289 محمد بن احمد سیارى، 670 عبده محمد نظریه طالق،

تاب) صحیحین در سیرى 290 طاووس لدین جالل سیوطى، 19( ك  ا

یه شارح ش 648 ،257 ،207 ،179 تاب) واف  260 شاطبى 296( ك

 بن زبیر هللاّ  عبد ابو شافعى، 217( كتاب) التیسیر و الشاطبیه

مد یرى اح  شافى 487 ،440 ،436 ،422 ،421 ،416 ،260 ،199 زب

 تجرید شرح 683( كتاب) السنة شرح 167 نبوت شاهد 215( كتاب)

( كتاب) زرقانى الضیاء ابى مختصر شرح 648 ،538 ،421( كتاب)

 شعب 440 شریح 623 ،622 تحقق چگونگى شرك، 215 مرسى شرف 402

مان تاب) االی  شعراء 471 ،441 ،440 ،438 شعبى 439 ،492( ك

(  كتاب) شموئیل 629 -627 مسئله شفاعت، 63( كتاب) النصرانیه

تاب) قرآن شناخت 84 شترى، 21( ك ضى) هللاّ  نور شو  شهاب 255( قا

شعى شرنفه بن سالم در شهادتین 199 مجا شهانى 696 ،695 ا  شه

صارى شیخ 254 صارى، ان ضى سید ان هائى، شیخ مرت مد ب  بن مح

 ،388 ،296 ،290 ،282 ،254( ره) صــدوق شــیخ 295 ،255 حســین

سى شیخ 495 ،473 ید شیخ 485 ،484 ،482 ،437 ،295 ،28 طو  مف

255، 295 
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لیس) شیطان فت ،(اب گو گ یات شیعه، 694 خدا با و  شفاعت روا

 ،226( كتاب) بخارى صحیح 186 ،182 محمد بن صالح ص 632 ،631

228، 240، 257، 302، 303، 313، 374، 454، 522، 555، 632، 

 ،229 ،228 ،35( كتاب) ترمذى صحیح 700 ،696 ،695 ،684 ،667

 -226( كتاب) مسلم صحیح 695 ،681 ،676 ،673 ،654 ،587 ،284

229، 258، 259، 407- 410، 416، 417، 454، 580، 582، 586، 

تاب) سجادیه صحیفه 700 ،680 ،632 سن سید صدر، 118( ك  20 ح

 معجزه صدور 170 ،167 -165 نبوت صدق نبوت صدق پیامبرى صدق

تى ،88 -80 خدا صفات 156 لى ،538 ،537 ذا  صفوة 538 ،537 فع

فان تاب) العر تاب) صالة 95( ك مد صنعانى، 439 ،251( ك  بن مح

 ضمرة 483 ،452 ضحاك 427 -424 جریره ضامن ض 227 االعلى عبد

یب بن نى ط 439 حب سى 648 ،446 ،439 ،313 ،257 طبرا  ،28 طبر

برى، 484 ،461 ،261 ،255 بو ط فر ا مد جع یر بن مح  ،205 جر

ــات 649 ،495 ،492 ،252 ،234 ،233 ،230 -226 ،217 ــن طبق  اب

سعد تاب) ا قات 421 ،19( ك قراء طب تاب) ال  -182 ،197 ،192( ك

فداران 318 ،200 -198 ،196 -193 ،191 یف طر یل قرآن، تحر  دال

حة 297 -282 ید بن طل حة 482 ز صرف بن طل سى، 191 م بو طو  ا

فر سى، 254 جع مد طو مد بن اح ستدالل قرآن، ظواهر ظ 229 مح  ا

مه صم ع 333 -331 ائ لد بن عا بادت، 187 -185 كوفى بهد  ع

 602 -559 معنى ،626 -604 مسئله ،697 اقسام و ها انگیزه
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بادة بد 394 ،319 صامت بن ع مان ع بن الرح هدوى ا بد 187 م  ع

مان بى بن الرح كره ا بد 228 ب مان ع بى بن الرح لى ا  ،226 لی

 ابن الرحمن عبد 303 هشام بن حرث بن الرحمان عبد 229 ،228

 مخزوم ابى بن هللاّ  عبد 387 عمر بن الرحمن عبد 205 ،192 مهدى

بد 662 مد بن هللاّ  ع بل بن اح بد 187 -185 حن یر بن هللاّ  ع  ،303 زب

 هللاّ  عبد 487 ،412 ،387 عمر بن هللاّ  عبد 228 طلحه بن هللاّ  عبد 416

یاش بن بى بن ع عه ا بد 200 ربی یر بن هللاّ  ع كى كث  ،184 ،183 م

 ،50 ،47 مسعود بن هللاّ  عبد 183 مسائل بن هللاّ  عبد 367 ،214 ،205

بد 667 ،412 ،234 ،230 ،185 سى بن هللاّ  ع بد 191 مو ید بن ع  حم

 بن عثمان 325 -300 عثمان 440 عبیده 229 اسباط بن عبید 439

 عدالت 191 هللاّ  عبد عجلى، 229 عثمان بن عمرو عثمانى، 48 صالح

یده در كار و عق مل در ،41 اف خالق و ع ضا در ،41 ا  داورى و ق

 از ،279 -275 خلفا سوى از قرآن، تحریف عدم 41 اجتماعى ،41

ظر عد دوران در ،267 -262 قرآن ن فا از ب  در ،281 ،280 خل

فت دوران بو خال كر ا فت دوران در ،278 ،277 ب مان خال  ،279 عث



 ثبوت عدم 281 -262 دالیل ،278 ،277 عمر خالفت دوران در ،280

 الوثقى عروة 322 -320 مسلمانان اجماع تواتر، غیر با قرآن

تاب) یر بن عروة 254( ك یان، 258 زب مد شیخ عر  208 سعید مح

مى سقالنى، 196 عزر بن ع جر ا شتورت 649 ح  85( صیدانیان بت) ع

طاء یة 483 ،455 ،438 ،187 سائب بن ع یده 439 قیس بن عط  عق

( بازار) عكاظ 190 ،186 ،184 عقیلى 521 -519 آثار بدا، به

 علـــم 463 ،460 ،455 ،452 ،394 ،381 ،363 ،48 عكرمـــه 63

مالى لم 272 ،271 اج هدى، ع ضى سید ال لم 254 مرت قین ع  الی

 655 ،650 ،254( كتاب)
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 علوم 26 اخالق ،26 نحو علم 512 ،511 اختصاصى یا مكنون علم

ماعى سى ،26 اجت لوم 26 سیا تاب) قرآن ع لى 21( ك  سوید بن ع

( كتاب) العمده 205 ،183 مدینى بن على 367 مدنى بن على 290

 عمر 259 عوف بن الرحمان عبد بن عمر 325 -300 ،228 عمر 63

 شعیب بن عمرو 412 حریث بن عمرو 183 دانى عمر 39 یزید بن

 كتب مجعوالت) عهدین 85( قوم) عمونیان 452 عمر بن عمرو 369

قدس شى 138 ،130 ،127 ،91 ،87 ،86 ،80( م ید 516 ،39 عیا  ع

ضحى سى 150 ا بن عی مر ا سى 196 ع بد بن عی سى 439 هللاّ  ع یب عی  رب

بو سى ا سى مو ناء بن عی یون می بار ع ضا اخ تاب) الر  ،511( ك

 غیاث 492 حاتم ابى بن غزوان 687( كتاب) الغدیر غ 641 ،513

( كتاب) شوگانى القدیر فتح 28 قرآن الفاظ ف 282 ابراهیم بن

ـــر 496 ،436 ،402 ،383 ـــروع 502 -499 ،408 ،360 رازى فخ  ف

 240 -238( قرآن) گانه هفت فصول 579 ،105 ،104( كتاب) كافى

ضائل قرآن ف تاب) ال ضل 581( ك هان بن ف ضیل 60 ،59 روزب  بن ف

 43 قرآن قرائت فضیلت 42 -34 احادیث قرآن، فضیلت 231 یسار

ضیلت ئت ف یث قرآن، قرا قه 48 ،47 احاد غة ف تاب) الل  653( ك

قه لى الف مذاهب ع عه ال تاب) االرب غت فن 579( ك  146 ،145 بال

 قرآن در ناشناخته هاى قاره ق 473 ،254 محسن مال كاشانى، فیض

 201 -181 گانه هفت قاریان 197 گانه ده قاریان 116 -115
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 مفتى) سعید ابو ضىقا 179 بكر ابو قاضى 197 فیره بن قاسم

ندلس ضى 209( ا یاض قا بو قالون 246 ع سى ا سى مو  میناء بن عی

تاب) قاموس قیح قانون 240( ك  قانون 114 ،113 قرآن در تل

یت قانون 113 قرآن در توازن یل 114 قرآن در زوح صیح قبا  ف

فت نه ه یل 240 عرب گا صیح قبا فت ف نه ه غات عرب، گا  241 ،240 ل

 ،428 ،394 ،363 قتاده 692 ،691 خاك فضیلت حسین، امام قبر



ــدم 471 ،469 ،463 ،452 ــرآن، ق ــدایش ق ــده پی  539 -536 عقی

 42 -32 قرآن دیدگاه از قرآن 36 الفاظ ،45 ،36 احكام قرآن،

جاز قرآن، فاظ ،120 -52 اع صیص ،40 ال بر با تخ حد خ  -530 وا

 ،48 ســوره ،50 -49 معــانى در دقــت ،659 ،658 ترجمــه، ،534

  معارضه قابلیت ،135 -128 تناقض عدم ،659 ،658 ترجمه شرایط

 قرآن 127 پیشین آسمانى كتب با مخالفت ،40 كلمات ،126 ،125

یر نان ام یل، و قرآن 288 -284( ع) مؤم سه انج  88 -80 مقای

سه تورات، و قرآن جزه قرآن 88 -80 مقای هى مع  ،68 -65 ال

 42 -32 حدیث و قرآن 72 -69 جاوید معجزه قرآن 68 -66 اشكال

 -43 احادیث ،46 -43 آداب قرآن، قرائت 196( كتاب) القرائات

ماز در ،46 ضیلت ،275 -272 ن جه ،46 -43 ف لف هاى له  ،247 مخت

 هفتگانه، حروف و ها قرائت 230 -226 انواع نماز، قرائت 248

مایز ئت 218 -214 ت فت هاى قرا نه ه ئت 247 ،246 گا  هاى قرا

 -178 تواتر عدم هفتگانه، هاى قرائت 221 -219 حجیت گانه، هفت

ئت 209 -204 ،180 فت هاى قرا نه، ه ماز گا  قراب، 223 -221 ن

 ابو قرطبى، 197 سبعه قراء 215 محمد بن ابراهیم بن اسماعیل

ــــد ــــریش، 650 ،465 ،461 ،409 ،233 ،230 ،215 ،47 هللاّ  عب  ق

 غیر قضاى 513 ،512 حتمى قضاى 666 -660 خدا رسول با مجادله

 513 -511 اقسام قضاء، 513 حتمى
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 290 هللاّ  عبد بن سعد قمى، 291 میمون بن قطبة 297 راوندى قطب

مى، لى ق براهیم بن ع بل 295 ،289 ،266 ا نوچى 184 ،183 قن  ق

فى كافى ك 184 قواس 669 تاب) وا مل 521( ك تاب) الكا  200( ك

مل بن كا یر ا تاب) اث مل 54( ك یارات كا تاب) الز  683 ،290( ك

 283 اربعه كتب 159( محفوظ لوح) الهى كتاب 215 السبعه كتاب

ثرت به در ك حاد مرت مانى، 246 آ مد كر شه بن مح یت 48 عكا  كرو

 ،182 ،196 حمزه بن على كوفى، كسائى 120 -117 قرآن در زمین

شف 214 طا ك تاب) الغ یة 593 ،591 ،254 ،28( ك برى الكفا  الك

 لفظى، كالم 537 انواع كالم، 259 سفیان ابو كالعى، 191( كتاب)

یف سى، كالم 539 ،538 تعر یدایش نف یده پ یف ،539 -536 عق  تعر

نى، 549 -538 بو كلی فر ا مد جع  ،445 ،441 ،292 ،290 ،285 مح

 513 ،512( كتـــاب) كلینـــى 632 ،517 ،491 ،482 ،454 ،446

نى، مد كلی قوب بن مح قة) یع سالم ث موش 47( اال ( موآبیین بت) ك

ندى، 85 مد ك نز 193 حاتم بن مح مال ك تاب) الع  ،305 ،36( ك

319، 413، 414، 492، 527، 574، 587، 632، 633، 654، 655، 

  بن احمد كوفى، 292( كتاب) الفوائد كنز 696 ،692 ،684 ،677

یر مد بن جب لى كوفى، 216 مح مد بن ع كائى ل 289 اح  193 الل

 لغات 478 ،184( كتاب) المیزان لسان 380( كتاب) العرب لسان



 لیث 191 سلیم ابى بن لیث 244( كتاب) لوایح 242 مضر قبیله

 محمد لؤلؤاى، 655 واقد لیثى، 257 سعد بن لیث 197 خالد بن

 199 متوكل بن
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  عبد زرقانى، مالكى 487 ،440 ،438 ،387 ،194 انس بن مالك م

باقى ضى مالكى، 402 ال سماعیل قا سحاق بن ا سوط 216 ا  مب

تاب) عه 484( ك عه 407 حج مت نان مت بى 407 ،406 ز  211 متن

هد بر بن مجا سى، 471 ،455 ،428 ،395 ،183 ج مد سید مجل  مح

مع 672 ،496 ،278 ،50 ،34 باقر یان مج تاب) الب  ،254 ،28( ك

ــع 484 ،461 ،266 ،261 ،255 ــد مجم ــاب) الزوائ  655 ،19( كت

( كتاب) محصل 631( كتاب) محاسن 199 محارب بن مسلمة محاربى،

 كركى، محقق 24 مؤمن محمد بن باقر محمد خراسانى، محقق 671

 محمد 394 جابر بن محمد 234 بشّار بن محمد 296 حسین بن على

فه بن مد 445 حنی مد 669 سلیمان بن مح مد 675 سنان بن مح  مح

 ،184 لیلى ابى بن الرحمان عبد بن محمد 440 ،304 سیرین بن

  بن محمد 229 ،228 مثّنى بن محمد 292 فضیل بن محمد 196 ،191

سلم مد 473 ،375 م صر بن مح مد 439 ن مار هارون بن مح  199 ت

خالفین جزه م صر 168 مع بى مخت ضیاء ا تاب) ال مى، 402( ك  مخزو

ید یره بن ول مى، 661 ،660 مغ بد مخزو  مرآت 183 سائب بن هللاّ  ع

نوار تاب) اال قول مرآت 40( ك تاب) الع بانى 625( ك  196 مرز

 بكر ابو بن على مرغینانى، 207 ،206( كتاب) الوجیز المرشد

 ابى بن فرج عصمت ابو مروزى، 189 مرو 436 ،402( االسالم شیخ)

سائل 182 ،48 مریم قى م ماعى ،28 اخال ستدرك 28 اجت  حاكم م

ـــــاب)  ،673 ،654 ،651 ،648 ،587 ،581 ،574 ،573 ،319( كت

سلم 685 ،680 ،679 ،676 سم بن م سى قا  ،228 ،190 ،186 اندل

411 
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سند مد م بل بن اح تاب) حن  ،409 -407 ،319 ،303 ،258 ،257( ك

415، 429، 430، 439، 574، 582، 648، 669، 673، 684، 691 

سور مة بن م سیلمه 259 مخر صاحف 151 ،149 ،53 كذاب م  الم

 معارضه 313 جبل بن معاذ 307 سعد بن مصعب 257 ،252( كتاب)

حه سوره با ضه 148 -145 فات  151 -148 كوثر سوره با معار

 139 -137 انصراف قرآن، با معارضه 151 -144 قرآن با معارضه

یه، موش معاو سم كردن فرا ماز در هللاّ  ب یة 678 ن جاج بن معاو  ح

جزه 445 یات مع حى ،162 -160 آ جزات 660 اقترا یامبران مع  پ

 63 ،62( ع) موسى حضرت معجزات 64( ص) محمد حضرت معجزات 155



جزه، نواع مع شتوانه ،162 -156 ا بوت پ  -52 شرایط ،60 -56 ن

نا ،56 لزوم ،55 -52 شناخت ،55 جزه 52 مع یامبر مع سالم، پ  ا

(  كتاب) المعرفة 197( كتاب) االدباء معجم 155 ،154 امتیازات

قات 581 ر 63 سبعه معل غازى 679 سلیمان بن معّم مد م  بن مح

سحاق یه، 48 ا مد مغن یرة 23 جواد مح سم بن مغ ید، 191 مق  مف

 70 مقداد 229 مقبرى 167 نبوت مقام مفید شیخ محمد بن محمد

 طالب ابى بن محمد ابو مكى، 285( كتاب) برهان تفسیر مقدمه،

(  هللاّ  آیت) خویى مناظره 85( عمونیان بت) ملكوم 217 ،215 ،206

 العرفان مناهج 648 محمد مناوى، 690 ،689 حجازى دانشمند با

ــاب) ــل 280( كت ــان مناه ــاب) العرف  245 ،220 ،213 ،178( كت

(  كتاب) منتقى 313 ،305 ،303 ،258( كتاب) العمال كنز منتخب

هى 685 ،683 ،682 ،669 ،441 ،436 ،426 ،412 تاب) منت  485( ك

قات تاب) المواف سى 260( ك مران بن مو ضوعات 63 ع تاب) مو ( ك

 ،206 عمار بن احمد العباس ابو مهدوى، 187
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سخ ن 217 ،215 سوخ و النا تاب) المن  ،381 ،378 ،374 ،344( ك

384، 387، 395، 424، 428، 438، 440، 445، 452، 453، 460، 

463، 465، 467، 469، 471، 475، 477، 480، 484، 488، 505 

 عون بن محمد بن احمد نبال، 416 ،257 ،195 ،194 مدنى نافع

 تورات در نبوت 88 -80 انجیل در نبوت 176 پیامبر نبوت 184

بوت 88 -80 بوت 79 -77 قرآن در ن مد ن تب در( ص) مح قدس ك  م

 بكر ابو نحاس، 499 ،19( هللاّ  آیت) صادق محمد نجمى، 174 ،173

 نخعــى، 395 ،384 ،382 ،378 ،357 جعفــر ابــو نحــاس، 344

 ،193 ،191 ،190 ،186 نسائى 95 قرآن نزول 438 ،367 ابراهیم

 متعه آیه نسخ 406 ،405 ارث آیه با متعه آیه نسخ 436 ،194

 نسخ 416 ،415 اجماع با متعه آیه نسخ 405 ،404 طالق آیه با

 با سكر آیه نسخ 409 -406( ص) خدا رسول گفتار با متعه آیه

 431 ،430 وضو آیه با سكر آیه نسخ 430 ،429 خمر تحریم آیه

سخ، سام ن یل ،357 -355 اق حال دال یت ،350 -347 بودن م  كیف

 در نســخ 505 -351 آیــات در نســخ 346 -344 معنــا ،358 -357

كام سالم در ،350 -347 اح صطالح در ،358 -355 قرآن و ا  ،345 ا

 350 -347 بودن محال دلیل ،354 -351 انجیل و تورات در ،346

( كتاب) العشر القرائات فى النشر 349 ،348 معنا شرعى، نسخ

صب 217 ،207 ،206 ،184 یه ن تاب) الرا صر 668( ك لى بن ن  ع

 نفى 144( كتاب) االعجاز نفحات 181 مسیره بن نصیر 188 جهضمى

جاز، مین اع یه دو یه سومین ،167 -163 آ ستین ،172 -168 آ  نخ

یه فى 162 -154 آ جزات ن ماز 175 مع جب ن هج 23 وا غه ن  البال

 697 ،337 ،280 ،120 ،38( كتاب)
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شابورى، ظام نی لدین ن سطى، و 502 ا بو وا كر ا فى 241 ب  وا

ـــــاب)  ،483 ،473 ،454 ،441 ،381 ،375 ،285 ،254 ،251( كت

 95 فریــد محمــد وجــدى، 698 ،695 ،675 ،574 ،517 ،512 ،492

 وســائل 195 ورش 549 -546 اشــاعره دالیــل نفســى، كــالم وجــود

شیعه تاب) ال  697 ،619 -617 ،579 ،297 ،296 ،118 ،45 ،44( ك

سائل له عین چاپ و تاب) الدو ید 438( ك یره بن ول  ه 91 مغ

سام هدایت، حل و اق نواع ،645 -643 مرا لب ،646 -643 ا  طا

 -642 مسئله ،646 -642 افزایش طلب ،646 -642 طلب ،646 -642

یة 646 یة شرح فى الهدا تاب) البدا یة 402( ك  فتح و الهدا

 354 ،36( كتاب) المصطفى دین الى الهدى 417( كتاب) القدیر

 ،241 ،228 حكم بن هشام 247 ،192 ،182 بزاز ثعلب بن هشام،

شام 441 شام 295 سالم بن ه مار بن ه  181( قرآن قارى) ع

 الرحمن خلیل بن هللاّ  رحمة هندى، 93 -89 اعجاز قرآن، هماهنگى

شع 354 تاب) هو یثم 85( ك مران بن ه یى ى 181 ع بارك بن یح  م

 یعمر بن یحیى 200 ،194 ،193 ،191 معین بن یحیى 189 یزیدى

 205 ،192 هارون بن یزید 201 ،200 ،197 قعقاع بن یزید 440

قوب سحاق بن یع قوب 200 ،199 ا قوب 185 سفیان بن یع  بن یع

قوب 672 شعیب بد بن یونس 187 شیبه بن یع لى ع  یونس 228 االع

 247 ،240 ،239 ،238 مسعود بن
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  آیات فهرست

مران آل مران آل 33/ 3/ ع مران آل 75/ 6 ،5/ ع  آل 18/ 7/ ع

 آل 78/ 33/ عمــران آل 608/ 29/ عمــران/ آل 340/ 7/ عمــران

مران مران آل 295/ 33/ ع مران آل 609/ 40/ ع  آل 128/ 41/ ع

مران م آل 636/ 50/ ع مران آل 556/ 64/ رانع  آل 604/ 64/ ع

 آل 98/ 146/ عمران آل 329/ 138/ عمران آل 289/ 106/ عمران

// 645/ 4/ ابـــراهیم 33/ 1/ ابـــراهیم 97/ 180/ عمـــران

 570/ 36/ ابــراهیم 205/ 22/ ابــراهیم 637/ 12/ ابــراهیم

حزاب حزاب 611/ 1/ ا حزاب 303/ 23/ ا حزاب 308/ 23/ ا / 24/ ا

حزاب 571 حزاب 421/ 36/ ا حزاب 569/ 43/ ا خالص 611/ 71/ ا / ا

ــراء 580/ 4 -1 ــراء 97/ 27/ اس ــراء 97/ 29/ اس  98/ 33/ اس

 -90/ اسراء 156/ 59/ اسراء 159/ 58/ اسراء 332/ 36/ اسراء

93 /163 
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/ اعراف 644/ 30/ اعراف 666/ 93/ اسراء 660/ 93 -90/ اسراء

 624/ 56/ اعــراف 102/ 56/ اعــراف 602/ 54/ اعــراف 100/ 32

عراف عراف 117/ 137/ ا عراف 606/ 148/ ا عراف 77/ 157/ ا / ا

/ 67 ،66/ انبیاء 161/ 5/ انبیاء 575/ 203/ اعراف 173/ 157

 605/ 22/ انبیــاء 576/ 107/ انبیــاء 23/ 107/ انبیــاء 606

سان شقاق 131/ 30/ ان شقاق 165/ 1/ ان عام 35/ 19/ ان / 3/ ان

عام 564 عام 565/ 3/ ان عام 169/ 8/ ان عام 376/ 12/ ان / ان

ــام 608/ 17 ــام 608/ 18/ انع ــام 169/ 37/ انع  78/ 75/ انع

عام عام 78/ 87 -84/ ان عام 75/ 103 ،102/ ان  160/ 124/ ان

عام عام 171/ 124/ ان عام 635/ 126/ ان عام 97/ 141/ ان / ان

/ 145/ انعــام 333/ 145/ انعــام 645/ 144/ انعــام 444/ 141

 96/ 152/ انعــام 644/ 149/ انعــام 392/ 149/ انعــام 449

عام فال 636/ 153 ،152/ ان فال 108/ 7/ ان  451/ 16 ،15/ ان

/ انفال 158/ 33/ انفال 159/ 33 ،32/ انفال 555/ 24/ انفال

 457/ 66 ،65/ انفال 455/ 61/ انفال 57/ 42/ انفال 505/ 41

 424/ 75/ انفال 522/ 66/ انفال 451/ 66/ انفال
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طار قره 165/ 1/ انف قره 573/ 22/ ب قره 292/ 23/ ب / 23/ ب

قره 294 قره 627/ 45/ ب قره 129/ 51/ ب قره 359/ 109/ ب / ب

قره 361/ 109 قره 116/ 115/ ب قره 363/ 115/ ب / 117 ،116/ ب

قره 75 قره 364/ 143/ ب قره 569/ 143/ ب قره 363/ 150/ ب / ب

 373/ 180/ بقــره 370/ 178/ بقــره 366/ 178/ بقــره 75/ 163

/ 185/ بقره 379/ 184/ بقره 377/ 183/ بقره 375/ 180/ بقره

قره 379 قره 630/ 186/ ب قره 377/ 187/ ب قره 687/ 187/ ب / ب

 98/ 194/ بقــره 382/ 191/ بقــره 361/ 191/ بقــره 360/ 190

/ 216/ بقره 645/ 213/ بقره 102/ 195/ بقره 368/ 194/ بقره

قره 390 قره 384/ 217/ ب قره 429/ 219/ ب قره 387/ 221/ ب / ب

 75/ 255/ بقــره 332/ 230/ بقــره 101/ 228/ بقــره 219/ 222

/ 282/ بقره 100/ 275/ هبقر 645/ 272/ بقره 389/ 256/ بقره

نى 442 سرائیل ب نى 597/ 7/ ا سرائیل ب نى 32/ 9/ ا سرائیل ب / ا

 612/ 24/ اســـرائیل بنـــى 613/ 23/ اســـرائیل بنـــى 602/ 23

/ 57/ اسرائیل بنى 567/ 54/ اسرائیل بنى 526/ 36/ اسرائیل بنى

 576/ 82/ اسرائیل بنى 570/ 66/ اسرائیل بنى 624
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نى سرائیل ب نى 596/ 84/ ا سرائیل ب به 67/ 88/ ا  383/ 5/ تو

به به 385/ 5/ تو به 477/ 5/ تو به 359/ 29/ تو  385/ 36/ تو



 -43/ توبه 461/ 41/ توبه 460/ 39/ توبه 461/ 39 ،38/ توبه

/ توبه 389/ 73/ توبه 637/ 72/ توبه 332/ 61/ توبه 463/ 45

به 465/ 120 به 460/ 122/ تو به 305/ 128/ تو / 129 ،128/ تو

به 302 یه 311/ 129 ،128/ تو یه 477/ 14/ جاث / 15 ،14/ جاث

 129/ 7/ حاقه 617/ 18/ جن 77/ 2/ جمعه 558/ 23/ جاثیه 479

قه  333/ 78/ حج 570/ 65/ حج 616/ 32/ حج 58/ 46 -44/ حا

/ حجر 262/ 9/ حجر 236/ 9/ حجر 169/ 7 ،6/ حجر 263/ 6/ حجر

جر 263/ 9 جر 113/ 19/ ح جر 113/ 22/ ح جر 625/ 40 ،39/ ح / ح

/ حجر 109/ 96 -94/ حجر 553/ 87/ حجر 469/ 85/ حجر 570/ 49

 504/ 7/ حشــر 103/ 13/ حجــرات 331/ 6/ حجــرات 469/ 95 ،94

شر شر 492/ 9/ ح مد 76/ 24 -22/ ح خان 405/ 5/ ح / 44 ،43/ د

هر 234 هر 392/ 3/ د هر 644/ 3/ د هر 492/ 8/ د  624/ 10/ د

 611/ 24/ دهر
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/ 17/ رحمن 329/ 58/ دخان 608/ 58/ ذاریات 490/ 19/ ذاریات

عد 116 عد 76/ 2/ ر عد 114/ 3/ ر عد 39/ 7/ ر عد 168/ 7/ ر / ر

عد 39/ 21 عد 608/ 26/ ر عد 600/ 36/ ر عد 171/ 38/ ر / 39/ ر

عد 513 عد 514/ 39/ ر عد 524/ 39/ ر / 3 ،2/ روم 672/ 39/ ر

خرف 186/ 54/ روم 513/ 4/ روم 110 خرف 78/ 27 ،26/ ز / 31/ ز

خرف 167 له 116/ 38/ ز مر 99/ 8 ،7/ زلز مر 104/ 9/ ز / 10/ ز

مر 98 مر 161/ 25/ ز مر 329/ 27/ ز مر 608/ 36/ ز  630/ 36/ ز

 600/ 22/ شعرا 624/ 16/ سجده 631/ 23/ سبا 165/ 9/ سباء

 609/ 11/ شــورا 329/ 195 -192/ شــعرا 606/ 74 -71/ شــعراء

 173/ 6/ صــف 117/ 5/ صــافات 79/ 48/ ص 635/ 53 ،52/ شــورا

 ،10/ طالق 442/ 2/ طالق 404/ 1/ طالق 109/ 9/ صف 67/ 8/ صف

/ 53/ طه 643/ 50/ طه 573/ 35/ طور 150/ 30/ طور 263/ 11

/ عنكبوت 567/ 21/ عنكبوت 514/ 4/ عنكبوت 631/ 109/ طه 115

 637/ 69/ عنكبوت 160/ 53
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بوت حه 645/ 69/ عنك حه 589/ 4 -2/ فات حه 147/ 5/ فات / فات

 634/ 7 ،6/ فاتحــه 147/ 6/ فاتحــه 96/ 6/ فاتحــه 599/ 5

حه  336/ 32/ فاطر 557/ 15/ فاطر 592/ 1/ فاطر 148/ 7/ فات

قان 566/ 29/ فتح صّلت 170/ 8 ،7/ فر صلت 617/ 37/ ف  ،41/ ف

لت 266/ 42 صص 607/ 16/ ق 609/ 54/ فّص صص 161/ 48/ ق / 56/ ق

صص 645 صص 76/ 70/ ق صص 100/ 77/ ق صص 102/ 77/ ق  50/ 85/ ق

لم مر 78/ 4 ،3/ ق مر 171/ 2 ،1/ ق مر 329/ 17/ ق / 45 ،44/ ق



هف 151/ 3/ كوثر 150/ 2/ كوثر 150/ 1/ كوثر 110  523/ 7/ ك

 286/ 82/ كهــف 131/ 29/ كهــف 613/ 15/ كهــف 522/ 12/ كهــف

هف مان 627/ 95/ ك مان 611/ 15/ لق مان 638/ 20/ لق / 25/ لق

ــب 562 ــد) له ــل 111/ 4 -1(/ مس ــده 129/ 1/ لی  100/ 1/ مائ

 428/ 6/ مائده 387/ 5/ مائده 627/ 2/ مائده 609/ 1/ مائده

ئده ئده 96/ 8/ ما ئده 623/ 9/ ما ئده 636/ 16 ،15/ ما / ما

 392/ 48/ مائــده 366/ 45/ مائــده 437/ 42/ مائــده 483/ 33

 438/ 48/ مائده
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/ 87/ مائده 606/ 76/ مائده 672/ 64/ مائده 613/ 54/ مائده

 440/ 106/ مائـــده 567/ 98/ مائـــده 430/ 91/ مائـــده 408

ــده ــه 607/ 117 ،116/ مائ ــه 609/ 7/ مجادل  494/ 12/ مجادل

 329/ 24/ محمد 49/ 24/ محمد 480/ 4/ محمد 494/ 13/ مجادله

 128/ 10/ مریم 145/ 24/ مدثر 595/ 38/ محمد 456/ 35/ محمد

 630/ 87/ مریم 569/ 65/ مریم 559/ 58/ مریم 79/ 58/ مریم

 492/ 25 ،24/ معــارج 490/ 25 ،24/ معــارج 234/ 6/ مزمــل

عارج لك 117/ 40/ م لك 568/ 3/ م  608/ 60/ مؤمن 547/ 13/ م

/ مؤمنون 599/ 47/ مؤمنون 418/ 7 -5/ مؤمنون 171/ 78/ مؤمن

/ نحل 393/ 35/ نحل 161/ 26/ نحل 567/ 118/ مؤمنون 605/ 91

/ نحل 576/ 89/ نحل 333/ 75/ نحل 471/ 67/ نحل 472/ 69 -65

/ نساء 405/ 12/ نساء 101/ 3/ نساء 637/ 106/ نحل 234/ 103

ساء 623/ 13 مل 99/ 14 ،13/ ن ساء 79/ 15/ ن  394/ 16 ،15/ ن

 401/ 24/ نساء 399/ 24/ نساء 333/ 23/ نساء 101/ 19/ نساء

 102/ 36/ نساء 423/ 33/ نساء
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 431/ 43/ نساء 430/ 43/ نساء 429/ 43/ نساء 428/ 43/ نساء

ساء ساء 250/ 46/ ن ساء 96/ 58/ ن ساء 294/ 59/ ن  611/ 59/ ن

ساء ساء 610/ 64/ ن ساء 631/ 64/ ن ساء 610/ 80/ ن  90/ 82/ ن

/ 90/ نساء 434/ 90 -88/ نساء 358/ 82/ نساء 330/ 82/ نساء

/ 64/ نمل 459/ 104/ نساء 623/ 94/ نساء 435/ 94/ نساء 433

مل 606 مل 576/ 77/ ن  558/ 21/ نور 475/ 3/ نور 96/ 90/ ن

 463/ 62/ نــور 602/ 42/ نــور 475/ 32/ نــور 101/ 32/ نــور

/ 80/ واقعه 287/ 79/ واقعه 287/ 78/ واقعه 287/ 77/ واقعه

 568/ 23/ یس 568/ 15/ یس 129/ 65/ هود 160/ 8/ هود 287

/ 61/ یس 599/ 60/ یس 234/ 53/ یس 568/ 52/ یس 114/ 36/ یس

/ 12/ یونس 286/ 100/ یوسف 286/ 36/ یوسف 286/ 6/ یوسف 636



/ 34/ یونس 168/ 20/ یونس 624/ 15/ یونس 236/ 15/ یونس 48

/ 107/ یونس 526/ 59/ یونس 575/ 57/ یونس 160/ 50/ یونس 76

 467/ 109/ یونس 608


