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عرض نارش
اينك كتاب ديگر برادر حكمتيار را در برابر دوستداران فرهنگ ناب اسالمى و
خوانندگان عزيز روزنامه وزين شهادت به گونه قسط وار مى گذاريم ،اين كتاب
پاسخ محكم و دقيق به اعرتاضات ىب مايه و ىب پايه كساىن است كه سعى بيهوده و
ىب حاصل به خرج داده اند تا موارد قابل نقد و اعرتاض را در كتاب مقدس قرآن
بيابند ،از آن وسيله تبليغاىت درست كنند ،و افراد ىب خرب از عظمت قرآن را به
گمراهى بكشند ،اين مبلغين كه از سوى دشمنان اسالم استخدام شده اند و دهن و
قلم شان در خدمت آنان است؛ چند آيه قرآن را مستمسك خود ساخته اند؛ آن هم
به نحوى كه نخست ترجمه ناقص و ركيك آن را در برابر مخاطب خود مى گذارند،
سپس تعبري نادرست و محرف آن را ارائه مى دارند ،بعد روايات ضعيف و مردود را
در كنار آن مى چينند و در پايان به نقد مى پردازند!! با توجه به شدت جنگ رسد و
گرم دشمن عليه اسالم و تبليغات وسيعى كه رسانه هاى مزدور و گمراه كن آغاز
كرده اند؛ رضورت آن را احساس كرديم كه به متامى اين اعرتاضات پاسخ مدلل و
علمى ارائه شود ،همه را از سايتهاى دروغ پراگنى دشمن جمع آورى كرده و به
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برادر حكمتيار فرستاديم و از او خواستيم تا قسمتى از وقتش را به رد اين اعرتاضات
اختصاص دهند ،ايشان به خواست ما جواب مثبت گفتند ،كه صميامنه ممنونيم .هر
چند عده اى از علامء و نويسندگان مؤمن و متعهد به اسالم به برخى از اين
اعرتاضات پاسخهاى مقنع ارائه كرده اند؛ وىل آن را كاىف نيافتيم؛ اگر چنين نبود و
خألى را احساس منى كرديم؛ هرگز مزاحم برادر حكمتيار نگرديده و در اين مرحله
حساس تاريخ كشور مرصوفيتهاى از اين قبيل را برايش باعث منى شديم .اميدواريم
اين نوشتار علمى خأل را پر كند و به عطش نسل جوان كشور؛ كه هدف هجوم
فرهنگى دشمنان اسالم اند؛ پايان بخشد .إن شاء اللّٰه اين كتاب را پس از نرش آخرين
قسط آن در شهادت؛ به زينت طبع آراسته خواهيم كرد و در دسرتس پويندگان حق
و حقيقت قرار خواهيم داد .اگر خوانندگان عزيز مالحظات و مشوره هايى در رابطه
به اين كتاب دارند؛ متنا مى كنيم با ما در ميان بگذارند .اينك اين شام و اين هم
كتاب.

ب
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مقدمه
قرآن به متامى اعرتاضاىت كه در زمان نزول اين كتاب مقدس الهى از سوى
معاندين وارد شده؛ به گونه خيىل دقيق و محكم جواب گفته و متامى شبهات
محتمل را كه افراد داراى عقل قارص و فهم ناقص خواهند داشت مرفوع ساخته
است ،اما سلسله اين اعرتاضات و انتقادات در محدوده زمان نزول قرآن محدود
منانده؛ پس از آن نيز عده اى هامنها را به هامن اسلوب كهنه و فرسوده اش و با
هامن الفاظ ركيك قبىل تكرار منوده اند و عده اى با الفاظ و اسلوب جديد عنوان
كرده اند ،در ميان اين معرتضين افرادى را نيز رساغ داريم كه نه فهم الزم از آيات
مورد بحث شان را دارند و نه شايستگى هاى الزم يك منتقد و معرتض عقلمند و
حقجو را ،اعرتاضات شان بازارى و ىب مايه و فهم شان ناقص و قارص .اكرثاً به جاى
اعرتاض بر قرآن آراء غلط ،تفسريهاى نادرست و روايات جعىل و غري معترب را به نقد
كشيده اند و به زعم ناقص خود آن را عيب قرآن خوانده اند .غرب در تهاجم
فرهنگى اش عليه اسالم همينها را استخدام منوده و امكانات كاىف؛ از سايتهاى
انرتنيتى تا شبكه هاى تلويزيوىن؛ در اختيار شان گذاشته تا افكار گنده و پوسيده
شان را به خورد نسل ىب خرب از قرآن و آموزه هاى آن بدهند .اين سلسله به گونه
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فراخ و گسرتده اش از روزى آغاز گرديد كه جنگ غرب با كمونيزم متصل شكست
اتحاد شوروى در افغانستان به پايانش نزديك شد و غرب متامى نريوها و امكانات
جنگى اش را در متامى جبهات به سوى جبهه جنگ گرم و رسد عليه اسالم توجيه
كرد .امروز شاهد استخدام صدها هزار قلم بدستان مزدور ،مبلغين اجري ،صدها
سايت انرتنيتى و دهها شبكه تلويزيوىن گنده و مبتذل هستيم كه شب و روزشان را
يىك كرده و عليه اسالم سمپاىش مى كنند .مطالب تكرارى كه اين مبلغين مزدور
زمزمه مى كنند به وضوح نشان مى دهد كه مرجع و منبع تهيه كننده ،توجيه
كننده ،متويل كننده و اداره كننده آن يىك است ،هر چند نامها و عنوانهاى شان از
هم تفاوت دارند .اين يىك آن را از انگليىس به عرىب برگردانده و آن ديگر از عرىب به
فارىس ،عجيب تر اين كه در مقدمه و تتمه نوشتار شان از تذكر اين مطلب نيز
خوددارى مى كنند كه توضيح دهند آن را از منت اصىل ترجمه و نسخه بردارى كرده
اند ،بر عكس چنان وامنود مى كنند كه گويا اين مرتجم يىك ديگر از معرتضين است
نه انعكاس دهنده افكار معرتض اصىل ،در حاىل كه اصل نوشته سالها قبل از سوى
يىك از مسترشقين نوشته شده و در اين مدت به زبانهاى مختلفى برگردانده شده اما
اكنون يىك از مرتجمين تازه نفس آن را به نام خود و چون معرتض جديد به نرش
سپرده.
عزيز ياسين ،کامران مريزا . . .و چند نام مستعار و مجهول الهويه ديگر از زمره
اينها اند ،اعرتاف مى كنند كه در خانواده شيعه تولد شده اند ،سايتى كه افكار
منحط و ارتدادى اينها را نرش مى كند متعلق به افرادى چون آنها و همه شيعه اند.
مؤسسات تبشريى ،مسيحى و يهودى چندين سايت و رسانه هاى خربى صوىت و
تصويرى و روزنامه ها و مجالت را ساخته اند و توجيه و تغذيه مى كنند و افرادى
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چون عزيز ياسين و کامران مريزا را استخدام كرده اند تا در جنگ شان عليه اسالم از
دست ،دهن و قلم اين مزدوران استفاده كنند ،اگر به فهرست افراد استخدام شده
در اين سايتها و رسانه ها دقت كنيد متوجه مى شويد كه اكرثيت بيش از نود و پنج
در صد آنان شيعه اند!! حتامً اين پرسش ذهن تان را به خود مرصوف خواهد كرد كه
چرا شيعه ها؟!! جواب آن روشن است ،بغاوت از مذهب براى يك شيعه و آن هم
شيعه اى كه چنين بغاوىت سفره اش را رنگين مى سازد و كامش را شريين؛ و او را
صاحب گرين كارد مى سازد . . . .امر كامالً عادى است ،او مذهب را در آغوش
خانواده اش فراگرفته ،همين كه چشمش باز و عقلش به پختگى رسيده مذهبش را
مجموعه از خرافات مضحك و مشمئز كننده يافته ،خالف عقل ،مغاير علم و عكس
واقعيتها ،خداى مذهبش خداى ترسو و جبون است كه از ترس ابوبكر و عمر
ج سارت نكرد عىل را جانشين محمد (ص) بخواند ،نه تنها جانشينى او را تضمين و
تبيين نكرد بلكه از ذكر نام عىل ،فاطمه ،حسن ،حسين ،عباس ،مهدى امام زمان. . .
طفره رفت ،و اشاره اى به آنان در متامى آيات قرآن نكرد ،خدايى كه در انتخاب
پيامربش اشتباه كرد ،قصدش اين بود تا عىل پيامربش باشد وىل قرعه فال به نام محمد
زده شد ،فرشته اشتباهاً به جاى عىل نزد محمد رفت ،شخىص كه نتوانست با وجود
خواست قلبى اش عىل را جانشين خود سازد و پريوانش را متقاعد كند پس از رحلتش
ابن عمش عىل را موال و امام خود بگريند ،امام مذهب شان كىس است كه با غاصبين
امامت (ابوبكر ،عمر و عثامن) بيعت كرد و در حدود ىس سال عقب آنان در
منازهاى پنجگانه اقتداء كرد ،مشاور و همكار و فرمانربدار شان بود ،و حتى دخرتش
را به نكاح عمر درآورد ،كىس كه او را عامل الغيب مى خوانند و يىك از نواسه هايش
را امام زمان و مترصف كَون و مكان مى دانند ،وىل او در عمل از دست كىس خنجر
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خورد كه در مسجد برايش كمين گرفته بود ،منى دانست چند گام جلوتر دشمنى در
كمين است .اگر عىل رىض اللّٰه عنه علم غيب مى داشت در مسجد مورد حمله
ناگهاىن قرار منى گرفت و مجروح و شهيد منى شد ،اگر امام حسين رىض اللّٰه عنه علم
غيب مى داشت در كربال با هفتاد و دو تن از يارانش به شهادت منى رسيد .اگر امام
رضاء علم غيب مى داشت با پرس هارون الرشيد بيعت منى كرد و جام زهر را منى
نوشيد( ،هامنگونه كه برخى از آخوندها ادعاء مى كنند) . . .اگر عىل رىض اللّٰه عنه
علم غيب مى داشت؛ دارالخالفه را از مدينه به كوفه انتقال منى داد ،از ميان متامى
كساىن كه به دست پيامرب تربيه شده بودند عده اى انگشت شامرى كه تعداد شان به
ده نفر منى رسيد او را در اين كار يارى كردند ،ديگران اهل كوفه را شايسته اعتامد
منى دانستند و انتقال پاىتخت از مدينه به كوفه را خطرناك و داراى عواقب جربان
ناپذير مى خواندند ،عمالً ديده شد كه اهل كوفه به او و پرسش حسين رىض اللّٰه
عنه خيانت كردند و انتقال پايتخت به كوفه پيآمدهاى جربان ناپذيرى براى امت
اسالمى در پى داشت ،اگر اين كار منى شد نه كىس جرأت مى كرد دارالخالفه اى در
شام بسازد ،نه در مرص و نه در ماوراءالنهر و مرو .آيا عقل انسان عقلمند مى پذيرد
كه طفل پنج ساله غائب امام زمان و واسطه ميان خدا و شيعيان باشد ،طفل
موهومى كه اصالً زاده نشده ،وجود خارجى ندارد ،اين ادعاء كامالً جعىل و دروغين
است كه امام عسكرى پرسى به نام محمد مهدى داشت ،در حاليكه برادر او جعفر
مى گويد :برادرم عسكرى هيچ پرسى نداشت!! كدام حرف را باور كنيم؛ ادعاء
آخوندهاى شيعه را يا حرف عم مهدى مزعوم را؟!! جعفر برادر (امام عسكرى) مى
گويد هيچ فردى از خانواده ما غائب نشده!!! اما اين مذهب مى گويد :كودك پنج
ساله (اما امام زاده!!) به مغاره اى درآمد ،ناپديد شد و امام غائب از او ساخته شد،
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امامى كه معنى كلمه خود را منى فهميد ،يك ركعت مناز نخوانده و يك روز روزه
نگرفته ،يك آيه قرآن را ياد نداشت ،!!! ...مذهبى كه قرآنش مبهم ،غامض و داراى
بطون است ،باالتر از درك همه جز اهل بيت پيامرب و آن هم تنها اوالد فاطمه ،اين
بطون نيز در بطون مراجع و روحانيون ،معنى آيات قرآن نه آن است كه از ظاهر
الفاظ آيات و تركيب و سياق و سباق آن فهميده مى شود بلكه چيزى است كه از
اين بطون مى برآيد!! مذهبى كه امامت را موروىث مى خواند ،دقيقاً چون نظام
ظاملانه شاهى وىل در پوشش مذهب ،مذهبى كه به جاى خدا پرستى بر شخصيت
پرستى و حتى قرب پرستى استوار است ،قربهايى براى پيشوايان مذهبى شان ساخته
اند كه مجللرت از قرصهاى افسانوى سالطين ستمگر است ،قرصهاى اروپا و امريكا نيز
به پاى زيارت هاى مجلل زركوب شده اينها منى رسد!! اين زيارتهاى افسانوى
قرصگونه با دروازه هاى و گنبد ها و رضيح هاى زركوب شده از پول فريب خورده
هايى ساخته شده كه به لقمه ناىن محتاج اند ،از دستياىب به كلبه هاى محقر نيز
محروم اند ،فرياد مى كشند كه امام زمان به داد شان برسد و حاجات شان را بر
آورده سازد وىل نه تنها فريادرىس منى يابند بلكه جيب شان را نيز به نام صدقه به
امام زمان خاىل مى كنند.
مذهبى كه از كتب يهودى ها نسخه بردارى شده ،مؤسس آن يك يهودى به نام
عبداللّٰه بن سبا است ،سينه زىن ها ،رقص هاى مذهبى شان ،آن هم در خيابان ها ،و
در محرض مردم!!! شبيه نبوت (رقص مذهبى) يهودى ها ،اعتقاد به دوازده امام؛
شبيه دوازده قبيله يهود و دوازده شاگرد مسيح ،انتظار به امام زمان صد در صد
شبيه انتظار يهودى ها به مسيح موعود شان. . . .،
مذهبى كه چند منونه اى از رواياتش به گونه مثال اينها اند:
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عالمه برقعى در آخر كتاب خود مى نويسد :در جلد هشتم كاىف يعنى الروضه
صفحه  232اين روايت آمده است :عن عبداللّٰه بن طلحه قال سئلت أبا عبداللّٰه عن
الوزع . . . .از أبا عبداللّٰه (جعفر صادق) سؤال كردم در باره غورباغه (بقه) ،فرمود:
نجس است همه آنها مسخ شده ،چون او را كشتى غسل كن!! پس امام فرمود پدرم
امام باقر (ع) در كنار كعبه نشسته بود ،و با او مردى بود كه با او حديث مى گفت،
ناگاه غورباغه اى پيدا شد كه زبان خود را تكان مى داد ،پدرم امام باقر به آن مرد
فرمود :آيا مى داىن كه اين غورباغه چه مى گويد؟ او گفت من منى دانم ،چه مى
گويد ،امام فرمود :اين غورباغه مى گويد :اگر شام به يك كلمه فحش كوچىك عثامن
را ذكر كنيد البته البته من عىل را فحش خواهم داد ،امام صادق فرمود كه پدرم باقر
فرمود :كىس از بنى اميه منى مريد مگر آنكه بشكل غورباغه مى شود ،و عبدامللك بن
مروان زماىن كه موتش رسيد غورباغه شد و فرار كرد و فرزندان او چون او را گم
كردند بنظر شان بزرگ آمد و ندانستند چه بكنند ،سپس رأى شان بر اين قرار گرفت
كه چوىب را به هيئت مردى كردند و بر آن زرهى از آهن پوشانيدند و كفن كردند و
دفن كردند و كىس از مردم مطلع نشد مگر من و فرزندانش!!
به ادامه آن مى نويسد :در همين جلد و در صفحه  89آمده است :عن أبان بن
ثعلب عن اىب عبداللّٰه قال سئلته عن االرض عىل اى شئ هى . . . .أبان بن ثعلب
گويد :از امام صادق ع سؤال كردم از زمين كه بر روى چه چيزى است؟ امام فرمود:
زمين باالى ماهى مى باشد ،گفتم ماهى باالى چه باشد؟فرمود :بر روى آب ،گفتم
آب باالى چه مى باشد؟ فرمود :باالى سنگ ،گفتم آن سنگ باالى چه باشد؟ فرمود:
بر روى شاخ گاو صاف!! گفتم گاو باالى چيست؟ :فرمود بر روى خاك ،گفتم خاك
باالى چيست؟ فرمود :هيهات اين جا علم علامء حريان است!!!
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سپس مى نويسد :در جلد سوم باب اللباس الذى تكره الصالة فيه ،حديث 12ص
 400آمده است:
عن أىب عبداللّٰه قال سئلته . . . .يعنى از امام صادق ع سؤال كردم كه مردى در
سفر است و كاردى همراه دارد و بخود بسته مناز بخواند؟ فرمود :براى مسافر باىك
نيست كه كليدى كه مى ترسد فراموش كند و شمشري و اسلحه در جنگ همراه
داشته باشد ،و در غري اين صورت مناز در چيزى كه از آهن باشد جائز نيست ،زيرا
آهن نجس است!!!
همچنان مى نويسد" :در جلد دوم در باب فضل القرآن حديث  28روايت كرده:
عىل بن الحكم از هشام بن سامل از امام صادق (ع) قال :إن القرآن الذى جاء به
جربئيل إىل محمد (ص) سبعة عرش الف آية يعنى امام فرمود :قرآىن كه جربئيل آن را
بسوى محمد آورد هفده هزار آيه بود!! البته خواننده مستحرض باشد قرآىن كه از
صدر اسالم تا امروز ميان مسلامنان متواتر است (در حدود)  6226آيه بيشرت ندارد،
پس اين روايت مى خواهد بگويد :قريب يازده هزار آيه از آيات قرآن تحريف يا
رسقت شده و هيچ كس خرب نشده جز عىل بن حكم و هشام بن سامل كه فقط اينان
از امام شنيده اند حال خدا كه در سوره حجر آيه  9فرموده :إنا نحن نزلنا الذكر و إنا
له لحافظون :يعنى ما نازل كرديم اين قرآن را و البته البته البته ما آن را حفظ
خواهيم كرد ،پس خدا يا نعوذ باللّٰه دروغ فرموده و يا نعوذ باللّٰه فراموش كرده
است!!! بدبختى اين است كه اين روايات را علامء شيعه صحيح مى دانند ،يعنى
راويانش را ثقه معرىف كرده اند وىل به منت آن نظر نكرده اند!! "
جناب نويسنده و هر خواننده اين سطور! آيا همين چند روايت مضحك و
مسخره به گونه چند منونه از صدها مثال ديگر كاىف نيست كه بگوييم اصول كاىف
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مملو از روايات خراىف و مضحك و مغاير قرآن و عقل است؟!! نه بقه ها انسانهاى
مسخ شده اند ،چون پيامرب عليه السالم فرموده است :قومى كه مسخ شود زنده منى
ماند ،و اين در پاسخ سؤاىل در باره بوزينه ها بود ،كىس پرسيد آيا اين بوزينه ها
مسخ شده هاى قوم بنى ارسائيل اند؟ فرمود" :نه ،قومى كه مسخ شود زنده منى
ماند" نه زمين بر پشت ماهى ،شاخ گاو ،آب ،سنگ و بالخره خاك قرار دارد ،آب و
خاك و ماهى اجزاء زمين اند ،امروز بچه خردسال مدرسه نيز مى داند كه زمين بر
هيچ چيزى تكيه نكرده و چون متامى اجرام ساموى در فضاء قرار دارد ،متامى
حرفهاى اين روايات خالف قرآن و مغاير عقل ،علم و واقع است ،آهن نه تنها نجس
نيست و خواندن مناز با آن نه تنها اشكاىل ندارد ،بلكه پيامرب عليه السالم با انگشرت،
ذره و سالح خود مناز خوانده و قرآن در سفرهاى جنگى داشنت سالح را در اثناى مناز
نيز رضورى خوانده تنها به كساىن اجازه داده تا سالح شان را از خود جدا كنند كه
بيامر اند و حمل سالح براى شان اذيت دهنده است!!
نه تنها هيچ آيه از آيات قرآن حذف نشده بلكه هيچ حرىف از حروف قرآن نيز
حذف نشده و هيچ كم و كاستى در قرآىن كه بر محمد صىل اللّٰه عليه و سلم نازل
گرديد و از طريق صحابه امين و صادق به گونه تواتر تا ما رسيد صورت نگرفته
است ،هر ىك در مورد قرآن ادعاى شبيه ادعاء اين روايت جعىل مى كند ،يا كذاب
است يا منافق و مرتد و يا گامرده دشمن كه مى خواهد اميان مؤمنان نسبت به قرآن
را سست و متزلزل كند.
به من بگوييد :عاقبت مقلدين متمدن مناى چنين مذهبى چه خواهد بود ،كىس
كه پريو چنين مذهبى مملو از خرافات باشد آيا عاقبتش چون عزيز ياسين نخواهد
شد؟!! به همين دليل است كه مى بينيم اينها به زودى در مرداب ارتداد و بغاوت از
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مذهب سقوط كردند ،برخى به كمونيزم رو آوردند و برخى به دامن غرب سقوط
كردند و اكنون مدافع بايبل و معرتض اسالم اند.
برخى از اعرتاضات و انتقادات اين معرتضين فرومايه و ناآگاه از عظمت قرآن؛
در اختيارم قرار گرفت ،اين رساله را به بررىس اين اعرتاضات و پاسخ آنها اختصاص
داده ام.
د زمره اين منتقدان كىس به نام مستعار کامران مريزا نوشتارى ىب مايه تحت
عنوان (برخى تناقضات قرآن کريم) تحويل داده كه در اصل از نوشته هاى
مسترشقين دين ستيز اقتباس و به فارىس برگردانده شده ،ترجمه آن خيىل ركيك و
ضعيف و منت آن منايانگر عدم درك او و استادانش از قرآن و رهنمودهايش .ناقد با
مطالعه نوشتار هاى استادانش پنداشته است كه به اعرتاضات مهم و ىب پاسخ و
عيب و نقص بزرگ در قرآن دست يافته!! در حاىل كه عيب يا در فهم ناقص او است
نه در قرآن مقدس و منزه از عيب و نقص ،يا در نحوه دين ستيزى استادانش كه
اعرتاضات شان از عداوت با اسالم و مسلمين مايه گرفته نه از تحقيقات علمى در
قرآن .بياييد در كنار اين اعرتاضات كمى درنگ كنيم و پاسخ آن را در جلو نقادان
بگذاريم.
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آسامنها و زمين در چند روز آفريده شده؟
ناقد مى نويسد :در مورد معجزات عددى قرآن بسيار شنيده ايم ،حال کمى هم
به تناقضات عددى آن بپردازيم  ...در اينجا به برخى اشاره مى کنيم:
 -1آفرينش آسامن ها و زمين چند روز طول کشيد؟ متصل آن به چند آيه قرآن
استناد كرده كه به آفرينش آسامنها و زمين در شش روز اشاره دارد ،ترجمه ركيك و
غري معيارى ناقد از اين آيات چنين است:
پروردگار شام ،خداوندى است كه آسامنها و زمين را در شش روز آفريد  -سورة
األعراف56 :
پروردگار شام ،خداوندى است كه آسامنها و زمين را در شش روز آفريد  -سورة
يونس3 :
هامن (خدايى) كه آسامنها و زمين و آنچه را ميان اين دو وجود دارد ،در شش روز
آفريد  -سورة الفرقان59 :
او كىس است كه آسامنها و زمين را در شش روز آفريد  -سورة هود7 :
آيات فوق رصاحتاً گوياى آن است که خداوند آسامن ها و زمين را در شش روز خلق
فرمود .اما مطابق آيات زير:
بگو آيا شام به آن كس كه زمين را در دو روز آفريد كافر هستيد و براى او
هامنندهايى قرارمىدهيد؟!  -سورة فصلت9 :
او در زمين كوههاى استوارى قرار داد و بركاىت در آن آفريد و مواد غذايى آن را
مقدر فرمود ،اينها همه در چهار روز بود ،درست به اندازه نياز تقاضا كنندگان! -
سورة فصلت10 :
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سپس به آفرينش آسامن پرداخت . . .،در اين هنگام آنها را بصورت هفت آسامن در
دو روز آفريد . . .سورة فصلت12 -11 :
جناب ناقد با استناد به اين آيات مى پرسد :خوب حاال به محاسبه بپردازيم 2 :روز
(براى آفرينش زمين)  4 +روز (براى آفرينش برکات)  2 +روز (براى آفرينش آسامن
ها) =  8روز ،و نه  6روز  ....نتيجه 8 = 6 :؟!
مشکل از کجاست؟ از معجزه ى محمد بن عبداللّٰه يا از رياضيات؟
در پاسخ اين ناقد بذله گو بايد گفت :مشكل نه در معجزه محمد بن عبداللّٰه
صلوات اللّٰه و سالمه عليه است و نه در رياضيات ،در فهم ناقص و قارص تو است!!
آن چه از نظر تو و امثالت قابل اعرتاض جلوه مى كند يا جلوه مى دهى از نظر من
و امثال من به عنوان يك انجنري و دانشجوى علوم ساينىس و تشنه حقيقت؛ اعجاز
بزرگ علمى جلوه مى كند ،براى من همين آيات كاىف بوده كه باور كنم اين كتاب
مقدس از سوى ذاىت نازل شده كه بر متامى ارسار عامل احاطه دارد و حامل اين كتاب
يك انسان عادى و نابغه نه بلكه يك پيامرب است .قرآن در رابطه به انكار تو و
امثالت چه زيبا فرموده:
ِيطواْ بعلۡمهِۦ َولَ َما يَأۡته ۡم تَأۡويلُ ُهۥۚ َك َذَٰل َِك َك َذ َب َٱلذ َ
ين من َق ۡبلِهم ۖۡ
َۡ ََُ ْ َ َ ۡ ُ ُ
ِ ِ
ِ
بل كذبوا بِما لم يح َٰ ِ ِ ِ
ِِ ِ
َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َٰ َ ُ َ
ٱلظلم َ
ين * يونس39 :
فٱنظر كيف كان ع ِقبة ِ ِ
نه؛ بلكه آنان چيزى را تكذيب مى كنند كه احاطه اى بر آن ندارند (اصالً آگاهى از
آن ندارند) و واقعيت آن براى شان روشن نشده ،همين گونه آنان كه قبل از ايشان
بودند راه تكذيب (حقيقت) در پيش گرفتند ،پس بنگر كه رسانجام اين ستمگران
چگونه بود!!
آقاى مريزا و استادانش از فهم درست اين آيات عاجز اند چه رسد به اين كه آن
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را به نقد بگريند .مگر درست است كه انسان چيزى را تكذيب كند كه نه بر آن
احاطه علمى دارد و نه فهم درست از بيان و الفاظ آن؟!!
به قول حافظ شريازى:
چو بشنوى سخن اهل دل مگو كه خطا ست
سخن شناس نه اى جان من خطا اين جا ست
جناب ناقد ىب دقت! انسان زماىن در محاسبات رياىض اش مرتكب خبط و خطأ
مى شود كه با اعداد چند رقمى و ارقام بلند و معادله هاى پيچيده مواجه شود،
متأسفانه تو در محاسبه هاى ارقامى چون شش و هشت نيز مشكالت دارى!!
در حاىل كه قرآن به گونه مكرر مى فرمايد كه آفرينش آسامنها و زمين در شش
روز انجام يافته ،براى انسان عقلمند همين كاىف است كه در فهم آيات  12 - 9سوره
فصلت نيز مرتكب اشتباه نگرديده و از شش؛ هشت نسازد ،معنى واضح و آسان اين
آيات كامالً روشن است و فقط انسان كور دل و دير فهم و متعصب لجوج در فهم و
تعبري آن مرتكب اشتباه و تعبري غلط خواهد شد ،دو روز نخست پيدايش زمين
مختص به زمين نيست ،به پيدايش متامى آسامنها و زمين تعلق دارد ،چون زمين نيز
جزء مجموع عامل و يىك از اجرام آن است ،در آيات سوره فصلت با وضوح متام به
ا ين مطلب اشاره شده كه دو مرحله نخستين آفرينش همزمان شامل آسامنها و زمين
است ،و چهار مرحله بعدى مختص به زمين است ،پس از آن كه اراده الهى بر
آفرينش زمين و آسامن تعلق گرفته و به آسامنها كه شامل متامى كائنات است عطف
توجه كرده ،در دو مرحله نخست كار آفرينش متامى اجرام ساموى از حالت دودگونه
به حالت مادى و وضعيت كنوىن اش انجام يافته و در چهار مرحله بعدى؛ زمين
حالت كنوىن را به خود گرفته ،يعنى آسامنها و زمين از شش مرحله تكوينى گذشته
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اند و به حالت كنوىن در آمده اند.
بياييد در برابر اين آيات مباركه كمى درنگ كنيم:
َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ َ ُ َ َ ٗ َ َٰ َ َ ُ
ُۡ َ َ ُ ََ ۡ ُ َ َ ََ
َ
۞قل أئِنك ۡم لتكف ُرون بِٱل ِذي خل َق ٱٓأۡل ۡرض فِي يومي ِن وتجعلون لهۥ أنداداۚ ذل ِك رب
َ ۡ َ َ َ َٰ َ َ َ َ َ
َٰ
َ ۡ َٰ َ
َََ
َ َ
ۡ َ َٰ َ َ
يها َوقد َر ف َِيها أق َوت َها فِي أ ۡر َبع ِة
ٱلعل ِمين * َوجعل ف َِيها َر َو ِس َي ِمن فوق ِها وبرك فِ
ُ َ ۡ ََ َ
ۡ
ُ َ ۡ َ ََ َ ََ ٞ
َ َ
ََ َ َ
َ َ َ
ض ٱئت ِ َيا
أياٖم سوا ٗء لِلسائِل ِين * ثم ٱستو ٰٓى إِلي ٱلسما ِء و ِه َي دخان فقال لها ول ِٓأۡلر ِ
َ َ
َۡ
َ ۡ ً َ ۡ َ ۡ ٗ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ َٰ َ
ات فِي يَوم ۡي ِن َوأ ۡوح َٰي فِي
طوعا أو كرها قالتا أتينا طائِ ِعين * فقضىَٰهن سبع سمو ٖ
ُ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ َ َ َٰ َ ۡ ٗ َ َٰ َ َ ۡ
َۡ
َۡ
يح َوحِفظاۚ ذل ِك تق ِد ُير ٱلعزِيزِ ٱلعل ِي ِم*
ك ِل سما ٍء أمرهاۚ وزينا ٱلسماء ٱلدنيا بِمصب ِ
فصلت12-9 :
بگو :آيا به كىس كه زمين را در دو روز آفريد ،كفر مى ورزيد (و از او انكار مى
كنيد) و براى او همتاياىن قرار مى دهيد؟ همين او پروردگار جهانيان است ،و در آن
در چهار روز بر فرازش لنگرها (كوههاى استوارى) قرار داد ،و خريات و بركات زيادى
در آن نهاد ،و مواد غذاىئ (مورد نياز ساكنان زمين را) در آن مقدر و مشخص كرد،
متناسب (به نياز) نيازمندان ،سپس به سوى آسامن توجه كرد ،در حاىل كه دود
(گونه) بود ،به او و زمين گفت :خواسته و ناخواسته جلو آييد (پديد آييد) ،گفتند:
به طيب خاطر (فرمانربدارانه) جلو آمديم ،پس آن را در دو روزى هفت آسامن
ساخت ،و در هر آسامىن وحى الزمه اش را صادر فرمود ،و آسامن نزديك را با
چراغهاى (ستاره هاى درخشان و تابان) آراسته و محفوظ ساختيم ،اين است تقدير
(برنامهريزى) پروردگار بس داناى خيىل عزيز.
در اين آيات متربكه يىك ديگر از اعجاز علمى قرآن به گونه درخشان در جلو ما
مى درخشد ،اعجازى كه اگر در جلو هر محقق عادل و ساينس دان زيرك گذاشته
شود ىب درنگ اعرتاف خواهد كرد كه قرآن كتاب ذاىت است كه از متامى ارسار عامل
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دقيقاً آگاه است ،بر ارسارى احتوى كرده كه انسان اكنون و در قرن بيستم و پس از
سفر طوالىن و تحقيقات عميق علمى به حقيقت آن پى برد ،محال است انسان
حقجو در برابر اين آيات قرآن جسارت حرىف ديگر بخود دهد و آن را اعجاز بزرگ
علمى نخواند .بياييد در برابر اين آيات كمى بيشرت درنگ كنيم و به مطالب علمى و
اعجاز آميز آن دقت مناييم .مطالب اساىس اين آيات اينها اند:
• به رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه و سلم گفته شده كه به مخاطبينش بگويد :آيا شام
نسبت ب ه ذاىت كفر مى ورزيد كه زمين را در دو مرحله تكوينى آفريد؟ آيا براى
چنين ذاىت همتايان قرار مى دهيد؟ فقط او پروردگار جهانيان است ،هامن ذاىت كه
در چهار مرحله تكوينى ديگر از يك سو كوههايى در زمين آفريد كه در رابطه به
زمين نقش شان هامنگونه است كه لنگرهاى يك كشتى در رابطه به آن عمل مى
كنند ،متعاقب آن زمين را از خريات و بركات زيادى مملوء كرد ،سپس مواد مورد نياز
متامى ساكنان زمين ،انسان و حيوان ،را فراهم كرد ،متناسب به نياز متامى نيازمندان،
نه كم نه زيات ،بلكه به اندازه الزم و رضورى ،سپس به سوى آسامن توجه كرد ،در
حاىل كه دود (گونه) بود ،حالت قبل از ماده را داشت ،چون انرژى غري متكاثف ،به
آسامن و زمين گفت :خواسته و ناخواسته جلو آييد (پديد آييد) ،گفتند :به طيب
خاطر (فرمانربدارانه) جلو آمديم ،يعنى هردو مطابق به اراده الهى پديد آمدند ،در
برابر فرمان الهى رس انقياد فرود آوردند ،در برابر ضوابط مطيع اند ،هامنگونه
آفريده شده اند كه پروردگار شان خواسته است ،به كارى مى پردازند كه از سوى
پروردگار خود بر آن مأمور شده اند ،پس آن را در دو روزى هفت آسامن ساخت ،در
هامن دو روزى كه مراحل ابتدايى آفرينش زمين نيز در آن انجام يافته ،چون زمين
يىك از اجرام ساموى است ،همزمان با سائر اجرام آفريده شده ،دو مرحله نخستين
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آفرينش شامل متامى اجرام كائنات است ،در هر آسامىن وحى الزمه اش را صادر
فرمود ،تا چه كارى در آن انجام يابد و چگونه انجام يابد ،آسامن نزديك را با ستاره
هاى درخشان و تابان كه به چراغهايى در تاريىك شب شبيه اند آراست و از آن
سقف محفوظ ساخت ،به نحوى كه هر ستاره اى در مدار خودش حركت كند ،و از
تصادم با ديگران در امان باشد ،اين است تقدير (برنامهريزى) پروردگار بس داناى
خيىل عزيز .در آفرينش آسامنها و زمين و در مديريت امور آن مظاهر علم و قدرت
ذاىت را احساس مى كنيم كه آفريدگار ،پروردگار و نگهدار آن است و ضوابط حاكم
در متامى انحاى عامل و مقدرات وضع شده در آن از سوى اوست.
در اين جا شاهد چند مطلب اساىس هستيم:
• آسامنها و زمين در شش روز (شش مرحله تكوينى) آفريده شده اند.
• در دو مرحله نخستين آفرينش؛ آسامنها و زمين آفريده شده و در چهار مرحله
بعدى تسويه زمين و درآوردنش به حالت كنوىن صورت گرفته ،در يىك از اين مراحل
چهار گانه كوههاى روى زمين ايجاد شده ،با ايجاد اين كوهها جلو لرزشهاى پيهم
زمين گرفته شد ،درست هامنگونه كه لنگرهاى كشتى از حركت نامنظم كشتى مانع
مى شود ،در مرحله ديگر حالت زمين به نحوى درآورده شد كه در آغوش آن نباتات،
درختها و متامى لوازم رضورى حيات ايجاد گرديد ،سپس حيوانات و در پايان مرحله
چهارم انسان آفريده شد و به اين ترتيب زمين حالت كنوىن را به خود گرفت.
• متامى كائنات ،آسامنها و زمين و آن چه در ميان آنها است قبل از مرحله
نخستين آفرينش دود گونه بود ،اگر ماده را انرژى متكاثف و مرتاكم بخوانيم پس
حالت قبل از ماده را انرژى غري مرتاكم خواهيم خواند ،قرآن براى آن اصطالح دود را
به كار برده تا فهم آن براى مخاطبينش سهل و آسان باشد.
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• نزديكرتين آسامن با ستاره هاى درخشان آراسته شده و در آغوش آن متامى
اجرام ساموى به گونه مصون و محفوظ جابجا شده اند.
• در متامى آسامنها سنن و اوامر پروردگار يكتا حاكم است ،اگر به سوى كائنات
ن گاه كنيم و به هر نقطه آن برويم و در هر جايى سنن حاكم بر آن و ضوابط
طبيعى آن را به ارزياىب بگرييم خواهيم ديد كه همه با هم يكسان اند ،هم در
ساختار شان و هم در ضوابط حاكم بر آن ،و اين نشان مى دهد كه هم منشأ آنها
يىك است و هم آفريدگار آنها ،نه در ساختار آنها شاهد دو گانگى و تفاوت خواهيم
بود و نه آثار دست بيش از يك آفريدگار را در آنها خواهيم يافت.
• در زمين براى متامى موجودات زنده رزق و روزى كاىف و متناسب به نياز آنها
تعبيه شده ،به نحوى كه پاسخگوى متامى نيازمندى هاى حياىت آنها است.
• از اين آيات متربكه اين مطلب نيز به گونه ضمنى فهميده مى شود كه زمين
حالت استثنايى دارد ،كارى كه در چهار مرحله بعدى آفرينش در زمين انجام يافته
در بقيه اجرام ساموى اتفاق نيفتاده ،يافته هاى ساينس از كهكشان مربوط نظام
شمىس ما تا حال همين را مى گويد كه آثار حيات به گونه اى كه در زمين مشاهده
مى كنيم در هيچ ستاره ديگر مشاهده نشده!!
اگر به الفاظ اين آيات متربكه كمى دقت كنيم به آساىن درك خواهيم كرد كه
فقره فقره آن هامن مطالبى را بيان داشته كه ساينسدانان و پژوهشگران امروز به
آن پى برده اند.
بايد متوجه باشيم كه در اين آيات متربكه گفته شده كه زمين را در دو روز
آفريد ،سپس گفته شده كه در چهار روز آن را تسويه و آماده كرد ،متعاقب آن گفته
شده كه سپس به سوى آسامن توجه كرد ،در حاىل كه دود (گونه) بود ،به او و زمين
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گفت :خواسته و ناخواسته جلو آييد (پديد آييد) ،گفتند :به طيب خاطر
(فرمانربدارانه) جلو آمديم ،پس آن را در دو روزى هفت آسامن ساخت ،به اين نيز
بايد متوجه باشيم كه قرآن پيدايش آسامنها و زمين را همزمان مى خواند ،مى گويد:
هر دو به هم چسپيده بودند و با يك فتق و انفجار از هم جدا شده اند ،معنى
دقيق اين سخن چيزى جز اين نيست كه نه آسامن قبل از زمين آفريده شده و نه
زمين قبل از آسامن ،كساىن كه پيدايش يىك را قبل از ديگرى مى دانند مرتكب اشتباه
شده اند و به بيان قرآن توجه نكرده اند كه مى فرمايد :هر دو همزمان آفريده شده
اند .البته تسويه زمين و درآوردنش به حالت كنوىن بعداً صورت گرفته و چهار مراحل
جداگانه را احتوى كرده است.
اينها مطالبى است كه ساينس امروز بر آن اذعان دارد و مى گويد:
• در نخست متامى اجرام عامل به هم چسپيده و چون كتله متكاثف كوچك بود،
طى انفجار بزرگ ( )big bangاز هم جدا و به هر سو پرتاب شده اند ،پس از
انفجار نخستين متامى اين اجزاء پراگنده دودگونه بود و هيئت مادى بخود نگرفته
بود ،به تدريج و پس از مدت طوالىن هيئت مادى بخود گرفت ،برخى از كتله هاى
بزرگ اين اجزاء پراگنده تا اكنون در هامن هيئت دودگونه اش باقى مانده ،آفتاب ما
يىك از اين كتله هاست.
• كوههاى روى زمين در مراحل بعدى آفرينش ايجاد شده اند ،زمين قبل از
پيدايش كوهها شاهد زلزله هاى مدهش بود ،قرش سنگى زمين به گونه متواتر مى
شگافت و باعث لرزه ها مى شد ،با ايجاد اين كوهها سلسله زلزله هاى مدهش
گرفته شد و زمين حالت كنوىن را بخود گرفت.
• با ايجاد كوهها در زمين نه تنها جلو زلزه ها گرفته شد بلكه رشائطى در زمين
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فراهم گرديد كه بخشهاى مختلف زمين داراى آب و هوا و فصلها و موسم هاى
گوناگون شود ،و هر بخش آن براى نوع خاص موجودات زنده زمينه مساعد رشد و
منو فراهم كند ،تعبيه رزق و روزى براى موجودات زنده پس از اين فراهم گرديد.
و اينها همه هامن مطالبى است كه قرآن چهارده قرن قبل در جلو مخاطبين
خود گذاشت .مايه تعجب است كه كىس در برابر اين اعجازهاى علمى قرآن نه تنها
رس تعظيم و تسليم فرود نيآرد بلكه به اعرتاض بپردازد!! براى من به عنوان يك
انجنري؛ نه يك آخوند و مال؛ هر يىك از اين آيات بزرگرت از معجزه هاى حريت انگيز
موىس و عيىس عليهام السالم جلوه مى كند و آن را براى هر انسان عاقل و خردمند
كاىف مى شامرم تا بر حقانيت قرآن اميان بيآورد و آن را كتاب الهى بخواند.

قرآن مى گويد :آسامنها و زمين به هم پيوسته بودند
بياييد در برابر آياىت درنگ كنيم كه اين مطالب در آن بيان گرديده ،به اين
آيات توجه كنيد:
َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َٰ َ َٰ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ٗ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ
َ
أو لم ير ٱل ِذين كفروا أن ٱلسمو ِت وٱٓأۡلرض كانتا رتقا ففتقنهما ۖ وجعلنا ِمن ٱلما ِء
َُ َ
َ َََ ۡ َ
كل ش ۡي ٍء ح ٍيۚ أفَل يُؤ ِمنُون * االنبياء 30
آيا كافران به اين توجه نكرده اند كه آسامنها و زمين به هم پيوسته بودند و ما آنها
را از هم جدا كرديم ،و هر جاندار را از آب آفريديم ،پس آيا اميان منى آورند.
رهنمود هاى اين آيه مباركه اينها اند:
• اين آيه مباركه به رصاحت و وضاحت متام اعالم مى دارد كه در آغاز متامى
كائنات ،زمين ،آفتاب ،ستاره ها و متامى اجرام ساموى به هم پيوسته و كتله واحد
بود ،اللّٰه متعال با يك فتق و انفجار آنها را از هم جدا كرد و به حالت كنوىن درآورد،
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معنى (رتق) پيوست بودن و به هم چسپيدن و معنى (فتق) جدا شدن و پراگنده
شدن است ،يعنى همه چيز كائنات و هر آن چه آسامنها و زمين بر آن احتوى كرده
بهم پيوسته بودند و خداوند متعال آنها را از هم جدا كرده است.
• ماده نخستين و اصىل متامى زنده جانها آب است ،پروردگار شان آنها را از آب
آفريده.
• براى اميان به خدا همين دو دليل به تنهايى كفايت مى كند ،آيا با وجود
مشاهده اين دالئل محكم و انكار ناپذير منكران حق از انكار شان باز منى آيند و
اميان منى آورند( ،افال يؤمنون؟!! )
قبل از اين كه اين اعجاز علمى قرآن و بيان جان افروز آن را به بحث بگرييم
بايد عرض كنم كه اين بيان قرآن در مورد آفرينش كائنات سخن عادى و معموىل
نيست ،به ارزش و اهميت آن كىس پى مى برد كه در باره چگونگى پيدايش كائنات
عمرها را تحقيق كرده و در پاى آراء ،تحليلها و تبرصه هاى عميق پژوهشگران
حساس نشسته ،به تجارب گوناگون پرداخته ،و پس سالها تحقيق به نتيجه اى رسيده
كه قرآن در اين آيه به آن اشاره كرده ،اگر شام اين آيه قرآن را در برابر يىك از چنين
پژوهشگران بگذاريد و بگوييد :در اين كتاب مقدس ما هزار و چهار صد سال قبل
آمده است كه آسامنها و زمين بهم پيوسته بودند و اللّٰه متعال آنها را طى يك انفجار
از هم جدا كرده ،حتامً و بدون درنگ اعرتاف خواهد كرد كه اين كتاب از سوى
پروردگار عامل فرستاده شده ،انسان منى توانست كه قبل از قرن بيستم در باره
پيدايش كائنات چنين رأيى دقيق علمى ارائه كند ،عىل االقل اين خرب به پيامنه اى
برايش حريت آور خواهد بود كه توان اظهار رأى را از او سلب خواهد كرد.
اگر كىس با ذهن شفاف و با عزم درك حقيقت؛ به الفاظ اين آيه عطف توجه
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كند به چند نتائج دست خواهد يافت:
متصل نخستين انفجار بزرگ؛ زمين ،آفتاب ،مهتاب و متامى ستاره ها بايد چون
آفتاب درخشان ،گرم و آتشين بودند ،به تدريج درخشش و گرمايش شان كمرت و
كمرت شده و به حالت كنوىن درآمده اند.
البد زمين ما هنگام جدا شدن از آفتاب گرم و درخشان بوده ،زيرا هر دو بهم
پيوست بودند و همزمان از هم جدا شده اند .آفتاب بنابر بزرگى اش حرارت و
درخشش ابتداىئ اش را تا اكنون حفظ كرده ،وىل زمين كه به مقايسه آفتاب خيىل
كوچك است تدريجاً به رسدى گراييده ،قرش بريوىن اش به زودى رسد شده و درونش
تا اكنون گرم و داغ مانده ،به پيامنه اى كه همه چيز در آن به گونه مذاب و در
حالت غليان و به بيان قرآن (نحاس :گداخته) است ،عقل هر انسان نيز اين نتيجه
گريى را خواهد داشت و تجارب و مشاهدات ساينسدانان نيز بر آن اذعان دارد ،ما
عمالً شاهد اين پديده هستيم كه هر روز در اين و آن بخش زمين و در نتيجه آتش
فشانها مواد مذاب و داغ دل زمين بريون مى ريزد ،و ما را از حرارت شديد دل زمين
آگاه مى سازد ،تحقيقات علمى نشان مى دهد حرارت دل زمين به هزاران درجه
سانتى گريد مى رسد.
نتيجه گريى ديگر از اين پديده :قرش بريوىن زمين متصل آغاز رسد شدنش به
گونه سنگ سخت و سفت درآمده ،هامنگونه كه مواد مذاب زمين در نتيجه آتش
فشانها بريون مى ريزد ،و پس از جارى شدن بر روى زمين رسد مى شود و به شكل
سنگ سفت در مى آيد ،قرش سنگى زمين به تدريج و در نتيجه تحوالت جوى ،برف
و باران ،و رسد شدن و گرم شدن ها سايىده شده و به خاك تبديل گرديده ،عقل هر
انسان اين نتيجه گريى ها را خواهد داشت و تحقيقات ساينىس همين مطلب را در
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جلو ما مى گذارد ،قرش اصىل زمين چون سنگ سفت است ،اين قرش در برخى از
جاها با خاك زياد و در برخى با خاك اندىك پوشيده شده ،اين قرش سخت و سنگى
مواد مذاب دل زمين را چنان در آغوش خود نگهميدارد كه ديگ بخار مواد گرم و در
حالت غليان را از بريون جهيدن نگهميدارد .آتش فشانهاى زمين در آن بخشهاى
زمين منايان مى شود كه اين قرش به دليل فشارهاى دروىن يا بريوىن مى شكند و از
درزهاى آن مواد مذاب دل زمين بريون مى جهد.
در رابطه به پيدايش زمين و پيدايش جانداران روى زمين محققين مى گويند:
زمين متصل پيدايشش خيىل داغ و گرم بود ،قرش آن به تدريج رسد شد ،به پوسته
سنگى تبديل شد ،نخست آب ايجاد گرديد ،متامى آب زمين به شكل ابرهاى ضخيم و
مرتاكم در ماحول زمين قرار گرفت ،بارش باران ها آغاز گرديد ،باران و عوامل متعدد
ديگر باعث شد تا اين قرش سنگى زمين آهسته آهسته بسايد و به خاك مبدل شود،
سيالبها اين خاكها را با خود به هموارى هاى زمين انتقال داد ،حرارت زمين به پيامنه
اى بود كه منى گذاشت آب روى آن بايستد ،در نتيجه تبخري آب گل روى زمين كه از
باال به پايين و هموارى ها انتقال يافته بود خشك و سفال گونه شد ،با رسد شدن هر
چه بيشرت زمين و بارانهاى بيشرت حالتى در زمين پديد آمد كه از جانبى پرده سياه
ابرهاى غليظ بدرد و اشعه آفتاب بر زمين تابيد و از سوى ديگر خاك روى زمين
نخست به گل منناك و سپس به گل سياه بوى ناك تبديل گردد ،پيدايش زنده جانهاى
روى زمين در همين مرحله آغاز گرديد.
بياييد نظريات اين محققين و ساينسدانان را در كنار بيان علمى قرآن بگذاريم
و بنگريم كه قرآن در باره اين آراء و نظريات ساينىس چه گفته ،آيا در قرآن مطالبى
را مى يابيم كه به اين مراحل گوناگون و تغيريات و تحوالت روى زمين اشاره منوده؟
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اگر چنين باشد و قرآن به اين مطالب به گونه رصيح و واضح اشاره كرده باشد،
هامنگونه كه در رابطه به آغاز آفرينش و پيدايش آسامنها و زمين از كتله واحد
اشاره رصيح داشته است ،آيا معنى اين سخن جز اين خواهد بود كه ساينس و
ساينسدانان امروز به چيزى پى برده اند كه قرآن هزار و چهار صد سال قبل گفته؟!!
بياييد بنگريم كه قرآن در رابطه به حرارت بلند دل زمين و مواد مذاب آن چه
گفته ،به اين آيات توجه كنيد:
ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ُ ْ ۡ َ َۡ
َ َ َٰ َ َٰ َ ۡ َ ُ ُ ْ
َٰ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ
ض فٱنفذوا
نس إِ ِن ٱستطعتم أن تنفذوا ِمن أقطا ِر ٱلسمو ِت وٱٓأۡلر ِ
َيمعشر ٱل ِج ِن و ِ
ٱۡل ِ
َ
َ َ ُ ُ َ َ ۡ َٰ
ُ َُ
َ َ َ َ
َ ُ ََ ُ ُ ٞ
ال تنفذون إِال ب ِ ُسل َط ٖن * فبِأ ِي ءاال ِء َربِك َما تكذِبَا ِن * يُ ۡرسل عل ۡيك َما ش َواظ ِمن نا ٖر
َ ََ َ َ
َونُحاٞس فَل تنت ِص َرا ِن * الرحمن35-33 :
اى گروه جن و انس! اگر مى توانيد از اقطار آسامنها و زمين (از يك سمت به سمت
ديگر) بگذريد ،پس بگذريد ،منى توانيد بگذريد مگر با قوت و توامنندى (الزمه آن)،
پس كدامين نعمتى از نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب و انكار مى كنيد؟! بر شام
شعله هاى ىب دود آتش و گداخته اى فرستاده مى شود كه قادر به مقابله اش
نباشيد ،پس كدامين نعمتى از نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب و انكار مى كنيد؟!
در اين آيات متربكه اين رهنمودهاى علمى روشنگر مى درخشند:
• به انسانها و جنها خطاب شده كه اگر توان بريون رفنت از اقطار آسامنها و زمين
را در خود رساغ داريد توان تان را بيازماييد ،بدانيد كه از انجام چنين كارى عاجزيد،
توامنندى الزم براى انجام چنين كارى را نداريد ،هر چند برخى از مفرسان عزيز گامن
برده اند كه انجام چنين كارى مرشوط به دستياىب به توامنندى الزم آن است ،و مراد
نفى كامل و مطلق نيست!! ايشان به اين مطلب توجه نداشته اند كه در آيت بعدى
گفته شده :فالتنترصان :غالب و موفق نخواهيد شد ،حقيقت اين است كه براى
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انسان نه بريون رفت از كناره هاى آسامن ممكن است و نه گذشنت از يك سمت
زمين به سمت ديگرش.
در اين آيات شاهد دو اعجاز بزرگ علمى قرآن هستيم :نخستش اين كه در
سفر به آسامنها با شعله هاى آتشين ىب دود مواجه خواهيم شد ،قرآن در اين جا
محدوديتهاى قاموس الفاظ انسانها در زمان نزولش را در نظر داشته و براى معرىف
شهاب ثاقب الفاظ شواظ من نار :شعله هاى ىب دود آتش را به كار گرفته ،يعنى در
بخشهاى بااليى آسامن شعله هاى گرم و تند شهاب ثاقب به پيامنه اى زياد و
نريومند است كه انسانها از مقابله آن عاجز اند .و اين هامن حقيقتى است كه انسان
اكنون و زماىن به آن پى برد كه سلسله سفر هاى فضاىئ به مهتاب و ستارهاى ديگر
را آغاز كرد و متوجه گرديد كه شهاب ثاقب در برابر سفر به عمق فضاء مانع و
تهديد بزرگ و اساىس است ،مانعى كه مقابله با آن براى انسان مقدور نيست .و اين
يقيناً كه يىك ديگر از اعجاز علمى قرآن است!! امروز و پس از تحقيقات عميق
علمى براى ما واضح شده كه در اثناى سفر به فضاء با مانع و تهديد بزرگ شهاب
ثاقب (شعله هاى آتشينى كه در نتيجه سقوط اجرام پديدار مى شود) جلو فضاء
نوردان را سد مى كند ،اينها كه به گونه مسلسل در هر لحظه و از هر سمت پرتاب
مى شوند ،حرارت ،رسعت و قدرت تخريب آن به پيامنه اى است كه با هر چه
تصادم كنند آن را ذوب مى كنند ،و هيچ چيزى توان ايستادگى در برابر آن را ندارد،
گذشنت سامل و محفوط از تريرس آنها براى انسان مقدور نيست ،به اين بايد متوجه
باشيم كه انسان تا اكنون به چند ستاره نظام كوچك شمىس اش رسيده و بر سطح آن
يا خود فرود آمده و يا وسائل كشف و تحقيقش را بر آن نصب كرده ،و يا در جوار
آن قرار گرفته ،رفنت به عمق فضاء در صورىت برايش ممكن خواهد بود كه وسيله
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حملش از تصادم با شهابهاى ثاقب در امان باشد ،شايد برخى از اين فقره آيه قبىل
(التنفذون اال بسلطان) پنداشته اند كه انسان مى تواند به كمك وسائل و امكانات
پيرشفته و مصون از اقطار آسامنها بگذرد ،از يك كناره اش به كناره ديگر برسد ،و
زمين را چنان بشگافد كه از مركزش عبور كند و از سمت ديگرش بريون آيد ،اين
واهمه اش شايد زماىن به يقين قرين شده كه انسان توانست به مهتاب برسد و بر
روى آن پياده شود ،اما بايد متوجه باشيم كه مهتاب نزديك ترىن كره به زمين و
فاصله اش از آن در حدود  240000كيلومرت است ،آفتاب كه زمين بر محور آن مى
چرخد و نزديكرتين جرم بزرگ به زمين است در فاصله اى از زمين قرار دارد كه اگر
راكتى با رسعت  60كيلومرت در هر ساعت به سوى آن پرتاب شود كم از كم 300
سال را در بر خواهد گرفت تا به آفتاب برسد!! تنها قطر كهكشان ما به پيامنه اى
است كه يك كناره آن از ديگرش به اندازه چند صد مليون سال نورى فاصله دارد ،در
حاىل كه در آغوش آسامن دنيا در حدود صد و بيست مليارد كهكشان ديگرى مثل
كهكشان ما شكل گرفته ،برخى به مراتب بزرگرت و فراخرت از كهكشان ما!! آفتاب از
زمين ما  500ثانيه نورى فاصله دارد ،متصل آن نزديك ترين ستاره در فاصله چهار
سال نورى قرار دارد ،سال نورى به فاصله اى اطالق مى شود كه نور با رسعت سه
صد هزار كيلومرت در ثانيه در يك سال آن را طى مى كند .با توجه به اين ارقام
مدهش بگوييد :آيا بريون رفت از اقطار آسامنها براى انسان مقدور و ممكن است؟!!
همچنان حرارت دل زمين به پيامنه اى بلند است كه متامى فلزات آن مى
سوزند ،مى گدازند و در حالت مذاب و غليان اند ،انسان موادى در اختيار ندارد كه
در برابر اين حرارت شديد مقاومت كند و ذوب نشود تا مجال عبور از اين ساحه را
برايش ميرس سازد.
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• اعجاز ديگر اين آيه در همين مطلب مضمر است ،قرآن هزار و چهار صد سال
قبل گفته :اگر انسان بخواهد از دل زمين بگذرد با (نحاس :فلز گداخته شده) مواجه
خواهد شد ،منى تواند از اين ساحه عبور كند ،و اين چيزى است كه ساينس امروز بر
آن اذعان دارد .قرآن در آيه ديگرى اين مطلب را اين گونه در جلو ما مى گشايد:
ََ ُ َ
َ َ َ َۡ َ ُ ُ ۡ َ
ض َفإ َذا ه َي َت ُم ُ
ور * الملك16 :
ءأ ِمنتم من فِي ٱلسما ِء أن يخ ِسف بِكم ٱٓأۡلر ِ ِ
آيا از آن كه در آسامن است از اين بابت مصون و در امان هستيد كه شام را در
زمين فرو برد و آن گاه (بنگريد كه زمين) مى جنبد.
در اين آيه كه از نظر هر انسان خردمند و آگاه از ارسار زمين اعجاز بزرگ
علمى خوانده مى شود چند مطلب اساىس را در برابر خود مى يابيم:
الف :مگر گامن مى بريد؛ اين زمين كه شام را بر شانه هاى خود حمل مى كند
و و سيله رزق و روزى شامست و سفره تان را با غذاها و ميوه هاى لذت بخش
رنگين مى سازد ،همواره چنين خواهد ماند و همواره در خدمت تان خواهد بود ،و
حالت كنوىن اش جاودانه ،مستمر و ثابت است و هيچگاهى تغيريى در آن منايان
نخواهد شد؟ مگر بيمى از اين نداريد كه پروردگارش فرماىن از باال صادر كند و
حالت آرام و پرسكون زمين را دگرگون سازد ،چنان كه ديگر نه در خدمت تان باشد،
نه شام را بر شانه هاى خود حمل كند و نه رزق و روزى اش را در پاى تان بريزد،
بلكه برعكس به گورستان جمعى تان تبديل شود ،شام را زير خاك كند ،مواد مذاب
دل پر غليانش را به چشم خود مشاهده كنيد؟!! چه چيزى شام را از فرارسيدن چنين
حالتى مطمنئ ساخته و تضمين منوده كه به رساغ تان نخواهد آمد؟!! براى اين
اطمئنان كاذب چه پشتوانه ،دليل و تضمينى داريد؟
ب :در اين آيه صيغه خسف :فرو رفنت زمين با صيغه متور (مى لرزد و مى
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جنبد) توأم آمده ،اسلوب كالم چنان است كه نشان مى دهد :اگر در كدام بخش
زمين خسف واقع شود متصل آن شاهد جنبيدن زمين خواهيم بود ،اين جنبش هم
زلزله را افاده مى كند و هم جنبش مواد مذاب درون زمين را ،و اين صد در صد
هامن سخنى است كه امروز ساينس در رابطه به عوامل زلزله هاى زمين و مواد
مذاب درون آن مى گويد.
تحقيقات علم ى مشعر بر آن است كه يىك از اسباب اساىس زلزله در زمين؛
خسف و فرورفنت زمين است كه از شكسنت و فروريخنت قرش سنگى ~آن رومنا مى
شود ،مى گويد :دل زمين بنابر درجه بلند حرارت در حالت غليان است ،متامى مواد
و مركبات آن به شمول فلزات گداخته اند ،اين مواد گداخته و مذاب با پوسته و قرش
سفت سنگى احاطه شده ،سطح زمين و بخش خاىك آن توسط همين قرش سنگى از
بخش دروىن و مذاب زمين جدا شده ،هر گاه در بخىش از اين قرش سنگى بنابر فشار
دروىن يا بريوىن و عوامل ديگر درز و شگاىف ايجاد شود و بشكند از يك سو انفجار آن
باعث جنبيدن هامن بخش زمين مى شود كه زير آن حادثه شكسنت قرش سنگى رخ
داده ،از سوى ديگر اين بخش روى مواد مذاب قرار مى گريد و موجب جنبش هاى
بعدى در آن ساحه مى شود .مطلبى كه در اين آيه در رابطه به خسف و زلزله تذكر
رفته؛ ساينس پس از تحقيقات ژرف و طوالىن در اوايل سده بيستم به آن پى برد.
همچنان اين آيه نشان مى دهد كه خسف زمين باعث مى شود تا بخش مذاب
زمين كه در حالت جنبيدن است منايان مى شود ،و اين نيز به حقيقتى اشاره دارد
كه به غلياىن بودن و مذاب بودن مواد دل زمين اذعان دارد.
به اين حقيقت كه قرآن چهارده قرن قبل اشاره كرده؛ دنياى ساينس اكنون و در
قرن اخري به آن رسيد ،امروز هامن حرىف را بر زبان دارد كه مؤمنان به قرآن طى
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هزار و چهار صد سال گذشته زمزمه كرده اند :اگر به سوى آسامن باال رويم با
اجرامى مشتعل و سوزان شبيه شعله هاى ىب دود آتش مواجه خواهيم شد ،هامن كه
قرآن آن را (شواظ من نار) مى خواند ،و اگر سعى كنيم به دل زمين نفوذ كنيم پس
از عبور از قرش رسد روى زمين به تدريج به آن جا خواهيم رسيد كه بنا بر درجه
بلند حرارت همه چيز در آن گداخته و مذاب اند ،قرآن صيغه (نحاس) را براى آن
شايسته ديده و به كار برده.
به اين پرسش نيز بايد پاسخ گفت كه چرا قرآن اين را چون نعمتى خوانده ،اين
حالت آسامن و زمين چگونه و از كدام ناحيه نعمت تلقى مى شود؟ پاسخ آن واضح
است ،و آن اين كه روى زمين ،اين فرش خانه او ،ميان دو موقعيتى قرار گرفته كه
يىك شواظ من نار :شعله هاى آتش است و ديگرش نحاس :فلز گداخته ،وىل خانه او
از گزند هر دو محفوظ و مصون!!
در آيه  30سوره األنبياء؛ هامن كه جناب مريزا با تالش ىب حاصلش به نقد آن
جسارت كرده؛ مشاهده مى كنيم كه متصل پيدايش آسامنها و زمين به پيدايش آب
و اين كه متامى جانداران را از آن آفريده است اشاره منوده و مى فرمايد :آيا كافران
به اين توجه نكرده اند كه آسامنها و زمين به هم پيوسته بودند و ما آنها را از هم
جدا كرديم ،و هر جاندار را از آب آفريديم ،پس آيا اميان منى آورند؟! در اين آيه كه
متصل پيدايش آسامنها و زمين به پيدايش آب و متامى جانداران از آن اشاره دارد،
حقيقتى بازگو شده كه با بيان ساينس صد در صد وفق دارد ،آن چه را ساينس امروز
مى گويد قرآن هزار و چهار صد سال قبل گفته!! اگر شام امروز از متخصصين علوم
ساينىس نه بلكه از يك دانشجوى آن نيز در باره پيدايش آسامنها ،زمين ،آب و
جانداران بپرسيد جواب شان بدون شك هامن خواهد بود كه قرآن فرموده،
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ساينسدانان ،زمين شناسان ،علامء جيولوژى و بيولوژى مى گويند :هايدروجن سبك
ترين عنرص است كه اتم آن داراى يك الكرتون و يك پروتون است ،و از جمله اولين
عنارصى است كه قبل از بقيه ايجاد شده ،متعاقب آن هيليوم است كه امتش يك
پروتون و دو اليكرتون دارد ،هايدروجن دو سوم تركيب ماليكول آب را تشكيل مى
دهد ،دو ماليكول هايدروجن با يك ماليكول آكسيجن يك جا مى شود و آب تحويل
مى دهند ،بقيه عنارص و مركبات آن بعداً ايجاد شده اند.
بياييد در برابر آيه اى ديگر كه نقاد ناآ گاه و كم مايه آن را به باد نقد گرفته
كمى درنگ كنيم ،آيه هفتم سوره هود چنين است:
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َك َف ُروا ْ إِ ۡن َ َٰه َذا إِ َال ِس ۡح ٞر ُمب ٞ
ين * هود7 :
ِ
و او هامن ذاىت است كه آسامنها و زمين را در شش روز آفريد و عرشش بر آب بود،
تا شام را بيازمايد كه كدامين تان عمالً بهرتين است ،اگر به آنان بگويى كه پس از
مرگ برانگيخته مى شويد آنان كه كفر ورزيده اند حتامً مى گويند :اين چيزى جز
جادوى آشكارا نيست!!
در اين آيه مباركه گفته شده كه خداوند متعال آسامنها و زمين را در شش روز
آفريد ،در حاىل كه عرشش بر آب بود ،در تفسري آيت شاهد اختالف عميق ميان
مفرسان هستيم ،هم در اين رابطه كه مراد شش روز مذكور همين شش روز ما
يعنى هفتاد و دو ساعت است يا شش مرحله تكوينى ،و هم در اين رابطه كه معنى
اين فقره چيست كه در اثناى آفرينش آسامنها و زمين عرش خدا بر آب بود ،آيا
عرش و آب قبل از آسامنها و زمين آفريده شده اند؟ آيا عرش چيزى است كه بر
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سطحى قرار گرفته ،هامنند تخت هاى معمول؟ و يا معنى آن اين است كه در آن
مرحله جز آب تركيب ديگرى زير عرش ملكوت الهى رساغ منى شد؟ آيا مراد از آب
همين آب موجود ما است يا اين كه در آن مرحله متامى موجودات آسامنها و زمين
به گونه مايع بود؟ در اين رابطه آراىئ نيز ارائه شده كه نه تنها با بيان قرآن عميقاً
مغايرت دارد بلكه وسيله اى در دست افرادى چون مريزا قرار گرفته و آن را به قرآن
منسوب كرده و به نقد آن پرداخته ،نقد رأى غلط و انتباه نادرست يك شخص را
چون نقد قرآن قرار داده.

معنى حقيقى عرش خدا و يوم الهى
براى درك درست رهنمودهاى اين آيه متربكه اين مطالب را در نظر داشته
باشيد:
در اين جا در رابطه به خداوند متعال الفاظ (عرش) و (يوم) به كار رفته ،انسانها اين
نامها را بر دو مسمى خاىص گذاشته اند ،زماىن كه اين نوع اسامء در رابطه به ذات و
صفات الهى به كار مى روند نبايد آن را به معنى متبادر و متداول آن گرفت ،نه
عرش چيزى شبيه به تخت روى زمين است و نه اين يوم زماىن است كه ما آن را به
نام روز ياد مى كنيم و دوازده ساعت است ،در آياىت كه اين گونه الفاظ براى اشياء
غيبى به كار رفته قرآن آن را آيات متشابهات خوانده است ،كه در آن اشياء غيبى كه
انسان در قاموس خود نام و اسمى براى آن ندارد به الفاظى ياد شده كه در اصل
براى اشياء ملموس و مشهود و قابل رويت وضع گرديده ،با اين شيوه بيان معلومات
نسبى از اشياء غيبى در اختيار ما قرار مى گريد ،يىك از مثالهاى آن همين اسم يوم
است كه قرآن در محىل و به مناسبتى آن را براى زماىن معادل هزار سال آورده و در
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محىل ديگر براى زماىن معادل پنجاه هزار سال ،پس آن شش روز همين شش روز ما
كه معادل هفتاد و دو ساعت است نبوده بلكه به شش مرحله تكوينى اشاره دارد كه
شايد هر يىك مليون ها سال را احتوى كند .تفصيل اين مطلب را در تفسري آيه 54
سوره االعراف در تفسري د قرآن پلوىش مطالعه كنيد.
در رابطه به اين فقره (وكان عرشه عىل املاء) مفرسان عزيز آراء گوناگون ارائه
داشته اند ،از تعبري برخى چنان بر مى آيد كه شايد عرش الهى شبيه به تختهاى روى
زمين خواهد بود و بودنش بر آب شبيه به قرار گرفنت كدام تخت زمينى روى آب!!!
در حاىل كه نه عرش الهى شبيه تختهاى روى زمين است و نه استقرارش بر آب شبيه
استقرار تخت معمول بر آب ،نه عرش ىش ازىل است و نه آب ،نه مراد و معنى اين
الفاظ اين است كه عرش خدا روى آب قرار داشت و نه عرشش چنان است كه براى
استقرار به سطحى هموار رضورت دارد ،خداوند متعال خيمه آسامنها را بدون
ستونهاى ملموس و مشهود بلند داشته است ،عرشش چگونه به مستقر رضورت
خواهد داشت؟! اين پندارها و تصورات نادرست و غلط زاده ذهن تاريك كساىن
است كه خدا و عرشش را با مخلوقات روى زمين تشبيه مى كنند ،در حاىل كه قرآن
مى فرمايد هيچ چيزى در اين عامل ومتامى مخلوقات عامل شبيه خدا نيست (ليس
كمثله شئ :هيچ چيزى شبيه و هامنند مثل او نيست ،معنى آيت قطعاً اين نيست
كه در اثناى پيدايش آسامنها و زمين عرش خداى متعال روى آب قرار داشت ،كساىن
كه در تعبري و تفسري اين آيت و بقيه آيات متشابه اين اسلوب غلط را به كار مى
گريند با پرسش هايى روبرو مى شوند كه هيچ پاسخى براى آن نخواهند يافت ،چون
اين كه :مگر آب قبل از پيدايش كائنات خلق شده؟ قبل از پيدايش آب عرش در كجا
بود و بر چه چيزى قرار داشت؟ خداوند جل شأنه قبل از پيدايش عرش و آب در
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كجا بود؟! مطلب اصىل آيت را كساىن به آساىن و بدون زحمت و تكلف درك مى
كنند كه سياق و سباق آيت ،آيات ماقبل و مابعد آن را در نظر داشته و متوجه باشد
كه اين آيت در ارتباط به كدام موضوع و در چه محىل آمده و موضوع اساىس و
محورى بحث چيست ،اگر در اين جا با كمى دقت و اهتامم توجه كنيم به زودى
براى مان هويدا مى شود كه اين آيت با آيت قبىل ارتباط عميق دارد ،در آيه قبىل
مى خوانيم كه رزق و روزى متامى جانداران بر ذمه پروردگار عامل است ،هامن كه از
مستقر و مستودع (از موعد پيدايش و مرگ) شان آگاه است ،متعاقب آن آمده است
كه اللّٰه متعال هامن ذاىت است كه آسامنها و زمين را آفريده است ،همه مى دانيم
كه اسباب و وسائل اساىس و اصىل رزق و روزى انسان آسامن و زمين است كه از
يىك باران مى بارد و آفتابش به زمين نور و حرارت مى بخشد و ديگرش دانه و ميوه
مى روياند ،و در متامى اسباب رزق و روزى زمين و آسامن مهمرتين آن آب است كه
باريدن ،جارى شدنش روى زمين و ذخريه كردنش به مشيت الهى و طبق سنن الهى
انجام مى يابد ،حال كه واقعيت چنين است بايد بداىن كه خداوند متعال يقين ًا ذمه
وار رزق و روزى متامى جانداران روى زمين است.
اين مطلب به همين اسلوب و فحوى در سوره العنكبوت به اين صيغه آمده
است:
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چه بسا جنبندگاىن كه بار روزى شان را بردوش ندارند ،خداوند به آنها روزى مى
دهد و به شام نيز ،و او داناى شنوا است ،و اگر از آنان بپرىس چه كىس آسامنها و
ام خواهند گفت :اللّٰه ،پس
زمين را آفريده و آفتاب و مهتاب را مسخر كرده؛ حت ً
چگونه شكار فريب و دروغ مى شوند ،خداوند روزى كىس از بندگانش را كه بخواهد
فراخرت مى سازد و يا تنگرت ،يقيناً كه خدا به هر چيزى خوب آگاه است .اگر آنان را
بپرىس كه چه كىس از آسامن آب بارانده است و زمين را به وسيله آن بعد از مردنش
زنده گردانده است؟ حتامً بگويند :اللّٰه! بگو :ستايش ها خدا راست ،اما بيشرت آنان
تعقل منى ورزند.
در اين آيات مشاهده مى كنيد كه نخست به قضيه اعطاء رزق و روزى به
جانداران و جنبندگان مى پردازد ،سپس به آفرينش آسامنها و زمين و تسخري آفتاب و
مهتاب (كه هر دو شب و روز را افاده مى كنند و اينها از مهمرتين اسباب رزق و
روزى اند) ،سپس به باريدن باران از آسامن ،بعد پيدايش حيات در زمين و رويش
بته ها اشاره دارد و بدين ترتيب مخاطبش را رهناميى مى كند كه رزق و وسائل و
اسباب آن را خداوند آفريده و ذمه وار تأمين رزق و روزى متامى جانداران است،
اين فيصله از سوى وى صادر مى شود كه به رزق و روزى چه كىس بيفزايد و از چه
كىس را بكاهد ،اگر كمى دقيقرت توجه كنيم به خوىب و آساىن درك مى كنيم كه در
آيات هر دو سوره مذكور همگوىن و هآمهنگى كامل مشاهده مى شود و يىك رشح
و تفسري ديگر است.
افرادى چون مريزا به اين نيز بايد توجه داشته باشند كه در فهم فقره (عىل اللّٰه
رزقها) مرتكب خبط و خطأ نشوند و (عىل) را به معنى فوقيت و باال بودن تلقى
نناميند ،هامنگونه كه در اين جا (عىل) را منى توان به معنى فوقيت گرفت و منى
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توان گفت رزق شان بر (دوش) خداست بلكه مى گوييم :رزق شان بر (ذمه)
خداست ،در رابطه به (كان عرشه عىل املاء) نيز نادرست است بگوييم :عرشش باالى
آب قرار داشت ،بلكه مفهوم درست آن چنين است :عرشش بر آب احاطه داشت،
آب تحت عرش سلطه الهى بود ،چون در اين جا موضوع اصىل بحث چگونگى عرش
و چگونگى استقرار آن نه؛ بلكه قضيه اعطاء رزق و روزى به مخلوق است و اين كه
اسباب و وسائل رزق در حيطه سلطه و ترصف الهى است.
مى دانيد كه آب مهمرتين عنرص رزق جانداران و نباتات است ،دانه ،ميوه و
علف نيز با آب مى رويند ،طى رهنمودهاى اين آيات به مخاطبين قرآن گفته شده
كه آفريدگار شان قبل از آفرينش جانداران روزى آن را آفريده ،و قبل از بقيه آب را،
هامنگونه كه قبل از پيدايش طفل؛ در پستان مادرش شري برايش تعبيه و آماده مى
كند.
برخى از مفرسين عزيز در تفسري اين فقره (وكان عرشه عىل املاء) گفته اند كه
كائنات قبل از خلقت آسامنها و زمين هيئت مايع داشت ،هر چند اين تعبري تا حدى
قابل توجه است؛ وىل اين تعبري تنها زماىن قابل قبول بود كه موضوع اصىل بحث
چگونگى عرش و چگونگى استقرار آن مى بود ،نه اعطاء رزق و روزى به جانداران!!
برخى ديگر به اين باور اند كه در مراحل ابتداىئ آفرينش؛ زمين با ابرهاى انبوه و
ضخيم پوشيده شده بود ،بارانهاى شديد و مسلسل آغاز گرديده و كار به جايى
رسيده كه متامى روى زمين زير آب گرديده ،و همين حالت را مصداق فقره (و كان
عرشه عىل املاء) مى خوانند ،چون در اين مقطع بر روى زمين چيزى ديگر جز آب
وجود نداشت ،نه نباتات خلق شده بودند و نه حيوانات ،آنان مى گويند :در ميان
متامى مركبات زمين مقدار آب بيش از همه است ،چنانكه اگر سطح زمين هموار مى
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بود ،پستى ها و بلندى هاىى در آن نبود و متامى آب زمين به شكل مايع در مى
آمد ،متامى زمين را به نحوى مى پوشاند كه عمق آب ايستاده بر آن نزديك به دو
ميل مى بود.
با كمى دقت به خوىب درك مى كنيم كه در ميان متامى اين تعبريها و تفسريها؛
دقيقرتين آنها هامن است كه آب نخستين مركب ايجاد شده در زمين است.
به اين نيز بايد بپردازيم كه چرا قرآن پيدايش كوهها بر روى زمين را يىك از
پديده هاى بعد از دو مرحله نخستين آفرينش و مربوط به مراحل چهار گانه بعدى
خوانده؟! و اين كه اين كوهها چه نقش و ارزىش در رابطه به تعبيه زمين براى
جانداران دارد .به اين آيات توجه كنيد:
َ
َ
َُۡ َ
ۡ َ َ َٰ َ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ٗ ُ ٗ َ
َ َ ََۡ
اجا س ُبَل لعل ُه ۡم َيهتدون *
ض رو ِسي أن ت ِميد بِهِم وجعلنا فِيها فِج
وجعلنا فِي ٱٓأۡلر ِ
ُ َ
ََ َ َ
َ َ ۡ َ َ َ ۡ ٗ َ ۡ ُ ٗ ُ َ ۡ َ َٰ
ۡ ُ َ
َوجعلنَا ٱلس َماء سقفا محفوظا ۖ َوه ۡم عن ء َايت ِ َها ُمع ِرضون * َوه َو ٱل ِذي خل َق ٱل ۡيل
َ ََ َ َ َ ۡ َ َۡ ُ ٞ
ََ
ُ َ
س َوٱلق َم َر ۖ كل فِي فل ٖك ي َ ۡس َبحون * االنبياء33 -31:
وٱلنهار وٱلشم
ما در زمين لنگرهايى (كوههايى) ساختيم تا زمين انسانها را نه جنباند ،و در آن
راههاى گشادى ساختيم تا راه يابند ،و آسامن را سقف محفوظى ساختيم ،وىل آنان
از نشانههايش اعراض مى كنند ،و اوست كه شب و روز و خورشيد و ماه را آفريد،
چنانكه هر يىك در مدارى شنا (حركت) مى كند.
در اين آيات چند موضوع توجه و دقت جدى را ايجاب مى كند:
• در اين جا براى كوهها صيغه رواىس (لنگرها) به كار رفته ،رواىس جمع راسيه
به معنى ثابت و محكم است ،لنگرهاى كشتى را به اين دليل به نام رواىس مى
نامند كه باعث استقرار و ثابت ايستادن كشتى مى شوند.
• در اين آيه براى پيدايش كوهها صيغه جعل :گرداندن به كار رفته ،چرا عوض
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خلقت و آفرينش اين صيغه برگزيده شده؟ چرا براى كوهها عوض جبال لفظ روايس:
لنگرها برگزيده شده؟ چرا گفته شده كه كوهها را براى آن لنگرهاى زمين ساختيم تا
زمين رسنشينانش را نجنباند؟ آيا قبل از پيدايش كوهها زمين مى جنبيد؟ كوهها
چگونه از لرزه هاى زمين مانع شد؟ چرا در كنار كوهها از راههاى فراخ نام برده
شده ،آيا ميان كوهها و راهها رابطه اى وجود دارد؟ بايد براى متامى اين پرسشها
جوابهاى دقيق و مقنع بيابيم.
• تحقيقات علمى نشان مى دهد كه كوهها از دل زمين زاييده شده و بريون
آمده اند ،نه تنها چون برجستگى هاى مستقر بر روى زمين نيستند بلكه درست
چون ميخ بخش عمده آن در دل زمين و بخش كوچك آن بر روى زمين مى باشد،
كوهها زماىن ايجاد گرديدند كه قرش بريوىن زمين به رسدى گراييد و چون سنگ سفت
گرديد ،وىل نازك بود و توان مقاومت در برابر فشار هاى ناىش از غليان مواد مذاب
دروىن زمين را نداشت و به گونه متواتر مى شكست و درز و شگاف برميداشت ،از
اين درزها مواد مذاب بريون مى جست ،كه همينها به تدريج به شكل كوههاى بلند
در آمد ،اكنون نيز اين سلسله ادامه دارد و در نتيجه آتش فشانها كوهها در حال
تكون و ايجاد اند ،اين دريافت علمى نشان مى دهد كه كار برد صيغه (جعل) براى
پيدايش كوهها؛ حقيقت بزرگ علمى را افاده مى كند ،و يىك ديگر از اعجاز علمى
قرآن را در جلو مخاطب مى گذارد ،ايجاد كوهها در زمين درست به آن شباهت دارد
كه كىس تخم مرغ را در آب جوش بگذارد ،مواد درون تخم به تدريج گرم مى شود،
مى پندد و حجم آن مى افزايد ،بر پوست تخم فشار وارد مى كند و باعث شكسنت
آن مى شود ،سفيده تخم از درزها بريون مى جهد و به امتداد درزها به گونه
برجسته و بلند قرار مى گريد ،پيدايش كوهها نيز شبيه اين بود.
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• تحقيقات علمى اين را نيز بازگو مى كند كه زمين در مراحل نخستين خلقتش
و زماىن كه قرش سنگى آن سفت و ضخيم نشده بود و كوهها ايجاد نگرديده بود،
بنابر درزهايى كه در قرش آن رومنا مى شد شاهد زلزله هاى پيهم و شديد بود،
كوهها باعث آن گرديد تا بر وزن و مقاومت قرش سنگى آن بيفزايد ،بخشهاى
مختلف آن را به هم محكم بچسباند و بدين ترتيب مقاومتش را در برابر فشارهاى
دروىن بيشرت سازد ،درست هامنگونه كه تخته هاى يخ شكسته شده روى آب تا آنگاه
يكجا با تالطم آب مى جنبند كه با كتله بزرگ يخ متصل شوند و به آن بچسبند.
• كوههاى بزرگ و وزين زمين در حقيقت بخشهاى مختلف قرش سنگى زمين را
با هم ويلد (جوش كارى) كرده ،درست چون جوش كارى كردن تخته هاى آهن،
همچنان اين كوهها را بارهاى سنگين و وزينى بگرييد كه منى گذارد قرش سنگى
زمين به دليل فشارهاى دروىن بشگافد .كاربرد صيغه لنگر براى كوهها به همين
حقيقت علمى اشاره دارد و اين بدون شك يىك ديگر از اعجاز علمى قرآن است.
انسانها پس از تحقيقات عميق و طوالىن به اين حقيقت پى بردند كه زير قرش
خاىك زمين و در چند كيلومرتى آن پوسته محكم سنگى؛ دل زمين و مواد مذاب آن را
احاطه كرده ،فشارهايى كه غليانهاى دل زمين باعث مى شود اين قرش را با شكست
و ريخت مواجه مى كند ،درست چون ديگ بخار روى آتشدان و در حال غليان ،كه
اگر بخار آن از والهاى احتياطى آن خارج نشود باعث انفجار و شكسنت ديگ مى
شود ،قرش سنگى زمين نيز با رسنوشت مشابه مواجه است ،اگر اين كوهها و وزن
زياد آن نبود تاب مقاومت در برابر فشارهاى دروىن اش را نداشت و به گونه پيهم
مى شكست و زلزله ها را باعث مى شد .اين يىك ديگر از اعجاز علمى قرآن است كه
كوهها را ميخ ها و لن گرهاى زمين خوانده ،و اين حقيقتى است كه انسان فقط در
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سده اخري به آن پى برد .قرآن اين حقيقت را نيز بيان داشته كه زمين قبل از پيدايش
كوهها دچار زلزله هاى پيهم بود ،پس از پيدايش كوهها اين زلزله ها مهار گرديد ،و
اين نيز بدون شك اعجاز علمى ديگر قرآن است كه انسان امروز آن را درك كرده.
امروز اين را نيز درك مى كنيم كه كوهها ذخائر بزرگ آىب را در آغوش خود
نگهداشته است ،ذخائر بزرگ برف را از ذوب شدن رسيع و ىب رويه مانع مى شود،
نهرها ،چشمه ها و كاريزها از همين كوها مايه مى گريند ،به سوى هموارى ها
رسازير مى شوند ،اگر كوهها نبودند نه نهرى مى داشتيم و نه چشمه و كاريزى،
كوهها در ايجاد مناطقى داراى آب و هواى و موسمهاى گوناگون و پيدايش و رويش
نباتات گوناگون نيز نقش تعيين كننده دارند ،اگر كوهها نبودند ما نه اين مناطق
مختلف مى داشتيم و نه ميوه ها ،دانه ها و سبزيجات گواناگون را ،پس كوهها از
اين ناحيه نيز براى خيمه زمين حيثيت ميخها را دارند كه در بقاى حيات بر روى
زمين و تعبيه رزق و روزى براى جانداران سهم اساىس دارند.
تحقيقات ما اين را نيز نشان مى دهد كه نهرهاى روى زمين كه در پيدايش
شان مرهون كوهها اند باعث شده اند دره ها ايجاد شوند ،سنگهاى مسري آب بسايند
و دره ها ايجاد شوند ،و همين دره ها براى انسان اين مجال را فراهم كند كه از
مناطق كوهستاىن عبور كند و از يك ساحه به ساحه ديگر برود ،اگر به راههاى كه از
ميان كوههاى بلند گذشته اند دقيق شويد خواهيد ديد كه متامى راهها در كنار نهر
ها افتاده اند ،و از دره هايى گذشته اند كه اين نهر ها ايجاد كرده اند .آيا اين يىك
ديگر از اعجاز علمى قرآن نيست كه كوهها ،نهرها و راهها را در كنار همديگر
آورده؟!! اگر در مناطق كوهستاىن اين راههاى فراخى كه نهرها ايجاد كرده اند
نبودند انسان براى عبور از اين كوههاى بلند و رفنت از اين سو به آن سوى آن دچار
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چه دشواريهاى بزرگى مى شدند؟!

آيا آسامن سقف محفوظ است؟
فقره اول آيه  32مى گويد :آسامن را سقف محفوظ ساختيم ،در آيات متعدد
قرآن آسامن به نام سقف محفوظ ياد شده ،امروز و پس از چهارده قرن و در نتيجه
پژوهشهاى عميق علمى ،انسان فهميد كه در فضاء زمين چيزى وجود دارد كه براى
زمين سقف محفوظى فراهم كرده ،ساحه متكاثفى كه زمين و ساكنان آن را هم از
اشعه مرض آفتاب كه براى جانداران روى زمين مرض اند حفظ مى كند و هم از
شهاب ثاقب كه با رسعت زياد بسوى زمين مى آيند نگهميدارد ،اين شهابها پس از
تصادم با اين فضاء متكاثف اطراف زمين يا منفجر مى شود و به ذرات كوچىك
تبديل مى گردند و يا مسريشان را تغيري مى دهد و به سمت ديگرى منحرف مى
شوند .اگر به ساينسدان منصف و حق پرست بگوييم :در كتاب دينى ما كه هزار و
چهار صد سال بر آن سپرى شده در چند آيه آن آمده است كه آسامن زمين براى شام
سقف محفوظى فراهم كرده ،اما زماىن اين سقف محفوظ خواهد شگافت ،هامن
مطلبى كه شام امروز مى گوييد ،فضاء زمين را سقف محفوظ آن مى خوانيد ،پرده
اوزون آن را باعث حفاظت زمين از تابيدن اشعه مرض آفتاب بر سطح زمين مى
خوانيد ،پرده اى كه اكنون برخى از ساحات آن به دليل افزايش گازهاى گلخانه اى
ساييده شده و شگافها برداشته ،به من بگوييد :عكس العمل اين ساينسدان منصف
و حقپرست در برابر اين مطلب حريت آور چه خواهد بود؟ در باره اين بيان علمى
قرآن چه خواهد گفت؟ قضاوتش در باره قرآن و تقديم كننده و حاملش چگونه
خواهد بود؟ آيا مجال سخنى ديگر جز اين را خواهد يافت كه بگويد :اين سخن منى
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تواند سخن يك انسان ،آن هم در وضعيت چهارده قرن قبل باشد ،تنها كىس مى
توانست چنين مطلبى در باره آسامن به زبان آرد كه از ارسار فضاء ما اطالع دقيق
دارد!! و در قرآن با استناد به مطالبى اين چنينى گفته شده :اين كتاب از سوى ذاىت
فرستاده شده كه از متامى ارسار آسامنها و زمين آگاه است.
در اين آسامن گسرتده و نهايت فراخ و بزرگ؛ اين نظم محكم و دقيق ،اين همه
ستاره هاى ىب شامر ،كه هر يىك در مدار خاصش حفظ مى شود ،از تصادم ميان آنان
و از اين كه يىك در مدار ديگرى داخل شود ،اجرام بزرگرت كوچكرت ها را جذب كند و
باعث بدنظمى و تشتت و تصادم بزرگ و تباه كن شود جلوگريى مى شود ،با صداى
بلند شهادت مى دهد كه در اين عامل نظم حاكم است ،عبث و بيهوده آفريده
نشده ،هيچ چيزى در آن ىب هدف نيست ،به حال خود وىب مهار گذاشته نشده ،همه
را ذات مقتدرى اداره مى كند كه بر هر كارى قادر و تواناست.
در فقره اخري همين آيه  32گفته شده( :اين در حاىل است كه آنان از آياتش
اعراض مى كنند) ،ارتباط اين فقره با ماقبلش چنين است :پروردگار تان در حاىل
متامى اين نعمتهاى ىب شامر را شامل حال انسانها ساخته كه آنها راه عصيان و اعراض
را در پيش گرفته اند ،به دليل اعراض آنان مانع دستياىب شان به نعمتهاى الهى منى
شود.
در آيه ىس و سوم سوره االنبياءگفته شده :خداوند هامن ذاىت است كه شب،
روز ،آفتاب و مهتاب را آفريده ،به گونه اى كه هر يىك در مدارى شنا مى كند .شام
مى دانيد كه زماىن انسانها مى پنداشتند كه زمين ساكن است و آفتاب متحرك ،سپس
زماىن كه دانستند زمين بر محور آفتاب مى چرخد گامن مى كردند كه آفتاب ساكن
است و زمين در حال حركت ،بعدها درك كردند كه آفتاب نيز يكجا با متام ستاره
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هايى كه در حول و حوشش مى چرخند در يك مدار بزرگ به گونه منظم و مسلسل
در حركت است ،يكجا با اين اقامرش :عطارد ،زهره ،زمين ،مريخ ،مشرتى ،زحل،
أورانوس ،نپتون و پلوتون ،كه برخى مثل زمين داراى اقامر اند ،كه متامى اينها در يك
سطح وىل در مدارهاى جدا جدا از هم بر محور آفتاب مى چرخند ،و همه يكجا با
آفتاب در مدار بزرگرتى در حال حركت اند ،ميانگين حركت نظام شمىس در اين مدار
بزرگ  700كيلومرت در ثانيه است ،اين مدار را در هر نوبت در دو صد مليون سال
نورى طى مى كند ،به اين نيز بايد متوجه باشيم كه آفتاب نيز مثل زمين و سائر
اجرام ساموى حركتى بر محور خود دارد ،اين چرخش بر محور خود بيست و شش
روز را احتوى مى كند .متامى اين حقائق كه قرآن به گونه مجمل در آيات قبىل به آن
اشاره كرده؛ در اواخر سده بيستم براى ستاره شناسان هويدا گرديد .آيات ديگر قرآن
نيز به اين مطالب اشاره هايى دارد ،چون اين آيات:
َ
ُ ۡ َ َ ََ
َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ُ َ َ َ ََ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ُ َۡ ُ ُ َ ٞ
س تج ِري ل ِمستق ٖر لهاۚ
وءاية لهم ٱليل نسلخ ِمنه ٱلنهار فإِذا هم مظل ِمون * وٱلشم
َ َٰ َ َ ۡ
َ
َۡ
َۡ
َۡ
َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ َ َ َ َ َٰ َ َ َ ۡ ُ
ُ
ۡ
ذل ِك تق ِد ُير ٱلعزِيزِ ٱلعل ِي ِم * وٱلقمر قدرنه منا ِزل حتي عاد كٱلعرجو ِن ٱلق ِدي ِم * ال
ُٞ
َ
ََ
َ ۡ ُ َ َ َ َ ُۡ
َۡ
ُ َ
َ َ ُ َ
ٱلشمس ي
ۢنب ِغي ل َها أن تد ِر َك ٱلق َم َر َوال ٱل ۡيل ساب ِ ُق ٱلن َها ِرِۚ َوكل فِي فل ٖك ي َ ۡس َبحون *
يس40-37 :
و براى آنان اين شب نشانه روشنگريست ،كه روز را از آن بريون مى كشيم ،و بنابر
اين آنان آنگاه در تاريىك باشند ،و خورشيد كه در مستقر و قرارگاه خودش حركت
مى كند ،اين است تقدير خداى داناى عزمتند( ،وضع اندازه ها و مقادير از سوى ذاىت
كه بس چريه و توانا و دانا است) .براى ماه نيز منزلگاههايى تعيين كرده ايم ،تا آن
كه به صورت خوشه كهنه و خشكيده خرما در مى آيد .نه به خورشيد مى سزد كه
ماه را دريابد ،و نه شب سبقت كننده بر روز ،هر يىك در مدارى شناورند.
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اين آيات مباركه چند اعجاز بزرگ علمى را در جلو ما مى گذارد:
• روز در مقايسه با شب شبيه پوشىش بر يك شئ است ،شب زماىن بال سياهش
را مى گسرتاند كه پوشش روشن روز آهسته آهسته از آن برداشته مى شود ،شب و
تاريىك حالت اصىل زمين است ،زمين در اصل تار و تاريك است ،از خود روشنى اى
ندارد ،نور خورشيد باعث روشنى اش مى شود ،روشن شدنش چنان است كه پرده
نوراىن روز به آهستگى بر روى آن كشانده مى شود ،و تاريك شدنش نيز چنان كه
اين پرده روشن به تدريج از رخش برداشته مى شود ،بيان قرآن در رابطه به شب و
روز خيىل جذاب و عميقاً علمى و مطابق واقعيت است ،به اهميت و ارزش اين
شيوه بيان كىس پى مى برد كه حالت رفت و آمد شب و روز بر روى زمين را از
بلنداى فضاء زمين مشاهده كند ،از آن بلندى مى بيند كه پرده سياه شب به تدريج
بر روى زمين كشيده مى شود و پرده نور به آهستگى از روى آن كشيده مى شود،
ابر سياه شب نور خورشيد را دنبال مى كند ،به نحوى كه از روى شئ سياه رنگ
پوشش روشن سفيد رنگ به آهستگى برداشته مى شود.
• خورشيد براى حركتش مدار ثابت و معينى دارد ،و اين حقيقتى است كه انسان
در قرن بيستم درك كرد.
• ماه نيز براى حركتش منازل ثابتى دارد ،در هر منزلش در اندازه و شكل خاىص
براى ما منايان مى شود ،در آغاز ماه چون خطى باريك و سفيد منايان مى گردد،
آهسته آهسته بزرگرت گرديده و كامل مى شود ،سپس به تدريج كوچكرت گرديده تا آن
كه از ديده ها پنهان گردد.
• در آيه  39براى ماه الفاظ (عرجون القديم) به كار رفته ،عرجون القديم يعنى
خوشه كهنه و خشك درخت خرما ،كاربرد اين الفاظ براى ماه عجيب جلوه مى كند
41

و ما را به غور مى طلبد ،با يك نظر سطحى اين مطلب را از آن مى گرييم كه هالل
ماه در آخرين شبهاى ماه چون خوشه كهنه و خشك خرما باريك و منحنى مى شود،
اما بايد بدانيم كه قرآن چرا اين مطلب را با الفاظى ديگر بيان نكرده و تشبيهى
ديگر به كار نربده؟! جواب اين پرسش در روشنايى تحقيقاىت به ما داده مى شود كه
پس از پياده شدن انسان بر كره ماه صورت گرفته ،زماىن كه انسان بر سطح ماه فرود
آمد و سنگهايش را به زمين انتقال داد ،در باره تركيب سنگهاى ماه تحقيقات كرد،
بخشهاى زياد ماه را بررىس كرد ،برايش هويدا شد كه در ماه نه اوكسيجن وجود
دارد ،نه آب ،نه گياه و نبات و نه موجودات زنده ،قبل از اين چنان مى پنداشت كه
شايد ساختار ماه و تركيب مواد و غازات فضاء آن كامالً شبيه زمين خواهد بود ،اما
آن جا وضعيت را به گونه اى ديگر و خالف انتظار خود يافت ،در نتيجه تحقيقات
مزيد برايش معلوم شد كه ماه در ابتداء پيدايشش چنين نبود ،در ابتداء داراى آب
بود ،وىل به تدريج آن را از دست داده و اكنون به جرمى تبديل شده كه نه آثار آب
در آن رساغ مى شود و نه نشانه هاى ديگر مايه هاى حيات ،چون خوشه خشىك كه
هم تازگى و رطوبتش را از دست داده و هم آثار و نشانه هاى حيات!! جناب مريزا
و رفقايش به من بگويند :آيا بيان دقيق و علمى قرآن در باره ماه اعجاز بزرگ علمى
نيست؟!!
• خورشيد توان و فرصت جذب و كشش ماه و كشيدنش از مدار خاصش و
الحاق به خودش را منى يابد ،يىك در مدار ديگرى داخل منى شود ،هر يىك در مسري
خودش جوالن مى كند ،تصادمى ميان آنان رخ منى دهد ،در پهناى اين آسامن با آن
همه گسرتدگى و فراخى اش و با آن همه ستاره هاى ىب شامرش ،هر يىك در جايگاه
و مسري خاصش جلو مى رود ،يىك ديگرى را به سوى خود منى كشد و موجب تصادم
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مدهش منى شود ،هر يىك حدش را شناخته و از آن تجاوز منى كند ،نه خورشيد از
مستقر و مدارش به سمت راست و چپ منحرف مى شود و در مدار ماه يا جرم
ديگر داخل مى شود ،و آن را به سوى خود مى كشد ،نه ميان ماه و خورشيد تصادم
رخ مى دهد و نه شب بر روز سبقت مى كند ،برعكس هر يىك در زمان ثابت و از
قبل تعيين شده اش مى آيد و مى رود!! بگوييد :چه كىس اين مسري مشخص و
حدود معين را براى ماه و خورشيد وضع كرده و منى گذارد به اندازه يك ذره و يك
ثانيه از آن تجاوز كند ،اين ها در برابر اراده چه كىس محكوم و مقهور اند؟!!
مى بينيد كه خورشيد از مليونها سال به اين سو؛ به گونه منظم و متواتر؛ از
مطلع تعيين شده اى طلوع مى كند و در مغرىب از قبل وضع شده اى غروب مى
كند ،اين مسري را طوعاً و كرهاً طى مى كند ،و توان انحراف به راست و چپ را
ندارد ،چه كىس آن اداره مى كند؟ متامى اجرام ساموى در برابر اراده كدام ذاىت
مقهور و محكوم اند و از تصادم ناگهاىن ميان آنها مانع مى شود؟!! چرا حالت شب و
روز و كوتاهى و درازى اش ناگهاىن تغيري منى كند ،نه يىك از حد معينش طوالىن تر
مى شود و نه كوتاه تر ،يىك بر ديگرى سبقت منى كند ،نه شب جاى روز را مى گريد
و نه روز جاى شب را ،اين نظم دقيق را چه كىس وضع كرده و آن را نگهميدارد؟!
در اين مقدمه دو حقيقت جىل و منايان در برابر ديدگان حقيقت جوى ما
ترسيم گرديده :نخست اين كه متامى اجزاء عامل در پيدايش و حركت شان محكوم و
مقهور اند ،تحوالت كائنات طبق ضوابط و سنن ثابت و تغيري ناپذير رومنا مى شود،
ثانياً اين كه شب و روز دو حالت طبيعت است و خورشيد و ماه دو پديده آن،
مشاهده مى كنيد كه هر دو مقهور و محكوم اند ،خداى مالك امللك و فرمانرواى
كائنات جايگاه و پايگاه هر يىك را تعيين كرده و هر يىك را در مسري و مدار خاصش
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نگهميدارد ،به هر سو و هر چيزى در اين عامل نگاه كنيم از همه جا همين فرياد و
ندا را با گوش جان و روان خود خواهيم شنيد كه وجود نظم دقيق و محكم در اين
عامل از وجود پروردگار و دستهاى نامرىئ ذاىت خرب مى دهد كه همه چيز در برابر
اراده نريومند و غالب وى محكوم و مقهور اند!!

روزهاى خدا  1000سال است يا  50000سال؟
مريزا در ضمن پرسشهاى بيهوده اش مى پرسد :روز هاى خدا برابر  1000سال
است يا  50000سال؟
اين آيات قرآن را نيز در پاى پرسش خود آورده است:
و يك روز نزد پروردگارت ،هامنند هزار سال از سالهايى است كه شام مىشمريد!
( )47سورة محمد (مرتكب اشتباه شده ،چنين آيه اى در سوره محمد نيآمده ،آيه
مربوط سوره الحج است)
امور اين جهان را از آسامن به سوى زمين تدبري مى كند؛ سپس در روزى كه مقدار
آن هزار سال از سالهايى است كه شام مىشمريد بسوى او باال مىرود )5( .سورة
السجدة
فرشتگان و روح (فرشته مقرب خداوند) بسوى او عروج مى كنند در آن روزى
كه مقدارش پنجاه هزار سال است! ( )4سورة املعارج
مى پرسد :باالخره کدام درست است؟ روز خدا معادل  1000سال زمينى است
يا  50000سال؟ ممکن است ادعا شود که اين "روزها" فقط ارزش استعارى دارند و
نه حساىب و تاريخى .البته اين بهانه ى خوىب براى گريز از اين تناقض گويى نيست.
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اگر اللّٰه تبارک و تعاىل مى خواست به استعاره رو بياورد ،نيازى نبود با ذکر اعداد
مختلف براى طول يک روز خدا ضد و نقيض گويى کند. . . . .
به اين گزافه گوى ىب ادب و ىب اعتناء و ُم ْس َته ِتكٌ به مقدسات دينى يك و نيم
مليارد مسلامن بايد گفت :هر زبان انساىن محدوديتهاى خود را دارد ،قاموس آن در
محدوده نامهاى اشيايى خالصه مى شود كه براى گويندگان آن ملموس و مشهود بود
و در زمان آنان وجود داشته ،نه براى اشياى غيبى و غري ملموس نامى و الفاظى دارد
كه بتواند به درستى آن را معرىف و توصيف كند و نه براى اشيايى كه بعداً ايجاد مى
شود ،ساينسدانها وقتى خواستند براى فاصله هاى دور كيهان و رسعت اجرام ساموى
و فاصله شان از همديگر ارقام ارائه كنند ،با مشكل محدوديتهاى زبان روبرو شدند،
ميل و كيلومرت ،فرسخ و فرسنگ ،ساعت ،روز ،ماه و سال ،و ارقام هزار ،مليون و
مليارد . . .از بيان و افاده درست آن عاجز بود ،ناچار اصطالح ثانيه نورى؛ (فاصله اى
كه نور در يك ثانيه طى مى كند يعنى سه صد هزار كيلومرت) و سپس ساعت و سال
نورى را اخرتاع كردند ،قرآن همين اسلوب را در رابطه به مفاهيمى به كار برده كه
به اشياى غيبى و برتر از معيارهاى انسان زمان نزول قرآن تعلق مى گرفت و
مخاطبش در قاموس خود نام و ارقامى براى آن نداشت ،هامنگونه كه براى مراحل
ششگانه خلقت كائنات شش روز را به كار برده ،وىل به مخاطبش گفته است كه
مرتكب اشتباه نشود و اين روزها را شبيه روزهاى خود نگريد ،به او گفته است برخى
از روزها نزد خدا هزار سال و برخى پنجاه هزار سال است ،و از اين به رصاحت و
وضاحت معلوم مى شود كه برخى ديگر به زمان بيشرت از اين اشاره دارد .در تورات
و انجيل نيز مى خوانيم كه خداوند آسامنها و زمين را در شش روز آفريد و روز
هفتم از كار خلقت فارغ شد و به اسرتاحت پرداخت ،يهودى ها روز هفتم را سبت
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(شنبه) خواندند و مسيحيان يك شنبه ،متأسفانه ايشان اين روزها را همين روزهاى
معمول خود پنداشتند (يعنى هفتاد و دو ساعت) ،قرآن حرفهاى بايبل و انجيل را
تصحيح منوده ،از جانبى گفته است كه اين روزهاى ششگانه آفرينش كائنات شش
روز معيارهاى انساىن نه بلكه شش روز در مقياس الهى است ،و از سوى ديگر
فرمود :خدا را خستگى و ماندگى فرا منى گريد ،آفرينش كائنات باعث خستگى اش
نشده ،نه تنها پس از آفرينش آسامنها و زمين به اسرتاحت نپرداخته بلكه اداره
كائنات را عمالً در دست گرفت و بر عرش سلطنت كائنات استوى منود.
اگر به اسلوب بيان قرآن در اين رابطه و الفاظى كه به كار گرفته دقت كنيم
مجال پرسش و شىك براى ما نخواهد ماند ،قرآن در متامى اين موارد يوم را به صيغه
نكره آورده و نشان مى دهد كه اينها يكسان نيستند ،و به زمان يكسان و معينى
اشاره ندارد ،بهرت است براى توضيح خوبرت مطلب؛ آيات مربوطه را در جلو خود
بگذاريم ،قرآن در يىك از آياتش مى فرمايد:
َ َۡ ً َ َ َ ََۡ َ َ َ
َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َ َ ُ ۡ َ ّٰ ُ َ ۡ َ ُ
اب ولن يخل ِف ٱلله وعدهۥۚ ِإَون يوما ِعند ربِك كأل ِف سن ٖة ِمما
ويستع ِجلونك ب ِٱلعذ ِ
َُُ َ
تعدون * الحج47 :
و با عجله از تو اين عذاب را مى خواهند ،در حاىل كه خداوند در وعده اش
هيچگاهى تخلف منى كند ،و يقيناً كه يىك از روزها نزد خدا چون هزار ساليست كه
شام مى شامريد.
در ديگرش مى خوانيم:
ۡ َ ٰٓ َ ُ ُ َ
َۡ
َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ ََ
تع ُر ُج ٱل َمل ِئكة َوٱلروحُ إِل ۡيهِ فِي يوٖم كان ِمقدارهۥ خم ِسين ألف سن ٖة* المعارج4 :
فرشته ها و جربائيل در (روزى) به سوى وى باال مى روند كه اندازه اش برابر پنجاه
هزار سال است.
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و در ديگرش چنين آمده:
َ
َ
َُ ُ ۡ َ َ َ َ َ
ۡ ُ ۡ
ۡ َ َ ۡ َ ُ ََۡ َ
ض ثم َيع ُر ُج إِل ۡيهِ فِي يَوٖم كان ِمقد ُارهۥ ألف سنَ ٖة
يدبِر ٱٓأۡلمر ِمن ٱلسما ِء إِلي ٱٓأۡلر ِ
َ َ ُ ُ َ َ َٰ َ َ َٰ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ُ َ
ٱلرح ُ
ِمما تعدون * ذل ِك عل ِم ٱلغي ِب وٱلشهد ِة ٱلعزِيز
ِيم * السجده6 -5 :
از آسامن تا زمين به تدبري امور (متامى مخلوقات) مى پردازد ،سپس در روزى به
سوى وى باال مى رود كه اندازه اش برابر هزار ساليست كه شام مى شامريد .اين
است داناى پنهان و پيدا عزمتند مهربان.
مشاهده مى كنيد كه هر يىك از اين روزها به كار و پديده خاىص تعلق دارد،
يىك مربوط به تدبري و برنامه ريزى هزار ساله است ،ديگرى به برنامه ريزى هاى
پنجاه هزار ساله ،در يىك فرشته هاى مأمور تطبيق برنامه ها در پايان هزار سال و
در ديگرى در پايان پنجاه هزار سال به سوى پروردگار شان بر مى گردند .اين آيات
در پاسخ كساىن آمده كه به پيامرب عليه السالم مى گفتند :اگر تهديدها و انذارهاى تو
حقيقت دارند و ما مستحق عذاب الهى هستيم ،چرا تا حال چنين عذاىب ما و پدران
ما را فرا نگرفت؟ اگر راست مى گويى از خدايت بخواه تا اين عذاب را بر رس ما
فرود آرد!! در جواب آنان گفته شده :عذاب الهى در موعد خودش و طبق سنن الهى
نازل خواهد شد ،نه عجله شام موعدش را تغيري مى دهد و نه انكار شام ،هر كارى
در اين عامل طبق برنامه هاى دقيق و طويل املدت الهى انجام مى يابد .منكران
قيامت و عذاب الهى ىب جهت عجله دارند و خواهان نزول فورى و قبل از وقت
عذاب الهى اند .برنامه هاى كوتاه مدت و دراز مدت الهى به خواست انسانهاى
عجول و منكران سفيه تغيري منى كند ،هر يىك طبق دستور الهى و در موعد ثابتش
تحقق مى يابد.
در ارتباط به اين آيات متربكه به مطالب مهم زير توجه داشته باشيد:
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در آيه پنجم معنى دقيق و رشح حقيقى (استوى عىل العرش :بر عرش برابر
شد) توضيح شده ،يعنى معنى و رشح استوى بر عرش اين است كه خداوند متعال
متامى امور عامل؛ از آسامن تا زمين را اداره مى كند و به تدبري امور آن مى پردازد،
امور زمين مطابق فرامينى انجام مى شود كه اللّٰه متعال از آسامن به زمين مى
فرستد ،در اين جا گفته شده كه فرشته هاى مأمور بر انجام اين اوامر در روزى باال
مى روند كه برابر هزار سال در مقياسهاى انساىن است ،يعنى برنامه هزار ساله به
آنان سپرده مى شود ،به سوى زمين فرستاده مى شوند ،و پس از انجام مأموريت
شان به سوى پروردگارشان بر مى گردند .در سوره املعارج آمده استَ :ت ۡع ُرجُ
ۡ َ ٰٓ َ ُ ُ
َ
َۡ َ َ ۡ َ ُ ُ َ ۡ َ ََۡ َ
ين ألف سنَ ٖة :فرشته ها و جربئيل
ٱل َمل ِئكة َوٱلروحُ إِل ۡيهِ فِي يوٖم كان ِمقدارهۥ خم ِس
در روزى به سوى وى باال مى روند كه اندازه اش برابر پنجاه هزار سال است .يعنى
فرشته ها و ساالر و رسدار شان جربئيل عليه السالم (كه امور مربوط به روح و حيات
را به عهده دارد) براى رفنت شان به بارگاه الهى َم ْع َر ْج خاىص دارند ،يعنى در ملك
خدا هر كارى طبق برنامه دقيق و طويل املدت و در موعد خاصش انجام مى شود.
به اين نيز بايد توجه داشت كه قرآن هزار و چهار صد سال قبل فرمود كه زمان
مفهوم نسبى است ،از يىك تا ديگرى فرق مى كند ،زماىن كه براى انسان طوالىن جلوه
مى كند برا ى خدا كوتاه است ،انشتين موضوع نسبى بودن زمان را به زبان ساينس
عنوان كرد و با اين ابتكارش لقب پدر ساينس را كسب كرد .او كارى جز اين نه كرد
كه بر بيان قرآن در باره نسبى بودن زمان صحه گذاشت ،حريت آور است كه اين
بيان علمى قرآن نيز براى افرادى چون عزيز ياسين قابل اعرتاض جلوه مى كند!!
چه زيباست اين گفتار آن مرد دانا كه گفت :افراد جاهل پيامربان و نابغه ها را
مجنون خوانده اند و سخنان شان را به متسخر و استهزاء گرفته اند ،چون از درك
48

عظمت شخصيت آنان و رفعت كالم شان عاجز بودند.

آدم عليه السالم و سجده مالئك
عزيز ياسين تحت عنوان اللّٰه ،مالئک ،آدم و إبليس مى نويسد :در اين بخش از
بحثهاى خويش ميخواهيم پريامون افسانه خلقت آدم ،مشوره اللّٰه با مالئک دراين
زمينه ،اعرتاض مالئک ،زد و بند اللّٰه با آدم ،ناکام شدن مالئک در امتحان آزمايش
هوش ،رسکىش إبليس از فرمان اللّٰه ،فريبکارى إبليس ،نافرماىن آدم و حواء و رنجش
اللّٰه از ايشان صحبتهايى داشته باشيم.
در آيه  30سوره البقرة ميخوانيم:
َ ٞ
ۡ َ َ َ ُ َ ۡ َ َ ٰٓ َ
ۡ َ َ ٗ َ ُ ْ ََ ۡ َ ُ َ َ ُۡ ُ
ض خل ِيفة ۖ قالوا أتجعل فِيها من يف ِسد
ِإَوذ قال ربك ل ِلمل ِئك ِة إِنِي جا ِعل فِي ٱٓأۡلر ِ
َ َ ََۡ ُ َُ ُ َ ۡ َ ََُ ُ ََ َ َ
ََۡ َ َ ََۡ َ
ُ
ِس لك ۖ قال إِنِي أعل ُم ما ال تعل ُمون *
ف َِيها َوي َ ۡسفِك ٱلدِماء ونحن نسبِح بِحم ِدك ونقد
البقرة30 :
به خاطر بياور هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگان گفت :من در روى زمين،
جانشينى قرار خواهم داد ،فرشتگان گفتند :آيا كىس را در آن قرار مى دهى كه فساد
و خونريزى كند؟! ما تسبيح و حمد تو را بجا مىآوريم ،و تو را تقديس مى
كنيم ،پروردگار گفت :من آن چه را مى دانم كه شام منى دانيد.
اين آيت حاکى از آنست که خدا به مالئک خود اطالع داد که ميخواهد انسان
را بيافريند و اين پيشنهاد خدا به إعرتاض ضمنى مالئک مواجه گرديد وگفتند :آيا
كىس را در آن قرار مى دهى كه فساد و خونريزى كند!:
با اندک دقت روى فحواى اين آيت ،دو سؤال درذهن انسان إيجاد مى شود:
 -1آيا اين مشورت خواهى و اعرتاض مالئک نشاندهنده ضعف و ناتواىن اللّٰه در
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إتخاذ تصاميم و نيازمندى وى به رشيک ساخنت ديگران در کارهايش نيست و آيا اين
امر باعث خدشه دار شدن توانايى مطلق اللّٰه و وحدانيت او منى شود؟
 -2مالئک از کجا ميدانستند که انسان بعد از خلقت خويش به فساد و
خونريزى اقدام خواهد کرد حال اينکه با در نظرداشت مدلول همين آيت ،ساخنت
آدم کامال يک تجربه تازه و ىب سابقه بوده است؟
جناب ناقد پاسخهاى برخى از مفرسين چون طربى ،قرطبى و ابن كثري . . .را به
پرسشهاى خود ناكاىف و غري مقنع خوانده مى نويسد :أغلب مفرسين و به خصوص
طربى و إبن کثري به ناچارروى مشورتخواهى اللّٰه از مالئک و إعرتاض ضمنى آنان در
رابطه به اين پيشنهاد تأکيد منوده اند .هر چند إبن کثري اين سؤال را إعرتاض در برابر
اللّٰه و يا حسد خوردن مالئک در برابر آدم ىن بلکه متايل آنان به آگاهى يافنت و
کشف حکمت خدايى تلقى ميناميد و به اين باور است که مالئک ميخواسته اند
بگويند که :اى خدا درآفريدن همچو کىس چه حکمتى نهفته است ؟ اما در مورد
اينکه اين امر توانايى مطلق اللّٰه و وحدانيت او را زير سؤال ميربد هيچکدام آنان
چيزى ننوشته اند و سکوت را ترجيح داده اند .مگر اکنون زمان آن فرارسيده است تا
آنانيکه إدعاى فقيه بودن و مفرس بودن را دارند مانند دهها مورد ديگر مذبوحانه
تالش به خرج دهند تا اين لکه ناتواىن و رشک را از روى پرودگارشان پاک منايند ،که
مسلامً نخواهند توانست.
و اما در پاسخ به پرسش دوم إبن کثريبه نقل از َقتاده فرض را براين نهاده است
که اللّٰه قبالً مالئک را از مفاسد و خونريزيهاى انسان آگاه ساخته بوده است .و در
تفسري جاللين آمده است که مالئک انسان را در مقايسه با طائفه جن ،فاسد و
خونريز پنداشته اند .طربى نيز بعد از طرح اين پرسش به نقل از إبن عباس
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مينويسد که مالئک با در نظرداشت فساد پيشه گيها وخونريزى هاى جنيان ،انسان
را فاسد و خونريز دانسته اند .وى همچنان از قول بِرشبن ُم َعاذ به نقل از َق َتاده
مينويسد که مالئک آفرينش يک موجود عصيانگر از جانب اللّٰه را زشت پنداشتند
وتعجب خويش را در زمينه إبراز منودند و به همين سبب خدا به آنان گفت :من
آنچه را ميدانم که شام منيدانيد .زمخرشى که يک مفرس معتزىل است و با در
نظرداشت باورهاى اعتزاىل خويش صدور رش از جانب اللّٰه را منى پذيرد ،در تفسري
اين آيت مى گويد :جاى تعجب است که خداوند حکيم که جز خري کار ديگرى انجام
منى دهد و جز خري چيز ديگرى منيخواهد ،أهل گناه و معصيت را جانشين أهل
طاعت منايد.
قرطبى ضمن تأييد تفسريهاى فوق الذکر مى افزايد که مالئک از کلمه خليفه
نيز استنباط کردند که نسل برش دست به فساد خواهد زد .به همين ترتيب مفرسين
ديگر نيزبه نوبه خويش کوشيده اند با إخرتاع دالئل و گامنه زنيهاى عجيب و غريبى
اين آيت ناهنجار را از تيغ نقد در امان نگهدارند و خواسته اند آفتاب را با دو
انگشت پنهان منايند.
إيرادى که مى توان به اين تفسري ها گرفت آنست که مفرسين در مجموع با
عنوان کردن اينکه مالئک در مقايسه با جنيان گفته اند که انسانها نيز خون همديگر
را خواهند ريخت ،مگر اين آقايان فراموش کرده اند که به گواهى همين قرآن ،اللّٰه
که خود ايده يى بيش نيست ،آن موجودات خياىل را گويا از « مارجٍ من ال َّنار» يعنى
از زبانه آتش آفريده است و جسم و خوىن در کار نبوده است تا هنگام کشته شدن
برزمين ريزد .پس بايد از اين مخرتعين عاقبت نينديش پرسيد که مفکوره ريخنت
خون از کجا به ذهن مالئک إيجاد گرديده است؟!
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ناقد مى نويسد :در آيتهاى  31- 33همين سوره جريان مکامله ميان خدا و
مالئک در زمينه آفرينش انسان إدامه مى يابد و حاکى از آن است که اللّٰه نامهاى
متام آنچه راکه در جهان موجود است به آدم آموخت و آنگاه از مالئک خواست که
هرگاه راستگوى اند آن چيزها را نام گريند ،سپس آيات و ترجمه ركيك و غريمعيارى
آنها را ذكر منوده و مى نويسد:
با اندک تعمق روى مفهوم اين آيتها ،در ذهن انسان پرسىش إيجاد مى شود
مبنى بر اينکه آيا داستان ياد دادن نامها براى آدم و آماده ساخنت وى به پاسخ دهى
و کشاندن مالئک به آزمونگاه ذهن آنهم درحاليکه اللّٰه خوب ميدانست که آنها آن
نامها را منيدانند ،لطمه يى بر نزاهت و پاکدامنى اللّٰه محسوب منى شود ؟!
در پاسخ به پرسشهاى ىب مايه و منحط عزيز ياسين بايد گفت:
ناقد مبتال به غرض و مرض آراء ضعيف و نادرست برخى از مفرسين را
مستمسك خود گرفته و با استناد به آن قرآن را قابل اعرتاض خوانده!! اگر او مى
گفت :فالن فالن مفرس اين تعبري هاى نادرست را از فالن فالن آيه قرآن دارد و به
نقد آراء آنان مى پرداخت ما اشكاىل با او نداشتيم ،ما نيز با آراء برخى از مفرسين
در رابطه به اين آيات موافق نيستيم و آن را كامالً ضعيف مى خوانيم.
جناب ياسين! در اين جا نيز مرتكب خبط و خطأ قبيح شده اى ،يىك نه بلكه
چندين خطأ!!
نه قول خدا به فرشته ها استشاره (مشوره خواهى) است و نه كالم فرشته ها
اعرتاض و انتقاد ،كىس كه كمرتين دقت را در فهم درست اين آيات به كار گريد و
بيان قرآن در باره فرشته ها را در نظر داشته باشد كه مى فرمايد :آنها از فرمان الهى
عصيان منى ورزند ،كارى را انجام مى دهند كه بر آن گامرده شوند ،هر گز مرتكب
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اشتباهاىت نخواهد شد كه تو شده اى .در اين جا كالم الهى اخبار و اعالم است و كالم
فرشته ها استفهام ،خداوند متعال به فرشته ها قبل از خلقت آدم عليه السالم اعالم
داشته كه اين مخلوق جديد خليفه زمين خواهد بود ،و شام منقاد و مطيع او ،نه
تنها شام بلكه متامى عامل را مسخر او مى سازم .فرشته ها وضاحت خواسته اند كه آيا
كىس را خليفه زمين مى سازى كه توان و امكان فساد در زمين و خون ريزى را
خواهد داشت؟! از لفظ خليفه درك كرده اند كه اين مخلوق جديد از استقالل نسبى
برخوردار خواهد بود ،توان كار نيك و بد را همزمان خواهد داشت ،نه چون فرشته
ها كه چنين استقالىل ندارند ،براى اين كه مفهوم و معنى دقيق اين آيات را به خوىب
درك كنيم بياييد تفسري آن را در تفسري د قرآن پلوىش مطالعه كنيم:
َ ٞ
ۡ َ َ َ ُ َ ۡ َ َ ٰٓ َ
ۡ َ َ ٗ َ ُ ْ ََ ۡ َ ُ
َ ۡ ُ
ض خل ِيفة ۖ قالوا أتجعل ف َِيها من ُيف ِسد
ِإَوذ قال ربك ل ِلمل ِئك ِة إِنِي جا ِعل فِي ٱٓأۡلر ِ
َ َ ََۡ ُ َُ ُ َ ۡ َ ََُ ُ ََ َ َ
ََۡ َ َ ََۡ َ
ُ
ِس لك ۖ قال إِنِي أعل ُم ما ال تعل ُمون
ف َِيها َوي َ ۡسفِك ٱلدِماء ونحن نسبِح بِحم ِدك ونقد
ۡ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ ٰٓ َ َ َ َ َ ُ
َ ٰٓ ُ َ
َۡ
ََ َ َ
* َوعل َم ءاد َم ٱٓأۡلس َماء كل َها ثم ع َرض ُه ۡم علي ٱل َمل ِئك ِة فقال أۢنب ِونِي بِأس َما ِء هؤال ِء
ََ َ َ
َ ُ ْ ُ ۡ َ َٰ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ
إن ُكنتُ ۡم َ َٰصدق َ
نت ۡٱل َعل ُ
ِيم
ِين * قالوا سبحنَك ال ِعل َم لنَا إِال ما علمتنَا ۖ إِنك أ
ِ
ِ
ِكيم* قَ َال َ ٰٓيـَ َاد ُم أَۢنب ۡئ ُهم بأَ ۡس َمائه ۡم ۖ َفلَ َما أَ َ
ۢنبأَ ُهم بأَ ۡس َمائه ۡم قَ َال أَلَ ۡم أَقُل َل ُكمۡ
ۡٱل َح ُ
ِ ِِ
ِ ِ ِِ
ۡ
َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َ َٰ َ َٰ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ ُ ۡ ُ َ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ
ِإَوذ قُلۡناَ
ض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون *
إِنِي أعلم غيب ٱلسمو ِت وٱٓأۡلر ِ
َٰ
َ
ۡ َ َ ٰٓ َ ۡ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ
ۡ َ ََ َ ۡ َََۡ َ َ َ
ان م َن ۡٱل َكفر َ
ين *
ل ِلمل ِئك ِة ٱسجدوا ٓأِلد َم فسجدوا إِال إِبل ِيس أب َٰي وٱستكبر وك ِ
ِِ
البقرة34 -30 :
و آنگاه كه پروردگارت به فرشتگان گفت :من آفريننده نائبى در زمين ام ،گفتند :آيا
كىس را در آن (نائب) مى سازى كه فساد خواهد كرد و خونها خواهد ريخت ،و حال
آن كه ما (پيوسته) به حمد و ستايش تو مشغوليم و برايت به تقديس مى پردازيم ؟
گفت :من آن چه را كه شام منى دانيد خوب مى دانم .و به آدم متامى نامها را
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آموخت ،سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود :اگر صادقيد اسامى اين ها
را برايم بيان داريد ،گفتند :پاىك تراست ،ما جز آنچه به ما آموختهاى علمى نداريم،
تو داناى حكيمى .فرمود :اى آدم! آنان را از نامهاى شان آگاه كن ،پس هنگامى كه
آنان را از نامهاى شان آگاه كرد ،فرمود :به شام نگفتم كه غيب (امور پنهاىن) آسامنها
و زمين را خوب مى دانم؟ و آن را نيز خوب مى دانم كه شام آشكار مى كنيد يا
پنهان مى داشتيد .و آنگاه كه به فرشتگان گفتيم :براى آدم سجده كنيد ،همگى
سجده كردند ،جز ابليس كه رس باز زد و تكرب ورزيد و از زمره كافران بود.
قرآن معموالً پس از اظهار مطلب مهم و اساىس براى وضاحت بيشرت مثالهاى
تاريخى و منونه هاى عمىل آن را در جلو مخاطب مى گذارد ،اين مثال تاريخى و
منونه عمىل را با لفظ (إذ) آغاز مى كند ،در اين جا نيز براى مطلب مهم و اساىس كه
در آيه قبىل آمده و در آن گفته شده كه خداوند جل شأنه همه چيز زمين را براى
انسانها آفريده ،همه چيز عامل در خدمت آنان و براى استفاده آنان است ،متصل آن
در اين آيات داستان خالفت آدم عليه السالم در زمين ،سجده متامى فرشته ها براى
و  . . .براى توضيح هر چه بيشرت مطلب مذكور آمده.
در اين آيات متربكه اين رهناميى ها را در جلو خود مى يابيم:
• آدم عليه السالم در زمين آفريده شد ،در اين جا (جاعل) به معنى (آفريننده)
است.
• اللّٰه متعال به مالئك خرب داد كه در زمين كىس را مى آفرينم كه چون خليفه و
نائب خواهد بود ،برخى از مواصفات و مشخصات اين نائب را بيان داشته ،فرشته ها
اين را باالتر از فهم و تصور خود يافتند كه امور زمين به موجودى داراى اختيار و
استقالل تفويض گردد ،گامن بردند كه چنين كىس حتامً و عىل االقل در برخى از
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موارد از اختيار و استقاللش استفاده غلط خواهد كرد ،كارش به فساد در زمين و
خونريزى خواهد كشيد ،گفتند :در حاىل كه ما با انهامك كامل به تعميل اوامر الهى
مى پردازيم ،به كار تقديس در زمين و مقابله با فساد و آلودگى ها مرصوفيم ،كارى
منانده كه انجام نشده ،چه نيازى به پيدايش مخلوق جديد به حيث خليفه و نائب
خواهد بود؟! و آن هم در حاىل كه احتامل آن نيز وجود دارد كه اين خليفه و نائب
مرتكب فساد و خونريزى شود!! مالئك از متامى برازندگى هاى شخصيت آدم عليه
السالم و امتيازات او نسبت به سائر مخلوقات اطالع دقيق نداشتند ،تنها اين قدر
دانسته بودند كه او خليفه خواهد بود ،يا از لفظ خليفه اين انتباه و برداشت را
گرفته بودند و يا به آنان گفته شده بود كه او مالك اراده و اختيار خواهد بود ،توان
كار نيك و بد را همزمان خواهد داشت ،چون شام نخواهد بود كه هيچ كارى را به
انتخاب و خواست خود انجام منى دهيد ،به همين دليل گفتند :او را خليفه مى
گامرى با آن كه شايد مرتكب فساد و خونريزى خواهد شد؟! اللّٰه متعال فرمود :من
آن چه را كه شام منى دانيد خوب مى دانم .شام از شايستگى ها و برازندگى هاى كه
به اين خليفه عنايت خواهم كرد اطالعى نداريد .مشاهده مى كنيد كه نه اين اعالم
و ابالغ به گونه مشوره با فرشته ها بود و نه كالم فرشته ها چون اعرتاض و انتقاد،
خداوند جل شأنه از مشوره ىب نياز است و فرشته ها از اعرتاض برئ .اين تعبري نيز ىب
دليل و ىب بنياد است كه مالئك با توجه به عملكردهاى جنها حدس زده اند كه شايد
آدم عليه السالم و اوالدش مثل جنها به فساد دست يازيده مر تكب خونريزى
خواهند شد ،براى اين تعبري هيچ دليل عقىل و نقىل ندارند ،آن چه از بيان قرآن درك
مى كنيم فقط اين است كه خداوند جل شأنه معلوماىت عنايت كرده بود كه باعث
ايجاد اين پرسشها نزد فرشته ها شده بود.
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• در اين آيت سه بار گفته شده كه آدم عليه السالم در زمين آفريده مى شود و
خالفت زمين به او سپرده مى شود ،يك بار از سوى خداوند جل شأنه و دو بار از
سوى مالئك ،اين كاىف است كه بگوييم :آدم عليه السالم در زمين آفريده شده و
خالفت زمين به او سپرده شده ،در هيچ آيه قرآن نه رصاحتاً چيزى مى يابيم كه
خالف اين مطلب باشد و نه تلويحاً و اشارتاً .خيىل عجيب است كه كىس خالف بيان
واضح و رصيح قرآن و تحت تأثري روايات ارسائيىل رفته و گامن كند آدم عليه السالم
در آسامن آفريده شده و سپس به زمين انتقال شده!!
• خداوند جل شأنه به آدم عليه السالم و نسل او نسبت به فرشته ها اين
فضيلت را عنايت كرده كه استعداد علمى اش فراتر و جامع تر از فرشته ها است،
استعداد شناخت هر چيز عامل و وضع نام خاىص براى آن در فطرت او تعبيه شده،
اما فرشته ها چنان اند كه به هر صنف شان فقط علم مختص به كار و مأموريت
خاص آن داده شده ،در باره چيزهاى ديگر هيچ چيزى منى دانند ،شناخت هر چيز و
نامگذارى بر آن از خصوصيات و برازندگى هاى انسان و وجه برترى و فضيلتش بر
فرشته هاست ،و دليل انتخاب او به عنوان خليفه زمين ،اين خصوصيت در هيچ
مخلوق ديگرى رساغ منى شود .براى خالفت زمين مخلوقى سزاوار است كه داراى اين
خصوصيت و برازندگى باشد ،مالئك قادر به انجام چنين مأموريتى نبودند و اين
شايستگى را نداشتند ،متأسفانه برخى پنداشته اند كه شايد بيان قرآن و قول فرشته
ها مشعر بر آن باشد كه فرشته ها خواسته اند خالفت زمين در اختيار آنان باشد و
به كىس ديگر سپرده نشود!! خداوند جل شأنه خواست آنان را رسزنش و مالمت
كند ،و براى شان ثابت كند آدم عليه السالم نسبت به شام سزاوارتر است ،پس نام
هاى متامى اشياء را مخفيانه به آدم عليه السالم ياد داد ،سپس از فرشته ها در باره
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اين نامها پرسيده ،فرشته ها ناكام شده اند و او پريوز اين آزمايش!! در حاىل كه اين
مكامله نه پرسش و پاسخ بود ،نه امتحان كانكور ،نه فرشته ها چنان اند كه در برابر
پروردگار شان جسارت كنند و به مخالفت بپردازند ،و مأموريتى براى خود بخواهند،
و نه با چنين آزموىن برازندگى و شايستگى آدم عليه السالم به اثبات مى رسد .متامى
آراء از روايات خراىف ارسائيىل اقتباس شده ،در متامى اين آراء هم امور خالف عقل و
عدل به خدا منسوب شده و هم كارهاى گنه آلود به فرشته ها ،و افزون بر همه
تعبريهاى نادرست و خالف واقع از آيات قرآن ارائه شده ،اللّٰه متعال نه كارى خالف
عدل مى كند و نه خالف عقل ،تعبري آنان هم مناىف عدل است هم خالف مشاهده،
امتحاىن كه در آن به يىك نقل داده شود آزمون مناىف عدالت است ،عالوه بر آن ما
عمالً مشاهده مى كنيم كه نامگذارى كار انسان است نه اين كه به آدم عليه السالم
و اوالدش نامهاى متامى اشياء تفهيم شده ،به چند دليل:
• اگر اين نامها از سوى خود آدم نه بلكه از سوى خداوند جل شأنه وضع شده
بود بايد اين نامها تا قيام قيامت ميان اوالد او متداول مى بود ،اوالد عرب و عجم او
بايد نامهاى مشابه را به كار مى گرفتند و زبان همه يكسان مى بود ،اما عمالً مى
بينيم كه نه زبان شان يىك است و نه نامهاى شان ،منى دانم اينها چگونه و چرا
جسارت مى كنند كه آيات قرآن را به نحوى تعبري مى كنند كه صد در صد خالف
مشاهده و واقع است؟!!! تعليم نامها به آدم عليه السالم بايد صد در صد هامنگونه
باشد كه امروز به اوالد او مى آموزد ،داستان آدم عليه السالم داستان پدر انسان
يعنى خود انسان است ،و براى آن در برابر ما فرزندان او قرار گرفته كه از طريق اين
داستان به ما تفهيم گردد كه اين و آن نعمت الهى شامل حال شام گرديده ،بر متامى
مخلوقات به شام فضيلت دادم ،حتى بر فرشته ها هم ،شناخت هر چيز و وضع نام
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مناسب بر آن خصوصيت و برازندگى است كه جز شام به هيچ مخلوقى داده نشده،
به گونه اى كه اللّٰه متعال به اوالد آدم عليه السالم نامهاى اشياء را امروز مى آموزد
همين گونه به آدم عليه السالم آموخته ،هر فرزند آدم عليه السالم كه به دنيا مى
آيد حتى در نخستين روزهاى پيدايشش به هر چيزى دست دراز مى كند ،اين سو و
آن سويش را مى نگرد ،نامى بر آن مى گذارد ،براى مادر ،پدر ،نان و آب نامهاى
دلخواهش را وضع مى كند ،در ابتداء غذا و آبش را با گريانش مى طلبد ،زماىن كه
كمى بزرگرت شد براى اشياء مورد نيازش نامهاى كوچك كوچىك وضع مى كند كه براى
تفهيم مادرش به كار مى برد ،اگر مادر و پدرش زبان خودشان را بر او تحميل نكنند
براى خود زبان و نامهاى جديد اخرتاع خواهد كرد .معنى تعليم نامها به آدم عليه
السالم چنين است نه آن گونه كه در روايات ارسائيىل آمده و برخى از مفرسين ما
آن را كاپى كرده اند و تعبريها و تفسريهاى نادرست آنان امروز مستمسك افرادى
چون عزيز ياسين قرار گرفته.
• مى دانيم كه علم متامى اشياء جز خداى متعال براى احدى مقدور و ممكن
نيست ،آدم عليه السالم و اوالدش اين توان را ندارند كه نامهاى متامى اشياء را بدانند
وحفظ كنند ،حافظه اش اين ظرفيت را ندارد.
• اين اصل را بايد همواره در نظر داشته باشيم كه قرآن آخرين معيار و مالك
تشخيص حق و باطل است ،هر اختالف؛ در رابطه به هر قضيه اى بايد به قرآن
محول شود ،تنها سخنى را حق بخوانيم كه موافق قرآن باشد ،هر روايت بايد در
محك قرآن سنجيده شود ،تنها روايتى را معترب بخوانيم كه مغايرت ،تناقض و تعارىض
با قرآن نداشته باشد ،نه اين كه روايت را اصل بگرييم و آيت را فرع و آيت قرآن را
به نفع روايت تأويل كنيم! اين كاريست كه اهل كتاب مرتكب شدند و در نتيجه
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اش كتاب خدا را كنار گذاشتند و به روايات متعارض با كتاب چسپيدند و دچار
اختالفات شدند .حاشا و كال كه صحابه سخنى گفته باشند كه قرآن نه گفته ،صحابه
نخستين دانش آموزان و حامالن قرآن بودند ،بيش از هر كىس ديگرى آن را بهرت و
خوبرت فهميده اند ،از زبان كىس باملواجه شنيده اند كه اين قرآن بر او نازل شده،
چگونه ممكن خواهد بود كه آنان حرىف خالف قرآن گفته باشند؟! اگر گاهى با
روايتى روبرو شويم كه با قرآن هآمهنگى و همخواىن ندارد؛ به جاى آن كه آيات
قرآن را به مذاق چنين روايتى تأويل كنيم بايد ىب درنگ و بدون احساس واهمه و
تشويش بگوييم :يا راوى اشتباه كرده و يا مروى عنه سخن اهل كتاب را بيان مى
كرده و شنونده گامن كرده كه اين سخن و رأى خود گوينده است ،به ديگران چون
سخن و رأى او انتقال داده .خيىل از روايات را مى يابيم كه در اصل روايات اهل
كتاب است وىل به صحابه منسوب شده اند.
• تفسري (علم آدم االسامء كلها) را بايد قبل از همه در خود قرآن جستجو كنيم و
ببينيم كه (علًم) به كدام معنى آمده و چه مطلبى را افاده مى كند ،تعليم باملواجه
و رو در رو ،و از طريق تكلم ،يا القاء و تعليم فطرى؟ ،قرآن چنان است كه برخى
برخى ديگرش را تفسري و توضيح مى كند ،در اين رابطه نيز وضاحت بسنده و كاىف
در جلو ما مى گذارد ،در روشنايى آيات ديگر قرآن فهم دقيق اين مطلب سهل و
آسان است كه تعليم اسامء به آدم عليه السالم چنان بوده كه همين اكنون به اوالد
او مى آموزاند ،هامنگونه كه بيان و سخن گفنت را به اوالد او مى آموزاند ،كه قرآن
در باره آن مى فرمايد( :علمه البيان :سخن گفنت را به او آموخت) .يعنى خداوند
متعال استعداد سخن گفنت را در فطرت و ساختار انسان به وديعت گذاشته ،چنانچه
مشاهده مى كنيم اين آموزش به گونه اى نيست كه انسان از روز نخست پيدايشش
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قادر به سخن گفنت باشد ،بلكه تدريجاً مى آموزد و تواناىئ هاى سخن گفتنش آهسته
آهسته انكشاف مى يابد ،قطعاً و صد در صد همين گونه استعداد معرفت اشياء و
نامگذارى اشياء را به او داده است .نه اين كه معرفت متامى اشياء و نامهاى شان از
قبل ،يكجا و به گونه الهامى به او آموخته شده!!!
از آيه  33به وضوح متام فهميده مى شود كه مالئك از امتياز و برازندگى آدم
عليه السالم و تفوق استعداد و ظرفيت علمى اش آگاه نبودند ،منى دانستند كه بنابر
چه شايستگى هايى اين مخلوق جديد به مقام خالفت زمين برگزيده خواهد شد،
تنها با توجه به (اختيار) و استقاللش پنداشته اند كه مبادا در زمين باعث فساد و
خونريزى شود ،اين پندار نادرست و ىب بنياد است و هيچ منشأى در قرآن براى آن
رساغ نداريم كه گويا فرشته ها خواهان تفويض اين منصب و مأموريت به آنان
بودند.
در رابطه به آيه  34سوره بقره چند مطلب شايان توجه و اهتامم جدى است:
• مراد از سجده فرشته ها براى آدم عليه السالم تنها و تنها اظهار اطاعت و
انقياد است ،نه پيشاىن بر زمين گذاشنت ،زيرا فرشته ها و ابليس نه در ساختار شان
شبيه انسان اند و نه سجده شان شبيه سجده انسان ،سجده خورشيد ،ماه ،ستاره ها،
درختها و كوهها نيز شبيه به سجده انسان نيست ،اختالف در اين رابطه كامالً ىب
ربط و بيهوده است كه آدم عليه السالم مسجود بود يا قبله ،سجده مالئك به آدم
عليه السالم بود يا براى آدم وىل در برابر اللّٰه متعال؟ چون اسالم هيچ مسجودى
ديگر جز خدا را منى پذيرد و كىس ديگر را سزاوار چنين سجده اى منى داند.
• از اين آيه متربكه اين مطلب نيز به آساىن اخذ مى گردد كه مقام و منزلت
مالئك در اين عامل چنان است كه انقياد و سجده آنان در برابر كىس مرتادف انقياد
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هر چيز آسامنها و زمين در برابر اوست ،سجده شان در برابر آدم عليه السالم به اين
معنى است كه همه چيز عامل مسخر و منقاد او مى شوند ،چون متصل آن گفته شده
كه جز ابليس همه سجده كردند ،يگانه كىس كه از سجده رسباز زد ابليس بود،
ديگران در برابر آدم مسخر شدند ،در آيات متعدد قرآن مشاهده مى كنيم همين
مطلب به الفاظ گوناگون در برابر ما جلوه مى كند و نشان مى دهد كه همه چيز
آسامنها و زمين براى انسان مسخر گرديده.
• اين آيات گرامى و پرمايه به ما مى آموزاند كه نخستين گناه بر روى زمين گناه
تكرب بود ،و نخستين كىس كه بنابر اين گناه از رحمت الهى رانده شد ابليس متكرب
بود .متكرب كيست؟ كىس كه نسبت به ديگرى خود را بهرت و برتر شمرد ،قوم خود را
نسبت به قومى ديگر ،تبار خود در مقايسه به تبارى ديگر ،خود را نسبت به ديگرى
بهرت و برتر شمردن هامن كارى است كه قبل از ديگران و براى نخستين بار شيطان
مرتكب شد .در سوره اى كه اين آيات بخىش از آن است مشاهده مى كنيد كه
رسداران مغرور بنى ارسائيل از پذيرفنت زعامت طالوت عليه السالم انكار مى كردند و
خود را سزاوارتر و شايسته تر به احراز اين مقام مى خواندند ،با اين كار تجربه
شيطان را تكرار مى كردند ،اين داستان چون منونه تاريخى براى رسگذشت شيطان و
تكرب اوست.

آيا ابليس از زمره فرشته ها بود؟
حال در روشنايى اين رشح و تفسري؛ اعرتاض و نقد ىب مايه و ىب رس و پا عزيز
ياسين را به ارزياىب بگرييد كه مى نويسد :درآيت ىس و چهارم اين سوره به موضوع
سجده مالئک به آدم و رسکىش إبليس از امر اللّٰه در اين زمينه ،پرداخته شده است
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که ذيالً آنرا بررىس مينامييم.
َ
َ
ْ
ْ
ۡ َ َ
ۡ َۡ
َ َ
َُ
ۡ ُ ۡ ۡ َ ٰٓ َ ۡ ُ ُ
َ
ِيس أبَ َٰي َوٱستك َب َر َوكان ِم َن
ِإَوذ قلنَا ل ِل َمل ِئك ِة ٱسجدوا ٓأِلد َم ف َسجدوا إِال إِبل
ۡٱل َ َٰكفر َ
ين * البقرة34 :
ِِ
و چون فرشتگان را فرموديم براى آدم سجده كنيد پس به جز ابليس كه رس باز زد و
كرب ورزيد و از كافران شد [همه] به سجده درافتادند 34
پرواضح است که در روند افسانه آفرينش آدم ،اين فرمايش به گونه يى ناگهاىن
مطرح گرديده است .و از آنجا که در ضمن آيتهاى مربوط به اين افسانه ،هدف و
منظور از صدور فرمان سجده به آدم مشخص نگرديده است ،افسانه را غموض و
رسدرگمى يى فراگرفته است که نا هنجاريهاى دوگانه زيرين را بار مى آورد:
نخست اينکه صدور فرمان سجده به آدم نشاندهنده آنست که اللّٰه کس
ديگرى را غري خودش نيز مستحق پرستش دانسته به پديده رشک مجال و مجوز مى
دهد زيرا سجده کردن عمده ترين مناد از مناسک عبادت به شامر مى آيد.
دوم اينکه به گواهى قرآن ،مالئک هيچگاه در برابر اللّٰه عصيان و نافرماىن منى
کنند ،چنانکه در آيت ششم سوره ال َّتحرِيم آمده استَ . . . .:ال ي ْع ُصونَ اللّٰه َما اَ َم َره ْم
َوي ْف َعلُونَ َما ي ْو َم ُرونَ  .يعنى دربرابر امر خدا عصيان منى کنند و آنچه را که به آن
فرمان داده مى شوند إجراء ميناميند ،پس چرا إبليس از امر اللّٰه رس باز زد و آنچه را
که به ا و فرمان داده شده بود إجراء ننمود ،حال اينکه از منت آيت دانسته مى شود
که او نيز از طائفه مالئک بوده است ،هرچندکه مفرسين قرآن هنگام تفسري اين
آيات . . . .تالش ورزيده اند تا او را شامل طائفه جنيان منوده روى اين تناقض آشکار
نيز پرده بيفگنند!!
جناب عزيز ياسين! فهم تو از قرآن و آموزه هاى ابتداىئ اش تا اين پيامنه ىب
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مايه است كه منى داىن در قرآن سه طائفه جداگانه انسان ،فرشته و جن به عنوان
ذوات متفاوت از همديگر ،داراى ساختارها ،مشخصات و مواصفات جداگانه و
متفاوت از هم به بحث گرفته شده اند ،در اين آيه و آيات متعدد ديگر قرآن به اين
تفاوتها اشاره شده ،از جمله اين تفاوتها اين كه انسان از تراب (خاك) ،جن از مارج
من نار :شعله آتش و فرشته از نور آفريده شده ،و حتى به مطلب واضح اين آيه نيز
اعتنايى نداشته اى كه مى فرمايد :كان من الجن :ابليس از طائفه جن بود!! آيا براى
انسان باشعور همين كاىف نيست كه جن را از زمره مالئك حساب نكند.
اين را نيز منى داىن كه در قاموس قرآن سجده تنها به معنى پيشاىن بر زمين
گذاشنت و در پاى كىس افتادن نيست ،اگر تنها اين معنى را داشت نه براى فرشته ها
و جن به كار مى رفت و نه براى خورشيد ،ماه ،ستاره ها ،درختها و كوهها!! چون
اينها نه پيشاىن دارند ،نه مهره هاى ستون فقرات ،نه زانوى كج شونده ،تا كمر خم
كنند و پيشاىن بر زمين بگذارند . . .قرآن مى فرمايد:
َ َ َٰ َ َٰ َ ۡ َ ۡ ٗ َ َ ۡ ٗ َ َ َٰ ُ ُ ۡ ُ ُ َ َ
َ ّٰ َ ۡ ُ ُ َ
ض طوعا وكرها و ِظللهم بِٱلغد ِو وٱٓأۡلصالِ ۩*
ول ِلهِ يسجد من فِي ٱلسمو ِت وٱٓأۡلر ِ
الرعد15 :
آنچه در آسامنها و زمين است  -خواه ناخواه  -براى خدا سجده مى كنند و سايههاى
شان نيز ،بامدادان و شامگاهان.
از فحوى اين آيه به وضوح بر مى آيد كه سجده در اين جا براى افاده اطاعت و
انقياد فطرى و طبيعى متامى مخلوقات آسامنها و زمين آمده ،كه طوعاً و كرهاً در
برابر سنن الهى و فرامين تكوينى اش مطيع و منقاد اند ،نه تنها فرشته ها و
انسانهاى مؤمن و مسلامن بلكه افرادى كافر و مرتدى چون عزيز ياسين نيز ،نه تنها
مخلوقات بلكه سايه هاى شان نيز ،كه همچون خود آنها طبق سنن الهى منايان مى
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شود ،دراز و كوتاه مى شود و پنهان مى گردد.
در آيه بعدى نيز همين مطلب را با رشح و بسط بيشرت مشاهده مى كنيد:
َ
َ َ َ ْ َ ٰٓ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ
َ ّٰ َ ْ ُ ُ َ
ََ
ۡ
ض ِمن دٓاب ٍة وٱلمل ِئكة وهم ال يستكبِرون*
ول ِلهِ يسجد ما فِي ٱلس َٰم َٰو ِت وما فِي ٱٓأۡلر ِ
النحل49 :
و آن چه از جنبنده ها در آسامنها و زمين است براى خدا سجده مى كنند و فرشته
ها نيز ،و خود بزرگ بينى منى كنند.
اين را نيز نخوانده اى كه مى فرمايد:
َ َ َ ۡ َ ٰٓ َ ُ ُ ُ َ ۡ ُ َ
ف َسجد ٱل َمل ِئكة كل ُه ۡم أج َمعون :پس متامى فرشته ها جمعاً سجده كردند ،اگر قرآن
جن را از زمره مالئك مى گرفت هرگز الفاظ كلهم اجمعون را براى بيان سجده متامى
مالئك به گونه مجموعى به كار منى برد ،استثناى ابليس به معنى آن نيست كه او از
زمره فرشته ها بود و رسكىش كرد ،چون فرشته ها رسكىش منى كنند ،به اين معنى
است كه در متامى كائنات هيچ چيزى جز ابليس از انقياد در برابر آدم اباء نورزيد،
همه يكجا با فرشته ها رس اطاعت خم كردند و مسخر آدم شدند.

قرآن و اقتباس از تورات
عزيز ياسين و استادان مسترشقش سخن فرسوده قريش مكه را زمزمه مى كنند
كه قرآن از آنان چنين حكايت مى كند:
َ َ ُ ْ َ َ َٰ ُ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٗ َ َ ٗ
وقالوا أس ِطير ٱٓأۡلول ِين ٱكتتبها فهِي تملي عليهِ بكرة وأ ِصيَل * الفرقان5 :
گفتند( :قرآن) افسانههاى پيشينيان است كه خواسته است آن را برايش بنويسند ،كه
اينها سحرگاهان و شامگاهان بر او خوانده مى شود.
َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ ََٰ َ َ ٞ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ ُ َ ُ َ ٞ
ولقد نعلم أنهم يقولون إِنما يعل ِمهۥ بشر ۗ لِسان ٱل ِذي يلحِدون إِليهِ أعج ِمي وهذا
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َ ٌ
ان َع َرب ٞي ُمب ٌ
ين * النحل103:
ل ِس
ِ ِ
و به يقين مى دانيم كه ايشان مىگويند :جز اين نيست كه اين قرآن را انساىن به او
مى آموزد .زبان كىس كه (آموزش قرآن را) به او نسبت مى دهند غري عرىب است و
اين (قرآن) به زبان عرىب واضح و روشن!!
او مى نويسد :شواهد فراواىن وجود دارد که محمد بن عبداللّٰه افسانه هايى را
از تورات و انجيل شنيده و بدون اينکه پريامون آن غور و دقت منايد ،آنرا به گونه
يى ناقص در قرآن إنعکاس داده ا ست .چنانکه همين مفکوره سجده مالئک به آدم
ظاهراً از درک نادرست وى از آنچه در انجيل (عهد جديد)  -عربانيان  - 1 -آيت 6
آمده است ،نشأت گرفته است ،چه در آنجا آمده است . . .:هنگامى که فرزند ارشد
او به جهان مى آمد ،فرمود" :همه فرشتگان خدا او را پرستش منايند! "در اينجا
موضوع سجده به آدم ىن بلکه پرستش عيسا از جانب مالئک مطرح است و محمد
(ص) همينکه ايرنا شنيده است گامن برده است که پرستش شونده و يا سجده
شونده آدم بوده است نه عيسا ،لذا بايک نسخه بردارى ناقص و عجوالنه آنرا وارد
قرآن منوده است و غافل از اين بوده است که اين امر به تناقضاىت خواهد انجاميد
که اساس ديانتش را به لرزه در خواهد آورد.
نقاد پر رو كه نه از قرآن چيزى مى فهمد و نه از بايبل پر از خرافات؛ اين
مجموعه (تورات و انجيل تحريف شده)؛ مايه در كيسه اش دارد ،منى داند كه قرآن
بيش از نود در صد بايبل را ترديد و تصحيح منوده ،هيچ قصه اى را در قرآن رساغ
نداريم كه از لحاظ محتوى قصه و خم و پيچ ها و فراز و نشيبهايش شبيه قصه اى
در بايبل باشد ،و نتيجه گريى ها از قصه در هر دو شباهت هايى با هم داشته
باشند ،اگر منونه آن را در بايبل بيابيم منونه خيىل ناقص خواهد بود ،قصه هاى بايبل
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افسانه هاى ىب محتوى و بيهوده ،مملو از خرافات و حتى مسخره اند و اكرثاً به قصد
بيان تاريخ قوم بنى ارسائيل و اثبات برترى اين قوم بر سائر اقوام آمده ،در حاىل كه
قصه هاى قرآن واقعى ،آموزنده ،هدفمند ،پر محتوى و مطابق واقع است .محور
قصه هاى بايبل قوم بنى ارسائيل است و محور قصه هاى قرآن انسان ،در قصه هاى
قرآن دعوت انسان به سوى خدا مطمح نظر است و در قصه هاى بايبل اثبات اين
مطلب كه بنى ارسائيل فرزند بزرگرت خداست!! اگر شام داستان خلقت آدم عليه
السالم را در بايبل مطالعه كنيد و آن را در كنار قرآن بگذاريد دل و دماغ تان ىب
درنگ و بدون شك گواهى خواهد داد كه قرآن كتاب منزل الهى است و بايبل زاده
اذهان بيامر و ناىش از اوهام و خرافات.
جناب عزيز ياسين منى داند كه پيامرب عليه السالم در راه ابالغ رسالتش و دعوت
مردم به سوى خدا و دين حق و دست بردارى از رشك ،كفر ،نفاق ،ظلم و فساد با
موانعى بزرگى مواجه بود كه از باورهاى خراىف اهل كتاب و افسانه هاى غافل كننده
و فريبنده نشأت مى كرد ،باورها و افسانه هايى كه به شخصيت هاى بزرگ و
پيامربان گذشته منسوب شده بود ،بايد اين باورها را نقد مى كرد ،بايد اين افسانه
ها را تصحيح مى كرد ،منى توانست از كنار آن بگذرد و اعتناىئ به آن نكند ،اين ها
ميان اكرثيت مخاطبين او شائع شده بودند ،در هر محفل و هر خانه اى زمزمه مى
شدند ،اكرثيت مردم ديندار و خدا جو را بخود مرصوف ساخته بودند ،اگر قرآن به
اين افسانه ها پرداخته دليلش همين است ،پرداخنت به اين مسائل يك مجبوريت
بود ،تقاضاى زمان بود .اگر شام داستان خلقت آدم عليه السالم را در بايبل مطالعه
كنيد و آن را در كنار قرآن بگذاريد ،نه تنها دل و دماغ تان ىب درنگ و بدون شك
گواهى خواهد داد كه قرآن كتاب منزل الهى است و بايبل زاده اذهان بيامر و ناىش
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از اوهام و خرافات؛ بلكه به زودى خواهيد فهميد كه قرآن براى تصحيح باورهاى
خراىف كه در باره چگونگى خلقت ،مخصوصاً آفرينش آدم عليه السالم ميان
مخاطبينش شائع بود؛ به اين موضوع پرداخته و حقيقت را منايان كرده است.
عزيز ياسين و امثال او از درك اين واقعيت عاجز اند ،معلومات ناقص شان از
قرآن و بايبل باعث شده تا به نقد منحط رو آورند ،از اعرتاض او منايان است كه او
حتى اين را نيز منى داند كه موضوع خلقت آدم عليه السالم در كجاى بايبل آمده و
به چه صيغه اى ،بيان قرآن در رابطه به سجده فرشته ها براى آدم را اقتباىس ناقص
از اين سطر انجيل مى خواند . . .:هنگامى که فرزند ارشد او به جهان مى آمد،
فرمود" :همه فرشتگان خدا او را پرستش منايند! "!!! عجيب پر رويى و بذله گويى و
نافهمى!! در حاىل كه داستان خلقت آدم در نخستين كتاب بايبل و تحت عنوان
كتاب پيدايش آمده ،بياييد اين داستان را به بررىس بگرييم تا تهافت اين اعرتاضات و
ىب مايه گى بيان بايبل در باره خلقت را به خوىب درك كنيم ،الفاظ بايبل چنين است:
 . . .سرانجام خدا فرمود« :انسان را شبيه خود بسازيم ،تا بر حيوانات زمين و
ماهيان دريا و پرندگان آسمان فرمانروايﯽ كند 27 » .پس خدا انسان را شبيه خود
آفريد .و انسان را زن و مرد خلق كرد 28و ايشان را بركت دادﻩ ،فرمود« :بارور و
زياد شويد ،زمين را پُر سازيد ،بر آن تسلط يابيد ،و بر ماهيان دريا و پرندگان
آسمان و همه حيوانات فرمانروايﯽ كنيد 29 .تمام گياهيان دانهدار و ميوﻩ های
درختان را برای خوراک به شما دادم 30 ،و همه علفهای سبز را به حيوانات و
پرندگان و خزندگان بخشيدم 31 » .آنگاﻩ خدا به آنچه آفريدﻩ بود نظر كرد و كار
آفرينش را از هر لحاظ عالﯽ ديد .شب گذشت و صبح شد .اين ،روز ششم بود .به
اين ترتيب آسمانها و زمين و هر چه در آنها بود ،تكميل گرديد 2 .با فرارسيدن روز
67

هفتم ،خدا كار آفرينش را تمام كرده ،دست از كار كشيد 3 .خدا روز هفتم را بركت
داده ،آن را مقدس اعالم فرمود ،زيرا روزی بود كه خدا پس از پايان كار آفرينش،
آرام گرفت 4 .به اين ترتيب آسمانها و زمين آفريدﻩ شد.
در اين چند سطر بايبل چند خطأ و حرفهاى بيهوده اى را مشاهده مى كنيم كه
از كالم الهى و حقيقت و واقع فرسخها فاصله دارد:
• نه خدا شبيه انسان است و نه انسان شبيه خدا ،خدا؛ خدا است و انسان
انسان ،خدا خالق است و انسان مخلوق ،خداى بزرگ آفريدگار متامى كائنات است و
انسان مخلوق كوچك روى زمين ،خدايى كه شبيه انسان باشد خداى حقيقى نه بلكه
زاده ذهن انسان است ،قرآن مى فرمايد :خدا مثل و مثال و همتا و همساىن در عامل
ندارد ،هيچ چيزى در اين عامل شبيه خدا نيست .متامى اقوام جاهل؛ از قوم نوح عليه
السالم تا امروز؛ مجسمه انسان را ممثل و جاگزين خدا گرفته اند ،خدايان هندوها و
بوداىئ ها مجسمه هاى انسانها اند ،آنان نيز تصويرى از خدا در ذهن خود ساخته
اند كه شبيه انسان است ،خداى آفريدگار آسامنها و زمين نه در ذات ،صورت و
هيئت شبيه انسان يا مخلوق ديگر است و نه در صفات و افعالش ،قرآن در رابطه
به اللّٰه متعال واهمه غلط مسيحيان و يهودان را با قاطعيت و رصاحت متام رد منوده
و مى فرمايد :اللّٰه متعال شبيه هيچ چيزى در اين عامل نيست و در محدوده اين
كائنات گسرتده هيچ چيزى وجود ندارد كه شبيه خدا باشد:
َٰ
َٰ
ۡ َ ُ ُ َ َٰ
ۡ َ
َ ُ َ َ َٰ َ َٰ َ ۡ َ َ َ َ ُ
ۡ ُُ
ض جعل لكم ِمن أنف ِسك ۡم أ ۡز َو ٗجا َو ِم َن ٱٓأۡلن َع ِم أ ۡز َو ٗجا يَذ َرؤك ۡم
فاطِ ر ٱلسمو ِت وٱٓأۡلر ِِۚ
َ
ۡ
ُ
َ
َ
فِي ِۚهِ لَ ۡي َ
س َكم ۡثلِهِۦ َش ۡيءَ ۖ ٞوهو ٱلسم ُ
يع ٱلب ِص ُير * الشورى11 :
ِ
ِ
چيزى شبيه مثال وى نيست ،و او بيناى شنواست.
• اين حرف كامالً ىب معنى است كه انسان بر حيوانات زمين ،ماهيان دريا و
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پرندگان آسمان فرمانروايﯽ دارد!! ادعاء بايبل خالف واقع است .معنى فرمانروايى
اين است كه فرمانروا دستور دهد و فرمانرب اطاعت كند ،نه حيوانات تحت فرمان
انسان اند ،نه ماهيان دريا و نه پرندگان آسمان ،اكرثيت شان از ما مى ترسند و مى
رمند ،قرآن حرف بايبل را تصحيح منوده و مى فرمايد :همه چيز آسامنها و زمين در
خدمت انسان و مسخر او اند ،ميان زير فرمان بودن و مسخر بودن تفاوت زياد
وجود دارد ،آفتاب در خدمت انسان است وىل زير فرمان او نيست .بياييد به نداى
روح پرور قرآن گوش دهيم كه در اين رابطه چه بياىن زيبا دارد:
َ َ ۡ َ َ ۡ ْ َ َ ّٰ َ َ َ َ َ ُ َ
َۡ ََ ُ َ ُ
َ َ َٰ َٰ َ َ
ۡ
ض َوأس َب َغ عل ۡيك ۡم نِع َمهۥ
ألم تروا أن ٱلله سخر لكم ما فِي ٱلسم َو ِت وما فِي ٱٓأۡلر ِ
َ َ َٰ
ۡ
َٰ ُ
ّٰ َ
َ ُٗ
َ َٰ َ ٗ َ َ َ ٗ َ َ َ َ
س من يُ َج ِدل فِي ٱللهِ بِغ ۡي ِر ِعل ٖم َوال هدى َوال كِت ٖب
ظهِرة وباطِ نة ۗ و ِمن ٱلنا ِ
ُ
منِير ٖ* لقمان20 :
آيا نديدهايد كه خداوند آنچه را كه در آسامنها و زمين است براى تان مسخر كرده
است و نعمتهاى پيدا و پنهانش را بر شام گسرتده و افزون ساخته است؟ برخى از
مردم چنان اند كه در باره خدا بدون هيچ گونه دانش و هدايت و كتاب روشن و
روشنگرى به جدال مى پردازند.
ۡ َ ٗ ُۡ َ
ََ ََ َُ َ
َ َٰ َ َ َٰ َ ۡ
َ َ َٰ َ َٰ َ َ
ض ج ِميعا ِمنه إِن فِي ذل ِك ٓأَلي ٖت لِقوٖم
وسخر لكم ما فِي ٱلسمو ِت وما فِي ٱٓأۡلر ِ
ََ َ َ
َيتفك ُرون * الجاثية13 :
و آنچه در آسامنها و آنچه در زمين است همه را از سوى خود براى تان مسخر كرده
است .يقيناً كه در اين نشانههايى براى كساىن است که مى انديشند.
در اين آيات به جاى حكمروايى و حكمراىن؛ لفظ تسخري به كار گرفته شده و
مى فرمايد :همه چيز زمين و آسامن را براى تان مسخر كرده ايم ،يعنى در خدمت
شام گامرده شده اند ،شب و روز مرصوف نفع رساىن به شام اند ،وجود و فعاليت
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آنان ضامن بقاء و حيات شام اند ،اگر آنها نبودند زندگى تان با تهديدهاى گوناگون
مواجه مى گرديد ،ما بر خورشيد و ماه تسلطى نداريم و فرمان منى رانيم ،اما هر دو
در خدمت ما اند ،به يقين مى توان گفت كه بيان تورات و انجيل اصىل حتامً شبيه
بيان قرآن بوده وىل نويسنده بايبل با الفاظ غلط آن را تعبري نادرست كرده است.
• اين دو سخن نويسنده بايبل نيز هم ناقص و غلط است و هم خالف واقع؛ كه
"تمام گياهيان دانهدار و ميوﻩ های درختان را برای خوراک به شما دادم ،و همه
علفهای سبز را به حيوانات و پرندگان و خزندگان بخشيدم" ،براى آن كه نه اين تنها
براى خوراك انسانهاست و نه آن تنها براى حيوانات ،پرندگان و خزندگان ،ما عالوه بر
بته هاى دانه دار از بته هاى ديگر نيز استفاده مى كنيم و آنها عالوه بر علف؛ دانه
و ميوه نيز مى خورند ،خيىل از پرندگان چنان اند كه تنها دانه مى خورند و علف
منى خورند ،و در حيوانات نيز خيىل ها به جاى علف گوشت مى خورند .اين تقسيم
و توزيع بايبل را نه ما مراعات مى كنيم و نه آنها ،اين تقسيم خالف واقع است،
كدام انسان خردمند و عاقل اين سخنان غلط و خالف واقع را سخن كتاب الهى
خواهد شمرد.
آخرين سطر فصل اول باب پيدايش اين است :آنگاﻩ خدا به آنچه آفريدﻩ بود
نظر كرد و كار آفرينش را از هر لحاظ عالﯽ ديد .شب گذشت و صبح شد .اين ،روز
ششم بود.
فصل دوم باب پيدايش به اين سخن مسخره آغاز مى شود :به اين ترتيب
آسمانها و زمين و هر چه در آنها بود ،تكميل گرديد .با فرارسيدن روز هفتم ،خدا
كار آفرينش را تمام كرده ،دست از كار كشيد .خدا روز هفتم را بركت داده ،آن را
مقدس اعالم فرمود ،زيرا روزی بود كه خدا پس از پايان كار آفرينش ،آرام گرفت.
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به اين ترتيب آسمانها و زمين آفريدﻩ شد.
در رابطه به اين حرفهاى بيهوده هر انسان باشعور اين اعرتاضات جدى را
خواهد داشت:
• بايبل با اين بيان خود از خدا كىس درست كرده كه در متامى عمرش فقط شش
روز كار كرده و در همين شش روز كار آفرينش را به امتام رسانده و با فرارسيدن
روز هفتم از كارش فارغ گرديده ،متامى امور عامل را به حال خود گذاشته و او براى
رفع ماندگى و خستگى اش به اسرتاحت پرداخته ،بايبل اين را نيز نگفته كه آيا اين
اسرتاحت تنها در هامن دوازده ساعت روز هفتم بود و يا تا امروز ادامه دارد ،از
الفاظ بيان چنان فهميده مى شود كه كارهاى خدايى در شش روز تكميل گرديده،
پس از آن از كار دست كشيده ،كارى منانده بود كه خداى بايبل برخيزد و رخصتى
اش را به پايان برد!!
• بايبل خدايش را بر انسان قياس كرده ،چنانچه انسان با كار فوق توانش خسته
مى شود و براى رفع خستگى اش به رخصتى و فراغت رضورت دارد ،ضعف و ناتواىن
اش باعث شده تا در هر هفته يك روز كارهايش را تعطيل كند ،خداى بايبل نيز بايد
شبيه انسان باشد ،شش روز كار كرد و روز هفتم اسرتاحت!! كدام انسان عقلمند و
باشعور كىس را به عنوان آفريدگار آسامنها و زمين خواهد پذيرفت كه نويسنده
بايبل به تصوير كشيده ،خدايى كه ماندگى و خستگى بر او طارى مى شود و به
اسرتاحت مى پردازد؟!!
• در حاىل كه ما عمالً مشاهده مى كنيم كه جريان پيدايش به گونه متواتر ادامه
دارد ،هيچ تعطل و توقفى در آن رومنا منى شود ،حتى براى يك ثانيه نيز ،به هر
سوى اين عامل كه نگاه كنيم مى بينيم كه پيدايش مخلوقات ىب شامرى هر ثانيه
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تحقق مى يابد ،از هيچ آغاز مى شود ،دستهاى نامرىئ آهسته آهسته آن را بزرگرت و
بزرگرت مى سازد ،به سوى كامل رشد مى دهد ،به بلند ترين قله ارتقاء و كاملش مى
رساند ،كار رضورى اى توسط آن انجام مى يابد ،رضورىت مرفوع مى گردد ،خألى با
آن پر مى شود ،از همين جا زوالش آغاز مى گردد ،به پريى ،فرسودگى و مرگ
محكوم مى گردد ،و جايش به ديگرى تخليه مى گردد ،پري و كهنه مى مريد و جايش
را به جوان و توامنند تخليه مى كند ،اين كار هر لحظه در هر سو و سمت عامل تكرار
مى شود ،ما و هر انسان ديده ور در وراء متامى اين مظاهر؛ آثار ترصف مسلسل و
متواتر ذات آفريدگار و خالق ،و نشانه هاى ملموس ربوبيت و پرورش را مشاهده
مى كنيم ،پريوان بايبل و همطرازان عزيز ياسين بگويند :اينها كار كيست؟ خود
بخود انجام مى يابند يا پروردگار عامل انجام مى دهد؟ بياييد ادعاء پوچ و ىب محتوى
بايبل را با اين بيان علمى قرآن به مقايسه بگرييد كه مى فرمايد:
َۡ
َ َ َٰ َ َٰ َ ۡ ُ َ ۡ ُ
َُُۡ َ
ض كل يَوٖم ه َو فِي شأ ٖن * الرحمن29:
يَسلهۥ من فِي ٱلسمو ِت وٱٓأۡلر ِِۚ
هر ىك در آسامنها و زمين است حوائج شان را از او مى طلبند ،وى هر روز مرصوف
كاريست( ،يعنى همواره در حال انجام امور است).
اللّٰه متعال به حوائج متامى مخلوقات آسامنها و زمين پاسخ مى گويد ،خود به
رفع احتياجات شان مى پردازد ،نيازمندى هاى شان را رفع و رضورتهاى شان را
مرفوع مى سازد .هر كار اين عامل را ،هر لحظه ،خداوند جل شأنه خود و با فرمان
مستقيمش انجام مى دهد ،چنان نيست كه امور عامل را به حال خود گذاشته باشد ،و
او هيچ مداخله و ترصىف در آن منى كند ،بلكه هر كار ،چه خرد و چه بزرگ ،به اراده،
إذن ،حكم ،قدرت و ترصف مستقيم وى انجام مى يابد ،وى سبحانه و تعاىل يك
لحظه نيز از اداره امور عامل و حفظ و پرورش آن غافل منى شود.
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در آيه  255سوره البقره مى خوانيم:
ُ
َ َ ُ ۡ ُ ُ َ َ َٰ َ َٰ َ ۡ َ َ َ َ ُ
ود ُهۥ ح ِۡف ُظ ُه َما َو ُه َو ۡٱل َعل ُِي ۡٱل َع ِظ ُ
يم *
 ...و ِسع كر ِسيه ٱلسمو ِت وٱٓأۡلرض ۖ وال يـ
البقرة255 :
 ...كرىس (اقتدار و حكمروايى) اش بر متامى آسامنها و زمين حاوى است ،و نگهدارى
اينها وى را درمانده منى سازد و او بلند مرتبه سرتگ است.
َ َ َ ُ ُ ّٰ ُ َ
َ
َ َ َ َ َ َٰ َٰ َ ۡ َ
َ ََ ُ ۡ ََ ََ َۡ ۡ
شۖ
إِن ربكم ٱلله ٱل ِذي خلق ٱلسم َو ِت وٱٓأۡلرض فِي ِست ِة أياٖم ثم ٱستو َٰى علي ٱلعر ِ
َۡ َ َ َ َ َ ۡ ُُ ُ َ ٗ َ َ
َ َ َٰ
َ
ۡ
ََ
ٱلش ۡم َ
س َو ۡٱل َق َم َر َوٱلن ُ ُج َ
وم ُم َسخر ِت ۢ بِأ ۡم ِرهِۦ ۗ أال
ُيغشِ ي ٱليل ٱلنهار يطلبهۥ حثِيثا و
لَ ُه ۡٱل َخلۡ ُق َوٱٓأۡل ۡم ُر ۗ َت َب َار َك ٱللّٰ ُه َر ُب ۡٱل َ َٰعلَم َ
ين * االعراف54 :
ِ
پروردگار تان خداوندى است كه آسامنها و زمين را در شش روز آفريد ،سپس بر
عرش استوى كرد( ،تدبري امور عامل را در دست گرفت و به اداره جهان هستى
پرداخت) .روز را با (پرده تاريك) شب مى پوشاند و شب شتابان در پى روز مى
افتد ،خورشيد و ماه و ستارگان مسخر فرمان وى اند .آگاه باشيد كه هم آفرينش به
او تعلق دارد و هم (اداره) امور ،پروردگار عامل مبارك و بركتناك است.
مشاهده مى كنيد كه بايبل ادعاء دارد كه اللّٰه متعال پس از شش روز كار
آفرينش مانده شد و روز هفتم به اسرتاحت پرداخت ،اما قرآن در رد ادعاء غلط و
نادرست بايبل مى فرمايد كه اللّٰه متعال پس از آفرينش آسامنها و زمين به اداره
امور عامل پرداخت ،بر عرش سلطنت متامى كائنات استوى كرد ،وى هم خالق است و
هم مالك و حاكم ،چنانچه پيدايش مخلوقات خاصه اوست هامنگونه حاكميت و
حكمروايى و اداره و تدبري امور عامل كار اوست ،شب و روز به امر او مى آيند و مى
روند ،خورشيد ،ماه و ستارگان را او اداره مى كند ،خداوند متعال هم خالق است و
هم پروردگار و نگهدار عامل.
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مشاهده مى كنيد كه قرآن اين عامل را چنان معرىف مى كند كه ملك خداست و
وى سبحانه و تعاىل خالق ،مالك و حاكم آن ،هر كارى به اراده و إذن او انجام مى
شود ،اگر خورشيد طلوع مى كند و غروب ،اگر ابرها در آسامن از سمتى به سمتى
مى جنبند ،برف و باران از آن مى بارد ،اگر بته و درخت از زمين مى رويد و دانه و
ميوه تحويل مى دهد ،اگر جانداران آفريده مى شوند ،منو مى يابند به آخرين قله
ارتقاء شان مى رسند و به مرگ محكوم مى شوند . . .هر كارى به اراده پروردگار عامل
و إذن و توفيق وى انجام مى يابد ،اين بيان ادعاء بايبل را از بنياد رد مى كند كه
اللّٰه متعال سلسله پيدايش را پس از شش روز نخستين متوقف كرد ،خسته شد و
اسرتاحت كرد!!! مى بينيد كه تعريف بايبل از خدا و ذات و صفات او تا چه پيامنه
اى ناقص و خالف واقع است و بيان قرآن تا كدام حدى جامع و مطابق حقيقت ،آيا
انساىن خردمند خدايى را خواهد پذيرفت كه درمانده مى شود و از اداره امور ملك
خود غافل؟!!
بياييد حرفهاى بايبل را در باره خلقت آدم عليه السالم نيز به ارزياىب بگرييم،
بايبل تحت عنوان آدم و حوا ادعاء مى كند" :هنگامى كهخداوند آسمانها و زمين را
ساخت 5 ،هيچ بوته و گياهى بر زمين نروييده بود ،زيرا خداوند هنوز باران
نبارانيده بود ،و همچنين آدمى نبود كه روی زمين كشت و زرع نمايد؛  6اما آب از
زمين بيرون مىآمد و تمام خشكيها را سيراب مىكرد 7 .آنگاه خداوند از خا ِک زمين،
آدم را سرشت .سپس در بينﯽ آدم روح حيات دميده ،به او جان بخشيد و آدم،
موجود زنده ای شد 8 .پس از آن ،خداوند در سرزمين عدن ،واقع در شرق ،باغﯽ به
وجود آورد و آدمى را كه آفريده بود در آن باغ گذاشت 9 .خداوند انواع درختان
زيبا در آن باغ رويانيد تا ميوههای خوش طعم دهند .و در وسط باغ« ،درخت
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حيات» و همچنين «درخت شناخت نيک و بد» را قرار داد 10 .از سرزمين عدن
رودخانهای بسوی باغ جاری شد تا آن را آبياری كند .سپس اين رودخانه به چهار
رود كوچكتر تقسيم گرديد12 .و11رود اول «فيشون» است كه از سرزمين حَويله
مىگذرد .در آنجا طالی خالص ،مرواريد و سنگ جزع يافت مى شود 13 .رود دوم
«جيحون» است كه از سرزمين كوش عبور مى كند 14 .سومين رود« ،دجله» است
كه بسوی شرق آشور جاری است و رود چهارم «فرات» است 15 .خداوند ،آدم را
در باغ عدن گذاشت تا در آن كار كند و از آن نگهداری نمايد17 ،و 16و به او گفت:
«از همه ميوههای درختان باغ بخور ،بجز ميوه درخت شناخت نيک و بد ،زيرا اگر
از ميوه آن بخوری ،مطمئن باش خواهى مرد» .
بياييد اين جمالت را كمى دقيقرت بررىس كنيم و ببينيم كه تا چه پيامنه اى ىب
معنى ،مبهم ،خالف حقيقت و شبيه افسانه هاى خياىل است!!
• ما هر لحظه با چشم خود مشاهده مى كنيم كه خداوند متعال جانداران را
چگونه مى آفريند ،چگونه نطفه اش را از خاك مرده مى آفريند ،چگونه و چه زماىن
روح در آن مى دمد ،و موجود زنده اى از آن مى سازد ،آيا آن چه ما با چشم خود
مشاهده مى كنيم با آن چه بايبل در باره خلقت آدم عليه السالم مى گويد مطابقت
و همخواىن دارد؟! آيا در رابطه به پيدايش جانداران سنت الهى چنان است كه
نخست م جسمه اش را مى سازد بعد از طريق بينى در او روحش را مى دمد و
موجود زنده از آن مى سازد؟! آيا نويسنده بايبل و باور كننده اش اين گونه آفريده
شده اند؟!! اگر آنان به گونه آفريده نشده اند كه بايبل مدعى آن است؛ جد آنان
آدم عليه السالم چرا بايد چنين آفريده شده باشد؟!! اللّٰه متعال انسانها ،حيوانات و
گياهان را به نحوى مى آفريند كه در بدو خلقت شان نطفه اى كوچىك مى باشد كه
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به چشم ديده منى شود ،به تدريج بزرگ مى شود و موجود كامىل از آن ساخته مى
شود ،چگونه و چرا باور كنيم كه خداوند متعال نخست مجسمه هاى متامى
جانداران را آفريده و سپس از طريق بينى شان در آنان روح دميده و زندگى به آنها
بخشيده؟!! اين پندار ابلهانه نه با عقل انسان سازگار است و نه با سنت مشهود و
تغيري ناپذير الهى در باره پيدايش جانداران.
• در فصل اول باب پيدايش گفته كه قبل از پيدايش آدم عليه السالم همه
جانداران به شمول گياهان و درختان آفريده شده اند ،وىل در اين جا عكس آن را
مى خوانيم كه مى گويد :در اثناى پيدايش آدم بر روى زمين هيچ گياه و بته اى
وجود نداشت!! خداوند پس از پيدايش او باغ عدن را آفريد!! تناقض رصيح و توجيه
ناپذير.
• از بيان بايبل چنان فهميده مى شود كه آدم عليه السالم در باغى بر روى زمين
مستقر گرديده ،همزمان با اين مى گويد كه خداوند جل شأنه در اين باغ در كنار
درخت هاى ديگر در وسط باغ (درخت حيات) و (درخت شناخت خوب و بد) را
نيز آفريد!! وىل ما بر روى زمين نه درخت حيات را رساغ داريم و نه درخت شناخت
خوب و بد را!! نويسنده بايبل و هوادارانش بگويند كه اين درختها در كجا اند؟!!
شام كدام درختى را به اين نام و صفت مى شناسيد؟در هيچ گوشه زمين چنين
درختى وجود ندارد ،درخت حيات ،درخت معرفت ،آب حيات و اوهام شبيه آن
افسانه هاى ىب بنياد و زاده وهم و خيال اند ،انسان چنان آفريده شده كه حتامً مى
مريد ،اللّٰه متعال آب و ميوه اى نيآفريده كه با خوردنش انسان به زندگى جاودانه و
ابدى نائل شود و از مرگ برهد!! معرفت انسان اكتساىب است ،به تدريج افزون مى
گردد ،از طريق تعليم ،تعلم ،آموزش ،و تجربه سطح معرفت و شناخت خوب و
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بدش ارتقاء مى يابد ،اللّٰه متعال ميوه اى نيآفريده كه با خوردنش ملكه معرفت و
شناخت خوب و بد در انسان ايجاد شود!! قرآن ادعاء بيهوده بايبل را رد مى كند و
بر عكس آن مى فرمايد كه اللّٰه متعال نه تنها جد انسان را از دستياىب به معرفت
مانع نشده بلكه او را به اين دليل خليفه زمين ساخت و بر متامى مخلوقات برترى
بخشيد و فرشته ها را به سجده در برابر او گامشت كه ملكه معرفت و علمش
نسبت به متامى مخلوقات به شمول فرشته ها نريومندتر و علمش جامع تر بود .در
نخستين آياىت كه بر پيامرب عليه السالم نازل گرديده و با نزول آن نزول قرآن آغاز
شده است چنين آمده:
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
ُ
َٰ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ۡٱق َرأۡ ب ۡٱسم َرب َك َٱل ِذي خلق * خلق ٱۡل َ
نسن ِمن عل ٍق * ٱقرأ وربك ٱٓأۡلكر ُم * ٱل ِذي
ِ
ِ ِ ِ
َ َ َ ۡ َ َٰ َ َ َ ۡ َ ۡ َ
َََ ََۡ
ۡ
ٱۡلنسن ما لم يعلم * العلق5 -1 :
علم بِٱلقل ِم * علم ِ
بخوان بنام پروردگارت كه بيافريد .انسانرا از اويخته اى (كتله اويخته به رحم)
آفريد .بخوان كه پروردگارت هست اكرم .آنكه بياموزاند با قلم .به انسان آموخت
آنچه منى دانست.
در اين آيات متربكه شاهد چند رهنمود اساىس هستيم:
الف :وحى الهى با دستور اقرأ :بخوان آغاز شده است كه مبين جايگاه مهم
خواندن در مكتب اسالم است.
ب :خواندن را بنام پروردگارت و با استمداد از او آغاز كن ،هامن پروردگارى كه
همه چيز را آفريده ،تو كه مخلوقى ،بايد خالق و آفريدگارى داشته باىش ،بنام آنكه
آفريدگار توست بخوان.
ج :از دستور اقرأ فهميده مى شود كه فرشته پيام آور بايد الفاظ وحى نخستين
را بشكل نوشته اى در برابر پيامرب عليه السالم قرار داده باشد .ابن زبري از عائشه
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رىض اللّٰه عنها روايت مى كند كه آغاز وحى بر پيامرب عليه السالم بشكل رؤياهاى
صادق بود ،رؤيا هايش چنان بود كه گويا صحنه ها را در روز روشن مشاهده مى
كند ،سپس به "تنهاىئ" متام يل شد ،شب ها و روز هاى زيادى را در غار حرا به
عبادت سپرى مى كرد .مقدارى خوردىن و آشاميدىن باخود مى گرفت و به كوه مى
رفت و مدىت را در آنجا در تنهاىئ مى گذراند ،بعد بسوى خديجه برمى گشت و
آذوقه بيشرتى با خود مى گرفت و به غار مى رفت ،ناگه روزى فرشته اى آمد و به
او گفت :بخوان! پيامرب عليه السالم مى فرمايد :گفتم :من خواندن بلد نيستم ،فرشته
مرا در آغوش خود محكم گرفت و تا آنگاه فرشد كه تاب مقاومتم سلب شد .سپس
مرا رها كرد و گفت :بخوان! گفتم :خواندن بلد نيستم .دوباره مرا در آغوش خود
گرفت و تا آنگاه فرشد كه حوصله ام رس رفت ،سپس مرا رها كرد و گفت :بخوان،
گفتم :خواندن بلد نيستم ،بار سوم مرا در آغوش گرفت و فشار داد تاجاىئ كه
حوصله ام رس رفت ،مرا رها كرد و گفت :بخوان بنام پروردگارت كه بيافريد ،انسا نرا
از لخته هاى خون آفريد ،تا آخر آيه پنجم "علم االنسان مامل يعلم" به انسان آنچه را
منى دانست آموختاند.
• از الفاظ حديث بوضوح فهميده مى شود كه نوشته اى در برابر پيامرب عليه
السالم قرارگرفته و از او خواسته شده تا آنرا بخواند ،اگر چنين منى بود لزومى
نداشت كه پيامرب عليه السالم بگويد :من خواندن بلد نيستم .برعكس مى گفت :چه
بخوانم ؟
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معنى اين سخن چيست كه انسان از علقه آفريده شده؟
• در رابطه به اين كه انسان را از علق آفريده؛ چند نكته درخور توجه است:
الف :قرآن پيدايش موجودات زنده را از آب و ماده نخستين پيدايش انسان را
خاك و آغاز خلقت او را از نطفه مى خواند ،بايد ببينيم چرا در اين آيه پيدايش
انسان را از علقه گرفته است؟ دو توجيه براى اين بيان داريم:
 1ـ تركيب ادىب ايجاب مى كرد كه كلمه هموزن و همرديف با كلمه خلق ،در
اخري آيه دوم مى آمد و هردو آيه را دوجمله هموزن و هم قافيه و داراى فراز و
نشيب همسان مى ساخت.
2ـ دو حالت خيىل متفاوت از همديگر ،انسان كامل و كتله اويخته به رحم را
در كنار هم گذارده و عقل آدمى را مخاطب قرار داده ،به او مى گويد :پروردگارى
كه كتله اويخته به رحم را رشد مى دهد و به انسان كامل درمىآرد ،همچنان با وحى،
قرائت و تعليم بالقلم انسان را به آنجا مى رساند كه موجود آگاه از ندانستنى ها
شود.
يىك از مسايل پيچيده كه تا هنوز انسان نتوانسته است براى آن جواب نهاىئ و
قاطع داشته باشد ،چگونگى آغاز حيات بر روى زمين و خلقت انسان است .قرآن در
اين رابطه ،بحث هاىئ دارد كه نه تنها به عطش علمى افراد مؤمن جواب مى گويد،
بلكه در برابر پژوهشگران و محققان ارسار هستى ،خطوطى را ترسيم و مبادى اى را
ارائه مى دارد كه اگر از طريق آن وارد شوند ،راه به هدف خواهند برد و به آنچه كه
از طريق ديگرى پى بردن به آن ممكن نيست ،دست خواهند يافت .از اعجازهاى
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علمى قرآن يىك هم بحث هاى دقيق اين كتاب الهى در مورد پديده هايى است كه
براى انسان ،پى بردن به حقيقت آن در زمان نزول اين كتاب ،مقدور و ممكن نبود و
به سالها سفر علمى و قرن ها تحقيقات عميق رضورت داشت تا به آنجا برسد كه
قرآن نشاندهى كرده است .بحث در مورد چگونگى آغاز خلقت انسان يىك ازين
مسائل است.
قرآن طى آيات متعددش در رابطه با ماده نخستين تركيب وجود انسان و حالت
قبل از حياتش چنين مى فرمايد:
ََۡ
َ
ۡ َُ َ
1ـ َ ...وجعلنَا ِم َن ٱل َما ِء كل ش ۡي ٍء ح ٍي  ...االنبياء30 :
هر موجود زنده اى را از آب آفريديم …
َ
َُ ُ َ َ
َ ۡ َ َ َٰ َ ۡ َ َ َ ُ
َ َ َ َ
اب ثم إِذا أنتُم بَش ٞر تنتشِ ُرون * الروم20 :
2ـ و ِمن ءايتِهِۦ أن خلقكم ِمن تر ٖ
و از آيات اوست كه شام را از خاك آفريد ،سپس ناگه برشى شديد منترش شونده.
ُ َ َََ ُ
3ـ ه َو ٱل ِذي خلقكم ِمن طِ ي ٖن * االنعام2 :
اوست آنكه شام را از گل آفريد.
ََ َ
ُ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ ُ ۡ َ ٗ
َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ
ُ َ َٰ َ
نس َن ِمن سلل ٖة ِمن طِ ي ٖن * ثم جعلنه نطفة فِي قرا ٖر مِكي ٖن *
ٱۡل
 -4ولقد خلقنا ِ
َٰ
َٰ
ٗ
ٗ
ُ َ ََۡ ُ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
َ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ثم خلقنَا ٱلن ۡطفة علقة فخلقنا ٱلعلقة ُمضغة فخلقنا ٱلمضغة ِعظ ٗما فكسونا ٱل ِعظ َم
َ ۡ ٗ ُ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ ً َ َ
اخ َر َفتَ َب َار َك ٱللّٰ ُه أَ ۡح َس ُن ۡٱل َ َٰخلق َ
ين * المؤمنون 12 :ـ 14
لحما ثم أنشأنه خلقا ء
ِِ
و يقيناً انسان را از چكيده و عصاره گل آفريديم ،سپس او را چون نطفه اى در
قرارگاهى استوار جاى داديم ،سپس نطفه را بصورت اويخته اى ،اين اويخته را به
شكل پارچه گوشت جويده اى ،و اين تكه گوشت جويده را به صورت استخواىن
درآورديم ،بعد اين استخوان را با گوشت پوشانديم ،سپس در پيدايش ديگرى او را
مى آفرينيم ،با بركت است خدا ،بهرتين سازندگان.
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َ َ ۡ َ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ
ٱۡل
نس ِن ِمن طِ ي ٖن * السجده7 :
 – 5ٱل ِذي أحسن كل شي ٍء خلقهۥ ۖ وبدأ خلق ِ
آنكه هر چه را آفريد زيبا و بهرتش ساخت ،و آفرينش انسان را از گل آغاز كرد.
ۡ َ َ
َ ۡ َٰ
َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ
ۡ َ َ َ َ ۡ َٰ ُ
َُۡ
ٱۡل
نس َن ِمن صل َص ٖل ِمن ح َمإ ٖ م ۡسنُو ٖن * َوٱلجان خلق َنه ِمن قبل ِمن
 -6ولقد خلقنا ِ
َ َ
نا ِر ٱلس ُموِم * الحجر 26 :ـ27
و يقيناً انسان را از گل خشكيده ،سياه و گنديده و بوناك آفريديم و جن را قبل از
وى از آتش سوزان.
َ
َ َ َ ۡ َٰ
 ... -7إِنا خلق َن ُهم ِمن طِ ي ٖن ال ِز ِب ۢ * الصافات11 :
يقيناً ما آنانرا از گل چسپنده آفريديم.
در اين آيات ماده نخستين ساختار انسان؛ آب ،خاك ،گل ،خالصه گل ،گل
خشكيده ،گل خشكيده سفال گونه ،گل چسپنده و گل سياه و گنديده و بوناك
معرىف شده .بايد بنگريم كه آيا اشاره به آب به اين معناست كه :آب ماده اصىل
حيات است كه بدون آن حيات امكان ندارد؟ آغاز حيات با آغاز پيدايش آب روى
زمين بوده است .علم انساىن پس از سفر طوالىن اش و بعد از قرنها غور و تحقيق به
اين نتيجه دست يافته و اعالن كرد كه (آب جزء اصىل و رضورى حيات است) و
(آغاز حيات بر روى زمين بعد از پيدايش آب بوده است).
بايد بداني م كه معنى آفرينش انسان از آب و خاك و حاالت مختلف تركيب اين
دو چيست؟
آيا معنايش اين است كه :فرشته ها مأمور شده اند تا از قسمت هاى مختلف
زمين خاك جمع آورى منوده ،با آب تركيب داده ،به گل تبديل كنند ،خوب لگدمال
كنند ،مدت ها بگذارند تا چسپنده ،سياه ،و بوناك شود ،بعد مجسمه آدم عليه
السالم را از آن درست كنند ،بعد بر آتش بگذارند تا سفال گونه شود ،سپس خداوند
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از روح خود در او دميد و زنده شد و به حركت افتاد و زنش حوا را نيز از گل اضاىف
يا به اصطالح بايبل از قربغه چپ او آفريد…!!
و يا معنايش اين است كه :زمين در ابتداى خلقتش ،كتله داغ و آتشين بود،
همه آب هاى موجود در زمين ،چون ابرهاى تريه متكاثف و ضخيم ،حول زمين را
پوشانده بود ،قرش زمين به تدريج به رسدى گرائيد ،تغيري جو زمين ،باران هاى
شديدى را در پى داشت كه باعث رسد شدن بيشرت قرش سنگ گونه زمين و تبديل
شدن آن به خاك شد ،سيلها اين خاك ها را روفت و با خود به هموارىها و قسمت
هاى عميق زمين برد ،حرارت زمين باعث تبخري آب و باقيامندن گل خشك و سفال
گونه شد ،بارانهاى بيشرت و رسد شدن مزيد قرش زمين باعث بقاى نسبى آب در زمين
و ايجاد گل شد ،در ابتداء بشكل گل چسپنده ،سپس سياه ،سپس گنديده و بوناك و
به اين ترتيب خداوند خالق حكيم ،زمينه مساعد منوى حيات را بروى كره زمين
فراهم مى كند و اولين موجودات زنده را مى آفريند ،نخست همه موجودات زنده
غري از انسان را و در آخرين مرحله آدم عليه السالم و حواء را.
كدام يىك از اين دو تعبري درست است؟ بيائيد جواب آنرا از خود قرآن بخواهيم:
در آيه  30سوره االنبياء مى خوانيم:
َٰ
َ
ۡ
ََۡ
َ َ ََ ۡٗ َ َۡ
َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َٰ َٰ
ين كف ُروا أن ٱلسم َو ِت َوٱٓأۡل ۡرض كانتا َرتقا ففتق َن ُه َما ۖ َوجعلنَا ِم َن ٱل َما ِء
أو لم ير ٱل ِذ
ُ َ َ ۡ َ َََ ُۡ ُ َ
كل شي ٍء ح ٍي أفَل يؤ ِمنون * االنبياء30 :
آيا آنانكه كفر ورزيده اند بسوى آسامن و زمين منى نگرند كه به هم پيوسته بودند
و ما آنانرا از هم جدا كرديم و هر چيز زنده اى را از آب ساختيم ،آيا اميان منى آرند؟
اين آيه چند مطلب اساىس ذيل را افاده مى كند:
الف  -همه كائنات در ابتداء يىك بود ،كه با يك انفجار عظيم از هم متالىش
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شده و بشكل فعىل درآمده است.
ب  -البد كره زمين ما در ابتداء مثل آفتاب داغ و آتشين بود ،چون با هم يىك
بودند و يكجا و همزمان از يكديگر جدا شده اند .كره آفتاب بدليل بزرگى و
عظمتش توانسته است حرارت خود را تا امروز حفظ كند ،وىل كره زمين بدليل
كوچىك اش بتدريج به رسدى گرائيده ،قرش بريوىن اش رسد شده و درونش گرم و
آتشين مانده است.
ج ـ اشاره به آب و پيدايش همه موجودات زنده از آن ،در همين آيه و متصل
اشاره به يىك بودن كائنات و از هم گسسنت شان با يك انفجار ،بوضوح نشان مى
دهد كه اولين ماده حياىت خلق شده در زمين آب بوده است.
اينها مطالبيست كه علم در قرن بيست به آن پى برد و به حقانيت آن گواهى
داد.
اين آيه با همه رصاحت و وضاحت نشان مى دهد كه جريان تحوالت روى
زمين ،از توليد آب ،خاك ،گل خشكيده سفال گونه ،گل چسپنده ،سياه و گنديده ،تا
آفرينش موجودات زنده ،هامن روندى را تعقيب كرده است كه قبالً به آن اشاره شد.
قرآن در آيه ديگرى در اين رابطه مى فرمايد:
َ ۡ َٰ َ ۡ َ َ
ََ َۡ َ
َ
َ
َ َ َ ۡ َ َٰ
نس َن ِمن صل َص ٖل كٱلفخا ِر * َوخل َق ٱلجان ِمن ما ِرج ٖ ِمن نا ٖر* الرحمن15-14 :
ٱۡل
خلق ِ
انسان را از گل خشكيده سفال گونه آفريد و جن را ازشعله ىب دود آتش آفريد.
اين آيه نشان مى دهد كه (صلصال كالفخار = گل خشكيده سفال گونه) ،ماده
نخستين خلقت انسان است ،نه صورت و مجسمه آدم عليه السالم.
هامن گونه كه شعله ىب دود آتش ،ماده تركيب وجود جن معرىف شده ،نه
مجسمه و صورت جن.
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به اين آيه قرآن توجه كنيد.
َ
َ
َ
َ
ۢ
َٰ
َ ۡ
َ َٰ َ
َ ُ
ۡ َ
ۡ َ َ ُ َ ۡ َ ٰٓ َ
ِإَوذ قال َربك ل ِل َمل ِئك ِة إِنِي خل ُِق بَش ٗرا ِمن صل َص ٖل ِمن ح َمإ ٖ م ۡسنُو ٖن * فإِذا سو ۡيتُهۥ
َو َن َف ۡخ ُت فِيه من ُروحِي َف َق ُعواْ لَ ُهۥ َ َٰسجد َ
ين * الحجر29 -28 :
ِِ
ِ ِ
و آنگاه كه پروردگارت به فرشته ها گفت :من آفريننده برشى از گل خشكيده اى ،از
گل سياه گونه بوناك هستم .هرگاه برابرش كردم و از روحم در او دميدم ،برايش به
سجده بيفتيد.
درين آيه تسلسل مراحل گوناگون پيدايش آدم عليه السالم به اين شكل آمده
است:
 -1پيدايشش از گل خشكيده آغاز مى شود.
 -2از گل سياه گونه بوناك خلق مى شود.
 -3تسويه اش صورت مى گريد.
 -4روح در او دميده مى شود.
ذكر صلصال (گل خشكيده) بعنوان ماده نخستين خلقت آدم عليه السالم و
قبل از حإممسنون (گل سياه گونه بوناك) و ذكر تسويه آدم بعد از صلصال و حإم
مسنون ،بوضاحت نشان مى دهد كه نخست خاك بشكل سفال درآمده ،سپس به گل
سياه گونه بوناك تبديل شده ،بعد پيدايش انسان صورت گرفته و روح در او دميده
شده .اگر قضيه بر عكس مى بود بايد به اين شكل توضيح مى شد :برشى را از گل
سياه بوناك مى آفرينم ،بعد تسويه اش مى كنم ،سپس سفال گونه اش مى سازم،
بعد از روحم در او مى دمم.
عجيب است كه باوجود آنكه قرآن بطور مكرر ،صلصال را قبل از حإم مسنون
ذكر مى كند اينان قضيه را برعكس تعبري منوده ،صلصال را مرحله آخرى قبل از
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دميدن روح معرىف مى كنند.
همچنان اشاره به اينكه انسان از چكيده و عصاره گل آفريده شده ،يىك از
اعجازهاى ق رآن است كه علوم طبيعى امروز ازحقيقت آن آگاه مى شود ،در تركيب
وجود انسان همه عنارص زمين بكار رفته ،وجود او عصاره و چكيده خاك است .هزار
و پنجصد سال قبل ،براى انسان دشوار بود بپذيرد كه در تركيب وجود انسان،
عنارصى مثل آهن نيز وجود دارد!! و در رگهاى او مرنال ها و مركبات فلزها يكجا با
خون او جريان مى يابد و در ساختار سلولهاى او بكار مى روند!! اين حقيقت ،امروز
براى انسان واضح شده است.
قرآن در مورد خلقت آدم عليه السالم مى فرمايد:
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ َٰ َ ّٰ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ
ُ ُ
َُ ُ َ َُ ُ
اب ثم قال لهۥ كن ف َيكون *
إِن مثل ِعيسي ِعند ٱللهِ كمث ِل ءادم ۖ خلقهۥ ِمن تر ٖ
ٓال عمران59 :
يقيناً مثال (خلقت) عيىس نزد خدا ،چون (خلقت) آدم عليه السالم است ،از خاك
خلقش كرد ،سپس به او گفت :شو ،پس شد.
خلقت اين دو شخصيت بزرگ ،به حكم اين آيه ،شباهت هاىئ دارد كه بايد آنرا
دريابيم:
1ـ عيىس عليه السالم بدون پدر بدنيا آمد ،آدم عليه السالم نيز پدر نداشت.
 2ـ خلقت آدم عليه السالم از خاك بوده ،و خلقت عيىس عليه السالم و هر
انسان ديگرى نيز از خاك است ،چون دانه و ميوه كه از خاك مى رويد و غذاى
انسانرا مى سازد ،در وجود انسان به نطفه تبديل مى شود و مايه پيدايش او مى
شود.
3ـ آغاز خلقت عيىس عليه السالم از نطفه بوده كه بطور خارق العاده در رحم
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مادرش بوجود آمده ،آغاز خلقت آدم عليه السالم نيز بايد بحكم اين آيه مثل عيىس
عليه السالم از نطفه اى باشد كه بطور غري عادى خلق شده است و براى نگهدارى و
منوى آن رشائط الزم فراهم شده است ،فقط در اين صورت است كه مى توانيم
مامثلت در پيدايش اين دو را ثابت كنيم ،پيدايش آدم به شكل مجسمه متام عيار و
دميدن روح در آن ،منى تواند هيچنوع مامثلثى با پيدايش عيىس را نشان دهد.
اين تصور با سنن الهى درچگونگى پيدايش مخلوقاتش سازگار منى افتد ،ما هر
لحظه شاهد اين سنت الهى هستيم كه خلقت همه موجودات زنده ،از نطفه كوچك
و ذره بينى آغاز مى شود ،بتدريج منو مى كند ،مراحل مختلفى را طى منوده و به
كامل مريسد .از حيوانات ساده يك سلوىل ،تا نباتات ،پرندگان ،خزندگان ،حيوانات
كامالً پيچيده و بالخره انسان ،در همه مشاهده مى كنيم كه پيدايش شان از موجود
نهايت كوچك ،غري قابل رويت با چشم ،از نطفه آغاز مى شود .پيدايش آدم عليه
السالم را بايد در روشنايى همين سنت ثابت و مشهود الهى مطالعه كرد ،نه در
تصورات واهى بدون سند .تصور مذكور به اين معناست كه بايد نخست مجسمه
هاى همه موجودات زنده ،از ويروس ها تا فيل و شرت ،و ازبكرتيا تا درخت هاى
بزرگ و تنومند را از گل ساخته ،بعد آنرا بر آتش گذاشته و سفت و سخت كرده و
سپس حيات مناسب و روح سازگار با ساختارش در آن دميده باشد .چنين تصورى نه
تنها مناىف آيات قرآن و مخالف عقل است ،بلكه مغاير سنن الهى در خلقت
موجودات زنده مى باشد.
قرآن بطور مكرر و طى آيات متعددى در رابطه به آغاز خلقت انسان مى
فرمايد كه خلقت او بعنوان موجود زنده از نطفه آغاز شده است ،حكم همه اين آيه
ها عام بوده ،نشانه اى در آن رساغ منى شود كه استثناء را افاده كند.
86

مثالً مى فرمايد:
َٰ
َ
ُۡ َ َ َ
َ
ۡ
َ َ ۡ َ َٰ
َ َ َ َ َ َٰ َٰ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ ُ ُ َ
ٱۡل
نس َن ِمن نطف ٖة فإِذا
خلق ٱلسم َو ِت وٱٓأۡلرض بِٱلح ِق تعل َٰي عما يشرِكون * خلق ِ
يم ُمب ٞ
َُ َ ٞ
ين * النحل 3 :ـ 4
هو خ ِص ِ
آسامنها و زمين را درست و به حق آفريد ،برتر است از آنچه رشيكش مى گريند،
انسانرا از نطفه آفريد ،پس او پرخاشگرى شد منايان.
اشاره به خلقت آسامنها و زمين و متصل آن اشاره به خلقت انسان از نطفه،
اين حقيقت را بازگو مى كند كه پيدايش انسان در ابتداى خلقت از يك نطفه بوده
است.
پيدايش سائر موجودات زنده نيز بايد طبق سنت عام الهى بهمين شكل و
هريىك از نطفه جداگانه اى بوده باشد.
نظر دقيقى كه مى توان در روشناىئ آيات قرآىن و احاديث پيامرب عليه السالم در
مورد خلقت موجودات زنده ارائه كرد اين است كه خداوندجل شأنه در ابتداى
پيدا يش موجودات زنده ،رشائطى در روى كره زمين فراهم كرده كه براى ايجاد نطفه
هاى موجودات گوناگون ذيروح و رشد و منوى آن رضوريست ،اين رشائط را مى
توان بهارزندگى خواند ،هامنگونه كه در هر بهارى نطفه هاى راكد موجودات زنده
در زير قرش سخت زمين ،رشائط منو را براى خود مهيا و آماده مى يابند ،مى جنبند
و منو مى كنن د و به بته هاى رسسبز و خرمى تبديل مى شوند ،رشائط بهارگونه اى
روى كره زمين فراهم كرده ،نطفه موجودات گوناگون زنده را خلق منوده و در
آغوش اين رشائط مساعد به آنها رشد داده بشكل موجودات مكمل زنده در آورده
است.
همچنان مى فرمايد:
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ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َٰ
َُ ُ َ
َ َۡ ُ ۡ ُ َ َ
َ ّٰ ُ َ َ َ ُ
اب ثم ِمن ن ۡطف ٖة ثم جعلك ۡم أ ۡز َو ٗجا َوما تح ِمل ِمن أنث َٰي َوال
وٱلله خلقكم ِمن تر ٖ
َ
َ ََ
ََ َ ۡ
َُ َ َ َ ُ ۡ ُ
َ َٰ َ َ َٰ َ
ب إِن ذل ِك
تض ُع إِال ب ِ ِعل ِمهِۦ َوما ُيعم ُر ِمن معمرٖ َوال يُنقص ِمن ع ُم ِرهِۦ إِال فِي كِت ٍ ِۚ
َعلَي ٱللّٰهِ يَس ٞ
ير * فاطر11 :
ِ
و خداوند شام را از خاك آفريد ،بعد از نطفه اى ،سپس شام را جوره جوره ساخت و
هيچ ماده اى نه (چيزى را) حمل كند و نه وضع كند مگر به علم او ،و به عمر هيچ
صاحب عمرى نه افزوده شود و نه كاسته شود ،مگر آنكه در كتابيست (نوشته شده)
و چنين كارى آسان است بر خدا.
اين آيه در رابطه به اين كه خلقت انسان از خاك آغاز شده ،سپس بحالت نطفه
در آمده و بعد به جفت نر و ماده تبديل شده ،بحدى واضح است كه مجال هيچ
نوع شك و شبهه اى را منى گذارد ،يعنى جوره انسان از نطفه ساخته شده ،نه
مبارشتاً از خاك ،نخست خاك به نطفه تبديل شده سپس ازين نطفه جفت انساىن
بدنيا آمده است.
قرآن در مورد چگونگى خلقت انسانها مى فرمايد:
ُ
َٰ
َ
َ
َ َۡۡ َ َ َ َۡ َ ُ
َُ ُ
َ ٰٓ َ ُ َ َ ُ
َۡ
ُ ُۡ
اب ثم ِمن ن ۡطف ٖة
يأيها ٱلناس إِن كنتم فِي ري ٖب ِمن ٱلبع ِث فإِنا خلقنكم ِمن تر ٖ
ُ ۡ َ ُ َََ َ
ُ َ ۡ َََ ُ َ
ُ
َُ
َََ
َ َ
ثم ِمن علق ٖة ثم ِمن مضغ ٖة مخلق ٖة َوغ ۡي ِر ُمخلق ٖة لِنُ َبيِ َن لك ۡم َون ُ ِقر فِي ٱٓأۡل ۡرحاِم ما
ُ َ َ َ
ََ ُ َ ََ ُ
َُ ۡ ُ
ۡ ٗ ُ َ َُۡ ُ ْ َ ُ َ ُ
نشاء إِل ٰٓي أج ٖل م َس ّٗمي ثم نُخرِ ُجك ۡم طِ فَل ثم ل ِتبلغوا أشدك ۡم ۖ َو ِمنكم من ُيت َوف َٰي
ُ َ
ۡ ۡ َ ٗ َ
َ َ َۡ
َ
ُ َ َ َ ُۡ
َو ِمنكم من يُ َرد إِل ٰٓي أ ۡرذلِ ٱلع ُم ِر ل ِك ۡيَل َيعل َم ِم ۢن َبع ِد ِعل ٖم ش ۡيا َوت َرى ٱٓأۡل ۡرض
َ َ ٗ َ َ َ َ ۡ َ َ َۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ََ ََ ۡ
ُ
ۢنبتت ِمن ك ِل َز ۡوج ِ ۢ بَهِيٖج * الحج5 :
ها ِمدة فإِذا أنزلنا عليها ٱلماء ٱهتزت وربت وأ
هان اى مردم! اگر درباره بعثت شىك داريد ،پس ما شام را از خاك آفريديم ،سپس از
نطفه اى ،بعد از علقه (كتله اويخته به رحم) ،سپس از پارچه گوشتى (كه يا به آن)
صورت داده شده (و يا تا هنوز) شكل نگرفته ،تا به شام بناميانيم و هر چه را
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خواهيم تا مدت معينى در رحم ها قرار مى دهيم ،بعد شام را چون طفىل بريون
مى آريم ،سپس براى آنكه به قوت و كامل تان برسيد (شام را تحت رعايت مى
گرييم)؛ برخى از شام مى مريند و برخى از شام به بدترين عمر (غايت پريى) رد مى
شوند ،تا آنجا كه بعد از علمش به چيزى منى فهمد ،و زمين را مى بينى خشك ،وىل
آنگاه كه آب بر آن فرو ريزيم ،مى جنبد و مى پندد و جوره هاى خرم و شاداب را
مى روياند.
اين آيه مطالب آىت را بازگو مى كند:
الف :همه انسانها از خاك آفريده مى شوند ،چون نطفه هاى شان از موادى
ساخته مى شود كه از زمين مى رويد ،خاك است كه بشكل ميوه و دانه درمىآيد و
در وجود انسان نطفه اى از آن ساخته مى شود و از تلفيق اين نطفه هاست كه
خلقت انسان صورت مى گريد.
ب ـ همه انسانهايى كه زنده بدنيا آمده ،به پريى مى رسند ،در پيمودن اين
مراحل مختلف خلقت ازخاك تا نطفه ،علقه ،مضغه ،طفوليت ،جواىن و بلوغ و پريى
يكسان اند.
ج ـ استثناء در اين است كه چه كىس را خدا در رحم مادر قرار مى دهد و تا
چه مدىت در آن به وى مهلت مى دهد و چه كىس قبل از طى متامى اين مراحل مى
مريد و مجال رسيدن از يك مرحله مبرحله اى ديگر را منى يابد.
در جمله همه انسانها فقط آدم و حواء در خارج از رحم مادر بدنيا آمده اند و
در جمله كساىن نبوده اند كه قرارگاه نخستين شان رحم مادر است.
د ـ اين دگرگونىهاى منظم و تحوالت جهت دار و هدفمند و روند دقيق ارتقاء و
رشد انسان از سادگى بسوى كامل و از ضعف بسوى قوت؛ و توقف اين حركت
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ارتقايى در مرحله معينى و آغاز زوال او كه مبرگش منتج مى شود ،بخوىب نشان مى
دهد كه در وراى اين دگرگوىن ها حتامً دست هاىئ نامرىئ پروردگار عليم و حكيمى و
اراده آفريدگار قاهرى وجود دارد كه همه چيز را شكل مى دهد و بحركت مى آورد،
جهت مى دهد و نتائجى از قبل تعيين شده را بر حركت جهت دار آن مرتب مى
كند.
چه كىس جز خدا ،اجزاى مرده و جامد؛ و خشك و ىب روح زمين را زنده مى كند
و در آن جنبش و حركت و نشاط و خرمى ايجاد مى كند ،به او احساس و عقل ،درد
و درك مى دهد ،و در او ترحم و عاطفه و خشم و خشونت مى گذارد؟
اما اينكه چگونگى آفرينش زوج آدم از چه قرار بوده و چگونه بدنيا آمده
است ،در اين رابطه در آيه اول سوره النساء مى خوانيم:
َ ٰٓ َ ُ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ
َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ َ
َََ ُ
س وحِد ٖة وخلق ِمنها زوجها وبث
ف
ن
ن
م
م
ك
ق
ل
خ
ي
ذ
ٱل
ِ
يأيها ٱلناس ٱتقوا ربكم ِ
ٖ
َ ٗ َ
ِمنۡ ُه َما ِرجاال كث ِ ٗيرا َون ِ َسا ٗء  ....النساء1 :
هان اى مردم! از هامن پروردگار تان برتسيد كه شام را از نفس واحدى بيافريد و از
او جوره اش را خلق كرد و از هر دو مردان و زنان زيادى را پراگنده ساخت.
اين آيه نشان مى دهد كه آغاز خلقت انسان از نفس واحدى بوده و جوره اش
از جسد ا و منشعب گرديده و ازدواج هر دو مايه توالد و تكاثر نسل شان و انتشار
آنان در روى زمين شده است.
نظر ىب بنياد كساىن كه معتقد اند جوره آدم عليه السالم از گل اضاىف مجسمه ىب
روح و يا قربغه چپ او ساخته شده و سپس روح در آن دميده شده با اين آيه قرآن
شديداً تصادم مى كند ،زيرا آيه با الفاظ رصيح و واضح مى فرمايد كه جوره آدمى از
نفس واحد يعنى از يك موجود زنده آفريده شده است ،بدين معنا كه يك موجود
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ذى نفس و زنده بدو بخش تقسيم گرديده و يك جفت انساىن از آن ساخته شده
است ،نه اينكه نخست دو مجسمه ىب جان را جدا از هم ساخته و سپس در هر يىك
روح دميده و زنده شده اند.
درك اين موضوع نيز ،به كساىن كه از ارسار سنن الهى در خلقت اشياء واقف
نيستند ،دشوار جلوه مى كند ،وىل براى علامء و دانشمندان زيست شناىس نه تنها
قا بل فهم است بلكه آنرا از اعجاز قرآن مى شامرند ،دانشمندان علوم زيست شناىس
بعد از كشف حيوانات يك سلوىل و اطالع از چگونگى انقسام يك سلول بدو سلول به
اين حقيقت پى بردند كه اين نوع تولد و انقسام در هستى وجود دارد و يىك از
سنن آفرينش اشياء در طبيعت مى باشد .نطفه نخستين انسان در رحم نيز از طريق
انقسام (يك به دو ،دو به چهار ،چهار به هشت ) . . . .رشد مى كند ،به شكل طفل
در مى آيد .براى كسيكه اعتقادش در مورد خلقت آدم عليه السالم اين است كه آغاز
پيدايش او مثل همه مخلوقات خدا ،ازيك نطفه بوده ،پيدايش جوره اش از او،
هيچنوع اشكاىل ايجاد نخواهد كرد و آنرا مطابق سنن الهى خواهد شمرد ،وىل
كسيكه خلقت آدم عليه السالم را با كار كالل و كوزه گرى تشبيه كند كه بر خاك آب
مى ريزد و گل چسپناك تهيه منوده ،از آن كوزه هاى خام درست مى كند و بر آتش
مى گذارد و پخته مى كند و… چنين كىس البد در تفسري و توجيه آفرينش جوره آدم
عليه السالم از كالبد او دچار مغالطه و رسگيچى خواهد شد و راه كج نويسنده بايبل
را در پيش خواهد گرفت!!
آيات  4-3سوره العلق كه مى گويد :بخوان كه پروردگارت گرامى ترين است،
آنكه بياموزاند با قلم .يعنى اين نشانه اكرام و عنايت ىب پايان اوست كه ترا از علقه
(كتله يى اويخته به رحم) به شكل انساىن درآورد ،به تو خواندن و نوشنت آموخت،
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يگانه موجودىكه پيام ديگران را از طريق خواندن درك مى كند و با نوشنت حفظ
منوده به آيندگان انتقال مى دهد و به اين ترتيب از تجارب قيمتى سلف خود
مستفيد مى شود و از ضياع دانستنى هاى خود مانع گرديده ،به خلف خود به
مرياث مى گذارد ،انسان است ،در هيچ ذيروح ديگرى اين شايستگى رساغ منى شود.
خدا در انسان اين استعداد و شايستگى را بوديعت گذاشته كه از قلم و سيله تعليم
و تعلم بسازد و از اين لحاظ او را برهمه مخلوقات ديگرى برترى و فضيلت
بخشيده.
از اين آيه چند مطلب اساىس ذيل استنباط مى گردد:
الف :قرائت ،علم ،و قلم رمز برترى انسان برهمه مخلوقات ديگر است و عامل
فضيلت يىك برديگرى است.
ب :قلم بهرتين وسيله آموزندگى و دانش اندوزى است ،با قلم انسان مجال آنرا
يافته است كه خيىل از نادانستنى ها را بداند و به آنچه منى دانست آگاه شود.
ج :چنانچه آيه علم بالقلم ،اشاره به استعدادى دارد كه پروردگار انسان در او
بوديعت گذاشته ،استعداد بكار گريى قلم به عنوان وسيله آموزش .همچنان آيات
علمه البيان و علم آدم االسامء كلها نيز اشاره به استعداد هاى دروىن انسان دارد ،به
انسان ملكه بيان ،اظهار ماىف الضمري و ترشيح و توضيح قصد ،هدف ،نظر و پيام
خود با بكار گريى كلامت و الفاظ داده شده و در او ملكه نام گذارى و استعداد
شناخت همه چيز و وضع نام مناسب و شايسته براى آن داده شده؛ او شناخت خود
از هستى را در قالب اسامء و نامها ترتيب ،تنظيم و حفظ مى كند و به ديگران
انتقال مى دهد .مفرساىن كه آيه وعلم آدم االسامء كلها را به شكل ديگرى تفسريكرده
اند و گفته اند كه اسامء توقيفى اند و نامگذارى از سوى خدا بوده و خداوند نام
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هاى اشيا را به آدم آموخت؛ به اشتباه رفته اند .تفسريشان تفسري بالرأى است نه
تفسري قرآن بالقرآن .اگر اين تعبري را در مورد اين آيه بپذيريم ،آيات علم بالقلم
وعلمه البيان را چگونه مى توان با اين اسلوب تفسري كرد؟ عالوه برآن اگر چنين مى
بود بايد اسامء همه اشياء درهمه زبانها يكسان مى بودند .جناب عزيز ياسين و
رفقايش نيز به خط أ و ىب راهه رفته اند كه تعبري ناقص اين مفرسين را مستمسك
شان گرفته اند و آن را از موارد قابل اعرتاض قرآن خوانده اند!!
از آيه پنجم سوره العلق مطالب آىت را اخذ مى كنيم:
الف :هر درى از معرفت كه بروى انسان كشوده مى شود ،بهر چه از علم
دست مى يابد ،هر كشف او و بهر چه از ارسار پى مى برد در واقع اين درهاى بسته
را خدا بروى او مى كشايد ،استعداد درك اين حقائق و توان كشف اين ارسار را خدا
به او مى دهد ،هامنگونه كه قرآن در جاى ديگر مى فرمايد:
َ
ۡ ۡ
ََ ُ ُ َ َ
َ َ
ِيطون ب ِش ۡي ٖء ِمن ِعل ِمهِۦ إِال ب ِ َما شاء
وال يح
و به هيچ چيزى از علم الهى احاطه منى كنند مگر بخواست خدا و به آنچه او
خواسته است.
ب :يك بخش اين هستى چنان است كه انسان جز از طريق وحى بهيچ وسيله
ديگرى منى تواند به آن پى بربد ،خداوند هادى از طريق وحى؛ آنچه راكه انسان منى
دانست و از هيچ طريقى منى توانست به حقيقت آن پى بربد به او آموخت.
ج :در اصل انسان ىب علم است ،بتدريج مى آموزد و كسب علم مى كند.
تفاوت علم انسان با بينش و فهم سائر موجودات زنده در اين است كه بقيه
موجودات علم ثابت دارند ،از قبل در حافظه آنها جاگذاشته شده ،بطور طبيعى و
الهامى به آنها تفهيم شده كه چگونه زندگى كنند ،چه كارى انجام دهند و چگونه
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مفيد را از مرض تفكيك منايند ،وىل انسان مى تواند بيش از آنچه بطور الهامى به او
فهامنده شده و در ضمري او بوديعت گذاشته شده ،علم بيندوزد ،سطح فهم و
بينشش را باال برد ،ارسار را كشف كند و به حقائق پشت پرده پى بربد و به علم و
دانش خود بيفزايد ،با خواندن ،نوشنت و استفاده از قلم مى تواند ظرفيت حافظه اش
را باال برد و به آنچه ديگران دانسته اند و خود از درك آن عاجز مانده است ،پى
بربد .اگر استعداد استفاده از قلم در انسان وجود نداشت وخواندن و نوشنت بلد نبود
علم و شناخت هريىك در خودش خالصه مى شد ،نه تجارب و دانستنى هايش را به
ديگرى انتقال مى داد و نه از دانستنى هاى ديگران استفاده مى برد.
آقاى ياسين! اين بيان علمى و دقيق قرآن را كه رسارس مبنى بر حقائق و
واقعيت است با ادعاء بيهوده و ىب بنياد بايبل مقايسه كن كه مى گويد :انسان با
تناول ميوه ممنوعه معرفت ،آن هم خالف مشيت الهى؛ ديده ور شد و وضع خود و
ماحولش را درك كرد!! و به همين دليل خدا او را از بهشت بريون كرد!!
بايبل ادعاء مى كند كه خداى بايبل نخست براى آدم در منطقه عدن باغى
ساخت ،سپس براى سرياب كردن اين باغ از همين ساحه عدن نهرى چنان بزرگ
ايجاد كرد كه چهار نهرى به بزرگى نهرهاى دجله و فرات از آن جدا گرديد!! اما اين
باغ به پيامنه اى كوچك بود كه آدم و همرسش در آن زندگى مى كردند و نگهدار و
پاسبان آن بودند!! و اين نهر بزرگ زماىن جارى شد كه باغ عمالً آماده استفاده آدم
بود!! متامى اين حرفها خالف عقل و خالف واقع است ،معمول چنان است كه
نخست در يك منطقه آب پيدا مى شود و سپس گياه و بته ،نه عكس آن ،وىل
نويسنده نافهم بايبل عكس آن را ادعاء كرده است!! نه منبع اين نهر ها يىك است و
نه از يك نهر جدا شده اند ،نه در حول و حوش دجله و فرات نهرى رساغ داريم كه
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دجله و فرات از آن جدا شده باشند ،ادعاء بايبل خيىل مسخره است كه مى گويد:
دجله و فرات از يك نهر جدا شده اند ،در حاىل كه دجله و فرات از رس چشمه شان
نه بلكه در پايان با هم يك جا شده اند ،شايد كىس به نويسنده ىب خرب بايبل گفته
بود كه اين دو نهر در فالن منطقه با هم يكجا اند و باال تر از هم جدا ،او نيز گامن
كرده كه در آغاز با هم يكجا اند و در پايان از هم جدا!! او سمت جريان آب را
اشتباه گرفته!! اگر اين نهر ها از جنوب رشق به سوى شامل غرب رسازير مى شدند
ادعاء بايبل درست مى بود ،اما حقيقت عكس اين است ،اين نهر ها از شامل غرب
عراق به سمت جنوب رشق آن جريان دارند و از كوههاى تركيه رسچشمه مى گريند،
و نزديك دهنه خليج با هم يكجا مى شوند!! ادعاء بايبل از اين بابت نيز نامعقول
است كه باغى تحت حفاظت يك انسان با نهرى به اين بزرگى آبيارى شود!! اگر در
كنار دجله و فرات نهرهاىى به نام فيشون و جيحون نيز بودند؛ كه نيستند و در
نقشه به چشم منى خورند؛ چهار نهرى به اين بزرگى براى آبيارى متامى زمينهاى
كشورى كفايت مى كند كه متامى عراق و ايران را احتواء كند ،چگونه باور كنيم كه
اللّٰه متعال نهرى به اين بزرگى را براى آبيارى باغى كوچك و تحت حفاظت يك
انسان جارى كرد!! و اگر مراد از جيحون درياى آمو باشد كه رسچشمه اش بلندى
هاى پامري است و از رسچشمه هاى دجله و فرات تقريباً پنچ هزار كيلو مرت فاصله
دارد ،پس باغ عدن نويسنده بايبل بايد چنان فراخ و بزرگ بود كه يك كناره آن در
افغانستان ،تاجكستان و اوزبكستان و ديگرش در عراق!! و اگر جيحون نهرى بود كه
از كوش مى گذشت؛ كوش اكنون مربوط ايران است!! اين سخن نيز بيهوده است كه
رسچشمه نهر و موقعيت باغ در يك ساحه به نام عدن بود ،چون معموالً رسچشمه
نهر از زمينهاى كه با آن آبيارى مى شود خيىل دور مى باشد.
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• از پريوان بايبل مى پرسم :آدم عليه السالم از خوردن ميوه كدام درخت منع
شده بود؛ توأم با اين اخطار كه خوردن اين ميوه به مرگش مى انجامد؛ درخت حيات
يا درخت معرفت؟ بايبل در اين جا وضاحتى ندارد ،وىل بعداً ناچار توضيح مى دهد،
طبيعى است كه اين نبايد ميوه درخت حيات باشد؛ چون اين ميوه به مرگ نه بلكه
به حيات ابدى و جاوداىن مى انجامد ،و معنى مامنعت از ميوه درخت معرفت جز
اين نيست كه به او و از طريق او به فرزندانش گفته شده :اگر سعى و تالش كنيد
ام مى
كه معرفت كسب مناييد و از ميوه (درخت معرفت خوب از بد) بخوريد حت ً
مرييد!! يعنى چشمها را ببند ،ميوه درخت معرفت را مخور ،اين ميوه باعث مرگت
مى شود!! باز هم از پريوان بايبل مى پرسم:
 .1آدم عليه السالم اين ميوه ممنوعه را خورد ،چرا منرد؟!! چرا سخن خداى بايبل
غلط از آب درآمد؟!! او به آدم عليه السالم گفته بود :اگر اين ميوه را خوردى مطمنئ
باش كه حتامً مى مرى!!
 .2مى دانيم كه بزرگرتين عامل مرگ انسان ،برعكس ادعاء بايبل؛ عدم معرفت
اوست ،او اگر بنابر بيامرى اش مى مريد؛ سببش اين است كه از عالج اين بيامرى
آگاه نيست ،معرفتى در باره دواى اين بيامرى ندارد!! اگر به دست دشمن مغلوب
مى گردد و كشته مى شود دليلش آن است كه معرفت او از دشمن و برنامه اش
ناقص است ،منى داند چگونه رش و رضر دشمن را دفع كند و چه اسلوىب را براى
رسكوىب دشمن و عقيم كردن توطئه هايش به كار گريد!! معرفت باعث دراز شدن
عمر اوست نه سبب مرگش!! چگونه باور كنيم كه خداى عليم به آدم عليه السالم
گفته است :ميوه درخت معرفت باعث مرگ توست؟!!
بياييد ببينيم بايبل در باره چگونگى پيدايش همرس آدم عليه السالم چه گفته و
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تفاوت ميان بيان قرآن و بايبل چگونه است:
بايبل مى گويد :خداوند فرمود« :شايسته نيست آدم تنها بماند .بايد برای او
يار مناسبﯽ به وجود آورم » .آنگاه خداوند همه حيوانات و پرندگانﯽ را كه از خاک
سرشته بود ،نزد آدم آورد تا ببيند آدم چه نامهايﯽ بر آنها خواهد گذاشت .بدين
ترتيب تمام حيوانات و پرندگان نامگذاری شدند .پس آدم تمام حيوانات و پرندگان
را نامگذاری كرد ،اما برای او يار مناسبﯽ يافت نشد .آنگاه خداوند آدم را به خواب
عميقﯽ فرو برد و يكﯽ از قربغه هايش را برداشت و جای آن را با گوشت پُر كرد ،و
از آن قربغه ،زنﯽ سرشت و او را پيش آدم آورد .آدم گفت« :اين است استخوانﯽ از
استخوانهايم و گوشتﯽ از گوشتم .نام او نسا باشد ،چون از انسان گرفته شد » .به
اين سبب است كهمرد از پدر و مادر خود جدا مى شود و به همرس خود مى
پيوندد ،و از آن پس ،آن دو يكﯽ مىشوند .آدم و همرسش ،هر چند برهنه بودند،
ولﯽ احساس خجالت نمﯽكردند.
در اين جمالت كوتاه چند مطلب مضحك و بيهوده را شاهديم:
• معنى گفته بايبل اين است كه خداى بايبل به اشتباه خود متوجه گرديده كه
آدم را تنها آفريده و كار نامناسبى كرده ،خواست اشتباهش را جربان كند و همرسى
براى آدم پيدا كند!!
• اين رفيق را بايد او خود و از ميان حيوانات و پرندگان انتخاب كند ،براى همين
منظور متامى حيوانات و پرندگان را نزد او آورد تا (يار) دلخواهش را انتخاب كند،
وىل او در ميان آنها يارى مناسب براى خود نيافت ،هيچ يىك را نپسنديد ،تنها اين
كار را انجام داد كه براى هر يىك نامى وضع كرد ،و بدين ترتيب هامنجا و در هامن
وخت متامى اشياء عامل از سوى آدم عليه السالم نامگذارى شدند!!
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• بنابر اين كه آدم عليه السالم از ميان حيوانات و پرندگان (رفيقى) براى خود
انتخاب نكرد؛ خداى بايبل او را به خواب عميق فروبرد تا طى عمليات جراحى يىك
از قربغه هايش را برون آرد ،بدون آن كه احساس درد كند؛ و از آن (يار و رفيقى)
برايش بسازد ،آدم عليه السالم در خواب عميق فرورفته بود كه يىك از قربغه هايش
بريون كشيده شد و جاى خاىل اش با گوشت پر شد ،از اين قربغه زىن آفريده شد،
قبل از بيدار شدن آدم عليه السالم به كنار او آورده شد ،هنگامى كه از خواب بيدار
شد او را در كنار خود يافت ،و بالدرنگ گفت :اين استخواىن از استخوانهاى من و
گوشتى از گوشت من است!! نامش (نسا) باشد ،چون از (انسان) گرفته شده!! خيىل
خيىل حريت آور است كه انسان باشعور و عقلمندى اين حرفهاى بيهوده و مسخره را
به زبان آرد و آن را بپذيرد!! آيا انتساب اين سخنان مسخره و پوچ به كتاب مقدس
الهى ىب باىك و جسارت قبيح نيست؟!! مگر آفريدگار هستى مخلوقاتش را به نحوى
مى آفريند كه بايبل مى گويد؟ مگر همين اكنون كه خداوند متعال هر لحظه
حيوانات و جوره هاى شان را مى آفريند به نحوى مى آفريند كه بايبل ادعاء مى
كند؟ آيا كدام انسان عاقل اين سخن را خواهد پذيرفت كه سنت الهى در رابطه به
پيدايش حيوانات به گونه زوج زوج به نحوى است كه در بايبل مى خوانيم؟!! آيا
درست است بگوييم كه نخست مذكر هر جفت حيوان آفريده شده و سپس ماده
اش از قربغه هاى آنها؟!! از پريوان بايبل مى پرسيم :آدم عليه السالم چگونه فهميد
كه همرسش استخواىن از استخوانهايش و گوشتى از گوشتش است؟ بنابر ادعاء بايبل
او در خواىب عميق بود ،به نحوى كه درد عمليات و اين را كه يىك از قربغه هايش
قطع شده ،نيز احساس نكرد!! ىك به شام گفته و چگونه اين ادعاء ىب بنياد را ثابت
مى كنيد كه زبان آدم عليه السالم عربى يا عرىب بود و نام نسا را بر همرسش
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گذاشته؟!! اگر طبق ادعاء بايبل نامهاى متامى اشياء از سوى آدم عليه السالم وضع
گرديده چرا اين نامها در متامى زبانهاى اوالد آدم همسان نيست؟ بر پرس ،دخرت،
خواهر ،برادر ،پدر و مادر تان چه كىس نامهاى شان را گذاشته؟ نامهاى موتر،
كمپيوتر ،سيكل ،تلويزيون ،راديو و . . .را آدم عليه السالم وضع كرده يا اوالدش؟
• اين سخن بايبل به ماقبل آن چه ربطى دارد كه مى گويد( :به اين سبب است
كهمرد از پدر و مادر خود جدا مى شود و به همرس خود مى پيوندد ،و از آن پس،
آن دو يكﯽ مىشوند) .ما كه در هيچ بخش جمالت قبىل لفظى را منى يابيم كه جدا
شدن انسان از پدر و مادرش و انضاممش با همرسش را توجيه كند!! اين جمالت ىب
ربط نشان مى دهد كه نويسنده بايبل از ناحيه ادىب نيز مشكالت زيادى داشته.
بايبل در فصل سوم تحت عنوان سقوط انسان اين مطالب را به رخ مخاطبش
مى كشد:
مار از همه حيواناتﯽ كهخداوند به وجود آورد ،زيركرت بود .روزی مار نزد زن
آمده ،به او گفت« :آيا حقيقت دارد كه خدا شما را از خوردن ميوه تمام درختان
باغ منع كرده است؟» زن در جواب گفت« :ما اجازﻩ داريم از ميوه همه درختان
بخوريم ،بجز ميوه درختﯽ كه در وسط باغ است .خدا امر فرموده است كه از ميوه
آن درخت نخوريم و حتﯽ آن را لمس نكنيم و گرنه مىميريم » .مار گفت:
«مطمئن باش نخواهيد مُرد! بلكه خدا خوب مى داند زمانﯽ كه از ميوه آن درخت
بخوريد ،چشمان شما باز مىشود و مانند خدا مى شويد و مى توانيد خوب را از بد
تشخيص دهيد » .آن درخت در نظر زن ،زيبا آمد و با خود انديشيد« :ميوه اين
درختِ دلپذير ،مىتواند ،خوش طعم باشد و به من دانايﯽ ببخشد ».پس از ميوه
درخت چيد و خورد و به شوهرش هم داد و او نيز خورد .آنگاه چشمانِ هر دو باز
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شد و از برهنگى خود آگاه شدند؛ پس با برگهای درختِ انجير پوششﯽ برای خود
درست كردند .عصر هامن روز ،آدم و زنش ،صدای خداوند را كه در باغ راﻩ مى
رفت شنيدند و خود را البالی درختان پنهان كردند .خداوند آدم را ندا داد« :ای آدم،
چرا خود را پنهان مى كنى؟» آدم جواب داد« :صدای تو را در باغ شنيدم و ترسيدم،
زيرا برهنه بودم؛ پس خود را پنهان كردم » .خداوند فرمود« :چه كىس به تو گفت
كهبرهنه ای؟ آيا از ميوه آن درختﯽ خوردی كه به تو گفته بودم از آن نخوری؟» آدم
جواب داد« :اين زن كهيار من ساختﯽ ،از آن ميوه به من داد و من هم خوردم» .
آنگاه خداوند از زن پرسيد« :اين چه كاری بود كه كردی؟» زن گفت« :مار مرا
فريب داد » .پس خداوند به مار فرمود« :بسبب انجام اين كار ،از تمام حيوانات
وحشﯽ و اهىل زمين ملعونتر خواهى بود .تا زنده ای روی شكمت خواهى خزيد و
خاک خواهى خورد .بين تو و زن ،و نيز بين نسل تو و نسل زن ،خصومت مىگذارم.
نسلِ زنْ سر تو را خواهد كوبيد و تو پاشنه وی را خواهى زد ».آنگاه خداوند به زن
فرمود« :درد زايمان تو را زياد مى كنم و تو با درد فرزندان خواهى زاييد .مشتاق
شوهرت خواهى بود و او بر تو تسلط خواهد داشت ».سپس خداوند به آدم فرمود:
«چون گفته زنت را پذيرفتﯽ و از ميوه آن درختﯽ خوردی كه به تو گفته بودم از
آن نخوری ،زمين زير لعنت قرار خواهد گرفت و تو تمام ايام عمرت با رنج و
زحمت از آن كسب معاش خواهى كرد .از زمين خار و خاشاک برايت خواهد روييد
و گياهان صحرا را خواهى خورد .تا آخر عمر به عرق پيشانﯽ ات نان خواهى خورد
و سرانجام به هامن خاىك باز خواهى گشت كه از آن گرفته شدی؛ زيرا تو از خاک
سرشته شدی و به خاک هم برخواهى گشت » .آدم ،زن خود را حَوا (يعنﯽ
«زندگﯽ») ناميد ،چون او مى بايست مادر همه زندگان شود.
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مشاهده مى كنيد كه در اين بخش بايبل چه حرفهاى مضحك ،سخيف و ياوه را
در برابر خود مى يابيم ،حريت آور است كه يهودى ها و مسيحيان چگونه اين حرف
ها را مى پذيرند و آن را جزء كتاب مقدس الهى مى خوانند؟!! به اين مطالب توجه
كنيد:
• مى گويد :مار از همه حيواناتﯽ كهخداوند به وجود آورد ،زيركرت بود ،در حاىل
كه زيرىك مار نسبت به خيىل از حيوانات كمرت و كمرنگ تر است.
• مى گويد :مار غرض اغوا و فريب زن وارد باغ شد!! منى دانيم مار را با اغواى
انسان چه كارى و چه تواىن؟!! كدام انسان عاقل اين ادعاى واهى را خواهد پذيرفت
كه مار مى تواند زن را فريب دهد!!
• مى گويد :مار به زن گفت :خدا حقيقت را به شام نگفته ،درست نيست كه
شام با خوردن اين ميوه خواهيد مرد ،حقيقت اين است كه با خوردن اين ميوه
ص احب معرفت خواهيد شد و خوب و بد را خواهيد شناخت!! خدا منى خواهد شام
از اين بخوريد زيرا با خوردن آن شام در معرفت تان شبيه خدا و رقيبى براى او
خواهيد شد ،او منى خواهد رقيبى داشته باشد ،به همين دليل شام را از خوردن اين
ميوه منع كرده است!! بايبل مى گويد :حرف مار درست ثابت شد و حرف خدا
نادرست و خالف حقيقت ،هر دو از آن ميوه خوردند نه مردند؛ بلكه برعكس
چشمهاى شان باز شد و خوب و بد را درك كردند ،نخستين نشاىن اين معرفت اين
بود كه برهنگى شان را احساس كردند ،قبل از خوردن اين ميوه برهنه بودند وىل آن
را احساس منى كردند و خجالت منى كشيدند!!
• بايبل با اين بيانش زن را عامل اصىل گناه و محرك مرد به انحراف معرىف كرده،
آغاز ارتكاب گناه از سوى او بوده ،نخستين گناه روى زمين را او مرتكب شده ،مرد
101

نيز از سوى او به گناه كشانده شده ،و اين بدون شك كامالً خالف حقيقت و
واقعيت است ،جسارت زن در ارتكاب گناه خيىل كمرت از مرد است ،شامر مجرمين
ميان مردها همواره بيشرت از زنان بوده ،زن غالباً در ارتكاب گناه نيز از مرد تقليد و
به او اقتداء مى كند ،ساختار فطرى زن چنان است كه متايلش به نيىك بيش از مردان
است ،عاطفه نريومندش او را به جاى بدى بسوى نيىك تشويق مى كند ،همواره
مشاهده مى كنيم كه مرد براى ارتكاب گناه زن را دنبال مى كند و به سوى او مى
رود.
• با اطمئنان كامل مى توان گفت كه بيان اصىل بايبل در باره درخت ممنوعه
بهشت حتامً هامنگونه بوده كه قرآن فرموده است .قرآن اين موضوع را چون
موضوع عميق علمى به بحث گرفته و طى آن به حقيقت بزرگ علمى اشاره كرده
است ،به اين حقيقت كه در متامى جانداران عامل تنها انسان چنان است كه براى
شناخت خوراك مفيد و مرض به رهناميى رضورت دارد ،بايد از مرجعى ديگر
معلومات كسب كند ،جانداران ديگر چنان اند كه از نخستين روز پيدايش شان مى
دانند چه چيزى را بخورند و از خوردن چه چيزى امتناع ورزند ،در دماغ شان ملكه
شناخت غذاى مفيد از مرض تعبيه شده ،با استمداد از آن مى توانند بدون كسب
رهنامى از ديگرى؛ به شمول پدر و مادرش ،گياه و دانه مفيد و مرض را تشخيص
دهد ،بچه آهو ،بره ،بزغاله ،گوساله و بچه هاى سائر حيوانات گياهى را به دهن منى
برند كه براى شان مرض است ،اما بچه انسان سنگ ،كلوخ ،خاك ،ذغال ،و هر چيزى
را كه به دست مى آورد به دهن مى برد ،مى چشد و مى خورد ،مادرش ناچار او را
از خوردن اشياء مرض باز مى دارد ،و اين بازداشنت تا چندين سال دوام مى كند!!
انسان قرن بيست و يكم بيش از گذشته و بيش از هر موضوع ديگرى به اين
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دلچسپى نشان مى دهد كه بداند كدام غذا برايش مفيد است و كدام مرض!! شايد
براى اكرث انسانها اين موضوع قابل توجه و دلچسپ باشد كه نظر طبيبى حاذق و
ارزياىب هاى علمى در باره غذاهاى مفيد و مرض را بشنود!! جالبرتين برنامه رسانه
هاى خربى براى او برنامه هاى شامل اين مبحث است ،قرآن با اشاره به استقرار آدم
علي ه السالم در بهشت و شجر ممنوعه به اين موضوع اساىس و علمى مربوط به
فطرت انسان متاس گرفته ،اما نويسنده بايبل از آن افسانه مضحك ساخته!!
• اين گفته بايبل نيز خيىل مضحك است كه آدم عليه السالم و همرسش قبل از
خوردن ميوه ممنوعه برهنگى شان را احساس منى كردند ،و پس از تناول آن
فهميدند كه برهنه اند ،و اين نيز بنابر اين دليل كه قبالً ىب معرفت بودند و پس از
خوردن ميوه درخت معرفت چشمهاى شان باز و ديده ور شدند ،و برهنگى شان را
احساس كردند!!! در حاىل كه حقيقت كامالً عكس اين ادعاء و چنان است كه خداوند
متعال به متامى جانداران روى زمين لباىس عنايت كرده كه هم زيبا است ،هم برابر
قد و قامت شان ،نه بافنت مى خواهد و نه دوخنت ،نه فرسوده مى شود و نه مى
شارد ،در زمستان از رسما مانع مى شود و در تابستان از گرما ،لباس برخى از آنها به
پيامنه اى زيبا است كه اگر متامى هرنمندان زمين جمع شوند و همديگر را در
ساخنت زيبا ترين لباس كمك كنند منى توانند لباىس به اين زيبايى ،لطافت و ظرافت
بسازند ،ببافند و بدوزند!! در ميان متامى جانوران تنها انسان مخلوقى است كه
برهنه است ،جامه اى شبيه بقيه جانوران ندارد ،مجبور است براى خود جامه درست
كند ،براى ايام رسد زمستان جامه جداگانه و مختص به رسما و در ايام گرم تابستان
جامه اى مختص براى حفاظت از گرما .از بيان علمى و زيباى قرآن به وضوح متام
درك مى كنيم كه انسان در بدو آفرينشش چنين نبود ،بعداً برهنه شد ،قبل از برهنه
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شدنش جامه اى داشت كه همواره او را پوشانده بود و از برهنه شدنش مانع مى
شد ،نيازى به بافنت و دوخنت جامه نداشت ،از اين جامه فطرى بنا بر يك اشتباه
محروم شد ،خوردن ميوه درخت ممنوعه او را از اين لباس محروم كرد و به برهنگى
اش انجاميد ،پس از برهنگى نخست از برگ درختان براى خود جامه ساخت ،سپس
جامه هاى ديگر ،برخى تنها براى پوشاندن بدنش ،برخى براى تجمل و زيبايى ،برخى
براى تقوى و خود نگهدارى ،مستحكم ،سنگين ،باوقار و مانع گناه .نويسنده بايبل
در باره برهنگى آدم عليه السالم و همرسش چنين تعبريى دارد ،از آغاز برهنه بودند،
وىل برهنگى شان را احساس منى كردند ،پس از خوردن ميوه درخت معرفت به
برهنگى خود پى بردند ،در ميان مسلامنان نيز عده اى تحت تأثري تبليغات پريوان
بايبل رفته اند و در باره جامه نخستين آدم عليه السالم تعبري مشابه به تعبري بايبل
دارند ،گامن مى كنند كه اين جامه شايد از ابريشم ،پشم ،پنبه ،و . . .بافته شده بود،
برابر به قد و قامت آدم و همرسش ،در حاىل كه جامه بافته شده و دوخته شده را
اوالد آدم ساخته ،جامه اى را كه خداوند جل شأنه به مخلوقاتش مى دهد نه بافته
شده و نه دوخته ،اينها نه به الفاظ قرآن اعتناء كرده اند و نه به جامه مخلوقات
خدا ،جامه اى كه هر لحظه در هر سوى حول و حوش خود مشاهده مى كنند ،در
يك طرف هزاران نوع حيواناىت را مى بييند كه هر يىك ملبس به جامه هاى زيباى
عطيه فطرى الهى اند و در سوى ديگر؛ خود و همنوعانش را مى نگرد كه از چنين
جامه اى محروم اند و نيازمند اين كه جامه اى از پشم ،ابريشم ،پنبه و نيلون. . .
براى خود ببافند و بدوزند ،قرآن با بيان اين مطلب حقيقت بزرگ علمى را در جلو ما
مى گذارد اما آنان كه در دام روايات خراىف ارسائيىل و اوهام رفته اند از آن افسانه
اى مضحك ساخته اند!!!
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• ناقدان ناآگاه منى دانند كه انسان با محروم شدن از لباس فطرى الهى و تهيه
جامه به دست خود به چه مصيبتهاى بزرگى مواجه گرديده و پديده لباس چه فتنه
هايى براى انسان ايجاد كرده ،منى دانند كه همين جامه باعث تفريق ،تبعيض ،فخر
فروىش و احساس برترى يىك بر ديگرى ميان انسانها و وسيله تجاوز و تعدى يىك بر
ديگرى گرديده ،ديده هاى كوتاه نگر شان از درك اين حقيقت عاجز اند كه در اين
جامه مصنوعى چه ظلمهايى صورت مى گريد ،در جامه هاى عسكرى و پوليىس چه
تعداد انسانان ىب گناه مورد تعدى و تجاوز قرار مى گريند ،چه تعداد انسانهاى
رشيف به دليل جامه هاى محقر و ساده شان تحقري و توهين مى شوند ،چه
انسانهاى ذليل در جامه هاى فاخره خود را برتر از انسانهاى رشيف مى خوانند ،منى
بينند كه يىك از جامه اش پوست روباه درست كرده مردم را با آن مى فريبد ،ديگرى
از جامه اش چون گوسفند ىب آزار جلوه مى كند و ىل در سينه اش دل گرگ درنده،
آن ديگر از جامه اش دالور شري پنجه جلوه مى كند وىل در واقع چون روباه ترسو و
جبون است ،اللّٰه متعال بافنت و دوخنت جامه را به او آموختاند ،براى آن كه خود را از
رضر گرما و رسما نگهدارد ،لباسش را به سه دسته تقسيم كرده :لباس نگهدارى بدن
از رسما و گرما و اسلحه دشمن ،لباس زيبايى و لباس تقوى ،اما برخى از انسانها از
جامه شان يا وسيله فريب ساخته اند ،يا وسيله تجاوز و تعدى و يا وسيله خودمنايى،
تكرب و اظهار برترى بر ديگران!!
• قرآن قضيه تخديع آدم عليه السالم و اخراجش از بهشت را كار شيطان خوانده،
شيطان را عامل تشويق و ترغيب آدم عليه السالم و اوالدش (انسان) به گناه و فساد
تلقى مى كند ،كىس كه از ناحيه او تحريك به گناه را در دل خود احساس مى كنيم،
كىس كه بر دل ما چندك مى زند و ما را به گناه مى گامرد ،گناه و حرام را براى مان
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مزين و آراسته مى سازد ،آن را باعث (ارتقاء) و (دوام) ما مى خواند ،هامن كه ما با
چشم خود منى بينيم وىل تحريك و تأثريش را همواره احساس مى كنيم ،نزد جد
بزرگوار ما آدم عليه السالم همين وسواس خناس رفته و او را وسوسه كرده،
هامنگونه وسوسه كرده كه امروز اوالدش را وسوسه مى كند ،و اين وسوسه را در دل
و دماغ او باعث شده كه :اگر از اين ميوه بخوريد از (جاودانگى در بهشت) و
(ارتقاء معنوى) بهره ور خواهيد شد ،قرآن در اين رابطه چيزى به مخاطبش گفته كه
هر لحظه در زندگى اش احساس مى كند ،اما بايبل ياوه رسايى كرده و اين وسوسه
را كار مار زيرك مى خواند!!!
• حريت آورتر اين كه بايبل خدايش را اين گونه معرىف مى كند :عصر هامن روز،
آدم و زنش ،صدای خداوند را كه در باغ راه مى رفت شنيدند و خود را البالی
درختان پنهان كردند .خداوند آدم را ندا داد« :ای آدم ،كجايى؛ چرا خود را پنهان مى
كنى؟» آدم جواب داد« :صدای تو را در باغ شنيدم و ترسيدم ،زيرا برهنه بودم؛ پس
خود را پنهان كردم » .خداوند فرمود« :چه كىس به تو گفت كهبرهنه ای؟ آيا از
ميوه آن درختﯽ خوردی كه به تو گفته بودم از آن نخوری؟» آدم جواب داد« :اين
زن كهيار من ساختﯽ ،از آن ميوه به من داد و من هم خوردم » .آنگاه خداوند از
زن پرسيد« :اين چه كاری بود كه كردی؟» زن گفت« :مار مرا فريب داد» .
در اين سطور چند مطلب سخيف جلب توجه مى كند:
• بايبل خدايش را چنان معرىف مى كند كه در باغ كوچىك قدم مى زند ،صداى
پايش را آدم عليه السالم شنيد ،خود را عقب درختى از او پنهان كرد ،خدا منى
دانست آدم كجاست ،صدايش كرد :آدم! كجايى ،از اين نيز اطالعى نداشت كه هر
دو مهامن اين باغ از ميوه ممنوعه خورده اند!! از آدم عليه السالم مى پرسد :چگونه
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فهميدى كه برهنه اى ،آيا از ميوه آن درخت خورده اى كه به تو گفته بودم از آن
نخوری؟ از اين نيز اطالعى نداشت كه زن باعث و محرك اين كار بود و از اين نيز
كه مار او را اغوا كرده بود!!
• به اين جزاى حريت آور كه به مار فريبكار داد نيز كمى توجه كنيد . . .:تا زنده
ای روی شكمت خواهى خزيد و خاک خواهى خورد .مى پرسيم :آيا مار قبل از اين
بر سينه اش نه مى خزيد بلكه روى پاهايش راه مى رفت؟!! اين خزندگان ديگر كه
بر سينه هاى شان مى خزند؛ جزاى كدام جرمى را مى چشند؟!! چه خنده آور و ياوه
است كه خاك خوراك مار است!!! هيچ مارى خاك منى خورد ،خوراكش خاك نه بلكه
حيواناىت چون موش و بقه و پرندگان است!!
جزايى كه به زن داده شده نيز قابل تعمق است« :درد زايمان تو را زياد مى
كنم و تو با درد فرزندان خواهى زاييد .مشتاق شوهرت خواهى بود و او بر تو
تسلط خواهد داشت » .مى پرسيم :متامى حيواناىت كه در اثناى زايش اوالد احساس
درد مى كنند و شايد بيش از دخرتان آدم عليه السالم ،اين درد چرا و به دليل كدام
جرم شان؟!! اشتياق مرد به زنش بيشرت است يا عكس آن اشتياق زن به شوهرش؟
مگر اين اشتياق جزاى جرم است؟ ميان متامى جانداران اين اشتياق وجود دارد ،به
اينها بنابر كدام جرمى جزاى اشتياق داده شده؟!! اين اشتياق جزا نه بلكه عنايت
بزرگ الهى است ،وسيله مهم و اساىس دوام نسل انسان و حيوان است ،چرا به اين
اشتياق به ديده جزا مى نگريد؟ قرآن الفت ،محبت و اشتياق ميان مرد و زن را
عطيه ،رحمت و عنايت الهى مى خواند!! آيا درست است كه باالدستى و سلطه مرد
بر زن را جزاء تلقى كنيم؟! اين باالدستى نه تنها جزايى به ماده ها تلقى منى شود
بلكه عنايت بزرگ الهى نسبت به آنهاست ،اين باعث بقاى خانواده است ،از تشتت
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و متالىش شدنش مانع مى شود ،اجتامعى بدون رهرب و قيم منى تواند موجوديتش را
حفظ كند ،اين باال دستى يك پديده طبيعى و فطرى است ،ميان اكرث حيوانات شاهد
آن هستيم ،به نحوى كه نر از ماده اش دفاع و حفاظت مى كند ،منى گذارد ديگرى
مزاحمش شود . . .خروس از ماكيانهايش به پيامنه اى دفاع مى كند كه زخمى مى
شود و از زخمهايش خون جارى مى شود وىل از حاميت و دفاع دست منى كشد،
خيىل از پرندگان و حيوانات ديگر در دفاع از ماده هاى شان كمرت از خروس نيستند.
هيچ انساىن عاقل سخن بايبل را معقول و پذيرفتنى نخواهد گرفت.
به اين حرفهاى بيهوده بايبل نيز توجه كنيد :خداوند لباسهايﯽ از پوست حيوان
تهيه كرد و آدم و همرسش را پوشانيد 22 .سپس خداوند فرمود« :حال كه آدم مانند
ما شده است و خوب و بد را مىشناسد ،نبايد گذاشت از ميوه درخت حيات نيز
بخورد و تا ابد زنده بماند 23 » .پس خداوند او را از باغ عدن بيرون راند تا برود و
در زمينﯽ كه از خا ِک آن سرشته شده بود ،كار كند 24 .بدين ترتيب او آدم را بيرون
كرد ودرسمت شرقﯽ باغ عدن فرشتگانﯽ قرار داد تا با شمشير آتشينﯽ كه به هر
طرف مى چرخيد ،راه «درخت حيات» را محافظت كنند.
در رابطه به مطالب اين سطور چند مالحظه جدى داريم:
• سنت الهى در مورد اعطاء لباس به مخلوقاتش چنان نيست كه مثل خياط و
دوزنده اى براى شان بدوزد و به آنان بپوشاند ،نويسنده بايبل منى داند كه معنى
اعطاء لباس از سوى خداى متعال به مخلوقى چيست! ،خداى متعال به متامى
حيوانات ،درختها و گياهان لباس مناسب حال شان اعطاء كرده است ،كه هم آنها را
از رسما و گرما حفظ مى كند و هم از حرشات و مكروبها ،به آدم عليه السالم چون
سائر جانداران لباىس مناسب عنايت كرد ،كه بنابر خوردن ميوه درخت ممنوعه از
108

اين لباس فطرى محروم شد ،نخست خود را با برگ درختان پوشاند ،سپس از پوست
حيوانات و بعد اوالدش از جامه هاى بافته شده از تار و پشم براى خود جامه
ساخت.
• نويسنده بايبل گاهى باغ عدن را در زمين مى خواند و گاهى خارج از زمين،
قبالً گفته بود كه اين باغ در ناحيه رشقى زمين واقع بود ،وىل در اين جا مى گويد كه
آدم را از باغ عدن اخراج كرد و به سوى زمينى فرستاده شد كه از خاك آن آفريده
شده بود!!!
• او خدايش را اين گونه معرىف مى كند كه منى خواهد در مخلوقاتش كىس
معرفت خوب و بد كسب كند ،خواست آدم عليه السالم را از خوردن ميوه درخت
معرفت مانع شود ،وىل آدم عليه السالم خالف اراده و خواست خدا موفق به خوردن
اين ميوه شد!! پس از وقوع اين حادثه غري مرتقبه و خالف خواستش در پى آن شد
تا تدابريى بسنجد كه نگذارد آدم عليه السالم موفق به خوردن ميوه درخت حيات
شود ،و به رقيب دامئى براى او تبديل شود!!! به همين دليل از يك سو آدم عليه
السالم را از باغ عدن بريون راند و از سوى ديگر در راه رسيدن به درخت حيات
فرشته هايى را گامشت كه مجهز به شمشري ها بودند ،شمشريهاى آتشين كه به هر
سوى مى چرخيدند و منى گذاشتند كىس از آن جا عبور كند!! مى پرسيم :اگر اين باغ
در آسامن است طبيعى است كه پس از هبوط آدم از آسامن باال رفنت به آسامن و
داخل شدن به آن باغ برايش ممكن نبود ،پس لزومى نداشت كه فرشته هاى مجهز
به شمشري هاى آتشين را در مسري راه بگامرد ،خداى بايبل چرا اين كار را كرد؟!! و
اگر اين باغ در زمين بود به ما بگوييد :اين باغ در كجاى زمين است؟!! گذشنت از
پهرداران راه را به ما بگذاريد ،اكنون عبور از چنين پهره داراىن كار آسان و سهل
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است ،اگر آدم عليه السالم منى توانست عبور كند اوالدش با هليكوپرت مى توانند
عبور كنند ،اگر مردم عادى منى توانند براى پاپ سهل و آسان است!!!
• از اين حرفهاى بيهوده و سخيف بايبل هر كىس به آساىن درك مى كند كه
نويسنده بايبل داراى چه شخصيتى است و باورها و تصوراتش در باره خدا تا چه
پيامنه اى واهى و خراىف!!
قرآن براى ترديد سخنان نادرست بايبل و تصحيح آن مى فرمايد :خداى متعال؛
آدم عليه السالم را چنان آفريده كه معرفتش بيش از فرشته ها و سطح دانشش
باالتر از آنها باشد ،استعداد شناخت هر چيز را به او عنايت كرد ،توفيق دانسنت
چيزهايى را به او داد كه فرشته ها از شناختش عاجز اند ،بنابر همين معرفت و
دانش خالفت زمين را به او سپرد ،بنابر معرفتش او را از بهشت نه رانده ،رقيب خود
نگرفته ،بلكه او را نائب خود ساخت و به فرشته ها امر كرد در برابر او رس اطاعت
فرود آرند و متامى عامل را در خدمت او گامشت .بايبل مى گويد :فرشته ها با شمشري
هاى آتشين جلو آدم را سد مى كنند و به مقابله او مى پردازند؛ قرآن مى فرمايد:
فرشته ها براى آدم عليه السالم به سجده رفتند و خداى متعال همه چيز آسامنها و
زمين را براى اوالد آدم مسخر كرد!!!

آيا داستان موىس عليه السالم در قرآن از بايبل اقتباس شده؟
جناب عزيز ياسين بخشهايى از داستان موىس عليه السالم در قرآن را به نقد
گرفته ،آن را اقتباىس از بايبل و تلمود مى خواند ،بيان بايبل و تلمود را درست و
صحيح شمرده و بيان قرآن را نسخه بردارى ناقص تلقى كرده است ،از اسلوب
ضعيف و ركيك نوشته او و مقايسه هاى ىب مايه اش منايان است كه نه از قرآن درىك
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درست دارد و نه از بايبل و تلمود ،حرفهاى استادانش را بدون فهم درست محتوى
آن به فارىس برگردانده ،و مأموريتش را به عنوان يك اجري قلم بدست در جنگ غرب
عليه اسالم انجام داده!! كىس كه فهمى از الف باى قرآن داشته باشد ،و توان مقايسه
قرآن با بايبل و تلمود را ،هرگز اين اشتباه قبيح را مرتكب نخواهد شد كه قرآن را
اقتباىس از اين كتب خراىف بخواند ،قرآن داستانهاى بايبل را از بنياد رد كرده و حالت
تصحيح شده و تعديل شده آن را در برابر مخاطب خود مى گذارد ،آن را از حالت
افسانه هاى واهى ،خراىف و ملهم رشك ،كفر و خرافات بريون آورده ،و به گونه
داستانهاى آموزنده و واقعى به مخاطب خود و پريوان بايبل پيش مى كند ،فرازهاى
اين داستانها را به گونه مثالهاى تاريخى و عمىل پيامهاى سازنده و آموزنده خود و
تجسم عينى مطالب پرمايه اش قرار داده است.
او تحت عنوان بازتاب افسانه هاى سامى به گونه يى وارونه و ناقص در قرآن
مى نويسد:
زير اين عنوان خواهيم کوشيد تا باروىش متمدنانه ،منطقى و مستدل خطاها و
لغزشهاى لغوى و علمى و تناقضات منطقى موجود در قرآن را مورد بحث و بررىس
قرار دهيم .لذا از آنانيکه خود را در زمره فقها ،علامء و مفرسين اسالم قلمداد مى
منايند صميامنه دعوت به عمل ميآوريم تا در مباحثات با ما رشکت ورزيده نظرات و
مالحظات ما را به هامن روىش که ما آنرا مطرح مينامييم به نقد بکشند. . . .
پررويى اين جناب واقعاً تعجب آور است ،منى دانيم به چه چيزى دل بسته و
چه انتظارى از نقدهاى ىب مايه ،مقايسه هاى سفيهانه و مبارز طلبى هاى وقيحانه
اش دارد؟!! و با تبعيت و نسخه بردارى از اعرتاضات استادانش براى نامها ،داستانها،
رهنمودها ،و بحث هايى كه در قرآن مشاهده مى كند منشأى در كتب مذهبى
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يهودى ها و مسيحيان جستجو مى كند و همين كه شباهتى را يافت ىب درنگ و
بدون تعمق؛ و بدون توجه به تفاوتهاى عميق و گسرتده؛ بيان قرآن را اقتباىس از اين
كتب مى خواند!! قبل از بررىس اعرتاضات واهى اش در اين رابطه از او مى پرسيم:
بايبل داستانهاى متامى پيامربان قبل از موىس عليه السالم (از آدم عليه السالم تا
موىس عليه السالم) را از كجا اقتباس كرده؟ آيا استادانت اين منشأ را برايت
نشاندهى منوده است؟ چرا آن را منشأ هر دو (قرآن و بايبل) منى گريى؟ بگو :بايبل
داستان ابراهيم ،اسحاق ،يعقوب ،يوسف عليهم السالم ،و ديگران را از كدام كتابها
گرفته است؟ ،چرا بيان ىب بنياد بايبل را معيار و مالك گرفته و بيان قرآن را به ترازوى
آن سنجيده اى؟!! هامن بايبل را كه مجموعه اى از افسانه هاى جعىل و خراىف
است!!
جناب ناقد مى نويسد :در آيت پنجاه و پنج سوره البقرة آمده است:
ُ
َ َٰ َ َ
ّٰ َ َ ۡ ٗ َ َ َ َ ۡ ُ
ۡ ُ ۡ َٰ َ َ ُ ۡ َ َ َ َ َ
ِإَوذ قلتُ ۡم َيـ ُموس َٰي لن نؤ ِم َن لك حت َٰي ن َرى ٱلله جه َرة فأخذتك ُم ٱلص ِعقة َوأنتُ ۡم
َ ُ َ
تنظ ُرون* البقره55 :
و چون گفتيد :اى موىس! تا خدا را آشكارا نبينيم هرگز به تو اميان نخواهيم آورد،
پس در حاىل كه مى نگريستيد صاعقه شام را فرو گرفت.
همينگونه در آيت يکصد و پنجاه و سه سوره نساء تذکر رفته است:
َ ۡ َ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َٰ َ ُ َ َ َ َ ۡ ۡ َ َٰ ٗ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ُ ْ ُ َ ٰٓ َ ۡ
َ
َ
يسلك أهل ٱلِكت ِب أن تن ِزل عليهِم كِتبا ِمن ٱلسما ِِۚء فقد سألوا موسي أكبر ِمن
َ َٰ َ ُ ُ ۡ
َ َٰ َ َ َ ُ ْ َ َ ّٰ َ َ ۡ ٗ َ َ َ َ ۡ
َُ ََ ُ ْ ۡ َۡ
ۡ
ذل ِك فقالوا أ ِرنا ٱلله جه َرة فأخذت ُه ُم ٱلص ِعقة بِظل ِمه ِ ۡم ثم ٱتخذوا ٱل ِعجل ِم ۢن َبع ِد
َ ُ ۡ َٰ ُ
َ َ َ ۡ ۡ َٰ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ َٰ َ َ َ
ما جاءت ُه ُم ٱل َبيِ َنت فعفونا عن ذل ِك َوءات ۡينَا ُموس َٰي سل َطنٗا مبِينٗا * النساء153 :
اهل كتاب از تو مى خواهند كه كتاىب از آسامن [يكباره] بر آنان فرود آورى ،البته از
موىس بزرگرت از اين را خواستند و گفتند خدا را آشكارا به ما بنامى ،پس به سزاى
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ظلمشان صاعقه آنان را فرو گرفت ،سپس بعد از آنكه داليل آشكار برايشان آمد
گوساله را [به پرستش] گرفتند و ما از آن هم درگذشتيم و به موىس برهاىن روشن
عطا كرديم.
همچنان در آيت يکصدو پنجاه و پنج سوره أعراف ميخوانيم:
َ ۡ َ َ ُ َ َٰ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ُ ٗ َ َٰ َ َ َ َ َ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ ۡ ۡ َ
وٱختار موسي قومهۥ سب ِعين رجَل لِ ِميقتِنا ۖ فلما أخذتهم ٱلرجفة قال ر ِب لو شِ ئت
َ ۡ َ ُ ُ
َََ َُ ُ َ ۡ
َ ۡ ُ َ َٰ َ ُ ۡ ُ
َۡ ََۡ
أهلكت ُهم ِمن قبل ِإَوي َي ۖ أتهل ِكنَا ب ِ َما فعل ٱلسف َهاء ِمنا ۖ إِن ِه َي إِال فِتنَتُك ت ِضل ب ِ َها
َ ََ ُ ََ ۡ َ ََ ُ َ َ َ َُ َ ۡ ۡ ََ َ ۡ َ ۡ َ ََ َ
نت َخ ۡي ُر ۡٱل َ َٰغفر َ
ين*
من تشاء وته ِدي من تشاء ۖ أنت ول ِينا فٱغفِر لنا وٱرحمنا ۖ وأ
ِِ
األعراف155 :
موىس از ميان قوم خود هفتاد مرد براى ميعاد ما برگزيد و چون زلزله آنان را فرو
گرفت گفت پروردگارا اگر مى خواستى آنان را و مرا پيش از اين هالك مىساختى آيا
ما را به [سزاى] آنچه كمخردان ما كردهاند هالك مى كنى! اين جز آزمايش تو
نيست ،هر كه را بخواهى به وسيله آن گمراه و هر كه را بخواهى هدايت مى كنى،
تو رسور مايى پس ما را بيامرز و به ما رحم كن و تو بهرتين آمرزنده گاىن.
آيتهاى فوق الذکر همه حکايتگر صحنه يى از راهپياميى موىس ،اين قهرمان
افسانه هاى تورات (عهد قديم) ،همراه با گروهى از افراد قوم يهود به ميعاد گاه
مالقاتش با خدا مى باشد ،گروهى که به عقيده اغلب مفرسين قرآن به موىس گفتند:
تا زماىن که خدا را به صورت آشکار و با چشامن خويش نبينيم ترا باور نخواهيم کرد.
در پاسخ به اين پرسش که گروه متذکره متشکل از چه کساىن بوده است ،مفرسين
قرآن آراء ونظريات گوناگوىن إرائه داده اند ،مگر رازى در تفسري خويش به استناد به
آيت 155سوره أعراف با تأکيد خاطر نشان مى سازد که آنان هامن هفتاد نفرى
بوده اند که موىس آنان را برگزيده و با خود به ميعادگاه برده بود تا از گناهى که در
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پرستش گوساله (سامرى) مرتکب شده بودند معذرت بخواهند .مفرسين متملق و
سطحى نگر قرآن در زمينه به اصطالح شأن نزول اين آيات و اينکه آيا موىس با خدا
تنها يک ميعاد گاه داشته و يا بيشرت از آن و اينکه آيا اين واقعه قبل از گوساله
پرستى هاى قوم يهود روى داده است و يا بعد از آن ،قلم فرسايى هاى فراواىن کرده
وصفحات متعددى را سياه کرده اند مگر تا کنون هيچکدام آنان اين زحمت را به
خود نداده اند تا به منبع و مصدر اصىل اين افسانه که هامن کتاب اسطوره يى
تورات (عهد قديم) مى باشد مراجعه منوده ببينند که قضيه در اصل از چه قرار بوده
است . . . .هنگام مراجعه و بررىس منابع و مآخذ متعلق به زنده گاىن موىس ،منى
توان چيزى به دست آورد که مؤيد افسانه وارده در آيات فوق الذکر باشد و به
خصوص در کتاب تورات (عهد قديم) از همچو حادثه يى اصال تذکرى به ميان
نيامده است . . . .و اما در زمينه آنچه که در آيات متذکره قرآن پريامون در خواست
يهوديان مبنى بر ديدار آشکار و مستقيم با خدا بيان شده است کامالً عکس آن
چيزيست که در تورات (عهد قديم) آمده است و آن اينکه يهوديان از موىس
خواستند تا او خودش با ايشان سخن گويد ،و از اينکه خدا با ايشان سخن گويد ابراز
ترس منودند .چنانکه درآيت  19إصحاح بيستم ِسفرخروج ميخوانيم 19 :به موىس
گفتند" :تو پيام خدا را بگري و به ما برسان و ما إطاعت ميکنيم .خدا با ماصحبت
نکند ،چون ميرتسيم مبرييم. . .
عرائىض در رابطه به نقد و پرسشهاى جناب ناقد دارم:
از وى مى پرسم :آيا مى داىن كه قرآن قبل از اشاره به اين سخن بنى ارسائيل به
موىس عليه السالم ،و قبل از آن كه پيامرب عليه السالم با پريوان بايبل مواجه شود؛ در
باره قريش گفته است كه به پيامرب عليه السالم گفتند:
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ََ َ َ َ َ
َ ََ
َ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ َ ٰٓ َ ُ َ َ
۞وقال ٱل ِذ
ين ال يَ ۡر ُجون ل ِقاءنا لوال أنزِل عل ۡينَا ٱل َمل ِئكة أ ۡو ن َر َٰى َربنَا ۗ لق ِد
ۡ َۡ ْ َ ُ
َ َ ۡ ُ ّٗ َ
ٱستك َب ُروا فِي أنف ِسه ِ ۡم َوعتو عتُوا كب ِ ٗيرا * الفرقان21 :
و آنان كه اميدى به مالقات ما ندارند؛ مى گويند :چرا فرشتگان بر ما فرو منى آيند،
يا چرا پروردگار خود را منى بينيم ،يقيناً كه آنها در ذهن شان خودبزرگ بينى كرده
اند و با رسكىش بزرگى رسكىش كرده اند.
جناب ناقد! آيا مى داىن كه سوره الفرقان در مكه مكرمه ،و اواسط دور مىك
نازل شده ،پيامرب عليه السالم تا قبل از هجرت به مدينه؛ با مرشكين قريش روبرو
بود ،مرشكينى كه نه به تورات باورى داشتند و نه به تلمود ،با آن هم خواهان ديدن
فرشته ها و خدا با چشم خود بودند!! تا آن زمان ترجمه عرىب بايبل (تورات و
انجيل) نيز وجود نداشت ،پيامرب عليه السالم نه زبان عربى و يوناىن بلد بود و نه
خواندن و نوشنت ،پس سخن قريش در رابطه به اين كه فرشته ها به گونه ملموس و
مشهود بر آنان نازل شوند و خدا را با چشم خود ببينند ،از كجا اقتباس شده؟!!
جناب ناقد منى داند كه اين سخن ميان متامى مخالفين توحيد و رسالت مشرتك
است ،همه به پيامربان گفته اند :خدايى كه ما او را با چشم خود نبينيم هرگز باور
منى كنيم ،قريش مكه هامن جواىب به پيامرب عليه السالم داده اند كه بنى ارسائيل به
موىس عليه السالم دادند ،جواىب كه اكنون كمونستها به مسلامنان مى دهند.
كمونستها نيز خداى غائب از ديده ها را منى پذيرند ،بدون آن كه از بنى ارسائيل
تقليد و از بايبل اقتباس كرده باشند .قرآن مى فرمايد :كىس مى تواند اين كتاب الهى
را رهنمود خود بگريد و از رهناميى ها و آموزه هايش بهره اى بردارد كه به غيب
َ َٰ َ ۡ َ َٰ
باور كند ،حواس تنگ خود و چشم كوتاه بينش را مالك و معيار نگريد :ذل ِك ٱلِكت ُب
َ َ ُۡ ُ َ ۡ َۡ َ ُ ُ َ َ َ َ َ
َ
ب فِي ِۛه ُه ٗدى لِلۡ ُمتَق َ
يمون ٱلصل َٰوة َو ِمما
ين * ٱل ِذين يؤ ِمنون بِٱلغي ِب وي ِق
ال َر ۡي َ َۛ ِ
ِ
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ۡ َٰ
ُ َ
َر َزق َن ُه ۡم يُنفِقون * :اين كتاب كه هيچ شىك در آن نيست ،راهنامى پرهيزگاراىن
است كه به غيب باور مى دارند ،به اقامه مناز مى پردازند ،و از رزقى كه به آنان
داده ايم انفاق مى كنند .قرآن در رابطه به همين وجهه مشرتك متامى منكران
خداست كه قول بنى ارسائيل به موىس عليه السالم را به عنوان يك منونه تاريخى آن
در جلو ما مى گذارد ،در همين سوره بقره و چون رشحى براى همين آيه و فقط
پنجاه و سه آيت بعدتر از آن!!
هر چند لزومى ندارد بگوييم در كجاى بايبل به اين موضوع پرداخته شده و به
چه الفاظى ،وىل براى آن كه مستوى معلومات ناقد را از بايبىل كه براى دفاع از آن
به نقد واهى قرآن كمر بسته است؛ به خوىب دانسته باشيد بياييد فرازهايى از عهد
قديم بايبل را مرور كنيد:
بايبل زير عنوان آب از صخره مى نويسد . . . :بنى ارسائيل به موسﯽ گفتند:
«به ما آب بده تا بنوشيم » .موسﯽ جواب داد« :چرا گله و شكايت مى كنيد؟ چرا
خداوند را امتحان مىنماييد؟» اما آنها كه از تشنگﯽ بﯽتاب شده بودند ،فرياد زدند:
«چرا ما را از مصر بيرون آوردی؟ آيا ما را به اينجا آوردی تا با فرزندان و گلههای
خود از تشنگﯽ بميريم؟» موسﯽ به حضور خداوند رفت و گفت« :من با اين قوم
چكنم؟ هر آن ممكن است مرا سنگسار كنند » .خداوند در جواب موسﯽ فرمود:
«برخﯽ از بزرگان بنﯽاسرائيل را همراه خود بردار و پيشاپيش مردم بطرف كوه
حوريب حركت كن .من در آنجا كنار صخرﻩ ،پيش تو خواهم ايستاد .با هامن
عصايﯽ كه به رود نيل زدی ،به صخرﻩ بزن تا آب از آن جاری شود و قوم بنوشند» .
موسﯽ هامنطور كه خداوند به او دستور داد ،عمل كرد و آب از صخرﻩ جاری شد.
موسﯽ اسم آنجا را مسا (يعنﯽ «قوم ،خداوند را امتحان كردند») گذاشت؛ ولﯽ
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بعضﯽ اسم آنجا را مريبه (يعنﯽ «محل بحث و مجادله») گذاشتند ،چون در آنجا
قوم اسرائيل به مجادله با خداوند پرداختند و گفتند« :آيا خداوند در ميان ما
هست يا نه؟» و به اين ترتيب او را امتحان كردند.
قرآن ادعاء بايبل را تصحيح منوده مى فرمايد:
ۡ َ َ
َُۡ ۡ
َ
َۡ
َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ۡ ۡ ُ ََۡ
۞ِإَو ِذ ٱست ۡسق َٰي ُموس َٰي ل ِقو ِمهِۦ فقلنَا ٱض ِرب ِبعصاك ٱلحجر ۖ فٱنفجرت ِمنه ٱثنتا
ّٰ َ َ ۡ َ ۡ ْ
ُُ ْ ۡ ْ
َ ۡ َ َ َۡٗ َۡ َ َ ُ ُ َُ َ ۡ
س مش َر َب ُه ۡم ۖ كلوا َوٱش َر ُبوا ِمن ِر ۡز ِق ٱللهِ َوال تعثوا فِي
عشرة عينا ۖ قد عل ِم كل أنا ٖ
ٱٓأۡل ۡرض ُم ۡفسد َ
ين * البقرة60 :
ِ ِ ِ
و آنگاه كه موىس براى قومش در جستجوى آب افتاد ،پس گفتيم :با عصايت بر اين
سنگ بزن .پس دوازده چشمه از آن جوشيد .هر تريهاى از مردم آبشخور خود را
دانست( ،گفتم ):از روزى خدا بخوريد و بنوشيد و در زمين تباهكارانه نپردازيد.
در اين آيات متربكه از يك سو ادعاء بايبل رد شده كه مى گويد :ارسائيىل ها با
خدا به مشاجره پرداختند و گفتند آيا خدا ميان ما حضور دارد؛ پس كجاست و چرا
او را منى بينيم؟!! قرآن مى فرمايد :آنان نه تنها در اين جا مشاجره اى نكردند بلكه
در اين جا از مشاجرات محتمل آينده شان جلوگريى شد ،در اين جا دوازه چشمه
جوشيد ،براى هر قبيله چشمه اى خاص ،براى آن كه بر رس آب به منازعه نپردازند،
از سوى ديگر به مجاهد و مهاجر راه خدا اطمئنان داده شده كه پروردگار تان ضامن
و ذمه وار رزق و روزى تان است ،اگر بخواهد از سنگ خارا براى تان چشمه هاى
آب جارى مى كند ،هامن گونه كه براى بنى ارسائيل در بيابان خشك و ىب آب سينا از
سنگى دوازده چشمه جارى كرد .اللّٰه متعال به كساىن كه اميان آورند ،نسبت به دين
التزام ورزند ،و در راه خدا آماده هجرت و جهاد شوند رزق و روزى فراخ را تضمين
مى كند ،جلو منازعاىت را مى گريد كه دستياىب به رزق و روزى منشأ آن است ،و
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عزت ،رسافرازى و آسايش شان را تأمين مى كند .من با چشم خود مصداق هاى
زيادى از اين وعده و تضمين الهى را ديده ام ،در جريان مقاومت عليه اشغال
شوروى و در زمان هجرت افغانها به پاكستان ،و در اردوگاه هاى مهاجرين در
بيابانهاى اين كشور؛ و در آن جا كه قبل از اسكان مهاجرين در اين ساحات رساغى
از آب نبود ،به همين دليل از مدتهاى طوالىن چون بيابان مانده بود ،وىل متصل
اسكان مهاجرين در آن آب به چند مرتى سطح زمين رسيد ،به نحوى كه مهاجرين
امكان آن را يافتند كه چاههاى آب حفر كنند و از اين طريق نه تنها مشكل آب
آشاميدىن شان را حل كنند بلكه سبزيجاىت چون پياز ،گندنه و بادنجان رومى بكارند!!
ىب مناسبت نخواهد بود اگر داستان عجيب يىك از اردگاهها را با شام در ميان
بگذارم :در منطقه اى بنام هنگو از مربوطات ايالت صوبه رسحد (خيرب پشتون خوا)؛
در ساحه اى ىب آب و غري زراعتى كه شبيه بيابان بود؛ و ملكيت يىك از اربابان تلقى
مى شد؛ اردوگاهى براى مهاجرين تأسيس شد ،مالك نه تنها اعرتاىض بر اسكان
مهاجرين در اين ساحه نداشت بلكه آن را وسيله خوب براى شهرتش به عنوان
شخصيت انسان دوست مى شمرد ،پس از اندك مدىت در اين ساحه چشمه اى جارى
شد ،آب زير زمين به پيامنه اى باال آمد كه هر كىس مى توانست در خانه اش چاهى
حفر كند . . .ارباب حريص با مشاهده اين وضعيت صربش را از دست داد؛ از
حكومت خواست تا مهاجرين را از زمين او بريون بكشد ،به محكمه رجوع كرد،
محكمه به نفع او رأى داد ،حكومت محىل مهاجرين را وادار كرد تا ساحه را ترك
كنند و به محل ديگرى كه باالتر از اين ساحه و در دامنه هاى تپه ها بود؛ انتقال
شوند ،مهاجرين نيز چاره اى جز تعميل اين فيصله را نداشتند ،اردوگاه تخليه شد و
مهاجرين به ساحه جديد انتقال يافتند ،براى مدىت مشكل آب شان با تانكرها حل مى
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گرديد ،اما پس از مدىت اندك چشمه اى در اين جا جوشيد ،و مشكل آب شان حل
شد ،در مقابل چشمه محل قبىل و چاه هاى آب آن خشك شد!!!
در اين جا ادعاء بايبل اين است كه خدا در كنار آن سنگ ايستاده بود ،موىس
عليه السالم او را مى ديد وىل بزرگان قوم ارسائيل منى ديدند ،اين موضوع باعث نزاع
و مشاجره شد كه آيا واقعاً و هامن گونه كه موىس ادعاء مى كند؛ خدا ميان ما
حضور دارد ،يا نه؟!! با خداى خود و موىس به نزاع پرداختند ،به خدا گفتند :اگر
ميان ما هستى خود را به ما بنامى!! به موىس عليه السالم گفتند :اگر خدا در كنار ما
حضور دارد چرا او را منى بينيم؟!! منازعه شان حل نشد ،از اين رو موىس عليه
السالم اين جا را به نام مريبه (محل شك و ريب) ياد كرد!!! صد حيف به عقل كىس
كه اين حرف هاى مسخره را مى پذيرد و آن را به كتاب خداى متعال نسبت مى
دهد!!! هزار حيف به حال كىس كه از درك تفاوت عميق ميان بيان قرآن و بايبل
عاجز است!!!
نقاد ىب خرب؛ بيان آيات مذكور را كه به حادثه مطالبه بنى ارسائيل مبنى بر
رويت خدا پرداخته زير سؤال گرفته و ادعاء كرده كه در تورات و انجيل هيچ اشاره
اى به چنين حادثه اى را منى يابيم!! به اين جناب مى گوييم :از جانبى ادعاء مى
كنى كه قرآن داستانهاى تاريخى اش را از بايبل اقتباس كرده و اين را كار اعرتاض
آميز مى خواىن و از سوى ديگر عكس آن را ادعاء مى كنى كه قرآن به حادثه اى
اشاره كرده كه در بايبل رساغ نداريم!! منى دانم به كدام ادعاى واهى ات بپردازم،
هر دو نادرست و خالف واقع است ،حقيقت اين است كه قرآن به تصحيح افسانه
هاى بايبل پرداخته ،تحريف هاى قبيح در اين كتاب مملو از خرافات را نشاندهى
كرده و حقيقت را در جلو مخاطب خود گذاشته .براى آن كه خوانندگان اين سطور
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نيز و نقاد نافهم نيز بدانند كه نقد او ىب مايه است و نشان مى دهد كه نه از فهم
قرآن بهره اى دارد و نه از بايبل ،بياييد در برابر اين جمالت بايبل كمى توقف كنيم:
وقتﯽ قوم اسرائيل رعد و برق و باال رفتن دود را از كوه ديدند و صدای شيپور
را شنيدند ،از ترس لرزيدند .آنها در فاصله ای دور از كوه ايستادند و  19به موسﯽ
گفتند« :تو پيام خدا را بگير و به ما برسان و ما اطاعت مى كنيم .خدا مستقيماً با
ما صحبت نكند ،چون مىترسيم بميريم 20 » .موسﯽ گفت« :نترسيد ،چون خدا
برای اين نزول كرده ،كه قدرت خود را بر شما ظاهر سازد تا از اين پس از او بترسيد
و گناه نكنيد 21 » .در حاليكه همه قوم آنجا ايستاده بودند ،ديدند كهموسﯽ به
ظلمت غليظﯽ كه خدا در آن بود ،نزديک شد .موسﯽ به ايشان فرمود« :دو روز
بعد ،خداوند خود را بر شما ظاهر خواهد كرد .پس خود را برای مالقات با او آماده
كنيد و در اين دو روز با زنان خود نزديكﯽ ننماييد 16 » .صبح روز سوم ،هنگام
طلوع آفتاب ،صدای هولناک رعد و برق شنيده شد و ابر غليظﯽ روی كوه پديد
آمد .سپس صدای بسيار بلندی چون صدای شيپور برخاست .تمام قوم از ترس
لرزيدند .موسﯽ و هارون و ناداب و ابيهو با هفتاد نفر از بزرگان اسرائيل از كوه
باال رفتند 10،و خدای اسرائيل را ديدند .به نظر مى رسيد كه زير پای او فرشﯽ از
ياقوت كبود به شفافﯽ آسمان گسترده شده باشد 11 .هر چند بزرگان اسرائيل خدا
را ديدند ،اما آسيبﯽ به ايشان وارد نشد .آنها در حضور خدا خوردند و آشاميدند.
از اين سطور چند مطلب به زودى و آساىن اخذ مى شود :خدا نزد موىس و قوم
اسرائيل آمده ،بر كوهى فرود آمده ،فروآمدنش با دود غليظ و صداى مهيب رعد
گونه توأم بود ،قوم اسرائيل در نوبت نخست خدا را منى ديدند وىل دو روز بعدتر
هنگام طلوع آفتاب ،صدای هولناک رعد و برق را شنيدند و ابر غليظﯽ روی كوه
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پديد آمد .سپس صدای بسيار بلندی چون صدای شيپور برخاست .تمام قوم از ترس
لرزيدند!!!!
نويسنده بايبل از يك سو ادعاء مى كند خدا ميان شعله هاى آتش و دود غليظ
بر كوهى فرود آمد . . .از سوى ديگر مى نويسد :خدا از طريق موىس به منايندگان
قوم ارسائيل گفت :ديديد كه چگونه از آسامن با شام سخن گفتم!!! پس از اين از
سيم و زر بتى براى خود نسازيد ،و آن را عبادت مكنيد . . .چه كىس اين تناقض
قبيح را توجيه مى كند ،عزيز ياسين يا استادانش؟! در آن هنگام خدا در آسامن بود
يا بر رس كوه؟!!
قرآن اين حرف ها را رد مى كند و مى فرمايد :اين يك تصور واهى است كه
خدا يكجا با فرشته ها در الى ابر غليظ پايين بيايد ،كىس او را ببيند ،نه تنها افراد
عادى توان و مجال ديدن خدا را در دنيا و با اين ديده ها ندارد بلكه شخصيتى
بزرگى چون موىس عليه السالم؛ يگانه پيامربى كه خدا با او تكلم كرده؛ اين مجال را
نيافت ،موىس عليه السالم خواست خدا را ببيند ،متنايش برآورده نشد ،تاب مقاومت
در برابر تجىل خدا به سوى كوه را نداشت ،از هوش رفت ،پس از به هوش آمدن
گفت :خدا برتر از آن است كه ديده شود ،از متنايم نادمم ،اولين كىس هستم كه به
اين حقيقت باور مى كنم انسان منى تواند خدا را ببيند!! به اين آيات توجه كنيد:
َ َٰ
َ
ََ ُ ُُ َ َ
َ ُ َ َ َ َ َ َ
ََ َ َ َ
َولما جاء ُموس َٰي ل ِ ِميقتِنَا َوكل َمهۥ َربهۥ قال َر ِب أ ِرنِي أنظ ۡر إِل ۡيك قال لن ت َرىَٰنِي
َ َٰ
ُ َ َۡ َ ۡ َََ ََ َُ َ ۡ َ َ
َََ َََ ُُ َۡ
َولِك ِن ٱنظ ۡر إِلي ٱلج َب ِل فإ ِ ِن ٱستقر مكانهۥ ف َسوف ت َرىَٰنِيِۚ فلما تجل َٰي َربهۥ ل ِلج َب ِل
َ َ َ ُ َ ّٗ َ َ َ ُ َ َٰ َ ٗ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ َٰ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ
اق قال سبحنَك تبت إِل ۡيك َوأنا أول
جعلهۥ دكا وخر موسي ص ِعقا فلما أف
ۡٱل ُم ۡؤمن َ
ين* االعراف143 :
ِِ
و چون موىس به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او تكلم كرد؛ گفت :پروردگارم! به
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من بنامى تا تو را ببينم ،فرمود :هرگز مرا ديده نتواىن ،و ليكن به اين كوه بنگر ،اگر
(در برابر تجىل من) بر جاى خود استوار ماند ،تو هم مرا خواهى ديد .اما هنگامى
كه پروردگارش بسوى كوه تجىل كرد؛ آن را درهم كوبيد و موىس بيهوش شد ،وقتى
به هوش آمد گفت :تو منزهى (از آن كه با چشامن رس قابل رؤيت باىش) .به سويت
نخستين مؤمنان هستم.
توبه مى كنم و برمى گردم و از
ِ
ٰٓ
َ ۡ ُ َ َ َ ۡ
ُ
ُ
َ
ۡ َ َ
ُ َ
ّٰ ُ
َۡ
هل يَنظ ُرون إِال أن يَأت َِي ُه ُم ٱلله فِي ظل ٖل ِم َن ٱلغ َماِم َوٱل َمل ِئكة َوق ِض َي ٱٓأۡل ۡم ُر ِإَولي
ٱللّٰهِ تُ ۡر َج ُع ۡٱأل ُ ُم ُ
ور * البقرة210 :
آيا جز اين انتظارى ندارند كه خدا و فرشتگان در زير سايه بانهاى ابر نزد شان بيايند
و كار انجام يابد ،در حاىل كه متامى كارها به سوى خدا برگردانده مى شود.

ادعاء ىب بنياد "بازتاب افسانه هاى سامى در قرآن"
نقاد پر رو و گستاخ در رابطه به يىك ديگر از آيات قرآن مى نويسد :يکى ديگر
از موارد بازتاب أفسانه هاى سامى به صورت وارونه و ناقص در قرآن ،مطلبى است
که در آيت شصت و يکم سوره البقرة گنجانيده شده است:
َ
َ
َ ۡ َ
ۡ ُ ۡ َٰ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َٰ َ ۡ َ
ُ ُ
ِإَوذ قلتُ ۡم َي ُموس َٰي لن نصب ِ َر عل َٰي طعاٖم َو ِح ٖد فٱد ُع لنَا َربك يُخرِ ۡج لنَا ِمما تۢنبِت
َ
ُ
ۡ
ََ
ُ
َ
َ َ ََ َۡ ُ َ َ ُ َ ۡ َ
ٱٓأۡل ۡرض ِم ۢن َبقل َِها َوق ِثائِ َها َوفو ِم َها َوعد ِس َها َو َبصل َِها ۖ قال أت ۡستب ِدلون ٱل ِذي ه َو أدن َٰي
َُ ۡ َ ُ
َ ُ َ
ۡ ْ ۡ َ َ َ ُ َ َ َۡ
ُ ۡ ََ
بِٱل ِذي ه َو خ ۡي ٌر ٱهب ِ ُطوا ِمص ٗرا فإِن لكم ما سألتُ ۡم ۗ َوضرِ َبت عل ۡيهِ ُم ٱلذِلة َوٱل َم ۡسكنَة
ۡ ُ َ َ
ّٰ
ّٰ َ َٰ َ َ َ َ ْ ۡ ُ َ َٰ
ُ ََ
ي َن
َو َباءو بِغض ٖب ِم َن ٱللهِ ۗ ذل ِك بِأن ُه ۡم كانُوا يَكف ُرون أَِب َي ِت ٱللهِ َو َيقتُلون ٱلنب ِ ِ ۧ
َ َۡ
َ َ ْ َ َ ْ َُۡ َ
َ َٰ َ
بِغ ۡيرِ ٱلح ِق ۗ ذل ِك ب ِ َما عصوا وكانُوا َيعتدون * البقرة61 :
و اين هم ترجمه ركيك و غري معيارى او از اين آيات:
و چون گفتيد اى موىس! هرگز بر يك نوع خوراك صرب نخواهيم كرد ،از خداىت براى
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ما بخواه كه از آنچه زمين مى روياند؛ از سبزى ،خيار ،گندم ،عدس و پيازش بريون
آورد .گفت :آيا مى خواهيد چيزى را كه كهرت است بر چيزى كه بهرت است عوض
كنيد؟!!  ،پس به شهرى فرود آييد كه در آنجا هامن چيزى براى تان خواهد بود كه
خواستهايد ،گرفتار خوارى و تنگدستى شدند و در خور خشم خدا گرديدند ،اين هم
بدان علت كه به آيات خدا كفر مى ورزيدند و پيامربان را به ناحق مى كشتند ،و
اين نيز بدان سبب كه رسكىش كردند و به تجاوز و تعدى دست مى يازيدند .
جناب ناقد مى نويسد :از آنجايى که يک چنين مطالبه و درخواستى در هيچ
جايى از تورات به چشم منى خورد؛ به گامن غالب (!! ) مى توان حکم منود که اين
آيت ،صورت تحريف شده إعرتاضات و انتقاداىت است که به روايت تورات ،بنى
ارسائيل هنگام فرار از فرعون و لشکريان وى و گريماندن در ميان بيابان و رود نيل،
در برابر موىس إبراز منوده اند و در آيتهاى  11 ،10و  12إصحاح چهاردهم
سفرخروج تورات (عهدقديم) آمده است10 :وقتى قوم ارسائيل از دور مرصيان را
ديدند که به آنان نزديک مى شوند دچار وحشت شدند و از خداوند کمک خواستند.
 11آنها به موىس گفتند « :چرا ما را به اين بيابان کشاندى؟ مگر در مرص قرب نبود که
ما را آوردى در اين بيابان مبرييم؟ چرا ما را مجبور کردى از مرص بريون بياييم ؟ 12
وقتى در مرص بوديم ،آيا به تو نگفتيم که ما را به حال خودمان واگذار؟ ما
ميدانستيم که َبرده ماندن در مرص بهرت از مردن در بيابان است( .خروج– 10 /14 :
)12 – 11
ناقد كه مأمور دفاع از بايبل و اعرتاض بر قرآن است ،و در برابر هر اعرتاض چه
خيىل ضعيف و چه كامالً نادرست طمع پاداش و مزد دارد ،براى آن كه شامره
اعرتاضاتش را بيشرت و متناسب آن بر مزدش افزوده شود ،اعرتاضاىت تا اين پيامنه
123

سخيف را نيز آورده است!! بياييد ببينيم بايبل در اين رابطه چه گفته و قرآن چگونه
به رد ادعاى بايبل و تصحيح آن پرداخته ،به اين سطور بايبل توجه كنيد:
"قوم اسرائيل از ايليم كوچ كردند و به صحرای سين كه بين ايليم و كوه سينا
بود رفتند .روزی كه به آنجا رسيدند ،روز پانزدهم ماه دوم بعد از خروج ايشان از
مصر بود 2 .در آنجا بنﯽ اسرائيل باز از موسﯽ و هارون گله كرده 3 ،گفتند« :ای
كاش در مصر مىمانديم و هامنجا خداوند ما را مى كشت .آنجا در كنار ديگهای
گوشت مى نشستيم و هر قدر مى خواستيم مى خورديم ،اما حاال در اين بيابان
سوزان كه شما ،ما را به آن كشانيده ايد ،بزودی از گرسنگﯽ خواهيم مرد"».
هر انسان عاقل و خردمند مى داند كه اين ادعاء نويسنده بايبل كامالً نادرست
و خالف واقع است ،قوم ارسائيل در مرص برده هاى خوار و مظلوم در دست آل
فرعون بود ،در فقر و گرسنگى برس مى برد ،در مرص در كنار ديگهای گوشت منى
نشستند و هر قدر دل و اشتهاى شان مى خواست منى خوردند ،خوراك شان بايد
هامن باشد كه قرآن مى فرمايد؛ هامن كه در صحراء سينا نيز باالتر از آن را تصور
منى كردند ،سبزى ،خيار ،گندم ،عدس و پياز!!
معرتض مى نويسد :قرآن در آيت فوق الذکرخويش يهوديان را متهم به کشنت
پيامربان مى منايد مگر نامى از پيامربان کشته شده منى برد و مفرسين مشهور قرآن
نيز بر خالف عادت هميشه گى شان براى شناساندن آن پيامربان به اجتهاد نپرداخته
اند . . . . ،و يگانه تفسريى که به اين کار اقدام منوده است ،تفسريجاللين است که
نوشته است . . .:مانند َزکَرِيا و يحيى . . . .پس مى توان گفت که اين مفرستحريف
کارى و وارونه سازى افسانه هاى سامى را که ازجانب قرآن آغاز شده است با
تحريف تاريخى ديگرى تکميل منوده اند ،زيرا َزکَرِيا و يوح َّنا امل ُ َع ِّمدان با موىس ىن
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بلکه گويا با عيىس دريک عرص مى زيسته اند.
جناب ناقد از الف باى ادب عرىب نيز واقف نيست ،منى داند كه معنى آيت اين
نيست كه قوم ارسائيل در زمان موىس عليه السالم پيامربان را به ناحق مى كشتند،
متوجه به الفاظ آيت نيست ،آيت مى گويد :بنى ارسائيل در نتيجه مخالفت با موىس
عليه السالم ،عدم صرب و شكيبايى بر مشكالت دوران هجرت ،متناى عودت به مرص با
وجود متامى سوابق بد زندگى اسارتبار در آن . . . ،با ذلت و مسكنت مواجه شدند،
در گذشته نيز چنان بودند كه آيات الهى را تكذيب مى كردند و پيامربان را به ناحق
ّٰ ۡ ُ َ َ
َ َۡ
َ َٰ َ َ َ َ ْ ۡ ُ َ َٰ
مى كشتند ( ذل ِك بِأن ُه ۡم كانُوا يَكف ُرون أَِب َي ِت ٱللهِ َو َيقتُلون ٱلنب ِ ِيۧ َن بِغ ۡيرِ ٱلح ِق ۗ )،
كفر شان به آيات الهى و قتل پيامربان نيز از رسكىش ها و تجاوزگرى هاى شان مايه
َ َ ْ َ َ ْ َُۡ َ
َ َٰ َ
مى گرفت ( ذل ِك ب ِ َما عصوا وكانُوا َيعتدون :اين نيز بدان سبب كه رسكىش كردند و
به تجاوز و تعدى دست مى يازيدند).
يعنى قوم ارسائيل سابقه طوالىن قتل پيامربان و دعوتگران به حق و عدل را
دارد ،بعد از موىس عليه السالم به قتل يحيى و زكريا دست يازيدند و خواستند
عيىس عليه السالم را به دست حكام رومى بكشند ،او را دستگري كردند ،به حكام
سپردند ،تا به صليب كشيده شود!! دليل مخالفت شان با پيامربان و حق پرستان؛
رسكىش ها و تجاوزگرى هاى اين قوم است.
نقاد جلو مى رود و مى نويسد :درمورد اين آيت قرآن دو نکته زيرين رانيز
َ َۡ ُُ َ َ َ َۡ
قابل ياد آورى ميدانيم :نخست اينکه درآن آمده است . . .:ويقتلون ٱلنب ِ ِيۧن بِغيرِ
َۡ
ٱلح ِق ۗ . . .که عبارتِ . . .ب َغريِۡ ٱلۡ َح ِّق ۗ . . .هر خواننده با هوش را تکان داده او را
واميدارد تا بپرسد که چطور مى توان پذيرفت که پيامربى مستحق کشنت گردد و
کشته شدنش برحق بوده باشد؟
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جناب ناقد! اگر دشمن پيامربى يا وارث مقام او و رهرب مسلامنان را اسري بگريد،
از او سپرى براى خود بسازد ،به پريوانش بگويد اگر سالح تان را بر زمين نگذاريد و
تسليم نشويد او كشته خواهد شد ،مسلامنان تسليم نشوند ،به جنگ ادامه دهند،
در جريان درگريى امام و رهرب شان كشته شود ،حتى با تري و شمشري مسلامنان ،اين
قتل را چگونه ارزياىب مى كنى ،و قاتل را مرتكب جرم مى خواىن يا معذور؟!! در
معيارهاى دينى چنين كىس قابل مؤاخذه و مجازات نيست و مرتكب گناه و قتل
بناحق خوانده منى شود ،قيد بناحق در اين آيت كامل دقت قرآن را در بيان مطالب
خود نشان مى دهد ،متأسفانه افراد سطحى نگر و كوتاه بين از درك عظمت اين
دقت عاجز اند و آن را غري وارد و قابل اعرتاض مى گريند!!
ناقد مى افزايد :نکته دوم اينکه در هيچ يک از تفسريهاى معترب قرآن در مورد
تعيين معنى واژﻩ « فوم » اتفاق نظر وجود ندارد ،چه در همه تفاسري قرآن آمده
است که برخى از مفرسين و از آنجمله عبداللّٰه بن عباس را عقيده برآنست که اين
کلمه در معنى گندم ويا نان به کار رفته است و برخى ديگر و از آنجمله عبداللّٰه بن
مسعود به اين باوراند که اين واژﻩ در اصل « ثوم » بوده ودر معنى ِسريکه هامن
سبزى مشهور است به کار رفته است ،چنانکه عبداللّٰه بن مسعود در نسخه دست
داشته خويش آنرا به هامن صورت اصىل يعنى « ثوم » نوشته است نه " فوم" .پس
بايد از اين مفرسين و تأويل کننده گان پرسيد که موجوديت يک چنين واژﻩ گنگ و
ىب مفهوم را درکتاىب آسامىن و فروفرستاده شده از لوح محفوظ چگونه ارزياىب مى
منايند؟
به جناب ناقد مى گوييم :در قرآن هيچ لفظى گنگ و مبهم وجود ندارد ،اگر
عقل كىس قد ندهد و از درك معنى واضح الفاظ قرآن عاجز باشد اين را بايد عيب
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آن كس و كوتاه نگرى و نافهمى او خواند نه عيب قرآن ،تو و استادانت و متامى
مخالفين و معاندين قرآن منى توانيد يك لفظ اضاىف ،مبهم ،گنگ ،غري قابل فهم و ىب
ربط به موضوع را در قرآن نشان دهيد ،كىس كه اين جسارت را بكند چون تو
خواهد بود و اعرتاضش نيز چون اعرتاض تو!! در باره اعرتاض منحط تو بايد بگويم:
هيچ مفرسى در اين اختالىف ندارد كه معنى فوم؛ گندم است ،برخى از قبائل عرب
گندم را به نام فوم ياد مى كردند و برخى به نام حنطة ،عبداللّٰه بن مسعود نيز با
اين اختالىف ندارد كه معنى فوم هامن گندم است ،اختالف او با ديگران در اين است
كه آيا در آيه لفظ فوم به كار رفته يا ثوم ،و در اين رأى تنها است ،متامى صحابه به
اين اتفاق كرده اند كه لفط به كار رفته در اين آيت (فوم) است كه معنى آن به
اتفاق همه گندم است .متأسفانه برخى از محققين علوم قرآن قرائت ها ،تعبري ها و
تأويل هاى شاذ و نادر را نيز قابل اعتناء و شايسته يادآورى گرفته اند ،و با اين كار
مستمسىك به دست افرادى سطحى نگر چون عزيز ياسين داده اند ،اينها رأى ضعيف
منسوب به شخصيتهاى بزرگ را در پاى تفسري آيات قرآن آورده اند ،نقادان ىب مايه
نيز همين تعبري ها را بنياد اعرتاض شان بر قرآن گرفته اند!!!

آيا داستان طالوت و جالوت از بايبل گرفته شده؟
جناب نقاد آيتهاى  247اىل  251سوره البقرة را كه در آن به داستان طالوت
پرداخته شده ،نيز با كامل سطحى نگرى به بحث گرفته ،بياييد بنگريم انتباهش از
اين آيات چگونه است ،آيات اينها اند:
َ َ َ َ ُ ۡ َ ُ ُ ۡ َ ّٰ َ َ ۡ َ َ َ َ ُ ۡ َ ُ َ َ ٗ َ ُ ْ َ َ َٰ َ ُ ُ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ
وقال لهم نبِيهم إِن ٱلله قد بعث لكم طالوت مل ِكا قالوا أني يكون له ٱلملك
َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َ ُ ۡ ُ ۡ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ٗ َ ۡ َ َ َ َ ّٰ َ ۡ َ ُ َ َ ُ
ال قال إِن ٱلله ٱص َطفىَٰه عل ۡيك ۡم
علينا ونحن أحق بِٱلمل ِك ِمنه ولم يؤت سعة ِمن ٱلم ِ ِۚ
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َو َز َاد ُهۥ بَ ۡس َط ٗة فِي ۡٱل ِعلۡم َو ۡٱل ِج ۡسم ۖ َوٱللّٰ ُه يُ ۡؤت ِي ُملۡ َك ُهۥ َمن ي َ َشا ُء َوٱللّٰ ُه َو َٰ ِس ٌع َعل ٞ
ِيم *
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ِ
َ َٞ
َ ُ ۡ ََ َٞ
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َ َۡ َ ُ ُ َ ُ ُ
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َ َ َ ُ َ
ُ
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البقره251 -247 :
و اين هم ترجمه غريمعيارى او:
و پيامربشان به آنان گفت :خداوند براى تان طالوت را چون زمامدار برانگيخته،
گفتند :چگونه او را بر ما زمامدارى باشد با آنكه ما در كار زمامدارى از وى
سزاوارتريم و به او از حيث مال گشايىش داده نشده است .گفت :خدا او را بر شام
برگزيده است و او را در دانش و توامنندى فزوىن بخشيده ،و خداوند پادشاهى اش را
به هر ىك بخواهد مى دهد و خدا گشايشگر داناست .و پيامربشان به آنان گفت:
نشانه سلطنتش اين است :آن تابوىت كه در آن آرامش خاطرى از جانب پروردگارتان
و بازماندهاى از آنچه خاندان موىس و خاندان هارون بر جاى نهادهاند ،وجود دارد؛
در حاىل به سوى شام خواهد آمد كه فرشتگان آن را حمل مى كنند .اگر مؤمن باشيد
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براى شام در اين (رويداد) نشانهاى است .و چون طالوت يكجا با لشكرش بريون شد
گفت :خداوند آزماينده شام به وسيله نهرى است ،پس هر ىك از آن نوشيد از (ياران)
من نيست و هر ىك از آن نچشيد يقيناً كه از ياران من است ،مگر كىس كه با دستش
كفى برگريد ،پس جز اندىك همه از آن نوشيدند .و هنگامى كه او و كساىن كه همراه
وى بودند و اميان آورده بودند از آن نهر گذشتند؛ گفتند :امروز ما را ياراى (مقابله
با) جالوت و سپاهيانش نيست ،آنان كه باور داشتند خدا را مالقات كننده اند گفتند:
چه بسا گروهى اندك كه بر گروهى بسيار به اذن خدا پريوز شدند و خداوند با
شكيبايان است .و هنگامى كه با جالوت و سپاهيانش روبرو شدند گفتند :پروردگارا!
بر ما شكيبايى فرو ريز و گامهاى ما را استوار دار و ما را بر گروه كافران پريوز
گردان .پس آنان را به اذن خدا شكست دادند و داؤد جالوت را كشت و خداوند به
او پادشاهى و حكمت ارزاىن داشت و از آنچه مى خواست به او آموخت و اگر سنت
الهى در دفع برخى وسيله برخى ديگر نبود زمين حتامً تباه مى گرديد؛ وىل خداوند
نسبت به جهانيان داراى فضل است.
نقاد سطحى نگر در رابطه به اين آيات نيز طبق اسلوب و مأموريتش ادعاء مى
كند كه داستان طالوت و جالوت از تورات گرفته شده ،اما به گونه وارونه و ناقص!!!
و اين در حاىل كه قرآن اين فراز داستان را چون منونه تاريخى براى بحث خيىل مهم
و ارزشمند و چون مصداق يىك از آموزه هاى سازنده اش در جلو ما مى گذارد ،قرآن
در سوره بقره؛ تكرب و خود بزرگ بينى شيطان ،رسكىش از فرمان خدا در رابطه به
انقياد در برابر آدم و ادعاء برترى اش نسبت به آدم و شايستگى خودش براى خالفت
زمين را چون نخستين گناه بزرگ در روى زمين ترسيم مى كند ،و پادافراه آن را
لعنت و رجم و يأس از رحمت الهى مى خواند ،در همين سوره و چون منونه
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تاريخى اين پديده؛ داستان طالوت و بزرگان قومش را در جلو ما مى گذارد ،آنان نيز
در رابطه به طالوت هامن تجربه شيطان را تكرار مى كردند ،خود را با اتكاء و استناد
بر معيارهاى شيطاىن و جاهىل سزاوار رهربى و زعامت مى خواندند ،مى گفتند :چرا
بايد او زعيم ما باشد ،كه نه چون ما از خانواده اى با سوابق زعامت است و نه چون
ما ثرومتند!! پيامرب شان معيارهاى الهى شايستگى زعامت را در جلو آنان گذاشته
(علم و توانايى)؛ و با توجه به آن طالوت را سزاوار زعامت خوانده ،هامنگونه كه
قرآن در رابطه به آدم عليه السالم علم را معيار زعامت و خالفت گرفته و ادعاء
برترى ن ََسبى شيطان را مبنى بر اين كه او از آتش آفريده شده و آدم از خاك و گل؛
مردود شمرده!! پس اين منونه تاريخى يك داستان و افسانه نه بلكه مصداق عمىل و
تجسم عينى يىك از مفاهيم آموزنده قرآن است!!
تكرب نخستين گناه كبريه بر روى زمين است ،نخستين كىس كه اين گناه را
مرتكب شد شيطان است ،كىس كه بنابر كرب از رحمت خدا رانده شد .بايد ببينيم از
نظر قرآن تكرب چيست و متكرب كيست؟ تكرب يعنى خود بزرگ بينى ،نسبت به ديگران
احساس برترى ،قوم و نسب خود را بهرت و برتر از ديگران شمردن ،قوم خود را
نسبت به قوم ديگر ،خانواده اش را نسبت به خانواده ديگر و خود را نسبت به
شخص دي گر برتر و بهرت خواندن ،و اين هامن كاريست كه براى نخستين بار و قبل
از همه شيطان مرتكب شد ،در سوره بقره نخست در ارتباط با پيدايش انسان و
سجده فرشته ها در برابر او و اجتناب شيطان از سجده و ادعايش مبنى بر اين كه
بهرت و برتر از آدم است ،چون او از آتش آفريده شده و آدم از خاك ،به بحث گرفته
شده ،سپس منونه تاريخى آن در داستان انتخاب طالوت عليه السالم به عنوان
پيشواى قوم و مخالفت رسداران قوم با انتخاب او و ادعاء برترى و شايستگى شان
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نسبت به طالوت به منايش گذاشته شده ،در حقيقت برخورد مغرورانه رسداران قوم
با طالوت عليه السالم تكرار گناه شيطان و مصداق تاريخى آن بود.
با توجه به حقائق تاريخى؛ پس از رحلت موىس عليه السالم و زماىن كه قوم
ارسائيل مرتكب رشك و فساد شدند و از راه راست ىب راهه رفتند ،زمامدار جابر و
ستمگرى به نام جالوت بر آنان مسلط شد ،تعداد زيادى از آنان را كشت ،همه چيز
شان را غارت كرد ،آنان را از خانه هاى شان بريون كرد ،در اين زمان اشموئيل عليه
السالم رهنامى آنان بود ،نزد او آمدند ،از گذشته هاى ننگين شان و عدم جهاد در
راه خدا و تسليم شدن به ذلت و اسارت اظهار ندامت كردند ،از او خواستند تا اجازه
دهد در راه خدا جهاد كنند ،او با توجه به سوابق بد شان به آنان گفت :مبادا جهاد
بر شام فرض شود وىل شام از آن اجتناب كنيد ،گفتند :در حاىل كه مورد ستم قرار
گرفته ايم ،از خانه و كاشانه مان رانده شده ايم ،هيچ دليىل وجود ندارد كه در راه
خدا نه جنگيم ،اما زماىن كه به آنان گفته شد :حال سالح برداريد و با دشمنان تان
بجنگيد ،عده اى محدود به نداى پيامرب شان لبيك گفتند ،بقيه پيامن شان را
شكستند و از جنگيدن در راه خدا خوددارى ورزيدند ،پيامرب به آنان گفت :خواستيد
ساالرى غرض رهربى تان در جنگ با دشمن داشته باشيد ،خداوند طالوت را شايسته
اين مقام ساخته است ،رسداران مغرور و گمراه اعرتاض كردند و گفتند :او شايسته
زعامت قوم نيست ،نه از لحاظ نسب و نه از ناحيه مال و ثروت ،زعامت قوم بايد
به كىس سپرده شود كه شايستگى قيادت و زعامت را از آبا و اجدادش به مرياث
برده ،به خانواده معروف و معتربى منسوب و ثرومتند باشد!! پيامرب در جواب شان
فرمود :پروردگار تان او را برگزيده است و شايستگى زعامت و قيادت را به او
عنايت كرده ،خردمند و دانشمند است و نريومند و صحتمند ،مواصفات الزمه
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زعامت اينها اند ،نه برترى هاى موهومى نسبى و ثروت و رسمايه ،وىل آنان آماده
نبودند قيادت طالوت را بپذيرند ،معيارهاى آنان دگرگون و تصورات شان در باره
مواصفات الزمه زعامت به رنگ اقوام ىب دين و گمراه در آمده بود ،شيطان شان منى
گذاشت اين نداى پيامربانه را با گوش جان بشنوند كه در معيارهاى الهى اهليت
معترب است نه ثروت و نسب ،مالك هاى دينى غري از مالك هايى است كه آنان به
كار مى گريند .خدا چون آنان نيست كه نسب و ثروت را مالك شخصيت انسان و
اهليتش براى زعامت بگريد و در باره طالوت با متامى برازندگى ها و شايستگى
هايش قضاوىت شبيه رسداران مغرور داشته باشد .از پيامرب شان خواستند شاهد و
ثبوىت ارائه كند كه نشان دهد خدا نيز به زعامت و قيادت طالوت راىض است!!!
گفت :نشانه اش اين كه تابوت مفقود را به شام بر مى گرداند ،بنى ارسائيل از پدران
شان صندوقى را به مرياث برده بودند كه در آن اشيايى چون عصاى موىس عليه
السالم ،لوحه هاى تورات ،و نشانه هاى دست موىس و هارون عليهامالسالم
نگهدارى مى شد ،باور شان اين بود كه اين صندوق؛ مقدس و متربك است و مايه
پريوزى شان بر دشمن ،تا زماىن كه آن را باخود داشته باشند هيچ دشمنى بر آنان
چريه نخواهد شد!! ناگاه در يىك از درگريى ها اين صندوق به دست دشمن افتاد ،و
اين باعث شد كه همت و شهامت كمرنگ شان را نيز از دست دهند ،از مقابله با
دشمن دست كشيدند ،و رو به فرار گذاشتند ،مرشد شان به آنان گفت :اين صندوق
به عنوان نشانه رضايت خدا بر زعامت طالوت به شام برگردانده خواهد شد ،فرشته
ها آن را خواهد آورد ،اين وعده تحقق يافت . . .قرآن طى اين داستان به مؤمنان
رهناميى مى كند كه مبادا پس از فرض شدن جهاد عقب نشينى كنيد ،مبادا براى
انتخاب قيادت و زعامت معيارهايى را به كار گرييد كه مردمان جاهل و گمراه و
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منحرف از خط اميان به كار مى گريند ،مبادا جز استعداد علمى و توامنندى جسمى
مواصفات ديگر را براى انتخاب زعامت معيار و مالك بگرييد ،مبادا با كىس به
مخالفت بپردازيد كه خداوند متعال او را با مواصفات و شايستگى هاى زعامت
رسافراز ساخته است.
قرآن طى اين داستان آموزنده مجاهدين مؤمن را رهناميى مى كند كه جهاد در
راه خدا كار مجاهدان صابر و شكيباست ،افراد ناشكيبا ،ىب همت ،سست عزم ،ىب
اراده و ضعيف النفىس كه همت و حوصله تحمل دشوارى ها را ندارد ،شايسته جهاد
در راه خدا نيستند ،رهرب جهاد بايد مجاهدينش را بيآزمايد ،ببيند چه كىس آماده
تحمل دشواريهاست ،دل قوى ،اراده محكم ،عزم راسخ و همت عاىل ،صرب و تحمل
دارد ،تنها بر اينها حساب كند ،و بر رفاقت آنان اكتفاء منايد ،افراد ىب همت و
ناشكيبا همراهان نيمه راه بوده و در لحظات دشوار و حساس از صف كنار مى
روند و سنگرها را به دشمن مى گذارند .رفاقت و همراهى اينها به جاى سود باعث
زيان مى شود ،به همين دليل است كه طالوت به همراهانش مى گويد :كىس مى
تواند مرا در اين سفر جهادى همراهى كند كه تشنگى را تحمل كند ،از آب نهرى كه
در چند قدمى ماست ننوشد ،آنهايى نيز مى توانند مرا يارى كنند كه بر كف آب
اكتفاء كند .اين آزمايش كامالً شبيه آن است كه ما به گرفنت روزه مكلف شده ايم ،با
روزه در انسان خصلت صرب و خودنگهدارى رشد مى كند .از سپاه بزرگ طالوت
تعدادى اندك در اين آزمون پريوز شدند ،و خداوند جل شأنه به همين گروه صابر و
شكيبا و معتقد به تأييد الهى و متىك به آن؛ افتخار پريوزى بر دشمن نريومند و
مجهز را عنايت كرد .پس پريوزى از آن مجاهدان صابر و شكيباست ،آنان كه چشم
طمع به تأييد و نرصت الهى دارند ،از خدا مى خواهند گامهاى شان را در برابر
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دشمن استوار داشته و صرب و شكيبايى به آنان عنايت كند .نه آن كه تعداد
جنگجويانش و امكانات و وسائل جنگى اش بيشرت است ،در طول تاريخ بارها ديده
شده كه گروهى كوچك؛ مشتمل بر مبارزان صابر و شكيبا؛ بر سپاهى پريوز و غالب
گرديده كه هم بزرگرت بوده و هم مجهزتر ،چون خداوند يار و ياور صابران است.
قرآن مى فرمايد كه در اين درگريى؛ ساالر سپاه دشمن به دست داؤد عليه
السالم كشته شد ،و خداوند متعال به داؤد عليه السالم كه جواىن غريمعروف و فردى
از خانواده گمنامى بود؛ بنابر همين رشادت و قهرماىن؛ زعامت قوم و اقتدار و
فرمانروايى و علم و حكمت عنايت كرد و به مقام نبوت و پيامربى رسافراز ساخت.
سنت الهى اين است كه قيادت و زعامت مؤمنان به چنين شخصيتهاى مجاهد و
رشيد تفويض گردد ،خداى متعال به اين رضايت مى دهد كه اينها در مقام رهربى
مؤمنان قرار گريند .در پايان اين بحث شاهد نتيجه گريى خيىل ارزشمند و آموزنده از
اين داستان و تتمه خيىل موزون براى آن هستيم ،آنجا كه قرآن مى فرمايد :اگر سنت
الهى در دفع برخى وسيله برخى ديگر نبود زمين حتامً تباه مى گرديد؛ وىل خداوند
نسبت به جهانيان داراى فضل است .اين تتمه جامع چند پيام روح پرور براى ما
دارد :پروردگار عامل منى گذارد زمين به تباهى كشانده شود و مفسدين مجال اشاعه
فساد در هر سو و سمت و براى مدت طوالىن كسب كنند ،ترتيبى مى گريد تا اين
مجال را از آنان بگريد ،به فساد شان پايان بخشد و زمين را از تباهى نجات دهد،
براى اين منظور رشائطى را فراهم مى كند تا افراد مؤمن و صالح بر محور زعيم
صالح جمع شوند ،تا به دست پرتوان آنان جلو مفسدين و تبهكاران را بگريد ،و زمين
را از تباهى حفظ كند ،بنابر همين سنت الهى است كه همواره و در هر مقطع زمان
شاهد ظهور چنين گروهى مؤمن و مجاهد هستيم ،چنانچه پيامرب عليه السالم مى
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فرمايد:
َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ّٰ َ َ ّٰ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ٌ ْ ُ َ
عن ثوبان ،قال :قال رسول الله صلي الله عليهِ وسلم« :ال تزال طائِفة ِمن أمتِي
َ
َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ّٰ ُ َ َ َ
ظا ِه ِر
ين علي الح ِق ،ال يَضره ْم من خذل ُه ْم ،حتي يَأت ِي أم ُر الله َوه ْم كذل ِك»
از ثوبان رىض اللّٰه عنه روايت است كه رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه وسلم فرمودند:
ميان امت من همواره گروهى چنان خواهد بود كه استوار بر حق و غالب بوده،
كىس آنان را زيامنند نخواهد كرد كه آنان را تنها مى گذارند ،تا آن كه خداوند فيصله
نهايى اش را صادر كند و آنان همينگونه باشند.
آيا مايه تعجب و حريت نيست كه كىس متامى اين آموزه هاى خيىل بلند و
ارزشمند را نه تنها درك نكند بلكه در مخالفت و اعرتاض بر آن قلم فرسايى منوده و
به دليل مغايرتش با افسانه واهى و خراىف بايبل آن را قابل اعرتاض بخواند!! در حاىل
كه قرآن فقط چند فراز اين داستان را بدون ذكر نام پيامرب ،به عنوان درس آموزنده و
سازنده و چون منونه تاريخى براى رهنمودهاى جان افروزش به منايش مى گذارد؛
وىل در بايبل چون افسانه ىب محتوى و ىب هدف و شبيه افسانه هاى مادر بزرگ ها
به نواسه هاى شان در شب هاى دراز زمستان!! جناب ناقد از اين بابت ناراض است
و به اعرتاض پرداخته كه چرا قرآن متامى داستان را با همه شاخ و برگ هاى ىب مثر و
پيچ و خمهاى بيهوده اش و حرف به حرف از بايبل اقتباس نكرده!!!
جناب ناقد مى گويد :در اين رابطه دو نکته قابل ياد آوريست -1:قرآن هنگام
صحبت در مورد تابوت ،کارى را که داؤد انجام داده است به شائول نسبت داده . . .
در حاليکه به روايت تورات ،اين شائول ىن بلکه داؤد بوده است که در جشن پريوزى
و ترصف اورشليم تابوت عهد را به اين شهر آورده است -2 ،أفسانه إمتحان کردن
سپاهيان از طريق طرز نوشيدن آب از چشمه ساران و افسانه عبور از رود اردن به
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شخصيت افسانوى ديگرى که گويا جِ دعون نام داشته است و در نربد با ِمديانِيان
قهرمانيهاى خارق العاده يى نشان داده است ،تعلق مى گريد.
به اين جناب مى گوييم :دو روداد كامالً جدا از هم را خلط كرده اى ،يىك در
زمان داؤد عليه السالم و ديگرى در زمان طالوت عليه السالم واقع شده ،در يىك
صندوق مفقود شده به قوم ارسائيل برگردانده شده و در ديگرى داؤد عليه السالم
اين صندوق را پس از ترصف اورشليم به اين شهر به عنوان پايتختش انتقال داده!!
در رابطه به روداد عبور از نهر خودت نيز شك دارى و مى گويى :و افسانه عبور از
رود اردن به شخصيت افسانوى ديگرى که گويا (!! ) جِ دعون نام داشته است . . .
تعلق
مى گريد!! نه ادعاى تو حقيقت دارد و نه ادعاى نويسنده بايبل ،حقيقت هامن
است كه قرآن گفته ،اين روداد در زمان طالوت عليه السالم واقع شده.

داستان ابراهيم عليه السالم و منرود
ناقد تحت عنوان (بازتاب افسانه هاى سامى . . . .افسانه إبراهيم و ِمنرود) مى
نويسد" :افسانه إبراهيم و ِمنرود نيز ازجمله افسانه هاى فولکلورى يهوديست که در
قرآن به گونه يى پراگنده و متشتت و در البه الى نُه سوره ،بدون آنکه نامى از
ِمنرود برده شود ،انعکاس يافته است . . . .آنانيکه افسانه ها و اسطوره هاى يهودى
را خوانده و يا شنيده اند ،به مجرد شنيدن و يا خواندن اين افسانه در قرآن و يا
کتابهايى که آنرا به نقل از قرآن و با آب و تاب بيشرتى بازتاب داده است ،متوجه
مى شوند که اين افسانه از کتابهايى چون « تلمود » و « ميدراش رىب » که
داستانهاى توراىت را شاخ و برگ بيشرتى داده  . . .گرفته شده است ،به منظور روشن
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شدن هرچه بيشرت موضوع بهرت است اين افسانه را نخست طبق روايت قرآن و
کتابهاى قصص األنبياء  . . .از نظر بگذرانيم ،و بعد ازآن ببينيم که أصل افسانه
در«ميدراش رىب » چگونه بوده است و آنگاه هر دو را با هم مقايسه منوده همگوىن
ها و ناهمگونيهاى آن دو را مورد برىس قرار دهيم.
بر أساس گزارش قرآن و سائر منابع اسالمى ،فرشده و خالصه اين افسانه از اين
قرار است :آزر ،پدر إبراهيم ،پيشه بت تراىش يا مجسمه سازى دارد ،و در کارگاه
خويش بتها را ميرتاشد و به إبراهيم مى دهد تا به بازار برده به فروش رساند،
إبراهيم به جاى آنکه مشرتيان را به خريد آن بتها تشويق و ترغيب منايد ،به آواز
بلند مى گويد" :کى ميخواهد آنچه را بخرد که نه برايش نفعى رسانيده مى تواند نه
زياىن ؟" . . .سپس خدا به إبراهيم دستور مى دهد که بسته گان خويش را به يگانه
پرستى دعوت منايد .إبراهيم دستور خدا را به منصه إجرا گذارده پدر و ديگر بسته
گان خويش را به خدا پرستى فرا ميخواند ،مگر آنان فراخوان او را منى پذيرند .اما
إبراهم به کار خويش مبادرت ميورزد و يکى از کارهايى که در اين راستا انجام مى
دهد شکسنت بتهاييست که پدرش آنرا ساخته است ،تا آنکه آوازه او به دربار پادشاه
آن ديار که ِمنرود نام دارد رسايت ميکندِ .منرود او را به نزد خويش خوانده با او در
زمينه به گفت و شنيد ميپردازد .اين مجادله و پرخاش به جايى کشانده مى شود که
ِمنرود مى گويد چون من آتش را ميپرستم ،تو را به او ميسپارم ،تا باشد که آن کس
که تو او را ميپرستى ،تو را از آتش نجات دهد .پس امر ميکند تا آتش بزرگى
برافروخته إبراهيم را به آن پرتاب منايند .إبراهيم به آتش انداخته مى شود مگر بر
اساس روايت قرآن (آيت  69سوره األنبياء) ،آتش به امر خدا براى او رسدى و آرامش
ميبخشد و او از آتش ِمنرود به سالمت نجات مى يابد و اين رويداد باعث مى شود
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تا شامر بيشرتى از بسته گان و خويشاوندانش به وى اميان بياورند".
به اين ناقد ىب خرب از قرآن بايد گفت :بيش از نود در صد اين حرفها خالف بيان
قرآن است ،و نشان مى دهد كه از قرآن هيچ بهره اى ندارى!! روايت هاى غلط و
كامالً نادرستت اينها اند:
• قرآن نه گفته كه آزر بت تراش بود ،بلكه او را بت پرست خوانده.
• قرآن نه گفته كه ابراهيم بتهاى ساخت پدرش را در بازار مى فروخت ،بلكه
گفته :ابراهيم در هامن نوجواىن اش از بت ها ىب زار بود.
• قرآن نه گفته كه ابراهيم عليه السالم در آن زمان به پيامربى مبعوث شده بود،
بلكه گفته :او در هامن نوجواىن اش در جستجوى حقيقت افتاد و عقلش او را از
پرستش معبودان جعىل پدر و قومش باز مى داشت و به سوى پروردگار يكتا مى
خواند ،دالئىل محكم براى باور به خدا داشت.
• قرآن از منرود نام نربده ،و نيز نه گفته كه ابراهيم به گونه تصادىف با منرود
مواجه شد ،بلكه بيان قرآن مشعر بر آن است كه ابراهيم بت ها را شكست ،ترب را
در گردن بزرگرتين بت آويخت ،تا مردم بر گردند و ببينند كه بقيه بت ها شكسته،
بت بزرگ متهم به شكسنت بت هاست؛ چون ترب از گردن او آويزان است ،وىل نه
قادر به دفاع از خود است و نه قادر به نشاندهى بت شكن ،بت پرستها جمع مى
شوند ،انگشت اتهام بالدرن گ به سوى ابراهيم نشانه مى رود ،چون او همواره بت
ها را رد مى كرد و عليه بت پرستى تبليغات داشت ،قرار بر اين شد تا او را طى
اجتامع بزرگى به آتش بيندازند ،تا مجازاتش عربىت براى ديگران باشد ،تا فرارسيدن
روز موعود او را به زندان مى كشند ،ديدارش با حاكم جابر و حامى و مدافع بت
پرستى در همين زمان صورت مى گريد ،در هامن ديدار است كه به فرمانروا مى
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گويد :فيصله مرگ و زندگى از سوى پروردگارم صادر مى شود؛ نه تو؛ و زماىن كه
منرود خالف آن را ادعاء مى كند و نشان مى دهد؛ در پاسخش مى گويد :پروردگارم
خورشيد را از رشق بر مى آرد؛ اگر تو قادر به تغيريى در فيصله هاى پروردگارم
هستى آن را از غرب برآر!! يعنى چنانچه در طلوع و غروب خورشيد و آمد و رفت
روز و شب كىس جز خدا نقىش ندارد ،هامنگونه منى تواىن يك لحظه بر زندگى ام
بيفزايى و يا از آن بكاهى!! پس از شنيدن اين پاسخ است كه منرود تصميمش را
مبنى بر انداخنت ابراهيم در آتش عمىل مى كند ،اما پروردگار ابراهيم او را از آتش
نجات مى دهد ،و قرآن با ذكر اين داستان آموزنده به متامى موحدين و مجاهدين
راه خدا اين درس را مى دهد كه در دفاع از حق چون ابراهيم باشيد ،از منرودها و
تهديدهاى شان نرتسيد ،از مرگ بيمى نداشته باشيد ،مرگ در موعد خودش فرا مى
رسد ،كىس منى تواند موعدش را تغيري دهد!!!
نقاد ادعاء كتاب (ميدراش رىب) در مورد ابراهيم و منرود را به اين صيغه اقتباس
كرده . . . :و ابراهيم را تا َرح ،پدرش ،به نزد منرود آورد ،آنگاه ميان او و منرود
مجادله و مشاجره يى روى داد به اين رشحِ :منرود :آتش را سجده کن .ابراهيم :متنا
اين که آب را سجده کنم ،که آتش را فرو مى نشاند! ِمنرود :آب را سجده کن.
ابراهيم :متنا اين که ابر را سجده کنم که آب را مى آورد! ِمنرود :ابر را سجده کن.
ابراهيم :متنا اين که باد را سجده کنم که ابرها را در آسامن پراکنده سازدِ .منرود :باد
را سجده کن .ابراهيم :اينک مرا د ستورى ده تا مگر آن انساىن را سجده کنم که تاب
آن باد بياوردِ .منرود :سخن در ميان سخن مى آورى ،آتش را سجده خواهم کرد و
جز او کىس را سجده نکنم و در آتش تو را خواهم افکند ،مگر خدايى که تو او را
سجده کنى ،آمده تو را (از عذاب آتش من) برهاند .و ابراهيم را در آتش افکندند و
139

او به سالمت بريون آمد. . .
با مقايسه روايتهاى قرآىن و ميدراىش اين افسانه در مى يابيم که محمد بن
عبداللّٰه آنرا با تغيري اندکى ،نکته به نکته و هامنگونه که در ميدراش رىب آمده است
در قرآن جا داده است .و آن تغيري هامنا إطالق اسم « آزر » براى پدر إبراهيم است
که در آيت هفتاد و چهارم سوره األنعام آمده است ،در حاليکه نام وى هم در
تورات و هم در ميدراش رىب «تا َرح» است نه آزر .خالصه کالم اينکه داستان إبراهيم
و ِمنرود در قرآن ،چيزى نيست جز تکرار حرف به حرف أفسانه ميدراىش وفولکلورى
يهودى که محمد آنرا از زبان يهوديان رسزمينهاى نجد و حجاز شنيده بوده است.
عجيب است كه كىس از درك متامى اين تفاوت هاى عميق و گسرتده در بيان
قرآن و ميدراش رىب عاجز بوده و بيان قرآن را تکرار حرف به حرف و نکته به نکته
افسانه ميدراىش تلقى كند!!! در حاىل كه هيچ حرف و سطر و مفهوم و مطلب
ميدراش را در بيان قرآن منى يابيم ،اگر قرآن از بايبل و تلمود اقتباس مى كرد بايد
نام پدر ابراهيم را تارح مى گرفت نه آزر .نام آزر را نه در تورات مى يابيم ،نه در
تلمود و نه در ميدراش رىب .ميدراش رىب مى گويد كه منرود آتش پرست بود ،قرآن
عكس آن را و بدون ذكر نام منرود مى گويد :آنان به شمول پدر ابراهيم بت پرست
بودند ،ميدراش مى گويد :و ابراهيم را تا َرح ،پدرش ،به نزد منرود آورد ،قرآن مى
فرمايد :ابراهيم به جرم بت شكنى نزد فرمانرواى بت پرست برده شد .فيصله
سوختاندنش در آتش از قبل و به اتفاق متامى قوم صادر شده بود .آيا ادعاى تكرار
حرف به حرف و نكته به نكته دروغ محض نيست؟!! همچنان از مناقشه اى كه به
زعم ميدراش ميان ابراهيم و منرود صورت گرفته و از سؤالها و جوابهايى كه گويا در
اين مناقشه رد و بدل شده؛ هيچ چيزى در قرآن منى يابيم!!
140

بيان قرآن در باره ابراهيم عليه السالم كامالً عكس ادعاء هاى ىب محتوى بايبل
است ،بايبل در اين رابطه هيچ چيزى نگفته كه ابراهيم عليه السالم بر دين پدر و
قومش اعرتاض كرد ،با مخالفت پدر و قومش مواجه گرديد ،پدرش او را به تبعيد و
اخراج از خانه تهديد كرد ،بت ها را شكست ،به زندان رفت ،فرمان روا او را به مرگ
تهديد كرد ،در آتش انداخته شد ،از وطنش هجرت كرد . . .بايبل در باره متامى اينها
ساكت است ،حتى در باره هجرت ابراهيم عليه السالم مى نويسد :تارح (پدر ابرام)
يكجا با پرسش ابرام ،همرس پرسش ساراى و نواسه اش لوط از اوركلدانيان به سوى
كنعان كوچيد و در حران مستقر شد!!

آيا انسان قادر است خدا را با چشم خود ببيند؟
بايبل در داستان ابراهيم عليه السالم و در موارد زياد ديگر ادعاء كرده كه
خداى يهودى ها در اين و آن جا به ابراهيم عليه السالم و پيامربان ديگر و حتى
كاهنان ظاهر شده و رو در رو با آنان سخن گفته!! اما كىس كه در باره عظمت اللّٰه
متعال و ضعف انسان فهم و تصور درست و دقيق داشته باشد هرگز ادعاء نخواهد
كرد كه انسان مى تواند با اين ديده هاى ضعيف و ناتوان آفريدگار آسامنها و زمين
را ببيند!! قرآن مى فرمايد:
َ
َٰ
َ ُ ۡ ُ ُ ۡ َٰ ُ ۡ
ُ َۡ
ۡ
ُ
ال تد ِركه ٱٓأۡلب َص ُر َوه َو يُد ِر ُك ٱٓأۡلب َصـ َر ۖ َوه َو ٱلل ِطيف ٱلخب ِ ُير * االنعام 103 :
ديده ها او را درك نتواند و او ديده ها را درك مى كند ،و او باخرب لطيف است.
ساينس و علم مى گويد :ديده هاى انسان از ديدن اشيايى لطيف چون انرژى،
نور ،جاذبه و ساحه عاجز است ،چگونه باور كنيم كه اين ديده هاى عاجز توان
ديدن خداى لطيف را دارد؟!! اما بايبل برعكس قرآن و علم ادعاء مى كند كه خداى
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بايبل به اكرث پيامربان بنى ارسائيل و حتى كاهنان شان بارها و بارها ظاهر شده،
همواره در چهره يك انسان!! از ميان ابرها بريون آمده ،حتى با يعقوب عليه السالم
كُشتى گرفته و نتوانسته او را به زمين بكوبد ،و حتى عاجز بود خود را از چنگ او
رها كند!! ناچار خالف قواعد كُشتى لگدى به ران راست او زد ،و يىك از عضالت ران
راست يعقوب را به درد آورد!! بنابر همين روداد؛ بنى ارسائيل تا حال از خوردن اين
عضله حيوانات خوددارى مى ورزند!!!

آيا مريم خواهر هارون بود؟
جناب ناقد در رابطه به بيان قرآن در مورد زكريا ،نام پدر و برادر مريم ،تعيين
مشخصات شخصيت مادر مريم و اينکه مريم خود کى بوده است و در چه زمان و
مکاىن ميزيسته است و هم اينکه آيا َزکَرِيا متکفل او بوده است ياخري؛ اعرتاضاىت
دارد و مدعى آن است كه بيان قرآن در رابطه به آنها خالف واقع و مغاير بيان
تورات و تلمود است!!! و اين در حاىل كه مريم ،مادرش ،عيىس عليه السالم ،زكريا و
پرسش يحيى به اعرتاف بايبل و همچنان بنابر بيان قرآن همزمان زندگى كرده اند،
قرآن مادر مريم را به نام زن عمران ياد كرده ،ناقد ادعاء مى كند كه عمران پدر
موىس بود ،نه پدر مريم!!
به ايشان مى گويم :بايبل براى مريم همرسى به نام يوسف ابداع كرده است،
وىل منى گويد كه اين هامن يوسف مرص است يا يوسفى ديگر و مسكونه فلسطين؟!!
اگر اين را به گونه اعرتاض عليه بايبل مطرح كنيم چنين اعرتاىض از نظر جناب عاىل
و استادانت وارد و قابل اعتناء است يا نه؟!! اگر نيست پس چگونه بيان قرآن را به
اين دليل قابل اعرتاض مى خواىن كه پدر مريم را همنام پدر موىس عليه السالم
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خوانده؟!!
جناب ناقد اين را نيز قابل اعرتاض گرفته كه قرآن مريم را به نام خواهر هارون
(اخت هارون) ناميده!! باز هم از او مى پرسيم :آيا دليىل نيز دارى كه مريم برادرى
به نام هارون نداشت؟!! اين را به حال خود مى گذاريم و منتظر پاسخت نيستيم،
اما براى تفهيمت بايد بگويم :مريم فرزند بزرگ مادرش بود ،و يهودى ها معموالً و
طبق باورهاى مذهبى شان نخستين فرزند را وقف خدمت معبد مى كردند ،با توجه
به اين به يقين مى توان گفت كه مريم برادر بزرگرت از خود نداشت ،برخى از
مفرسين قرآن گامن كرده اند كه شايد او برادرى به نام هارون داشته است؛ وىل اكرث
مفرسين به اين باور اند كه در اين جا مراد از (اخت هارون) اصطالح مروج ميان
عربهاست كه اعضاء يك قبيله را به جد بزرگ و شخصيت معروف شان منسوب مى
كردند؛ چون اخوان لوط ،اخا ُم َرض ،اخا همدان ،و غريه كه در متامى اين انتساب ها
اخوت و برادرى نسبى مراد نيست ،پس در اين جا مريم به جد بزرگش هارون
منسوب شده نه اين كه برادرى به نام هارون داشته!!
جناب ناقد! اين اعرتاض چه وزىن دارد و با توجه به اين رشح چه مجاىل براى
اعرتاض مى ماند؟!!
ناقد مى نويسد :و اما در مورد اينکه آيا َزکَرِيا متکفل مريم بوده است يا نه و
اينکه َزکَرِيا و مريم در کجا ميزيسته اند ،بازهم ناگزير به تورات و انجيل مراجعه
منوده موضوع را در پرتو اسطوره هاى جا داده شده در اين دو کتاب به برىس مى
گريم .در هيچکدام از اين کتابها تذکر داده نشده است که َزکَرِيا در هيکل سليامن
که در شهر اورشليم موقعيت دارد إقامت دامئى داشته و در آنجا متکفل مريم بوده
باشد ،زيرا نامربده از أهاىل حربون بود و تنها وقتى به اورشليم مى آمد که در نتيجه
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قرعه کىش براى أداء خدمت در هيکل سليامن و آنهم تنها براى يک دوره پانزده
روزه در يک سال و نه بيشرت از آن برگزيده ميشد .و از آنجا که َزکَرِيا از طائفه الوى
و باشنده حربون بود و مريم عذراء از طائفه يهوذا و باشنده نارصه ،لذا مقيم بودن
آنان در يک زمان واحد در اورشليم و بالتاىل متکفل بودن و قيموميت َزکَرِيا باالى
مريم ،در حيطۀ عقل سليم منى گنجد .)9( . . .به همين ترتيب أسطوره هاى تورات
و انجيل حاکى از آن است که به جز از رئيس کاهنان کس ديگرى اجازه دخول به
محراب (قدس أقدس) را ندارد و آنهم تنها در روز کفاره بزرگ و به منظور پاشيدن
خون قرباىن برآن و به خاطر کفاره و جبريه گناهان مردم بنى ارسائيل ( )10پس بود
و باش مريم در محراب را و تناول غذاهاى لذيذ بهشتى را و وارد شدن َزکَرِيا را در
محراب و مالقاتش با مريم را در آنجا چگونه مى توان پذيرفت ،سؤاليست که تا
کنون هيچيک از مفرسين قرآن به آن پاسخ نداده اند.
در پاسخ ناقد بايد گفت :قرآن اين ادعاء بايبل را از بنياد رد مى كند كه زكريا
عليه السالم پنجصد سال قبل از عيىس عليه السالم زيسته است ،يا علمى از غيب
داشت و پيشگويى ها مى كرد ،مى فرمايد :زكريا عليه السالم رسپرستى و پرورش
مريم مادر عيىس عليه السالم را به عهده داشت ،خداوند به او در كهن ساىل اش
پرسى داد كه نامش يحيى بود ،مؤيد و همسن و سال عيىس عليه السالم .قرآن مى
فرمايد :روزى زكريا عليه السالم نزد مريم رفت و در كنارش ميوه ىب موسم يافت،
پرسيد :مريم! اين از كجا آمده؟ مريم گفت :خداوند به هر ىك از بندگانش بخواهد
بدون محاسبه رزق مى دهد ،من مستحق آن نيستم ،اللّٰه متعال بنابر فضل و
احسانش مرا مورد لطف و رعايت خود قرار داده و ميوه ىب موسم عنايت كرده!!
حالت مريم و مقام و منزلتش نزد خداوند متعال و گفتارش به زكريا در او اين پندار
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و اميد را باعث شد كه شايد خداوند به من نيز ىب موسم و در پريساىل ام فرزندى
عنايت كند ،متقى و پرهيزگار چون مريم و مورد رعايت و عنايت الهى ،دعاء كرد،
اللّٰه متعال دعاء اش را قبول كرد ،فرشته اى فرستاد تا مژده تولد پرس را به او بدهد،
زكريا عليه السالم مرصوف عبادت بود كه فرشته اين بشارت را به او داد ،در جوابش
گفت :پروردگارا! چگونه فرزندى به من عنايت مى كنى در حاىل كه من پريسامل و
همرسم نازا و عقيم؟!! نشانه اش چه خواهد بود؟ به او گفته شد :نشانه اش اين كه
در ايام تولد پرس سه روز قادر به سخن گفنت نخواهى بود!! قرآن با اين بيانش به ما
مى آموزاند :ادعاء بايبل مبنى بر اين كه زكريا و انبياء ديگر عليهم السالم علم غيب
داشتند و پيش گويى ها مى كردند؛ نادرست و خالف آموزه هاى دينى است ،زكريا
عليه السالم از اين اطالعى نداشت كه به مريم عليهاالسالم ميوه ىب موسم مى آيد،
منى دانست كه خداوند پرسى به او عنايت خواهد كرد ،منى دانست چه زماىن اين
مژده تحقق خواهد يافت ،در حاىل كه اين مژده از سوى خداوند جل شأنه و توسط
فرشته به او داده شده بود با آنهم خواهان نشانه بود!! حقيقت اين است كه قرآن
علم غيب را از ماسوى اللّٰه به گونه قطعى و كىل نفى مى كند ،با اين كار جلو
فريبكاران و دغلبازاىن را مى گريد كه در پوشش دين ،مذهب و روحانيت و به عنوان
فال بين ،كف شناس ،كاهن و نجومى مردم ساده لوح و غرق در خرافات را تحميق
و اغواء مى كنند ،قلب شان از اميان و جيب شان را از پول خاىل مى كنند ،به آنان
مى گويند :در برابر شكرانه ها از روداد هاى مبهم گذشته و حوادث محتمل آينده
مطلع تان مى سازيم ،مى گوييم با چه تهديد ها و مخاطرات مواجه خواهىد شد،
اگر كىس شام را جادو كرده آن را خنثى مى كنيم ،به شام خواهيم گفت كه چگونه
مى توانىد به آرمانهاى تان دست يابىد و خواسته هاى دل تان را برآورده سازىد ،مى
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توانيم موانعى را از رس راه تان برداريم كه شام را در رسيدن به آرمانهاى تان مانع
مى شوند!!!  . . . .اما بايبل راه اين فريبكاران را باز گذاشته و آنان را در راستاى
تحميق مردم يارى مى دهد!! بايبل نيز در برخى از موارد وادار شده تا به
مخاطبينش بگويد :اين پيشگويى ها و غيب داىن ها كار انبياء راستين نبوده؛ از
جعلكارى هاى انبياء دروغين اند!! چنانچه مى گويد . . . :در اين زمان براى خانواده
داؤد و مردم اورشليم چشمه اى جارى خواهد شد كه آنان را از متامى زشتى ها و
گناهان پاك مى كند!!! پرستش بت ها پايان مى يابد ،زمين از انبياء دروغين و جعىل
و فال بينان پاك مى شود ،انبياء از نبوت (رقص مذهبى و جذباىت) احساس رشم
خواهند كرد ،و براى فريب مردم جامه نبوت نخواهند پوشيد!! هر يىك خواهد گفت:
من نبى و روحاىن نيستم ،برزگرم ،از جواىن تا حال پيشه ام كشاورزى بوده!! و اگر از
او پرسيده شود :زخم هاى بدنت نشانه چيست؟!! جواب مى دهند :در درگريى با
دوستانم زخمى شدم!!! (در حاشيه بايبل در رابطه به اين زخم ها آمده :انبياء
دروغين بدن شان را زخمى مى كردند ،تفصيل آن را در كتاب پاچايان نخستين
مطالعه كنيد!!
بدون شك كه اين يك اعرتاف عجيب است ،ماهيت انبياء جعىل بايبل را دقيقأ
به منايش مى گذارد ،و نشان مى دهد كه آنها با جامه هاى روحاىن گونه مردم را مى
فريفتند ،رقص هاى مذهبى گونه و حتى زخم زدن ها بر پشت و سينه را نشانه
اخالص و تقرب به خدا مى پنداشتند!! خيىل از مذاهب رشىك و خراىف به اين بيامرى
مبتال اند ،شيعه ها نيز سينه كوىب ها به ياد سانحه كربال و كوبيدن زنجري هاى تيغ
دار بر پشت و نشان دادن زخمهاى رسخ و خونين به ديگران را و آن هم طى رقص
هاى مذهبى در كوچه و بازار را از يهودى ها فراگرفته اند ،اين سخن بايبل درست
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است كه با پريوزى و غلبه حق و دين راستين بساط اين روحاىن مناهاى فريبكار
برچيده مى شود ،مردم ماهيت آنان را درك مى كنند ،ديگر نخواهند توانست با
جامه هاى فريبنده و پيشگويى هاى دروغين شان مردم را بفريبند ،ديگر نه شاهد
(رقص هاى مذهبى) خواهيم بود ،نه مستى ها و جذباىت شدن هاى ناىش از ذكر نام
خدا ،نه ساز و رسود مذهبى ،نه رياضت هاى هندوها ،نه به ياد زخمهاى مسيح
خود را زخمى كردنها و نه به نام حادثه كربال سينه كوىب ها و زنجري زىن ها؛ هر ىك
مرتكب اين خبط و خطأ شده باشد سعى خواهد كرد خود را تربئه كند و زخمهايش
را آثار زخمهاى درگريى دوستانه بخواند!!
اين در حاىل كه بايبل در مقدمه كتاب زكريا مى نويسد . . . :كتاب زكرياى نبى
بنابر پيشگويى هاى زيادش در باره مسيح خيىل مشهور شده ،حجى و زكريا همزمان
مى زيستند ،هر دو مردم را به اعامر خانه خدا ترغيب مى كردند . . .،زكريا به مردم
ام مى آيد ،با آمدنش بر متامى دنيا حكومت خواهد كرد.،
مى گفت :مسيح موعود حت ً
 . .برخى از پيشگويى هاى زكريا  500سال بعد تحقق يافت ،بقيه پس از آمدن
مسيح تحقق خواهد يافت!! اين كتاب مشتمل بر رؤياها است...

ناقد و سوره يوسف در قرآن و مقايسه اش با داستان يوسف
در بايبل
قبل از اين كه در باره نقد ىب مايه نقاد در رابطه به سوره يوسف چيزى بگويم
الزم مى بينم چند مطلب را محرض خواننده عزيز بگذارم:
تا حال بيش از بيست فيلم در زبانهاى انگليىس ،فرانسوى ،عرىب و فارىس  . . .بر
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مبناى اين داستان و با مرصف مبالغ هنگفتى (صدها مليون دالرى) تهيه و به منايش
گذاشته شده ،آخرينش فيلم ساخت ايران به نام يوسف پيامرب است .كه من نقدى
بر اين فيلم داشتم ،در مقدمه كتاب آن نوشته ام . . . :با مشاهده چند بخش
نخستين آن متوجه شدم كه نويسنده داستان فيلم نه از آموزه هاى قرآن آگاهى
داشته و نه به ارزشهاى دينى وقع و اهتاممى ،داستان اين فيلم را از منابع يهودى
مخصوصاً بايبل اقتباس كرده ،آن هم از خراىف ترين و مسخره ترين بخشهاى بايبل،
نويسنده به قصه هاى مضحك بايبل بسندگى نكرده بلكه خرافات زيادى ديگر را نيز
بر آن افزوده است ،من بايبل را مجموعه از خرافات مضحك و مسخره يافته بودم
وىل در فيلم يوسف شاهد خرافاىت بودم كه هر يىك روى سياه بايبل را سفيد مى
كند .اين فيلم در اصل آينه قدمناى مذهبى است كه زاده خرافات و زاينده آن
است!!
بايد واضح كنم كه اداء مسئوليت امياىن در دفاع از قرآن و ارزشهاى دينى و
مقابله با خرافات و اوهام پرستى مرا وادار ساخت تا قسمتى از وقتم را به نقد اين
فيلم مملو از خرافات اختصاص دهم ،نتوانستم و اميانم اجازه نداد در برابر تحريف
آيات قرآن ،افرتاءات ،دعوت به رشك ،اوهام و قرب پرستى و اهانت قبيح و ىب نهايت
زشت به پيامربان ،ساكت مانده و عكس العمىل نداشته باشم .اگر دفاع از قرآن در
ميان منى بود هرگز وقت م را آن هم در چنين فرصتى حساس در نقد و بررىس اين
فيلم ضائع منى كردم ،وىل هامنگونه كه ايستادگى در سنگر مبارزه براى آزادى كشور
و مقابله با اشغالگران و هجوم نظامى بيگانگان را مسئوليت امياىن خود خواندم،
مقابله با هجوم فرهنگى بيگانگان را نيز يىك ديگر از مسئوليتهاى دينى و ميهنى ام
خواندم ،بايد با قلم و شمشري به جنگ دشمن رفت و از مرزهاى كشور و ارزشهاى
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دينى و معنوى ملت خود دفاع كرد ،همين احساس باعث شد نقد تفصيىل بر بايبل
را رضورى پنداشتم و به آن پرداختم؛ و همين احساس مسئوليت مرا واداشت تا به
نقد اين فيلم بپردازم.
بايد بگويم كه خوشبختانه نقد اين فيلم وقت زياد مرا نگرفت ،چون داستان
يوسف عليه السالم را هم در بايبل به دقت خوانده بودم و هم در قرآن ،و
سالهاست كه اين سوره را ضمن دو سوم ديگر قرآن حفظ و صدها بار آن را تالوت
كرده ام ،عالوه بر اين سوره يوسف را يك بار به زبان درى ،بار ديگر به زبان پشتو
ترجمه و تفسري كرده ام ،كه هر دو چند بار چاپ و به دسرتس مردم قرار گرفته ،بار
سوم در ضمن تفسري كامل قرآن به نام (د قرآن پلوىش) مكرراً نوشته هاى قبىل را
بازنگرى كردم ،البته در دومين و سومين نوبت نوشته گفته هاى بايبل را نيز در كنار
بيان قرآن گذاشته ام و به مقايسه دقيق آن پرداخته ام ،در اثناء مشاهده فيلم
يوسف پيامرب به خوىب و آساىن درك مى كردم كه سناريوى كدام بخش را از بايبل
گرفته ،در كجا از قرآن اقتباس كرده ،در كجا مطالبى را از خود عالوه كرده كه نه
شاهدى در قرآن براى آن رساغ دارد و نه در بايبل ،در كجا مرتكب اشتباه شده و در
كدام موارد مرتكب تحريف و افرتاء.
هر چند فيلم را با تالوت نخستين آيه سوره يوسف آغاز و با آخرين آيه به
پايان مى برد و در چند مقطع ديگر نيز به آيات اين سوره استناد مى كند وىل شاهد
بدترين تحريفها در آيات قرآن و ادعاء هاى صد در صد مغاير و متعارض با آن
هستيم ،به پيامنه اى كه جسارتهاى شنيع نويسنده در تحريف حقائق انسان را به
حريت وامى دارد.
ام مى دانيد كه ايران سابقه كوتاهى در رابطه به ارائه فيلمهايى با جلوه
حت ً
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هاى مذهبى دارد ،سلسله آن در حواىل 1370آغاز شد ،يىك از محور هاى اساىس
في لمسازان ايراىن در متامى فيلمهايى كه پس از سقوط رژيم شاهى تحويل داده اند
اهانت به صحابه در پوشش دفاع از اهل بيت است!! آنها يزيد را به اهل سنت
نسبت مى دهند و عىل ،فاطمه ،حسن و حسين رىض اللّٰه عنهم را مربوط شيعه مى
خوانند!! امارت را منصوىص و متعلق به اهل بيت خوانده و ابوبكر ،عمر و عثامن
رىض اللّٰه عنهم و متامى ياران ديگر پيامرب عليه السالم (به استثناء چند تن محدود) را
غاصب امارت و حامى غاصبان تبليغ مى كنند!! انتظار براى امام موهومى و غائب
محور ديگر اين فيلمها است كه در فيلم يوسف پيامرب نيز به پيامنه وسيع و مكرر و
به گونه اى خيىل مضحك و مسخره خودمنايى مى كند .باور به عقيده خراىف انتظار و
امام منتظر جعىل و موهومى ،به نحوى به منايش گذاشته شده كه گويا اين منتظر
موهومى چهار هزار سال قبل از تولد خود هزار و دو صد سال را در چاه كنعان به
انتظار يوسف نشسته!!!
منى دانيم چرا اين همه مصارف ،صدها مليون دالر ،در تهيه فيلمى كه مملو از
اوهام و خرافات است ،چه زياىن مى كردند اگر اين صحنه هاى خراىف و ضد مذهب
و مغاير با قرآن را در آن منى گنجاندند ،از فيلم؛ فيلم سازنده ،آموزنده ،دعوت به
سوى توحيد ،خدا پرستى ،تقوى ،عدالت ،وحدت متامى مسلامنان . . ،مى ساختند ،نه
دعوت به سوى خرافات ،رشك و قرب پرستى . . .اگر مرصف اين فيلم را مجاورين قرب
امام رضاء پرداخته باشند كه كار آنان است ،دعوت به سوى قرب پرستى و خرافات
حرفه آنان و منبع عوائد شان است!!
ايران در جريان متامى اين سالها نتوانست فيلمى ارائه كند كه از لحاظ محتوى،
تأثري ،ارائه ارزشهاى دينى و متثيل درست تاريخ اسالم با فيلم الرساله ساخت ليبياى
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زمان معمر القذاىف برابرى كند ،تعجب آورتر اين كه ايراىن ها فيلم الرساله را به
فارىس برگردانده اند وىل توأم با ترصفات خيىل قبيح و زشت ،هامن كارى كه در
ترجمه خيىل از كتب اسالمى نيز كرده اند و عقائد خراىف خود را در آن دزدانه
گنجانده اند ،يىك از تحريفهايى زشت و منفور كه در ترجمه اين فيلم مرتكب شده
اند اين افرتاء است كه گويا رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه و سلم پس از فتح مكه و در
اثناء عودت به مدينه در وسط راه و در منطقه به نام غدير خم توقف كرد و در
خطاىب به صحابه فرمود :آگاه باشيد كه عىل وىل و وىص من است . . . ،گنجاندن اين
الفاظ در فيلم از يك سو خيانت و ترصف ناجائز در اصل فيلم است ،از سوى ديگر
تحريف قبيح در حديث رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه و سلم ،از سوى ديگر تحريف
حقيقت دين و رهنمود هاى رصيح قرآن است كه انتخاب زعيم را به صوابديد
مسلامنان گذاشته و به آنان دستور مى دهد كه زعامت را چون امانت خوانده و به
كىس بسپارند كه اهل آن باشد ،و از سوى ديگر اتهامى به صحابه است كه گويا با
اين سفارش پيامرب عليه السالم مخالفت كردند و پس از رحلت رسول اللّٰه صىل اللّٰه
عليه و سلم به جاى انتخاب وىص او ابوبكر رىض اللّٰه عنه را و پس از او عمر رىض
اللّٰه عنه و عثامن رىض اللّٰه عنه را به اتفاق آراء زعيم انتخاب كردند.
سوره يوسف شامل  111آيه است كه به استثناى  3آيه مقدمه و  8آيه تتمه
سوره؛ همه به داستان آموزنده يوسف عليه السالم اختصاص يافته است .هامنگونه
كه اين سوره با سه حرف ا ،ل ،ر آغاز شده است ،مضامين محورى اين سوره كه
همه آيات بر محور آن مىچرخند نيز سه موضوع است ،گويا اين سوره مناد تاريخى
و عمىل اين مضامين سه گانه است كه در فراز و نشيب اين داستان به منايش
گذاشته شده:
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الف :رهروان راه خدا حتامً با آزمون ها و ابتالءات جانكاه و جانفرسا مواجه
مى شوند تا آنجا كه شخصيت هاى اولواالعزمى چون پيامربان ،گاهى مبرحله يأس و
نا اميدى مى رسند و گامن مى كنند كه نسبت به تائيد محتوم الهى و پريوزى و غلبه
حتمى بردشمن ،تصورات اشتباه آميزى آنانرا فراگرفته و بيجهت خوش باورى كرده
اند و نسبت به پريوزى خود اين همه اطمينان واهى داشته اند.
ب :در پايان آزمون هاى دشوار و در مرحله يأس و نااميدى از پريوزى نهائيست
كه تائيد الهى به رساغ شان رسيده ،نجات يافته اند و به پريوزى رسيده اند.
ج :نريوهاى رش و فساد و عنارص مجرمى كه با دعوت پيامربان به مقابله
پرداخته اند ،در پايان اين كشمكش ،بطور ناگهاىن و خالف تصور و انتظار شان و به
يكبارگى مورد مواخذه قرارگرفته و با عذاب دردناك الهى مواجه شده اند.
اين سه مبحث مهم ،در آيه قبل از تتمه سوره با ايجاز و اختصار چنين آمده:
َ َ ٰٓ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ ۡ ُ ْ َ َ ُ َ ۡ َ َ
َ ََ ُ َ
س ٱلرسل َوظنوا أن ُه ۡم قد ك ِذبُوا جاءه ۡم نص ُرنا فنُج َِي من نشاء ۖ َوال
حتي إِذا ٱستيـ
ُ َ ُ َۡ ُ َ َ ۡ َ ۡ ۡ ُ ۡ
َ
يرد بأسنا ع ِن ٱلقوِم ٱلمج ِر ِمين * يوسف110 :
تا آنكه پيام آوران مأيوس شدند و گامن بردند كه (وعده يا انتظار) دروغين آنانرا
فريفته است ،ناگه نرصت و تائيد ما به رساغ شان رسيده و بهرىك خواستيم نجات
داده شد ،و عذاب ما از ستمگران مجرم باز داشته نشود "باهيچ نريو و هيچ تدبريى
منى توان عذاب الهى را از ستمگران بازداشت"
و اين كه داستان يوسف عليه السالم چه اهداىف را دنبال مى كند و اهميت آن
تا چه پيامنه است؛ براى درك درست اين مطالب و پاسخ دقيق به اين پرسش اين
عرائض را دارم:
اگر به روداد هاى تاريخى با ديد سطحى و عاميانه نگريسته شود؛ اين باور را
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در انسان باعث مى شود كه اقتدار همواره در طبقه حاكم از يىك به ديگرى انتقال
يافته و از زمامداران به اوالد شان به مرياث مى رسد ،اين امكان و احتامل را شبه
محال مى پندارند و باور كردن به آن براى شان دشوار كه به فردى منسوب به طبقه
محكوم تعلق بگريد ،سطحى نگران و آنان كه با ذهن عاميانه به تحوالت اجتامعى و
سنت ها و ضوابط مربوط به آن مى نگرند اين را حكم قاطع و تغيري ناپذير تاريخ
مى خوانند كه طبقه حاكم همواره حكومت خواهد كرد و طبقه محكوم همواره
محكوم و تحت سيطره طبقه حاكم خواهد ماند و ناگزير اند به سيطره آنان رس خم
منوده از بغاوت گريز كنند .مشكل بزرگ پيامربان عليهم السالم و دعوتگران مصلح و
انقالبيون تحول طلب همواره اين بوده است كه چگونه مردم و مخاطبين شان را
متقاعد سازند كه اين ذهنيت نادرست و غلط را كنار بگذارند ،ذهنيتى كه وضعيت
حاكم جامعه در آنان ايجاد كرده ،چگونه آنان را مطمنئ سازند كه مى توانند اين
وضعيت را تغيري دهند ،تخت و تاج حكام ظامل و جابر را رسنگون كنند ،و به اقتدار
شان پايان بخشند ،عوام را منى توان با استدالل هاى منطقى قناعت داد و مطمنئ
ساخت كه آنان توان تغيري وضع حاكم و برپايى انقالب را دارند ،اگر همت كنند،
عليه ستم و ستمگران به پا خيزند ،پروردگار شان آنان را يارى خواهد كرد ،اگر
بخواهي م عامه مردم اين حرفها را باور كنند بايد مثالهاى زنده و عمىل اى را در جلو
آنان بگذاريم كه حقانيت اين حرف ها را ثابت كند ،بايد مصداق اين حرفها و ادعاء
ها را در آينه تاريخ ببينند تا باور كنند ،اين جاست كه رضورت استناد بر جريانات
تاريخى و تحوالت و دگرگوىن هاى مهم اجتامعى پيش مى آيد ،به همين سبب است
كه قرآن فرازهاى خاص داستانهاى امت هاى گذشته را در برابر مخاطبين خود مى
گذارد ،در داستان هاى يوسف ،موىس ،طالوت و داؤد عليهم السالم همين مطلب
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متجىل شده است ،با استناد به آن به مخاطب خود مى گويد :ببين چگونه جواىن از
تبار مظلومان ،صحرانشين ،فروخته شده و زنداىن از زندان به قرص مى رسد و
فرمانرواى مرص؛ اين بزرگ ترين و متمدن ترين كشور دنيا مى شود!! ببين چگونه
جواىن از تبار غالمان فرعون ،فرارى ،محكوم به اعدام ،موفق شد مظلومان را عليه
ظاملان متحد و آماده قيام كند ،به پريوزى برسد ،به دست او فرعون و سپاهش در
امواج بحر غرق شود!! ببين چگونه طالوت گمنام توانست عىل الرغم مخالفت متامى
صناديد و رسداران قومش زعامت مردم را به دست بگريد و به پريوزى بزرگى عليه
دشمنان مجهزش نائل شود!! ببين چگونه جواىن چون داؤد عليه السالم؛ از طبقه
محكوم و مظلوم ،از شباىن به زعامت قوم رسيد ،به پريوزى چشمگريى در يك جنگ
نابرابر نائل شد و بنابر همين رشادت و قهرماىن زعيم قومش شد و زعامت كشور
بزرگى را به پرسش به مرياث گذاشت!!
سوره يوسف زماىن در مكه مكرمه نازل شد كه پيامرب عليه السالم با مخالفت
شديد قريش مواجه بود ،اين مخالفتها از سوى آن عده زعامى مذهبى ،قومى و
سياىس
قريش رهربى مى شد كه پيامرب عليه السالم و دعوتش را تهديدى بزرگ براى
زعامت شان مى پنداشتند ،در برابر عظمت فكرى و اخالقى رسول اللّٰه صىل اللّٰه
عليه وسلم خود را حقري و كوچك مى ديدند ،برداشت شان اين بود كه شخصيت
پاكيزه پيامرب ،اخالق برتر ،افكار عاىل ،عدالت خواهى ،حاميتش از مظلومان و
مستضعفان ،مخالفت جدى و آشتى ناپذيرش با ظلم ،فساد و ىب عدالتى ها باعث
خواهد شد كه زعامء مذهبى و قبيلوى قريش خلع سيادت و زعامت شوند و متامى
مردم پيامرب عليه السالم را قائد و زعيم خود بگريند ،اين احساس ترس و بيم موجب
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آن بود كه جبهه مخالفت و خصومت جدى و شديد عليه پيامرب عليه السالم را
همواره گرم نگهدارند و از رسد شدنش مانع شوند.
اين مخالفت ها زماىن بيش از سابق تشديد گرديد كه زعامء قريش ديدند نسل
جوان قوم و شخصيت هاى صالح و نيك جامعه به گونه گسرتده و فراخ به دعوت
پيامربعليه السالم لبيك مى گويند ،به صفوف پريوان او مى پيوندند ،دامنه جنبش به
گونه رسيع گسرتش مى يابد و تهديد ،تخويف و تعذيب مؤمنان و ياران مظلوم
پيامرب نتيجه مطلوب تحويل منى دهد و مانع پيوسنت ديگران به اين صف منى شود،
از همين رو عده اى قصد تبعيد پيامرب عليه السالم را داشتند ،برخى در پى قتل او
بودند ،و برخى ارصار داشتند كه او را به زندان بكشند .در سوره يوسف همين
حالت زعامء قريش و مخالفت هاى شان با پيامرب عليه السالم؛ در چهره يوسف عليه
السالم و برادرانش به تصوير كشيده شده!!

آيا هر شكست و مصيبت نتيجه يك اشتباه است؟
همچنان در اين سوره به چند پرسش اساىس جواب گفته شده:
• چه كىس در مبارزات فكرى و سياىس به پريوزى نهايى نائل خواهد شد؟ آن كه
مجهز به وسائل پيرشفته بوده و در مقايسه با حريف و رقيبش امكانات مادى و ماىل
بيشرت در اختيار دارد؟ و يا كىس كه از ناحيه فكرى و اخالقى نسبت به رقيبش جلو
تر است؟
• آيا درست است كه شكستها و مواجه شدن با دشوارى ها را نشانه خبط و خطأ
و نادرستى مسري و اسلوب كىس بگرييم و باور داشته باشم كه شخصيت هاى صالح
و نيك نبايد با مشكالت و موانع و مخالفت ها مواجه شوند و همواره و در هر
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مرحله زندگى شان بايد پريوز و موفق باشند؟ همراهان شان و آنان كه راه شان را
دنبال مى كنند نيز نبايد با دشوارى ها ،مشكالت و ناكامى ها روبرو شوند ،نبايد
هيچ كىس به مخالفت آنان بپردازد و با آنان دشمنى كند؟ و اگر كىس به مخالفت و
دشمنى آنان بپردازد بايد همواره ناكام و نامراد باشد؟
• آيا روبرو شدن با دشوارى ها و شكست ها را عالمت و دليل اشتباهات ،غلطى
ها ،كجروى ها ،و ناصواب بودن راه و روش شخصيتها و گروهها تلقى كنيم و به اين
باور باشيم كه اين شكستها و دشوارى ها در اصل پادافراى اشتباهات آنان و مؤاخذه
و عذاب الهى است ،جزاى گناهان شان را چشيده اند و از تأييد و حاميت الهى
محروم شده اند؟!!
• اگر چنين نيست پس مواجه شدن اين افراد صالح با مصيبت ها و دشوارى ها
را چگونه توجيه كنيم؟ آيا اين يك جريان طبيعى است؟ سنت الهى چنان است كه
ه م افراد صالح و نيك را با آزمون ها مبتال مى كند و هم افراد طالح و بد را؟ آيا اين
دشوارى ها و آزمون هاى سخت براى عده اى جزاى اعامل بد شان و براى عده اى
ديگر وسيله تدريب و تربيت و سبب علو درجات ،رسيدن به كامل مطلوب و منو و
ارتقاء فكرى ،اخالقى و عمىل شان است؟
عدم پاسخ دقيق و درست به اين پرسشها و قضاوت ناسامل و ناصحيح در اين
رابطه باعث مى شود كه انسان در مورد احداث و رودادها مرتكب قضاوتهاى اشتباه
آميز شود ،موضع غلط اتخاذ كند ،ناكام را كامياب و پريوز را نامراد تلقى كند!!
اين تنها قرآن نيست كه به اين پرسشها جواب دقيق و علمى ارائه كرده،
نويسنده بايبل نيز تالش كرده پاسخى به اين پرسشها داشته باشد ،اما پاسخى چنان
ناقص كه قادر به اقناع هيچ مخاطبش نيست ،بايبل طى داستان ايوب عليه السالم
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سعى به خرچ داده تا پاسخ هاىى به اين پرسشها بدهد ،اما سعى نافرجام و ىب
حاصل ،هرچند قابل اعتناء ترين بخش بايبل كه به خواندن مى ارزد همين داستان
ايوب عليه السالم است ،نويسنده بايبل داستان يوسف عليه السالم را نيز به گونه
خيىل تفصيىل آورده ،وىل چون كىس كه خواسته است شجره يك قوم را به تصوير
بكشد ،يا تاريخ رودادها و حوادث را بنويسد ،نه پيامى ،پندى و نصيحتى براى
مخاطبش در آن رساغ مى شود ،نه دوستدار ادب از آن لذت مى برد و نه راهى به
دل و دماغ انسان عاقل و خردمند باز مى كند ،اما در مقابل؛ قرآن از يك سو بررىس
هاى تاريخى نادرست و خالف واقع بايبل را تصحيح مى كند ،تصوير حقيقى حوادث
را به منايش مى گذارد ،از سوى ديگر طى داستان يوسف عليه السالم و داستان هاى
ديگر به مهمرتين و اساىس ترين پرسشها پاسخهاى دقيق و سازنده ارائه مى كند ،در
هر خم و پيچ داستان به يىك از پرسشها پاسخ مى گويد!! و منونه تاريخى يىك از
حقائق بزرگ و مهم را در اختيار مخاطبش مى گذارد .از سوى ديگر اسلوب بيان
قرآن به پيامنه اى جالب ،دلكش و مؤثر است كه ىب درنگ بر دل مى نشيند و در
حافظه جا مى گريد ،در رابطه به داستان ها در قرآن و بايبل نه تنها از اين ناحيه
تفاوت ژرف و گسرتده مشاهده مى شود؛ بيان قرآن ،اسلوب بيان ،الفاظ و تركيب آن
خيىل دقيق ،دلنشين و مؤثر است و هر لفظ آن با دقت متام انتخاب و برگزيده شده
و در مورد شايسته و موزون به كار گرفته شده و هر يىك مطلبى خاص را افاده مى
كند وىل بايبل چنان است كه برخى متناقض برخى ديگر ،الفاظ و تركيب جمالت آن
مملو از ركاكت ها ،نه براى انسان عقلمند و خردمند قابل قبول است و نه انساىن
داراى سليقه ادىب از آن لذت مى برد و به دلش راه مى يابد .بلكه از اين بابت نيز
ميان اين دو تفاوت هاى عميق وجود دارد كه داستان هاى قرآن هدفمند و داراى
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غايه هاى مشخص اند ،هر داستان و فرازها و پيچ و خم هايش براى افاده مطلب
مهم و توضيح بهرت آن آمده و در هر داستان رهنمودها و درسهاى مهمى نهفته
است ،در مقابل افسانه هاى بايبل فقط افسانه و شجره است ،داستان يوسف عليه
السالم يىك از مثالهاى آن است ،اين قصه در قرآن به گونه اى زيبا و دلنشين آمده
كه هر دوستدار قرآن به آساىن مى تواند آن را حفظ كند ،از روز نزول آن تا امروز
مليون ها انسان آن را حفظ كرده ،در كشورهاى عرىب وضعيت چنان است كه اكرث
امامان مساجد از تالوت آن در منازهاى جهرى به اين دليل خوددارى مى ورزند كه
اگر احياناً در اثناى قرائت اشتباهى كنند از هر سوى و سمتى صداى فتحه را خواهد
شنيد ،در همين سوره آسان ،زيبا ،دلنشين و كوتاه شاهد ده ها رهنمود سازنده و
توصيه ها و سفارش هاى سودمند هستيم ،رهنمودها و توصيه هايى كه هر
مجاهدى بايد آن را بداند و به كار بندد.
اين نيز يىك از اعجاز بزرگ قرآن است كه از روز نزولش تا امروز مليونها انسان
آن را حفظ كرده ،شام در متامى دنيا و تاريخ برشى هيچ كتاب مذهبى و غري
مذهبى ،كتاب شعر يا نرث را نخواهيد يافت كه تعداد حافظان آن چند در صد
حافظان قرآن باشد!! از پريوان و محبان بايبل مى پرسيم :چرا در تاريخ طوالىن تان
تعداد اندىك از حافظان بايبل را نداريد؟!! جوابش واضح و روشن است؛ و آن اين كه
انسان كالمى را به زودى به حافظه مى سپارد كه درب دل و دماغش براى پذيرايى
آن باز شود ،با عقلش همخواىن داشته باشد ،محتوى آن بلند و سودمند و تركيب
الفاظ آن دل پذير و دلنشين باشد ،من بايبل را با دقت زياد خوانده ام ،به قصد
مقايسه اش با قرآن ،خواندنم به اين انجاميد كه نقد مفصىل به مستواى كتاىب ضخيم
بيش از هشت صد صفحه بر آن داشته باشم ،باور كنيد در متامى بايبل تنها يك
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بخش كوچك چند صفحه اى آن به نام مزامري داؤد را چنان يافتم كه از لحاظ ادىب به
دل راه باز مى كند و در آن زيبايى ادىب و معنوى را احساس مى كنيم ،جز اين چند
صفحه در متامى بايبل چيزى را منى توان يافت كه ذوق ادىب و زيبا پسندى انسان را
سريآب كند.
در سوره يوسف يك تجربه بزرگ و نادر تاريخى به منايش گذاشته شده ،تجربه
انتقال قدرت در كشور بزرگ و متمدىن كه در متامى دنيا همتا نداشت ،به جواىن
صحرانشين كه توسطه برادران حسودش به چاه انداخته شد ،چون برده اى به بهاى
اندك فروخته شد ،به جرم پاكدامنى به زندان رفت ،كم و بيش ده سال را در سلول
هاى تاريك زندان سپرى كرد . . .اين روداد تاريخى براى هر پژوهشگرى و هر
شنونده آن اين پرسش را باعث مى شود كه آيا اين يك تصادف بود ،تصادف نادر و
بدون سابقه تاريخى؟ يا اين يك سنت ثابت و تغيري ناپذير الهى بود كه بارها و بارها
تكرار شده است؟ كىس كه به خدا و مكافات و مجازات الهى در دنيا و آخرت باور
دارد؛ به اين حادثه و امثال آن به ديده يك تصادف منى نگرد؛ چه اينها حوادث
طبيعى اند و چه فراز و نشيب ها در زندگى انسان ،چه مربوط به مواجه شدن
انسان صالح با دشوارى ها و ابتالءات يا دست ياىب انسان طالح و رشير به زندگى
مرفه و آرام ،چه اين شكست و ناكامى انسان شايسته و خوب است يا پريوزى انسان
زشت و بد ،كىس كه به خدا باور دارد و وى را پروردگار عامل و قيم و مدبر آن مى
پندارد و حوادث را ناىش از اراده وى ،منى تواند در باره عامل و متامى حوادث آن
تصور و قضاوىت غري از اين داشته باشد ،و براى مكافات انسان خوب و صالح و
مجازات انسان بد عمل و طالح دليل محكم و مضبوط دارد ،اين را مكافات و
مجازات خداى عادل مى خواند ،و همين را دليل وجود خدا و ترصف او در عامل به
159

عنوان حكم و قضاوتگر مى گريد ،اما زماىن كه عكس اين را مى نگرند؛ و مى بينند كه
صالحان با دشوارى ها مواجه اند ،به زندانها كشانده مى شوند ،از كشور تبعيد مى
شوند ،و به گونه اى پيهم و مسلسل از دست ستمگران زجر مى كشند ،و مفسدين و
ستگران را نشسته بر اريكه قدرت ،برخوردار از رفاه و آسودگى مشاهده مى كنند؛ با
اين دغدغه و واهمه ذهنى مواجه مى شوند كه اين حالت متصادم با باورهاى خود
را چگونه توجيه كنند ،تا هم شكوك و شبهات خود را رفع كنند و هم به پرسشهاى
مخالفين جواب مقنع ارائه منايند.
مخالفين متامى مصلحين به شمول پيامربان عليهم السالم در باره آنان گفته اند:
ا گر آنان با حق اند و حق با آنان نبايد با مخالفت مردم مواجه مى شدند ،در هر
گامى با دشوارى ها و مصيبتها دست و گريبان منى بودند ،كساىن كه به مخالفت
پيامرب عليه السالم مى پرداختند و متامى وسائل و امكانات شان را در مقابله با اين
نهضت الهى به كار مى بردند ،ياران مظلوم پيامرب عليه السالم را در وادى مبارك
مكه؛ اين حرم خانه خدا ،زير تعذيب شديد گرفته بودند ،در همين حال مى گفتند:
چگونه باور كنيم كه محمد عليه السالم پيامرب خداست ،و جربئيل اين رسدار و مطاع
فرشته ها از سوى خدا قاصد وحى الهى به او ،ادعاء مى كند راهش حق و خدا يار و
ياور اوست!! در حاىل كه خودش و يارانش زير رضبات ما و درگري اين همه دشوارى
ها و تعذيب ها ،در هر گامى ابتالء و مصيبتى در انتظار شان ،تعذيب مى شوند،
شالق مى خورند ،از كشور رانده مى شوند ،كشته مى شوند؛ وىل كىس نيست به داد
شان برسد و آنان را از اين همه مصيبت ها نجات دهند!!! چرا خدا به داد شان منى
رسد؟!! چرا فرشته ها به يارى شان منى پردازند؟!! چرا مخالفين شان مورد خشم خدا
و عذاب الهى قرار منى گريند؟!! قرآن طى سوره يوسف به اين پرسشها جواب مى
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گويد و اين ذهنيت نادرست و بيامر را تصحيح مى كند و شفا مى بخشد .مى
فرمايد :مواجه شدن با آزمون ها و دشوارى ها سنت عام الهى است؛ كه پيامربان نيز
با آن مواجه مى شوند و پريوان شان و سائر افراد عادى نيز .اللّٰه متعال انسان را
چنان آفريده كه حتامً و بايد از خم و پيچ محنت ها و مشقت هاى گوناگون بگذرد،
و درد گرسنگى ها و تشنگى ها و بيامرى ها را بچشد ،و در راه رسيدن به نضج و
پختگى؛ گرم و رسد روزگار را ملس كند!! مواجه شدن كىس با دشوارى ها و مصيبت
ها به اين معنى نيست كه او از تأييد و رعايت الهى محروم گرديده ،و از راه راست
ىب راهه رفته!! كساىن كه اين پندار نادرست را مبناى قضاوت هاى خود قرار داده اند
و آن را مالك و معيار ارزياىب هاى شان گرفته اند مرتكب اشتباه قبيح شده اند!!
مگر يوسف عليه السالم در رابطه به برادرانش و در رابطه به عزيز مرص و همرس او
حق به جانب نبود؟ آيا برادران جفاكارش به اين دليل او را به چاه نه انداختند كه
چرا مورد التفات و رعايت پدرش بوده و او را دوست دارد؟ مگر عزيز مرص و
همطرازانش او را به جرم پاكدامنى اش به زندان نفرستاد ،تا رسوايى همرسان شان را
بپوشانند؟!! اما ببينيد پايان امر چه بود؟ و انجام او و برادرانش چگونه؟! آيا همين
انسان مظلوم ،فروخته شده ،به بردگى كشانده شده ،جوان صحرايى غري متمدن! از
سلول سياه زندان به قرص پاچايى نه رسيد ،و فرمانرواى بزرگرتين و متمدن ترين
كشور زمان خود نشد؟!!
روند زندگى هر انسان به گونه اى است كه مملو از فراز و نشيب هاست،
ناتوان ،ضعيف و محتاج به دنيا مى آيد ،در هر چيزى محتاج ديگران ،منى تواند از
يك پهلو به پهلوى ديگر بچرخد ،دست و پا مى زند ،بايد كىس ديگر او را كمك كند،
غذايش را با گريه ،فرياد و اشك به دست مى آورد ،زماىن كه قادر به برخاسنت از
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زمين شود به زحمت مى ايستد و در هر گامى برو مى افتد ،مقابله با بيامرى هاى
گوناگون را تجربه مى كند ،دردها و رنج ها مى كشد ،تا آن كه به جواىن مى رسد،
مسري زندگى اش وارد مرحله جديد مى شود و مشكالتش رنگ ديگر مى گريد و
پيچيده تر و دشوارتر از سابق مى شود ،هنوز از يك نزاع فارغ نشده كه به نزاعى
ديگر دچار مى شود ،يك مشكلش هنوز حل نشده كه ديگرى به رساغش مى رسد،
هنوز از يك بيامرى صحت ياب نشده كه به ديگرى مبتال مى شود . . .چنين است
تصوير حقيقى و درست از زندگى انسان ،مواجه شدن با آزمون ها ،ابتالءات و
دشوارى ها مسري طبيعى زندگى او ،مطابق سنن الهى و الزمه زندگى .خداى متعال
انسان را چنان نيآفريده كه همواره بر بالين برگهاى گل بخوابد ،خداوند در كنار گل
خار آفريده ،در كنار خنده گريه ،در كنار شادماىن غم و اندوه و در كنار آسايش و
آرامى دردها و رنج ها.
قرآن اين را نيز توضيح مى دهد كه خداوند متعال اقتدار زمين را به صالحان
مى سپارد نه به مجرمين و بدكاران ،اگر گاهى عكس اين را مشاهده كرديم و
مجرمين را بر اريكه قدرت ديديم؛ اين حالت خالف رضاى الهى و ناىش از ترصفات
غلط انسان و جرم و انحراف اوست ،چون خداوند متعال انسان را آزاد و دارى
اختيار آفريده ،او از اختيارش سوء استفاده كرده و حالت خالف رضاى الهى را باعث
شده است .يىك راه ظلم را برگزيده و ديگرى به ظلم تن داده ،خداى شان نه به اين
رضايت مى دهد كه كىس مرتكب ظلم شود و نه به اين كه كىس به ظلم تن دهد و
َ َْ َ َ َُْ َ
ستمگران را در ظلم شان يارى كند (ال تظل ُِمون َوال تظل ُمون) .اللّٰه متعال به اين
راىض منى شود كه بنده اش مبتالى مصيبت شود ،برعكس اين را مى پسندد كه بنده
اش از مصيبت ها برهد ،به بندگان صالح خود هدايت مى دهد تا انسان مبتال به
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مصيبت را كمك كنند ،به آنان مى فرمايد :كمك به گرسنه ،تشنه و برهنه و دادن
طعام و آب و جامه به او را چنان ب گرييد كه مرا كمك كرده ايد و به من قرض داده
ايد!!! تعاون با مظلوم را چنان بشامريد كه با من تعاون كرده ايد ،به حاكم و قاىض
دستور داده تا عدالت را تأمين و مراعات كند ،ىب عدالتى حاكم و قاىض به اين
معنى نيست كه خدا چنين خواسته و انسان مظلومى را به دست قاىض ظاملى
مجازات كرده و بر آن رضايت داده!! در واقع قاىض ظامل خالف حكم و رضاء خدا
عمل كرده ،از اختيارى كه خداوند به او و سائر انسانها داده؛ استفاده غلط كرده ،اگر
اين اختيار از ظامل و مظلوم سلب شود در آن صورت انسان به مخلوقى محكوم و
مجبور تبديل مى شود ،شبيه سنگ و درخت!! كىس كه به استناد كارهاى بد انسان،
بر پروردگارى اعرتاض مى كند كه انسان را آفريده و اين اختيار را به او داده كه از
ميان بديلهاى خوب و بد يىك را انتخاب كند ،يقين ًا كه چنين معرتىض خيىل سفيه و
سطحى نگر خواهد بود!! يك رخ قضيه را به اهميت گرفته وىل رخ ديگر آن را كامالً
از نظر انداخته ،به اين توجه و اعتناىئ نداشته كه پديده ارتكاب جرم و گناه نتيجه
اختيارى است كه به سبب آن انسان بر متامى مخلوقات عامل كسب رشف و برترى
كرد ،بنابر همين اختيار و امتياز برتر از متامى فرشته ها گرديد .آيا كىس كه بهرتين و
حساس ترين كمپيوتر دنيا را ساخته ،كمپيوترى كه همتاى آن يافت منى شود ،و
كارهاى را انجام مى دهد كه ديگر كمپيوتر ها از انجام آن عاجز و ناتوان اند ،به اين
منظور آن را ساخته كه كار انسان را آسان تر كند ،اگر امروز هشتاد در صد مردم از
اين وسيله خيىل مفيد در راه اهداف نيك انساىن استفاده مى كنند و بيست در صد
در راه اغراض پليد ،آيا درست است كه با استناد به كاربرد ناسامل اين كمپيوتر؛ صانع
و مخرتع آن را مالمت و قابل اعرتاض بخوانند؟!!
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سوره يوسف زماىن نازل گرديد كه پيامرب عليه السالم و يارانش با چنان آزمون
هاى سخت مواجه بودند كه جز معدودى از ميان مؤمنان احدى گامن منى كرد كه
اين نهضت ادامه خواهد يافت ،ياران پيامرب در برابر اين همه مشكالت جانكاه و
جانفرسا مقاومت خواهند كرد ،و بر دشمنان نريومند و مجهز شان غالب خواهند
شد ،جرأت منى كردند در كنار آنان بايستند و براى تحمل دشوارى ها آماده شوند.
اقارب نزديك رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه وسلم چون ابو لهب نيز عوض آن كه او
را يارى كنند و به دفاع از او بپردازند ،در كنار بدترين دشمنان او ايستادند ،در
طوفان اين مخالفت ها و دشمنى ها بود كه اين سوره مباركه نازل گرديد ،و در
ضمن داستان آموزنده يوسف عليه السالم از يك سو به مخالفين گفت :رسنوشت
شام شبيه رسنوشت مخالفين يوسف عليه السالم خواهد بود ،آنها نيز عليه يوسف
عليه السالم راه كينه و حسد درپيش گرفتند ،و عليه او از هيچ جفا و ظلم دريغ
نورزيدند ،توطئه تبعيد و قتلش را روى دست گرفتند ،به چاه انداختند ،گذاشتند تا
چون برده اى به اسارت برود و به بهايى اندك فروخته شود ،به زندان كشانده شد،
سالها را در زندان سپرى كرد ،وىل مخالفينش نتوانستند مقدرات الهى را تغيري دهند،
و از رسيدن يوسف عليه السالم به مقامى كه شايسته او بود مانع شوند.
اين سوره مباركه به پرسشهاى كساىن پاسخهاى دقيق مى دهد كه مى خواهند
بدانند؛ اسباب و دالئل مخالفت شديد با دعوتگران مصلح و دلسوز چيست؟ چه
كىس به مخالفت آنان مى پردازد و چرا؟!! انجام اين مخالفت ها چه خواهد بود؟
آنان كه مى خواهند بدانند؛ مواصفات زعامى صالح كدام ها اند ،و مشخصات و
خصلتهاى بد زعامى ناصالح كدام ها؟!! در اين سوره مباركه تصوير واضح و منايان از
چهره هايى را در برابر خود مى يابيم كه زعامت جامعه جاهىل را در دست دارند
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وىل در فساد اخالقى غرق اند ،در اين تصوير دقيق پهلوهاى نامرىئ اخالق زشت آنان
به گونه حكيامنه ترسيم گرديده .خدا بهرت مى داند كه صناديد و رسداران قريش با
شنيدن اين سوره به چه پيامنه اى خشمگين شده باشند؟!! آنها حتامً در آينه آن
بخش سوره كه حالت اخالقى همرس عزيز مرص و رفقاى محافل عيش و عرشتش را
به تصوير كشيده؛ وضع بد داخل خانه هاى خود را مى يافتند ،در جانب ديگر پيامرب
عليه السالم از رهنمود هاى همين سوره آموخته بود كه در اثناى ورود فاتحانه به
مكه و آنگاه كه متامى قريش به شمول دشمنان رسسخت و كينه توز پيامرب عليه
السالم در كنار كعبه گرد آمده بودند و منتظر اين كه ببيند پيامرب عليه السالم با
توجه به عداوتها و كينه توزى هاى آنان چه جزايى براى شان تجويز خواهد كرد،
رسهاى شان از رشم فروافتاده و ديده هاى شان از ترس خريه ،آنگاه كه پيامرب عليه
السالم از آنان پرسيد :از من چه انتظارى داريد؟ با صدايى مملو از عذر ،خجالت،
عجز و انكسار جواب دادند :هامن انتظارى كه از برادر بزرگوار و مهربان مى توان
داشت!! و او در جواب شان فرمود :پاسخ من هامن است كه برادرم يوسف عليه
ۡ
ُ َ َ
ّٰ ُ َ ُ
َ َۡ َ ََ ُ ۡ ۡ
يب عل ۡيك ُم ٱل َيو َم ۖ َيغف ُِر ٱلله لك ۡم ۖ َوه َو أ ۡرح ُم
السالم به برادران خود داد :ال تثرِ
َ
ٱلرَٰحم َ
ين :امروز هيچ رسزنىش متوجه شام نيست ،خدا شام را بيامرزد ،و او مهربان
ِِ
تر از هر مهربانيست .و متصل آن فرمود :اذهبوا و انتم الطلقاء :برويد شام آزاديد!!
قبل از اين كه به اعرتاضات ناقد به گونه مفصل بپردازيم در رابطه به آيات
آغازين سوره يوسف اين عرائض را دارم :در دو آيه نخستين اين سوره ،به پنج صفت
مهم قرآن اشاره شده:
الف :قرآن كتابيست مبين ،كه اغامض ،پيچيدگى و ابهامى در آن وجود ندارد و
متامى آياتش روشن و واضح است .اين كتاب بيانگر و روشنگر؛ حقائق پوشيده را
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منايان مى كند ،زواياى تاريك و پنهان از نظر انسان را روشن مى سازد و هر چه درك
حقيقتش براى انسان رضوريست قرآن به بيان آن پرداخته و حقيقتش را واضح
ساخته است.
ب :اين كتاب پياميست از سوى خدا ،كه از سوى اللّٰه متعال از (آسامن) (نازل)
شده ،و به مستواى ما باشندگان (زمين) (پايين) آمده ،به حدى كه حامل آن يك
(امى) و مخاطب نخستين آن (قوم امى) .لطف و عنايت الهى چه عميم و عظيم
است( ،پيامى) براى ما به زبان ما فرستاده ،به زبان مردم و با كلامت مروج شان
آنانرا مخاطب قرار داده با (پيامى) قابل فهم براى همه ،روشن و واضح.
متأسفانه عده اى از دين داران حرفوى؛ قرآن آسان ،واضح و قابل فهم براى
همه را پيچيده و غامض جلوه مى دهند .درحاىل كه قرآن از (آسامن) به (زمين)
آمده و رهناميى ها و هداياتش براى تنظيم امور انسان در روى (زمين) ،وىل آنان با
تعبريها و تفسريهاى پيچيده شان اين كتاب را از (زمين) به آسامن باال مى برند ،به
آنجا كه از دسرتىس همه باالتر و پى بردن به پيام هاى آن براى احدى مقدور نباشد.
ج  :در نام اين كتاب صفت خوانايى مضمر است ،پيام هاى واضح آنرا در البالى
الفاظ و كلامت روشنش بخوىب مى توانيد بخوانيد و دريابيد ،اغامض و پيچيدگى و
تعقيدى در الفاظ آن وجود ندارد.
د  :به زبان قومى نازل شده كه اولين مخاطب اين كتاب بوده ،زبان عرىب.
هـ  :قرآن عقل انسان را مخاطب قرار داده ،آنرا بر مى انگيزد و به تعقل و
تفكر وامى دارد ،هيچ چيز مغاير عقل سليم انساىن در آن رساغ منى شود.
داستان هاى قرآن را اساطرياالولين و قصه هاى تاريخى پيشينيان مپنداريد ،اينها
احسن القصص (بهرتين داستانها) اند ،كه در آن حقائق بزرگ و مفاهيم عظيم و
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عميق ،در منونه هاى تاريخى اش به منايش گذاشته مى شوند و تجسم عينى مى
يابند .اين قصه ها را چون داستانهاى تاريخى مروج ميان مردم مشامريد ،بلكه
(ارسارى از غيب) بشامريد كه فقط با وحى مى توان به آن دست يافت ،عامه مردم
را كه بگذار حتى پيامرب عليه السالم نيز قبل از نـزول وحى از اين ارسار غيبى ىب خرب
بود.

اعرتاض بر حروف مقطعات در قرآن
نقاد نخست ترجمه نهايت ضعيف و ركيك آيات سوره يوسف را در نوشته خود
جا داده ،سپس چند پرسىش را در برابر خواننده مى گذارد:
در آغاز مى نويسد :اين سوره با ألف الم راء (الر) که حروف م َقطَّعة بوده و
هيچگونه مفهومى را منى رساند و از هيچگونه وضاحتى برخوردار نيست؛ آغاز مى
يابد. . .
ناقد حروف مقطعات در قرآن را مبهم و غري قابل فهم گرفته و بر آن اعرتاض
دارد ،در حاىل كه بر حروف مقطعات انگليىس كه  United States of Americaرا
به گونه  USAو  UNITED NATIONS ASSIMBLYرا به شكل  UNAمى
سازد؛ هيچ اعرتاىض ندارد ،هر چند اين  USAو  UNAمى تواند صدها مصداق
داشته باشد ،در پاسخ اين معرتض بايد گفت:
در ادبيات قبل از اسالم مى يابيم كه برخى از نويسندگان ،نوشته هاى شانرا با
حروف مقطعات آغاز كرده اند ،اين شيوه در ادب زمان جاهليت معمول و براى
همه قابل فهم بود ،با نـزول قرآن و ذكر اين حروف در ابتداى برخى از سوره ها،
براى
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احدى سؤاىل ايجاد نشد و از جمله صحابه هيچ كىس پيامرب عليه السالم را در
باره آن نپرسيد و هيچ روايتى در اين رابطه نداريم .پس از گذشت زمان ،اين شيوه
مرتوك قرار گرفت و رمزى را كه افاده مى كرد به فراموىش سپرده شد ،اختالف ميان
مفرسين در مورد حروف مذكور از همينجا نشأت مى كند .وىل اگر سوره هايى را كه
با اين نوع حروف آغاز شده دقيقاً مطالعه كنيم به وضوح مى يابيم كه حروف
مذكور با مضامين محورى سوره ارتباط تنگاتنگى دارد :سوره اى كه با يك حرف آغاز
شده مى بينيم كه در مورد يك موضوع مهم و محورى به بحث پرداخته ،اگر با دو و
سه . . .حرف آغاز شده ،دو و سه  . . .موضوع اساىس و بنيادى در آن به بحث گرفته
شده ،اگر حروف بشكل منظم و با مراعات موقعيت حروف ،چون (ا ل م) آمده،
موضوعات مورد بحث در سوره نيز بطور منظم يىك پى ديگرى و جداگانه بررىس
شده و در تتمه سوره و اكرث ًا در آخرين آيه ،خالصه اين مضامين به نحوى آمده كه
هر جمله را مى توان عنوان مبحث مربوطه اش گرفت ،وىل اگر نظم حروف مراعات
نشده و پس و پيش آمده ،چون (ا ،ل ،ر) كه شكل منظم آن (ا ،ر ،ل) بوده؛ در
آنصورت مضامين محورى سوره نيز بشكل مختلط و توأم باهم آمده و هر موضوع
بطور جداگانه و تحت مبحثى مستقل بررىس نشده .چنانچه در سوره يوسف ،سه
مطلب اساىس ،در متامى سوره يكجا و همزمان باهم و در خم و پيچ داستان
آموزنده يوسف عليه السالم به بررىس گرفته شده.
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برده صحرايى و تكيه بر اريكه اقتدار متمدن ترين و بزرگرتين
كشور!
ناقد مى نويسد :پيش از آنکه در زمينه نقد اين داستان به موارد ديگرى
بپردازيم بايد گفت که عمده ترين ايرادى که مى توان باالى اين (بهرتين داستان
خدايى) گرفت ،زير سؤال بردن داستان در کليتش هست و آن اينکه يک نوجوان
برده و خريدارى شده و خداپرست يهودى مى آيد و در منزل فرمانده کل قواى
مسلح فرعون و بعدها در دربار خود فرعون جاه ومقامى واال کسب مى منايد و به
حدى مريسد که فرعون مرص را با آنهمه شکوه و جالل و عظمتش که خود را خداى
زنده در روى زمين و ديگران را يکرسه بنده گان خويش مى پندارد ،به پرستش يهوه
خداى اجداد خويش دعوت منوده و او را شيفته و گرويده عقيده يهوه پرستانه
خويش مى گرداند . . .حال اينکه با يک نگاه نه چندان ژرف مى توان ديد که امکان
واقع شدن يک چنين رويدادى نه در تصور انسان هوشمند مى گنجد ونه در حيطه
عقل سليم ،و هامنگونه که منونه يى از آنرا منى توان در حافظه تاريخ پيدا منود ،با
يقين کامل مى توان حکم کرد که درآينده نيز تا زماىن که مسأله ملت و ملت پرستى
و ميهن و ميهن پرستى در جهان مطرح است ،چنين رويدادى هرگز واقع نخواهد
شد . . . .چنانکه تدوين کننده گان تورات خود نيز در يک تناقض گويى آشکار به
اين گفته هاى ما مهر تأييد گذارده و در آيت ىس و سيوم باب چهل و سيوم ِسفر
پيدايش نوشته اند . . .« :مرصيان با عربانيان منى توانند غذا بخورند زيرا که اين نزد
مرصيان مکروه است » .پس در حاليکه مرصيان حارض نباشند تا با عربانيان به روى
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يک سفره نشسته غذا رصف منايند؛ چگونه مى توان پذيرفت که فرعون يک برده ىب
نام و نشان عرباىن را به صدارت و نخست وزيرى همچو کشورى و اداره کننده
همچو مردمى بگامرد.
به اين جناب مى گوييم :آن چه از نظر سطحى نگراىن چون تو مستحيل جلوه
مى كند و ادعاء آن را دارى كه نه در گذشته اتفاق افتاده و نه احتامل وقوع آن در
آينده وجود دارد ،چيزى است كه بارها و بارها در تاريخ اتفاق افتاده ،تو و امثالت
غرض به كرىس نشاندن مدعاى ىب بنياد تان متامى حقائق تاريخى را انكار مى كنيد.
دور منى رويم؛ همين اكنون و در قرن بيست و يكم ،سياه پوستى به نام اوباما
رئيس جمهور كشورى به نام اياالت متحده امريكا است ،كشورى كه تحت سلطه
مطلق سفيد پوستان است ،سه قرن قبل توسط انگليسهاى سفيد پوست اشغال
گرديد ،اشغال كامل سياىس ،نظامى ،فرهنگى ،اقتصادى و اجتامعى ،بومى هايش را
نه تنها از متامى حقوق انساىن محروم كرد بلكه زبان شان را نيز از آنان گرفت ،تكلم
و نوشنت به زبان مادرى بوميان را ممنوع قرار داد ،حتى ورود شان را به شهر ها
غريمجاز خواند ،اما امروز همين سفيدپوست هاى اشغالگر و مستبد؛ اوباماى سياه
پوست را كه خانواده اش از افريقا به امريكا پناهنده شده . . .به عنوان رئيس
جمهور خود پذيرفته اند!!!
در همين دهه نخست قرن بيست و يكم ،كشور پهناور هند با نفوس نزديك به
يك مليارد؛ كه از لحاظ سياىس ،اقتصادى و اجتامعى تحت سلطه اكرثيت هندو
هاست ،صدراعظمى به نام من موهن سنگ از تبار اقليت سيك داشت.
در سوريه اقليت علوى ها بر اكرثيت مطلق كشور كه سنى مذهب اند حكومت
مى كند.
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كساىن كه امروز بر جامعه ايراىن حكومت مى كنند چند سال قبل اقليت كوچك
جامعه بودند ،شاه اسمعيل صفوى آمد به زور برچه ،آن هم برچه اى عاريتى از
غرب كه او را در جنگ عليه خالفت عثامىن كمك مى كرد؛ بر جامعه ايران مسلط
شد ،مردم را وادار كرد مذهب سابقه شان را كنار بگذارند و شيعه شوند ،هر ىك انكار
كرد كشته شد ،كىس زنده ماند كه شيعه شد ،و به اين ترتيب جامعه ايراىن با اكرثيت
سنى ها به كشورى شيعى تبديل گرديد.
جناب ناقد! تو و استادانت منى دانيد كه سلسله فراعنه در زمان موىس عليه
السالم و تقريباً چهار قرن بعد از رحلت يوسف عليه السالم رومنا شد ،فرعون هيچ
ربطى به داستان يوسف عليه السالم ندارد ،قرآن حكمرواى زمان يوسف عليه السالم
را به نام ملك ياد كرده نه به نام فرعون ،نويسنده بايبل در اين رابطه نيز مرتكب
خبط و خطأ شده و آن را فرعون خوانده!! رفقايت در ايران نيز مرتكب همين
اشتباه شده اند و تحت تأثري بايبل در فيلم يوسف پيامرب اهرام مرص را كه در زمان
فراعنه مرص و دقيقاً بعد از بعثت موىس عليه السالم ساخته شده و در زمان يوسف
عليه السالم اصالً وجود نداشتند به گونه مكرر نشان مى دهند!! اهرام مرص در
حدود  6-4قرن قبل از ميالد ساخته شده ،موىس عليه السالم بنابر ادعاء بايبل در
حدود  430سال بعد از بعثت يوسف عليه السالم به پيامربى مبعوث شد.
ناقد اين را نيز يىك از موارد قابل اعرتاض گرفته كه قرآن در رابطه به تصميم
زعامى مرص مبنى بر فرستادن يوسف عليه السالم به زندان مى فرمايد:
ُ َ َ َ َ ُ ۢ َ ۡ َ َ َ ُ ْ َ َٰ َ ُ َ ُ َ َ
ٱٓأۡلي ِت ل َي ۡسجنُنهۥ حت َٰي حِي ٖن * يوسف35 :
ثم بدا لهم ِمن بع ِد ما رأوا
سپس؛ با وجود مشاهده نشانه هاى روشن ،اين كار براى شان بهرت جلوه كرد كه تا
مدىت او را به زندان بكشند.
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نقاد بدون توجه به معنى آيه مى نويسد . . . :و اينکه آن نشانه ها چه بوده
است معلوم نيست. . .
جناب! اگر استادانت با چشم باز به الفاظ آيه و سياق و سباقش اعتناء مى
كردند و معنى آن را مى فهميدند شايد جسارت اين اعرتاض قبيح را منى كردند!! در
اين جا مراد از نشانه ها هامن نشانه هايى است كه بر پاكدامنى يوسف عليه السالم
و برائتش داللت مى كرد ،از آن چه در محفل عيش و عرشت همرس عزيز مرص و
همتايانش گذشته بود؛ نيز اطالع يافتند ،باوجود متامى اين نشانه ها؛ به مصلحت
خود و حفظ آبروى شان اين را رضورى و مفيد شمردند كه يوسف را براى مدىت به
زندان بكشند.

ناقد مى گويد :قحطى هفت ساله در مرص حقيقت ندارد!!
ناقد عالوه مى كند :مورد ديگرى که در همين راستا مى توان به آن اشاره منود
اينست که برخالف ادعاى قرآن مبنى بر قحطى و خشکساىل مداوم هفتساله مرص،
در هيچ يک از تاريخهاى نوشته شده مرص باستان و يا آثار باستاىن به جامانده از آن
دوره ها کوچکرتين نشاىن از وقوع همچو رويدادى را منى توان پيدا منود .مزيد برآن
درآيه چهل و نهم سوره يوسف چنان وامنود شده است که گويا زراعت مرص و
حاصل دهى آن به باريدن باران بسته گى داشته است در حاليکه باريدن و نباريدن
باران نقش اساىس و تعيين کننده يى در اين زمينه نداشته و اين درياى بزرگ نيل
است که از هزاران سال بدينسو ىب وقفه جريان داشته و رسزمين مرص را آبيارى
ميکند و با در نظر داشت همين واقعيت بوده است که مرص را هديه نيل ناميده
اند.
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در پاسخ اين ادعاء ىب بنياد ناقد بايد گفت :زراعت مرص متىك به آب رود نيل
است ،و آب درياى نيل متىك به برف و باران كوه هاى دو كشور ايتوپيا و يوگندا ،رس
چشمه هاى رود نيل چند هزار ميل ،تقريباً  6600كيلومرت از قاهره فاصله دارند!!
خشكساىل در يىك از اين كشورها باعث مى شود تا آب نيل به پيامنه اى كاهش يابد
كه تا رسيدن به مرص خشك شود .عقل انسان خردمند از يك سو و شواهد تاريخى از
سوى ديگر حكم مى كند كه اين خشكساىل بايد بارها در مرص رومنا شده باشد ،عىل
االقل سه كتاب مهم مذهبى كه در حدود بيش از دو ثلث نفوس دنيا به آن باور
دارند از اين خشكساىل حكايت مى كنند ،كدام كتاب تاريخى مى تواند بيش از اينها
ارزش و اهميتى داشته باشد؟!!
ناقد بحث هايى ديگر نيز در باره سوره يوسف دارد كه به خواندن و جواب
گفنت
منى ارزد ،اما اگر مى خواهيد تفسري اين سوره و رشح مطالب مهم و سازنده آن
را مطالعه كنيد شام را به خواندن رشح اين سوره در تفسري (د قرآن پلوىش) و رساله
نقد فيلم يوسف پيامرب دعوت مى كنم .در آن جا به متامى بحث هاى كج و ىب مايه
و اعرتاضات ىب پايه ناقدان پاسخ مقنع خواهيد يافت.

داستان هاروت و ماروت
نقاد زير عنوان (بازتاب افسانه هاى سامى به گونه يى وارونه در قرآن)؛ افسانه
هاروت و ماروت را به بحث گرفته و در مقدمه آن اين شعر را آورده:
زموالنا و خاقاىن و عطار
شنيدم قصه هاى سست و کم بار
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يکى زا ن قصه ها هاروت وماروت
که در بر ميکشد (الهوت و ناسوت)
در اين افسانه نا بخردانه
محمد داشته پا در ميانه
محمد بهر تطهري سليام ن
کشيده پاى شيطان را به ميدان
کَشَ د تا پرده بر کُفر سليامن
مسمى سازد او را هم مسلامن
زده وصله به کارش نام (هاروت)
رشيک و همرهش ناميده (ماروت)
به يکجا شد َملَک هاروت و ماروت
به جايى هردو مردودند و مطرود
عشق (زهره) چون فتادند
به دام ِ
بساط زهد را يکسو نهادند
براى (زهره) دادند (اسم اعظم)
پَريد و آسامن و شد ُمکَ َّرم
و آن دو برزمين افتيده بد نا م
به (چاه بابل) آويزان و رسسا م
هرآن کو باور آرد اين فسانه
ز دانش کم بُ َود او را نشانه
عجب نبود که او موالى روم است
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ويا َرشوان و نيشاپورش بوم است
********
قبل از اين كه در رابطه به مالحظات ناقد وارد بحث شويم چند نكته را خدمت
خوانندگان عزيز عرض مى كنم:
• اگر جناب ناقد اعرتاىض بر شعر رومى و خاقاىن و عطار داشت ما مزاحمش منى
شديم و شايد در مواردى با او همصدا مى بوديم و بر اعرتاض وارد او صحه مى
گذاشتيم ،اما متأسفانه او تفنگش را بر شانه رومى گذاشته و به سوى قرآن نشانه
رفته ،شايد او به گامن اغلب عمداً و احتامالً اشتباهاً تعبري و تفسري نادرست شاعر و
مفرسى را مستمسك خود گرفته و آن را مدعاى آيات قرآن خوانده ،در حاىل كه براى
اين تعبري نادرست هيچ نشانه اى در الفاظ آيات قرآن مشاهده منى شود ،به ناقد
مى گوييم :موالنا در رابطه به داستان هاروت و ماروت در قرآن به خطأ رفته ،به
افسانه هاى عاميانه ىب بنياد و ىب محتوى متسك جسته و آن را مبناى شعرش گرفته،
و اكنون همين تعبري هاى نادرست و متعارض با آموزه هاى قرآن را عده اى چون
عزيز ياسين مستمسك خود ساخته و قرآن را مورد نقد و اعرتاض قرار داده!!
• بهرت است نخست ببينيم كه قرآن در رابطه به هاروت و ماروت چه بياىن دارد.
آياىت كه قصه هاروت و ماروت در آن آمده است اينها اند:
َ َ ُ َ َ َ َٰ َ ُ ْ َ ۡ ٗ َ َ َ ُ َ َ ُ ۡ ُ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ ٞ
َ َ َ َ َ ُۡ
أو كلما عهدوا عهدا نبذهۥ ف ِريق ِمنهمِۚ بل أكثرهم ال يؤ ِمنون * ولما جاءهم
َ َٰ
ّٰ ُ َ َٰ َ ۡ ْ ُ ُ َ َ َ ٞ َ َ َ َ ۡ ُ َ َ َ ٞ
ُ ۡ ٞ
ين أوتوا ٱلِكت َب كِت َب
َرسول ِمن ِعن ِد ٱللهِ مصدِق لِما معهم نبذ فرِيق ِمن ٱل ِذ
َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ ْ َ َ َٰ ُ َ َ ۡ
ّٰ
َََ َ ۡ َ َ
َ ُ
ين عل َٰي ُمل ِك
ٱللهِ َو َراء ظ ُهو ِر ِه ۡم كأن ُه ۡم ال َيعل ُمون * وٱتبعوا ما تتلوا ٱلشي ِط
ۡ َ ُ َ
ُ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ َٰ ُ َ َ َٰ َ َ َ َٰ َ َ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ
ٱلسح َر َوما أنزِل
سليمن ۖ وما كفر سليمن ولِكن ٱلشي ِطين كفروا يعل ِمون ٱلناس ِ
ۡ َ َ َ َ َٰ َ ُ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٞ
ََ ۡ ََ
َ َ َٰ َ َ َٰ َ َ َ
علي ٱل َملك ۡي ِن ب ِ َبابِل ه ُروت َوم ُروت َوما ُيعل َِما ِن ِمن أح ٍد حتي يقوال إِنما نحن فِتنة
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ََ َ ۡ ُ ۡ َََََُ َ َُۡ َ َُ ُ َ
ون بهِۦ َب ۡي َن ۡٱل َم ۡرء َو َز ۡوجهِۦ َو َما ُهم ب َضار َ
ين
ِ ِ
ِ
ِ
فَل تكفر ۖ فيتعلمون ِمنهما ما يف ِرق ِ
ۡ ََ َ ۡ
ْ
ُ
ّٰ
َ
ََۡ َ
َََ َ َ ُ ُ َ َ ُ
بِهِۦ ِمن أح ٍد إِال بِإِذ ِن ٱلل ِۚهِ َو َيتعل ُمون ما يَضره ۡم َوال يَنفع ُه ۡم َولقد عل ُِموا ل َم ِن
َ ۡ َ َ َٰ َ َ ۡ َ َ َ ْ
َۡ ُ َ َُ
َ ُ
َۡ َ ْ َۡ َ
س ما ش َر ۡوا بِهِۦ أنف َس ُه ۡم لو كانُوا َيعل ُمون
ٱشت َرىَٰه ما لهۥ فِي ٱٓأۡلخِر ِة ِمن خل ٖق ولبِئ
ّٰ َ َ ۡ َ ْ ۡ َ َ
ََۡ ََُ ۡ َ َُ ْ َ َ َْۡ ََُ َ ۡ ٞ
وبة ِمن ِعن ِد ٱللهِ خ ۡير  ٞلو كانُوا َيعل ُمون *
* ولو أنهم ءامنوا وٱتقوا لمث
البقره103 -100 :
و آنگاه كه فرستاده اى از جانب خدا به آنان آمد ،تصديق كننده آن چه نزد شان
بود ،عده اى از آنان كه كتاب به آنان داده شده بود؛ كتاب خدا را چنان پشت رس
خود افكندند كه گويى آنان هيچ منى دانند .و در پى چيزى افتادند كه شياطين (و
شيطان صفتان) در رابطه به ُملك (پاچايى) سليامن مى خواندند ،در حاىل كه سليامن
كفر نورزيد ،بلكه اين شياطين و شيطان صفتان كفر ورزيدند كه به مردم جادو و
چيزى را مى آموختند كه در بابل بر دو فرشته هاروت و ماروت نازل گرديده بود؛ و
آن دو به هيچ كس چيزى منى آموختند مگر اين كه مى گفتند :ما وسيله آزمايش
هستيم ،پس كافر مشو ،با آنهم در پى آموخنت چيزى از آن دو بودند كه با آن ميان
مرد و همرسش جدايى بيفكنند .در حاىل كه با آن منى توانستند به احدى رساننده
زيان باشند مگر به حكم و إذن خدا ،و در پى آموخنت چيزهايى بودند كه به آنان
زيان مى رساند و سودى براى شان نداشت ،و به خوىب مى دانستند هر ىك آن را
بخرد بهره اى در آخرت نخواهد داشت .و چه زشت است آنچه خود را به آن
فروختند ،كاش مى دانستند .و اگر آنان اميان مى آوردند و پرهيزگارى مى كردند؛
پاداىش كه نزد خداست بهرت است ،كاش مى دانستند.
در اين آيات متربكه چند انحراف بزرگ دينداران منحرف از راه راست؛ در
سيامى بنى ارسائيل؛ به منايش گذاشته شده:
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• مخالفت با پيامرب جديد ،هر چند اين پيامرب آنان را به چيزى دعوت مى كند كه
مذهب شان را تصديق منوده و بر بخشهاى صحيح آن صحه مى گذارد.
• از كتاب خدا فاصله مى گريند ،چنان دور مى روند كه گويا هيچ رابطه اى با آن
و هيچ شناختى از آن نداشتند ،رهنمودهايش را چنان پشت رس خود مى اندازند كه
گويا هيچ چيزى از آن منى فهمند.
• در عوض كتاب اللّٰه؛ به اوهام ،خرافات ،جادو ،منرت و تعويذ پناه مى برند.
• اوهام و خرفات را نه تنها حالل و جائز مى شامرند بلكه آن را به شخصيت
هاى بزرگ منسوب مى كنند ،هامنگونه كه بنى ارسائيل حكمروايى سليامن عليه
السالم بر كشورى بزرگ را به يك انگشرت جادويى و منرت و تعويذ ربط مى دادند،
گويا سليامن عليه السالم به طفيل همين انگشرت جادويى به آن جا رسيد كه
فرمانرواى كشورى شود كه مثال آن در تاريخ برشى كمرت ديده شده ،نه در نتيجه
مجاهدت هاى پدر بزرگوار و مجاهدش داؤد عليه السالم.
• به فساد اخالقى رو مى آورند ،كار شان در اين راستا به آن جا مى رسد كه با
توسل به جادو ،منرت و تعويذ همرس كىس را از او جدا كنند و به دام عشق خود
بيندازند.
• بنى ارسائيل مصداق قبيح چنين انحرفات است ،از دين خدا فاصله گرفتند ،به
انحطاط فكرى و اخالقى مبتال شدند ،از ناحيه اخالقى به پيامنه منحط شدند كه
براى ناموس هممذهب خود در كمين نشستند ،تالش مى ورزيدند تا همرس ديگرى
را از او جدا كنند.
• اوهام و خرافات رنگ مذهب به خود گرفت ،كىس را به عنوان پيشوا و رهرب
مذهبى خود مى گرفتند كه جادوگر ،فالبين ،نجومى . . . ،بوده و آنان را از طريق
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تعويذ و منرت به آرزوهاى شان برسانند.
• خداوند جل شأنه؛ براى امتام حجت؛ دو فرشته را در سيامى انسان فرستاد ،تا
آنان را از عواقب بد انحرافات شان هوشدار دهد ،و از انحرافات مذهبى ،خرافات،
اوهام ،سنتهاى جاهالنه و مشغله هاى كافرانه نجات دهد و به آنان بگويد :با توسل
به جادو و منرت راه كفر در پيش نگرييد ،اما آنها از اين فرشته ها نيز خواهان آموخنت
جادو بودند تا به كمك آن زنان زيبا را از همرسان شان جدا منوده و در دام محبت و
عشق خود گرفتار كنند!!!
بايد متوجه باشيم كه فرستادن اين فرشته ها دقيقاً شبيه آن بود كه خداوند جل
شأنه براى امتام حجت؛ فرشته هايى را در سيامى جوانان نو رسيده نزد لوط عليه
السالم فرستاد ،قوم بدكار و مفسد لوط عليه السالم بر خانه وى هجوم بردند و از او
خواستند تا اين جوانان را به آنان بسپارد!!!
حال از نقاد و استادانش مى پرسم :در كجاى اين آيات متربكه مطالبى را
مشاهده كرده ايد و نشانه رساغ داريد كه حاىك از سقوط اين فرشته ها در گناه
باشد ،يا مجازات شان به گونه اى كه در چاه بابل از مو اويزان شده اند ،يا دخرتى
به نام زهره اسم اعظم را از اين فرشته ها آموخت ،به كمك آن به آسامن رفت و
ستاره زهره از او ساخته شد!!! براى اين حرف هاى بيهوده و زاده خرافات و اوهام
نه تنها هيچ مدرك و نشانه اى در اين آيات و در مجموع قرآن منى يابيم بلكه صد
در صد عكس مطالبى است كه اين آيات به ما مى آموزد و مغاير رهنمودهاى قرآن
در راستاى رد اوهام و خرافات است .قرآن مى فرمايد كه ستاره ها در اثناى آفرينش
آسامنها و زمين آفريده شده اند ،اجرام ساموى اند ،آفريدگار آسامن دنيا را با اين
اجرام روشن زيبايى بخشيده . . .آيا اعتقاد به تبديل شدن انسان به ستاره و پروازش
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به سوى آسامن با اين آموزه ها مى خواند؟!! قرآن مى فرمايد :جادوگرى مرتادف كفر
است ،سليامن كافر نبود ،به جادو متوسل نشده ،كساىن كافر اند و پريو شيطان كه به
جادو متوسل مى شوند و آن را به سليامن عليه السالم منسوب مى كنند ،پيامرب عليه
السالم مى فرمايد :هر ىك نزد فالبين ،كف شناس و منجم رفت و حرفش را باور كرد؛
در حقيقت به قرآىن كافر شده كه بر محمد نازل گرديده!!!
جناب ناقد بر روايتى استناد كرده كه از نظر برخى از محدثين باطل و مردود
است ،از نظر برخى ديگر از جمله ارسائيليات و از نظر عده اى ديگر متعارض با
قرآن!! چون قرآن در مورد فرشته ها مى فرمايد كه از خدا در آن چه به آنان فرمان
داده؛ رسكىش منى كنند و هامن كارى را مى كنند كه بر آن گامرده شده اند (الَ
يَ ْع ُصونَ اللّٰه َما أَ َم َر ُه ْم َويَ ْف َعلُونَ َما يُ ْؤ َم ُرونَ ) ،هيچ محدىث اين روايت را صحيح و
معترب نخوانده ،روايت اين است:
َ
َ
َ ََ ََ
ُ ُ
ّٰ َ
ّٰ َ َ َ
َ ْ َ ْ ّٰ ْ ُ َ َ ُ َ َ
عن عب ِد الله ب ِن ع َم َر ،أنه س ِم َع نبِي الله صلي الله عليْهِ َوسل َم َيقول " :إِن ٓادم لما
ْ ََ ْ َ َُ َ
َ ْ َ َ ُ ّٰ َ
ََ ْ َ ُ َ َ ْ ْ ُ
ْ ُ
ِيها من ُيف ِسد ف َِيها َويَسفِك
ض ،قال ِت ال َمَلئِكة :أى َر ِب{ ،أتجعل ف
أهبطه الله إِلي آأۡلر ِ
َ َ ََْ ُ َُ ُ َ ْ َ ََُ ُ ََ َ َ
ََْ َ َ َ َْ َ
س لك قال إِنِي أعل ُم ما ال تعل ُمون} [البقرة، ]30 :
الدِماء ونحن نسبِح بِحم ِدك ونق ِد
َ َْ َْ
َُ
ََ ْ
َ
ٓاد َم .قَ َال اللّٰه ل ِل ْ َم ََلئ َكةَِ :هلُ ُموا َملَ َكيْن منَ
َ
قالواَ :ربنَا نح ُن أط َو ُع لك ِمن بنِي
ِ ِ
ِ
ْ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ
َ ُْ َ َ ْ َ َ ُ
َ َ ُ
ْ
ض ،فنَنظ َر كيْف َيع َمَل ِن .قالواَ :ربنَا ،ه ُاروت
المَلئِكةِ ،حتي ُيهبط بِهِما إِلي آأۡلر ِ
َُ ُ ْ ًَ ْ َْ
ْ َ
َ ْ َ
َ َ ُ ُ َُْ َ َ
ْ
ضَ ،و ُمثِلت ل ُه َما الزه َرة ام َرأة ِمن أح َس ِن ال َبش ِر،
وماروت .فأهبِطا إِلي آأۡلر ِ
َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ّٰ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ
اۡل ْش َرا ِك.
فجاءتهما ،فسأالها نفسها ،فقالت :ال والله ،حتي تكلما بِه ِذ ِه الكل ِم ِة ِمن ِ
ُ ْ ُ ّٰ َ َ ً َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ
ّٰ ُ َ
ََ َ
فقاالَ :والله ال [ص ]318:نش ِرك ب ِالله أبدا .فذهبت عنهما ثم رجعت بِصبِي تح ِمله،
َ َ َ ْ َ ّٰ َ َ َ ْ َ َ َ َ
َ ََ َ َْ
ََ َ
ّٰ َ َ ْ ُ ُ َ ً
ف َسأالها نف َس َها ،فقالت :ال َوالله ،حتي تقتَُل هذا الصب ِ َي ،فقاالَ :والله ال نقتُله أبَدا.
َ َ َ ْ َ ّٰ َ َ َ ْ
َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ََ َ َْ
فذه َبت ثم َرجعت بِقدح ِ خم ٍر تح ِمله ،ف َسأالها نف َس َها ،فقالت :ال َوالله ،حتي تش َر َبا
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َ ََ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ ّٰ
َ َ َْ َْ ََ َ َ َ َ َ ََ ََ
ِكرا ف َوقعا عليْ َهاَ ،وقتَل الصب ِ َي ،فلما أفاقا ،قال ِت ال َمرأةَ :والله
هذا الخمر .فش ِربا ،فس
َ
َ
َ
َ
ْ
َ ََ ُْ َ َ ًْ َ ََ ُْ َ ُ َ َ
َ َ ُْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ
ْ َ َُ
اب
ما تركتما شيئا ِمما أبيتماه علي إِال قد فعلتما حِين سِكرتما ،فخيِرا بين عذ ِ
ُ َْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ
الدنيا واْل خِرةِ ،فاختارا عذ
اب الدن َيا "
از عبداللّٰه بن عمر رىض اللّٰه عنه روايت است كه از رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه و سلم
شنيده :هنگاميکه اللّٰه متعال آدم را به زمين فرود آورد؛ فرشته ها گفتند :اى
پروردگار! آيا کىس را در زمين مى آفرينى که درآن فساد و خونريزى کند ،در حاىل
كه ما با ستايشت به تسبيح مى پردازيم و برايت به تقديس مى پردازيم ،فرمود :من
به چيزى خوب علم دارم كه شام منى دانيد .فرشته ها گفتند :پرودگارا! ما برايت
فرمانربدارتر از بنى آدم هستيم .خداوند متعال به فرشته گان گفت :از ميان تان دو
فرشته را بياوريد تا آنانرا به زمين فروفرستاده؛ بنگريم که چگونه عمل مى كنند،
گفتند :پروردگارا اينک هاروت و ماروت ،آن دو به زمين فرستاده شدند . . .در
زمين؛ زهره به صورت زيباترين زن دنيا به آنها منايش داده شد ،پس نزد شان آمد،
نفسش را از او خواستند (غرض هورساىن) ،و گفت :نه؛ قسم به خدا ،تا آن كه اين
سخن رشک را بر زبان نرانده ايد .آن دو فرشته گفتند :نه ،ما هرگز به اللّٰه رشک منى
ورزيم . . .آن زن از نزدشان رفت .سپس همراه با کودکى به نزد آنان آمد و آنان باز
هم نفسش را از او خواستند ،گفت :نه؛ قسم به خدا ،تا آن كه اين کودک را نکشته
ايد ،آن دو گفتند :نه ،به خدا قسم كه ما هرگز او را نخواهيم کشت . . .پس رفت،
سپس همراه با جام رشاب نزدشان آمد و آنان باز هم نفسش را از او خواستند ،و او
گفت :نه؛ قسم به خدا ،تا آن كه اين رشاب را بنوشيد ،آندو رشاب را نوشيدند و
مست شدند و با او همبسرت شدند و در هامن حالت مستى کودک را كشتند،
هنگاميکه به هوش آمدند آن زن به ايشان گفت :به خدا قسم که شام در هنگام
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مست ى از هيچيک از کارهايى که قبال از آن امتناع مى ورزيديد رسباز نزديد و همه
را انجام داديد . . .پس اين اختيار به آنان داده شد تا ميان عذاب دنيا و عذاب
آخرت يکى را انتخاب کنند ،و آن دو عذاب دنيوى را برگزيدند( » .مسند أحمد بن
حنبل ،جلد دوم ،ص،214-213 :
به جناب ناقد بايد گفت:
اگر قرار بر اين باشد كه روايات ضعيف ،غري معترب و متعارض با قرآن و تعبريها
و تفسريهاى غري دقيق هر به نام مفرس و افسانه هاى عاميانه اى كه رنگ مذهبى به
خود گرفته؛ به حساب قرآن و رهنمودهاى آن درج شود و از آن مستمسىك غرض
اعرتاض بر قرآن ساخته شود؛ هر ناقد ىب مايه و مبتال به غرض و مرض مى تواند
صفحات زيادى را با نوشته هاى گنده اش سياه كند ،اما با اين نوشته ها تنها افرادى
سفيه و ىب خرد را تحميق خواهند كرد ،هيچ انساىن باشعور به سوى آنان نخواهد
رفت و افكار آنان را نخواهد پذيرفت.
روايت زماىن قابل اعتناء و اعتبار است كه از ناحيه منت و محتوى با قرآن ،عقل،
علم و روايات موثق و معترب ديگر تعارض و تناقىض نداشته باشد ،راوىان آن قابل
اعتامد باشند ،سند آن ضعيف نبوده ،در سلسله راويان آن نه راوى غري موثق باشد
ونه در هيچ مقطعى اين سلسه؛ قطع و خأل رساغ شود.
اين روايت با قرآن تعارض دارد ،شاهدى براى آن در مجموع قرآن رساغ نداريم،
با رهنمود هاى قرآن هيچ همخواىن و هآمهنگى ندارد ،از ميان متامى صحابه،
تابعين ،تبع تابعين ،و دو نسل بعدى فقط يك يك راوى دارد ،راويانش اينها اند:
ْ
ْ َ َ ْ ّٰ
َ َ
ََ َ ْ َ ْ
َ
َ ْ َ
يَح َيي ْب ُن أبِي بُكيْ ٍرُ ،زهيْ ُر ْب ُن ُمحم ٍد ،عن ُموسي ب ِن ُج َبيْ ٍر ،عن نافٍِعَ ،مولي عب ِد الله
ْ ُ َ ْ َ ْ ّٰ ْ ُ
ب ِن ع َم َر عن عب ِد الله ب ِن ع َم َر ،روايتى كه در يك طبقه فقط يك راوى داشته باشد؛
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محققين آن را روايت غريب مى خوانند و داراى اعتبار اندك ،و استناد بر آن را به
رشائطى منوط و مرشوط مى خوانند ،كه عدم تعارض با قرآن و عقل و روايات معترب
از جمله رشائط قابل قبول بودن آن است ،اما اگر در چند طبقه تنها يك يك راوى
داشته باشد از اعتبار آن بيشرت كاسته مى شود ،اين روايت در شش طبقه يك يك
راوى دارد!! روايتى با چنين سندى ضعيف را هرگز منى توان در مسائل مهم اعتقادى
قابل استناد و معترب خواند.
محقق معروف شعيب األرنؤوط در باره اين روايت مى گويد :إسناده ضعيف و
متنه باطل :إسنادش ضعيف و متنش باطل است!!
جناب ناقد :از استادانت بپرس :چرا به روايتى تا اين پيامنه ضعيف ،مردود و
باطل استناد كرده اند؟ چرا منى توانند منت آيات قرآن و روايات معترب را به نقد
بكشند؟!!! دليل آن روشن است؛ چون آيت و روايت معتربى را منى يابند كه قابل
نقد و اعرتاض باشد!!!
ناقد تالش ورزيده تا براى اين داستان پيشينه اى در كتب يهود بيابد ،وىل
نتوانسته مدرىك در تورات و تلمود بيابد . . .بالخره افسانه اى را در ميدراش يافته
كه هر چند تفاوتهاى زياد با اين داستان دارد وىل چند شباهت آن را كاىف شمرده تا
ادعاى خود را به زعمش به كرىس بنشاند!!! مى نويسد :براى پيدا کردن ريشه ها و
منابع اصىل اين افسانه راهى ديار ادبيات و فرهنگ باستاىن يهوديان شده ،نخست
تورات را ورق ميزنيم تا بنگريم که آيا اين افسانه در آن کتاب نيز آمده است يانه ؛
از آنجايى که در منت تورات از اين افسانه ذکرى به ميان نيامده است ،مى رويم به
رساغ متون باستاىن و ادبيات شفاهى و فولکلوريک يهوديان و با گشت وگذار در اين
عرصه درمى يابيم که اينجا نيز از « هاروت و ماروت» با همين نامهاى مشخص
182

خربى نيست ،مگر در برخى از تلمود ها و يا تفسريهاى تورات و به ويژﻩ در« فصل
 47ميدراش يلکوت » افسانه يى را مى يابيم که با افسانه روايت شده از زبان
محمد (صىل اللّٰه عليه و سلم) همگوىن هايى دارد ،که ترجمه آنرا ذيال عرضه
ميداريم:

أفسانه دوفرشته فرستاده شده برزمين در ِمدراش يلکوت
شاگردان رباىن يوسف از استاد خويش در مورد « عزائيل » پرسيدند ،و او در
پاسخ گفت :آنگاه که نسل طوفان (يعنى آناىن که در زمان طوفان نوح مى زيستند)
به پرستش با طل روى آوردند ،خداوند تبارک و تعاىل بر آشفته شد .آنگاه دو تن از
مالئک به نامهاى « شَ م َحزاى » و « عزائيل » به پا خاسته گفتند :اى پروردگار جهان!
آيا آنگاه که جهان را مى آفريدى برايت نگفتيم که اين انسان چه باشد که او را مى
آفرينى! خداوند برايشان گفت :مگر در دنيا چه واقع خواهد شد؟! آن دو گفتند:
پروردگارا ما بر دنيا مسلط مى شويم .خداوند برايشان گفت :هرگاه شام بر دنيا
مسلط شويد آنگاه شهوت زشت بر شام غلبه خواهد کرد و شام بيشرت از بنى آدم
ستيزه جويى خواهيد کرد .آنان گفتند :يک بار به ما اجازه بده تا در ميان خالئق
سکونت مناييم ،آنگاه خواهى ديد که ما نام تو را چگونه پاکيزه خواهيم داشت.
خداوند برايشان گفت :برويد و با آنان زيست کنيد .همينکه در ميان خالئق مسکن
گزين شدند « شَ م َحزاى » دخرتى را ديد که نامش إسطهر (استري) بود ،به او گفت :از
من اطاعت کن! دخرت گفت :من تا آن زمان از تو اطاعت منيکنم که تو آن اسم
مخصوص خداوند را که با ذکر آن به آسامن پرواز منايم برايم نياموخته يى .شَ م َحزاى
آن اسم را به او آموزش داد و او با ذکر آن ،بدون آنکه رشف و عزتش ملوث شود ،به
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آسامن پرواز کرد .و خداوند متعال فرمود :چون او خود را از تجاوز رهانيد ،برويد و
او را در ميان هفت ستاره قرار دهيد تا از جهت او براى ابد پاکيزه باشيد .پس در
ميان ِعقد ثريا جا داده شد .مگر آن دو َملَک در آميزش با دخرتان زيباى بنى آدم
نتوانستند بر شهوات خود فائق آيند و ازدواج کردند و دو پرس به دنيا آوردند به
نامهاى (هواء) و (هياء) و عزائيل از زيورات گونا گون و انواع وسائل آرايش زنانه به
خاطر فريب انسانها و تشويق آنان به ارتکاب تجاوز و گناه استفاده منود.
ناقد براى توجيه تفاوت هاى عميق ميان دو روايت منسوب به عبد اللّٰه بن
عمر رىض اللّٰه عنه و مدراش مى نويسد . . . :چنانکه گفته آمد آنچه در پيوند به اين
افسانه در قرآن و احاديث  . . . .آمده است ،با آنچه که در تلمود (مدراش يلکوت)
موجود است همخواىن نداشته و اين خود مى تواند گواهى باشد بر آنکه محمد
(صىل اللّٰه عليه و سلم) در افسانه رسايى هاى خويش بيشرت به آنچه که به گونه يى
شفاهى بر رس زبانهاى يهوديان ميچرخيده است؛ متکى بوده است . . . .محمد رهرب
مسلامنان جهان منظور تربئه سليامن از آنچه در تورات پريامون گمراه شدن و کفر
ورزى وى آمده است «،هارت وماروت » را به گونه يى مبهم وارد قرآن ساخته. . .
مى پرسم :اگر استادانت اين افسانه را در متامى كتب مذهبى يهوديان نيافتند،
طبيعى است كه در ادبيات شفاهى يهوديان نيز مدرىك براى آن ندارند!! ادعاء ىب
بنياد و واهى تو و استادانت مبنى بر اين كه مسلامنان آن را از ادبيات شفاهى
يهودان اقتباس كرده اند؛ چه وزن و قيمتى دارد؟!! اما ما معتقديم كه داستان
هاروت و ماروت حقيقت دارد ،آنها دو فرشته بودند ،نه تنها به احدى سحر
نيآموخته اند ،بلكه سحر را مرادف كفر خوانده و مردم را از توسل به آن باز داشته
اند ،نه مرتكب گناه شده اند و نه مجازات ،پاى زن زيبا به نام زهره در ميان نبوده،
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و او به ستاره تبديل نشده و به سوى آسامن باال نرفته!!!
ناقد عالوه مى كند :اين افسانه خرافاىت درپهنه فرهنگ وادبيات مردمان اسالم
زده و از آن جمله فرهنگ و ادبيات فارىس نيز بازتاىب گسرتده داشته و شخصيتهاى
به اصطالح بزرگى به اشاعه و باز توليد آن در جوامع اسالم زده اقدام منوده اند
چنانکه (شاعر بزرگ زبان پارىس) جناب موالنا جالل الدين بلخى که در اشاعۀ
خرافات وعرضه خرد ستيزى در لفافه هايى آراسته با موعظه هاى به ظاهر
خردورزانه دست بااليى دارد با حرکت از موضع واقعى پنداشنت اين افسانه خياىل و
خرافاىت چنين (ميفرمايد! ):
همچو هاروت و چو ماروت شهري
از بطر خوردند زهرآلود تري
اعتامدى بودشان بر ُقدس خويش
چيست بر شري اعتام ِد گاوميش؟
گرچه او با شاخ صد چاره کند
شاخ شاخش شري نر پاره کند؛
گر شود ُپرشاخ همچون خار ُپشت
شري خواهد گاو را ناچار کُشت
و دررابطه به انتقاد (مالئک) از (خدا) در زمينه خطاى وى مبنى بر آفرينش
آدم وگناهان برش در روى زمين و پاسخ (خدا) به ايشان ،مى افزايد:
گفت حقشان گر شام روشنگريد
در سيهکاران ُم َغفَّل منگريد
شکر گوييد اى سپاه و چاکران
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َرستهايد از شهوت و از ِ
چاک ران
گر از آن معنى نهم من بر شام
مر شام را بيش نپذيرد َسام
شيخ فريد الدين عطار نيشاپورى نيز که دراين زمينه کمرت از موالناى بلخى
نيست ،در چکامه زيباى (عارفانه يى) اين افسانه را با آب و تاب بيان داشته است
که نشاندهنده اعتقاد راسخ وى به واقعى بودن اين افسانه خرافاىت و خرد ناپسند
وتالش کوتاه نگرانه وى در نهادينه ساخنت جهل و خرافات در اذهان و عقول افراد
جامعه بوده و ايجاب ميناميد تا با شديد ترين الفاظ مورد تقبح (تقبيح) و نکوهش
قرار گريد ،چنانکه گويد:
شنيدى قصه هاروت و ماروت
که بودند خادم درگاه الهوت
از اول بر فلک بودند فرشته
شدند آخر چو ديو از غم رسشته
و در رابطه به زهره (ناهيد) و تبديل شدنش به ستاره زيباى آسامن مى افزايد:
چو زهره اسم اعظم را بياموخت
در آتش يکرس مويش منى سوخت
بخواند آن اسم را بر آسامن شد
مهش دربان و مهرش پاسبان شد
خاقاىن َرشواىن که مى توان و را نيز در زمره بزرگرتين خرد ستيزان ادبيات فارىس
به حساب آورد ،گفته است:
زهره با ماه و شفق گويى ز بابل جادويست
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نعل و آتش در هواى قريگون انگيخته
و در جاى ديگرى مى گويد:
مطرب به ِسحر كارى هاروت در سامع
خجلت به روى زهره زهرا برافكند
به جناب ناقد مى گوييم :ما در رد حرفهاى خراىف و خرد ستيز شعراء ،هر ىك
باشد؛ با تو همصدا و موافقيم ،از هيچ يىك به شمول موالنا دفاع منى كنيم ،اگر
محققين علوم حديث روايت منسوب به عبداللّٰه بن عمر رىض اللّٰه عنهام را منى
پذيرند و آن را باطل و مردود مى خوانند؛ حرفهاى موالناى بلخى ،عطار نيشاپورى و
خاقاىن َرشواىن در رابطه به اين افسانه را چگونه قابل اعتناء خواهند شمرد؟!! اگر
خواهان تصفيه حساب با مدافعين اينها و اشعار شان هستيد به رساغ عبدالكريم
رسوش برويد كه موالنا را چون پيامرب و مثنوى اش را چون قرآن مى خواند ،متامى
اشعار مثنوى را با رشح آن به صداى خود ثبت و در ىس دى ها به بازار هاى ايران
تحويل داده .يا به رساغ كىس برويد كه مى گويد:
مثنوى معنوى مولوى
هست قرآن در زبان پهلوى
ما معتقديم كه اين شخصيت هاى بزرگ و محرتم افسانه هاى شائع ميان عوام
همزمان خود را قابل اعتبار گرفته اند و پيام خود را از طريق آن به مردم رسانده
اند ،بدون توجه به اين كه ارزش دينى ،علمى و تاريخى آن چگونه است و بيان قرآن
در باره آن از چه قرار!!.
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ناقد و اعجازهاى علمى قرآن
ناقد در نوشتار ىب محتوى خود عنواىن به اين صيغه دارد( :إعجاز علمى در قرآن
يک إدعاى ىب پايه)؛ كه در آن بذله گويى هاى زيادى كرده و پرسشهايى دارد كه
ناگزير به جواب آن بپردازيم ،در مقدمه آن مى نويسد:
 . . .پرسش ديگرى که در اين زمينه مطرح مى گردد اينست که :چرا هميشه
درست بعد از طرح و إثبات نظريه يى از جانب يکى و يا گروهى از دانشمندان،
إدعاى موجوديت آن نظريه در قرآن مطرح مى شود؟ به عبارىت روشنرت ،بايد پرسيد
ک ه :چرا تا کنون هيچيک از (دانشمندان) مسلامن و مدعيان علمى بودن قرآن
نتوانسته اند حتى يک نظريه علمى جديد و يک کشف و يک إخرتاع تازه را از قرآن
بريون منايند؟ و چرا معموالً و در أغلب موارد نظريه هاى علمى جديد را کساىن
إبداع کرده اند که حتى يک حرف از قرآن را هم نخوانده اند؟!
پاسخ اين پرسش به ظاهر قابل اعتناء وىل در حقيقت ىب پايه؛ خيىل روشن
است ،وىل غرب زده ها و هويت باخته ها از درك آن عاجز اند ،منى دانند كه دليل
اخرتاعات و اكتشافات در غرب؛ ناىش از برترى هاى ذهنى و فكرى غرىب ها نيست،
آنها انسانهاى برتر نيستند ،هيچ تفاوت فطرى با سائر انسانها ندارند ،باالدستى
سياىس و اقتصادى شان باعث شده تا آنها نيز خود را برتر از ديگران بشامرند و
افرادى هويت باخته چون عزيز ياسين نيز آنان را قوم برتر تلقى و تبليغ كنند!! دليل
عدم اين اخرتاعات و اكتشافت در دنياى اسالم نيز عقب ماندگى هاى ذهنى و فكرى
مسلامنان نيست ،هامنگونه كه ناقد تبليغ مى كند ،دليل آن اين است كه در سه
سده اخري زعامت و قيادت سياىس دنيا از جهان اسالم به غرب انتقال يافته و امروز
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غرب بر متامى دنيا به شمول جهان اسالم از هر لحاظى حكومت مى كند ،كشورهاى
اسالمى به گونه مستقيم و غريمستقيم به مستعمرات غرب تبديل شده ،مستعمراىت
كه زماىن مستقيامً و با نريوهاى نظامى شان بر آنها حكومت مى كردند و زماىن بدون
حضور نظامى و از طريق عامل بومى .حكمروايى و سيادت سياىس امكان آن را براى
غرب فراهم كرد كه هم رسمايه هاى مادى و ماىل مستعمراتش را غارت كند و هم
رسمايه هاى معنوى و فكرى آن ها را تصاحب منايد ،و سكان و فرمان سفينه
اخرتا عات و اكتشافات از جهان اسالم به غرب انتقال يابد .تا زماىن كه امت اسالمى
زعامت فكرى و سياىس دنيا را در دست داشت اکتشافات و اخرتاعات علمى نيز به
مسلامنان تعلق داشت و آنان پيشتاز و پيشآهنگ اين ميدان بودند.
اما اين كه چرا پس از هر كشف علمى؛ متصل آن و به استناد آن ادعاء اعجاز
علمى قرآن مطرح مى گردد؛ بايد به جناب ناقد و استادانش گفت :اين نشانه
عظمت قرآن است ،نشانه بحث هاى جامع و علمى در قرآن؛ اين نشان مى دهد كه
قرآن در باره پيچيده ترين قضاياى علمى بحث هاى جامع و دقيق دارد .من از
لحاظ مسلك و حرفه يك انجنري هستم ،نه يك آخوند ،قرآن را به اين دليل مؤمن به
و رهنامى خود انتخاب كرده ام كه آن را در مقايسه به متامى كتب ديگر خيىل خيىل
برتر يافته ام ،از هر بابتى و از هر ناحيه اى ،بيش از دو صد آيه قرآن را چنان يافته
ام كه هر يىك بزرگرتين و حريت آورترين اعجاز علمى محسوب مى شود ،اين آيات را
در كتاىب به نام (ساينس او د قرآن علمى اعجاز) گرد آورده و به رشح آن پرداخته ام.
براى من هر يىك از اين آيات بيش از معجزه هاى حريت آور موىس و عيىس
عليهامالسالم و بقيه پيامربان مؤثر و دال بر حقانيت قرآن و حاملش جلوه منوده و
به باور و اميانم جال و قوت بخشيده.
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آفرينش آسامن ها و زمين
ناقد تحت عنوان (آفرينش آسامن ها و زمين) و اين كه (کدام زود تر آفريده
شد؟ آسامن ها يا زمين؟ ترجمه ناقص و ركيك دو آيه قرآن را آورده و به ارتباط آن
پاى چند اعرتاض واهى را به ميان كشيده ،مى نويسد:
او خدايى است كه همه آنچه را (از نعمتها) در زمين وجود دارد ،براى شام
آفريد؛ سپس به آسامن پرداخت؛ و آنها را به صورت هفت آسامن مرتب منود؛ و او
به هر چيز آگاه است )29( .سورة البقرة
آيا آفرينش شام (بعد از مرگ) مشكلتر است يا آفرينش آسامن كه خداوند آن
را بنا نهاد؟! ( )27سقف آن را برافراشت و آن را منظم ساخت )28( ،و شبش را
تاريك و روزش را آشكار منود! ( )29و زمين را بعد از آن گسرتش داد )30( ،سورة
النازعات
آيات مربوطه و ترجمه دقيق آنها اين گونه است:
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َس َٰم َٰو ٍ ِۚ
ِيم * البقره29 :
ِ
ٍ
وى هامن است که متامى آن چه را كه در زمين است براى شام آفريد ،سپس به
آسامن پرداخت و آن را هفت آسامن مرتب كرد .و وى به هر چيزى خوب داناست.
اين آيه مباركه در ارتباط با آيه قبىل اين مطالب مهم را در جلو ما مى گذارد:
• چگونه در رابطه به پروردگارتان كفر مى ورزيد؛ در حاىل كه خاك مرده بوديد
و او به شام زندگى بخشيد ،سپس به اراده وى و در موعد از قبل تعيين شده اش
مى مرييد و همونست كه دو باره شام را زنده مى كند ،و در پايان نيز بسوى او
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برگردانده مى شويد؟ در متامى اين مراحل حيات تان مقهور و محكوم اراده كدام
ذات قاهر و حاكم هستيد؟ چرا نه شام مى توانيد و نه كىس ديگر كه اين قيدها را
بشكند و از اين محدوديت ها آزاد شويد؟!!
• انكار از خدا حريت آور است!! انسان چگونه دل و دماغش را براى چنين انكار
قبيح آماده و قانع مى كند؟!! چه كىس او را از خاك مرده آفريد؟ چه كىس متامى اين
مواصفات و ظرفيت ها را در او به وديعت گذاشته؟! علمش عنايت كدام ذات عليم
است ،ديده هايش عطيه كدام ديده ور ،سمع و شنوايى او وديعه كدام سميع و
شنوا ،توفيق سخن گفنت را ىك به او عنايت كرده ،و استعداد حافظه اش لطف و
بخشش كدام آفريدگارى؟!! اين منكر حق ناشناس و ناسپاس؛ مخلوق و مصنوعى را
به من نشان دهد كه آثار دست صانع و خالقش در آن منايان نباشد!! در تن و جان
انسان متامى صفات را وديعه كدام خالق مى خواند؟!! چگونه از صانع يك قطعه
پالستيك منى تواند انكار كند وىل از خالق اين ارشف املخلوقات و اكمل و اكرم آنها
انكار مى كند؟ چه كىس فيصله مرگت را صادر مى كند؟ چرا منى تواىن مرگت را به
تأخري بيندازى؟ كيست آن كه در برابر اراده اش مقهور و محكومى و از تغيري موعد
مرگت عاجز؟!! چه كىس متامى اين نعامت روى زمين را براى شام آفريده است،
چنانچه اگر يىك از آنها نبود و در مقدار آن كمى و بيىش اندىك رومنا شود و تناسب
موجود ميان آنها از ميان برود؛ امكان زندگى انسان و حيوان و نبات بر روى زمين از
ميان مى رود؟!!! اگر درجه حرارت زمين باال و پايين برود ،اگر فاصله زمين از آفتاب
كمرت يا بيشرت شود ،اگر اين و آنش از حالت طبيعى اش تغيري كند؛ در يىك از اين
صورتها بر روى زمين و زير آسامن زندگى براى انسان محال و ناممكن مى شود!! چه
كىس متامى اين ها را با اين همه دقت و تناسب رضورى و الزمى آفريده است؟
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هآمهنگى و وحدت و همكارى ميان زمين و آسامن را كه مشرتكاً و طبق برنامه اى
دقيق مرصوف اند ،به نيازمندى هاى تو جواب مى گويند؛ يىك برف و باران مى
باراند و ديگرى با استفاده از همين آب از دل خود براى تو دانه و ميوه مى روياند،
اينها كار كيست؟!! آثار (علم) در زمين و آسامن شهادت مى دهند كه همه را ذاىت
آفريده كه عليم و داناست.
حقيقتى كه در اين آيه مباركه به آن اشاره رفته؛ انسان اكنون و بعد از چهارده
قرن به آن فهميد ،علم امروز همين حرف قرآن را زمزمه مى كند و مى گويد :متامى
اشياء موجود روى زمين؛ از عنارص و مركبات ،تا نباتات و حيوانات همه و در همين
مقدار و تناسب موجودش براى زنده ماندن انسان رضورى است ،متامى جانداران
چنان به هم پيوسته و وابسته اند كه اگر يىك از ميان برود و با رفتنش خألى ايجاد
شود كه توسط ديگرى پر نشود؛ همه يىك پى ديگر از ميان مى روند .چنانچه سلك
گردن بندى بگسلد و مهره ها يىك پى ديگرى فرو ريزد .و اين هامن مطلبى است كه
در اين روايت در برابر ما تجسم يافته:
ّٰ
ّٰ
ّٰ
عن جابر بن عبدالله قال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم
ّٰ
يقول خلق الله عز وجل ألف أمة ستمائة في البحر وأربعمائة في البر فأول شيء
يهلك من هذه األمم الجراد فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه.
از جابر بن عبداللّٰه رىض اللّٰه عنه روايت است كه مى گويد :عمر رىض اللّٰه عنه
گفت :از پيامرب عليه السالم شنيدم كه فرمود :اللّٰه متعال هزار امت آفريده ،شش
صد آن در آب و چها صد آنها در خشكه ،اولين مخلوقى كه از ميان مى رود ملخ
است ،زماىن كه نابود شود بقيه جانداران به گونه اى يىك پى ديگر از ميان خواهند
رفت كه سلك گردن بندى بگسلد.
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قرآن مى فرمايد :اللّٰه متعال هفت زمين و هفت آسامن آفريده ،امروز انسان
پس از تحقيقات عميق علمى درك كرده كه زمين داراى هفت طبقه است ،فضاء
مربوط زمين نيز هفت طبقه است ،انسان اين را نيز درك كرد كه تعداد اعظمى
مدارهاى اتم نيز هفت است ،و از اين معلوم مى شود كه كائنات و اجرام و
كهكشانهاى مربوطه آن مجموعه اى است كه هفت طبقه فضاىئ آن را احاطه كرده.
متأسفانه برخى از اين آيت اين انتباه غري حقيقى و نادرست را گرفته اند كه
شايد زمين قبل از آسامن آفريده شده ،در حاىل كه اين يك اشتباه است؛ به چند
دليل:
• در همين آيت گفته شده كه سپس اللّٰه متعال به آسامن متوجه شد ،و اين
نشان مى دهد كه آسامن عمالً موجود بود .الفاظ قرآن چنان نيست كه سپس آسامن
را آفريد!!
• اين توجه در اصل به سوى تسويه آسامن صورت گرفته تا آن را به شكل هفت
آسامن در آورد ،نه توجه براى آفرينش آن.
• قرآن با الفاظ رصيح مى فرمايد كه زمين و آسامن به هم پيوسته بودند و
خداوند متعال هر دو را همزمان از هم جدا كردند .و اين به وضاحت تام نشان مى
دهد كه هر دو همزمان آفريده شده اند .تذكر نام يىك بعد از ديگر در ارتباط به
تسويه و آماده كردن آنها است نه در ارتباط به پيدايش آن ها.
به اين آيه نيز توجه كنيد كه نقاد به دليل فهم و درك ناقصش آن را قابل
اعرتاض خوانده:
ۡ
َ
َ
ۡ
َ
َ
ََ َ َ ُ ًَۡ َ
َ َ َ َ َ
َ َۡ
ُ
ءأنتُ ۡم أشد خلقا أِم ٱلس َماء َبنَى َٰ َها * َرف َع سمك َها ف َسوى َٰ َها * َوأغ َطش ل ۡيل َها َوأخ َر َج
َ ۡ َ َ َٰ َ َ َ
ُ َ
ضحى َٰ َها * َوٱٓأۡل ۡرض َبعد ذل ِك دحى َٰ َها * النازعات30 -27 :
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شام دشوارتريد در آفرينش ويا آسامن؛ كه بنايش كرد؟ .باال برد بلندى اش را و
برابرش كرد .پوشاند شبش را و بريون آورد چاشتش را .و زمين را بعد از آن گسرتشش
داد.
در تفاسري دو تعبري را در مورد اين آيه مى يابيم :
الف :شام استوار تر و محكم تر آفريده شده ايد يا آسامىن كه با اين همه بلندى
و نظم و دقت آفريده شده؟ چرا اين همه خود بزرگ بينى؟!
ب :آيا خلقت و آفرينش شام دشوار تر است يا آفرينش آسامنهاى با اين بلندى
و نظم و استوارى؟! آيا ذاتيكه آسامن را با اين عظمت و وسعت و بلندى آفريده و
شب و روزى در آن قرار داده و زمين را گسرتانيده و آب و چراگاهش را از آن بريون
آورده و كوهها را برآن لنگر انداز ساخته و وسائل رزق و روزى شام و مواىش تان را
در آن فراهم آورده ،قادربه پيدايش مجدد شام نيست؟! مگر پيدايش مجدد تانرا
دشوار تر از پيدايش آسامن ها و زمين مى شامريد؟
رأى اول به دو دليل ضعيف است:
يك  :نه با آيات اين بخش مى خواند و نه با مجموع سوره و سياق و سباق
آياتش.
دو :در آيات قبل و بعد هدىف را كه اين تذكر بازگو كند منى يابيم .موضوع
بحث سوره ،غرور و تكرب و خود بزرگ بينى انسان نيست ،در آيات قبل و بعد اشاره
اى را به چنين بحثى رساغ نداريم ،هيچ اشاره اى به چگونگى آفرينش انسان و
مقايسه اش با خلقت همه كائنات در اين سوره رساغ منى شود ،اين تعبري از اين آيه
كرميه جمله معرتضه اى درست مى كند كه هيچ ربطى به قبل و بعد خود ندارد،
غايه و هدفش نيز نامشخص مى باشد .در صورتيكه تعبري دومى ارتباط دقيق آنرا با
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سائر آيات منايان مى سازد و آنرا چون دليل محكم و دقيقى براى اثبات مدعاى اصىل
اين سوره مى گريد.
اين آيات به چهار حالت آسامن اشاره دارد:
الف :پروردگارش بلنداى آنرا باال برد .اين تعبري زيباترين تعبري براى توضيح
بلندى آسامن است ،بلندى آسامن چنان است كه نور برخى از ستاره هاى مربوط به
كهكشان ما ،پس ازمليون ها سال نورى به زمين مى رسد و برخى ديگرى به رسعتى
در داخل اين كهكشان از ما فاصله مى گريند كه نورشان هرگز به زمين منى رسد ،و
در كنار كهكشان ما ملياردها كهكشان ديگرى به فاصله مليون ها سال نورى از
آخرين مدار اين كهكشان قرار دارند كه قطر هر يىك مليونها سال نورى است .ما
براى تعيين بلندى آسامن نه واحدى در اختيار داريم و نه رقمى ،اين بلندى را فقط
تركيب دقيق همين آيه بخوىب بيان مى كند.
ب :با همه بلندى و ارتفاعش آنرا استوار و منظم درست كرده و در فضاى
بيكران آن هر چيزى را در جايگاه شايسته و مناسب خودش قرارداده است.
ج :آسامن را چنان بار آورده كه براى مدىت فضاى زمين ما تاريك شود ،با آنكه
در آغوش آسامن ستاره هايى وجود دارند كه نور و حرارت هريىك هزاران برابر نور و
حرارت خورشيد است ،وىل اين اجرام درخشان آسامن به فاصله اى از زمين ما قرار
گرفته اند كه شبانگاه و در اثناى غروب آفتاب مزاحم ما نشوند و آرامش و سكون و
تاريىك شب هاى ما را از ميان نربند.
د :در آسامن زمين ما خورشيدى آفريده كه مبا نور و حرارت مى دهد ،اگر اين
خورشيد نبود ،زمين ما همواره رسد و تاريك و غري قابل زيست بود.
آيات 30ـ 31سوره النازعات به سه خصوصيت مهم زمين اشاره دارد:
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الف :زمين را بعد از تسويه آسامن همواركرد ،برخى از مفرسين پنداشته اند كه
شايد زمين و آسامن يىك پى ديگرى با تفاوت زماىن آفريده شده ،در حاليكه قرآن مى
فرمايد كه زمين و آسامن يىك و بهم پيوسته بودند و همزمان و طى يك انفجار
بوجود آمده اند .چنان نيست كه نخست يىك ،سپس ديگرى آفريده شده باشد.
آياتيكه تأخري و تقدم را افاده مى كند ،مراحل گوناگون تسويه زمين و آسامن را
بازگو مى كند ،نه اصل خلقت و زمان پيدايش آنها را ،تسويه آنها يىك پى ديگرى و
در مراحل مختلف صورت گرفته است ،چنانچه آيه  30به هموار كردن زمين بعد از
تسويه آسامن اشاره دارد ونه به پيدايش آن.
ب :در زمين آب خلق كرد و آنرا از دل زمين بريون آورد ،آب از سياره ديگرى به
زمين نيامده بلكه در خود زمين ايجاد شده و از درون آن بريون جهيده است.
ج :در زمين استعداد رويش نباتات وجود دارد ،متصل پيدايش آب ،نباتات زمين
را از آن بريون آورد .نباتات نيز از محل ديگرى به زمين انتقال نيافته بلكه از دل
زمين بريون آمده اند.
در آيات  33 -32چند مطلب اساىس در رابطه به كوهها جلب توجه مى كند:
الف :كوهها ديرتر و پس از خلقت آب و پيدايش نبات بر روى زمين ايجاد شده
اند.
ب :قبل از ايجاد كوه ها ،زمين مى جنبيد ،به لنگرهايى رضورت داشت تا لرزش
و جنبش آنرا مهار كند ،كوهها را لنگر زمين ساخت و جلو لرزش هايش را با آن
گرفت.
ج :انسان و حيوان از بركات كوهها متمتع مى شوند ،رسچشمه نهر ها ،چشمه
ها و كاريز هاى شان كوهها اند ،فصول مختلف و آب و هواى گوناگون كه براى دانه
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ها ،ميوه ها و نباتات گوناگون رضورى است ،كوهها آنرا باعث مى شوند .اگر كوهها
نبودند در همه زمين آب و هواى يكسان ميداشتيم و از انواع گوناگون دانه ها و
ميوه ها محروم مى بوديم.
جناب ناقد متامى اين مطالب دقيق و علمى را ناديده و نفهميده گرفته؛ مى
نويسد:
چنان که در آيات رشيفه ى باال مى بينيد خداوند يک بار مى فرمايند که
نخست زمين آفريده شد و بار ديگر حکم به تقدم آفرينش آسامن دارند!!!

طلوع و غروب خورشيد
ناقد در رابطه به طلوع و غروب خورشيد نيز برخى از آيات قرآن را قابل
اعرتاض پنداشته و مى نويسد :قرآن کريم به ما مى آموزد که خورشيد در برکه اى گل
آلود غروب مى کند . . .و ترجمه ركيك و كامالً غريمعيارى چند آيه را مستمسك خود
گرفته:
تا به غروبگاه آفتاب رسيد؛ (در آن جا) احساس كرد كه خورشيد در چشمه تريه
و گل آلودى فرو مىرود؛ و در آن جا قومى را يافت؛ گفتيم«:اى ذو القرنين! آيا مى
خواهى (آنان) را مجازات كنى ،و يا روش نيكويى در مورد آنها انتخاب منايى؟» ()86
سورة البلد (اشتباه كرده و عوض الكهف البلد نوشته)
تا به خاستگاه خورشيد رسيد؛ (در آن جا) ديد خورشيد بر جمعيتى طلوع مى
كند كه در برابر (تابش) آفتاب ،پوشىش براى آنها قرار نداده بوديم )90( .سورة البلد
(اشتباه كرده و عوض الكهف البلد نوشته)
و از آن اين نتيجه گريى را دارد :ظاهرا علم جديد در اين مورد در ضاللت مبين
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است .چرا که اوال بنا به نگرش علمى خورشيد هيچ گاه در چشمه ى گل آلودى
غروب منى کند .دوم اينکه هيچ مکان غروب يا طلوعى براى خورشيد وجود ندارد.
احتامال باور رايج در مورد کروى بودن سطح زمين غلط است وگرنه چطور ممکن
بود که خورشيد طلوعگاه وغروبگاهى نداشته باشد؟  . . .احتامل ديگر اين است که
خداوند متعال ،که بنا به تعريف قادر مطلق است ،تا پيش از کشفيات کپرنيک ،کپلر
و گاليله جهان را مطابق هيئت قرآىن مى گردانده ،اما بعد به اين نتيجه رسيده که
نظريه هاى اين دانشمندان بالد کفر مدل بهرتى براى تدبري امور کائنات پيش مى
نهد و آنگاه به يد قادر خود سري گردش افالک را تغيري داده است تا اميان مؤمنان
آزمايش شود .و العلم الکامل عند اللّٰه
در پاسخ به بذله گويى هاى اين ناقد پر رو بايد گفت :بيا نخست كمى به منت
اين آيات و ترجمه دقيق آن توجه كن سپس بنگر كه انتباهت از يك سو و اعرتاضت
از سوى ديگر تا چه پيامنه واهى و نفرت انگيز و ناىش از سفاهت و عدم درك
درست مطلب و مدعاى آيات است:
َ
َ
َ
ْ
َ َُ
َ َۡ َ ُ َ َ َ
ۡ
ۡ َ ۡ َۡ ُ ۡ َ َُۡ َ َۡ ُ ۡ ُ ۡ ً
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وءاتينه ِمن ك ِل ش ۡي ٖء سببا * فأتبع سببا * حتي إِذا بلغ مغ ِرب ٱلش ِ
َ َ
َ ۡ
َ َ َ
َ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َٰ َ ۡ َ َ َ َ ُ َ
تغ ُر ُب فِي ع ۡي ٍن ح ِمئ ٖة َو َوجد ِعندها قو ٗما ۖ قلنَا َيذا ٱلق ۡرن ۡي ِن إِما أن تعذ َِب ِإَوما أن
َ َ ُ
َ َ ََ َ َ َ َ ۡ َ َُ ُ ُ َ ُ َ
ُ
ََ َ
تت ِخذ فِيه ِ ۡم ح ۡسنٗا * قال أما من ظل َم ف َسوف نعذِبُهۥ ثم يُ َرد إِل َٰي َربِهِۦ ف ُيعذِبُهۥ
ََ ُۡ
عذابٗا نك ٗرا * الكهف88 -83 :
و در باره ذوالقرنين از تو مى پرسند ،بگو به زودى تذكرى در باره وى براى تان
خواهم داشت ،يقيناً كه ما در زمين متكينى به او داديم ،و اسباب گوناگون به او
داديم ،پس (غرض اقدامى) در پى اسباىب شد ،تا آن كه به غروبگاه خورشيد رسيد،
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آن را چنان يافت كه در چشمه ِگلآلو ِد تريه رنگى فرو مى رود ،و در آنجا قومى را
يافت .گفتيم :اى ذوالقرنين! يا آنان را تعذيب كن و يا اين كه نسبت به آنان روش
نيكو اختيار كن .گفت :اما آنان كه ستم كرده اند حتامً تعذيب شان كنيم؛ سپس به
سوى پروردگار شان برگردانده شوند ،كه وى با عذاىب بدگونه اى تعذيب شان كند .و
آنان كه اميان آورده اند و عمل صالح داشته اند براى آنان پاداش نيكوى است و ما
حتامً در باره او سخنى از دستور آسان خواهيم داشت.
در رابطه به رشح اين آيات كه در باره يىك از سفرهاى ذوالقرنين است؛ بايد
گفت:
• اين آيات ذوالقرنين را به عنوان زعيمى مؤمن و صالح و فاتح بزرگ به تصوير
مى كشد ،كه اللّٰه متعال امكانات و وسائل گوناگون در اختيارش گذاشته بود ،با
استفاده از وسائل و امكاناتش نخست به سوى غرب رو كرد و تا آن جا پيش رفت و
مناطق را يىك پى ديگر فتح كرد كه بحريه اى با آب گل آلود و سياه مانع جلو رفتنش
شد ،آب اين بحريه در اصل از زمين جوشيده و شبيه چشمه بزرگ بود ،چنان احساس
كرد كه خورشيد در آن طرف اين بحريه و در كناره غرىب آن غروب مى كند ،از بيان
قرآن معلوم مى شود كه كناره رشقى اين بحريه الى و گل سياه است ،به استقامت
غرب امتداد يافته ،در آن طرفش هيچ بلندى اى ديده منى شود ،خورشيد در اثناى
غروبش چنان جلوه مى كند كه گويا در همين بحريه غروب مى كند ،از بيان قرآن
اين نيز فهميده مى شود كه اين جا بحر بزرگ نه بلكه بحريه اى شبيه يك چشمه
بزرگ بود ،با توجه به رهنمودهاى قرآن به يقين مى توان گفت كه اين زعيم فاتح و
كشور كشا هرگز يىك از زعامى يونان و به زعم برخى سكندر اعظم نيست ،چون در
غرب يونان چنين بحريه اى رساغ منى شود ،تنها جزائر واقع در ساحل غرىب آسياى
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كوچك و مديرتانه را مى توان مصداق الفاظ قرآن گرفت ،به اين ترتيب پايتخت اين
زعيم فاتح بايد در رشق اين بحريه باشد ،و اين بيش از سكندر اعظم در باره خورس
(خرسو يكم مشهور به انوشريوان) صدق مى كند.
• اين زعيم فاتح در كنار اين بحريه قومى را يافت ،كه خداوند متعال هم توان و
امكان تعذيب اين قوم را برايش فراهم كرده بود و هم امكان اختيار روش مالئم و
نيكو ،وىل او قرارش را مبنى بر اين صادر كرد :كىس كه ستمگر است يا پس از اين
مرتكب ستم شود جزاى مناسبى به او خواهيم داد ،سپس به سوى پروردگارش مى
رود كه به سختى مجازاتش خواهد كرد ،و آن كه اميان آورده و عمل نيك داشته يا
پس از اين اميان بياورد و عمل نيك كند به او پاداش شايسته در دنيا و آخرت داده
مى شود و ما نه با او روش خشونت آميز خواهيم داشت و نه به كارهاى شاقه
خواهيم گامشت.
از بيان قرآن به وضوح مى يابيم كه اين زعيم فاتح مردى مؤمن و عادل بوده،
با اهاىل مناطق مفتوحه اش برخورد شايسته و عادالنه داشت ،ظاملان را مجازات مى
كرد و با مؤمنان و نيكوكاران برخورد نيكو داشت ،هدفش اشغال رسزمين ها و
كشوركشايى ها و غارت رسمايه هاى مناطق مفتوحه نبود ،با توجه به شواهد
تاريخى منى توان سكندر اعظم را مصداق اين مواصفات گرفت ،چون او فاتحى شبيه
چنگيز بود ،شواهد تاريخى گواه آن است كه خورس (خرسو) داراى اين مواصفات
بود.
َ َ ٰٓ َ َ َ َ َ ۡ َ َ
ُ َ َۡ َ َ َ
ً
َ
ٱلش ۡمس َو َج َد َها َت ۡطلُ ُع َعلَ َٰي َق ۡوٖم َل ۡم ن َ ۡج َعل َلهمُ
ثم أتبع سببا * حتي إِذا بلغ مطل ِع
ِ
َ َ َٰ َ َ ۡ َ َ
ۡ
ََ ُۡ
ُ
ِمن دون ِ َها ِست ٗرا * كذل ِك ۖ َوقد أح ۡطنَا ب ِ َما لديۡهِ خب ٗرا * الكهف91 -89 :
سپس (براى اقدامى ديگر) در پى اسباىب شد ،تا آن كه به مطلع خورشيد
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(خورشيدگاه) رسيد ،آن را چنان يافت كه بر قومى مى تابد كه از آن هيچ پرده و
حجاىب براى شان نساخته ايم ،چنين بود؛ و يقيناً كه ما به آن چه نزدش بود كامالً
مطلع بوديم.
در اين آيات متربكه اقدام نظامى ديگر اين مرد فاتح انعكاس يافته ،اين بار
قصد رفنت به سوى رشق مى كند ،براى آن ساز و برگ الزم تهيه مى كند ،به رس زمينى
مى رسد كه ميان اهل آن و اشعه خورشيد هيچ پرده و حجاىب نبود ،نه لباس و نه در
و ديوار و سقف خانه ،با طلوع آفتاب اشعه گرم و سوزانش بدون هيچ مانعى بدن
شان را ملس مى كرد ،نه خانه و كاشانه اى داشتند ،نه چادر و خيمه اى ،نه كاخ و
كوخى ،نه چرت و سايباىن.
• از فحوى الفاظ قرآن چنان بر مى آيد كه اين رسزمين در كناره غرىب بحرى واقع
بود ،خورشيد متصل برآمدنش منايان مى شد ،و اشعه اش به گونه مبارش و بدون
مانع بر زمين و بدن ساكنان آن مى تافت ،به احتامل قوى شايد اين منطقه آن بخش
قاره هند است كه متصل بحر واقع است.
• طى اين آيات متربكه به مخاطبين قرآن گفته شده كه بيانش در رابطه به
ذوالقرنين و امكانات و وسائل او از علم جامع و كامل الهى مايه مى گريد.
در اثناى تحقيق در باره اين آيات خواستم بدانم مصداق آن كدام زعيم و
مربوط كدام كشور خواهد بود ،چه كىس توانسته است از مديرتانه تا رشق هند و از
ساحل مين تا قفقاز را ترصف كند ،به سه سمت غرب ،رشق و شامل لشكر كىش
كرده ،مفسدين و ستمگران را رسكوب كرده ،و عدالت و امنيت در اين رس زمين
فراخ را تأمين كند .به اين نتيجه رسيدم كه او جز خرسو اول (انوشريوان) كىس ديگر
نيست.
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جناب ناقد! دو آيه قرآن را كه در رابطه به فتوحات يىك از شخصيتهاى نامور و
بزرگ تاريخ است ،به باد انتقاد گرفته اى ،داستان اين شخصيت را نيز شايد افسانه
تلقى كرده اى ،باور دارم كه اگر در باره همين شخصيت و فتوحاتش مطلبى را در
كدام كتاب نويسنده غرىب ،سايت مربوط مؤسسه تحقيقاىت غرىب و مخصوصاً در
ويىك پديا مطالعه كنى حتامً ديده هايت از حريت باز خواهد ماند ،با خواندن اين
مطلب احساس برترى نسبت به همتايان و رفقايت خواهى داشت و گامن خواهى
كرد كه به معلوماىت دست يافته اى كه ديگران از آن محروم اند!!! اما حال كه قرآن
بنا بر خواست مخاطبينش كه از پيامرب عليه السالم در باره ذوالقرنين پرسيده بودند؛
در چند آيه مخترص رهنمودهاى دارد؛ فتوحات او را با اسلوب زيبا و ادبيات خيىل
بلند و دلپذير؛ بيان داشته؛ چرا آتىش در درونت افروخته شده و تو را به اين همه
ياوه رسايى و بذله گويى واداشته؟!! چنين برخورد شنيع يا كار كىس است كه با
اظهار عناد و كينه عليه اسالم مزد متناسب دريافت مى كند و يا كار كىس كه به
بيامرى هويت باختگى مبتال است!! داشته هاى خودى را حقري مى گريد و حطام
سفره ديگران و پس خورده هاى شان را لذيد مى خواند!!

هدف آفرينش ستاره ها
نقاد در باره هدف آفرينش ستارگان بيان قرآن را قابل اعرتاض گرفته و در
نوشتار ىب مايه اش عنواىن به اين صيغه گذاشته( :چرا خداوند ستارگان را خلق
فرمود؟) به بذله گويى پناه برده و مى نويسد :قرآن کريم با ذکر علت آفرينش
ستارگان بر دانش ما مى افزايد ،سپس ترجمه ركيك و ضعيف دو آيه را به اين رشح
آورده :و آنها (شهابها) را تريهايى براى شياطين قرار داديم ،و براى آنان عذاب آتش
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فروزان فراهم ساختيم! ( )5سورة امللك
ما آسامن نزديك (پايين) را با ستارگان آراستيم )6( ،تا آن را از هر شيطان
خبيثى حفظ كنيم! ( )7آنها منىتوانند به (سخنان) فرشتگان عامل باال گوش فرا دهند،
(و هرگاه چنين كنند) از هر سو هدف قرارمىگريند! ( )8سورة الصافات
در پاسخ آن نخست منت آيات و ترجمه و تفسري دقيق آن را در برابر خوانندگان
عزيز مى گذارم:
َ
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َََۡ َََ َ
َٰ
َٰ
َ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
َ
َ
َ
َ
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َ
ُ
ٗ
َ
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ُ
يح َوجعلنها ُرجوما لِلش َيطين ۖ َوأعتدنا له ۡم عذ َ
ٱلسماء ٱلدن َيا بم َصب َ
اب
ولقد زينا
ِ ِ
ِ ِ
َ
ٱلس ِعيرِ* الملك5 :
و آسامن دنيا را با چراغ هاى درخشاىن زينت بخشيديم و آنها را وسيله دفع و طرد
شياطين قرار داديم و براى شان عذاب دوزخ شعله ور آماده كرده ايم.
چند مطلب مهم در اين آيه جلب توجه مى كند:
الف :نزديك ترين آسامن ،قريبرتين مبا و زمين ما ،با ستاره هاى چراغ گونه اى
آراسته شده است ،اين آيه نشان مى دهد كه متامى اجرام ساموى كه در تاريىك شب
چون چراغها منودار مى شوند ،در آغوش نزديك ترين آسامن قراردارند .طبقات ديگر
آسامن در وراء آن و يىك فوق ديگرى .اين آيه عظمت و وسعت ملك خداى مالك
امللك را بخوىب توضيح مى دهد .اگر ملياردها كهكشان كه هر يىك داراى ملياردها
منظومه شمىس و داراى گسرته اى به پيامنه مليارد ها سال نورى را در اين فضاى
بيكران مشاهده مى كنيم ،همه در آغوش نخستين و كوچكرتين آسامن جاگرفته اند،
بقيه آسامنهاى هفتگانه هر يىك محيط برديگرى است ،براى بيان عظمت و فراخى
كائنات هيچ بياىن شيوا تر و دقيقرت از اين را نخواهيم يافت.
ب :اين اجرام ىب شامر كه هنگام شب در آسامن منايان مى شوند و چون قنديل
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هاى درخشان سقف خانه ،جلوه مى كنند ،نه تنها به آسامن ما زيباىئ بخشيده و
عظمت و ابهت آنرا منايان مى سازد ،بلكه از يك سو مشعل راه پويندگان و
جويندگان حق و حقيقت و مصابيح هدايت اند كه متاشاگران خود را بسوى پروردگار
اين هستى رهناميى مى كنند و از سوى ديگرى وسيله دفع و طرد شياطين اند .بدو
معنا:
يك :انتباهى كه اين ستاره هاى درخشان با آن همه تعداد بزرگ ،به هر بيننده
مى دهد ،باعث دفع و طرد متامى القاءات و وساوس شيطاىن درباره پروردگار و
آفريدگار مالك اين هستى مى شود .انسان باشعور و هوشمندى كه اين ستاره هاى
درخشان؛ چون مصابيح هدايت و مشعل راهش گرديده و در روشناىئ آنها راهش را
بسوى خدا يافته است ،از هجوم شياطين در امان مانده و همين مصابيح هدايت،
شياطينى را كه در دو طرف راه براى او در كمين بودند ،از جلو او دور رانده اند.
دو :كاهنان براى تخدعه مردم ادعاء مى كردند كه اطالعاىت از غيب به آنان مى
رسد ،جن هايى كه مى توانند تا كناره هاى آسامن باال روند و به اسرتاق سمع
بپردازند ،حرفهاى مالئك را مى شنوند ،به زمين برمى گردند و ما را از گفتگوهاى
فرشته ها و از آنچه در آينده واقع مى شود ،آگاه مى سازند .از اين راه است كه ما
از غيب مطلع مى شويم و مى توانيم به شام بگوييم كه چه حالتى در آينده دور و
نزديك در انتظار شامست .بدينرتتيب دكان غيب گويى باز مى كنند ،مردم ساده لوح
را مى فريبند و پول شانرا مفت و رايگان و با چند دروغى در باره آينده مى ربايند.
قرآن براى آنكه دكان اين غيب گويان فريبكار را ببندد و ريشه اين شجره خبيثه را
قطع كند ،مى فرمايد كه اين ستاره هاى درخشان ،راه شياطين را بسوى آسامن بسته
است .منى گذارند باال بروند و از ارسار آسامن اطالع بيابند و دوستان خود را در
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زمين از آن آگاه سازند.
بنابر توجيه نخستين ،عذاب السعري در اخري آيه ،به عذاب دوزخ اشاره دارد ،وىل
بنابر توجيه دومى بايد شعله هاى شهاب ثاقب را كه شياطين با آن رانده مى شوند
بازگو كند.
هرچند آياىت را در قرآن مى يابيم كه بيانگر مفهوميست كه در توجيه دومى
بكار رفته و اشعار بر دفع و طرد شياطين ذريعه شهاب ثاقب دارد ،وىل بنابر اين كه
در ابتداى آيه براى اجرام ساموى درخشان ،لفظ مصابيح بكار رفته و نشان مى دهد
كه براى عده اى از بينندگان خود چراغ راه اند ،بايد "رجوماًللشياطين" نيز بهمين
مفهوم و به معناى دفع و طرد القاءات شيطاىن گرفته شود.
آيات بعدى اين مطالب اساىس را در جلو ما مى گذارند:
• آنانكه نسبت به پروردگار شان كافر مى شوند ،از نشانه هاى منايان و روشنى
كه در آغوش گسرتده آسامن ،در هرسويى جلوه مناىئ مى كنند و آنانرا بسوى
پروردگار شان مى خوانند ،مايه اى براى هدايت و رهناميى شان نگرفتند ،مستحق
عذاب جهنم اند .چه زشت است مصري و برگشتگاه آنان؟! چون در آن فرو افكنده
شوند ،با صداى وحشتناك جهنم و خروش هيبتناك شعله هايش استقبال شوند.
• جهنم با چنان خشم و خشونتى با آنان برخورد كند و چنان بر آنان خشمگين
باشد كه نزديك است از شدت خشم خود برتكد .پاسبانان جهنم به هرگروه كافرى كه
وارد آن مى شود مى گويند :مگر هشدار دهنده اى بسوى تان نيامده بود؟
• به گناه خود اعرتاف كنند و در پاسخ خزنه جهنم گويند:
الف :آرى هشدار دهنده اى بسوى ما آمده بود.
ب :وىل ما عمداً تكذيبش كرديم.
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ج :گفتيم :خدا نه پيامربى فرستاده ،نه وحيى و نه رهنام و رهنمودى.
د :شام گمراهيد كه بسوى خدا دعوت مى كنيد و از انجام وخيم به كافران
هشدار مى دهيد.
هـ :اگر ما فرياد اين دعوتگران و هشداردهندگان دلسوز را مى شنيديم و عقل
مانرا بكار مى گرفتيم و از مصابيح هدايت مايه مى گرفتيم ،در زمره اهل دوزخ قرار
منى گرفتيم.
اعرتاف اهل دوزخ ،مبنى براينكه ما عقل خود را بكار نگرفتيم ،به وضوح نشان
مى دهد كه در آيات قبىل حتامً به مواردى اشاره شده كه عقل را مى انگيزند و مايه
رهناميى عقل بسوى حقيقت اند .مصابيح در آسامن دنيا هامن مواردى است كه
اهل دوزخ به عدم تعقل در باره آنها اعرتاف مى كنند.
آياىت ديگر كه ناقد مالحظاىت در باره آن داشته است اينها اند:
َ
ُ َ َٰ َ
ۡٗ
َ
َ
َۡ
َ ََ َ َ ُ ۡ
ُ َ
إِنا َزينا ٱلس َماء ٱلدن َيا بِزِينَ ٍة ٱلك َواكِ ِب * َوحِفظا ِمن ك ِل ش ۡي َط ٖن ما ِرد * ال يَسمعون
ُ ُ ٗ ََُۡ َ َ ٖ َ ٞ
َ ََۡ َۡ َ ۡ َُ َ
َ َۡ
ُ َ
اص ٌب * إِال من
إِلي ٱلم َِل ٱٓأۡلعل َٰي و ُيقذفون ِمن ك ِل جان ِ ٖب * دحورا ۖ ولهم عذاب و ِ
َ ٞ
َ َ ۡ َ َ َ ََۡ َ ُ
خ ِطف ٱلخ ۡطفة فأت َبعهۥ شِ َهاب ثاق ِٞب * الصافات10-6 :
يقيناً اين ما هستيم كه نزديكرتين آسامن را با زينت ستارگان آراستهايم .آن را از هر
شيطاىن متمرد؛ كامالً حفظ كردهايم ،آنان منى توانند به مإل اعىل (گروه واالمقام و
صدرنشين عامل ملكوت ،كه فرشتگان كبارند) مخفيانه گوش فرا دهند ،در حاىل كه از
هر جانبى هدف پرتاب قرار مى گريند ،غرض راندن ،و براى شان عذاب دامئى است،
مگر اين كه كىس چيزى اختطاف كند كه شهاب ثاقب (شعله اى تند) تعقيبش كند.
در اين آيات متربكه چند رهنمود درخشان مى تابد:
• آسامن نزديك به زمين با ستاره هاى درخشان مزين و آراسته شده ،از اين بيان
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فهميده مى شود كه متامى ستاره ها زير نزديك ترين آسامن است.
• شيطانها منى توانند به فرشته هاى واال مقام نزديك شوند و به حرفهاى شان
گوش دهد .ستاره ها مانع باال رفنت شان مى شود .اگر تالش كنند باال بروند و به مإل
اعىل گوش نهند از هر جانبى هدف پرتاب قرار مى گريند ،معنى اين سخن اين است
كه :ادعاء كاهنان و نجوميان باطل و واهى است كه مى گويند :از طريق جن ها به
اخبار غيب دسرتىس مى يابند ،گويا جنها به سوى آسامن مى روند ،نجوى هاى فرشته
ها را مى شنوند ،از پيش آمدهاى آينده مطلع مى شوند ،به رفقاى خود در قطار
كاهنان اطالع مى دهند ،از اين رو آنان قادر اند مردم را از غيب و حوادث آينده
مطلع سازند و به اين ترتيب مانع پيش آمدهاى ناخوشايند شوند .اين باورهاى خراىف
به فريبكاراىن كه در پى اغواى مردم اند مجال و زمينه فريبكارى ها و اغواگرى ها را
فراهم مى كند ،به مردم مى گويند :در برابر شكرانه ها و نذرانه ها مى توانيم شام
را از خطر و رضر محتمل نجات دهيم!! قرآن با اين بيان حكيامنه اش ادعاء اين
دغلبازان و فريبكاران را از بنياد رد مى كند ،مشت محكمى بر فرق اين بت مى
كوبد و بساط اين خرافات را جمع مى كند ،در اين آيات متربكه گفته شده :اين
ستارگان روشن كه به آسامن دنيا زيبايى بخشيده؛ از جانبى مصابيح هدايت اند و از
جانبى وسيله راندن شياطين متمرد و رسكش ،و مانع باال رفنت آنان به باال ،و نزديك
شدن به مإل اعىل ،اگر احياناً كىس از آنان تالش كند؛ باال رود و چيزى اختطاف كند
شعله سوزنده اى دنبالش مى كند.
به اين نيز بايد متوجه باشيم كه ساينسدانان و ستاره شناسان در رابطه به سفر
هاى فضايى و خطراىت كه هر فضاء نورد را تهديد مى كند هامن حرىف را مى گويند
كه قرآن چهارده قرن قبل گفته است ،مى گويند :در مسري باال رفنت به آسامن
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بزرگرتى مانع و خطر؛ شهابهاى ثاقب اند كه از هر سويى پرتاب مى شوند ،رسعت و
حرارتش به پيامنه اى كه هر چيزى را به خاكسرت تبديل مى كند ،در طبيعت ماده اى
رساغ منى شود كه در برابر آن مقاومت كند.

آيا آسامن بر ستونهاى نامرىئ استوار است؟
نقاد بذله گوى اعرتاض ديگرش را به رسم استهزاء به اين صيغه مى نويسد:
آسامن چيزى نيست به جز سقف يا سايباىن بر روى زمين!  . . .و اين كه آسامن
داراى ستونهاى نامرىئ است . . .سپس ترجمه ركيك آياىت را در جلو مخاطبين خود
مى گذارد كه به همين مطلب اشاره دارد.
بياييد قبل از اين كه حرفهاى سخيف اين ناقد لدود را برىس كنيم آيات مورد
نظر ناقد و ترجمه و تفسري دقيق آن را در جلو خود بگذاريم:
َ َ َ َ َ َٰ َٰ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ
ۡ َ َ َٰ َ َ َ َ
يد ب ُك ۡم َو َب َث فِيهاَ
خلق ٱلسم َو ِت بِغي ِر عم ٖد ترونها ۖ وألق َٰي فِي ٱٓأۡلر ِ
ض رو ِسي أن ت ِم ِ
ُ َ َ ََ ََۡ َ َ
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ُ َۡ َ
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َ
ٱللهِ فأ ُرونِي ماذا خل َق ٱل ِذين ِمن دونِهِۦ ب ِل ٱلظل ِمون فِي ضل ٖل مبِي ٖن* لقمان11-10 :
خداوند آسامنها را بدون ستوىن كه آن را ببينيد آفريده است ،و در زمين كوههايى
استوارى افكند ،تا زمين؛ شام را نلرزاند ،و در آن نوع نوع جنبنده پراكند .و از
آسامن آب فرو فرستادهايم و با آن از هر جوره اى پرارزش رويانديم .اين است
آفرينش خدا ،پس به من نشان دهيد؛ آناىن كه سواى او اند چه چيزى را آفريده؟ نه
بلكه اين ستمگران در گمراهى آشكار اند .
اين آيات متربكه چند رهنمودى روشنگر در اختيار ما مى گذارد:
• اللّٰه متعال هامن ذاتيست كه آسامنها را بدون ستون هايى كه قابل رؤيت
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باشند استوار داشته ،اين ستون ها كه اجرام ساموى را بر دوش مى كشند؛ چنان
هستند كه ديده منى شوند!! و اين يىك ديگر از اعجاز علمى قرآن است كه حقيقت
بزرگ علمى را به تصوير مى كشد ،انسان امروز به اين حقيقت پى برده كه ميان
متامى اجرام و ستاره هاى آسامن قوه نامرىئ جذب و دفع وجود دارد كه باعث حفظ
هر يىك در مدارهاى خاص خودش مى شود ،اگر اين نريو منى بود و يا از مقدار كنوىن
اش كمرت و بيشرت مى بود نظم موجود پايدار منانده و متالىش مى گرديد .يا يىك
ديگرى را جذب مى كرد و يا چنان متشتت و پراكنده مى شدند كه متامى نظم عامل
از ميان مى رفت!!! اهميت اين بيان قرآن را افراد سطحى نگر كه اقوال ديگران را
بدون درك و تعمق رد و تأييد مى كنند؛ از درك عظمت اين اعجاز بزرگ علمى عاجز
اند اما اگر شام اين مطلب را در برابر ساينسدان منصف بگذاريد و به او بگوييد :در
كتاب مذهبى ما هزار و چهارصد سال قبل آمده است آسامن با ستون هايى
برافراشته شده كه ديده منى شوند ،يقيناً كه او بدون درنگ و تأمل خواهد گفت:
انسان ها در قرن نوزده به اين حقيقت پى بردند ،قبل از اين هيچ كىس از اين
حقيقت اطالعى نداشت و تصور آن را منى كرد كه ميان اجرام آسامىن چنين نريوى
نامرىئ وجود دارد و باعث حفظ هر ستاره اى در مدار خاصش گرديده!!!
• در اين آيات متربكه گفته شده كه پروردگار عامل در زمين لنگر هايى افكند كه
از لرزش زمين مانع شد ،تا رسنشينانش را نه لرزاند .براى درك ابعاد عميق و ارزشمند
اين آيه مباركه اين مطالب را در جلو خود داشته باشيد:
• در اين جا براى پيدايش كوه ها صيغه (القى :افكند) به كار رفته! بايد بدانيم
كه چرا عوض آفريدن و پيدا كردن اين صيغه آمده است؟ چرا براى كوه ها عوض
(جبال) صيغه (روايس :لنگرها) به كار گرفته شده؟ آيا زمين قبل از پيدايش كوه ها
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مى جنبيد؟ كوه ها چگونه مانع اين جنبش شد؟ بايد به اين پرسشها پاسخهاى دقيق
و علمى ارائه كرد.
• تحقيقات علمى نشان مى دهد كه كوهها از دل زمين رس برآورده ،بخش بيشرت
آن در دل زمين و كمرتش بر روى زمين ،اين كوهها زماىن رس برآوردند كه قرش بريوىن
زمين رسد و سنگ گونه شد ،اما نازك بود و توان مقاومت در برابر فشار انرژى
مرتاكم دل زمين را نداشت و به گونه مسلسل و پيهم مى شكست و از شكافهايش
مواد مذاب دل زمين چون آتش فشانه ها بريون مى جهيد ،و همين به تدريج به
شكل كوه ها در مى آمد ،اكنون نيز اين سلسه ادامه دارد و كوه هايى ناىش از آتش
فشانها و شكسنت قرش سنگى زمين ايجاد مى شوند ،اما به پيامنه خيىل كمرت از دوران
ابتدايى آفرينش زمين ،اين نشان مى دهد كه كار برد صيغه (القى :افكند) حقيقت
بزرگ علمى را افاده مى كند و يىك ديگر از اعجاز علمى قرآن را به منايش مى
گذارد!!!
• در نتيجه تحقيقات علمى اين حقيقت نيز ثابت گرديده كه زمين در مراحل
نخستين آفرينش و زماىن كه هنوز قرش بريوىن اش به اندازه كاىف ضخيم ،سفت و
محكم نشده بود و كوه ها ايجاد نگرديده بودند؛ بنابر شكسنت و درز برداشنت هاى
قرش سنگى اش به گونه اى پيهم مى جنبيد ،اين كوه ها باعث آن شد كه قرش بريوىن
زمين محكمرت ،مضبوط تر و سنگين تر شود ،همين كوه ها كتله ها و تخته هاى
مختلف قرش زمين را با هم پيوند دهد؛ درست شبيه ويلدنگ تخته هاى آهنى ،يا
تخته هاى يخ روى آب كه با كتله بزرگ يخ وصل مى شوند و محكم با آن مى
چسپند ،و محكمرت مى شوند ،همين باعث شد جلو زلزله هاى شديد ابتدايى زمين
گرفته شود .كار برد نام لنگر ها براى كوه ها به همين حقيقت بزرگ علمى اشاره
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دارد و اين يقيناً يك منونه واضح و مناياىن ديگر اعجاز علمى قرآن است!! صد حيف
به حال انسان بد ضمري و بدفهمى كه منى تواند اين حقيقت را درك و يا بر آن
اعرتاف كند.
• در اين آيه هآمهنگى و تنسيق عميق ،مداوم و هدفمند ميان آسامنها و زمين
نيز به منايش گذاشته شده ،به مخاطب خود مى گويد :مى بينى كه آفريدگارت از
آسامن آب مى باراند و با اين آب براى جانداران زمين دانه و ميوه و نباتات گوناگون
مى روياند ،در اين آفرينش و ايجاد تنسيق و هآمهنگى و كار مشرتك و هدفمند
ميان آسامنها و زمين؛ مظاهر روشن ترصف پروردگار خالق مى درخشد ،همه با
صداى بلند مى گويند :كه متامى اين امور به اراده خداى متعال انجام مى يابد،
هامن كه هم آسامنها تحت سلطه مطلق وى اند و هم زمين ،كىس كه اين حقيقت
مسلم و روشن را منى پذيرد براى توجيه اين تنسيق و هآمهنگى عميق و مداوم
ميان آسامنها و زمين چه توجيهى دارد؟ آيا كىس جز خدا را رساغ دارد و مى تواند
نشاندهى كند كه توان آفرينش چيزى را داشته باشد ،بگويد :چه چيزى را آفريده؟
آيات متعدد قرآن مى گويند كه جز خدا احدى قادر به خلقت و پيدايش هيچ چيزى
نيست ،ساينس امروز بر همين حرف صحه مى گذارد و با كامل قاطعيت مى گويد:
انسان نه قادر است چيزى را خلق كند و نه آن كه چيزى را نابود كند ،او تنها اين
توان را دارد كه چيزى را از حالتى به حالت ديگر درآورد ،چنانچه مى تواند چوب را
بسوزاند و آن را به دود و خاكسرت و انرژى حرارىت تبديل كند ،او با اين عمليه نه
چيزى را خلق كرده و نه چيزى را از ميان برده و معدوم كرده .در مقدار كتله چوب
سوخته شده نه هيچ افزايىش آمده و نه كاهىش ،فقط حالتش تغيري كرده.
• كىس كه از اين حقائق انكار كند مرتكب ظلم قبيح شده ،هم نسبت به
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حقيقت و هم نسبت به عقل و خرد خودش ،ىب راهه رفته و راه درست و صواب را
گم كرده!!

آسامن سقف خانه ماست!!
عده اى از معرتضين بر اين اعرتاض دارند كه چرا قرآن آسامن را به نام سقف و
زمين را به نام فرش و بساط ياد كرده؟!! اين سطحى نگر ها مى پندارند كه سقف
يعنى آن چه باالى اتاق را مى پوشاند و از گادر و سمنت و يا دستك و گل ساخته
مى شود!! و فرش يعنى سطح هموار اتاق و آن چه اين سطح را مى پوشاند!! به اين
توجهى ندارند كه بخش عمده فرهنگ انسان مشحون از استعاره هاست ،در خيىل از
موارد نامهاى وضع شده براى اشياء ملموس و مشهود را براى اشياء غري ملموس و
مفاهيم معنوى به كار مى برد.
قرآن مى فرمايد:
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ۡ ُ ََ ُ َ ُ َ
اس ۡٱع ُب ُدوا ْ َرب ُك ُم ٱلذي خلَ َق ُك ۡم َوٱلذ َ
َ ٰٓيأَ ُي َها ٱلنَ ُ
ين ِمن قبل ِك ۡم لعلك ۡم تتقون *
ِ
ِ
َ
َ
َ ََۡ
َ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َٰ ٗ َ َ َ َ َ ٗ َ َ َ َ
نزل ِم َن ٱلس َما ِء ما ٗء فأخ َر َج بِهِۦ ِم َن
ٱل ِذي جعل لكم ٱٓأۡلرض فِرشا وٱلسماء بِناء وأ
َ َ َٰ
ٗ َ ُ َ َ َ ۡ َ ُ ْ ّٰ َ َ ٗ َ َ ۡ َ َ
ٱلث َمر ِت ِر ۡزقا لك ۡم ۖ فَل تجعلوا ل ِلهِ أندادا َوأنتُ ۡم تعل ُمون * البقره22-21 :
اى مردم! پروردگار تان را بپرستيد ،آن كه شام را و كساىن را آفريده كه پيش از شام
بودهاند ،تا به تقوى دست يابيد .آن كه زمين را براى تان فرىش گردانيد ،و آسامن را
بنايى ،و از آسامن آب فرو فرستاد و با آن اين همه ميوه ها را بريون آورد؛ رزقى
براى تان ،پس براى خدا همتاياىن نگرييد در حاىل كه مى دانيد (وى همتايى ندارد).
اين آيات ما را رهناميى مى كند كه :پروردگارى را بپرستيم كه هم ما را آفريده
و هم آنان كه قبل از ما بودند ،هامن كه آسامنها و زمين را آفريده و ميان شان
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چنان وحدت و تنسيقى ايجاد كرده كه يىك چون فرش خانه ما باشد ،هموار ،نه خيىل
سخت و نه بيش از رضورت نرم و گل گونه ،آماده كاشنت و زيسنت ،و ديگرى چون
سقف خانه ما ،هم از تابيدن اشعه مرض بر روى زمين مانع مى شود و هم از سقوط
شهاب سنگها ،از يىك برف و باران مى بارد و ديگرى با همين آب براى انسانها از دل
خود دانه و گياه و ميوه مى روياند ،و اسباب روزى انسان را فراهم مى كند!!! به
خوىب مى دانيد كه نه در پيدايش انسانها ،و نه باراندن باران از آسامن و روياندن
گياه ،نبات و درخت از زمين هيچ كىس جز اللّٰه متعال هيچ نقىش ندارد ،خوب مى
دانيد كه خدا همتايى ندارد.
در اين جا چند مطلب ديگر ايجاب غور و دقت بيشرت مى كند:
• زمين فرش خانه شامست ،نه سخت و سفت چون سنگ و نه نرم چون ِگل ،نه
خېىل رسد و نه خيىل گرم ،نه فشارش بيش از حد الزم و نه كمرت از آن ،و آسامن نيز
سقف آن ،در آيات متعدد قرآن آسامن به نام سقف محفوظ ياد شده ،امروز و پس
از چهارده قرآن انسانها نيز به اين فهميده اند كه در فضاء زمين شان چيزى هست
كه براى زمين حيثيت سقف محفوظ را دارد ،كه از يك سو منى گذارد از خورشيد
اشعه اى بر زمين بتابد كه براى رسنشينانش خطرناك و مرض است ،و از سوى ديگر
اصابت شهاب ثاقب بر سطح زمين را مانع مى شود ،شهابهايى كه با رسعت زياد به
سوى زمين مى آيند و در نتيجه تصادم با اين سقف يا ذره ذره مى شوند و يا مسري
آن تغيري مى يابد و به سمتى ديگر منحرف مى شوند .اگر به ساينسداىن باانصاف
بگوييد :در كتاب مذهبى ما كه هزار و چهار صد سال از آن سپرى شده؛ آمده است
كه اين آسامن براى زمين ما چون سقف محفوظ است ،زماىن در اين سقف درزها و
شكاف هايى ايجاد خواهد شد!! هامن چيزى كه شام امروز مى گوييد ،فضاء زمين را
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سقف محفوظ آن مى خوانيد و پرده اوزونش را باعث جلوگريى از تابيدن اشعه مرض
براى حيات مى شامريد ،هامن پرده اى كه مى گوييد اكنون بنابر ازدياد گازهاى گل
خانه اى (كاربن داى اوكسايد) جا جاى آن شاريده و سوراخ برداشته .به من بگوييد:
عكس العمل اين ساينسدان در برابر اين حرفها چه خواهد بود؟!! در رابطه به اين
پيشگويى دقيق چه خواهد گفت؟ در باره قرآن و حامل آن چه قضاوت خواهد كرد؟
آيا جز اين مجال گفنت سخن ديگر را خواهد يافت كه بگويد :اين منى تواند سخن
يك انسان عادى باشد ،تنها كىس مى تواند آن را بگويد و چنين پيشگويى دقيق
علمى داشته باشد كه از ارسار فضاء زمين و خود زمين دقيقاً و به پيامنه زياد مطلع
باشد؟!! در قرآن به استناد اين نوع مطالب گفته شده :اين كتاب از سوى كىس
فرستاده شده كه (عليم) است و از ارسار آسامنها و زمين اطالع كامل دارد.
• همچنان تنسيق و هآمهنگى دقيق ميان آسامنها و زمين نشان مى دهد كه
آفريدگار و پروردگار انسان ،آسامنها و زمين ذات واحد است ،هامن كه از يىك آب
مى باراند ،و با اين آب از ديگرى گياهان زيبا و مفيد مى روياند ،و دانه ها و ميوه
هاى لذيد مى آفريند و از اين طريق به نيازمندى هاى انسان پاسخ مى گويد ،يىك را
منبع نور و حرارت ساخته تا از طريق آن به ديگرى روشنى و حرارت بدهد و آن را
براى زيسنت انسان مساعد سازد .اين تنسيق ،هآمهنگى و كار مشرتك هدفمند را چه
كىس باعث شده و به اراده كدام ذاىت تحقق مى يابد و چه پيامى براى انسان
عقلمند و خردمند دارد؟!! آيا اين كاىف نيست كه بگويد :خدا آفريدگار و پردگار است
و هيچ همتايى ندارد؟!!
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زمين مسطح است يا كروى؟
به اين بذله گويى هاى يىك از معرتضين توجه كنيد :چرا زمين (مانند فرش)
مسطح است و نه (مانند توپ) کروي؟ متعاقب آن ترجمه ركيك و غري معيارى دو
آيه را آورده:
و زمين را گسرتديم؛ و در آن كوههاى ثابتى افكنديم؛ و از هر گياه موزون ،در
آن رويانديم؛ ( )19سورة الحجر
آيا زمين را محل آرامش (شام) قرار نداديم؟! ( )6و كوهها را ميخهاى زمين؟!
( )7سورة النبأ
سپس اين ياوه رسايى را دارد :خداوند اطمينان مى دهد که زمين مانند فرىش
مسطح است و کوه ها براى آن که زمين با ما نلرزد بر زمين کوبيده شده اند .تبارک
اللّٰه احسن الخالقين! نتيجه ى علمي :اباطيل زمين شناسان در مورد گسل ها را
فراموش کنيد و خانه هاى خود را کنار کوه ها بنا کنيد .باشد که اين ميخ هاى زمين،
شام را از بالى زلزال در امان دارند .و چه کم اند پند گريندگان!
به اين بذله گوى نه؛ بلكه به كساىن كه در جستجوى حقيقت اند و قضايا را با
ذهن شفاف ،قلب پاك از تعصب كور و ضمري صاف از عناد كور و كر كننده مى
نگرند؛ مى گوييم :زمين كروى است ،وىل نه به گونه اى كه سطح آن فقط بلندى ها
و فرورفتگى ها بوده و ساحه هموارى در آن رساغ نشود ،اگر چنين مى بود صيغه
فراش بر آن صدق منى كرد ،اما زمين با آن كه كروى است در عين حال براى انسان؛
گسرتده و فرش گونه نيز است ،هر انساىن هموارى هاى زمين را گسرتده مى نگرد نه
توپ گونه!! آيات قرآن به اين پديده اشاره مى كند ،نه به آن چه ناقد ادعاء كرده
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است!!
َ
َٰ
َٰ
ََۡ
ُ َ
َ ۡ َ َ َ ۡ ََ ََۡ ََۡ َ َ َ َ ََ َ ۡ
ۡ
ۢنبتنَا ف َِيها ِمن ك ِل ش ۡي ٖء مو ُزو ٖن * َوجعلنَا
وٱٓأۡلرض مددنها وألقينا فِيها رو ِسي وأ
َ ُ ۡ َ َ َٰ َ َ َ
َ ُ َ َٰ
َ
يها م َعيِش َومن ل ۡستُ ۡم لهۥ بِر ِزقِين * الحجر20 -19 :
لكم فِ
و زمين را گسرتانديم و در آن لنگرها (كوهها) افكنديم ،و در آن هر چيزى را به
شكل موزون رويانديم و در آن براى شام و آنهايى اسباب معيشت فراهم كرديم كه
شام روزى دهنده آنها نيستيد.
رهنمود هاى روشنگر جان و روان در اين آيات اينها اند:
• اللّٰه متعال نخست زمين را هموار و گسرتده آفريد؛ سپس كوهها را در آن ايجاد
كرد ،و اين يقيناً كه يىك ديگر از اعجاز علمى قرآن است ،ساينس امروز همين حرف
را با كامل قاطعيت و صداى بلند مى گويد ،كه سطح زمين در ابتداء كامالً هموار
بود ،بلندى ها و پستى هاى موجود در روى زمين در مراحل بعدى ايجاد شده اند،
در ابتداء نه بلندى ها داشت و نه فرورفتگى ها.
• اين آيت مى گويد :نباتات و گياهان گوناگون ،زيبا و موزون روى زمين پس از
ايجاد كوهها روييده اند ،اين حقيقت واضح و انكار ناپذير است كه كوهها زخائر آىب
روى زمين را در آغوش خود دارد ،نهرها ،كاريزها و چشمه ها از آنها مايه مى گريند،
اگر كوهها نبود نه در روى زمين نهرها مى بود ،نه كاريزها و نه چشمه ها ،همين
كوهها باعث شده اند تا زمين به مناطق گوناگون تقسيم شود ،برخى رسد ،برخى گرم
و برخى معتدل ،هر يىك سازگار براى رويش نوع خاص گياه ،نبات و درخت،
همين كوهها باعث وزش بادها از سمتى به سمتى ديگر مى شوند ،اگر كوهها
نبودند هواى رسارس زمين تا حدى زياد يكسان مى بود ،بادها منى وزيد ،و ما اين
همه نباتات گوناگون را منى داشتيم .اين كه قرآن در اين جا نخست به پيدايش
216

كوهها اشاره مى كند ،بعد به رويش نباتات گوناگون و سپس به بادها ،همين
حقيقت علمى را به منايش مى گذارد!!!
• اللّٰه متعال متامى آن چه را آفريده است كه شام انسانها به آن رضورت داريد؛
و بقاء و دوام زندگى تان به آن وابسته است؛ به متامى حيواناىت نيز روزى مى دهد
كه شام ضامن و ذمه وار رزق و روزى آنها نيستيد ،متامى اين حيوانات مختلف را
آفريده كه انسان به يك گونه و گونه اى ديگر به آن رضورت دارد و از آن استفاده
مى كند ،ذمه وار و متكفل رزق و روزى متامى اين حيوانات نيز خداست.

آگاهى از زمان بارش و حالت جنين در رحم
برخى از ناقدان اين را قابل اعرتاض گرفته اند كه قرآن علم برخى از امور را به
خدا اختصاص داده ،مطالب اين آيه را به نقد مى كشند:
ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡٞ
ُ َۡ َ َۡ َ
َ ّٰ َ َ ُ ۡ َ َ
إِن ٱلله ِعندهۥ ِعل ُم ٱلساع ِة َو ُينَ ِزل ٱلغ ۡيث َو َيعل ُم ما فِي ٱٓأۡلرحاِم ۖ وما تد ِري نفس
َ َ َ ۡ ُ َ ٗ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ُ ُ َ ّٰ َ َ ٌ َ
ِيم خب ِ ُير ۢ *
ض تموت إِن ٱلله عل
ماذا تك ِسب غدا ۖ وما تد ِري نفس ۢ بِأ ِي أۡر ٖ
لقمان34 :
يقيناً كه علم ساعت (قيامت) نزد خداست ،اوست كه باران مى باراند ،به آن چه در
رحمهاى (مادران) است علم دارد ،هيچ كىس منى داند كه فردا چه چيزى كسب مى
كند ،و منى داند كه در كدام رسزمينى مى مريد ،يقيناً كه خدا آگاه داناست.
بياييد در برابر اين آيه متربكه كمى درنگ كنيم و ببينيم برداشت ناقدان از اين
آيه تا چه پيامنه اى ناقص و سطحى است و نقد آنان تا چه پيامنه اى ىب پايه و
واهى.
براى درك آموزه هاى درخشان اين آيه بايد مطالب زير را در جلو مان داشته
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باشيم:
• اين آيه متربكه آخرين آيه سوره لقامن و تتمه زيبا و خالصه جامع براى متامى
آيات و مطالب اين سوره است .كه در آن علم چند امور به خدا اختصاص يافته:
الف -زمان قيام قيامت :قرآنكريم در آيات متعددى بر اين مطلب تأكيد و تركيز
دارد كه جز خدا احدى (به شمول فرشته ها و پيامربان) منى داند قيامت چه زماىن
برپا خواهد شد.
ب – زمان باريدن باران و ساحه آن :كه در اين رابطه بايد دو نكته را در نظر
داشته باشيم -1 :در رابطه به باران پيشگويى انسان مبتنى بر حدس و گامن مى
باشد ،نبايد تفاوت عميق ميان حدس (گامن) و (علم) را فراموش كرد ،نبايد گامن را
علم خواند ،حدس و گامن بر احتامالت استوار مى باشد؛ اما علم؛ احتامالت را كنار
مى گذارد و فيصله قاطع صادر مى كند ،در قرار هاى علم جايى براى احتامالت
متعدد وجود ندارد -2 .زماىن كه ما به كمك وسائل پيرشفته؛ رسعت بادها و
استقامت آن ها و حالت و كيفيت ابرها را معلوم مى كنيم و برويت همين
معلومات مى گوييم كه در فالن وقت و در فالن ساحه احتامل باريدن باران وجود
دارد ،اين پيشگويى هر قدر هم كه دقيق باشد از دائره حدس و گامن بريون منى
رود ،انسان منى تواند متامى عوامىل را كه در توليد ابرها ،و حركت آن و باريدن
باران ،ژاله و برف سهم كم يا زياد دارد؛ همه را درك و به گونه دقيق بشناسد،
محاسبه كند و برويت آن پيشگويى صد در صد دقيق و علمى كند .هر پيشگويى اى
كه در آن برابر  1/1000ثانيه ،يا  1/1000يك مليمرت؛ احتامل اشتباه باشد ،چنين
پيشگويى در اصل بر حدس و گامن استوار بوده و نبايد آن را قرار علمى خواند،
چون در قرار علمى احتامل هيچ اشتباهى منى باشد .همين ابرى كه با رسعت معينى
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به استقامت و سمت خاىص در حركت است و هواى رسد و عوامىل كه باعث باريدن
باران از ابر مى شود؛ در چند كيلومرتى به انتظارش نشسته ،احتامل دارد از
استقامت ديگرى باد تندى بوزد ،ابر استقامتش را تغيري دهد ،به سمتى ديگر برود ،و
باعث اختالل در متامى محاسبات شود ،با توجه به عدم احتواى علمى انسان بر
متامى عوامل دخيل در يك حادثه و با توجه به امكان همين احتامالت است كه منى
توان پيش گويى هاى انسان را قرار علمى تلقى كرد ،اما خداوند متعال عامل الغيب
است و بر متامى عوامل علم دارد .به اين نيز بايد توجه داشت كه فقره (ينزل
الغيث :باران را فرومى فرستد)؛ اين مطلب را افاده منى كند كه علم زمان نزول باران
مختص براى خداست و هيچ كىس ديگر آن را منى داند ،البته رواياىت داريم كه بر
اختصاص اين علم به خدا تأكيد دارند ،بنا ًء كساىن كه در رابطه به اين آيت؛ از اين
بابت ايرادى دارند مرتكب اشتباه شده اند.
ج  -اللّٰه متعال به گونه كامل و دقيق مى داند كه در رحم چيست ،نطفه
موجود در رحم مادر به جاندار و طفل سعيد مى انجامد يا شقى ،داراى سيامى زيبا
و دلكش خواهد بود يا غري زيبا ،ذىك خواهد بود يا غبى ،پرس خواهد بود يا دخرت،
صحتمند و تنومند خواهد بود يا بيامر و نحيف ،نريومند خواهد بود يا ضعيف. . .
خداى عليم و خبري نسبت به متامى اينها علم كامل دارد؛ اما انسان منى تواند در
رابطه به متامى مواصفات مولود جديد علم كامل داشته باشد .شناخت تذكري و
تأنيث نطفه؛ آن هم به كمك وسائىل چون الرتا سوند كه آن طرف جدار رحم را
منايش مى دهد؛ نبايد اين را علم غيب خواند و مناىف اين آيه ،اين كامل بدفهمى
است كه اين را علم غيب مى خوانند ،علم غيب يعنى دانسنت چيزى در غياب آن،
زماىن كه ىش غائب به كمك وسائل؛ زير چشم ما قرار مى گريد؛ از دائره غيب خارج
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مى شود .اطالع بر برخى از مواصفات نطفه و مولود در رحم مادر و به كمك وسائل
پيرشفته؛ شبيه آن است كه كىس به كمك كامره محافظتى در عقب ديوار چيزى يا
كىس را مى بيند كه بدون كامره قادر به ديدن آن نيست ،هر ىش عقب ديوار در يك
حالت براى او غائب است و در حالت ديگر مشهود ،اگر كىس با دوربين قوى؛ اسپ
سوارى را در فاصله اى مى بيند كه با چشم عادى قابل رويت نيست ،بعد به كساىن
كه در كنار او اند بگويد :پس از دقائقى فالن دوست ما نيز به اين جا خواهد رسيد؛
آيا مى توان اين را علم غيب خواند؟!! كامل سفاهت خواهد بود اگر كىس اين را
علم غيب بخواند ،او در حقيقت معنى درست علم غيب را منى داند ،دچار مغالطه
شده ،از تفكيك ميان غائب و شاهد ،و غيب و مشهود عاجز است ،براى اين بيننده؛
آن اس پ سوار غائب نه بلكه مشهود است ،مشاهده مولود در رحم مادر نيز در يك
حالت غيب است و در حالت ديگر مشهود ،مشاهده آن با الرتا سوند او را از حالت
غيب مى ك شد .علم غيب اين است كه كىس بدون استفاده از وسائل و ذرائع و
بدون آن كه با حواسش آن را درك كند به اشياى پنهان از ديد هايش پى بربد.
• اين مطلب را نيز بايد در نظر داشته باشيم :در آيه گفته نشده كه كىس منى
داند در رحم مادر پرس است يا دخرت ،بلكه صيغه اى به كار رفته كه نشان مى دهد
متامى خصوصيات و مواصفات طفل مطمح نظر است نه فقط پرس يا دخرت بودنش،
و در اين هيچ شىك نيست كه علم به متامى مواصفات اين طفل براى احدى جز
خداى عليم خبري ممكن نيست ،چه كىس مى تواند بگويد كه اين طفل چگونه انساىن
خواهد بود :خوب يا بد ،صالح يا طالح ،عادل يا ظامل ،ذىك يا غبى؟!
• به اين نيز بايد توجه كنيم كه :هر چند با نظر سطحى (قيامت ،باريدن باران و
مولود در رحم مادر) پديده هاى جدا از هم جلوه مى كنند و ذكر آن در يك آيه و
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كنار هم عجيب به نظر مى رسد ،اما در حقيقت ميان آنها مناسبتهاى عميقى وجود
دارد ،چون يىك از ابعاد مهم و اساىس قيامت زندگى بعد از مرگ و زنده شدن مجدد
انسان است ،منكرين قيامت باورى به اين ندارند و آن را مستحيل مى خوانند كه
انسان پس از مرگش دوباره زنده خواهد شد ،قرآن به گونه مكرر به آنان مى گويد:
آيا پروردگارى كه با قطرات باران؛ در زمين مرده جان مى دمد و نباتات خرم و
شاداب از آن بريون مى آرد؛ آيا وى را از اين عاجز مى پنداريد كه در روز قيامت
انسان را از قربش زنده بريون آرد ،هامنگونه كه بار نخست او را از همين خاك
آفريد؟!!! آيا خداى خالق عليم را كه از خاك مرده نطفه زنده درست مى كند و اين
نطفه را به شكل انسان در مى آورد؛ از اين عاجز مى خوانيد كه انسان تبديل شده
به خاك را بارى ديگر زنده كند؟!!!
د  -انسان دقيقاً منى داند كه فردا مجال چه كارى را كسب خواهد كرد ،فردا
براى او (غائب) است و از ديد او پنهان ،مليونها احتامل را پيش رو دارد ،هيچكىس
دقيقاً منى داند كه فردا در چه حالتى خواهد بود و توان كدام كارى را بدست خواهد
آورد ،تصميم او مى تواند يىك از احتامالت را احتوى كند ،از ميان احتامالت ىب
شامرى ،مى تواند حدس بزند ،شايد تخمين و گامنش به واقعيت خيىل نزديك باشد،
وىل هرگز منى تواند دقيقاً و صد در صد درست حكم كند كه حوادث و رودادهاى
فردا چگونه خواهند بود و او قادر به انجام چه كارى ،برايش مقدور نيست به آن
چه فردا انجام خواهد داد علم كامل داشته باشد!!
هـ  -هيچ كىس منى داند در كجا و در چه حالتى مرگ به رساغش خواهد آمد ،و
امانت روح را چگونه به مالكش تسليم خواهد كرد .نه قادر به پيش بينى در باره
خود است و نه در باره انساىن ديگر ،نه داكرت معاجلش به گونه يقينى و دقيق مى
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تواندپيشگويى كند ،نه فرشته ها مى دانند ،نه پيامربان عليهم السالم و نه اولياء اللّٰه،
كىس كه در باره ساعت فرارسيدن مرگ پيشگويى كند دروغ گفته ،و كىس كه جز
خدا به ديگرى علم غيب را نسبت دهد دروغ گفته.
در پايان آيت گفته شده :يقيناً كه خداوند آگاه داناست .اين فقره هامنگونه كه
با بخش نخست آيت ارتباط عميق دارد با بخش دوم آن نيز ارتباط ژرف دارد،
ارتباطش به بخش اول كامالً هويداست ،اما ارتباطش با بخش دوم از اين قرار است:
آن چه در باره عدم علم انسان به فردا و آينده اش در اين آيه مى خوانيم ،ارشاد
خداى آگاه داناست ،آن كه انسان را آفريده و از متامى استعدادها و ظرفيتهايش
آگاه است ،انسان را خوب مى شناسد و مى داند كه او قادر به درك اين نيست كه
چه زماىن داعى مرگ به رساغش خواهد آمد و در كجا امانت روح را به مالكش
تسليم خواهد كرد ،و اين كه فردا مجال انجام چه كارى را بدست خواهد آورد .اگر
هيچ انساىن منى داند كه خودش فردا با چه رسنوشتى روبرو خواهد شد ،دانسنت اين
كه ديگرى فردا با چه پيش آمدى مواجه خواهد شد ،چه زماىن داعى مرگ به رساغش
خواهد آمد و در كجا به استقبال مرگ خواهد رفت ،به مراتب دشوار تر است و باال
تر از توان او .قرآن با نفى علم غيب از انسان؛ مشت محكمى بر فرق عوامفريبان
كوبيده و دكان كساىن را بسته كه اين را وسيله فريب افراد ساده لوح ساخته اند.

اعرتاض بر نظريه پيدايش انسان در قرآن
براى عده اى نافهم و سطحى نظر يىك ديگر از موارد اعرتاض؛ بيان قرآن در باره
چگونگى پيدايش نطفه در رحم و مراحل مختلف منوى آن تا مستوى طفل كامل
است .بياييد بنگريم كه قرآن در اين رابطه چه فرموده و بيان آن تا چه پيامنه اى
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علمى ،دقيق و چون اعجاز بزرگ علمى است .قرآن مى فرمايد:
َ
َ َٰ َ َ َٰ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ُ َ
َ
َ َ ۡ َ َ ُ َ ۡ ََ ُ َ َََ
ٱلرح ُ
ذل ِك عل ِم ٱلغي ِب وٱلشهد ِة ٱلعزِيز
ِيم * ٱل ِذي أحسن كل شي ٍء خلقهۥ ۖ وبدأ
َ َ
َ ۡ َ ۡ َ َٰ
ُ َ َ َ َٰ ُ
ُ َ َٰ َ
َُ ََ َ ََُۡ
ٱۡل
نس ِن ِمن طِ ي ٖن * ثم جعل نسلهۥ ِمن سلل ٖة ِمن ما ٖء مهِي ٖن * ثم سوىه
خلق ِ
َ
ۡ
َ
َ
َ
َٰ
ۡ
ُ
ٗ َ ُ َ
َ
ۡ َ َ َۡ َ َ
َ َََ َُ ُ
َ ََ َ
فدة قل ِيَل ما تشك ُرون *
ونفخ فِيهِ ِمن رو ِحهِۦ ۖ وجعل لكم ٱلسمع وٱٓأۡلبصر وٱٓأۡل ِ
السجدة9 -6 :
همين است داناى پنهان و پيدا؛ عزمتند مهربان ،هامنكه هر چه آفريده نيكو آفريده،
و آفرينش انسان را از گل آغازيد .پس نسلش را از ُعصاره آب سبك گرداند ،سپس او
را برابر كرد و از روحش در او دميد ،و براى تان گوشها و چشمها و دلها آفريد؛ و چه
اندك است سپاسگزارى تان.
در اين آيات متربكه چند اعجاز علمى بزرگ قرآن به منايش گذاشته شده:
• امروز مى دانيم كه نطفه مولود انسان از خالصه منى تشكيل مى گردد.
چنانچه در اين آيت به آن اشاره شده كه نسل انسان را از خالصه و عصاره منى اش
مى سازيم؛ يعنى چنان نيست كه متامى منى مرد و زن با هم يكجا گرديده و مشرتك ًا
مولود جديد را مى سازند ،بلكه از برگزيده و عصاره آن نطفه طفل تشكيل مى
گردد!! و اين بدون شك يك حقيقت بزرگ علمى است كه انسان اكنون به آن پى
برده و مى گويد در منى ريخته شده مرد در يك نوبت مليون ها سپرم وجود داشته
كه از ميان متامى آن ها نريومندترين آن موفق مى شود كه به تخمك ماده به نام
اووم برسد و جدار آن را بشكافد و داخل اووم شود ،و همين جفت يكجا شده نطفه
انسان جديد را مى سازد!! يعنى چنان نيست كه متامى سپرم ها در تخمك جا مى
گريد و نطفه طفل از آن ساخته مى شود ،يقيناً كه اين بيان قرآن يك اعجاز بزرگ
علمى است!!
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• در اين آيه مى خوانيم كه اين نطفه تشكيل شده بعداً تسويه (برابر و آماده)
گرديده و به آن مستوى رشد و كامل مى رسد كه يك موجود زنده از آن ساخته مى
شود و روح در آن دميده مى شود .يعنى چنان نيست كه از نخستين لحظه پيدايش؛
نطفه شكل و صورت كامل يك طفل در مستوى كوچك را داشته و به تدريج بزرگرت
مى شود ،بلكه آهسته آهسته و به تدريج شكل يك طفل را اختيار مى كند .و اين
يىك ديگر از اعجاز علمى قرآن است كه حقيقت آن را انسان امروز به خوىب درك مى
كند.

معنى اين حرف چيست كه انسان را از علقه آفريده ايم؟
برخى اعرتاض دارند كه قرآن چرا يك حالت پيرشفته تر نطفه را به نام علقه ياد
كرده!! در پاسخ اين معرتضين بايد گفت :قرآن مى فرمايد :نطفه انسان از خاك
ساخته مى شود ،مواد موجود در خاك به دانه و ميوه و در بدن انسان به نطفه
تبديل مى گردد ،اين نطفه غري قابل رويت (با چشم) رشد منوده و در يىك از مراحل
رشدش به كتله اى چسپيده و اويزان به جدار رحم در مى آيد ،متعاقب آن از چند
مرحله ديگر مى گذرد تا آن كه طفل مكمل االعضاء از آن ساخته مى شود .به اين
آيه مباركه توجه كنيد:
َ َ َ ۡ َ َٰ ۡ َ َ
نس َن ِمن عل ٍق * العلق2 :
ٱۡل
خلق ِ
انسان را از علق آفريد.
در رابطه به اين كه (انسان را از علق آفريد) چند مطلب را بايد در نظر داشت:
الف :علق جمع علقة است ،معنى اصىل علقه اويزان است ،در اين جا براى آن
به صيغه جمع آمده كه خلقت متامى انسان ها را افاده كند ،يعنى متامى انسانها در
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يىك از مراحل پيدايش شان از حالت علقه عبور مى كنند ،تحقيقات علمى نشان
داده كه علقه خون بسته نبوده بلكه مجموعه حجراتيست كه از طريق انقسام؛
بيشرت گرديده ،يعنى هامن نخستين خليه و حجره توليد شده؛ از راه انقسام؛ سلول
ها و حجرات جديد را ساخته و حالت يك كتله را به خود گرفته ،اين كتله در واقع
مجموعه سلول هاى ابتدايى بدن انسان اند؛ نه سلول هىل خون بسته و جامد ،اين
سلولها پس از هژدهمين روز توليد نطفه ايجاد مى گردند ،سپس حالت مضغه (شبيه
گوشت جويده شده) را به خود مى گريد ،كه سطح بريوىن آن داراى شيارها مى باشد،
در اين مرحله؛ ساخت و ساز اعضاء مختلف بدن آغاز مى گردد.
ب :قرآن پيدايش متامى جانداران را از آب و ماده نخستين بدن انسان را خاك و
نخستين حالت آفرينش انسان را نطفه مى خواند ،بايد بنگريم كه چرا در اين آيه
گفته شده كه (انسان را از علق آفريد) ،در تفاسري دو توجيه را مى يابيم:
1ـ تركيب ادىب آيات مقتىض آن بود كه اين آيه نيز بايد به صيغه اى پايان مى
يافت كه به صيغه (خلق) آيه قبىل شباهت داشته باشد ،تا فواصل و وزن هر دو
يكسان مى شد.
2ـ در اين جا دو حالت خيىل متفاوت خلقت انسان در كنار هم گذاشته شده؛
حالت (انسان كامل) و حالت (كتله اى معلق به رحم) ،تا به استناد آن به مخاطب
خود بگويد :چنانچه اللّٰه متعال انسان را از كتله معلق به رحم مادر مى آفريند ،رشد
مى دهد ،و انسان كامىل از آن مى سازد ،همين گونه با (وحى)( ،قرائت) و (تعليم
بالقلم) انسان را به آن مستواى بلند دانش و علم مى رساند كه به ارسارى زياد ژرف
و پنهان از ديده ها پى بربد ،به ارسارى كه قبل از اين و جز از اين طريق از راه
ديگرى منى توانست آن را درك كند و بشناسد.
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ج_ انسان خيىل ديرتر و در سده گذشته فهميد كه در رحم مادر و در مراحل
ابتدايى پيدايش انسان؛ نطفه شكل گرفته اش به جدار رحم وصل و معلق بوده و در
مرحله پيرشفته تر هيئت شبيه به گوشت جويده شده را به خود مى گريد .و اين
يقيناً كه يىك ديگر از اعجاز بزرگ علمى قرآن است ،قرآن مرحله دوم رشد نطفه در
رحم مادر را به نام علقه ياد كرده ،كه معنى آن ىش معلق است ،يعنى اين نطفه در
مرحله دوم رشد حالت و صورىت اختيار مى كند كه به جدار رحم اويزان مى باشد!!
انسان اخرياً و پس از آن به اين حقيقت پى برد كه توانست وسائىل بسازد كه به
كمك آن مراحل گوناگون رشد نطفه در رحم مادر را زير نظر بگريد .قبل از توليد اين
وسائل براى انسان درك اين حقيقت ممكن نبود!!
بايد توضيح دهيم كه نطفه انسان چگونه ساخته مى شود و از چه مراحىل در
رحم مادر مى گذرد تا چون طفل مكمىل پا به دنيا بگذارد.
نخستين نطفه انسان از يكجا شدن دو نطفه مرد و زن تشكيل مى گردد ،هر دو
نطفه (سپرم و اووم) در بدن پدر و مادر و از موادى ساخته مى شوند كه انسان از
طريق خوراك مى گريد ،متامى مواد خوراىك انسان از خاك ساخته مى شوند ،همين
خاك است كه درختها از آن ميوه مى سازند و گياهان از آن دانه و حيوانات از آن
شري ،و در بدن انسان از آن نطفه و خون و گوشت ساخته مى شود ،نطفه متشكل از
دو نطفه مرد و زن را به نام خليه ،حجره يا سلول ياد مى كنند ،اين خليه در حقيقت
مجموعه اى از ژنهايى است كه هر يىك مأموريت خاىص در رابطه به ساخت و ساز
انسان به عهده دارد ،اسپرم ها که به وسيله بيضه هاى مرد ساخته مى شوند و
تخمک ها که به وسيله تخمدان هاى زن توليد مى شوند .هر يک از اين سلول ها
نيمى از مجموعه ( DNAماده ژنتيک) را در خود دارند .آنها از طريق مقاربت
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جنىس ،کنار هم قرار مى گريند؛ اگر يک اسپرم وارد يک تخمک شود و آن را بارور
کند DNA ،مرد و زن ترکيب شده ،سلول هاى جديدى حاصل مى شوند .برخى از
اين ژنها اعضاء مختلف انسان را مى سازند ،به گونه مثال اين از وظائف ژنهاى
خاىص است كه چشمها را بسازند ،موقعيت آن را در روى انسان ،اندازه چشم ،رنگ
آن ،تناسب ميان سياهى و سفيدى ،اندازه مژﻩ ها و رنگ آن . . . .را تعيين كنند .اين
نطفه در ابتداء فقط يك حجره و سلول است ،آهسته آهسته تعداد آن بيشرت مى
گردد ،در عرض ۲روز پس از باردارى ،تخم سفر خود را از طريق لوله حمل تخمک
به سمت رحم آغاز مى کند که اين امر با فعاليت عضالت جدار لوله ميرس مى شود.
در همين زمان ،تخم خود را مکرراً تقسيم مى کند تا مجموعه اى از سلول ها به نام
موروال حاصل شود .پس از ۵تا  ۷روز اين مجموعه سلول به رحم مى رسد .ازدياد
سلولها از طريق انقسام صورت مى گريد ،به نحوى كه به دو ،چهار ،هشت ،شانزده. .
 .افزايش مى يابد ،از همين طريق سلول هاى جديد ساخته مى شوند ،حجم آن
بيشرت مى شود ،تعداد آنها هر  ۱۲ساعت دو برابر مى شود .وقتى اين مجموعه
سلوىل به رحم مى رسد ،شامل صدها سلول مى باشد .زماىن كه سلول ها در داخل
رحم جاى مى گريند ،شكل كتله كوچك اويزان را به خود مى گريد ،اين جنين در
کيسـه اى در داخـل رحم تـکامـل مى يابد ،در اين مدت مايعى به نام آمنيوتيک در
رحم توليد مى شود كه مثل يک رضبه گري براى اين کيسه حامل جنين عمل مى کند،
تغذيه آن نيز از طريق بندناف انجام مى گريد .ميان بند ناف و رگهاى خون مادر
سيستمى ايجاد مى گردد كه از اختالط خون مادر و طفل مانع مى شود ،با وجود آن
كه مواد حياىت مورد نياز طفل از خون مادر گرفته مى شود و مواد زائده و قابل دفع
نيز از خون جنين به خون مادر انتقال مى يابد .جنين در مراحل ابتداىئ شكل كتله
227

گوشت را داشته و سطح بريوىن آن شيار گونه مى باشد ،به تعبري قرآن چون گوشت
جويده شده كه آثار دندانها در آن منايان باشد ،داخل اين كتله؛ كاواك و خاىل بوده،
جهازهاى داخىل بدن انسان در همين خاليگاه شكل مى گريند ،اعضاء بدن يىك پى
ديگرى ساخته مى شوند ،تا آن كه به هيئت طفل مكمل درمى آيد ،اين مراحل
مختلف تكامل نطفه در رحم مادر به كمك وسائل خيىل پيرشفته مشاهده گرديده ،و
انسان فقط چند دهه قبل آن را درك كرده .نتائج اين تحقيقات علمى كامالً و صد در
صد هامن گونه است كه قرآن هزار و چهار صد سال قبل در باره آفرينش نطفه
انسان گفته است!!! به اين آيات متربكه توجه كنيد و ببينيد كه آيا قرآن هامن چيزى
را چهارده قرن قبل نه گفته كه انسان امروز به آن پى برده؟!!!
ُ
َ
َ
َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ
َُ ُ
َ ٰٓ َ ُ َ َ ُ
َۡ
ُ ُۡ
اب ثم ِمن ن ۡطف ٖة
يأيها ٱلناس إِن كنتم فِي ري ٖب ِمن ٱلبع ِث فإِنا خلقنكم ِمن تر ٖ
ُ ۡ َ ُ َََ َ
ُ َ ۡ َََ ُ َ
ُ
َُ
َََ
َ َ
ثم ِمن علق ٖة ثم ِمن مضغ ٖة مخلق ٖة َوغ ۡي ِر ُمخلق ٖة لِنُ َبيِ َن لك ۡم َون ُ ِقر فِي ٱٓأۡل ۡرحاِم ما
ُ َ َ َ
ََ ُ َ ََ ُ
َُ ۡ ُ
ۡ ٗ ُ َ َُۡ ُ ْ َ ُ َ ُ
نشاء إِل ٰٓي أج ٖل م َس ّٗمي ثم نُخرِ ُجك ۡم طِ فَل ثم ل ِتبلغوا أشدك ۡم ۖ َو ِمنكم من ُيت َوف َٰي
ُ َ
ۡ ۡ َ ٗ َ
َ َ َۡ
َ
ُ َ َ َ ُۡ
َو ِمنكم من يُ َرد إِل ٰٓي أ ۡرذلِ ٱلع ُم ِر ل ِك ۡيَل َيعل َم ِم ۢن َبع ِد ِعل ٖم ش ۡيـا َوت َرى ٱٓأۡل ۡرض
َ َ ٗ َ َ َ َ ۡ َ َ َۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ََ ََ ۡ
ُ
ۢنبتت ِمن ك ِل َز ۡوج ِ ۢ بَهِيٖج * الحج5 :
ها ِمدة فإِذا أنزلنا عليها ٱلماء ٱهتزت وربت وأ
اى مردم! اگر درباره رستاخيز در شك و ترديد ايد ،پس (بدانيد كه) شام را از خاك
آفريديم ،سپس از نطفه اى ،بعد از علقه اى ،سپس از قطعه گوشتى (شبيه جويده
شده) شكل يافته و شكل نيافته ،تا براى تان هويدا كنيم ،آن چه را خواهيم تا موعد
معينى در رحم ها قرار مى دهيم ،بعد شام را چون طفىل بريون مى آريم ،سپس (
شام را پرورش مى دهيم تا آن كه) به نهايت نريومندى تان برسيد ،برخى از شام مى
مريند و برخى ديگر تان به پست ترين عمر برگردانده مى شوند؛ به گونه اى كه پس
از علم (قبىل) اش هيچ چيزى منى داند ،و زمين را مى نگرى كه خشك و ىب تحرك
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است ،و چون آب بر آن فروفرستيم بجنبد و منو كند و انواع گياهان زيبا و شادبخش
بروياند.
در اين جا به مراحل مختلف خلقت عادى و روزمره متامى انسان ها اشاره
شده ،كه از خاك آغاز و با مرگ به خاك منتهى مى شود .و اين همه هامن چيزى
است كه علم و ساينس به آن اذعان دارد.
اعرتاض بر بيان قرآن در باره مراحل گوناگون خلقت انسان
در رابطه به پيدايش انسان برخى مى پنداشتند كه شايد نطفه انسان از
نخستين لحظه پيدايشش يك انسان كامل در مقياس كوچك خواهد بود ،كه به
تدريج بزرگ و بزرگرت مى شود ،اما تحقيقات علمى در قرن بيستم نشان داد كه
نطفه انسان در ابتداى پيدايشش نه تنها شكل و صورت يك انسان را ندارد بلكه تا
مد ت زيادى از اعضاء اصىل و اساىس بدن نيز محروم مى باشد ،ساخت و ساز اعضاء
و صورت خاص انسان در مراحل بعدى و پيرشفته شكل گرفته ،و آهسته آهسته
شكل يك انسان مكمل را به خود مى گريد!! و اين صد در صد هامن چيزى است كه
قرآن چهارده قرن قبل گفته!!! در اين رابطه به اين آيات توجه كنيد:
ََ َ
ُ َ َ َ ۡ َٰ ُ ُ َ ٗ
َُ
َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ
ُ َ َٰ َ
نس َن ِمن سلل ٖة ِمن طِ ي ٖن * ثم جعل َنه ن ۡطفة فِي قرا ٖر مِكي ٖن * ثم
ٱۡل
ولقد خلقنا ِ
َٰ
َٰ
ٗ
ٗ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َۡ ۡ َ َۡ
ََۡ ُ َ َ َََ َ َۡ َََۡ ۡ َ َ َۡ ۡ ۡ َ َ
خلقنَا ٱلن ۡطفة علقة فخلقنَا ٱلعلقة ُمضغة فخلقنَا ٱل ُمضغة ِعظ ٗما فك َسونا ٱل ِعظ َم لح ٗما
ُ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ ً َ َ
اخ َر َفتَ َب َار َك ٱللّٰ ُه أَ ۡح َس ُن ۡٱل َ َٰخلق َ
ين * المؤمنون14-12 :
ثم أنشأنه خلقا ء
ِِ
و يقيناً كه انسان را از خالصه (عصاره) ِگل آفريديم ،بعد در قرارگاهى استوار و
محكم چون نطفه اى گردانديم ،پس از آن اين نطفه را علقه كرديم ،سپس اين علقه
را چون كتله گوشتى جويده شده ساختيم ،سپس اين كتله گوشت را چون استخوان
ها (و غرضوف ها) ساختيم ،بعد اين اسخوانها را با گوشت پوشانديم ،سپس او را در
229

آفرينىش ديگر درآورديم ،پس مبارك است اين بهرتين آفريدگار.
آموزه هاى سازنده اين آيات متربكه اينها اند:
• اللّٰه متعال نطفه انسان را از خالصه ِگل مى سازد ،يعنى در نطفه او آب و
متامى موادى كه خاك از آن ساخته شده وجود دارد ،از همين خاك تر ( ِگل) دانه و
ميوه مى سازد( ،متوجه باشيد كه تا خاك ِگل نشود و آب به آن نرسد؛ نباتات منى
توانند از زمين تغذيه كنند) ،اين دانه و ميوه در بدن انسان (مرد و زن) به منى و
تخمك تبديل مى گردد ،از اين دو ذره كوچك غري قابل رويت با چشم( ،نطفه)
ساخته مى شود كه چون خشت نخستين تعمري بدن او بوده و متامى جسد او از
همين خشت و مبتنى بر آن و زائيده از آن آفريده مى شود!! علم امروز همين
حرف را با صداى قاطع و بلند زمزمه مى كند ،و مى گويد :در تركيب بدن انسان
متامى مواد خاك به كار رفته ،همچنان مى گويد :آفرينش انسان از ذره اى كوچك به
نام نطفه آغاز مى شود.
• يك يك نطفه از منى مرد و تخمك زن انتخاب مى گردد ،بهرتين و نريومندترين
آنها ،با هم يكجا مى شوند؛ از همين جا آفرينش انسان آغاز مى شود ،سپس اللّٰه
متعال آن را در قرارگاه استوار و مستحكم مستقر مى كند ،جفت شدن اين دو نطفه
و سپس استقرار آن در قرارگاه رحم به اراده خداى متعال و طبق سنن الهى انجام
مى يابد ،اراده پدر و مادر در آن هيچ نقىش ندارد .چنانچه مشاهده مى كنيد قرآن
نخ ست به تشكيل نطفه مزدوج (متشكل از نطفه هاى مرد و زن) اشاره مى كند و
سپس به استقرار آن در قرارگاه استوار (رحم) ،معنى اين حرف اين است كه نطفه
مزدوج قبل از استقرار در رحم ساخته مى شود ،در اين جا يىك ديگر از اعجاز بزرگ
و جىل قرآن منايش مى يابد ،و آن اين كه يكجا شدن نطفه هاى نر و ماده (سپرم و
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اووم) در محىل خارج از رحم انجام مى يابد ،در محىل ميان تخمدان و رحم ،آن جا
كه اووم (تخمك) پس از خارج شدن از تخمدان به انتظار سپرم مى نشيند ،و پس از
يكجا شدن بسوى رحم مى رود ،در آن مستقر مى شود و تا زماىن در رحم مى ماند
كه چون طفىل مكمل رحم را ترك كند و متولد مى شود .اين بيان قرآن كه نخست
نطفه مزدوج تشكيل مى گردد؛ سپس در قرارگاه رحم مستقر مى شود؛ هامن
حقيقت بزرگ را به منايش مى گذارد كه انسان پس از تحقيقات ژرف و فراخ بالخره
در قرن بيستم به آن دسرتىس يافت!!! قبل از اين تصور عاميانه در باره چگونگى
پيدايش انسان چنان بود كه منى مرد و زن در رحم با هم يكجا مى شوند و در
هامن جا رحم چون زمين و منى مرد چون بذر و تخم عمل مى كند و طفل آفريده
مى شود .اما قرآن اين تصور عاميانه و ذهنيت خاطئ و خالف واقع را تصحيح كرد و
فرمود :نخست نطفه مشرتك تشكيل مى گردد و سپس در رحم مستقر مى شود!! آن
چه قرآن هزار و چهار صد سال قبل گفته؛ علم امروز بر حرف حرف آن صحه مى
گذارد.
در كنار اين آيه مباركه نيز كمى درنگ كنيد:
َ ۡ َ َٰ َ َ َٰ َ َ َ ۡ َ َٰ
َََ ُ
َ ۡ َ َٰ َ ُ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ُ
خلقكم ِمن نف ٖ
س وحِدةٖ ثم جعل ِمنها زوجها وأنزل لكم ِمن ٱٓأۡلنع ِم ثمنِية أزو ِۚج ٖ
ُ ُ َ َٰ َ َ َٰ
ُ َ َٰ ُ َ ۡ ٗ
ۡ َۡ
ّٰ ُ
َ َٰ ُ
ُُۡ ُ
يَخلقك ۡم فِي ُب ُطو ِن أم َهتِك ۡم خلقا ِم ۢن َبع ِد خل ٖق فِي ظلم ٖت ثل ٖث ذل ِك ُم ٱلله
ُ ُ َ ُ ۡ ۡ ُ َ َ َٰ َ َ ُ َ َ َ ُ ۡ ُ َ
َربك ۡم له ٱل ُملك ۖ ال إِله إِال ه َو ۖ فأن َٰي تص َرفون * الزمر6 :
شام را از يك نفس (جاندار) آفريد ،سپس جوره اش را از آن ساخت ،و براى شام
هشت جفت چهارپا گسيل داشت ،شام را در بطن هاى مادران تان ،در ميان
تاريكيهاى سهگانه ،طى آفرينىش پس از آفرينىش ديگر مى آفريند ،همين است
خداى پروردگار تان ،حكمروايى از آن اوست ،جز او معبودى نيست؛ پس به كدام
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سويى برگردانده مى شويد؟!!
مشاهده مى كنيد كه در اين آيه متربكه نيز گفته شده كه آفرينش انسان در
رحم مادر مراحل گوناگوىن دارد ،از حالتى به حالتى ديگر در آورده مى شود و در
هر مرحله و هر حالتى شكل و صورت خاىص به خود مى گريد ،چنان نيست كه
هيئت ابتداىئ اش را در متام مراحل رشد و منو حفظ مى كند و با حفظ هيئت و
شكل نخستين به تدريج بزرگ و بزرگرت مى شود!!
در اين آيه به چند منونه بارز ربوبيت اللّٰه تعاىل اشاره شده:
• انسان را از يك نفس و ذيروح آفريد؛ سپس جوره و جفتش را از آن خلق كرد.
• هشت جوره حيوانات اهىل معروف و مورد استفاده عام مردم (شرت ،گاو،
گوسفند و بز) را آفريد.
• شام را در بطن مادران تان در سه تاريىك (سه محل تاريك) به نحوى مى
آفريند كه به گونه مسلسل و پيهم از حالتى به حالتى و از صورىت به صورىت ديگر در
آورده مى شويد ،از يك مرحله پيدايش به مرحله اى ديگر مى رويد.
• به اراده ذاىت كه متامى اين امور حريت آور و غري مقدور براى انسان؛ انجام مى
يابد؛ هامن پروردگار شامست ،كه حكمروايى هستى در اختيار اوست و جز او
معبودى نيست.
• پس با وجود مشاهده اين واقعيت ها چگونه و چرا به ىب راهه كشانده مى
شويد و براى اعتقاد و باور به معبودى ديگر چه دليىل در اختيار داريد؟!!
تحقيقات علمى انسان اين حقيقت را نيز در جلو ما مى گذارد كه نطفه انسان
در بطن مادر در سه محل تاريك شكل مى گريد ،دو نطفه پدر و مادر كه از يك جا
شدن آن ها نطفه مختلط و مزدوج تشكيل مى گردد ،و نخستين سلول طفل را مى
232

سازد ،در محل خاىص (ميان تخمدان و رحم) با هم يكجا مى شوند ،سپس به سوى
رحم مى رود ،در آن جا در غالىف نگهدارى مى شود ،در همين غالف و از طريق
انقسام به تعداد سلولهايش افزوده مى شود ،تا آن كه شكل كتله اويزان به رحم را
به خود مى گريد ،از مراحل مختلف تغيري و تحول مى گذرد ،و از حالتى به حالتى
ديگر تغيري مى يابد ،به تدريج رشد منوده و در پايان هيئت طفل كامل را به خود
مى گريد ،تخمك اين نطفه در تخمدان مادر توليد مى شود ،پس از پختگى الزم از
تخمدان خارج گرديده ،در دهنه آن انتقال منوده و در محىل ميان تخمدان و رحم و
در مسريى كه به رحم منتهى مى شود ،براى مدىت (در حدود چند ساعت) در انتظار
سپرم مى نشيند ،پس از القاح به سوى رحم مى رود ،در آن جا خريطه اى آن را در
درون خود مى گريد ،و تا زماىن آن را نگهدارى منوده و زمينه تغذيه اش را از طريق
خون مادر فراهم مى كند كه زمان تولدش فرارسد ،پس نخستين نطفه انسان در
بطن مادر دقيقاً در سه محل (تخمدان ،محل القاح و رحم) توقف مى كند ،صورت و
شكلش هم از ناحيه تكامل و رشد و هم از ناحيه چگونگى ساختار از هم تفاوت
دارد ،اين سه محل و موقعيت و حالت متفاوت نطفه در آن زماىن براى انسان هويدا
گرديد كه به كمك وسائل خيىل پيرشفته و حساس توانست مراحل مختلف رشد نطفه
را در رحم مشاهده كند ،قبل از اين گامن مى برد كه نطفه در رحم تشكيل مى
گردد و در هامن جا رشد منوده و به طفل كامل االعضاء ارتقاء مى يابد؛ اين ارتقاء و
رشد را نيز كمى مى خواند نه كيفى ،گويا طفل كوچك به مقياس يك ذره به طفل
بزرگ ارتقاء مى يافت!! مفرسين عزيز نيز اين آيه را كه يىك از اعجازهاى بزرگ قرآن
را به منايش مى گذارد؛ به نحوى تفسري و تعبري كرده اند كه گويا مراد از سه تاريىك
در بطن مادر سه تاريىك در وراء جدار شكم ،جدار رحم و جدار زهدان است ،در
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حاىل كه الفاظ قرآن به گونه اى است كه نشان مى دهد اين سه تاريىك سه محل و
موقعيت جداگانه است.
• اين مطلب نيز به تأمل و دقت رضورت دارد كه قرآن يك مرحله تكامل نطفه را
به نام (مضغة) ياد كرده و مرحله اى ديگر را به نام پيدايش (لحم) بر استخوانها ،اين
نشان مى دهد كه مضغه و لحم دو حالت متفاوت را افاده مى كند ،متأسفانه ما به
دليل نقص و ضعف در قاموس الفاظ خود هر دو را به معنى گوشت ترجمه مى
كنيم.
• به اين تصوير ها توجه كنيد كه يىك حالت چسپيدن جنين به جدار رحم را
نشان مى دهد و ديگرى حالت شبيه به گوشت جويده شده جنين در رحم را منايش
مى دهد:

ساينس بر متامى حقائقى كه در اين آيات انعكاس يافته؛ صحه مى گذارد ،حرف
حرف آن را تأييد مى كند و مراحل مختلف پيدايش انسان را هامن گونه مى خواند
كه اين آيات متربكه در جلو ما مى گذارد!!
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تولد انسان از يك نطفه مختلط آغاز مى گردد
تا سده بيستم؛ هيچ كىس منى دانست كه در پيدايش جنين انسان نطفه هاى
مرد و زن به گونه مشرتك عمل مى كنند و از يكجا شدن هردو؛ جنين ساخته مى
شود ،برخى گامن مى كردند كه رحم مادر شبيه زمين است و منى مرد چون دانه،
گويا اين دانه در آن زمين رشد مى كند و جنين آدمى از آن ساخته مى شود ،برخى
ديگر به اين باور بودند كه منى مرد خون حيض را به خون بسته تبديل مى كند؛
جنين طفل از همين خون بسته ساخته مى شود ،و گامن ها و باورهاى ديگر ،اما در
سده بيستم و به كمك وسائل پيرشفته معلوم شد كه ذره كوچك منى مرد (كه نام
سپرم را به آن دادند) در يك تخكمك زن (كه به نام اووم ياد شد ،و در هر بيست و
هشت روز يىك توليد مى گردد) جا گرفته و از اين ادغام و اندماج؛ جنين طفل
تشكيل مى گردد ،سپرم و اووم در ذات خود دو موجود ذره بينى كوچك وىل زنده
اند ،در هر نوبت تقارب جنىس در حدود دو صد تا سه صد مليون سپرم از بدن مرد
خارج مى شود ،جنين زماىن تشكيل مى گردد كه از متامى اين سپرمها يىك در اووم
مستقر گردد و متصل استقرار آن جلو دخول سپرمهاى ديگر در اين اووم گرفته مى
شود .تحقيقات علمى همين را نشان مى دهد كه اندماج يك سپرم و يك اووم اولين
خليه و سلول وجود طفل را مى سازند ،كه از طريق انقسام افزايش يافته و پس از
طى مراحل مختلف به شكل طفل مكمل در مى آيد ،بياييد بنگريم كه قرآن در اين
رابطه چه گفته؛ به اين آيات توجه كنيد:
َ َ ٞ
َ ۡ َ َ َٰ َ َ ۡ َ َٰ
ورا * إنَا َخلَ ۡقنَا ۡٱۡلن َ َٰسنَ
ٱلد ۡهر لَ ۡم يَ ُكن َش ۡي ٗـا َم ۡذ ُك ً
نس ِن حِين ِمن
ٱۡل
ِ
ِ
هل أتي علي ِ
ِ
َ
َ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ َ َ َ ٗ َ
َٰ
َ
َ َ ۡ ُ َ َۢ
ُ َ َ َ
َۡ
ِمن ن ۡطف ٍة أ ۡمشاج ٖ نبتل ِيهِ فجعل َنه س ِميعا بَ ِص ًيرا * إِنا هدينه ٱلسبِيل إِما شاكِرا ِإَوما
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َك ُف ً
ورا * االنسان3-1 :
آيا بر انسان مدت زماىن سپرى شده كه او چيزى قابل ذكر نبود؟! ما انسان را از
نطفه آميخته آفريدهايم ،كه به گونه مسلسل او را مى آزماييم ،پس او را شنوا و بينا
كرديم .ما راه را به او بنموديم؛ چه سپاسگزار باشد يا بسيار ناسپاس.
چنانچه مشاهده مى كنيد نخستين آيه؛ اين پرسش را به هر مخاطبش راجع مى
كند كه انسان قبل از پيدايشش چگونه بود؟ از چه چيزى آفريده شده؟ آيا زماىن را
پشت رس گذاشته كه ىش قابل ذكر نبود؟ خاك ،قطره اى آب سبك و حقري ،در صلب
پدر و رحم مادر ،كه نه تنها مهم و جدى تلقى منى شد بلكه نفرت هر مشاهد را بر
مى انگيخت!! اگر جواب مثبت است (ناچار بايد مثبت باشد) در اين صورت بايد
بگويد :چه كىس او را از اين ىش ناچيز آفريد؟ مگر پيدايش او از اين آب مهين و
سبك اين حقيقت را بازگو منى كند كه پروردگارش قادر است او را بارى ديگر نيز
بيافريند؟ يقيناً كه اين پيدايش مجدد آسان تر از پيدايش نخستين است!!
در رابطه به آيه دوم دو تفسري و تعبري را در تفاسري مى يابيم:
الف :برخى پنداشته اند كه در اين آيه به پيدايش ابوالبرش آدم عليه السالم
اشاره شده ،و مراد اين فقره كه (انسان چيزى قابل ذكر نبود)؛ حالت قبل از پيدايش
جد انسان است.
ب :ديگران به اين باور اند كه نطاق آيت عام است و به پيدايش هر انسان
اشاره دارد ،و مراد اين فقره كه (انسان چيزى قابل ذكر نبود)؛ هامن حالتى است كه
هر انسان قبل از تشكيل نطفه اش دارد ،خاك و منى (آب سبك و مهين) كه انسان
از گرفنت نامش نيز حياء مى كند.
رأى دوم به اين دالئل ارجح و دقيق است:
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• از الفاظ (مل يكن شيئاً مذكوراً) معلوم مى شود كه در اين جا به حالت قبل از
تشكيل نطفه انسان اشاره شده ،به زماىن كه هنوز در بدن پدر و مادرش مى باشد؛
چون قطره آىب مهين و غري قابل ذكر ،آدم عليه السالم از خاك آفريده شده؛ در رابطه
به پيدايش او الفاظى با چنين تركيب را منى توان به كار گرفت.
• در آيت بعدى پيدايش همين انسان از نطفه مختلط خوانده شده كه معنى آن
بدون شك امتزاج نطفه هاى پدر و مادر است ،از اين رو به يقين مى توان گفت كه
تعبري درست و دقيق آيه چنين است :آيا زماىن را پشت رس گذاشته كه ىش قابل ذكر
نبود؟ در بدن پدر و مادرش چون قطره اى آب سبك و حقري ،كه نه تنها مهم و جدى
تلقى منى شد بلكه نفرت هر مشاهد را بر مى انگيخت!!
بگويد :چه كىس او را از اين ىش ناچيز آفريد؟ اللّٰه متعال خود به اين پرسش
جواب مى گويد و مى فرمايد :ما انسان را از نطفه آميخته مى آفرينيم ،با تطورات و
تحوالت گوناگون مواجه مى سازيم ،از مراحىل مختلف مى گذرانيم ،هر مرحله براى
او يك آزمايش بوده كه در خالل آن توامنندى هاى بقاء و دوامش به آزمايش مى
رود ،و در بحبوحه و فراز و نشيب همين آزمايشها و از طريق آن است كه
استعدادهاى گونگوىن چون گوش و چشم به او داده مى شود! آيا انسان جز اللّٰه
متعال كىس را مى يابد كه در پيدايش نطفه او و رشدش تا مرحله انسان مكمل
نقىش داشته باشد!؟
مشاهده مى كند كه قرآن در باره پيدايش انسان هامن قضاوىت را دارد كه
ساينس در قرن بيست دارد!! قرآن مى گويد :پيدايش انسان از يك نطفه مختلط آغاز
مى شود ،آهسته آسته رشد منوده ،داراى اعضاء و جوارح مى شود ،نخست گوشها،
بعد ديده ها و سپس بقيه استعدادهاى هدايت و رهناميى .هامن چيزى كه علم
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امروز مى گويد!!!

گوشهاى جنين قبل از ديده هايش شكل مى گريند
قرآن مى فرمايد:
َ
ۡ
َ
َ
َ
َٰ
ۡ
ُ َ َ ََ َُ
ٗ َ ُ َ
َ
ۡ
ۡ
َوه َو ٱل ِذي أنشأ لك ُم ٱلسم َع َوٱٓأۡلب َص َر َوٱٓأۡلفـ ِدة قل ِيَل ما تشك ُرون * المؤمنون78 :
و او هامن است كه براى تان گوش ها ،ديده ها و دلها آفريد ،چه اندك است
سپاسگزارى تان!!
در اين جا دو مطلب ايجاب توجه و دقت بيشرت مى كند :چرا در رابطه به
اعطاء اعضاء به انسان در عوض (خلق لكم) يا (جعل لكم) الفاظ (أنشأ لكم) آمده و
چرا گوش ها قبل از ديده ها و دل ها ذكر شده؟ آيا گوش ها قبل از چشمها و دلها
آفريده
مى شوند؟ آيا كاربرد صيغه (أنشأ) مطلب خاىص را افاده مى كند؟ بياييد پاسخ
آن را از ساينسدانان و محققينى جويا شويم كه در رابطه به چگونگى پيدايش جنين
تحقيقات ژرف و فراخ داشته اند و سالها را در كنار وسائل پيرشفته و عدسيه
ميكروسكوبهاى نريومند گذشتانده اند .عجيب نيست كه آنها امروز و در پايان
تحقيقات شان هامن حرىف را زمزمه مى كنند كه قرآن چهارده قرن قبل گفته!!! مى
گويند :در رحم مادر نخست تشكيل گوشهاى جنين آغاز مى شود ،سپس چشمها و
بعد دل ،محققين به اين حقيقت در قرن بيستم و به كمك وسائل خيىل پيرشفته پى
بردند .نتيجه تحقيقات شان اين است :هر يىك از اين اعضاء توسط ژن خاص و به
نحوى ساخته مى شود كه نخستين سلول عضو رشد منوده ،تعداد آن از راه انقسام
بيشرت مى شود ،و به تدريج عضو كامل از آن ساخته مى شود ،براى تشكيل آن
238

مناسب ترين لفظ همين صيغه (أنشأ) است ،چون از طريق رشد تدريجى به عضو
كامل تبديل مى شود.
همچنان وجه ديگر ذكر گوش قبل از چشم و دل اين است كه گوش حساس تر
از چشم است ،گوش از آن سوى حجاب و پرده نيز مطلع مى شود وىل چشم از
چنين كارى عاجز است ،نازكرتين پرده اى مانع چشم گرديده و رويت را برايش
دشوار و محال مى سازد ،گوش بدون دستور صاحبش او را اطالع مى دهد اما چشم
را بايد خود به سمتى متوجه سازد و باز نگهدارد تا اطالعى به او بدهد ،مغز انسان
فيصله هايش را از طريق دل منعكس مى كند و كارش همواره پس از گوشها و
چشمها و به رويت معلوماىت است كه از اين دو دريافت مى كند.
بياييد در باره چگونگى مراحل رشد جنين در رحم اعرتاض واهى يىك ديگر از
معرتضين را نيز به بحث بكشيم .شخىص به نام دکرت سها در كتاىب بنام "نقد قرآن"
پاى بحث كامالً غريعلمى نشسته و بيان قرآن در باره چگونگى مراحل رشد جنين را
قابل اعرتاض خوانده ،و پنداشته است كه به اعرتاىض بزرگ دست يافته ،در حاىل كه
دكرت سها خود مرتكب خبط و خطأى بزرگ و مغالطه بدى شده ،او اشكال مراحل
رشد جنين را در كنار رأى جالينوس گذاشته ،تا خواننده مبتدى گامن كند كه اين
اشكال رشح رأى جالينوس است ،سپس ادعاء كرده كه رأى جالينوس دقيقرت و
صحيحرت از بيان قرآن است ،ترجمه ركيك و غري دقيق آيات قرآن در باره مراحل رشد
جنين را در برابر مخاطب گذاشته ،ادعاء كرده كه هيچکدام ازين مراحل (متذكره در
قرآن) در دوره ی رشد جنين وجود ندارد .جنين در هيچ مر حله ی خون بسته
نيست و در هيچ مر حله ی ( شبيه ) گوشت جويده نيست ودر هيچ مر حله ی
استخوان نيست!! عرائىض به اين جناب دارم:
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آيات  12تا 14سوره املؤمنون و تر جمه دقيق آيات چنين است:
ََ َ
ُ َ َ َ ۡ َٰ ُ ُ َ ٗ
َُ
َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ
ُ َ َٰ َ
ٱۡل
نس َن ِمن سلل ٖة ِمن طِ ي ٖن * ثم جعل َنه ن ۡطفة ِفي قرا ٖر مِكي ٖن * ثم
ولقد خلقنا ِ
َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ َ َ ٗ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ُ ۡ َ ٗ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َٰ ٗ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ ٗۡ
خلقنا ٱلنطفة علقة فخلقنا ٱلعلقة مضغة فخلقنا ٱلمضغة ِعظما فكسونا ٱل ِعظم لحما
ُ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ ً َ َ
اخ َر َفتَ َب َار َك ٱللّٰ ُه أَ ۡح َس ُن ۡٱل َ َٰخلق َ
ين * المؤمنون14-12 :
ثم أنشأنه خلقا ء
ِِ
و يقيناً كه انسان را از خالصه (عصاره) ِگل آفريديم ،بعد در قرارگاهى استوار و
محكم؛ چون نطفه اى گردانديم ،پس از آن اين نطفه را علقه كرديم ،سپس اين علقه
را چون كتله گوشتى جويده شده ساختيم ،سپس اين كتله گوشت را چون استخوان
ها (و غرضوف ها) ساختيم ،بعد اين استخوانها را با گوشت پوشانديم ،سپس او را
در آفرينىش ديگر درآورديم ،پس مبارك است اين بهرتين آفريدگار.
تو در ترجمه آيات مرتكب چند اشتباه عمدى يا غريارادى شده اى :علقه را خون
بسته خوانده اى ،در حاىل كه معنى دقيق علقه اويزان و معلق است و به حالتى
اشاره دارد كه جنين به جدار رحم معلق و پيوسته مى باشد ،اين حالت جنين براى
انسان تا اواسط قرن بيستم معلوم نبود ،نه جالينوس از آن اطالع داشت و نه نيوتن
و انيشتين ،پس از ايجاد وسائىل كه اشعه اش از جدار شكم و رحم مى گذرد و داخل
رحم را منايان مى سازد جنين معلق به رحم را مشاهده كردند ،و اين كشف بر بيان
قرآن صحه گذاشت.
تو مضغه و لحم را يىك گرفته اى ،در حاىل كه قرآن آن را به دو نام مستقل
مضغه و لحم ياد كرده ،حالت جنين قبل از تشكيل استخوانها را مضغه خوانده و
حالت پس از روئيدن گوشت بر استخوانها را لحم خوانده ،و اين كامل دقت قرآن در
بيان مطالب خود و انتخاب الفاظ مناسب را به منايش مى گذارد .مضغه شبيه به
گوشت جويده شده ،داراى شيارها و پستى و بلندى ها مى باشد ،آخرين تصويرى
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كه از جنين در اين مرحله گرفته شده اين حالت جنين را با كامل وضوح نشان مى
دهد و بر بيان قرآن مهر تأييد مى زند.
حريت آور است كه جناب داكرت سها از درك اين مطلب عاجز است و يا از
اعرتاف به آن طفره مى رود كه استخوانهاى جنين در مرحله خاىص ايجاد مى شوند،
هامنگونه كه قرآن مى فرمايد ،و از هامن مضغه ساخته مى شوند ،ژنهاى مأمور
ساخت و ساز استخوان در درون همين مضغه كار شان را در مرحله خاىص آغاز
منوده و اسكلت استخواىن بدن جنين را مى سازند ،قبل از اين هيچ استخواىن در
كالبد جنين رساغ منى شود .قرآن مى فرمايد كه در مرحله بعدى استخوانها را با لحم
(گوشت) مى پوشانيم ،و اين هامن چيزى است كه امروز كالبد شناىس جنين به آن
دست يافته و آن را با وسائل پيرشفته مشاهده كرده.
آقاى سها در اين رابطه نيز خالف تقاضاى تحقيق علمى و امانت دارى عمل
كرده كه نخستين بخش اين آيات را به فراموىش سپرده و اشاره اى به اين بيان قرآن
نداشته كه پيدايش انسان را از سالله و عصاره خاك مى خواند ،امروز مى دانيم كه
نطفه انسان در بدن پدر و مادر از موادى ساخته مى شود كه از خاك گرفته شده،
بته ،درخت و نبات از خاك دانه و ميوه مى سازد و غذاى انسان و حيوان از آن
درست مى كند ،اين غذا در بدن حيوان و انسان به خون ،گوشت ،استخوان و نطفه
تبديل مى شود ،جنين انسان از تلفيق نطفه هاى جوره انسان در رحم مادر تشكيل
مى گردد ،و اين حقيقتى است كه قرآن چهارده قرن قبل گفته و علم امروز به آن
پى برده.
قرآن در اين آيات به مراحل مهم و بارز پيدايش نطفه و رشد جنين در رحم
مادر اشاره كرده ،و اين پاسخى است به كساىن كه مى گفتند :چگونه باور كنيم كه
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انسان مجدداً زنده خواهد شد ،پس از آن كه وجودش مى پوسد ،تجزيه مى شود و
به خاك مبدل مى گردد؟ قرآن در پاسخ اين اعرتاض مى گويد :مگر منى بينيد كه
خداوند جد نخستين انسان را در ابتداى آفرينش از خاك آفريد و اوالد او را نيز از
خاك مى آفريند ،نه تنها انسان را بلكه متامى جانداران و حيوانات و نباتات را ،هر
روز صدها منونه آن را به چ شم خود مى بينيد ،چرا آفرينش مجدد انسان از خاك را
محال و ناممكن تلقى مى كنيد؟!! آفريدگارى كه خاك مرده را به نطفه ،علقه،
مضغه ،طفل مكمل االعضاء و انسان كامل در مى آورد؛ آيا او را از خلقت مجدد
انسان از خاك عاجز مى خوانيد؟! آيا صحنه هاى مكرر و مشهود آفرينش جانداران
گوناگون از خاك؛ كاىف نيست كه باور كنيد آفريدگار انسان قادر به خلقت مجدد
انسان است؟!!
ادعاى آقاى سها كامالً نادرست ،غري علمى و واهى است كه رشد متام بافتها از
جمله عضله و استخوان با هم (يكجا) پيش مﯽ روند نه اينکه ابتدا جنين تبديل به
استخوان شود و سپس گوشت اطراف استخوانها قرار گريد!! يا جناب داكرت براى دفاع
از عقيد اش و در مخالفت با باورهاى دينى هر كارى حتى تحريف حقائق و انكار از
آن را نيز جائز و مطبوع مى بيند و يا از حقائق ىب اطالع است و منى داند كه جنين
در ابتداء فقط چند سلول است ،سپس كتله اى از سلولها ،بدون استخوان ،قلب ،ريه،
جگر ،جهاز هاضمه و جهاز تنفىس ،چشم و گوش و غريه اعضاء و بافتها ،متامى اين
بافتها و اعضاء در مراحل مختلف و يىك پى ديگر ايجاد مى شوند ،اين حرف جناب
داكرت اخرتاع و كشف منفرد به فرد خود او است ،نه هيچ كىس از محققين گذشته به
شمول جالينوس اين حرف را گفته و نه هيچ محقق معارص ما ،محققين امروزى
همه متفق اند كه متامى اعضاء بدن جنين در مراحل مختلف رشد آن ايجاد مى
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گردند ،چنان نيست كه جنين ابتدايى يك طفل مكمل االعضاء در مقياس كوچك و
داراى متامى اعضاء بدن بوده و رشد جنين كمى است نه كيفى ،حقيقت كامالً و صد
در صد خالف اين تصور واهى و عكس ادعاء داكرت سها است ،عجيب اين كه آقاى
سها به دياگرا مى كه در كتابش آورده نيز عطف توجه نكرده و متوجه نشده كه در
آن جنين تا قبل از هشت هفته از هيچ پهلو و ناحيه اى به يك طفل شباهت ندارد،
پس از اين كم كم و آهسته آهسته آثار و عالئم برخى از اعضاء به گونه ناقص و
ابتداىئ منايان مى شوند .او به گونه مجامله گرانه اعرتاف مى كند كه :البته مراحل
رشد برخﯽ بافتها و ارگانها مخصوصاً سيستم عصبﯽ پس از تولد هم ادامه مﯽ يابد!!
اين حرف تنها در باره سيستم عصبى نه بلكه در باره متامى اعضاء و بافتهاى بدن
صدق مى كند ،اما نه به گونه اى كه همه در ابتداء وجود دارند و فقط از لحاظ
كمى و حتى كيفى رشد مى كنند ،برعكس در مراحل مختلف از نيست هست مى
شوند و به تدريج رشد و منو مى كنند .آقاى سها مى نويسد :بعضﯽ از مفرسين گفته
اند که منظور از علقه زالوست چون مثل زالو به ديواره ی رحم مﯽ چسپد ... .باز
هم اگر فرضاً اين گفته را قبول کنيم که منظور زالوست باز هم مسأله حل منﯽ شود
چون بعد از هفته ی اول تا اخر  9ماهگﯽ به ديواره ی رحم چسپيده است!! آقاى
سها از يك سو از فهم درست رأى اين مفرسين عزيز قارص است و از سوى ديگر منى
داند كه ميان چسپيدن و اتصال تفاوت است ،جنين مدىت كوتاه به جدار رحم
چسپيده بوده و پس از آن از جدار رحم جدا شده و تا زمان تولد در داخل رحم به
حالت شناور قرار مى گريد ،و از طريق رگها به آن متصل مى باشد.
آقاى سها اين را نيز درك نكرده كه جنين از ناحيه حيات و چگونگى زنده
بودنش به مفهوم جامع و كامل كلمه همواره و از بدو آفرينش يكسان نيست ،در
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يىك از مراحل پيرشفته به موجود زنده متحرك تبديل مى شود ،قبل از چهارماهگى
موجود زنده غري متحرك است؛ اما پس از آن داراى تحرك مى شود ،جناب سها به اين
مطلب توجه اى نكرده كه جنين در چند هفته نخستين به گونه آرام و بدون حركت
محسوس رشد مى كند و در زمان معينى به حركت و جنب و جوش مى آغازد،
مادرش فقط در اين مرحله است كه حركات دست و پاى او را به گونه اى واضح
احساس مى كند .قرآن اين مرحله را با اين فقره توضيح منوده :ثُ َّم أَنشَ أْنَا ُه َخلْقًا آ َخ َر:
سپس او را در آفرينىش ديگر درآورديم .و در حديث مورد نظر او اين مرحله به
صيغه دميدن روح در جنين ياد شده .اما در رابطه به روايت مورد نظر او بايد
گفت :روايت اين است:
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يَوما ،ثم يَكون علقة ِمثل ذل ِك ،ثم يَكون ُمضغة ِمثل ذل ِك ،ثم َيبعث الله َملكا
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اتَ ،و ُيقال له :اكتُب ع َملهَ ،و ِرزقهَ ،وأجلهَ ،وش ِق ٌي أو س ِعيد ،ثم
فيؤمر بِأربِع كل ِم ٍ
ََ َ
ُ
َ َ َ َ ُْ َ ْ ُ ََ َ ُ ُ ْ ُ
َْ
ُينف ُخ فِيهِ الروحُ ،فإِن الر ُجل ِمنك ْم ل َيع َمل حتي ما يَكون بَينَه َو َبيْ َن الجن ِة إِال
َ ْ ََ َ ُ َ ْ ُ َ َْ َ
ْ ُ ََ َ ُ ُ ْ ُ
ِذ َر ٌاع ،ف َيسب ِ ُق عليْهِ كِتابُه ،ف َيع َمل بِع َم ِل أه ِل النا ِرَ ،و َيع َمل حتي ما يَكون بَينَه َو َبيْ َن
َ َ
َ ُ َ ْ ُ َ َْ ََ
َ ْ ََ
اب ،ف َيع َمل بِع َم ِل أه ِل الجن ِة " رواه البخارى
النا ِر إِال ِذ َر ٌاع ،فيَسبِ ُق عليْهِ الِكت
اين روايت از ناحيه سند غريب است ،از ميان متامى صحابه تنها يك راوى دارد كه
عبداللّٰه بن مسعود است و در طبقه دوم و سوم (تابعين و تبع تابعين) دو دو راوى
دارد .از ناحيه منت شاهدى در قرآن براى آن رساغ نداريم ،در قرآن به زمان بندى
رشد جنين و مدت هر مرحله اشاره اى نشده .حديث رشح و تفصيل قرآن است ،از
نظر محققين روايتى كه با منت قرآن همخواىن نداشته باشد مدار اعتبار نيست ،از
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نظر محققين روايات غريب نيز كه مؤيدى در احاديث صحيح و شاهدى در قرآن
برايش يافت نشود بايد با احتياط بيشرت مورد استناد قرار گريند ،مخصوصاً اگر به
مسائل مهم اعتقادى و احكام پرداخته باشد .در اين روايت مطالبى را مشاهده مى
كنيم كه با مباىن مهم اعتقادى ارتباط مى گريد ،برخى از بخشهاى اين روايت به
موضوع مهم قضاء و قدر پرداخته ،در اين رابطه مسلامنان به سه گروه تقسيم شده
اند :جربيه ،قدريه و اهل سنت و جامعت ،گروه جربيه اين روايت را نه تنها معترب
گرفته بلكه مبناى مسلك خود ساخته اند ،قدريه آن را منى پذيرند و قابل اعتبار منى
خوانند ،اهل سنت و جامعت با آن برخورد محتاطانه دارند ،نه با تعبري جربيه از اين
روايت موافق اند و نه با تعبري قدريه .در چنين مواردى هر گز منى توان به روايات
غريب استناد كرد.
آقاى سها بيان قرآن را با نظر جالينوس مقايسه كرده و به قضاوت نشسته؛ وىل
قضاوت خيىل دور از انصاف و جداً نفرت انگيز ،مى گويد :جالبرت از همه اينست که
بدانيد اين گفته ی قرآن در مورد رشد جنين از قرنها قبل از اسالم در جوامع آن
زمانها رايج بوده است .گالن ( جالينوس) پزشک مشهور يونانﯽ در حدود  150سال
پس از ميالد (  450سال قبل از محمد) در ترکيه نوشته است که " :خلقت جنين به
چهار مر حله تقسيم مﯽ شود .مرحله ی اول که شکل منﯽ ( معادل نطفه ) غالب
است ...وقتﯽ با خون پر شد ( معادل علقه) و هنوز قلب و مغز و کبد ساخته نشده
اند و بﯽ شکل است ولﯽ دارای جسميت است و اندازه ی قابل مالحظه ای دارد اين
مرحله ی دوم است و شکل گوشت دارد ( معادل مضغه) نه منﯽ  ...مرحله ی سوم
بدنبال مﯽ آيد  ...که در آن سه جزء مشخص ،يک طرح کلﯽ ورای همه قسمتهای
ديگر قابل مشاهده است ،پيدايش سه جزء مشخصرت را واضح مﯽ بينﯽ ،معده را
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مبهمرت و دست و پاها را .سپس آنها شاخه ( بر جستگﯽ که دستها يا پاها را مﯽ
سازند)توليد مﯽ کنند .در چهارمين و مرحله ی نهائﯽ همه ی قسمتهای اندام ها
مشخص شده اند ...سپس ادعاء مى كند :بنظر مريسد که اين انديشه های گلن (
جالينوس) از طريق تجارت و روابط ديگر از ترکيه به رسزمين های ديگر از جمله
عربستان رسيده و محمد اينهارا بطور ناقص شنيده و بطور ناقص در قرآن آورده
است که البته برای يک انسان امر طبيعﯽ است ،نه برای خدا.
در پاسخ اين قضاوت متعصبانه و سطحى نگرانه بايد گفت :اگر شام محمد
عليه السالم را به عنوان يك نابغه؛ نه يك پيامرب نيز قبول كنيد و اعرتاف مناييد كه او
اين توامنندى و استعداد و فهم علمى را داشت كه آراء محققينى چون جالينوس را
هضم كند و پس از آرايش و پريايش مناسب ارائه منايد و براى پريوان خود قابل فهم
سازد ،شام را مالمت نخواهيم كرد و آن را ناىش از شناخت ناقص تان از عظمت
شخصيت او و علو و بلندى پيام او تلقى خواهيم كرد ،اما شيطان تان راىض منى شود
شام به آن اعرتاف كنيد و اجازه منى دهد بر اين حقيقت صحه بگذاريد ،شام را به
انكار از حق ،تحريف حقيقت ،دروغ و اتهام و افرتاء وامى دارد .امروز هر دانش
آموز صنوف ابتدايى طب مى داند كه نظريه جالينوس مناسب زمان او بود و از آن
چه انسان امروزى از مراحل رشد جنين مى داند فرسخها فاصله دارد ،اما بيان قرآن
در باره تكوين جنين ،محلهاى استقرار سه گانه آن در بطن مادر ،مراحل مختلف
رشد آن كامالً و صد در صد با آخرين دستآوردهاى علمى جنين شناىس مطابقت
دارد.
جناب سها را به عطف توجه به دياگرام مورد استناد خودش دعوت مى كنم،
اين بخش را كمى با دقت بنگر:
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آيا در
اين
اشكال
چيزى شبيه يك طفل در مقياس كوچك را مشاهده مى كنى؟!! آيا ادعاء جناب عاىل
مبنى بر اين كه بافتها و جهازهاى جنين از اول وجود داشته و پس از هفته هشتم
به رسعت رشد مى كند!! صد در صد مغاير اين دياگرام نيست؟ اعرتاف و عدم
اعرتاف تو در برابر آن چه علم به آن دست يافته؛ هيچ اهميت و ارزىش ندارد ،علم
با الفاظ رصيح بر بيان قرآن صحه مى گذارد و مى گويد :ساخت و ساز متامى اعضاء
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و جهازهاى جنين؛ هر يىك در مرحله خاىص آغاز و به تدريج به سوى تكميل شدن
پيش مى رود.
اين هم اشكال دقيق مراحل رشد جنين در رحم مادر:

در اين اشكال از راست به چپ در اولين شكل جنين را به اندازه دانه ارزن
روى انگشت مى نگريد ،در شكل دوم آنرا معلق و اويزان از جدار رحم ،در شكل
سوم و چهارم شبيه كتله گوشت ،پس از آن تا آخرين شكل به تدريج سوى طفل
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مكمل االعضاء پيش رفته و فقط قبل از تولد به گونه طفل مكمل منايان شده .و اين
كامالً و به گونه دقيق بيان قرآن را به منايش مى گذارد.
مناى بزرگرت جنين معلق از جدار رحم در هفته سوم چنين است:

کالم آخر يىك از معرتضين
نقاد؛ انتقادات ميان تهى و ىب مايه اش را با (کالم آخر) به پايان مى برد و مى
نويسد :قرآن کريم رسشار از ىب دقتى ها ،تناقض ها ،ناهمسازى ها ،حشوها و غريه
است .فرد مى تواند صد ها مورد از اين تناقضات ،اشتباهات ،ناهمسازى ها را در
قرآن بيابد .موارد باال مشتى بود منونه ى خروار .با اين حال هنوز هم قرآن براى اهل
اميان بسان معجزه اى مى منايد .آيا اين خود معجزه نيست؟
جناب ناقد! تو در رابطه به قرآن عظيم الشأن و پيام آور جليل القدرش اين
همه الفاظ مبتذل ،ركيك ،پوچ ،دور از ادب و اخالق را به كار برده اى ،با متامى
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الاباىل گرى و عدم اعتناء به اين كه امروز يك و نيم مليارد انسان روى زمين قرآن را
كتاب مقدس الهى مى شامرند و محمد عليه السالم را پيامرب خدا ،تعداد كساىن كه
همين امروز بنابر محبت شديد به پيامرب عليه السالم؛ براى خود و اوالدشان نام
محمد و فرزندان و نواسه هايش (عبداللّٰه ،قاسم ،زينب ،رقيه ،ام كلثوم ،فاطمه،
حسن و حسين) را انتخاب كرده اند به صدها مليون مى رسد!!
گامن منى كنم الفاظ تو به گونه واقعى احساسات دروىن ات را منعكس مى
كند ،دشوار است انساىن كه ذره اى از خرد و عقل در مغزش و عدل و انصاىف در
ضمري و وجدانش باشد قضاوىت به اين دنائت و سفاهت در باره كتاىب به اين عظمت
و شخصيتى به اين بزرگى داشته باشد .بيا من نيز احساس دروىن ام را در رابطه به
قرآن با تو رشيك سازم ،احساىس كه متصل تكميل تفسري د قرآن پلوىش و ترجمه و
تفسري آخرين آيه به من دست داد و آن را در هامن روز در چند سطرى انعكاس
داده ام؛ به اين رشح:
"من به تاريخ  13ميزان  1391هـ ش از نوشنت تفسري (د قرآن پلوىش در هشت
جلد) فارغ شدم ،با ترجمه و تفسري آخرين آيه و در حاىل كه اشك امتنان ،شكر و
شادى از چشامنم جارى بود ،برخاستم تا به منظور اداء سپاسگزارى و شكر؛ دو
ركعت مناز بخوانم ،در منازم خيىل گريستم ،چنان احساس مى كردم كه امروز و با
تكميل اين تفسري به بلندترين قله متامى آرمانهاى زندگى ام رسيده ام ،و امروز
بزرگرتين آرمانم تحقق يافته ،سلول سلول قلبم از احساس امتنان و شكر لربيز بود،
الفاظى را منى يافتم كه با آن احساساتم را بيان كنم و مراتب امتنانم را اظهار دارم،
اشكهايم آن را ترجامىن مى كرد ،شبيه اين حالت آنگاه برايم پيش آمد كه نريوهاى
شوروى از مرز شامىل كشور بريون رفتند و متصل عبور آخرين رسباز شوروى از مرز؛
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فرمانده كل قواى شوروى در افغانستان جرنال گراموف آن طرف پل حريتان به
خربنگاران گفت :تجاوز بر افغانستان اشتباه بزرگ بود ،مسكو چنين اشتباهى را بارى
ديگر تكرار نخواهد كرد!! با شنيدن اين خرب به سجده رفتم ،در حاىل كه ديده هايم
از شك لربيز بود ،اشك شادى و امتنان ،در متام آن روز حالتى عجيب داشتم ،هيچ
كىس گامن منى كرد كه نريوهاى مغرور شوروى به اين زودى به دست مجاهدين
افغان با چنين شكستى روبرو و با رسافكندگى از افغانستان خارج شوند!! و آنگاه
فرمانده قواى اشغالگر شوروى در اثناى خروج از افغانستان؛ تجاوز بر اين كشور را
اشتباه بزرگ بخواند!! اما من همواره اين اميدوارى را داشتم كه پروردگارم اين آرمان
را برآورده خواهد كرد ،و از لطف و عنايت وى شاهد اين روز خواهم بود .در آن
روز يىك از آرمانهاى بزرگ زندگى ام تحقق يافته بود ،همين گونه در اين روز نيز
تحقق يىك ديگر از آرمانهاى بلند و باالى زندگى ام را شاهد بودم ،اين آرمان كه
سعادت ترجمه قرآن و تفسري هر چند مخترص آن را حاصل كنم ،مرصوفيت هاى
شديد اين فرصت را منى داد ،پس از تجاوز امريكا بر افغانستان و اعالن جهاد عليه
اشغالگران به مبارزه رسى وادار شدم ،تحت تعقيب بودم ،از سوى كوماندوهاى
امريكايى؛ مجهز با آخرين مادل وسائل ،از زمين با كوماندوها و از باال با سيتاليتها و
طياره هاى جاسوىس مجهز به كامره هاى حساس ،وسائل ثبت مكاملات مخابروى و
راكتهاى رهربى شده .تالشهاى مكرر و مسلسىل براى ترور و دستگريى ام صورت
گرفت ،امريكايى ها نامم را به عنوان تروريست در فهرست سياه شان درج و اعالن
كردند كه جائزه رسم چند مليون دالر خواهد بود ،از طياره درون مورد حمله راكتى
قرار گرفتم ،دو بار كوماندوهاى امريكايى در حاىل به حول و حوش محل اقامتم
رسيدند كه من آنها را مى ديدم و صداى شان را مى شنيدم ،مبارزه علنى برايم گران
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و دشوار گرديد ،مجبور شدم مالقاتهاى باملواجه را محدود كنم ،و استفاده از تيلفون
و مخابره را ترك كنم ،و ارتباطاتم را در ارسال نامه ها محدود منايم ،هر چند
مصاحبه ها ،اعالميه ها ،پيامها ،نامه ها ،نوشته هاى تحليىل در رابطه به رودادها و
وضعيت سياىس ،نظامى و اجتامعى كشور تا حدى زياد مرا بخود مشغول كرده بود،
اما در كنار متامى اين مرصوفيتها رشائطى برايم فراهم گرديد كه براى مطالعه و
نوشنت نيز وقت فارغ داشته باشم ،در اين مدت بيش از چهل كتاب نوشتم ،كه بايبل
در روشنايى قرآن ،حكمة البارئ (رشح بخارى) ،روايات متضاد و اختالفات مذهبى،
ساينس و اعجاز علمى قرآن ،و تفسري د قرآن پلوىش در هشت جلد ضخيم در ضمن
آنها اند .گامن منى كردم كه فرصت و امكان تكميل اين تفسري را خواهم داشت ،در
جريان دوازده سال گذشته هر لحظه آن را به گونه اى سپرى كرده ام كه منى دانستم
ساعتى بعد تر با چه پيش آمدى روبرو خواهم شد ،دشمن بر محل اقامتم حمله
خواهد كرد ،درگريى پيش خواهد آمد ،اين اطالع را دريافت خواهم كرد كه دشمن از
موقعيتم مطلع شده و الزم است به محىل ديگر بروم؟! . . . ،شايد از اين بتوانيد
چگونگى وضعيتم را تا حدى درك كنيد كه من در اين مدت چند سال در بيش از
چهل محل جداگانه اقامت كرده ام ،در برخى چند روز ،در برخى چند هفته ،و در
برخى چند ماه ،باوجود متامى اين تهديدها ،مخاطرات و محدوديتها؛ پروردگارم مرا
مورد فضل و رعايتش قرار داده و اين سعادت و توفيق را عنايت كرد كه تفسري
پلوىش را تكميل كنم .باور كنيد پس از تكميل تفسري هر سوره چنان احساس كرده ام
كه سينه ام از علم و اميان مشحون و لربيز شده ،روشنى اى به دمل راه يافته كه
سلول سلولش را روشن كرده ،و به حقائقى بزرگ و سرتگ دست يافته ام كه از هيچ
راهى ديگر منى توانستم به آن نائل شوم .اين را نيز قابل يادآورى مى شامرم كه من
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شصت و چهار سال قبل در ماه ميزان سال 1327هـ ش متولد شدم ،هنوز هژده سامل
بود كه وارد مبارزه شدم ،از نخستين شب تأسيس نهضت جوانان مسلامن تا امروز
در چهل و پنج سال گذشته؛ زندگى ام توأم با فراز و نشيبها ،تهديدها و خطرها،
سختى ها و دشوارى ها ،زندان ،هجرت ،جهاد . . . ،سپرى شده ،متامى حكومت هاى
چهار دهه اخري كابل و حاميان بريوىن شان ،در پى ترور و دستگريى ام بوده و
تالشهاى زيادى پيدا و پنهان در اين راستا داشته اند ،هفت بار در چند مرتى ام
راكتها اصابت كرده و مبها منفجر گرديده؛ يك بار پنج جنگنده جيت روىس بر محل
اقامتم ىس و دو راكت و بم فروريختند ،در حاىل كه من در داخل خانه بودم ،يىك از
ديوارهاى خانه ويران گرديد ،زماىن كه از خانه بريون رفتم در سمت راست و چپم
راكتها و مبها اصابت كرد ،اما پروردگارم مرا حفظ كرد . . . ،در همين زندگى پر خم و
پيچ و با اين همه دشوارى ها؛ پروردگارم به من توفيق داد تا متامى اين سالهاى را
در پرتو قرآن سپرى كنم ،در اين مدت هر روز حد اوسط بيش از پنجصد آيه قرآن را
در منازها و خارج از مناز تالوت كنم ،شايد در متامى اين سالهاى طوالىن چند روزى
نيز چنان سپرى نشده باشد كه اين مقدار را تالوت نكرده باشم .دو ثلث قرآن
(بيست جزء) را حفظ كرده ام ،خيىل از بخشهايش را در اجتامعات درىس و تربيتى
تفسري كرده ام ،و اينك در حاىل به سعادت اكامل تفسري پلوىش نائل شدم كه سال
شصت و پنجم عمرم را آغاز مى كنم.
من در همه چيز زندگى ام مرهون اين كتاب هادى و رهنامى انسان در متامى
ابعاد زندگى اش هستم ،آن كه به زندگى معنى مى بخشد و به روح و روان جال ،و
پرده ها را از ديده هاى انسان برمى دارد و شناخت خود ،جهان و آفريدگارش را
براىش مقدور مى سازد ،همه چيز را از قرآن آموخته ام ،پروردگارم را در پرتو قرآن
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شناخته ام ،پيامربم را در آينه قرآن شناخته ام ،و فهميده ام كه حامل اين كتاب با
عظمت تنها يك پيامرب اولوالعزم مى تواند باشد ،من در اين كتاب مقدس الهى بيش
از دو صد آيه را چنان يافته ام كه هر يىك اعجاز بزرگ علمى و حريت آورتر از متامى
معجزات بزرگ پيامربان گذشته است .اعجاز علمى كه هر انسان عاقل و خردمند را
به اين اعرتاف واميدارد كه اين قرآن بدون هيچ شك و ترديدى كتاب خداست كه بر
پيامربش محمد عليه السالم نازل كرده ،من انسان را در روشنايى قرآن شناخته ام،
فطرتش ،ساختار روحى اش ،مشخصاتش و امتيازش از ديگران ،آغاز و انجامش،
عوامل شقاوت و سعادتش ،و اسباب عروج و زوالش را قرآن به من آموخته است،
هيچ كىس از هيچ طريقى منى تواند انسان را به گونه اى دقيقاً معرىف كند كه قرآن
معرىف كرده است .من اين عامل گسرتده را در روشنايى قرآن شناخته ام ،از قرآن
آموخته ام كه آسامنها و زمين چگونه آفريده شده اند ،آغازش چگونه بود و پايانش
چه خواهد شد ،تنها كىس مى تواند زيبايى ،نظم و هدفمندى موجود در هر سمت
و سوى عامل و تنسيق و وحدت و هآمهنگى دقيق ميان پديده هايش را به گونه
درست و صحيح توجيه و تعبري كند كه در پرتو قرآن به آن بنگرد ،از طريقى ديگر؛
تعبري دقيق اين زيبايى هاى دل انگيز ،اين نظم و هدفمندى دقيق ،اين وحدت،
تنسيق و هآمهنگى ميان متامى پديده هاى عامل براى احدى مقدور و ممكن نيست".

هفتاد بار مغالطه و هفتاد من دروغ،
آغازش مربوط توزيع مرياث
يىك ديگر از قامش اين ناقدان ىب مايه ادعاء كرده كه در قرآن هفتاد مورد قابل
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نقد و اعرتاض وجود دارد!! وقتى فهرست اعرتاضاتش را مطالعه كردم ديدم كه او
هفتاد بار و هفتاد من دروغ گفته و مرتكب مغالطه ها و تحريف هاى خيىل قبيح و
نفرت انگيز شده .او در رس فهرست اعرتاضاتش به نقد توزيع مرياث از ديدگاه قرآن
پرداخته ،با كمى دقت در اعرتاضش متوجه مى شويد كه چون ناقد ناآگاه از قرآن و
ىب خرب از آداب و مقتضيات نقد ياوه رسايى كرده ،متامى اعرتاضاتش چنان اند كه از
يك سو عدم دركش را از قرآن و از سوى ديگر عدم دقتش را در ارائه نقد به منايش
مى گذارند ،مى نويسد:
(سوره  4آيه  )12-11و (سوره  4آيه  )176در مورد قوانين وراثت صحبت
ميکند .اگر يک مرد فوت شود ،و از او سه دخرت و دو والد و يک همرس باقﯽ مباند؛
دخرتان  3/2سهم ،والد ها  3/1سهم (هردو بر اساس سوره  4آيه  )11و همرس 8/1
سهم (بر اساس سوره  4آيه  )12از ارث را دريافت ميکند که از ميزان ارث بيشرت
ميشود.
مثال دوم ،مردی فوت ميشود و از او يک مادر و يک همرس و دو خواهر باقﯽ
ميامند ،مادر  3/1سهم (سوره  4آيه  )11همرس ( 4/1سوره  4آيه  )12و خواهران
( 3/2سوره  4آيه  )176که مجموع آنها  12/15کل ارث است.
در پاسخ به اين اعرتاض بيهوده بايد گفت :بياييد قبل از همه آيات مورد بحث
را از نظر بگذرانيم تا ديده شود اعرتاض ناقد وارد است يا غري وارد و آيا آيات هامن
چيزى را افاده مى كند كه ناقد ادعاء كرده يا او حقيقت را تحريف كرده ،مرتكب
مغالطه فاحش شده و يا مطلب وارونه از آن گرفته ،آيات اينها اند:
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ۡ ۡ َ
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َ
فلهن ثلثا ما ترك ۖ ِإَون كانت وحِدة فلها ٱلنِصف وألِ بويهِ ل ِك ِل و ِح ٖد ِمنهما
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َ ۡ ُ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ ُ ۡ َ ۡ ٗ َ َ ٗ َ ّٰ َ ّٰ َ َ َ
ان َعل ًِيما َح ٗ
ِكيما *
تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ف ِريضة ِمن ٱللهِ ۗ إِن ٱلله ك
النساء11 :
خداوند درباره فرزندان تان به شام توصيه مى كند كه بهره مرد چون بهره دو زن
باشد ،اگر آنان همه دخرت و ( دو و يا) بيشرت از دو بودند ،دو سوم تركه بهره شان
باشد ،و اگر يك دخرت بود؛ نصف تركه از آن او باشد ،و براى هر يىك از پدر و مادرش
يك ششم تركه باشد؛ اگر داراى فرزند بود ،و اگر فرزند نداشت و پدر و مادرش
وارثان او بودند؛ يك سوم تركه از آن مادر باشد ،و اگر داراى برادران (و خواهران)
بود؛ يك ششم از آن مادرش باشد ،البته پس از انجام وصيتى كه سفارش داده و بعد
از اداء قرض ،شام منى دانيد كه كدام يىك از لحاظ منفعت به شام نزديك تر است؛
پدران و مادران تان يا فرزندان تان ،اين فريضه الهى است و خداوند داناى باحكمت
است.
رهنمودهاى اين آيه مباركه در رابطه به توزيع مرياث اينها اند:
• سهم پرس به اندازه سهم دو دخرت است.
• اگر پرس نداشت و تنها دخرتان از او مانده بود؛ دو باشند يا بيشرت از دو؛ دو
سوم تركه از آنان مى باشد.
• اگر يك دخرت باشد نصف مرياث از او مى باشد.
• در موجوديت اوالد به هر يىك از مادر و پدر يك ششم مرياث مى رسد.
• و اگر اوالد نداشت و تنها مادر و پدر وارثانش بودند؛ يك سوم مرياث به مادر
و بقيه به پدرش مى رسد.
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• و اگر برادران داشت يك ششم مرياث به مادرش مى رسد و بقيه همه به پدر
تعلق مى گريد ،در موجوديت پدر به برادران و خواهران سهمى منى رسد .چون پدر
خود متكفل اوالد است و پس از وفاتش متامى دارايى اش به ورثه اش به شمول
خواهران و برادران ميت مى رسد.
• قبل از توزيع مرياث وصيت ميت انجام و قرضه هايش تأديه مى گردد.
• تذكر وصيت و آن هم به گونه مكرر نشان مى دهد كه وصيت در توزيع
مرياث از اهميتى خاص برخوردار است ،با وصيت مشكل آن عده اقارب ميت حل
مى گردد كه از لحاظ قانوىن سهمى مشخص در مرياث ندارند ،صاحب مال مى تواند
در يك سوم مالش در ابطه به اقارب مستمند و نيازمندش وصيت كند.
• اگر توزيع مرياث به صوابديد شام گذاشته شود ،خود سهم هر يىك از اقارب
دور و نزديك تان را تعيين كنيد؛ بگوييد سهم هر يىك را چگونه تعيين مى كنيد؟ در
تعيين اسهام چه چيزى را مالك و معيار مى گرييد؟ قرابت يا منفعت؟ پدر را قريبرت
و مفيدتر مى گرييد يا پرس را؟ سهم كدام يىك را بيشرت و از ىك را كمرت تعيين مى
كنيد؟ براى تان مقدور و ممكن نيست كه در اين رابطه قضاوت حكيامنه و عاملانه
داشته باشيد.
• اين اسهام از سوى پروردگارى مقرر شده كه داناى با حكمت است و هر حكم
و فيصله اش مبتنى بر حكمت و علم.
مغالطه عمدى يا اشتباه ناىش از عدم فهم ناقد در اين است كه او سهم دو
سوم را در حاىل به حساب دخرتان گرفته كه در كنار شان پدر و مادر نيز وجود
دارند ،در حاىل كه اين سهم در صورىت به دخرتان تعلق مى گريد كه تنها آنان وارث
باشند ،اگر ميت در كنار فرزندان؛ پدر و مادر نيز داشته باشد در آن صورت سهم هر
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يك مادر و پدر يك ششم است و بقيه مربوط فرزندان .بناءً اين ادعاء ناقد يك
مغالطه است كه مى گويد" :اگر يک مرد فوت شود ،و از او سه دخرت و دو والد و
يک همرس باقﯽ مباند؛ دخرتان  3/2سهم ،والد ها  3/1سهم (هردو بر اساس سوره 4
آيه  )11و همرس  8/1سهم (بر اساس سوره  4آيه  )12از ارث را دريافت ميکند که
از ميزان ارث بيشرت ميشود" ،در حاىل كه سهم دخرتان در اين صورت  3/2نه بلكه
 24/13مى شود ،توزيع مرياث در اين صورت اين گونه است :پدر يك ششم ،مادر
يك ششم ،همرس يك هشتم ،بقيه از سه دخرت .كه اين بقيه  24/13مى شود ،يعنى
مجموع مال مرياث به  24سهم توزيع گرديده ،چهار سهم به مادر ،چهار سهم به
پدر ،سه سهم به همرس و بقيه سيزده سهم به دخرتان تعلق مى گريد.

چرا سهم پرس دو برابر سهم دخرت است؟
برخى از نقادان كم مايه و نافهم اين اعرتاض را نيز دارند كه چرا در مرياث؛
سهم پرس دو برابر سهم دخرت است ،عده مكار و فريبكار كه خود را مدعى
خودخوانده دفاع از حقوق زنان جلوه مى دهند؛ بر اين توزيع اعرتاض مى كنند؛
بدون توجه به اين كه توزيع مرياث بخىش كوچك از نظام كامل و جامع اقتصادى در
اسالم است ،بحث در اين رابطه بايد در إطار و نطاق متامى نظام صورت گريد ،نه به
گونه مستقل و جدا از سائر بخشها .در نظام اقتصادى اسالم زن از مكلفيت هاى
اقتصادى فارغ است ،و اين در حاىل است كه مدارك مختلف كسب رسمايه را در
اختيار دارد ،از شوهر و اقاربش مرياث مى برد ،مهر دلخواهش را بدست مى آورد،
رسمايه هايش را به كار مى اندازد ،حق كسب و كار را دارد ،و مى تواند از اين
طريق عوائد داشته باشد ،باوجود آن هم در خانه پدرش و هم در منزل شوهرش
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متامى مصارفش بر دوش ديگران است!! پدر و شوهر ذمه وار مصارف ماىل و اعاشه
و اباته اوست!! مگر متامى اينها امتياز خاص و فوق العاده به زن نيست؟!! تنها
انسان نافهم و ىب عقل اين را تبعيض در حق زن خواهد خواند!! الزم بود بگويند:
سهم مرد اندك و بارش سنگين تر است ،بايد زن در حمل اين بار سنگين او را يارى
كند و برخى از مكلفيت هاى ماىل را به عهده بگريد!! كم از كم بايد نسبت به مرد
دلسوزى داشته و به طيب خاطر از بار او بكاهد!! وىل خداى حكيم و عليم همين را
مناسب ديده ،تقاضاى بازوان نريومند مرد همين است كه بارش نسبت به زن
سنگينرت باشد.
ناقد در رابطه به آيه 12نيز مرتكب مغالطه و اشتباه شده ،بياييد در برابر اين
آيه نيز كمى درنگ كنيم:
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َ َ َ ُ َ ً َ َٰ َ َ ُ َ ُ ٞ
َ َ
ب ِ َها أ ۡو ديۡ ٖن ۗ ِإَون كان رجل ي
ورث كللة أ ِو ۡٱم َرأة َولهۥ أخٌ أ ۡو أخ ٞت فل ِك ِل َو ِح ٖد ِمنۡ ُه َما
ُُ
َ َ
ُ ُ ُ َ َ ْ ََۡ
ۡ
َ َٰ َ َ ُ َ ُ
س فإِن كانُوا أكث َر ِمن ذل ِك ف ُه ۡم ش َركاء فِي ٱلثل ِث ِم ۢن َبع ِد َو ِصي ٖة يُوص َٰي ب ِ َها
ٱلسد
َ
ٗ
َ
أَ ۡو َديۡن غ ۡي َر ُم َضار َو ِصية ِم َن ٱللّٰهِ ۗ َوٱللّٰ ُه َعل ٌ
ِيم َحل ٞ
ِيم * النساء12 :
ٖ
ٍ
و براى شام نيمى از آن چيزى است كه همرسان تان به مرياث گذاشته ،اگر فرزندى
نداشته باشند ،اگر فرزندى داشتند؛ براى شام يك چهارم تركه است ،البته پس از
انجام وصيتى كه سفارش داده و بعد از اداء قرض ،براى زنان تان يك چهارم چيزى
است كه شام به مرياث گذاشته ايد؛ اگر فرزندى نداشتيد و اگر فرزندى داشتيد؛ براى
آنان يك هشتم تركه است ،پس از انجام وصيتى كه سفارش مى دهيد و بعد از اداء
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قرض ،و اگر مردى كه از او ارث برده مى شود كَاللَه باشد (پدر و فرزندى نداشت) و
يا چنين زىن ،و او برادر يا خواهرى داشت؛ براى هر يىك از آنها يك ششم است ،و
اگر بيش از اين باشند همه در يك سوم با هم رشيكند ،البته پس از انجام وصيتى كه
سفارشش داده مى شود و بعد از اداء قرض ،وصيت و وامى كه زيانبار نباشد،
وصيت و سفارىش از سوى خدا؛ و خداوند داناى شكيباست.
رهنمودهاى اين آيت اينها اند:
• اگر زىن مى مريد؛ در حاىل كه اوالد ندارد؛ نيمى از مالش به شوهرش مى رسد.
اگر اوالد داشت سهم او يك چهارم است.
• در نبود اوالد يك چهارم تركه ميت مرد به همرسش مى رسد و در صورت داشنت
اوالد سهم او يك هشتم است.
• اگر ميت مرد يا زن؛ نه پدر داشت و نه اوالد؛ تنها برادر و خواهر مادرى
داشت؛ به هر يىك يك ششم تركه مى رسد؛ اگر شامر برادران و خواهران بيش از اين
باشد به همه مشرتكاً يك سوم تركه مى رسد .خواهر و برادر يا اعياىن ( از پدر و مادر
مشرتك) ،يا عالىت (تنها از پدر مشرتك) و يا اخياىف (تنها از مادر مشرتك) مى باشد ،از
روايات فهميده مى شود كه در اين جا برادر و خواهر اخياىف مراد است.
• پس از تكفين ميت نخست ديون او اداء مى شوند ،بعد وصيتش در يك سوم
مالش ،سپس به هر وارىث سهمش سپرده مى شود.
• متوجه باشيد كه نه در وصيت به كىس زيان برسانيد و نه در رابطه به وام و
َدين ،مبادا ورثه نيازمند و محتاج را ناديده گرفته و در باره كىس وصيت كنيد كه
نيازمند نيست ،مبادا در رابطه به قرضه ها اظهارات نادرست و خالف واقع داشته
باشيد.
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در احاديث رهناميى هاى مزيدى در رابطه به مرياث مى يابيم كه خالصه آن
چنين است:
• هر چه پس از تأيه اسهام تعيين شده باقى مى ماند؛ بايد به خويشاونداىن داده
شود كه سهم معينى در مرياث ندارند ،و در رشيعت به نام (عصبه) ياد مى شوند،
به كىس كه بيش از ديگران با ميت قرابت دارد.
• كافر و مسلامن از همديگر چيزى به مرياث منى برد.
• قاتل در مال مقتول مستحق مرياث منى باشد.
آيه ديگر مورد بحث ناقد اين است:
َ َٰ ُ
ّٰ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َٰ ُ َ
َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َٰ ُ َ ِ َ
َ
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ي
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ۖ
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ِ
ٱل ِذين ءامنوا يقتِلون في ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َٰ ُ ْ َ َ َ َٰ
َٰ
َ َ َ ً
َ َ َ
فقتِلوا أ ۡول َِياء ٱلش ۡي َط ِن ۖ إِن ك ۡيد ٱلش ۡي َط ِن كان ض ِعيفا * النسا76 :
از تو فتوى مى طلبند؛ بگو :خداوند در باره كالله (كىس كه نه فرزند دارد و نه
پدرش زنده است) به شام فتوى مى دهد؛ اگر مردى ُمرد و فرزندى نداشت و داراى
خواهرى بود ( پدرى و مادرى ،يا پدرى)؛ براى او نصف تركه است ،و او متامى تركه
خواهرش را به ارث مى برد اگر فرزندى نداشت ،و اگر آنها دو (خواهر) بودند؛ براى
آنها دو سوم امواىل است كه به مرياث گذاشته؛ و اگر آنان برادران و خواهران باشند؛
براى مرد به اندازه سهم دو زن است ،خداوند براى تان بيان مى كند تا گمراه نشويد،
و خداوند از هر چيزى به خوىب آگاه است.
چنانچه مشاهده مى كنيد در اين جا چگونگى توزيع مرياث كىس توضيح شده
كه نه فرزند دارد و نه پدرش زنده است ،تنها برادران و خواهران دارد ،اگر يك
خواهر داشت نصف تركه از اوست ،و برادر؛ وارث متامى مرياث خواهرش مى باشد،
اگر مرياث به دو خواهر مانده بود دو سوم از آن آنها مى باشد ،و اگر به بيش از يك
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برادر و خواهر به مرياث مانده بود سهم مرد دو برابر سهم زن مى باشد .در پايان
آيه آمده است كه اين توزيع از سوى پروردگارى است كه به خري و مصلحت شام
خوب آگاه است.
ناقد در رابطه به اين آيات نيز مرتكب مغالطه شده و مى نويسد :مثال دوم،
مردی فوت ميشود و از او يک مادر و يک همرس و دو خواهر باقﯽ ميامند ،مادر
 3/1سهم (سوره  4آيه  )11همرس ( 4/1سوره  4آيه  )12و خواهران ( 3/2سوره 4
آيه  )176که مجموع آنها  12/15کل ارث است.
ناقد مغالطه كار به تحريف و دروغ پناه برده و در محاسبه خود سهم خواهران
را در موجويت مادر؛ دو سوم تركه گرفته و بر آيه  176سوره النساء استناد كرده ،در
حاىل كه مطابق اين آيه سهم خواهران در صورىت دو سوم است كه ميت كالله بوده؛
نه فرزند دارد و نه پدرش زنده است ،تنها برادران و خواهران دارد ،اگر مرياث به دو
خواهر مانده بود؛ دو سوم از آن آنها مى باشد و بقيه به سائر ورثه مى رسد ،بناءً
اگر مردى وفات مى كند و از او يک مادر و يک همرس و دو خواهر باقﯽ ميامنند،
توزيع مرياث مطابق محاسبه غلط ناقد نه بلكه اين گونه صورت مى گريد :مادر يك
سوم ،همرس يك چهارم ،بقيه از خواهران .يعنى مرياث ميت به دوازده سهم مساوى
تقسيم گرديده؛ چهار سهم به مادر ،سه سهم به همرس و پنج سهم به خواهران مى
رسد.

چند فرشته برای مريم فرستاده شده بودند؟
ناقد زير اين پرسش مى نويسد . . . :قرآن در مورد باردار شدن مريم و ميالد
مسيح در (سوره  3آيه  42و  )45راجع به چندين فرشته صحبت ميکند اما در (سوره
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 19آيه  )21-17تنها از يک فرشته صحبت ميکند.
در پاسخش مى گوييم :در همين آيات با وضاحت كاىف آمده است كه نخست
چند فرشته؛ يكجا و يا جدا جدا و در وقفه هاى زماىن و غرض مژده تولد مسيح به
مريم نزدش رفته اند و بار ديگر يك فرشته به نام روح (كه معمو ًال جربئيل به اين نام
ياد شده و مأموريت او و فرشته هاى تحت فرمانش بخشيدن روح و جان به
مخلوقات است) .اين فرشته در سيامى يك انسان نزد او رفته ،به من بگو :چه غرىض
را با طرح اين پرسش ىب مورد دنبال مى كنى؟!! و در كجاى اين آيات تعارض و
تناقىض را رساغ داشته اى؟!! آيا انگيزه اى جز مغالطه دارى؟!!

چند باغ در بهشت وجود دارد؟
ناقد زير اين پرسش؛ بذله گويى منوده و چنان وامنود كرده كه بيان قرآن در
رابطه به تعداد باغهاى بهشت متعارض است!! مى نويسد :در (سوره  39آيه ،73
سوره  41آيه  ،30سوره  57آيه  ،21سوره  79آيه  )41تعداد بهشت يك و در (سوره
 18آيه  ،31سوره  22آيه  ،23سوره  35آيه  )33زيادتر آمده!!
جناب ناقد! بيان قرآن در رابطه به جنت (بهشت) و تعداد آن به پيامنه اى
واضح و روشن است كه فقط افراد خيىل نافهم در رابطه به آن دچار سوء تفاهم و
مغالطه خواهند شد!! جنت نام است ،نام گاهى بر جنس و نوع اطالق مى شود و
متامى احاد يك نوع را احتوى مى كند ،مثل اين كه بگوييم :خداوند انسان را آفريد،
انسان ناسپاس است ،انسان عجول است . . .در متامى اين موارد نوع انسان مراد
است نه انسان مشخص ،پس جنت گاهى اسم جنس است و متامى جنت ها را
احتوى مى كند نه يك جنت مشخص را ،زماىن كه موضوع بحث مراتب بهشت است
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قرآن آن را داراى هفت باب مى خواند و هدف از آن مراتب بهشت است ،كه مرتبت
و اهميت آن متناسب به مقام و منزلت بهشتيان است ،اما تعداد بهشت ها برابر به
تعداد متامى كساىن است كه مستحق بهشت باشند ،براى هر يىك بهشتى جداگانه و
متناسب به مقام و منزلت معنوى او ساخته مى شود .مى پرسم :تو كه از درك اين
موضوع خيىل بسيط و روشن عاجزى در رابطه به قضاياىى كه ايجاب ظرفيت فكرى
بيشرت و فهم و خرد بيشرت را دارد چه مسريى را خواهى پيمود و در چه وضعى قرار
خواهى داشت؟!!! چه چيزى ترا به اين مغالطه هاى نفرت انگيز واداشته؟ با اين
مستوى منحط فكرى و علمى چگونه جسارت مى كنى در باره كتاىب باعظمت چون
قرآن پر جالل اظهار رأى كنى؛ آن هم اظهار رأيى به اين سخافت و تهافت؟!!

در روز قيامت مردم به چند گروه تقسيم مى شوند؟
نقاد زير اين پرسش به واهمه اش رنگ اعرتاض و انتقاد داده و مى نويسد :در
(سوره  56آيه  )7ادعا ميکند که در روز قيامت مردم سه دسته ميشوند ،اما در
(سوره  90آيات  ،19-18سوره  99آيات  )7-6تنها دو گروه را بر ميشمرد!!
در رابطه به اين موضوع نيز مثل ما قبل آن مرتكب خبط و خطأ شده ،كه براى
تصحيح آن بايد بگوييم:
قرآن در مواردى متامى مردم را در دو دسته كافر و مؤمن؛ زماىن در سه گروه
اصحاب الجنة ،اصحاب النار و اصحاب االعراف ،زماىن در سه گروه اصحاب املشئمة،
اصحاب امليمنة و السابقون؛ تقسيم منوده و زماىن نيز گفته است كه هر گروهى در
امامت امام و رهربش در برابر خدا مى ايستد؛ كه به اين ترتيب شامر اين گروه ها
خيىل زياد خواهد بود ،به اندازه متامى رهربان خوب و بد و امئه صالح و طالح ،در
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متامى تاريخ برشيت!! در اين تقسيم بندى هيچ نوع تعارىض وجود ندارد ،براى آن
كه مردم برويت اميان و عقيد و با توجه به انجام نهايى شان در قيامت يا (مؤمن و
كافر) اند ،يا (بهشتى و دوزخى) ،وىل هم بهشتى ها مراتب مختلف دارند و
هم دوزخى ها ،پس در مورد آنان از يك زاويه عدد دو صدق مى كند و از
ناحيه ديگر عدد بيش از دو.

روح انسان را چه كىس قبض مى كند؟
ناقد ادعاء مى كند :در مورد اينکه چه کىس روح را در هنگام مرگ از انسان مى
گريد نيز تناقىض آشکار وجود دارد ،فرشته مرگ (سوره  32آيه  ،)11فرشتگان (جمع)
(سوره  47آيه  )27و همچنين «اين اللّٰه است که روح را از انسانها در هنگام مرگ
مى گريد» (سوره  39آيه !!)42
جناب ناقد! فهم و برداشتت از اين آيات خيىل ناقص و وارونه است ،ادعايت
كامالً غلط و نادرست است كه در اين آيات تعارىض وجود دارد ،بيا اين آيات و
ترجمه اش را بارى ديگر و با دقت الزم به مداقه بگري ،آيات اينها اند:
ُۡ َ َ ُ ََُ ۡ ۡ َ
َ ُ َُ َ
ُ ُ َُ َ
۞قل َيت َوفىَٰكم ملك ٱل َمو ِت ٱل ِذي ُوكِل بِك ۡم ثم إِل َٰي َربِك ۡم ت ۡرجعون * السجده11:
بگو :هامن فرشته اى مرگ كه بر شام گامرده شده شام را مى مرياند (روح تان را
قبض مى كند) ،سپس بسوى پروردگار تان برگردانده مى شويد.
َ َ َ َ َ َ ۡ ۡ َ ٰٓ َ ُ ۡ َ
َ
َ ۡ َٰ ُ
فك ۡيف إِذا ت َوفت ُه ُم ٱل َمل ِئكة يَض ِر ُبون ُو ُجوه ُه ۡم َوأد َب َره ۡم * محمد27 :
پس چگونه باشد كه فرشته ها روح شان را قبض مى كنند و بر روها و پشتهاى شان
مى كوبند؟!!
ّٰ ُ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ ََ
َ َ ۡ
ُ َ َ ۡ
ۡ ُ
َ
ِين َموت َِها َوٱلتِي ل ۡم ت ُمت فِي منَا ِم َها ۖ ف ُيم ِسك ٱلتِي قض َٰي عل ۡي َها
ٱلله َيت َوفي ٱٓأۡلنفس ح
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َ
َ ََ ُ
ُ ُۡۡ
َ َٰ َ َ َٰ َ ۡ َ َ َ َ
ۡ ۡ َ
ٓأَلي ٖت لِقوٖم َيتفك ُرون *
ٱل َموت َو ُي ۡر ِسل ٱألخ َر ٰٓى إِل ٰٓي أج ٖل م َس ًّم ِۚي إِن فِي ذل ِك
الزمر42 :
خداوند ارواح را به هنگام مرگ شان مى ستاند و آن كه منرده در هنگام خوابش،
پس آن يىك را نزد خود نگهميدارد كه فيصله مرگش صادر شده؛ و بقيه را تا موعد
خاىص برمى گرداند ،يقيناً كه در اين نشانه هاى روشنى است براى آنان كه تفكر مى
كنند.
انتباهى كه هر انسان خردمند و عاقل؛ به زودى و بدون تأخري و تأىن از اين
آيات مى گريد اين است :براى هر انساىن ملك املوىت موظف شده كه در زمان اجلش
روح او را قبض مى كند ،ارواح متامى انسان ها توسط همين فرشته ها و به حكم و
إذن الهى گرفته مى شود ،فرمان مرگ از سوى وى صادر مى شود و فرشته ها به
تعميل فرمان وى مى پردازند.
جناب ناقد ىب تأمل! به من بگو در كجاى اين آيات تعارىض رساغ مى شود؟!!
چرا اين همه كج فهمى ها و مغالطه ،چه كىس را با اين حرفهاى ميان تهى فريب
خواهى داد؟!!

بالهاى فرشته ها
ناقد در اين رابطه مى نويسد :صحيح بخارى ادعا ميکند که جربئيل  600بال
داشت (جلد چهارم بخش  54شامره  )455در حاىل که قرآن در (سوره  35آيه  )1مى
گويد فرشتگان  3 ،2يا  4بال دارند.
در پاسخ او بايد گفت:
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• اوالً :اين كه تعارض روايت با آيت است نه تعارض در منت قرآن و ميان آياتش!!
آيا مى داىن كه قرار اتفاقى متامى محققين و محدثين بر اين است كه روايت
متعارض با قرآن هيچ اعتبارى ندارد و الزم است آن را كنار گذاشت!!
• ثانياً :اين روايت از لحاظ سند غريب است و تنها يك راوى در طبقه دوم
(تابعين) دارد كه نامش زر بن حبيش است ،در طبقه اول (صحابه) گاهى مستقيامً
به عبداللّٰه بن مسعود منسوب شده و گاهى از طريق عبداللّٰه بن عمر به عبد اللّٰه
بن مسعود.
• بال در رابطه به فرشته ها از زمره متشابهات است كه معنى متبادر آن در
چنين مواردى مطمح نظر نبوده و منى توان آن را به معنى متداول آن گرفت ،نه
فرشته ها شبيه پرنده ها اند و نه بالهاى شان شبيه بالهاى پرنده ها .هدف از دو،
سه و چهار بال افاده تفاوت ها در رسعت آنان است نه بيان چگونگى ساختار آنان
و بالهاى شان .اين موضوع در رابطه به پيام رساىن فرشته ها آمده ،كه برخى رسيعرت
از ديگران به مأموريت شان مى رسند.

عذاب قوم عاد يك روز دوام كرد يا بيش از آن؟
ناقد در رابطه به اين پرسش با بذله گويى مى نويسد :اللّٰه چند روز براى
نابودى قوم عاد نياز داشت؟ يک روز (سوره  54آيه  )19يا چندين روز (سوره 41
آيه  ،16سوره  69آيات .)7-6
جناب ناقد! تو در اين جا نيز اشتباه قبىل ات را تكرار كرده اى ،و مرتكب
مغالطه شده اى ،در آياىت كه بر آن استناد كرده اى در يىك ( َمثَانِ َي َة أَ َّيامٍ :هشت روز)
آمده ،در ديگرى (أَيَّامٍ نَّ ِح َساتٍ :روزهاى نحس) و در ديگرى (يَ ْو ِم نَ ْحسٍ ُّم ْس َت ِمرٍ :روز
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نحس دوامدار) ،مطلب هر سه يكسان و يىك رشح ديگر است ،يوم نحس مستمر
هامن مطلب را افاده مى كند كه ايام نحسات و مثانية ايام افاده مى كند .مثال آن
اين است كه بگوييم :با تهاجم امريكا بر افغانستان؛ افغان ها با روز دشوارى روبرو
شدند ،اين جمله دقيقاً با اينها يكسان است :با تهاجم امريكا بر افغانستان؛ افغان ها
با روزهاى دشوار روبرو شدند ،با تهاجم امريكا بر افغانستان؛ افغان ها با روزگارى
پر از مشقت روبرو شدند .زماىن كه مى گوييم :امروز ما چون ديروز ماست ،هر
انسان خردمند در اين جمله نه از امروز يك روز را و نه از ديروز تنها يك روز
گذشته را اخذ مى كند ،بلكه امروز را به حال و ديروز را برماىض اطالق مى كند.

آفرينش رسيع بود يا کُند؟
ناقد در رابطه به چگونگى آفرينش هستى و اين كه آفرينش مرحله وار بود يا
فورى و آىن؛ مالحظاىت ىب پايه و بيهوده بر دو آيه قرآن دارد ،مى نويسد :در (سوره 7
آيه  )54چنين آمده :اللّٰه آسامنها و زمين را در  6روز آفريده است ،اما (سوره  2آيه
 )117مى گويد که “اللّٰه به صورت آىن خلق ميکند” !!
آيات مربوط به آفرينش آسامنها و زمين در شش روز را قبالً و به گونه مفصل
بررىس كرديم ،بياييد در برابر آيه اى كه ناقد دير فهم به معنى آفرينش فورى و آىن
گرفته است؛ كمى درنگ كنيم؛ آيه چنين است:
َ
ُ ُ
َ ََ َ َ َ ُ ُ َُ ُ
بَد ُ َ َ َٰ َٰ َ ۡ
ض ۖ ِإَوذا قض ٰٓي أ ۡم ٗرا فإِن َما َيقول لهۥ كن ف َيكون * البقره117 :
ِ
يع ٱلسم َو ِت وٱٓأۡلر ِ
نو آفريننده آسامنها و زمين ،چون فرمان كارى را صادر كند ،غري از اين نباشد كه
مىگويد :شو! پس مى شود.
مفهوم اصىل اين آيه غري از آن چيزى است كه جناب ناقد اشتباهاً حدس زده يا
عمداً مرتكب مغالطه شده ،و آن را به معنى آفرينش آىن و فورى تعبري كرده ،معنى
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دقيق آيه اين است كه فرمان الهى و فيصله اش در باره هر كارى؛ بالمانع تحقق مى
يابد؛ هيچ چيزى منى تواند در برابر آن مانع شود و از تحققش جلوگريى كند ،هر
كارى هامنگونه انجام مى يابد كه وى فرمان داده .جناب ناقد توجه كاىف ننموده و
صيغه (فيكون :پس مى شود) را كه صيغه مضارع است و انجام كار در زمان
مستقبل را افاده مى كند؛ به معنى انجام آىن و فورى گرفته ،در حاىل كه نه الفاظ
اين آيه ملهم اين انتباه است و نه سنت الهى در آفرينش مخلوقات چنين است،
عمالً مشاهده مى كنيم كه آفريدگار هستى همه چيز را طبق برنامه اى دقيق و
زمان بندى شده و به گونه تدريجى مى آفريند ،اگر از نطفه اى كوچك؛ انسان كامل
مى سازد و يا از خسته اى؛ درخت تنومند؛ همه را به گونه تدريجى به كامل مى
رساند.

آيا آسامنها و زمين به هم پيوسته بودند؟
يىك ديگر از هفتاد من دروغ ناقد اين است كه ادعاء كرده در يىك از آيات قرآن
گفته شده كه آسامنها و زمين به هم پيوسته بودند و خداوند آنها را از هم جدا كرد
وىل در ديگرى برعكس گفته شده كه از هم جدا بودند و خداوند آنها را با هم يكجا
كرد!!! زير پرسش (به هم چسباندن يا از هم جدا کردن؟) مى نويسد :در مورد روش
ايجاد زمين و آسامن قرآن يکجا مى گويد که آنها از هم جدا بودند و بعد به هم
گرويدند (سوره  41آيه  )11اما در (سوره  21آيه  )30مى گويد که آنها ابتداء يکى
بودند و بعداً از يکديگر جدا شدند.
ادعاء ناقد افرتاء قبيح و دروغ شاخدار است ،در هيچ آيه قرآن؛ نه به گونه
رصيح و نه به گونه تلويح و اشارتاً نيامده كه آسامنها و زمين از هم جدا بودند و
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سپس به هم گرويدند!! بياييد آياىت را كه ناقد مستمسك خود گرفته از نظر
بگذرانيم ،آيات اينها اند:
َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َٰ َ َٰ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ٗ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ
َ
أو لم ير ٱل ِذين كفروا أن ٱلسمو ِت وٱٓأۡلرض كانتا رتقا ففتقنهما ۖ وجعلنا ِمن ٱلما ِء
َُ َ
َ َََ ۡ َ
كل ش ۡي ٍء ح ٍي أفَل يُؤ ِمنُون * االنبياء30:
آيا كافران به اين توجه نكرده اند كه آسامنها و زمين به هم پيوسته بودند و ما آنها
را از هم جدا كرديم ،و هر جاندار را از آب آفريديم ،پس آيا اميان منى آورند.
اين آيه مباركه كه يىك از اعجاز بزرگ قرآن را به منايش مى گذارد؛ با كامل
رصاحت و وضاحت مى گويد كه آسامنها و زمين به هم پيوسته بودند و ما آنها را از
هم جدا كرديم( .رشح و تفسري اين آيه را در عنوان (قرآن مى گويد :آسامنها و زمين
به هم پيوسته بودند) مطالعه كنيد.
اما آيه دوم:
َ
َ
َ
َ
َ َ َ ُ ََ ََ ٗ َ َ ً ۡ َ ۡ ۡ َ ََ َ َ ٞ
ُ َ ۡ ََ َ
ض ٱئت ِ َيا طوعا أ ۡو ك ۡرها قالتا أت ۡينَا
ثم ٱستو ٰٓى إِلي ٱلسما ِء و ِهي دخان فقال لها ول ِٓأۡلر ِ
َطائع َ
ين * فصلت11 :
ِِ
سپس به سوى آسامن توجه كرد ،در حاىل كه دود (گونه) بود ،به او و زمين گفت:
خواسته و ناخواسته جلو آييد (پديد آييد) ،گفتند :به طيب خاطر (فرمانربدارانه) جلو
آمديم.
حال از ناقد مى پرسم :در كجاى اين آيه آمده است و از كدام لفظ و فقره اش
اين انتباه را گرفته اى كه آسامنها و زمين از هم جدا بودند سپس با هم يىك شده
اند؟!! اشاره اى خفيفى نيز در هيچ لفظ اين آيه رساغ منى شود كه مستمسىك براى
جناب ناقد باشد و ادعاء بيهوده و ىب بنياد او را ثابت كند ،در متامى قرآن نيز چنين
اشاره اى را منى يابيم.
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انسان از چه چيزى ساخته شده؟
ناقد زير پرسش (انسان از چه ساخته شده بود؟) مى نويسد :از لخته خون
(سوره  96آيات  ،)2-1از آب (سوره  21آيه  ،30سوره  24آيه  ،45سوره  25آيه ،)54
از چيزى مانند سفال (سوره  3آيه  ،59سوره  30آيه  ،20سوره  35آيه .)11
در پاسخ جناب ناقد بايد گفت:
نخست بايد بداىن كه قرآن دو مرحله مختلف پيدايش انسان را به بحث كشيده
و جوانب و مراحل گوناگون آن را به منايش گذاشته :پيدايش نخستين انسان در
ابتداء خلقت و پيدايش معمول انسان پس از آن و تا امروز .اگر به بيان قرآن در
رابطه به آفرينش كائنات در مجموع و پيدايش انسان به گونه خاص توجه كنيم؛ به
زودى درك مى كنيم كه قرآن به متامى قله هاى بارز گراف آفرينش اشاره هاى دقيق
و روشن دارد ،به مخاطبش مى گويد :آسامنها و زمين كدام مراحل اساىس و بارز را
سپرى كرده تا به شكل كنوىن اش درآمده ،اولين انسان چگونه آفريده شد ،ماده
نخستين تركيب بدن او چيست ،اين ماده چگونه در زمين اين مهد پيدايش انسان
ايجاد گرديد ،ادامه نسل او چگونه تأمين گرديد ،نطفه انسان چگونه و از چه چيزى
ساخته مى شود ،چه مراحىل بر آن سپرى مى شود تا به شكل انسان كامل درآيد؟!!
كساىن كه آيات مربوط به اين مسائل را با كمى دقت و متعن مطالعه كنند مى دانند
كه هر آيه اش يك اعجاز بزرگ علمى است.
ثانياً؛ بايد بداىن زماىن كه قرآن مى گويد :خدا انسان را از سفال ،تراب ،گل و گل
سياه بوناك آفريده؛ طى اين بيان به مراحىل اشاره مى كند كه زمين تا قبل از آماده
شدن براى توليد حيات بر روى آن و در آغوشش بخود گرفته ،نخست داغ و آتشين
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بود ،سپس قرش بريوىن اش سنگ گونه و سفت شد ،بعد خاك ايجاد شد ،اين خاك در
يك مرحله به شكل سفال در آمد ،در مرحله ديگر به شكل ِگل ،بعد به شكل ِگل
سياه بوناك ،در همين مرحله است كه آغوش زمين براى پرورش حيات آماده گرديده
و آفريدگار هستى نخست نباتات و سائر جانداران را آفريد و سپس و در پيرشفته
ترين مرحله انسان را.
ثالثاً؛ بايد بداىن كه بيان قرآن در رابطه به پيدايش انسان از خاك ،نطفه مختلط،
علقه ،مضغه مخلقه و غري مخلقه؛ به مراحل گوناگون پيدايش انسان اشاره دارد ،و
اين مراحل دقيقاً هامنگونه است كه علم و ساينس امروز به ماهيت آن پى برده.
رابعاً در متامى اين آيات اعجازهاى بزرگ علمى به منايش گذاشته شده ،اگر
انسان حقجو با ذهن شفاف در پاى اين آيات متربكه بنشيند و نداى آن را با گوش
دل و جان بشنود به سجده خواهد رفت و ىب درنگ به عظمت قرآن اعرتاف خواهد
كرد.
اگر خواسته اى ابعاد گسرتده آموزه هاى اين آيات را درك كنى بيا رشح آن را در
مبحث (معنى اين سخن چيست كه انسان از علقه آفريده شده؟) مطالعه كن و
آنگاه سخافت اعرتاض و عدم آگاهى ات از قرآن را به قضاوت بنشين.

آيا قرآن كامل و جامع و تفصيل همه چيز است؟
ناقد مى نويسد :قرآن در جاهايى ادعاء ميکند که کامل است و متامى جزئيات
را دارا مى باشد و هيچ چيز باقى منانده است که در آن نباشد (سوره  6آيه ،38
سوره  6آيه  ،114سوره  16آيه  ، 89سوره  12آيه ( ،11مدرك را نادرست گرفته،
مطلب مورد نظر ناقد در سوره 17آيه 12آمده) ،و…) اما چيزهاى بسيارى هستند
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که قرآن آنها را نامتام باقى مى گذارد. . . .
بياييد يىك از اين حواله ها را به بررىس بگرييم تا در روشنايى آن پاسخ شايسته
را در جلو ناقد بگذاريم ،قرآن مى فرمايد:
ُ ۡ َ ّٰ َ َ ٌ َ َ ٰٓ َ ُ َ َ َ َ ٗ َ َ َٰ َ
َ
َ ُ ْ ََۡ َ ََ َ ٞ
َوقالوا لوال ن ُ ِزل عل ۡيهِ ءايَة ِمن ربِهِۦ قل إِن ٱلله قادِر علي أن ين ِزل ءاية ولِكن
َ َ
َ َ َ ُ
َ
َََُۡ ۡ َ َُۡ َ
ََ
ۡ
ض َوال َط ٰٓ ِئرٖ يَ ِط ُير بِجنَاح ۡيهِ إِال أ َم ٌم
أكثرهم ال َيعلمون * وما ِمن دٓاب ٖة فِي ٱٓأۡلر ِ
ۡ َ َٰ
ََۡ ُُ َ ََۡ
َُ َ
َ
ۡ َ َ
أمثالكمِۚ ما فرطنَا فِي ٱلِكت ِب ِمن ش ۡي ِٖۚء ثم إِل َٰي َربِه ِ ۡم يُحش ُرون *األنعام38 -37 :
و گفتند :چرا از سوى پروردگارش نشانه اى بر او نازل منى شود ،بگو :يقيناً كه
خداوند بر اين قادر است كه آيه اى نازل كند؛ وىل اكرث شان منى دانند ،و در زمين نه
هيچ جنبنده اى وجود دارد و نه هيچ پرنده اى كه با دو بالش مى پرد؛ مگر اين كه
چون شام گروه گروه اند ،در اين كتاب هيچ چيزى را فروگذار نكرده ايم ،سپس به
سوى پروردگار شان گرد آورده مى شوند.
برخى از رهنمودهاى اين آيات متربكه اين ها اند :منكرين معجزه اى مى
خواهند كه انكار از آن ممكن نباشد و هر بيننده را وادار به باور و اميان مى كند،
در جواب آنان گفته شده:
• اللّٰه متعال قادر است چنين معجزه اى نشان دهد ،مگر چنين كارى مطابق
سنت وى نيست.
• خداوند متعال هر مخلوق را با خصوصيات و امتيازاىت الزمه فطرت آن آفريده،
اصناف گوناگون جانداران را داراى مواصفات و ويژگى هاى خاىص ساخته ،چنانچه
حيوانات بر زمين مى خزند و مى روند ،و پرندگان با بالهاى شان در فضاء پرواز مى
كنند ،انسان را نيز با ويژگى هاى خاىص آفريده ،ويژگى بارز او اين است كه
استعداد انتخاب كردن را دارد ،مى تواند از ميان چند بديل يىك را به اختيار خو
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انتخاب كند ،اگر اين ويژگى از او گرفته شود ،مجال انتخاب از او سلب شود و وادار
به انتخاب بديل خاص شود؛ در اين صورت امتياز او نسبت به سائر مخلوقات از
ميان مى رود و شبيه بقيه جانداران ىب اختيار مى شود ،آفريدگار حكيم منى خواهد
با انسان چنين معامله اى صورت گريد ،ارائه معجزه وادار كننده و سلب كننده
اختيار؛ مناىف مشيت الهى و خالف سنت اوست.
• قرآن متامى دالئىل را كه براى انسان خردمند و حقجو كفايت مى كند؛ در برابر
مخاطب خود مى گذارد.
آرى قرآن مكمل است ،مفصل است ،كاىف و شاىف است ،هيچ چيز مورد نياز
انسان را فروگذار نكرده ،متامى آن چه كه انسان بايد بداند ،در باره خدا ،در باره
هستى ،در باره خود ،اسباب سعادت و شقاوت خود ،عوامل عروج و زوال خود. . . .
همه را برايش بيان كرده .با مطالعه قرآن هر انسان ديده ور؛ اين حقيت را درك مى
كند؛ اما انساىن كه چشم دلش كور است نه تنها از درك آن عاجز مى ماند بلكه به
مخالفت آن مى پردازد" ،ذهن احمق مانند مردمک چشم است :هرچه نور بيشرتى
به آن بتابانيد تنگ تر مى شود".
شايد برخى بگويند :مگر در قرآن ذكرى از هواپيام نيز آمده؟ آيا از ميوه هايى
نيز يادآورى شده كه در رسزمين عرب هاى آن زمان وجود نداشت؟ در پاسخ آنان
عرض مى كنم :هر چند از كتاىب كه هادى و رهنامى انسان است و امور فردى و
اجتامعى اش در ابعاد فكرى ،اخالقى ،حقوقى ،ماىل ،سياىس و اجتامعى را تنظيم مى
كند و حيثيت قانون را دارد؛ نبايد انتظار آن را داشت كه به اين امور نيز بپردازد ،اما
قرآن به عنوان كتاب جامع و شامل متامى ابعاد زندگى انسان؛ به اين امور نيز يا به
گونه اجامىل و يا تفصيىل پرداخته ،به طور مثال در رابطه به پرسش باال اين آيات را
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در برابر خود قرار دهيد:
َ
َ
ۡ
َۡ َ
ۡ
ُۡۡ ۡ ُ
َ
َ َ ُ ۡ َ ََ َ ٞ
َوءايَة ل ُه ۡم أنا ح َملنَا ذ ِريت ُه ۡم فِي ٱلفل ِك ٱل َمشحو ِن * َوخلقنَا ل ُهم ِمن ِمثلِهِۦ ما
َ َ
يَ ۡرك ُبون* يس42-41 :
و نشانه روشن (ديگر) براى شان اين است كه اوالد شان را در كشتى مملو حمل مى
كنيم ،و براى شان چيزهاى شبيه آن را آفريدهايم كه بر آنها سوار مى شوند.
در اين آيات مبارك اين رهناميى ها را مى يابيم:
• اللّٰه متعال به انسان استعداد ساخنت كشتى را عنايت كرد ،ضوابط و سننى را
در طبيعت به وديعت گذاشت كه انسان را در كار ساخنت كشتى يارى مى كند ،و
اشيايى را آفريده كه انسان بتواند با استفاده از آن كشتى بسازد ،آب را چنان بار
آورده كه برخى از مواد را بر سينه خود حمل مى كند و از غرق كردنش خوددارى
مى ورزد ،به انسان استعداد و توفيق ساخنت كشتى هايى را عنايت كرد كه دل بحر
ها را مى شكافد و در آب آن جلو مى رود ،و با استفاده از اين كشتى ها از رس
زمينى به رسزمين ديگر مى رود ،اموال تجارىت اش را انتقال مى دهد ،چنانچه امروز
در سده بيست و يكم؛ مهمرتين ،مصون ترين و ارزان ترين وسيله حمل و نقل
انسان همين كشتى ها اند .يقيناً كه اللّٰه متعال از اين طريق فضل عميم خود را
شامل حال انسان كرده است.
• اللّٰه متعال براى انسان استعداد و توفيق ساخنت وسائل ديگر شبيه كشتى را
عنايت كرده ،تا رفتنش از محىل به محل ديگر را برايش آسان و مقدور كند .متامى
وسائىل كه انسان براى حمل و نقل تا اكنون ساخته يا پس از اين خواهد ساخت
مظهر و مصداق اين آيت شمرده مى شود.
شايد جناب ناقد پاسخ اعرتاض و پرسشش را در رابطه به هوا پيام در اين
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مقدمه يافته باشد ،هوا پيام نيز مظهر و مصداق اين آيه است.
در رابطه به ميوه ها بايد گفت :قرآن نام برخى از ميوه هاى مشهور و معروف
ميان اعراب زمان نزول قرآن را ياد آور شده ،از بقيه ميوه ها (چه آنهايى كه در آن
وقت و آن رسزمين وجود داشت و چه نداشت) به صيغه عام ياد كرده ،و اين نه
تنها محىل براى اعرتاض ندارد بلكه ذكر نام آنها غري رضورى و حتى باعث اعرتاض
بود .به اين آيات توجه كنيد:
َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ َٰ َ َ ُ َ َ َ َٰ ِۚ َ
ُ َُ
َ َٰ َ
يُۢنبِت لكم بِهِ ٱلزرع وٱلزيتون وٱلن ِخيل وٱٓأۡلعنب و ِمن ك ِل ٱلثمر ِت إِن فِي ذل ِك
ٗ َ ۡ ََ َ َ
ٓأَليَة لِقوٖم َيتفك ُرون * النحل11 :
با آن (آب) زراعت و (درختان) زيتون و خرما و انگور و انواع ميوهها را براى تان
مى روياند ،ىب گامن كه در اين نشانه اى روشن براى كساىن است كه تفكر مى كنند
(و مى انديشند).
َٰ
َٰ
َٰ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َۡ ً ُُُُ
َۡ َ
ۡ َ
َۡ
َُ َ َ َ َ
۞وه َو ٱل ِذي أنشأ جن ٖت مع ُروش ٖت َوغ ۡي َر مع ُروش ٖت َوٱلنخل َوٱلز ۡر َع ُمختل ِفا أكلهۥ
َ َ َٰ
َ َ ُ َ َ َ َ َٰ
َ
ُُ ْ
َ
َ َۡ َ ُ ْ ََُ ۡ
َوٱلز ۡيتُون َوٱلرمان ُمتشب ِ ٗها َوغ ۡي َر ُمتشبِهٖ كلوا ِمن ث َم ِرهِۦ إِذا أث َم َر َوءاتوا حقهۥ يَو َم
َح َصادهِۦ ۖ َو َال تُ ۡسر ُفوا ْ إنَ ُهۥ َال يُح ُِب ۡٱل ُم ۡسر َ
ِين * األنعام141 :
ِف
ِ
ِ
ِ
و او هامن است كه باغ هاى گوناگوىن آفريد ،برافراشته شده (بر پايه ها و چيله ها
چون انگور) و نابرافراشته (ايستاده بر تنه هاى خود) ،خرمابنها ،و كشتزارها كه
خوردىن ها (حاصالت و ميوه هاى) آنها از هم متفاوت اند ،زيتون ،انار( ،در رنگ و
شكل) مشابه هم و (در ذائقه) از هم متفاوت ،آنگاه كه به بار نشستند از ميوه اش
بخوريد و در اثناى جمع آورى حاصالتش حق آن را (كه خداوند بر شام الزم كرده)
بدهيد ،و ارساف مكنيد ،يقين ًا كه خدا ارساف كنندگان را دوست ندارد.
متامى ميوه هاى روى زمين مظهر و مصداق اين آيات اند.
276

آيا خداى ما و معبود ديگران يىك است؟
ناقد در رابطه به اين موضوع نيز انتقادى دارد كه در برخى از آيات؛ معبود
قريش غري از معبود مسلامنان خوانده شده و در برخى ديگر گفته شده كه آنان نيز
به خدا باور داشتند ،مى نويسد :در (سوره  109آيه  )3به محمد (ص) دستور داده
شده که به ناباوران بگويد ،شام چيزى را منى پرستيد که من مى پرستم .هرچند
سوره هاى ديگر در قرآن بطور مشخص اشاره ميکند که آن ناباوران در واقع خدايى
را پرستش ميکنند که هامن اللّٰه است.
در حاىل كه ناقد نتوانسته آيه اى را نشاندهى كند كه در آن چنين مطلبى آمده
باشد (آن ناباوران در واقع خدايى را پرستش ميکنند که هامن اللّٰه است) ،اصالً چنين
آيه اى در متامى قرآن وجود ندارد .بياييد آيه اى را كه ناقد به آن استناد كرده در
برابر خود بگذاريم؛ آيات اينها اند:
َٰ
ُ ۡ َ ُ ۡ َ َٰ
َ َ َۡ ُ َ َۡ ُ َ
َ َ َ ُ َ َ َۡ ُ
قل َ ٰٓيأي َها ٱلكف ُِرون * ال أع ُبد ما تع ُبدون * َوال أنتُ ۡم عبِدون ما أع ُبد *
الكافرون3 -1 :
بگو  :آى ،هاى ،اى كافران .آنچه را مى پرستيد منى پرستم .و نه شامئيد پرستنده
آنچه مى پرستم.
• در آيه اول متامى كافران با چند ندا مخاطب قرار گرفته ،با يا :نداء دور و
غائب ،اى :نداء نزديك و حارض ،ها! انگيزنده و هشدار دهنده.
• مراد از كافران همه كساىن اند كه از دين اسالم انكار مى كنند ،قرآن كفار مكه
را مرشك مى خواند و يهود و نصارى را اهل كتاب و لفظ (كافر) را براى هردو بكار
مى برد.
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• هرچند مخاطب اوىل اين سوره ،پيامرب عليه السالم است ،وىل حكم آن متوجه
هرفرد مؤمن است ،هر مسلامىن مكلف است در برخورد با (كافران) همين موضع را
داشته باشد.
به چند نكته خاص در آيه دوم متوجه باشيد:
الف :از الفاظ فهميده مى شود كه قريش پيامرب عليه السالم را به يك نوع
سازش و تلفيق ميان معبود او و معبودان قريش دعوت كرده .روايات زيادى در باره
پيشنهادات قريش در اين خصوص وارد شده ،برخى گفته اند كه قريش پيشنهاد
كردند :ما خداى ترا مى پذيريم و تو بتهاى ما را ،گاهى اين را مى پرستيم و گاهى
آنرا .برخى گفته اند :پيشنهاد قريش اين بود كه يىك از اصنام و بت هاى آنانرا
ببوسد و احرتام كند تا در مقابل ،آنان نيز معبود او را بپذيرند ،از اشاره هاى كه در
قرآن مى يابيم به اين نتيجه مى رسيم كه پيشنهاد قريش احتام ًال چنين بوده :از او
خواسته اند كه از هتك حرمت به معبودان قريش خوددارى كند ،آنانرا باطل نخواند،
به بت ها ناسزا نگويد ،آنها را وسيله تقرب به خدا بشامرد ،كه در اين صورت قريش
نيز باملقابل معبود او را مى پذيرند و از مخالفت با او خوددارى مى ورزند.
ب :پيامرب عليه السالم و از طريق او هر مسلامىن مكلف شده تا در برابر اين
نوع پيشنهادها جوابش قاطع و رصيح بوده بگويد :هرآنچه را شام به پرستش گرفته
ايد هرگز منى پرستم.
اين سوال پيش مى آيد كه بت پرستان و مرشكان مكه از خدا انكار منى كردند،
بت ها را وسيله تقرب به خدا مى پنداشتند ،گامن مى كردند كه ميان خـدا و بنده
واسطه اى رضوريست ،هر انساىن منى تواند مستقيامً بخدا برسد و فريادهايش
شنيده شود و دعاهايش پذيرفته ،بت ها سمبول اند ،مجسمه هاى شخصيت هاى
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صالح و نيك و مقرب بارگاه الهى ،با پرستش بت ها ،ارواح ملكوىت اين شخصيت
هاى مقدس را ارضاء مى كنيم ،توجه آنها را جلب مى منائيم ،مورد عنايت آنان قرار
مى گرييم ،به خواسته هاى ما جواب مى گويند ،دعاهاى ما را اجابت مى كنند ،اگر
قادر به اجابت دعاهاى ما نبودند به بارگاه خدا تقديم مى كنند ،واسطه ما مى
شوند ،سفارش هاى آنان زمينه اجابت دعا هاى ما را در بارگاه الهى فراهم مى كند.
همچنان يهود و نصارى؛ به خدا باور داشتند ،اگر يىك عزير عليه السالم را پرس
خدا مى خواند و ديگرى مسيح عليه السالم را ،آنها را در كنار خدا به كمك مى
خواندند ،وسيله تقرب به خدا مى شمردند ،واسطه ميان خود و خدا ،پس معنى اين
حرف چيست كه به كافران بگوئيم :از هر معبودى كه شام مى پرستيد منكريم و آنرا
منى پرستيم .خدا نيز يىك از معبودان آنان و حتى معبود اصىل شان است .در جواب
اين سوال بايد گفت كه :خدا يىك از معبودان نيست ،بلكه معبود يگانه است ،خدا از
رشيك ىب نياز است ،كسيكه با خدا چيزى ديگر و يا كىس ديگر را رشيك بگريد ،در
دعاء و عبادت و در پرستش و نيايش؛ جز خدا؛ يا قبل از خدا و يا در كنار خدا به
ديگرى رجوع كند ،مرشك است ،خدا را نشناخته ،معبودى را كه او در ذهن خود
ترسيم كرده ،معبود ناقص است ،محتاج رشيك ،عاجز از اداره هستى به تنهاىئ،
فريادهاى بنده ها فقط از طريق وسيط به او مى رسد ،اين هامن خداى مالك املك
و پروردگار يكتا نيست كه تو مى پرستى ،پس به آنان بگو :من كىس را منى پرستم كه
شام مى پرستيد ،شام ىب جهت گامن مى كنيد كه من خدايى را مى پرستم كه شام
نيز به آن باور داريد!! چنين نيست ،شام ىب جهت اميدوار شده ايد كه شايد كنار
بيايم و تن به سازش بدهم ،و معبودان شام را بپذيرم و از مخالفت با آنها خود دارى
ورزم.
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از آيه سوم چند مطلب را مى توان گرفت:
الف :اين تصور شام درست نيست كه شام به هامن خدايى باور داريد كه من
مى پرستم ،پرستنده خدايى نيستيد كه من مى پرستم ،نه باور و تصور ما و شام در
باره خدا باهم برابر است و نه عبادت و پرستش ما.
ب :پيشنهاد شام را مبنى بر اين كه معبودان شام را بپذيرم و از مخالفت با آنها
خود دارى ورزم ،هرگز منى پذيرم .اميدى به آن نداشته باشيد.
استعامل كلمه (ما) به جاى (من) در اين تركيب ها نشان مى دهد كه در اين
جا (صفات) معبود مطمح نظر است ،اگر تنها ذات معبود مطمح نظر بود بايد كلمه
(من) بكار مى رفت( .ما :چه) و (من :ىك)( ،من) براى ذوى العقول و (ما) براى
غريذوى العقول بكار مى رود ،استعامل (ما) براى ذوى العقول چنان است كه
بگوئيم :او چيست؟ ،بجاى آنكه بگوئيم او كيست؟ در تركيب (او چيست؟) مطمح
نظر ما صفات اوست ،مى خواهيم بدانيم او چه كاره است؟ چه خصوصياىت دارد؟
وظيفه و مقام و درجه او چيست؟ نويسنده است؟ عامل است؟ مأمور است يا افرس؟
البته در قرآن آياىت را نيز مى يابيم كه مى فرمايد :اگر از آنان بپرىس چه كىس
آسامنها و زمين را آفريده؛ خواهند گفت :اللّٰه؛ اگر بپرىس چه كىس خورشيد و ماه را
مسخر كرده؛ خواهند گفت :اللّٰه  . . . .ميان اين آيات و آيات قبىل نه تنها هيچ
تعارىض وجود ندارد بلكه از لحاظ محتوى و مضمون به دو قضيه متفاوت و جداگانه
اشاره دارند ،در يىك خدا به عنوان معبود مطرح است و در ديگرى به عنوان خالق،
قريش نيز خدا را در خيىل از موارد خالق يگانه مى خواندند ،اما آنجا كه خدا به
عنوان معبود يگانه و مستعان يگانه مطرح مى شد قريش موضع مرشكانه و كافرانه
داشتند ،در كنار خدا معبودان جعىل و ساخته و پرداخته دست و ذهن خود را مى
280

پرستيدند ،اعتقاد و باور شان نسبت به خدا از اين منظر مغاير توحيد و يكتاپرستى
و متصادم با آموزه هاى دينى بود.
حال جنا ب ناقد اعرتاضش را در روشنايى اين رشح به قضاوت بنشيند ،و ببيند
كه در كجاى اين آيات تعارىض را رساغ دارد ،اگر معنى دقيق تعارض را مى داند؟!!
تعارض يعنى اين كه در يىك در رابطه به موضوعى خاص؛ قضاوىت صورت گرفته كه
در ديگرى در رابطه به همين موضوع قضاوت متفاوت و متصادم با قبىل به عمل
آمده.

آيا در آخرت شفاعتى وجود دارد يا نه؟
ناقد مى نويسد :قرآن در مورد اينکه آيا در روز آخرت شفاعتى وجود خواهد
داشت يا نه دچار تناقض ميشود ،آيات (سوره  2آيه  ،123-122سوره  254آيه ،51-6
سوره  82آيات  19-18و…) مى گويند شفاعتى وجود ندارد و آيات (سوره  53آيه
 ،26سوره  43آيه  ،86سوره  34آيه  ،23سوره  20آيه  )109عكس آن را مى گويد و
البته هر دو اين پاسخ ها را مى توان با احاديث مختلف پشتيباىن کرد.
جناب ناقد! تو در اين جا نيز طبق عادتت دچار مغالطه شده اى ،منى داىن يا
نخواسته اى اين حقيقت را بگويى كه از دو نوع مختلف شفاعت؛ يىك در قيامت
وجود دارد و ديگرى ندارد .از نظر قرآن شفاعت دو گونه است :شفاعت حسنه و
شفاعت سيئه ،خداوند شفاعت حسنه را هم در دنيا ارج مى گذارد و مى پذيرد و
هم در آخرت .قرآن اگر از جانبى شفاعت مزعوم مرشكين را نفى كرده؛ از جانبى
ديگر شفاعت قابل قبول را صحه گذاشته ،مرشكين به اين باور بودند كه معبودان
جعىل آنان در دنيا نيز و در آخرت نيز در بارگاه الهى از آنان شفاعت مى كنند ،و
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اين شفاعت كافيست كه آنان را از محاسبه الهى و مجازات نجات دهد ،هامن گونه
كه مى پنداشتند بت ها (اين مجسمه هاى شخصيت هاى صالح و بزرگ) و قربهاى
شان واسطه اى ميان خدا و آنان اند ،از طريق آنان دعاهاى شان به محرض خدا مى
رسد و پذيرفته مى شود ،در روز آخرت نيز شفاعت و سفارش شان حتامً پذيرفته مى
شود و شفعاء مزعوم شان دست آنان را گرفته و وارد بهشت مى كنند .قرآن اين
تصور مرشكانه شفاعت را طى آيات زيادى نفى كرده ،وىل در جانب ديگر بر وجود
شفاعت جائز صحه مى گذارد ،شفاعت جائز اين است كه يك انسان خوب در باره
انسان خوب ديگر كه مرتكب اشتباهات شده وىل سزاوار بخشش است؛ شفاعت كند،
قرآن مى فرمايد كه اين نوع شفاعت وجود دارد ،اما در رابطه به اين شفاعت نيز
مى فرمايد كه هم شفاعت شونده از سوى خدا نشاندهى مى شود و هم شفاعت
كننده از سوى خدا اجازه شفاعت مى يابد .براى درك بهرت موضوع در برابر آياىت
درنگ مى كنيم كه چگونگى شفاعت در آن بيان گرديده:
َ َ ۡ َ ۡ َ َ َٰ َ ً َ َ َ ٗ َ ُ َ ُ َ ُ َ ُ َ ٗ َ َ ٗ َ َٰ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ٞ
من يشفع شفعة حسنة يكن لهۥ ن ِصيب ِمنها ۖ ومن يشفع شفعة سيِئة يكن لهۥ
َ َ ّٰ ُ َ َ ُ َ ُ
ۡٞ
كِفل ِمنۡ َها ۗ َوكان ٱلله عل َٰي ك ِل ش ۡي ٖء م ِقيتٗا * النساء85 :
كىس كه سفارىش نيك را سفارش دهد؛ براى او بهره اى از آن باشد ،و هر ىك سفارىش
بد را سفارش دهد براى او پادافراهى از آن باشد ،و خداوند بر هر چيزى نگهباىن
چريه است.
يعنى سفارش دو گونه است :سفارش نيك و سفارش بد ،سفارش نيك ارجمند
است و سفارش كننده اش مستحق پاداش متناسب ،و سفارش زشت نكوهنده است
و سفارش كننده اش سزاوار جزاى زشت.
َ َ َٰ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
ََ َۡ ُ َ َ ۡ َ
ُ
ين يَد ُعون ِمن دونِهِ ٱلشفعة إِال من شهِد بِٱلح ِق وهم يعلمون *
وال يمل ِك ٱل ِذ
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الزخرف86 :
و آناىن توان شفاعت را ندارند كه (مرشكين) جز خدا به كمك مى طلبند ،مگر آن كه
به گونه حقيقى گواهى دهد؛ در حاىل كه مى دانند.
رهنمودهاى اين آيه مباركه اينها اند:
معبوداىن جعىل كه مرشكين طمع و اميد شفاعت شان را دارند و گامن مى كنند
اينها مى توانند در محرض خدا از آنان شفاعت كنند ،از طريق سفارش و شفاعت به
بارگاه الهى حاجتها و نيازمندى هاى شان را در دنيا برآورده سازند و در آخرت از
محاسبه و مؤاخذه الهى نجات دهند ،بدانند كه اينها توان ،صالحيت و مجال هيچ
شفاعتى را ندارند ،تنها كىس مى تواند در محرض الهى از انساىن شفاعت كند كه
داراى دو ويژگى باشد -1 :راست بگويد ،در باره كىس شفاعت كند كه مستحق و
سزاوار شفاعت باشد ،در باره انسان غريمستحق و نااهل شفاعت نكند -2 .آگاه و
دانا باشد و كىس را كه به شفاعت او مى پردازد به خوىب بشناسد ،نه اين كه با چشم
بسته و نادانسته از كىس شفاعت كند كه از شخصيت ،باورها و عملكردهايش اطالع
دقيق ندارد .اين رشائط به حدى گران و سخت است كه امكان شفاعت را به پيامنه
زيادى از ميان مى برد .قرآن عالوه بر اين؛ رشائطى ديگر نيز براى شفاعت مقبول
وضع كرده؛ مثل اين كه شفاعت به إذن خدا و در باره كىس خواهد بود كه خداوند
او را مستحق و سزاوار چنين شفاعتى قرار داده ،در باره او شفاعت كىس را مى
پذيرد كه خداوند خود به او اجازه شفاعت را بدهد.
َ َ ُ ْ َۡ ٗ َ َۡ
َ ۡ ٌ َ َ ۡ َ ۡٗ
يا َو َال ُي ۡق َب ُل منۡ َها َش َ َٰف َعةَ ٞو َال يُ ۡؤ َخ ُذ منۡهاَ
سش
ِ
ِ
وٱتقوا يوما ال تجزِي نفس عن نف ٖ
َ َ
َُۡ َ ٞ
عدل َوال ه ۡم يُنص ُرون * البقره48 :
و از روزى برتسيد كه نه كىس مجازات ديگرى را به عهده بگريد ،نه شفاعتى در باره
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او پذيرفته شود ،نه معاوضه اى از او گرفته شود و نه به كمكش پرداخته شود.
اين آيه مباركه ما را به اين حقائق رهناميى مى كند:
در دنيا اكرثاً اتفاق مى افتد كه مجرمين يا به اين دليل از مجازات مى رهند كه
ديگرى مسئوليت جرم را به عهده مى گريد ،يا فرد زورمند و باوجاهت از او شفاعت
مى كند ،يا جرميه ماىل تأديه مى كند ،و يا فرد قدرمتند به كمك او مى شتابد و از
مجازات نجات مى دهد .در اين آيه مباركه به دينداران منحرف هوشدار داده شده
كه در روز قيامت نه معبودان جعىل تان ،نه پري ،شيخ و مرشد تان ،آنان كه شام
دامن شان را گرفته ايد و طمع شفاعت شان را داريد و نه مال و دولت تان شام را از
محاسبه و مجازات الهى نجات مى دهد و نه زور و قدرت خود تان و نه زورمندى و
قدرمتندى كساىن كه شام آنان را متكأ و حامى خود گرفته ايد ،باعث نجات تان
خواهد شد .مسيحيان به اين باور اند كه عيىس عليه السالم بار گناه متامى محبان و
پريوان خود را به عهده گرفته ،از اين رو به صليب كشيده شد ،در روز قيامت بنابر
همين قرباىن؛ امتش بدون محاسبه و محاكمه به بهشت مى رود ،اقوام و افراد ىب
خرب از حقيقت دين و مذهبى هاى جاهل همواره و در هر مقطع تاريخ چنين اند،
گامن مى كنند كه در روز قيامت و در باركاه محاسبه الهى؛ مرشد ،شيخ ،پري و
رهربان مذهبى شان آنان را از هر گونه محاسبه و مجازات نگهميدارند ،دامن كىس را
گرفته اند كه ذمه وار رساندن شان به بهشت است و شفاعتش در بارگاه الهى كاىف و
شاىف و رد نشدىن ،ميان بنى ارسائيل همين انحرافات و كج باورى ها ظهور كرد ،از
اين رو قرآن به آنان مى گويد :در روز قيامت نه چنين شفاعتى وجود دارد ،نه
معاوضه اى و نه منارصه اى كه شام را از محاسبه و مؤاخذه الهى نجات دهد.

284

اللّٰه كجاست و عرشش در كجا؟
ناقد مى پرسد :اللّٰه و تخت او کجاست؟ سپس به آياىت حواله مى دهد و ترجمه
ركيك آن را در برابر مخاطب مى گذارد كه در برخى خدا قريب و نزديك به انسان و
در برخى دور و بر عرشش معرىف گرديده :اللّٰه از رگ گردن به انسان نزديکرت است
(سوره  50آيه  )16و در عين حال او بر روى تختش نشسته است (سوره  57آيه )4
تختى که روى آب بنا شده است (سوره  11آيه  )7و در عين حال بقدرى دور است
که رسيدن به او بين  1000و  50000سال طول ميکشد (سوره  32آيه  ،5سوره 70
آيه .)4
به اين ناقد ىب باك و ىب اعتناء به راست و دروغ خودش مى گوييم :در اين جا
نيز طبق عادت بد خود از ميان هفتاد من دروغ به چند دروغ قبيح پناه برده اى:
قرآن منى گويد كه عرش خدا بر روى آب قرار دارد ،بلكه گفته است :در ابتداء
آفرينش زمين؛ نخستين مركب روى زمين آب بود ،كه در ملك زير سلطه عرش خدا
قرار داشت ،تفصيالت آن را در (معنى حقيقى عرش خدا و يوم الهى) مطالعه كنيد.
قرآن نه گفته كه ميان خدا و انسان فاصله اى  1000يا  50000ساله وجود دارد،
بلكه مى گويد :برخى از فرشته ها در هر هزار سال به محرض خدا رشف ياب مى
شوند و برخى در هر پنجاه هزار سال ،يعنى برنامه هاى طويل املدت هزار ساله و
پنجاه هزار ساله به اين فرشته ها داده مى شود و در پايان مأموريت شان به محرض
خدا مى رسند .تفصيل اين مبحث را در (روزهاى خدا  1000سال است يا 50000
سال؟) مطالعه كنيد.
خدا به انسان نزديك است ،نزديكرت از رگ گردنش به او ،در عين حال بر عرش
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كه باالتر از هفت آسامن ا ست استوى كرده ،باور كردن به اين موضوع براى كىس كه
خدا را به مخلوق قياس مى كند دشوار است ،چون او متامى مخلوقات را چنان يافته
كه منى تواند در زمان واحد در دو مكان باشد ،براى او همچنان باور كردن به اين
موضوع دشوار است كه كىس به ماىض و حال و مستقبل همزمان علم داشته ،از قيد
زمان و مكان باالتر باشد ،چون متامى مخلوقات را چنان يافته كه مقيد به قيد زمان
و مكان اند ،اما خدا نه مقيد به زمان است و نه محدود به مكان ،براى كىس كه خدا
را به مخلوق قياس مى كند اين نيز نپذيرفتنى است كه كىس به پيدا و پنهان يكسان
علم داشته باشد ،اما خدا عامل الغيب و الشهاده (داناى پيدا و پنهان) است .براى
اقناع اين افراد تنگ نظر و سطحى نگر مى گوييم :اگر ماده به اندازه مربع رسعت
نور حركت كند به انرژى تبديل گرديده ،كتله اش اليتناهى شده و از قيد مكان و
زمان بريون مى رود ،ديگر نه محدود به مكان است و نه مقيد به زمان ،فورمول
𝟐𝑪𝑴 = 𝑬 همين مطلب را بازگو مى كند .اگر ميان مخلوقات شاهد اين پديده
هستيم ،و رأى انشتين را مى پذيريم كه مى گويد :اگر رسعت ماده برابر به مربع
رسعت نور شود كتله اش اليتناهى مى شود و از قيد مكان و زمان بريون مى رود،
در آن واحد هم نزد ما خواهد بود و هم در انتهاى اين عامل .چرا در رابطه به خدا؛
برتر بودن از قيد مكان و زمان را مستحيل مى خوانيد؟!!!
بياييد در برابر اين آيه مباركه درنگ كنيم كه به اين موضوع پرداخته:
َُ َ
َ َ َ َ َ َٰ َٰ َ ۡ َ
َۡ َ
َ ََ ُ َ ۡ ََ ََ َۡ ۡ
ش ۖ َيعل ُم ما
هو ٱل ِذي خلق ٱلسم َو ِت وٱٓأۡلرض فِي ِست ِة أياٖم ثم ٱستو َٰى علي ٱلعر ِ
َ
ُ
َ ۡ
ُ ََ ُ
َ ۡ
َ
ۡ
َ
ض َوما يَخ ُر ُج ِمنۡ َها َوما يَنزِل ِم َن ٱلس َما ِء َوما َيع ُر ُج ف َِيها ۖ َوه َو معك ۡم
يل ُِج فِي ٱٓأۡلر ِ
َ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ ّٰ ُ َ َ ۡ َ ُ َ
ون بَص ٞ
ير * الحديد4 :
أين ما كنتم وٱلله بِما تعمل
ِ
او هامن است كه آسامنها و زمين را در شش روز آفريد و سپس بر عرش استوى كرد.
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مى داند چه چيزى به زمين فرو مى رود و چه چيزى از آن بريون مى شود ،و چه
چيزى از آسامن فرو مى آيد و چه چيزى در آن باال مى رود و در هر جايى كه باشيد
با شامست .و خدا به هر چه مى كنيد بيناست.
رهنمودهاى اساىس اين آيات متربكه اينها اند:
• خدا آسامنها و زمين را در شش مرحله تكوينى آفريد ،سپس بر عرش قرار
گرفت ،يعنى اللّٰه متعال هم خالق آسامنها و زمين است و هم فرمانروا و مالك و
حاكم آنها ،هر چيز هستى را او آفريده و متامى كائنات تحت سلطه و فرماروايى
اوست ،هستى ملك اوست و وى مالك آن.
• آن چه در زمين فرو مى رود ،و يا از آن بريون مى آيد ،از آسامن پايين مى آيد
يا در آن باال مى رود ،همه را مى داند ،يعنى اللّٰه متعال نه تنها متامى عامل را
آفريده ،بلكه ذره ذره آن تحت رعايت وى بوده ،هر دانه اى ريز كه در دل زمين
فرو مى رود ،هر بته اى نازىك كه از دل زمين بريون مى آيد ،هر قطره كوچك باران
كه از آسامن مى بارد و هر بخار آب كه باال مى رود و به ابر تبديل مى شود ،همه
به حكم اللّٰه متعال ،اراده و رعايت وى انجام مى يابد.
• در هر جايى با شامست.
• همه چيز تحت نظر وى و مشمول رعايت او اند ،متامى عملكردهاى تان را مى
نگرد.
در بخش اخري اين آيه مباركه با وضاحت متام گفته شده كه اللّٰه متعال با
شامست هر جا كه باشيد ،اين در حاليست كه در آغاز آيت گفته شده كه اللّٰه متعال
متصل پيدايش آسامنها و زمين بر عرش استوى كرد ،معنى اين حرف روشن است وآن
اينكه استوى بر عرش؛ مناىف معيت همواره خدا با انسان نيست ،در هامن حاىل كه
287

بر عرش قرار دارد؛ د ر معيت ما در هر جايى نيز است ،ذكر هر دو مطلب در يك
آيت همين مطلب را افاده مى كند ،يعنى خداى متعال چون مخلوق نيست كه
محدود به مكان خاص باشد ،چنانچه در يك وقت يك جا باشد و در هامن وقت در
جاى ديگر نباشد ،اين از ويژگى هاى مخلوق است كه منى تواند در زمان واحد در
دو مكان باشد.

آيا مصيبتها از سوى خداست يا منشأ آن انسان و شيطان؟
ناقد مى پرسد :ريشه بيچارگى کجاست؟ آيا رش و مصيبت از طرف شيطان
است؟ از خود ماست؟ يا از طرف اللّٰه؟ سپس به اين آيات استناد كرده و آنها را
متعارض خوانده( :سوره  38آيه ( ،)41سوره  4آيه  )79و (سوره  4آيه )78؟
براى آن كه كج فهمى و وارونه منايى ناقد را به متاشا بنشينيد بياييد اين آيات را
از نظر بگذرانيم :آيات اينها اند:
ُ ُۡۡ َ ََٞ
ُ َ ََ
َ
َُ ْ ۡ ُ ۡ ۡ ُ َۡ ُ
أ ۡينَ َما تكونُوا يُد ِركك ُم ٱل َموت َولو كنتُ ۡم فِي بُ ُروج ٖ مشيدةٖ ۗ ِإَون ت ِصبهم حسنة
ُ ۡ َ َ َٰ َ ْ ُ ُ ٞ
ُ ُ ْ َ َٰ
ّٰ
ُۡ ُ ۡ ٞ
ۡ
ۡ
َيقولوا ه ِذهِۦ ِمن ِعن ِد ٱللهِ ۖ ِإَون ت ِصب ُه ۡم سيِئة َيقولوا ه ِذهِۦ ِمن ِعن ِد َك قل كل ِمن
َ
ّٰ َ
َ ٰٓ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ َ َ ٗ َ َ َ َ ۡ َ
ِعن ِد ٱللهِ ۖ ف َمالِ هؤال ِء ٱلقوِم ال يَكادون َيفق ُهون ح ِديثا * ما أصابَك ِمن ح َسنَ ٖة ف ِم َن
َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ
َ َ َ
ّٰ
ُ ٗ ََ
ّٰ َ َ َ َ َ َ
س َرسوال َوكف َٰي بِٱللهِ
ٱللهِ ۖ وما أصابك ِمن سيِئ ٖة ف ِمن نف ِسك وأرسلنك ل ِلنا ِ
َ ٗ
شهِيدا* النساء79 -78 :
در هر جايى كه باشيد؛ مرگ شام را در مى يابد؛ گرچه در برجهاى استوار باشيد .اگر
خري و خوىب اى به آنان برسد؛ مى گويند :اين از سوى خدا است؛ و اگر گزند و
مصيبتى به آنان رسد؛ مى گويند :اين از سوى تو است! بگو :همه از سوى خدا اند،
اين مردمان را چه شده كه نزديك اند هيچ سخنى را نفهمند؟ هر چه از خري و خوىب
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به تو رسيده؛ از سوى خداست؛ و هر چه از گزند و مصيبت به تو رسيده از سوى
خود تو است ،و تو را چون پيامربى براى مردم فرستاده ايم ،و خدا به حيث گواه
كاىف است.
اين آيات متربكه شامل بحث جامع در باره جهاد و موضع منافقانه افراد ترسو و
جبون و مخالف جهاد است ،در ارتباط به آيات قبىل اين رهنمودهاى مهم و اساىس
را در جلو ما مى گذارد:
• برخى از مردم چنان اند كه قبل از فرارسيدن موعد مناسب درگريى مسلحانه با
دشمن؛ بر آغاز جنگ ارصار مى ورزند و مى گويند :بايد دست به سالح برد و با يك
جنگ قاطع و فيصله كن كار را به پايان برد و مشكل را براى هميش حل كرد ،اما اين
ارصار نه از اميان قوى به خدا مايه گرفته و نه از احساس و عزم نريومند قرباىن در
راه خدا ،بلك ه از ضمري بيامر و رياكارى و فريبكارى مايه گرفته ،با اين ارصار قبل از
وقت مى خواهند خود را مخلص و انقالىب جلوه دهند و از اين طريق بر عملكرها و
موضعگريى هاى غلط و منافقانه شان پرده بيندازند ،و به مسلامنان وامنود كنند كه
اگر امروز و قبل از فرارسيدن روزهاى سخت؛ قصور و كمبودى هايى دارند و در
عمل از ديگران عقب اند و در اداء وجائب دينى شان كوتاهى مى كنند؛ در روزهاى
سخت و پر آزمون صداقت خود را ثابت خواهند كرد ،در جنگ با دشمن و دفاع از
اسالم ما را بيش از همه مخلص و صادق و آماده قرباىن خواهيد يافت!! زماىن عمق
اخالص و صداقت ما را درك خواهيد كرد كه در خط اول و شمشري در كف عليه
دشمن مى جنگيم و جلوتر از همه قرار داريم!! اما با فرارسيدن زمان جنگ و پس از
آن كه حكم رصيح توسل به سالح صادر شود؛ هر چند اين حكم از سوى خدا و
پيامربش باشد؛ اينها را چنان خواهى يافت كه حالت ترس و بيم در چهر هاى شان
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منايان است ،ديده هاى خريه و اميد باخته ،چون كىس كه از هيبت مرگ بيهوىش بر
او طارى شده ،ترس شان از مردم به پيامنه ترس از خدا و حتى بيشرت از آن!!
• مى گويند :اكنون وقت مناسب جنگ نيست ،وسائل رضورى جنگ فراهم
نشده ،به فرصت بيشرت رضورت داريم ،الزم است جنگ را به وقت ديگر مؤخر كرد!!
• آنها جنگ و مواجه شدن با دشمن مسلح را مرتادف رفنت به كام مرگ مى
پندارند ،مى گويند :چرا خدا فرصت چند روزى ديگر زنده ماندن را نداد و به اين
زودى ما را با آزمون جنگ نابرابر و قبل از وقت مواجه كرد؟!!
• به اينها فقط يك پاسخ بايد داد؛ و آن اين كه :عالقه افراطى به زندگى؛ شام را
از مرگ مى ترساند ،آخرت را فراموش كرده ايد ،خدا را از ياد برده ايد ،از اين رو از
مرگ مى ترسيد و از جنگ اجتناب مى ورزيد .به عدالت الهى باور نداريد ،گامن مى
كنيد خداى متعال مساعى و قرباىن هاى مسلامنان را ضائع خواهد كرد ،در حاىل كه
خداوند به اندازه ذره اى بر بنده اش ظلم منى كند و عملكردهايش را ىب پاداش منى
گذارد.
• بدانيد كه با نشسنت در خانه ها ،پناه بردن به سنگرهاى مصون و قلعه هاى
مستحكم منى توانيد مرگ تان را به تأخري بيندازيد ،در هر صورىت داعى مرگ را لبيك
خواهيد گفت.
• اينها چنان اند كه اگر در كنار شام به متاعى دست يافتند؛ اين را نتيجه
همراهى با شام نه بلكه عنايت خدا بر خود مى خوانند ،وىل اگر با مصيبت و مشكىل
برخوردند آن را از سوى شام و نتيجه اشتباهات شام مى گريند!! به آنها بگوييد:
خوب و بد همه از سوى خداست ،فيصله خوب و بد ،خري و رش ،سود و زيان از
سوى خدا و به رويت عملكردهاى ما صورت مى گريد.
290

• هر خري و خوىب؛ در حقيقت فضل و عنايت الهى است ،نبايد آن را نتيجه عمل
خود بخوانيم ،چون توفيق عمل نيك را نيز او عنايت كرده.
• هر مشكل و مصيبت نتيجه عمل بد و گناه تو است ،جز خود كىس ديگر را
مالمت مكن.
• پيامرب عليه السالم نيز مالك خري و رش نيست ،بلكه تنها يك پيام رسان است،
اللّٰه متعال شهادت مى دهد كه خري و رش تنها از سوى او و مرتبط به عمل توست،
پيامربش تنها وظيفه پيام رسان امين را انجام مى دهد ،فيصله خري و رش در اختيار او
نيست.
اين آيات متربكه حقيقت خري و رشى را منايان مى كند كه شامل حال انسان مى
شود؛ همه از سوى خدا و به رويت عملكردهاى انسان است ،تقاضاى اميان به خدا و
ادب ساحت مقدس ذات بارئ تعاىل ايجاب مى كند كه متامى نعمت ها را عنايت و
فضل وى بخوانيم و سپاسگزار باشيم و نقمت ها و مصيبت ها را نتيجه عادالنه
عملكرهاى خود بگرييم و انگشت اعرتاض به سوى ديگرى جز خود دراز نكنيم .اما
اين كه در يىك از آيت ها؛ شيطان در ظاهر امر؛ سبب دشوارى و مصيبت خوانده
شده و ناقد سطحى نگر آن را به اعرتاض گرفته ،بايد آيت و مطلبى را كه افاده مى
كند به بحث بگرييم؛ آيت اين است:
َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ َ ۡ َ َ َٰ َ َ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ ُ ۡ َ َ َ
اب * ص41 :
وٱذكر عبدنا أيوب إِذ نادى ربهۥ أنِي مسنِي ٱلشيطن بِنص ٖب وعذ ٍ
بنده ام ايوب را به ياد آور؛ آنگاه كه پروردگارش را با فرياد خواند و گفت :شيطان
مرا دچار رنج و درد كرده است.
در اين آيه مباركه در باره ايوب عليه السالم گفته شده:
به بارگاه پروردگارش دعاء كرد و به صداى بلند گفت :شيطان مرا دچار رنج و
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درد كرده است .يعنى بنابر وسوسه شيطان كارى كرده ام كه به سببش دچار اين درد
و رنج شده ام ،معنى دقيق اعرتاف ايوب عليه السالم اين است كه او شيطان و
وسوسه
اش را سبب عذاب و رنج خوانده ،نه اين كه شيطان خودش و مستقيامً او را با
اين درد و رنج مبتال كرده!! شيطان منى تواند كىس را به درد و رنج مبتال كند ،وىل
مى تواند به ارتكاب گناه تشويق منوده و باعث درد و رنج انسان شود .معنى سخن
ايوب عليه السالم اين است كه او به اشتباه خود اعرتاف منوده و از گفنت چيزى بيش
از اين امتناع ورزيده ،در آيت  83سوره االنبياء اعرتاف و دعاء او به اين الفاظ
آمده:
َٰ
ُ
ۡ
َ
َ
َ
ُ َ
ُ ََ َ
ََُ َ َ َ
نت أَ ۡر َح ُم ٱلرحم َ
ين * االنبياء83 :
وب إِذ ناد َٰى َربهۥ أنِي َمسن ِ َي ٱلضر وأ
۞وأي
ِِ
و ايوب را (به ياد آور) آن گاه كه پروردگارش را با فرياد خواند و گفت :پروردگارم!
رنجى به من رسيده و تو مهربانرتين مهرباناىن.
مشاهده مى كنيد كه در اين جا نيز هامن دعاء قبىل ايوب عليه السالم با الفاظ
ديگر آمده است ،اگر اين آيه را در محل خودش به ارزياىب بگرييد به زودى متوجه
خواهيد شد كه در ضمن اعرتافات عده اى از پيامربان به اشتباهات شان آمده ،كامالً
شبيه اعرتاف ايوب عليه السالم ،با يقين كامل مى توان گفت كه تعبري دقيق و
درست دعاء ايوب عليه السالم اعرتاف به اشتباه و طلب رحمت الهى است.
از ناقد مى پرسم :اين آيات و رشح آن را در جلو خود بگذار و بعد قضاوت كن
كه در كجاى آنها تعارض و تضارىب وجود دارد؟!!
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آيا خداوند انسان سزاوار هدايت را از رحمت و هدايت
محروم مى كند؟
ناقد مى پرسد :رحمت اللّٰه چقدر است؟؛ در (سوره  6آيه  )12آمده است كه
اللّٰه رحمت را بر خود مقرر کرده است ،وىل مى بينيم كه بعىض از اشخاص را هرچند
که مى تواند؛ هدايت منيکند (سوره  6آيه  ،35سوره  14آيه .)4
اعرتاض ناقد در رابطه به اين موضوع و اين آيات؛ نهايت نافهمى و كج فهمى
او را منايان مى سازد ،منى داند كه خداوند جل شأنه در رابطه به هدايت انسان سنن
خاىص دارد ،به رويت اين سنن كىس را كه شايسته و سزاوار هدايت است؛ توفيق
هدايت مى دهد و آن ديگرى را كه اين شايستگى را در خود ايجاد نكرده و در
جستجوى هدايت نيست؛ از آن محروم مى سازد .با در نظرداشت استقالل و آزادى
انسان در انتخاب يىك از دو بديل خوب و بد؛ به هر ىك قصد و اراده رفنت به راه
راست را دارد توفيق رفنت به راه راست را عنايت مى كند و كىس را كه قصد رفنت به
راه كج را دارد م انع او منى شود و او را مجبور به ترك آن راه منى كند .نه اين را
مجبور به انتخاب راه راست مى كند و نه آن را وادار به همراهى با شيطان .بياييد
آيات مذكور را به مطالعه بگرييم:
ُ َ َ
َ
َ
َ
ُ
ۡ
ّٰ َ َ َ َ َ ۡ
َ ۡ َ ُ
َ َ َٰ َٰ َ ۡ
ض ۖ قل ل ِل ِۚهِ كت َب عل َٰي نف ِسهِ ٱلرح َمة ل َيج َمعنك ۡم
قل لِمن ما فِي ٱلسم َو ِت وٱٓأۡلر ِ
َ َ َ َْ ُ
َ ۡ ۡ َٰ َ
َ َ ۡ َ
ين خ ِس ُروا أنف َس ُه ۡم ف ُه ۡم ال يُؤ ِمنُون * األنعام12 :
إِل َٰي يَوِم ٱل ِق َي َم ِة ال َر ۡي َب فِيهِ ٱل ِذ
بگو :آنچه در آسامنها و زمين است از آن كيست؟ بگو :از آن خدا ،بر خود رحمت و
مهرباىن را الزم كرده ،حتامً شام را براى روزى جمع خواهد كرد كه در آن شىك
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نيست ،آنان كه خويشنت را زيامنند كرده اند؛ اميان منى آورند.
در اين آيه مباركه سه مطلب مهم و اساىس در برابر ما متجىل شده:
• اللّٰه متعال َملِك آسامنها و زمين و مالك همه چيز آن است .با بيان اين مطلب
به مؤمنان اطمئنان داده شده كه احساس ضعف ،ناتواىن و تنهايى نكنند ،اگر
خداوند بخواهد و آن را به خري شان ببيند هر چيزى را كه خواسته اند در اختيار
شان خواهد گذاشت.
• اللّٰه متعال رحمت و مهرباىن بر بندگانش را چه كافر و چه مؤمن بر خود الزم
كرده؛ چگونه بندگان مؤمن ،مخلص و صالح را تنها و ىب يار و ياور خواهد گذاشت؟
• خداوند متعال براى آن روز قيامت و محاسبه و مكافات و مجازاتش را قرار
داده است كه تقاضاى رحمت و مهرباىن اش همين است ،خيىل از بندگان صالح و
مخلصش با دشوارى ها مواجه مى شوند ،مورد ظلم و تعدى قرار مى گريند ،در راه
حق شكنجه و تعذيب مى شوند ،به شهادت مى رسند ،به زندانها كشانده مى شوند،
پروردگار مهربان چگونه آنان را ىب مكافات خواهد گذاشت؟! عده اى زياد ظلم و
ستمگرى مى كنند ،بدون آن كه جزاى كامل ستمگرى هاى شان را بچشند از دنيا مى
روند ،خيىل از مظلومان و ستمكشيده ها در حاىل دنيا را ترك مى گويند كه مورد
تعدى قرار گرفته اند و حقوق شان از سوى ستمگران غصب گرديده و نتوانسته اند
حقوق شان را بدست آرند ،پروردگار مهربان براى آن روز قيامت را برپا مى كند تا
به هر يىك پاداش و پادافراه عملش به گونه كامل داده شود ،خداى دادگر در دنيا
نيز پاداش مناسب اعامل را عنايت مى كند اما پاداش مكمل و بدون كم و كاست را
به روز قيامت محول كرده است .آزادى ،و امكان اختيار و انتخاىب كه به انسان داده
شده تقاضا مى كند تا مكافات و مجازات كامل انسان تا پايان زندگى اش به تأخري
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انداخته شود ،مجازات فورى؛ مناىف آزادى و اختيار است.
• كىس از اميان به اللّٰه و آخرت اجتناب مى ورزد كه خيىل خارس و زيامنند است،
با ارتكاب فساد ،ظلم ،بدكارى و گناه؛ دنيا و آخرتش را تباه مى كند ،گناهانش مانع
مى شود تا اميان بياورد.
ۡ َ ۡ ُ َٗ
َ َ َُ َ َ َۡ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ٗ
ض أو سلما فِي
ِإَون كان كبر عليك إِعراضهم فإ ِ ِن ٱستطعت أن تبت ِغي نفقا فِي ٱٓأۡلر ِ
َ
َ
َ َۡ
ََ َ ُ َ
ََ ۡ َ
َ ۡ َ َ ّٰ ُ َ َ َ
ٱلس َما ِء فتأت َِي ُهم أَِبيَ ٖة َولو شاء ٱلله لج َمع ُه ۡم علي ٱل ُهد َٰى فَل تكونن ِم َن
ۡٱل َ َٰجهل َ
ِين* األنعام35 :
ِ
و اگر روگرداىن شان (از قبول حق) بر تو گران و دشوار است؛ پس اگر مى تواىن
نقبى در زمين جستجو كن يا نردباىن در آسامن تا دليل و نشانه اى براى شان بياورى،
و اگر خدا مى خواست آنان را ( قهراً و جرباً) بر هدايت جمع مى كرد پس از زمره
جاهالن مباش.
در اين آيات مباركه چند رهنمود جىل را در برابر خود مى يابيم:
• اعراض و روگرداىن مخالفين را تحمل كن ،اين بايد تو را مأيوس و مشوش نكند.
• دالئل و نشانه هاى هدايت كه از سوى خدا و در كتاب بليغ و جامع الهى در
برابر مخاطبين قرار گرفته آن را كاىف و شاىف بشامر ،در آسامنها و زمين منى توان
دليل و نشانه اى يافت كه مؤثرتر و قانع كننده تر از آن باشد ،ىب موجب خود را
دچار اين تشويش و پريشاىن مكن كه شايد در باال يا پايين دليل و نشانه اى خواهى
يافت كه موجب قناعت مخالفين شود ،كىس كه با استدالل قرآن و دالئلش قانع
نشود با هي چ دليل و برهاىن منى توان او را قناعت داد و از مخالفت و لجاجت
بازداشت.
• سنت الهى چنين نيست كه مردم را مجبور كند تا حتامً اميان بياورند ،نشانه
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هايى را در جلو شان بگذارد كه متامى راههاى مخالفت و اعراض را بر روى شان
ببندد ،انتظار فرو آمدن چنين آيه و نشانه اى را نداشته باشيد ،اگر خداوند متعال
مى خواست با قدرت قاهره خود همه را به اميان آوردن وامى داشت.
• ناشكيبايى و ىب صربى در برابر اعراض و مخالفت آنان و انتظار دريافت نشانه
ها و دالئىل كه موجب اقناع حتمى آنان گردد؛ نشانه جهل و ناداىن است ،جهل
نسبت به سنن الهى و فطرت انساىن ،از آن خوددارى كنيد ،گامن مكنيد متامى
مخالفت ها را مى توان با استدالل و ارائه دالئل از ميان برداشت ،دليل مخالفت
برخى از مردم اين نيست كه دالئل قانع كننده اى در اختيار شان قرار نگرفته ،بلكه
انگيزه ها و موجبات ديگر دارد ،چاره آن نيز استدالل نيست؛ بايد در جستجوى
چاره هاى ديگر رفت.
َُ
َ َ َۡ
ُ َ َ َ ُ ۡ َ ُ ُ ّٰ ُ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ
َ َ َۡ َ َۡ
ول إِال بِل ِسا ِن قو ِمهِۦ ل ِيبيِن لهم ۖ في ِضل ٱلله من يشاء ويه ِدي من
وما أرسلنا ِمن رس ٍ
ي َ َشا ُء َو ُه َو ۡٱل َعز ُ
يز ۡٱل َح ُ
ِكيم * إبراهيم4 :
ِ
و هيچ پيامربى را جز به زبان قوم خودش به گونه اى ديگر نفرستادهايم ،تا براى
آنان به روشنى بيان كند ،و خداوند هر ىك را خواهد گمراه مى كند و هر ىك را
خواهد هدايت مى كند ،و او عزمتند با حكمت است.
برخى از رهنمودهاى حكيامنه اين آيه متربكه اينها اند:
• پيام هر پيامربى به زبان قومش بوده ،و اين براى آن كه قومش پيام او را بدون
زحمت درك كند.
• در رابطه به پيامربان عليهم السالم عده اى اعرتاض كرده اند كه چون ما اند ،به
زبان ما تكلم مى كنند ،هيچ تفاوىت با سائر انسانها ندارند ،پيامرب خدا نبايد چنين
مى بود ،بايد در هر چيزى با انسانهاى عادى تفاوت مى داشت ،برخى گفته اند :اين
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پيامرب؛ رهرب و رهنامى قوم خود است ،قومى كه او از لحاظ نسىل و نسبى به آن
وابسته است و به زبان آنان تكلم مى كند ،نه رهربى براى سائر اقوام ،عليه آنان
تعصبات قومى ،نژادى و لساىن ديگران را برانگيخته اند ،در اين آيه متربكه در جواب
اين معرتضين گفته شده :هر پيامربى از ميان قوم خودش انتخاب گرديده ،هم
زبانش زبان قوم خودش بوده و هم پيامش به زبان قوم خودش ،به دليل اين كه
نخستين مخاطبينش؛ محتوى و مطلب پيامش را به درستى و آساىن درك كنند .اى
نصارا و اى يهودى ها! آيا موىس عليه السالم و عيىس عليه السالم به زبان قوم شان
تكلم منى كردند ،آيا تورات و انجيل به زبان قوم شان نازل نگرديده؟ چرا به اين
اعرتاض داريد كه محمد صىل اللّٰه عليه و سلم عرب است و قرآن به زبان عرىب ،نه او
را پيام آورى براى سائر اقوام مى خوانيد و نه قرآن را رهنامى اقوام ديگر؟!! چرا عليه
پيامرب خدا محمد عليه السالم تعصبات قومى و نژادى يهودى ها و مسيحيان را
تحريك مى كنيد؟!!
• دليل مخالفت آنها اين است كه استعداد و ظرفيت هدايت را از دست داده
اند ،درهاى دل و دماغ شان را بر روى روشنايى هدايت بسته اند ،با گناه صفحه
ضمري شان را زنگ آلود كرده اند ،اين اهليت و شايستگى را از دست داده اند كه
حقيقت را درك كنند و به آن اميان بياورند ،از اين رو گاهى يك چيز و گاهى چيزى
ديگر راه شان را سد منوده از پذيرفنت حق بازمى دارد ،گاهى شيطان آنان را به يك
سمت و گاهى به سمتى ديگر به ىب راهه مى برد.
• خداوند جل شأنه در رابطه به هدايت انسان سنن خاىص دارد ،برويت اين
سنن فيصله مى كند كه چه كىس را مشمول هدايتش سازد و چه كىس را محروم از
آن ،چه كىس سزاوار هدايت است و چه كىس نيست ،در چه كىس اهليت و ظرفيت
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هدايت رساغ مى شود و در چه كىس نه ،به روى يىك درب هدايت باز مى شود و در
برابر ديگرى بسته مى ماند .خداوند جل شأنه ظامل ،فاسق ،كافر و منافق را هدايت
منى كند مگر اين كه از ظلم ،فسق ،كفر و نفاق دست بكشد ،كىس را هدايت مى
كند كه در جستجوى هدايت و تشنه آن باشد ،به سوى خدا رجوع كند (يهدى اليه
من ينيب :كىس را به سوى خود هدايت مى كند كه به سوى خدا رجوع و انابت مى
كند).
در تتمه آيت به دو صفت اللّٰه متعال اشاره شده( :عزيز) و (حكيم) كه
ارتباطش با مطالب قبىل اين گونه است :فرستادن پيامرب به هر قوم و به زبان هامن
قوم كاريست حكيامنه نه قابل اعرتاض ،در آن حكمت بزرگ الهى مضمر است،
اعرتاض شام ىب بنياد و بيهوده است ،خداوند متعال عزيز و عزمتند است ،مى تواند
همه مردم را به قوت قاهره خود وادار و مجبور به اميان كند و از مخالفت با
پيامربان باز دارد ،اما سنت خداى حكيم چنين نيست كه آزادى انسان را سلب كند
و او را وادار به قبول حق منايد ،مقتضاى سنت وى در رابطه به هدايت انسان چنان
است كه او را آزاد مى گذارد و اختيار انتخاب يىك از چند بديل را به او مى دهد تا
به خواست خودش يا راه راست را انتخاب كند يا راه كج و معوج را ،يا خدا را
بپرستد يا شيطان را همراهى كند .به رويت اين سنن است كه به عده اى توفيق
هدايت مى دهد و عده اى را از آن محروم مى كند.
معنى يضل من يشاء و يهدى من يشاء اين است نه آن گونه كه ناقد ادعاء
كرده.
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آيا در بهشت بازجويى خواهد بود يا نه؟
جناب ناقد؛ همينكه در يك آيه قرآن (يتسائلون) را و در ديگرى (اليتسائلون) را
مشاهده كرده؛ فوراً و بدون توجه به ماقبل و مابعد آن پنداشته است كه به تعارىض
در قرآن دست يافته و براى بيان آن اين عنوان ىب معنى و ىب ربط به موضوع را
برگزيده است!! زير اين عنوان ىب معنى حرف هايى دارد كه نهايت كج فهمى او را
منايش مى دهد ،او منى داند معنى بازجويى چيست و معنى از همديگر پرسيدن
چه!! بازجويى يعنى تحقيق ،استجواب ،استنطاق ،كه با (يتسائلون :از همديگر
پرسيدن) تفاوت دارد و نبايد يىك را به جاى ديگرى به كار برد .به اين جناب مى
گوييم :نه در بهشت بازجويى وجود دارد و نه در دوزخ ،كار بازجويى قبل از وارد
شدن بهشتى ها به بهشت و دوزخى ها به دوزخ پايان مى يابد ،اما از همديگر
پرسيدن هم ميان بهشتى ها وجود خواهد داشت و هم ميان دوزخى ها و هم ميان
هر دو از همديگر .بيا در پاى آياىت بايست كه به آن استناد كرده اى و پس از درك
معنى حقيقى آن در باره ادعاء ىب محتوى و نادرست خود به قضاوت بنشين ،آيات
مورد نظر تو اين ها اند:
َ َ
ُ ََ َ َ َ ََُۡ ۡ َۡ َ ََ ََ َ َُ َ
فإِذا نُف َِخ فِي ٱلصو ِر فَل أنساب بينهم يوم ِئ ٖذ وال يتساءلون * المؤمنون101 :
هنگامى كه در صور دميده شود ،پس در آن روز نه ميان شان هيچ گونه
خويشاوندى اى باشد و نه همديگر را بپرسند.
يعنى پس از بر پايى قيامت؛ متامى رشته هاى خويشاوندى رنگ مى بازد و پرس
و پال از همديگر پايان مى يابد .نه كىس به داد خويشاوندش مى رسد و نه در پى
جستجوى حال و احوال او.
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َۡ َ ُۡ َ َ َ
َ َُ َ َ ُ ْ َ َُ َُۡ
ََََۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ََ َ ۡ
ين * ف َمن
ض يَت َساءلون * قالوا إِنا كنا قبل فِي أهل ِنا مش ِف ِق
وأقبل بعضهم عل َٰي بع ٖ
َۡ ُ َۡ ُ ُ َُ ُ َ َۡ ُ َ
َ َُ
ّٰ ُ َ َ ۡ َ َ َ َ َٰ َ َ َ َ َ
ٱلرح ُ
اب ٱلس ُموِم * إِنا كنا ِمن قبل ندعوه ۖ إِنهۥ هو ٱلبر
ٱلله علينا ووقىنا عذ
ِيم *
الطور28-25 :

برخى به برخى ديگر رو كنند؛ در حاىل كه همديگر را مى پرسند (احوال پرىس مى
كنند) ،مى گويند :يقين ًا كه ما قبل از اين ميان اهل خود (از پروردگار مان) هراسان
بوديم ،كه بنابر اين خدا بر ما منت گذاشت و ما را از عذاب سوزنده دوزخ
نگهداشت ،يقيناً كه ما قبل از اين چنان بوديم كه او را مى پرستيديم ،بدون شك كه
او احسانگر مهربان است.
در اين آيات متربكه صحبت هاى بهشتى ها ميان هم اين گونه به تصوير
كشيده شده:
• برخى از آنان به ديگران رو كرده و در حاىل كه يىك از وضعيت ديگرى مى
پرسد مى گويند :ما قبل از اين ميان اهل خود هراسان بوديم كه پروردگار مان چه
معامله اى با ما خواهد داشت ،عفو خواهد كرد يا مؤاخذه ،كه بنابر همين ترس و
هراس از آن چه ديگران را به دوزخ رساند اجتناب ورزيديم ،و بنابر همين بيم و
هراس خدا بر ما منت گذاشت و ما را از عذاب سوزنده دوزخ نگهداشت.
• ما در دنيا چنان بوديم كه خدا را مى پرستيديم و او را به كمك مى طلبيديم.
يقيناً كه او احسانگر مهربان است.
و اين هم تصويرى از مجادله و مخاصمه اهل دوزخ كه پريوان رهربان شان را
محكوم مى كنند و باعث گمراهى خود و سقوط شان در آتش دوزخ مى خوانند و
رهربان آنان را رسزنش مى كنند و مسئوليت گمراهى را بدوش خود آنان مى اندازند،
تصويرى كه به گونه مكرر و با الفاظ گوناگون در قرآن به منايش گذاشته شده:
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َُ ْ
َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ُ َُۡ َ َ ۡ
ََََۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ََ َ ۡ
ض يَت َساءلون * قالوا إِنك ۡم كنتُ ۡم تأتوننَا ع ِن ٱل َي ِمي ِن * قالوا
وأقبل بعضهم عل َٰي بع ٖ
َ َۡ َُ ُ ْ ُۡ َ ََ َ َ
ان لَنَا َعلَ ۡي ُكم من ُسلۡ َ َٰطِۢن ۖ بَ ۡل ُكنتُ ۡم قَ ۡو ٗما َ َٰطغ َ
بل لم تكونوا مؤ ِمنِين * وما ك
ين *
ِ
ِ
َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ َ ُ َ َ َٰ
َ
فحق علينا قول ربِنا ۖ إِنا لذائِقون * فأ غوينكم إِنا كنا غ ِوين * الصافات32-27 :
برخى به برخى ديگر رو كنند؛ در حاىل كه از همديگر مى پرسند ،مى گويند :يقيناً
اين شام بوديد كه از ميين نزد ما مى آمديد ،گويند :نه؛ بلكه شام خود باور كننده
نبوديد ،و ما هيچ سلطه اى بر شام نداشتيم ،بلكه شام خود گروه رسكش و باغى
بوديد ،از اين رو قول پروردگار ما بر همه ما محقق شد ،يقين ًا كه ما چشنده آن
هستيم ،بدون شك كه شام را هامنگونه گمراه كرديم كه خودگمراه بوديم!!!
اين آيات متربكه حالت دوزخى ها را اين گونه به تصوير كشيده:
برخى به سوى برخى ديگر پرخاشگرانه رو مى كنند و مى گويند :اين شام بوديد
كه از ميين نزد ما مى آمديد ،با توجه به معاىن گوناگون ميين مراد آنان يا اين خواهد
بود كه شام زورمند و قدرمتند بوديد و از موضع زورمندى تان با ما برخورد مى
كرديد و ما را وادار به كجروى و انحراف از راه راست مى كرديد ،يا اين كه نزد ما
مى آمديد و سوگند ياد مى كرديد كه حرف هاى تان درست و راست است ،يا اين
كه به نحوى نزد ما مى آمديد كه گويا خواهان خري و سعادت ما هستيد ،نسبت به
ما دلسوزى داريد و ما را به راه راست مى بريد!! يا اين كه از سمت راست ما مكرر
آمده و ما را به كجروى ها تشويق و ترغيب مى كرديد .رهربان شان مى گويند :نه؛
چنين نبود ،بلكه شام خود باور كننده نبوديد ،ما هيچ سلطه اى بر شام نداشتيم،
شام خود گروه رسكش و باغى بوديد ،طبق فيصله الهى همه ما سزاوار عذاب شمرده
شديم ،حال لذتش را حتامً مى چشيم ،بدون شك كه شام را هامنگونه گمراه كرديم
كه خودگمراه بوديم ،چنان نبود كه ما به راهى مى رفتيم و شام را به راهى ديگر
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مى برديم ،نه؛ بلكه اين راه بغاوت را با هم يكجا پيموده ايم!!!
جناب ناقد بگويد كه در كجاى اين آيات تعارىض رساغ مى شود؟!!!

آيا فرشتگان محافظ هستند؟
ناقد دير فهم معنى (وىل و اولياء) را نفهميده و آن را به معنى محافظ گرفته و
همين كه در برخى از آيات ديده كه خدا را وىل يگانه خوانده و در برخى فرشته ها
نيز اولياء مؤمنان معرىف شده؛ فوراً و بدون دقت در معنى اصىل اين صيغه و
ارتباطش با ماقبل و مابعد آن پنداشته است كه به تعارىض در قرآن دست يافته و
براى اين كشف نادرش عنوان باال را براى آن برگزيده و زير آن مى نويسد :هيچ
حافظى بجز اللّٰه وجود ندارد (سوره  2آيه  ،107سوره  29آيه  ،)22اما در (سوره 41
آيه  )31فرشتگان خود مى گويند «ما محافظان شام در اينجا و در آن دنيا هستيم»،
همچنين در سوره هاى ديگر نقش آنها بعنوان نگاهبان آمده است (سوره  13آيه 11
و سوره  50آيه  )18-17و (سوره  82آيه .)10
گامن منى كنم ناقد تا اين پيامنه نافهم و ىب خرب باشد كه از فهم درست اين
آيات عاجز باشد ،شايد فقط خواسته است شامر نقدهايش را به هفتاد برساند،
هرچند از طريق مغالطه و استمداد از دروغ و تحريف باشد ،پنداشته است
مخاطبانش كساىن اند كه مى تواند با چنين مغالطه ها و دروغ پردازى ها آنان را
بفريبد و اميان شان را نسبت به قرآن پرجالل متزلزل كند .كىس كه از الف باء قرآن
واقف باشد مى داند كه صيغه وىل و اولياء در آيات زيادى به كار رفته ،در همه به
معنى دوست آمده .گاهى گفته شده كه مؤمنان اولياء همديگر اند ،گاهى كافران را
اولياء همديگر خوانده ،گاهى به مؤمنان دستور داده كه چه كىس را وىل خود بگريند
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و با چه كىس پيوند واليت برقرار نكنند ،گاهى كافران را مورد خطاب قرار داده و
گفته است :معبوداىن را كه جز خدا مى پرستيد و طمع حاميت و تأييد شان را داريد؛
نه به داد تان خواهند رسيد و نه به كمك تان خواهند شتافت ،جز خدا وىل و نصري
حقيقى نخواهيد يافت .بياييد برخى از اين آيات را به بحث بگرييم:
ّٰ
َ ََ
َ َُ
ُ
َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ّٰ َ َ ُ ُ ۡ ُ َ َ َٰ َٰ َ ۡ
ض ۗ َوما لكم ِمن دو ِن ٱللهِ ِمن ول ِٖي وال
ألم تعلم أن ٱلله لهۥ ملك ٱلسم َو ِت وٱٓأۡلر ِ
َ
ير* البقره107 :
ن ِص ٍ
آيا منى داىن كه ملك و فرمانروايى آسامنها و زمين از آن خداست؟ و جز خدا نه هيچ
يارى داريد و نه هيچ ياورى.
ّٰ
َ ََ
َ َ ََ َُ
ۡ ََ
ُ
ََ َ ُ ُۡ َ
ض وال فِي ٱلسما ِء ۖ وما لكم ِمن دو ِن ٱللهِ ِمن ول ِٖي وال
وما أنتم بِمع ِجزِين فِي ٱٓأۡلر ِ
َ
ن ِصيرٖ* العنكبوت22 :
و شام نه در زمين عاجز كننده و غالب شونده ايد و نه در آسامن؛ و جز خدا نه
هيچ يارى داريد و نه هيچ ياورى.
يعنى آن چه را يار و ياور خود پنداشته ايد و گامن مى بريد شام را در مسري
كفر و بغاوت از خدا يارى و كمك خواهد كرد؛ و به كمك و حاميت آن چريه و غالب
خواهيد شد ،هرگز قادر به يارى و كمك تان نخواهد شد ،چون مالك حقيقى آسامنها
و زمين و هر چه در آن هاست؛ خداست و هيچ چيزى در ملك او منى تواند بدون
إذنش يار و ياور كىس شود.
َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ّٰ ُ ُ َ ۡ َ َ َٰ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٰٓ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ۡ َ ُ ْ
إِن ٱل ِذين قالوا ربنا ٱلله ثم ٱستقموا تتنزل عليهِم ٱلمل ِئكة أال تخافوا وال تحزنوا
َۡ
ُۡ
ُ َُ َ
َۡ َ ُُ
َۡ ْ ۡ َ َ َ ُ
َوأبشِ ُروا بِٱلجن ِة ٱلتِي كنتُ ۡم توعدون * نح ُن أ ۡول َِياؤك ۡم فِي ٱلح َي َٰو ِة ٱلدن َيا َوفِي
َ ََُ ۡ َ َ َۡ َ َ ُ ُ َُ
َ ََ َ
ِيها ما تشتهِي أنف ُسك ۡم َولك ۡم ف َِيها ما تد ُعون * فصلت31 -30 :
ٱٓأۡلخِر ِة ۖ ولكم ف
يقيناً آنان كه گفتند :پروردگار ما تنها خدا است ،سپس (بر اين گفته خود) استوار
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ماندند ،فرشتگان به پيش آنان فرو مى آيند (و به آنان مژده مى دهند) كه نه بيمى
داشته باشيد و نه اندوهگين شويد و به بهشتى شادمان باشيد كه وعده اش به شام
داده مى شد ،ما در زندگى دنيا نيز ياران و ياوران شام هستيم ،و براى شام در آن
هرچه دل تان خواسته؛ ميرس خواهد بود و براى تان در آن هرچه بخواهيد فراهم
خواهد شد.

آيا همه چيز مطيع اللّٰه اند؟
ناقد زير اين عنوان نيز مغالطه ها و كج بحثى هايى دارد و به گونه كام ًال
نادرست بر آياىت استناد كرده كه در برخى همه چيز عامل مقهور ،محكوم و مطيع
اراده الهى خوانده شده و در برخى عدم اطاعت و عصيان و بغاوت عده اى از انس
و جن را بازگو مى كند .مى نويسد :در (سوره  30آيه  )26اعالم شده كه همه چيز
مطيع اللّٰه است ،اما در چندين جاى ديگر در مورد عدم اطاعت مغرورانه شيطان از
اللّٰه خرب مى دهد از جمله (سوره  7آيه  ،11سوره  15آيه  ،31-28سوره  17آيه ،61
سوره  20آيه  ،116سوره  28آيه  ،74-71سوره  18آيه  ،)50همچنين در جاهاى
ديگرى در مورد بسيارى از موجودات که از فرمان اللّٰه رسپيچى ميکنند.
در پاسخ اين اعرتاض ىب پايه و ناىش از عدم درك صحيح آيات قرآن عرض مى
كنم:
آرى همه چيز مطيع اللّٰه است؛ درك اين مطلب براى كىس كه از فرهنگ قرآن
آگاهى دارد؛ سهل است ،اما براى كساىن چون ناقد؛ دشوار!! قرآن به ما مى آموزد كه
فرامين و احكام الهى دو گونه اند :احكام تكوينى و احكام ترشيعى ،احكام تكوينى
خدا مطلق ،غري قابل تبديل و تحويل و غري قابل نقض اند ،اين احكام؛ سنن ،ضوابط
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و قوانينى را احتوى مى كند كه در متامى انحاء عامل به گونه مطلق و فراگري
حكمفرماست ،هيچ چيزى ،هيچ كارى و هيچ حادثه اى در اين عامل بدون اطاعت
كامل از سنن و ضوابط حاكم بر آن انجام منى شود .از لحاظ تكوينى و فطرى هر
انساىن چه كافر و چه مؤمن ،چه مخلص و چه منافق ،چه مطيع و فرمانربدار و چه
باغى و عاىص؛ مطيع و فرمانربدار است ،مطابق اين سنن به دنيا مى آيد ،رشد مى
كند ،به كامل مى رسد ،زوالش آغاز مى شود و در پايان به مرگ محكوم مى شود،
منى تواند از اين مسري ترسيم شده ذره اى به راست و چپ عدول كند ،دل و دماغش
مطابق اين سنن تكوينى عمل مى كنند ،دست و پا و متامى اعضاء بدنش مطابق اين
ََۡ َ
سنن مرصوف كار و انجام وظائف محوله خويش اند ،قرآن مى فرمايد ( :فلوال إِن
ُ ُ ۡ ََۡ َ َ َۡ ُ َ
ون َها إن ُكنتُ ۡم َ َٰصدق َ
كنتم غير م ِدينِين * تر ِجع
ِين * ) :اگر محكوم و مقهور (اراده
ِ
ِ
خداى تان) نيستيد؛ (آنگاه كه روح تان به حلقوم برسد) آن را برگردانيد اگر راستگو
ايد!!! چرا منى توانيد موعد مرگ تان را تغيري دهيد؟ چرا چار و ناچار به فرمان
پروردگار تان در رابطه به مرگ تان رس خم مى كنيد و چاره اى جز تسليم شدن
نداريد؟ آيا اين نشان منى دهد كه از لحاظ تكوينى همه چيز مطيع اللّٰه اند؟!!
اما احكام ترشيعى؛ دساتريى را در بر مى گريد كه در رابطه به انس و جن ،اين
دو مخلوق داراى آزادى و استقالل نسبى؛ در محدوده اختيار و استقالل شان و براى
تنظيم زندگى شان وضع گرديده ،به هر دو؛ اين اختيار تفويض شده كه مى توانند
در برابر اين احكام مطيع باشند و يا راه بغاوت و عصيان در پيش گريند .آياىت كه
اطاعت متامى مخلوقات در برابر خدا را افاده مى كند مربوط به احكام تكوينى
است و آياىت كه به عصيان و بغاوت انس و جن اشاره مى كند مربوط به احكام
ترشيعى اند ،غرض درك درست اين موضوع به اين آيات توجه كنيد:
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ُ َ َٰ َ ُ َ ٞ
ََُ َ
َ َ َٰ َٰ َ ۡ
ض ۖ كل لهۥ قنِتُون * الروم26 :
ولهۥ من فِي ٱلسم َو ِت وٱٓأۡلر ِ
و آن چه در آسامنها و زمين است از آن او اند همه برايش منقاد اند.
مشاهده مى كنيد كه در اين آيه متربكه به متامى اشياء موجود در آسامنها و
زمين اشاره شده كه از جانبى از آن خدا اند و از جانبى مقهور فرمان وى و منقاد و
فرمانربدار.
َ
َٰ
َ
ٰٓ
َٰ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ََۡ ََۡ ُ ُ َ َُ ُ ۡ ۡ َ َ ۡ ُ ُ
َ
ٓأِلد َم ف َس َج ُدوا إال إبۡل َ
ِيس
َولقد خلق َنك ۡم ثم صو ۡرنك ۡم ثم قلنَا ل ِل َمل ِئك ِة ٱسجدوا
ِ ِ
َ َ َٰ
َ ُ
ٱلسجد َ
ل ۡم يَكن ِمن
ين * االعراف11 :
ِِ
و يقيناً كه شام را آفريديم ،سپس صورىت خاص به شام بخشيديم ،بعد به فرشتگان
گفتيم :براى آدم سجده كنيد؛ پس همه سجده كردند؛ مگر ابليس كه در زمره سجده
كنندگان نبود.
در اين آيه و امثال آن مشاهده مى كنيد كه عدم اطاعت از فرمان خدا مربوط
به امور ترشيعى و در محدوده اى است كه خداوند اختيار مراعات و عدم مراعات
آن را به جن و انس داده؟

آيا اللّٰه رشک را مى بخشد؟
ناقد بذله گو و مغالطه گر زير اين عنوان نيز سفسطه گفته و استدالل مضحك
و خنده آورى دارد ،مى نويسد :رشک بدترين گناهان شمرده ميشود ،اما به نظر
مريسد نويسنده قرآن نتوانسته است در مورد اينکه اللّٰه رشک را ميبخشد يا منيبخشد
تصميم قاطعى بگريد .در (سوره  4آيه  )116 ،48مى گويد منيبخشد و در سوره (4
آيه  )153مى گويد ميبخشد ،ابراهيم با پرستش ماه و خورشيد و ستاره به عنوان
خدايش دچار رشک ميشود (سوره  6آيه  )78-76اما مسلامنان فکر ميکنند که
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پيامربان گناه منيکنند.
عرائىض در باره اين اين نقد مضحك ناقد دارم:
آرى قرآن رشك را ظلم عظيم خوانده ،خداى بخشاينده مهربان جز رشك هر
گناهى را مى بخشد ،اما ناقد منى داند كه معنى اين بخشش و عدم بخشش
چيست!! رشك را منى بخشد يعنى اگر كىس از رشك توبه نكرد ،در حالت رشك جان
داد؛ خداوند او را منى بخشد ،وىل اگر همين مرشك در زندگى اش از رشك برگردد،
توبه كند و مسلامن شود ،خداوند مهربان رشك قبىل اش را مى بخشد .بقيه گناهان
را به مسلامن مى بخشد ،حتى اگر مجال توبه را نيز نيافته باشد ،مرشوط به اين كه
دامنش از رشك و تجاوز به حق ديگران پاك باشد .خداوند نه تنها مرشكين قريش را
بخشيد بلكه از هر يىك شخصيتهاى موحدى ساخت كه در قرآن از آنان ستايش كرد و
رضامندى اش را از آنان ابالغ كرد .آياىت كه در آن به بخشش رشك اشاره شده شامل
كساىن مى شود كه در زندگى شان از رشك برگشته اند ،نه شامل آنان كه در حالت
رشك دنيا را ترك گفته اند!!!
ادعاء ناقد در رابطه به ابراهيم عليه السالم كامل سفاهت و مغالطه گرى او را
نشان مى دهد!! در حاىل كه قرآن ابراهيم بت شكن را طى چندين آيه؛ چنان معرىف
مى كند كه از آوان جواىن اش از معبودان جعىل پدر و قومش اظهار برائت و ىب زارى
كرد ،در باره بت ها گفت :چگونه بت هايى را مى پرستيد كه محصول دست و ذهن
خود تان اند ،نه قادر به رساندن سود اند و نه قادر به دفع زيان؟!! چگونه خورشيد
و ماه و ستارگان را مى پرستيد؛ در حاىل كه غائب شونده اند ،طلوع و غروب دارند،
به قومش در جريان استدالل هاى محكم و قاطع خود گفت :من غائب شوندگان
(آفلين) را دوست ندارمَ :ق َال ال أُ ِح ُّب ال ِفلِي َن!!
307

به اين آيات توجه كنيد:
َۡ َ َ ۡ َ ُ ُۡ ٌ َ ٞ
ۡ َ َٰ َ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ ُ ْ َ ۡ ۡ َ ُ َ ُ ْ
قد كانت لك ۡم أس َوة ح َسنَة فِي إِبر ِهيم وٱل ِذين معه ۥ إِذ قالوا ل ِقو ِمهِم إِنا برَٰٓءؤا
ۡ َ َ َٰ ُ
ُ
ُ
ّٰ َ َ َ ُ
َ
َ َۡ ُ َ
ُ
ِمنك ۡم َو ِمما تع ُبدون ِمن دو ِن ٱللهِ كف ۡرنا بِك ۡم َو َبدا بَ ۡينَنَا َو َب ۡينَك ُم ٱلعد َوة
ۡ ۡ َ ُ َ ً َ َ ُ ۡ ْ ّٰ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ
َ
ۡ َۡ َ ََ َ
َوٱل َبغضاء أبَدا حت َٰي تؤ ِمنُوا بِٱللهِ َوحده ۥ إِال قول إِبر ِهي َم ألِ بِيهِ ٓأَلستغف َِرن لك َوما
َ َ ََ َ َ َۡ َ َ ََۡ َ َ ۡ
ّٰ
َ
َ ُ ََ
أ ۡمل ِك لك ِم َن ٱللهِ ِمن ش ۡي ٖء ۖ ربنَا عل ۡيك ت َوكلنَا ِإَول ۡيك أنبنَا ِإَول ۡيك ٱل َم ِص ُير *
الممتحنه4 :
يقيناً كه در (روش و منش) ابراهيم و كساىن كه با او بودند؛ الگوى نيكويى براى تان
است ،آنگاه كه به قوم خود گفتند :از هر آن چه جز خدا مى پرستيد ىب زاريم ،از
شام (و روشهاى تان) منكريم ،و ميان ما و شام تا زماىن عداوت و كينه پديدار
خواهد بود كه به خداى يگانه اميان بياوريد .مگر اين سخن ابراهيم به پدرش كه:
حتامً برايت طلب آمرزش خواهم كرد ،در حاىل كه هيچ چيزى از جانب خدا را برايت
مالك نيستم ،پروردگارا! به تو توكل كرديم ،به تو روى آوريم و بازگشت به سوى تو
است.
در اين آيه مباركه اگر از جانبى برائت و ىب زارى ابراهيم عليه السالم و
همراهان مؤمنش از رشك و گروه مرشك به تصوير كشيده شده و به مؤمنان دستور
داده شده كه روش آنان را الگوى خود بگريند؛ از سوى ديگر به آنان هدايت داده
شده كه در اين گفتار ابراهيم عليه السالم از او تقليد نه كنند كه به پدرش گفت:
حتامً برايت طلب آمرزش خواهم كرد!!

ماجراى پرستش گوساله طاليى
ناقد زير اين عنوان مغالطه و دروغگويى اش را به نهايت آن رسانده ،چيزى
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گفته كه هيچ انسان رشيفى در اثناى نقد رأى مخالف خود جسارت گفنت چنين
دروغ و افرتاء را نخواهد كرد ،مى نويسد :ارسائيليان قبل از اينکه موىس از کوه
بازگردد آغاز به پرستش گوساله طاليى کردند (سوره  7آيه  ،)149اما تا زماىن که
موىس بازنگشته بود از توبه کردن رس باز زدند و به ستايش گوساله ادامه دادند
(سوره  20آيه  .)91آيا هارون نيز در گناه آنان رشيک بود؟ نه (سوره  20آيه -85
 ،)90آرى (سوره  20آيه  ،92سوره  7آيه .)151
از جناب ناقد مى پرسم :ميان اين دو گفته ات از لحاظ معنى و محتوى؛ نه
الفاظ و تركيب آنها؛ چه تفاوىت وجود دارد( :ارسائيليان قبل از اينکه موىس از کوه
بازگردد آغاز به پرستش گوساله طاليى کردند) و (اما تا زماىن که موىس بازنگشته بود
از توبه کردن رس باز زدند و به ستايش گوساله ادامه دادند)؟!! هر دو مطلب واحد
را؛ نه متعارض را؛ افاده مى كند و آن اين كه بنى ارسائيل پس از رفنت موىس عليه
السالم به ميقات؛ به پرستش گوساله طاليى پرداختند و تا آنگاه به آن ادامه دادند
كه موىس عليه السالم پس از چهل روز غيابت برگشت .كجاست تعارض مزعوم تو؟!!
اما در مورد اين كه آيا هارون عليه السالم در گناه آنان رشيك بود يا نه ،بيا
پاسخت را در آينه اين آيه مشاهده كن:
َ َ َ ُ ُ َ ۡ َ َٰ ُ َ َُ
َ ۡ ُ َٰ َ ۡ َ
ُ
َ َ ۡ َ َ َ َ َٰ ُ
َولقد قال ل ُه ۡم ه ُرون ِمن قبل َيقوِم إِن َما فتِنتُم بِهِۦ ۖ ِإَون ربكم ٱلرحمن فٱتبِعونِي
َ ُ َْ
َوأطِ يعوا أ ۡم ِري * طه90 :
و يقيناً كه هارون قبالً به آنان گفته بود :اى قومم! با اين (گوساله) دچار آزمون شده
ايد ،و يقيناً كه پروردگار تان هامن خداى رحمن است ،پس از من متابعت كنيد و از
فرمانم اطاعت مناييد.
آياىت كه تو آن را متعارض اين آيه گرفته اى نه تنها هيچ تعارىض با اين آيت
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ندارد بلكه در آنها جالل موىس عليه السالم و چگونگى عكس العمل جدى اش در
برابر انحراف و كجروى امتش به منايش گذاشته شده ،او حتى برادرش هارون
عليه السالم را به اين دليل رسزنش كرد كه چرا گذاشت قوم به ىب راهه برود و مانع
آنان نشد ،هارون عليه السالم در پاسخ مى گويد :تا آن جا كه توان داشتم مانع آنان
شدم ،دست به هم دادند و مرا از مقاله مزيد ناتوان ساختند ،نزديك بود مرا به قتل
برسانند... ،

يونس به بيابان رسيد يا نرسيد؟
ناقد اين پرسش بيهوده و غري وارد را نيز در زمره پرسشها و اعرتاضات خود
آورده ،در حاىل كه نه در آيات مورد نظر او و نه در هيچ آيه ديگر قرآن چنين
مطلبى كه رسيدن و نرسيدن يونس عليه السالم به صحرا را افاده كند؛ وجود ندارد،
ناقد بنابر اين كه از درك مطلب اين آيات عاجز است؛ تعبري و انتباه نادرست و كامالً
وارونه از آن دارد .دو آيت مورد نظر ناقد بر اين نكته تأكيد دارند كه يونس عليه
السالم در حاىل از شكم ماهى به كناره برهنه بحر انداخته شد كه بيامر بود ،و اگر
عنايت الهى شامل حالش منى شد در حاىل به صحراى برهنه (ىب گياه و درخت)
انداخته مى شد كه نكوهيده مى بود .يعنى خداوند به دادش منى رسيد و از آن
حالت نجات منى داد.
منى دانم جناب ناقد از كدام لفظ اين آيات رسيدن و نه رسيدن به صحرا را اخذ
كرده؟!! او مى نويسد :ما در حاىل که ناخوش بود ،او را به بيابان رسانديم (سوره 37
آيه )145؛ اگر نعمت پروردگارش نبود ،در حين بد حاىل به صحرايى ىب آب و گياه
مى افتاد (سوره  ،68آيه .49
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بياييد معنى اصىل آيات مورد نظر ناقد را در جلو او بگذاريم:
َ ۡ َ َ َ َ َٰ َ ُ ۡ َ ٞ
ُ َۡ
َ َ َۡ
لوال أن تد َركهۥ نِع َمة ِمن ربِهِۦ لنُبِذ بِٱلع َرا ِء َوه َو مذ ُموم * ٞالقلم49 :
اگر عنايت الهى شامل حالش منى شد در حاىل به صحراى برهنه (ىب گياه و درخت)
انداخته مى شد كه نكوهيده مى بود.
َ َ َ ۡ َ َٰ ُ
َ
ََۡ َ ََُ َ َ َ ُۡ َ َ َ
َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
َ
ۡ
ِين * للبِث فِي َبطنِهِۦ إِلي يوِم يبعثون * ۞فنبذنه
فلوال أنهۥ كان ِمن ٱلمسبِح
ۡ
َۡ َ َ ُ َ َ ٗ َ َ ََ ۡ َ ََ ٞ
ۢنبتنَا عل ۡيهِ شج َرة ِمن َيق ِطي ٖن * الصافات146 -143 :
بِٱلعرا ِء وهو س ِقيم * وأ
پس اگر او از زمره تسبيح گويندگان منى بود تا روزى در شكمش (شكم ماهى) مى
ماند كه (مردم) برانگيخته مى شوند ،پس او را به صحراى برهنه (از گياه و درخت)
افگنديم؛ در حاىل كه بيامر بود و درختى از كدو را باالى او رويانيديم.
هر دو آيه بر مطلب واحد تأكيد دارند؛ و آن اين كه :اگر يونس عليه السالم از
زمره مسبحين نبود و نعمت الهى شامل حالش منى شد؛ يا براى هميش در شكم
ماهى مى ماند و يا به كناره ىب گياه و درخت بحر افكنده مى شد .اما او تسبيح
گفت و بر اشتباه و قصور خود اعرتاف كرد ،بنا ًء به كناره ساحل افكنده شد و بته
كدو با برگهاى پهن خود بر او سايه افگند و از گزند اشعه خورشيد در امان ماند!!
جناب ناقد! حال كه شايد به معنى حقيقى آيات مورد نظرت پى برده اى؛ بگو:
در كجاى آن تعارىض را رساغ دارى؟!!

موىس عليه السالم و انجيل؟
ناقد مى نويسد :مسيح بيش از  1000سال بعد از موىس به دنيا آمد اما در
(سوره  7آيه  )157اللّٰه در مورد انجيىل که به مسيح داده شده است با موىس
صحبت ميکند.
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جناب ناقد! هامنگونه كه در تورات بشارت آخرين پيامرب داده شده ،و بنى
ارسائيل به رويت همين بشارت منتظر بعثت مسيح موعود بودند؛ و تا هنوز
هستند ،وىل بعد از بعثت اين مسيح موعود اميان نياوردند ،در رابطه به ذكر نام و
مواصفات اين پيامرب در انجيل نيز به موىس عليه السالم اطالع داده شده ،اگر چنين
نبود چرا بنى ارسائيل منتظر مسيح موعود بودند و هستند ،منشأ اين انتظار
چيست؟ چرا رهربان مذهبى يهود از عيىس عليه السالم مى پرسيدند :آيا ادعاء مى
كنى كه تو هامن مسيح موعود هستى؟! اينها همه شهادت مى دهند كه به موىس
عليه السالم هم در باره عيىس عليه السالم و كتابش انجيل و هم در باره محمد عليه
السالم و مأموريت پيامربانه اش هداياىت داده شده .اگر تورات و انجيل به حال خود
مى ماند و تحريف گسرتده اى در آن منى كردند ،بدون شك كه در هردو كتاب الهى
شاهد آن مى بوديم ،اكنون نيز با وجود متامى اين تحريفها؛ اشاره هاىى را در تورات
و انجيل مى يابيم كه مصداقش فقط محمد عليه السالم است.

آيا کساىن که به زنان تهمت ناپاکى ميزنند بخشيده ميشوند؟
ناقد زير اين عنوان نيز حرفهاى بيهوده دارد ،عنوانش كه از ناحيه محتوى
نادرست و از ناحيه ادىب ركيك است مطلب اصىل او را افاده منى كند؛ او خواسته
است آياىت را به نقد بكشد كه در آن جزاى كساىن بيان گرديده كه زنان پاكدامن
مؤمن را به بداخالقى (زنا) متهم مى كنند ،اما او كه در ترجمه به درى نيز مشكالت
دارد؛ اين عنوان را برگزيده و متعاقب آن ادعاء مى كند كه گويا (سوره  24آيه  )5به
عفو آنان اشاره دارد و (سوره  24آيه  )23عكس آن و عدم عفو براى آنان!! آيات اين
ها اند:
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َ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َٰ ُ َ َ ۡ َ ۡ ُ ْ َ ۡ َ َ ُ َ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َٰ َ َ ۡ َ ٗ َ
ين جلدة َوال
وٱل ِذين يرمون ٱلمحصن ِت ثم لم يأتوا بِأربع ِة شهداء فٱجل ِدوهم ثمن ِ
َٰ
َ َ َ َ ْ
َ ۡ ُ ْ َ َ َٰ َ ً َ ٗ ُ ْ َ ٰٓ َ ُ ۡ َ َٰ ُ َ
ۡ َ َ
ين تابُوا ِم ۢن َبع ِد ذل ِك
تق َبلوا ل ُه ۡم ش َهدة أبَدا َوأول ِئك ه ُم ٱلف ِسقون * إِال ٱل ِذ
َوأَ ۡصلَ ُحوا ْ َفإ َن ٱللّٰ َه َغ ُفورَ ٞرح ٞ
ِيم * النور5-4 :
ِ
و آنان كه به زنان پاكدامن تهمت مى زنند؛ بعد نتواستند چهار شاهد و گواه پيش
كنند؛ آنان را هشتاد دره بزنيد و گواهى شان را هرگز نپذيريد ،همينها فاسق اند،
مگر آنان كه پس از چنين كارى توبه كردند و به اصالح (خود و اتهام شان)
پرداختند ،پس يقيناً كه اللّٰه بخشاينده مهربان است.
مشاهده مى كنيد كه به حكم اين آيات متربكه جزاى اين تهمتگران چنين است:
• هر ىك به زنان پاكدامن تهمت زنا وارد كند و براى اثبات ادعاء خود نتواند چهار
شاهد پيش كند بايد هشتاد دره زده شود و پس از اين شهادت او در هيچ مورد
ديگر پذيرفته نشود.
• در معيارهاى الهى چنين شخىص فاسق تلقى مى شود.
• اما اگر پس از ارتكاب اين جرم توبه كند ،خود را اصالح منايد ،و زياىن را كه با
اين افرتاء به آن زن عفيف به گونه خاص و به مجموع جامه به گونه عام رسانده
جربان كند ،اميد است در اين صورت اللّٰه متعال به او عفو كند ،چون خداوند توبه
پذير مهربان است.
• تأمين دو رشط توبه و اصالح نه از مجازات او مى كاهد و نه باعث مى شود
گواهى اش معترب شمرده شود.
ُ
َ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َٰ ۡ َ َٰ َ َٰ ۡ ُ ۡ َ َٰ ُ ُ ْ
ٱلد ۡن َيا َوٱٓأۡل ِخ َر ِة َو َله ۡمُ
إِن ٱل ِذين يرمون ٱلمحصن ِت ٱلغفِل ِت ٱلمؤ ِمن ِت ل ِعنوا فِي
َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٞ
يم * النور23 :
يقيناً آنان كه زنان پاك دامن ،غافل (صاف دل) مؤمن را متهم مى كنند؛ در دنيا و
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آخرت مورد لعنت قرار گرفته اند و براى شان عذاب بزرگ است.
جناب ناقد! آيا معنى اين آيات را دانستى؟ آيا فهميدى كه نقد تو خيىل قبيح و
ناوارد بود ،و هيچ تعارىض در اين آيات وجود ندارد؟!!

در روز آخرت کارنامه خود را چگونه دريافت ميکنيم؟
اين هم پرسش ديگر جناب ناقد است كه در پاى آن مى نويسد :در روز جزا،
زيانکاران کارنامه اعامل بدشان را از کجا مى گريند؟ از پشتشان (سوره  84آيه  )10يا
از دست چپشان (سوره  69آيه )25؟
بررىس ركاكت هاى جمالت بدتركيب او را كنار مى گذاريم ،در پاسخ پرسش
ناوارد و ناىش از فهم ناقص او مى گوييم :نامه اعامل زيانكاران در دست چپ شان
گذاشته مى شود؛ اما از پشت رس شان ،چون آنان روى مواجه شدن با خدا را
ندارند!!
َُ
َٰ
َ
ْ
ۡ َ َ
َوأَ َما َم ۡن أُوت َِي ك َت َب ُهۥ َو َرا َء َظ ۡهرهِۦ * ف َس ۡو َف يَ ۡد ُعوا ُث ُب ٗ
ورا * َو َيصل َٰي س ِع ًيرا * إِنهۥ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ َ َۡ
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
ً
ُ
َ
كان فِي أهلِهِۦ مسرورا * إِنهۥ ظن أن لن يَحور * بل ٰٓي إِن ربهۥ كان بِهِۦ ب ِص ٗيرا *
االنشقاق15 -10 :
ام طلب كند مرگى .و درآيد
و اما آنكه نامه اش از آنسوى پشتش به او داده شود .حت ً
در شعله ورى .بىگامن كه او در خانواده اش بود شادمان .مى پنداشت كه برنگردد
هيچگاهى.
اين آيات متربكه به مخاطب خود مى گويد :و اما كسيكه نامه اعاملش را از
عقبش به او دادند ،كسيكه منى تواند با خدا رو برو شود ،مجرم ،خائن ،عاىص ،بدكار،
رسكش ،مرشك و منكر از خدا و نعمتهايش است ،روى مواجه شدن با خدا را ندارد و
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خداوند جل شأنه نيز منى خواهد روى ناپاك او را ببيند ،نامه اعاملش را از عقب و
در دست چپ او مى گذارند ،متناى مرگ مى كند و مى گويد :كاش مرگ به رساغم
برسد ،اى كاش خاك مى بودم و هرگز زنده منى شدم و اين صحنه را منى ديدم .در
آتش شعله ور جهنم فرو رود .او در دنيا باكامل بىباىك زندگى كرد ،شادمان و
مرسور ،نه تشويىش از محاسبه الهى و نه ترس و بيمى از عذاب دوزخ .گامنش اين
بود كه همه چيز در همين زندگاىن دنيا خالصه مى شود ،برگشتى بسوى خدا و
رستاخيزى در ميان نيست .برعكس گامن واهى اش حتامً بسوى خدا برمى گردد،
چون خدا شاهد و ناظر اعامل اوست ،حتامً پاداش عملكردهايش را مى دهد .ماكه
مخلوقيم و همه استعدادهاى ما وديعه و امانتهاى الهى اند ،وقتى خوب و بد كىس
را مشاهده كنيم حتامً پاداش مى دهيم ،خوب را مى ستاييم ،بد را نكوهش مى
كنيم ،مى خواهيم به خوب پاداش دهيم و بد را رسزنش كنيم ،آيا ممكن است
خداى بص ري و بينا كه ملكه قضاوت در مورد عملكردهاى خوب و بد ديگران را او در
ما بوديعت گذاشته است ،رستاخيزى برپا نكند و درباره عملكردهاى ما قضاوت
نكند؟!
جناب ناقد! آيا فهميدى كه نامه اعامل مجرمين و زيانكاران در دست چپ شان
گذاشته مى شود؛ اما از پشت رس شان؟

آيا فرشته ها مى توانند نامطيع باشند؟
ناقد در اين جا نيز طبق عادت بد خود مرتكب مغالطه شده ،ادعاء مى كند كه
قرآن در رابطه به عدم رسكىش فرشته ها از فرمان خدا و اطاعت مطلق شان آيات
متناقض دارد ،مى نويسد :در (سوره  16آيات  ،)50-49آمده است :هيچ فرشته اى
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متکرب نيست ،همه اللّٰه را اطاعت ميکنند اما «هان به فرشتگان گفتيم ،آدم را سجده
کنيد» و همه آنها به آدم سجده کردند مگر ابليس ،ابليس نافرماىن کرد و او بسيار
متکرب است (سوره  2آيه .)34
ركاكت هاى ادىب ترجمه او را كنار مى گذاريم ،در باره پرسش و نقد او مى
گوييم :جناب ناقد! فرشته ها چنان آفريده شده اند كه رسكىش و عصيان از فرمان
خدا براى شان مقدور و ممكن نيست ،چون انسان و جن داراى استقالل و اختيار
نيستند ،جن از زمره فرشتگان نيست ،قرآن مى فرمايد :در متامى مخلوق خدا تنها
ابليس از سجده و اظهار انقياد در برابر آدم خوددارى ورزيد ،او از طائفه جن بود:
كان من الجن .تفصيالت موضوع را در اين عنوان (آيا ابليس از زمره فرشته هاست؟)
مطالعه كنيد.

چه کىس قرآن را به محمد وحى ميکند؟
اين يىك ديگر از اعرتاضات سست و مبنى بر مغالطه ناقد است كه از نهايت
نافهمى او حكايت دارد ،مى نويسد :چرا در قرآن در يك آيه؛ حامل وحى به سوى
پيامرب عليه السالم جربئيل و در ديگرى روح القدس خوانده شده؟ به اين آيات
استناد مى كند( :سوره  16آيه  )102يا (سوره  2آيه )97؟.
ناقد منى داند كه روح القدس هامن جربئيل است ،نه روح القدس بايبل كه مى
گويد :خدا از سه اقانيم ساخته شده :خداى پدر ،خداى پرس (مسيح) و خداى روح
القدس ،يعنى هم پدر خداست ،هم پرسش مسيح خداست و هم روح القدس
خداست ،و هر سه يكجا خداى واحد ،سه يك است و يك سه!!!
از اعرتاض ناقد به وضوح متام پيداست كه او اعرتاضش را از نوشتار كدام
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مسترشق يهودى و مسيحى نسخه بردارى كرده ،چون آنها تعبري ديگرى از روح
القدس دارند ،از نظر هر قرآن فهم مسلامن روح القدس نام ديگر جربئيل است كه
در چندين آيه قرآن به اين نام و صفت ياد شده ،دو آيه مورد نظر ناقد اينها اند:
ۡ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ ٗ
َ َ
ُۡ َ َ َ َُ
قل من كان عد ّٗوا لِـ ِجبرِيل فإِنهۥ نزلهۥ عل َٰي قلبِك بِإِذ ِن ٱللهِ ُمصدِقا ل َِما َب ۡين يَديۡهِ
َو ُه ٗدى َو ُب ۡش َر َٰى ل ِلۡ ُم ۡؤمن َ
ين * البقره97 :
ِِ
بگو :هر ىك دشمن جربئيل باشد؛ بداند كه او به حكم خدا اين (قرآن) را كه تصديق
كننده ماقبل خود و هدايت و بشارت براى مؤمنان است؛ بر قلب تو نازل كرد.
ۡ
َ َ َۡ َُ َ َ َ َ َ ْ ُٗ
ُۡ َََُ ُ ُ ُۡ ُ
ين ءامنُوا َوهدى َو ُبش َر َٰى
س ِمن ربِك بِٱلح ِق ل ِيثبِت ٱل ِذ
قل نزلهۥ روح ٱلقد ِ
ل ِلۡ ُم ۡسلم َ
ين * النحل102 :
ِِ
بگو :روح القدس (جربئيل) آن را از سوى پروردگارت نازل كرد تا كساىن را استوار
سازد كه اميان آورده اند و هدايت و بشارت براى مسلمين.
جناب ناقد! به اتفاق متامى مفرسين روح القدس نام ديگر جربئيل است كه
امور مربوط روح به او سپرده شده .حال بگو :در كجاى اين آيات تعارىض وجود
دارد؟!!

آيا وحى جديد وحى قديم را تصديق مى كند يا تعويض؟
ناقد ادعاء مى كند كه برخى از آيات قرآن مشعر بر آن اند كه اين كتاب كتب
قبىل را تصديق مى كند اما در برخى ديگر مشاهده مى كنيم كه تبديل و تغيري در
آنها را بازگو مى كند ،به زعم او ميان (سوره  2آيه  )97و (سوره  16آيه )101
تعارىض وجود دارد ،گويا در يىك گفته شده كه (وحى هاى جديد وحى هاى قديم را
تصديق ميکنند) و در ديگرى گفته شده كه (جايگزين آنها هستند)!! (جمله ها با
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تركيب ركيك از ناقد است).
به جناب ناقد مى گوييم :قرآن بر متامى مطالب اصىل كتب قبىل احاطه كرده و
همه را تصديق مى كند ،اما با چند استثناء :زبان قرآن غري از زبانهاى كتب قبىل
است ،مطالبى كه به زمان ،مكان و حالت مخاطب و ظروف و رشائط خاص او
مربوط است؛ در كتب قبىل به گونه اى و در قرآن به گونه اى ديگر آمده .قرآن در
توجيه اين تفاوت مى فرمايد:
َ َ َ ۡ َ َ َ ٗ َ َ َ َ َ َ ّٰ ُ َ ۡ َ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ۡ َ ۢ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ
ِإَوذا بدلنا ءاية مكان ءاي ٖة وٱلله أعلم بِما ين ِزل قالوا إِنما أنت مفتر بل أكثرهم ال
َ َ َ
َ َ َۡ
ََُۡ َ
َ َ ْ ُٗ
ُۡ َََُ ُ ُ ُۡ ُ
س ِمن ربِك بِٱلح ِق ل ُِيثبِت ٱل ِذي َن ءامنُوا َوهدى
يعلمون * قل نزلهۥ روح ٱلقد ِ
َو ُب ۡش َر َٰى ل ِلۡ ُم ۡسلم َ
ين * النحل102 -101 :
ِِ
و چون آيه اى را به جاى آيه اى ديگر عوض كنيم؛ در حاىل كه خداوند به آن
چه نازل مى كند خوب داناست؛ مى گويند :تو كىس جز افرتاء كننده اى نيستى،
بلكه اكرث شان منى دانند ،بگو :روح القدس (جربئيل) آن را از سوى پروردگارت نازل
كرد تا كساىن را استوار سازد كه اميان آورده اند و هدايت و بشارت براى مسلمين.
در رابطه به اين آيات مطالب آىت را در نظر داشته باشيد:
• در اين آيات در باره آيات ناسخ و منسوخ در قرآن نه؛ بلكه به تفاوت هاى
لفظى و تركيب هاى متفاوت الفاظ در آيات شبيه هم اشاره شده ،آياىت كه در آن در
رابطه به يك موضوع با الفاظ گوناگون بحث شده ،در برخى به گونه مجمل و در
برخى به گونه مفصلرت ،براى آن كه اين سوره در مكه نازل شده و در آن زمان آيات
مربوط به احكام نازل نگرديده بود ،ناسخ و منسوخى وجود نداشت ،و قضيه
اعرتاض مرشكين به آيات ناسخ و منسوخ زمينه نداشت ،در واقع آيت مذكور به آن
اعرتاض مرشكين پاسخ مى گويد كه مى گفتند :اگر اين آيات از سوى اللّٰه متعال مى
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بود نه در آن شاهد تكرار مطلب با الفاظ گوناگون مى بوديم ،نه شاهد تفاوت ها
در تركيب آيات ،و نه شاهد اين كه در رابطه به يك موضوع در برخى از آيات به
گونه مجمل و در برخى به گونه مفصلرت بحث شده!! در جواب آنان گفته شده :اين
اعرتاض ناىش از نافهمى آنان است ،اللّٰه متعال خوب مى داند كه قبالً چه ارشادى
منوده و بعداً چه چيزى نازل مى كند ،اين تكرار و بيان مطلب با الفاظ گوناگون براى
آن است تا مؤمنان آن را خوبرت درك كنند ،به سلول سلول دل و دماغ شان راه باز
كند ،بيشرت مطمنئ شوند ،خم و پيچ هاى راه اميان را خوبرت بشناسند ،و هيچ ابهامى
براى شان مناند ،اين قرآن مجموعه اى از رهنمودها و بشارت هاى الهى به مؤمنان
است ،بشارتهايى در باره آينده روشن و اميدبخش ،گاهى به يك صيغه اى قابل فهم
براى عده اى و گاهى به صيغه اى ديگر و آسان تر براى ديگران .قرآن كالم شخىص
محمد عليه السالم نيست؛ پياميست الهى كه توسط روح القدس (جربئيل عليه
السالم) به او رسيده است .كار برد صفت روح القدس (روح پاك) براى جربئيل عليه
السالم به نكته اى ظريف اشاره دارد و آن اين كه :هر جزء اين پيام الهى و هر فقره
و آموزه آن نشان مى دهد كه حامل آن شخصيتى پاكيزه و داراى روح پاك است،
پاك و منزه از هر گونه متايالت آلوده و ناپاك ،مصون از غرض و مرض ،برئ از
خواسته هاى منحط نفس و هوس و وسوسه هاى شيطاىن ،بگوييد :آيا در اين پيام
مقدس الهى چيزى را رساغ داريد كه از هوى و هوس و متايالت نفىس كدام انساىن
نشأت كرده؟!!

آيا قرآن عرىب خالص است؟
ناقد به استناد (آيه 103سوره )16؛ كه در آن به عرىب بودن قرآن تأكيد شده؛
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ادعاء مى كند (تعداد بسيار زيادى کلامت غري عرىب در آن يافت ميشود)؛ گويا
مطلب اين آيه خالف واقع است و قرآن عرىب خالص نيست!!
به جناب ناقد مى گوييم :قرآن به زبان عرىب است ،تعداد كلامت غري عرىب در
آن خالف ادعاء مبالغه آميز تو (بسيار زياد) نه بلكه خيىل كم و انگشت شامر است،
و اين نيز به دليل آن كه براى افاده درست مطلب؛ لفظ غري عرىب مناسبرت و جامع تر
از معادلش در عرىب بوده ،به گونه مثال :سجيل معرب سنگ گل است ،يعنى لفظ
فارىس سنگ گل به عرىب برگردانده شده و از آن سجيل ساخته اند ،در عرىب معادل
مناسبرت براى اين گونه سنگها يافت منى شود ،از اين رو قرآن براى بيان دقيقرت
مطلب؛ لفظ سجيل را به كار برده .عالوه بر اين به جناب ناقد مى گوييم :آيا مى
داىن كه متامى زبانهاى انساىن داراى ريشه هاى مشرتك اند؟ آيا مى داىن كه زبانها از
همديگر رنگ مى گريند و يىك از ديگرى الفاظ و اسامء را به عاريت گرفته و اين
الفاظ عاريتى را چنان در خود مدغم مى كند كه ديگر جزء آن شمرده مى شود ،نه
بيگانه؟!! اگر برايت بگويم :اعداد يك ،دو ،سه ،چهار ،پنج ،شش ،هفت ،هشت ،نه و
ده همه در اصل اعداد پشتو اند كه تغيري اندىك در آن آورده شده و به اعداد فارىس
موجود تبديل گرديده ،اصلش چنين است :يو ،دوه ،درى ،څلور ،پنځه ،شپږ ،اوه ،اته،
نه ،لس ،آيا اين حرفها برايت حريت آور و حتى حساسيت برانگيز نخواهد بود؟!!
تقريباً بيش از هفتاد در صد كلامت فارىس و پشتو ريشه هاى واحد دارند ،اما
باوجود آن شاعر دربارى؛ فردوىس و هوادارانش شاهنامه اش را فارىس خالص مى
خواند!!! آيا بر او نيز اعرتاىض دارى؟!! در حاىل كه مى توانم ثابت كنم هفتاد در صد
كلامت شاهنامه ريشه هايى در پشتو دارند :به گونه مثال :زبان ،زنخ ،زانو ،ران ،رس،
دست ،گوش ،نوك ،بد ،نيك ،گل ،بن . . . . . ،ريشه هايش در پشتو اينها اند :زبه،
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زنې ،زنگون ،ورون ،الس ،غوږ ،نوك ،بد ،نيك ،گل ،ونه....

حلقه بينهايت (تسلسل)
جناب ناقد؛ زير اين عنوان ىب معنى و ىب ربط به بحث مورد نظرش مى نويسد:
(سوره  26آيه  )196-195-192مى گويد «اين (قرآن) وحيست از طرف خداوند… به
زبان عرىب و اين (قرآن) در نوشته هاى (پيامربان) قبىل نيز هست .حال با دانسنت
اينکه انجيل و تورات به زبان عربى و يوناىن نوشته شده است .چطور يک کتاب
عرىب مى تواند در آن کتابهاى غري عرىب آمده باشد؟ عالوه بر اين اگر اين قرآن در آن
کتابها گنجانده شده است ،همين (سوره  26آيه  )196-195-192نيز بايد در آن
کتابها باشد ،بنابر اين آن کتابها نيز بايد در کتابهاى قبىل همين سوره را داشته باشند
و همينگونه به يک حلقه بينهايت و تسلسل مريسيم.
جناب ناقد! متامى كتب الهى از ناحيه مطالب اساىس كامالً يكسان اند ،در
رابطه به خدا و صفات ذاىت و فعىل اش ،در باره انسان و فطرتش و اسباب عروج و
زوال و عوامل سعادت و شقاوتش ،در باره عامل و هدف آفرينشش ،موقعيت انسان
در اين عامل ،وظائف و مسئوليتهايش و اين كه چه برايش مفيد و است چه مرض. . .
رهنمودهاى كامالً يكسان دارند ،از اين بابت قرآن بر متامى كتب قبىل احاطه منوده
و متامى مطالب اساىس آن را در خود دارد و اين قرآن در متامى كتب قبىل وجود
داشت .اين تسلسل كه از نظر ناقد سطحى نگر؛ محال يا قابل اعرتاض جلوه مى كند؛
يك حقيقت مسلم و انكار ناپذير است.
بياييد رشح و تفسري دقيق اين آيات متربكه را در جلو خود بگذاريم و بعد در
مورد اعرتاض ناقد به قضاوت بنشينيم:
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ُ
َ َ
َُ ََ ُ
َ َ َۡ َ َ ُ َ
ۡ َ َٰ َ َ
ٱلروحُ ٱٓأۡلم ُ
ين * عل َٰي قلبِك ل ِتكون ِم َن
ِإَونهۥ لتنزِيل َر ِب ٱلعل ِمين * ن َزل بِهِ
ِ
ين * بل َِسان َع َربي ُمبين * ِإَونَ ُهۥ لَفِي ُز ُبر ٱٓأۡل َول َ
ۡٱل ُمنذر َ
ِين * الشعراء196-192 :
ِ
ِ ٍ ِٖ ِ ٖ
ِِ
و يقيناً كه اين (قرآن) فروفرستاده پروردگار عامليان است ،روح االمين آن را
فروآورده ،بر قلب تو؛ تا از زمره منذرين باىش ،به زبان واضح عرىب ،و يقيناً كه اين
(قرآن) در كتب نخستين (آمده) است.
رهنمود هاى اين آيات مباركه اينها اند:
• هيچ شىك در اين نيست كه قرآن از سوى رب العاملين نازل شده.
• روح االمين (جربئيل) بر قلب رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه و سلم نازل كرده ،براى
آن كه او نيز چون سائر پيامربان امتش را از عواقب بد كفر و حق ستيزى انذار كند.
در اين جا جربئيل عليه السالم به نام روح االمين ياد شده كه دو مطلب را به
مخاطب إلقاء مى كند -1 :حامل اين پيام امين است ،پيام الهى را بدون كم و كاست
و با كامل امانتدارى رسانده است ،نه چيزى بر آن افزوده شده و نه كاسته-2 ،
چنانچه حامل اين پيام (روح االمين) است و مأموريتش اين كه به إذن خدا در
مخلوقات خدا روح و زندگى مى دمد ،اين پيام نيز زندگى بخش است ،كىس كه از
چشمه زالل اين پيام جامى بنوشد به زندگى واقعى دست مى يابد!!
• قرآن به زبان مبين و روش عرىب نازل شده.
• قرآن متامى مطالب اساىس سائر كتب الهى را احتوى مى كند ،و متامى مطالب
اساىس اين قرآن در كتب قبىل آمده ،به گونه اى كه گويا اين قرآن در درون آنها جا
گرفته!!
در آيات بعدى اين سلسله اين رهنمودها را مى يابيم:
• علامء بنى ارسائيل به خوىب مى دانند كه قرآن هامن چيزى را مى گويد كه كتب
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قبىل گفته است .از همين رو علامء حقيقى ،خدا پرست و حقجو به آن اميان آوردند.
• مخالفينى كه مى گويند :محمد (عليه السالم) عرب است ،قرآن هم كتاب عرىب،
پس شايد او خود اين كتاب را ساخته ،و آنان كه مى گويند :چرا اللّٰه متعال كتابش را
به زبان ديگرى نفرستاد ،در جواب آنان گفته شده :اگر خداى متعال اين قرآن را به
زبان غريعرىب و بر پيامربى غري عرب مى فرستاد ،باز هم اميان منى آوردند ،مگر به
هر پيامربى كتاىب به زبان او و قومش داده نشده؟ آيا خيىل از افراد قومش از اميان
آوردن به او اجتناب نه ورزيدند؟! وجه اختالف و عدم اميان شان به قرآن اين نيست
كه اين كتاب به عرىب نازل شده ،وجه آن اين است كه دست و دامن آنان به جرم،
گناه و فساد آلوده است ،همواره مجرمين غرق در گناه و فساد از اميان به كتب
الهى إباء مى ورزند ،قصد گناه و دل آلوده به گناه منى گذارد اميان بياورند ،و مانع
شان مى شود تا طريقه زندگى ،اخالق ،اطوار و چگونگى روابط و مناسبات شان را
در روشنايى رهنمودهاى الهى تنظيم كنند .مگر در طول تاريخ همواره همين
مجرمين نبودند كه با پيامربان عليهم السالم و رهنمودها و روشهاى شان به مخالفت
و دشمنى پرداخته اند؟!!
• در آيه  196مى خوانيم :يقيناً كه اين قرآن در كتب قبىل بود ( َوإِنَّهُ ۥ لَ ِفي ُز ُب ِر
ٱألۡأ َّولِي َن) ؛ كامالً واضح است كه الفاظ عرىب قرآن در كتب سابقه نيامده ،در آيه قبىل
گفته شده كه اين قرآن به زبان عرىب است ،هر كس مى داند كه كتب قبىل به
زبانهاى غريعرىب بودند ،پس معنى واضح و روشن آيه اين است كه مطالب قرآن در
كتب سابقه آمده ،در واقع مطالب اساىس اين كتاب به نام قرآن ياد گرديده ،و از
اين به وضوح فهميده مى شود كه بنياد و اساس يك كتاب مطالب اساىس آن است،
نه قالب و تركيب الفاظ آن ،قالب و تركيب الفاظ از پيامربى تا پيامربى ديگر و از
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كتاىب تا كتاىب ديگر فرق مى كند ،و معنى اين سخن اين است كه اگر كىس معنى
الفاظ عرىب قرآن را نداند و يا از تلفظ به آن عاجز باشد و ترجمه اش را به زبان خود
بخواند؛ چنان است كه قرآن را خوانده ،اگر كىس ترجمه بايبل را بخواند و ادعاء كند
كه بايبل را خوانده است؛ راست گفته ،هر چند خود بايبل به زبان عربى را نخوانده.
امام ابو حنيفه رحمة اللّٰه عليه و شاگردانش (امام محمد و امام ابو يوسف) با توجه
به همين آيه مى گويند :اگر كىس نتواند به الفاظ عرىب قرآن را تلفظ كند و ترجمه
آن را در منازش بخواند منازش صحيح است ،گر چه عده اى بر اين رأى ايراد و اعرتاض
دارند؛ وىل اين اعرتاض ناوارد و ضعيف است ،زيرا مناز نه مجموعه حركات شكىل
است و نه تلفظ به الفاظى كه بدون فهم و اعتناء به مفهوم و معنى آن گفته مى
شود ،قرآن مى فرمايد :در مناز بايد حالت تان به گونه اى باشد كه معنى و مفهوم
َُ
الفاظ تان را درك كنيد ،اگر چنين نباشد بايد مناز مان را به تأخري بيندازيمٰٓ َ :يأي َها
َ َ َ َ ْ َ َ ۡ ْ َ َ َ َ ُ َ َٰ
ََ ََۡ ْ َ َُ ُ َ
ٱل ِذ
ين ءامنُوا ال تق َر ُبوا ٱلصل َٰوة َوأنتُ ۡم سك َر َٰى حت َٰي تعل ُموا ما تقولون . . . .النساء:
 : 43اى مؤمنان! در حالتى به مناز نزديك مشويد كه مست و مدهوش هستيد؛ تا آن
كه بدانيد چه مى گوييد . . .يعنى زماىن كه مست يا مدهوش هستيد و منى دانيد
چه مى گوييد ،به مناز نپردازيد ،چون مناز لحظات راز و نياز با پروردگار تان است ،با
وى تكلم مى كنيد ،نيازهاى تان را به محرضش تقديم مى كنيد ،سخنان برخاسته از
صميم دل تان را به او مى شنوانيد ،پس زماىن به مناز بايستيد و در حالتى كه به
حرفهاى تان توجه داريد و معنى آن را مى دانيد .از اين آيه به وضوح فهميده مى
شود كه توجه به الفاظ خود و درك معنى آن در مناز رضورى است ،چنانچه مناز
مست و مدهوش و مناز انسان خواب الود درست و صحيح نيست ،مناز كىس كه
معنى الفاظ مناز و مقصد و انگيزه حركاتش را منى داند درست نيست .اين درست
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است كه مناز كامل منازيست كه انسان با خشوع و خضوع اداء كند ،فاتحه و چند
آيه قرآن را در آن تالوت كند ،اذكار و تسبيحات منازش مأثوره و مطابق حديث باشد،
حركاتش شعورى بوده و بداند چه مى گويد و چه مى كند ،باال بردن دستها ،دست
بر سينه ايستادن ،ركوع و سجده اش چه معنى دارد ،رو به سوى كعبه ايستادن براى
چه و هدف و انگيزه اش چه ،وىل اگر كىس از تلفظ به الفاظ عرىب و درك معنى آن
عاجز و ناتوان باشد براى او نه تنها جائز است معنى الفاظ منازش را به زبان مادرى
اش اداء كند ،بلكه اين برايش مناسبرت است ،مرشوط به اين كه سعى فهميدن الفاظ
عرىب قرآن و منازش را متوقف نكند .چون قرآن مجموعه الفاظ عربيست كه از سوى
اللّٰه متعال و از طريق وحى بر رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه و سلم نازل گرديده ،به
پيامنه اى كه محتوى و مفهوم قرآن مقدس و ارزشمند است الفاظ عرىب اش نيز
مقدس و ارشمند است ،مسلامنان مكلف اند همين الفاظ عرىب قرآن را بخوانند و
مطلب آن را درك كنند .فقط در صورت عجز و مجبوريت براى انسان مسلامن جائز
است كه ترجمه اش را بخواند ،براى او همين ترجمه چنان است كه قرآن را تالوت
كرده .براى وضاحت مزيد بايد گفت :اگر كىس به فارىس بگويد :معبودى جز خداى
واحد وجود ندارد و محمد پيامرب خداست ،آيا مى توان گوينده اين سخن را مسلامن
خواند؟ آيا اين گفتارش معادل آن نيست كه بگويد :ال اله اال اللّٰه محمد رسول اللّٰه؟
جواب روشن است ،يقيناً كه او مسلامن است و با اين الفاظش چيزى گفته كه در
منت عرىب آمده .همچنان اگر كىس ال اله اال اللّٰه محمد رسول اللّٰه بگويد وىل نه معنى
آن را بداند و نه به مفهوم آن باور داشته باشد؛ آيا مى توان او را مسلامن خواند؟
باز هم جواب روشن است و آن اين كه منى توان چنين شخىص را مسلامن خواند.
جناب ناقد! معنى دقيق آيات مورد نظر تو اين است نه آن چه تو پنداشته اى
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يا انگاشته اى يا بنابر مأموريتت نوشته اى!!!

مجازات زناکار چيست؟
ناقد زير اين پرسش مى نويسد 100 :رضبه شالق (زن و مرد) (سوره  24آيه ،)2
آنقدر آنها را در خانه نگاه داريد تا مبريند (براى زنان) (سوره  4آيه  .)15اگر توبه
کردند و اصالح يافتند آنها را رها کنيد (در مورد مرد) (سوره  4آيه  .)16سپس ادعاء
مى كند كه (سوره  24آيه  )2با دو آيه بعدى در تناقض است و مجازات براى زنان و
مردان در (سوره  4آيه  )16-15متفاوت است ،در حاىل که در سوره  24آيه  2براى
هردو يکسان است.
در پاسخ اين ادعاى ناىش از بدفهمى بايد گفت :قرآن در رابطه به زنا و چگونىك
مجازات مرد و زن زناكار نيز رهنمودهاى حكيامنه دارد ،توضيح مطلب ايجاب مى
كند تا آيات مورد نظر ناقد را در جلو خود بگذاريم و قضيه را در روشنايى آن
ارزياىب كنيم ،آيات اينها اند:
َ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ
َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ْ َ َۡ َ َۡ َ َ ٗ ُ ۡ َ َ ُ ْ
ِين ٱلفحِشة ِمن نِسائِكم فٱستشهِدوا عليهِن أربعة ِمنكم ۖ فإِن شهِدوا
وٱلتِي يأت
َ
َ ََ
َ
َ
َ
َ
َ
ۡ ۡ ُ َ ۡ َ َ ّٰ ُ َ َ ٗ
َ
ََۡ ُ ُ
ُُۡ
وت حت َٰي َيت َوفى َٰ ُهن ٱل َموت أ ۡو يَجعل ٱلله ل ُهن سبِيَل * وٱلذا ِن
فأم ِسكوهن فِي ٱلبي ِ
َ ۡ َ َٰ َ ُ ۡ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ْ َ ۡ ُ َ َ ّٰ َ َ َ
ان تَ َوابٗا َرح ً
ِيما*
يأت ِينِها ِمنكم فاذوهما ۖ فإِن تابا وأصلحا فأع ِرضوا عنهما ۗ إِن ٱلله ك
النساء16 -15 :
و آن زناىن از شام كه به اين كار فحش (زنا) مى پردازند ،پس چهار تن تان را براى
گواهى بر آنان بطلبيد ،پس اگر شهادت دادند آنان را تا زماىن در خانه ها نگهداريد
كه يا مرگ كار شان را به پايان رساند و يا خدا راهى براى شان مقرر كند ،و اگر دو
مرد از ميان تان به آن مبادرت ورزند آنان را شكنجه كنيد ،پس اگر توبه كردند و
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خود را اصالح كردند از آنان اعراض كنيد؛ يقيناً كه خدا توبه پذير مهربان است.
در رابطه به اين آيات مطالب آىت نيازمند توجه است:
• اين حكم قبل از تعيين حد زنا صادر شده و حكم ابتداىئ است.
• زنا به نام فحش (ىب حياىئ) ياد شده ،در لفظ فحش مفهوم آشكار بودن و پيدا
بودن هم مضمر است.
• براى مجازات زنا كننده حضور و شهادت چهار شاهد مسلامن رضورى خوانده
شده .از اين رشط معلوم مى شود كه اسالم در رابطه به مجازات يك انسان تا چه
پيامنه اى دقت و احتياط را الزم كرده است!!! اگر كىس ديگرى را به زنا متهم كند
وىل براى اثبات ادعاء خود نتواند چهار شاهد حارض كند؛ از نظر اسالم مفرتى و
فاسق شمرده مى شود ،جزاى افرتاء و اتهامش هشتاد دره است و اين كه پس از اين
در هيچ موردى شهادت او پذيرفته منى شود .و اگر اين اتهام از سوى شوهر زن
باشد؛ يا بايد چهار شاهد بياورد و يا چهار بار به نام خدا سوگند ياد كند كه راست
مى گويد و بار پنجم بگويد كه اگر دروغ گفته باشد لعنت خدا بر او ،و اگر زن
اعرتاف نكند بايد مثل شوهرش چهار بار به نام خدا سوگند ياد كند كه شوهرش
دروغ مى گويد و بار پنجم بگويد كه اگر او راست گفته باشد لعنت خدا بر او ،در
اين صورت برئ الذمه خوانده مى شود .شهادت شاهدان تنها در صورىت اعتبار دارد
كه عمل زنا را به چشم خود ديده باشند .شهادت مبتنى بر شك و گامن پذيرفته منى
شود .متامى اين تدابري احتياطى براى آن است تا هيچ كىس بنابر شك و گامن
مجازات نشود و عزتش صدمه نبيند ،جلو قتلهاى ناروا و خودرسانه گرفته شود،
قضايا به محكمه رشعى راجع گردد و قاىض پس از غور و دقت كاىف و شواهد معترب
و با كامل احتياط فيصله اش را صادر كند.
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• در اين آيت تنها از زنان نام برده شده ،از الفاظ آيت چنان معلوم مى شود كه
اگر دو زن با هم مرتكب اين كار فحش شوند ،مجازات شان اين است ،با توجه به
تركيب الفاظ؛ برخى از مفرسين عزيز همين مطلب را از آن گرفته اند و آن را
مربوط به همجنس بازى ميان زنان خوانده ،هر چند عده اى ديگر مى گويند:
مرادش زنا (ميان مرد و زن) است و گويا در اين جا تنها مجازات زنان بيان شده،
بعداً با تعيين حد زنا و چگونگى مجازات مرد و زن زنا كار اين حكم منسوخ
گرديده .اما اگر به الفاظ آيت دقت كنيم و آن را در كنار آيت بعدى بگذاريم و
قضاوت كنيم به وضاحت معلوم مى شود كه در اين آيت هم به زنا اشاره شده و
هم به همجنس بازى ميان زنان ،در اين جا تنها چگونگى مجازات زنان بيان شده و
در آيت بعدى همجنس بازى ميان مردان و جزاى آن بيان گرديده.
آيت رصاحت دارد كه اللّٰه متعال در رابطه به اين موضوع بعداً وضاحت مزيد و
رهناميى الزم خواهد داشت و جزاى مناسبى براى آنان تعيين خواهد كرد .اين جزاء
در آيه دوم سوره النور مشخص گرديد .البته در آن جا نيز تنها حد و جزاى زنا
مشخص شد ،در آن جا در باره جزاى همجنس بازان چيزى گفته نشده ،از اين معلوم
مى شود كه جزاى ذكر شده در اين آيات به حال خود مانده و اين صالحيت به
قاىض داده شده كه براى تعزير آنها جزاى قيد يا مجازات به گونه اى ديگر را حكم
دهد.
در رابطه به تفسري آيه  16عده اى از مفرسين رأى نخستين را ارحج خوانده و
گفته اند :اين آيه به همجنس بازى ميان مردها اشاره دارد ،تركيب الفاظ آيه نيز
همين مطلب را افاده مى كند ،اما برخى ديگر اين را نيز مربوط زنا خوانده و مى
گويند :در اين جا چگونگى مجازات مردان زناكار بيان شده.
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آيه  2سوره النور اين است:
َ ََۡ ٞ
َ ُ َ َ ۡ ُ ْ ُ َ َٰ
ۡ ُ َ َْ َ َ ۡ َ َ َ َۡ ُ ۡ ُ
ٱلزان َِية َوٱلزانِي فٱجل ِدوا كل َو ِح ٖد ِمنهما ِمائة جلدةٖ ۖ وال تأخذكم بِهِما رأفة فِي دِي ِن
ٱللّٰه إن ُكنتُ ۡم تُ ۡؤمنُو َن بٱللّٰه َو ۡٱل َي ۡوِم ٱٓأۡل ِخر ۖ َو ۡليَ ۡش َه ۡد َع َذ َاب ُه َما َطائ َفة ٞم َن ۡٱل ُم ۡؤمن َ
ين *
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
النور2 :
هر يىك از زن و مرد زناكار را صد دره بزنيد ،و در دين الهى شام را در رابطه به آنان
دلسوزى فرانگريد ،اگر بر خدا و روز آخرت باورد داريد ،عذاب اينها را گروهى از
مؤمنان مشاهده كنند.
متامى مفرسين و فقهاء متفق اند كه در اين آيه حكم مربوط به مرد و زن
زناكارى كه مجرد اند بيان شده ،اما در اين خصوص ميان آنان شاهد اختالف رأى
هستيم كه دليل اين اختصاص چيست ،كدام آيه قرآن منشأ اختصاص است يا كدام
روايت از قول و عمل رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه و سلم؟ آيا در اين رابطه وحى
جداگانه و مشخىص به رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه و سلم آمده يا از رهناميى هاى
قرآن حكم آن را استنباط كرده؟ اما اگر به تركيب همين آيت و الفاظ آيت بعدى
توجه كنيم به آساىن پى مى بريم كه منشأ اين اختصاص خود همين آيت ها است،
از فحوى آيت اول معلوم مى شود كه قبل از نزول اين حكم قضيه زنا به محرض
رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه و سلم راجع شده ،وى قضاوت و فيصله را به نزول وحى
منوط و مؤخر كرده ،چون صيغه هاى (الزاني) و (الزانية) صيغه هاى معرفه بوده و
بر كىس اطالق مى شود كه در باره اش قبالً بحثى و اشاره اى صورت گرفته ،اگر
چنين نبود حتامً گفته مى شد :اگر كىس زنا كرد مجازاتش چنين مى باشد .در آيت
بعدى در رابطه به همين (الزاني) گفته شده كه او تنها زن زنكار و مرشك را به نكاح
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مى گريد .و اين (الزانية) تنها با مرد زناكار و مرشك نكاح مى كند .از اين الفاظ به
وضوح بيشرت معلوم مى شود كه در اين آيات در باره كساىن بحث شده كه متأهل
نيستند و تا هنوز ازدواج نكرده اند .جزاى چنين زناكارى چه مرد و چه زن صد دره
است .دره چرمى ،كه زخمى بر جا نگذارد ،و بر قسمتهاى نازك بدن كوبيده نشود.
اين پرسش پيش مى آيد كه پس جزاى زناكار متأهل چيست و آيا منشأ حكم در باره
آنان كدام آيه قرآن است يا كدام روايت و يا اين كه پيامرب صىل اللّٰه عليه و سلم با
توجه به احكام مندرج در كتب قبىل اين فتوى را داده اند؟!! مفرسين و فقهاء در
اين رابطه نيز متفق اند كه جزاى آنان رجم (سنگسار) است .اما در اين زمينه
اختالف دارند كه منشأ حكم چيست .رأى دقيق اين است كه رسول اللّٰه صىل اللّٰه
عليه و سلم با توجه به جزاى زناكار مجرد دريافته است كه جزاى زناكار مـتأهل بايد
بيش از آن باشد ،و اين جزا هامن است كه در رشيعت قبىل آمده و قرآن آن را
منسوخ نكرده ،هامن گونه كه جزاى زن آزاد و كنيز تفاوت دارد ،جزاى كنيز به اين
دليل نصف جزاى زن آزاد تعيين گرديده كه او محدوديت هايى داشت و منى
توانست نكاح دلخواه خود را داشته باشد .پس جزاى زناكار متأهل و مجرد نيز بايد
تفاوتهاىى داشته باشد.
جناب ناقد! اگر اكنون معنى دقيق اين آيات را فهميده اى؛ به من بگو :چه
تعارىض را ميان آنها مشاهده مى كنى؟!! اين را نيز بگو كه چرا مثل معرتضين ديگر؛
اين اعرتاض را وارد نكرده اى كه قرآن جزاى سخت (و غري متمدنانه!!) براى زناكار
تعيين كرده؟ جوابت را من مى گويم :تو اين مجموعه اعرتاضات را از نوشتار
مسترشق غرىب ترجمه كرده اى ،او در خدمت استعامر غرىب و مبلغ كليسا و مأمور
تبليغات خصامنه و دروغين عليه اسالم است ،منى تواند اعرتاىض را وارد كند كه به
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بايبل نيز بر مى گردد ،بايبل جزاى زن زناكار را رجم قرار داده!!!
به حال كساىن تعجب و تأسف مى كنيم كه ارشادات قرآن در باره زنا را قابل
اعرتاض مى خوانند!! به آنان مى گوييم :اگر شام بنابر انگيزه هاى مذهبى تان
اعرتاض مى كنيد لطفاً مذهبى را در متامى دنيا و در متامى تاريخ برشى نشان دهيد
كه زنا را جرم و گناه نخوانده و جزاى آن را همين يا بيشرت از اين نگرفته!! اگر شام
مسيحى يا يهودى هستيد يا شده ايد؛ هر دوى اين مذاهب به زنا به ديده جرم و
گناه بزرگ مى نگرند و جزاى آن رجم مى دانند!! هندو ها آن را گناه بزرگ
نابخشودىن مى خوانند و جزاى آن را سوختاندن!! اما اگر شام غربگراى ىب مذهب يا
كمونيست و ملحد هستيد و چنين جزايى را خالف ترحم و عاطفه مى خوانيد؛
جواب ساده ما اين است :منونه هاى عمىل ترحم شام كمونيستهاى ىب رحم و مزدور
اتحاد شورى را در قربهاى دسته جمعى افغانستان ،مخصوصاً پوليگون پلچرخى
ديديم ،عاطفه شام غربگراها و باداران تان را در زندانهاى بگرام ،كندهار ،ابوغريب
و گوانتانامو ديديم!!!
اما اين كه آيا از زاويه عقىل ،علمى ،اخالقى و فطرى مى توان زنا را جرم خواند
و زنكار را مستحق چنين جزايى؟ در پاسخ به اين پرسش اين عرائض را دارم:
• آيا به پرنده هاى كوچك توجه كرده ايد كه متصل جواىن و قادر شدن به پرواز
و مستقل بودن از پدر و مادر ،نر و ماده با هم جوره مى شوند ،در گوشه اى مصون
النه اى مشرتكاً براى خود مى سازند ،تا پايان زندگى در كنار هم مى باشند ،ميان
شان وفا و محبت ،متامى هم و غم شان اين كه چوچه هايى به دنيا بياورند ،آنها را
بزرگ كنند ،پريدن را به آنان ياد دهند ،نه نر به ماده اى ديگر متايىل نشان مى دهد
و نه ماده اش به نر ديگر ،آيا زندگى پر از صفا ،وفا و محبت اين پرندگان كاىف
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نيست كه به استناد آن بگوييم :تقاضاء فطرت سامل همين است ،متايالت جنىس
م حرك زندگى مشرتك ،ساخنت خانواده مشرتك و هدفش توليد نسل و پرورش اوالد
است.
• آيا خروىس را ديده ايد كه چند ماكيان را همزمان رسپرستى مى كند ،به
نيازمندى هاى جنىس همه پاسخ مى گويد ،از آنان نگهدارى مى كند ،با پنجه هاى
نريومندش زمين را براى آنان مى كاود و براى جستجو دانه آماده مى كند ،اگر
خروىس ديگر بر جوره هاى او قصد تجاوز كند به شدت با او مى جنگد؛ به حدى كه
زخمى مى شود ،دليل عمده جنگ ميان آنها همين مى باشد .بگوييد :اين صحنه چه
پيامى را مى رساند و از چه چيزى منايندگى مى كند؟!! آيا اين پيام روشن را در جلو
ما منى گذارد كه تجاوز بر حريم خانواده ديگران براى جانداران غري قابل تحمل
است ،و عكس العمل در برابر آن تقضاى فطرت و رمز بقاى جانداران است؟!! اگر
چنين نبود پروردگار ما اين احساس را در فطرت جانداران به وديعت منى گذاشت
كه در برابر پديده غري فطرى ريخنت دو منى دو نر در رحم يك ماده حساسيت
داشته باشند و از آن مانع شوند و عكس العمل جدى نشان دهند!!! آيا اين عكس
العمل فطرى نشانه آن نيست كه رمز بقاء جانداران و سالمت نسل شان در همين
حساسيت و عكس العمل مضمر است و عدم مراعات اين اصل فطرى عواقب و
پيآمدهاى خطرناك دارد؟!!
ماهى ها را مى بينيم كه در اثناى جفت گريى با هم جوره جوره مى شوند ،به
محىل مصون مى روند ،نر با دم خود سنگهاى محىل را كنار مى زند ،جاى مناسبى
براى تخمگذارى مى سازد ،ماده اش جلو مى آيد و در آن تخمگذارى مى كند ،در
اين اثناء جوره اش در حول و حوش ماده پاسباىن مى كند و از نزديك شدن ماهى
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هاى ديگر به محل مانع مى شود ،حركاتش چنان كه گويا مستى مى كند ،اگر كدام
ماهى جسارت نزديك شدن به جوره او را بكند به شدت بر او حمله ور مى شود،
ماده پس از فراغت كنار مى رود و جا را براى نر تخليه مى كند و او جلو مى آيد و
بر آن تخمها منى اش را مى پاشد ،سپس تخم ها را با سنگ ريزه ها و ريگ مى
پوشاند ،شايد به اين منظور كه حيوانات و پرندگان آنها را نخورد و شايد هم به اين
منظور كه ماهى ديگرى كار خودش را با اين تخمها نكند!!!
در فيلمى مشاهده مى كردم كه يك جوره اى از پرندگان جنگىل در شاخه
درختى النه اى براى خود ساختند ،ماده اش در آن تخم گذاشت ،اما قبل از اين كه
بر تخمهايش بنشيند؛ جوره اش مرد ،تنها ماند ،خوشبخت بود و به زودى همرس
جديد يافت ،قرار شان بر آن شد تا در النه قبىل ماده با هم زندگى كنند ،زماىن كه
همرس جديدش به النه آمد و تخمها را ديد ،همه را از النه پايين انداخت ،و النه را
براى تخمهاى جديد و از نسل خودش تخليه كرد ،براى آن كه او تصميم زندگى
مشرتك و جديد با جوره اش را به هدف داشنت چوچه هاى خودش گرفته بود ،تا
نسلش دوام كند و تقاضاى فطرتش برآورده شود!!! به من بگوييد :اين صحنه چه
درىس به ما مى دهد؟! آيا براى انساىن سامل الفطرت همين درس كاىف نيست كه
بگويد :آفريدگار هستى در فطرت و جبلت جانداران غريزه جنىس و لذت از آن را
براى بقاء نسل آنان آفريده است ،نه محض براى تلذذ ،كىس كه اين غريزه را به گونه
غري فطرى و فقط براى تلذذ جنىس و از طرق ناسامل و غري طبيعى اشباع مى كند،
يقيناً كه به پيامنه اى جاهل اند كه اين پرندگان نسبت به آنان خيىل رشف دارند .اگر
شام به زندگى جانداران توجه كنيد براى تان هويدا خواهد شد كه ارتباطات جنىس
همه شان مطابق قوانين فطرى و به هدف داشنت اوالد و ادامه نسل شان مى باشد.
333

قرآن كتاب خداى آفريدگار آسامنها و زمين و متامى جانداران موجود در آن است،
هامنكه در فطرت هر يىك ويژگى هاى خاىص را گذاشته ،در رابطه به غريزه جنىس
انسان و چگونگى اشباع فطرى آن رهنمودهاى قرآن هامنگونه است كه مقتضاى
فطرت انسان است و ضامن بقاء و دوام نسلش.
به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه رشيعت اسالمى به قضيه تنفيذ حدود
چنان مى نگرد كه طبيب حاذقى به عمل جراحى ،كه تنها زماىن به عمل جراحى
بيامر تحت معالجه اش مبادرت مى ورزد كه سفارش هايش در رابطه به پرهيز،
استفاده از ادويه هاى الزم نتيجه مطلوب نداده و چاره اى جز عمل جراحى باقى
منانده.
دوستاىن كه مى خواهند اين موضوع را به گونه مفصلرت بررىس كنند آنان را به
مطالعه تفسري سوره النور در تفسري د قرآن پلوىش دعوت مى كنم.
در پايان از جناب ناقد مى پرسم :با توجه به تفسري و رشح آيات مورد نظرت
آيا تعارىض را ميان آنها رساغ دارى؟!!

آيا يك انسان به گناه انساىن ديگر مؤاخذه مى شود؟
ناقد خواسته است بگويد كه قرآن از جانبى گناه و جرم را كار شخىص دانسته و
مى گويد كه هيچكىس به گناه كىس ديگر مؤاخذه و مجازات منى شود اما از جانبى
ديگر يهودى هايى را محكوم مى كند كه پدران شان  2000سال قبل از بعثت محمد
عليه السالم مرتكب گناه شده اند!! ادعاء ناقد صد صد دروغ و عكس حقيقت است،
در هيچ آيه قرآن شائبه چنين حكم و محاكمه و قضاوت رساغ منى شود!!! ادعاء ناقد
مثل جمالت غلطى كه به كار برده غلط است ،بياييد نخست جمالت او را مشاهده
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كنيد سپس كذب ادعاء اش را ،او مى نويسد :چه کىس زيان گناهان را (جزاى گناه
خود را) خواهد ديد؟ قرآن مى گويد هر کىس مسئوليت گناهان خود را بر عهده
دارد (سوره  17آيه  ،15-13سوره  53آيه  ،)42-38اما قرآن يهوديان زمان محمد را
براى گناهيى (گناهى) که اجدادشان  2000سال پيش با ستايش (پرستش) گوساله
طالعى (طاليى) کرده اند محکوم ميکند.
ناقد نتوانسته آيه اى را نشاندهى كند كه سندى براى ادعاء كاذبانه او باشد ،و
در آن يهودى هاى زمان محمد عليه السالم به دليل گناه اجداد شان قابل مؤاخذه و
مجازات خوانده شده باشد .به اين آيات و ترجمه آنها توجه كنيد:
َ ُ ۡ ُ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ َٰ ٗ َ ۡ َ َٰ ُ َ ُ
َ ُ َ َ َٰ َ ۡ ۡ َٰ ُ
ُ
ُ
ً
نس ٍن أل َزم َنه َط ٰٓ ِئ َرهۥ فِي عنُ ِقهِۦ ۖ ونخ ِرج لهۥ يوم ٱل ِقيم ِة كِتبا يلقىه منشورا *
وكل إِ
َ
َٰ
َ
َ
ۡ
ۡ َ ۡ ۡ ََ َ َ
ۡ ۡ َ َ ََ
ۡ ََ
َۡ
ٱق َرأ كِت َبك كف َٰي بِنَف ِسك ٱل َيو َم عل ۡيك ح ِسيبٗا * م ِن ٱهتد َٰى فإِن َما َيهت ِدي ل ِنَف ِسهِۦ ۖ
َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َٰ َ ۡ ُ َ ۡ ٞ
ين حت َٰي نبعث
ومن ضل فإِنما ي ِضل عليها وال تزِر وا ِزرة ِوزر أخرى ۗ وما كنا معذِب ِ
ُ ٗ
َرسوال * االرساء15-13 :
و بختنامه هر انساىن را در گردنش گره زده ايم ،و در روز قيامت چون كتاب گشوده
اى برايش بريون آريم كه آن را دريافت خواهد كرد( ،به او گفته شود) كتابت را
بخوان؛ امروز نفس خودت چون حسابگرى عليه خودت كفايت مى كند ،هر ىك به
راه راست رفت به سود خودش به راه راست مى رود ،و هرىك گمراه شود؛ به زيان
خودش ىب راهه مى رود ،و هيچ كىس بر دوش كشنده با ِر (گناه) ديگرى نيست ،و ما
تا آنگاه تعذيب كننده نيستيم كه پيامربى برانگيزيم.
برخى از رهنمودهاى اين آيات متباركه اينها اند:
• اعامل هر يىك ثبت مى شود ،رسنوشتش به رويت عملكردهايش تعيين مى
گردد ،نيك بخت و بدبخت به استناد آن شناخته مى شود ،بختنامه هر انساىن در
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گردنش گره مى خورد ،در روز قيامت چون كتاب گشوده اى در اختيارش قرار مى
گريد ،خودش شاهد عملكردهايش در اين كتاب خواهد بود ،برايش گفته خواهد شد:
كتابت را بخوان؛ امروز نفس خودت كاىف است كه حسابگرى عليه خودت باشد ،به
مالمتگر ،گواه ،شاهد و محاسبى ديگر رضورت نيست.
• هر ىك به راه راست رفت به سود خودش به راه راست رفته و هر ىك به ىب راهه
رفت به زيان خودش ىب راهه رفته ،هيچ كىس بار گناه ديگرى را بر دوش منى كشد،
اللّٰه متعال يىك را به گناه ديگرى مؤاخذه و مجازات منى كند ،هر كىس بار گناه
خودش را بر دوش خواهد كشيد ،نه پدر از بار پرسش مى كاهد و نه فرزند از بار
پدرش ،نه روابط نسبى باعث نجات مجرم خواهد شد و نه سفارش و حاميت كىس
او را كمك خواهد كرد.
• خداى دادگر تا آنگاه فيصله مجازات قومى را صادر منى كند كه پيامربى ميان
آنان مبعوث نكند و امتام حجت نناميد .پس از فرستادن پيامرب حجت الهى به امتام
مى رسد و زمان فيصله نهايى فرا مى رسد ،كىس را مجازات مى كند كه از اين فرصت
آخرى استفاده نكرد و از كفر ،رشك ،ظلم و عصيان دست نكشيد.
ََ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ
َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َٰ َ ۡ ُ َ ۡ ٞ
نس ِن إِال ما سع َٰي * وأن سعيهۥ سوف
أال تزِر وا ِزرة ِوزر أخرى * وأن ليس ل َِِل
َُ ۡ ُ َۡ َ َ
يُ َر َٰى * ثم يُج َزىَٰه ٱلج َزاء ٱٓأۡل ۡوف َٰي * النجم41-38 :
و اين كه هيچ (انساىن) باركش؛ بار (گناهان) ديگرى را بر دوش منى كشد .و اين كه
براى انسان جز آن چيزى نيست كه برايش سعى كرده ،و اين كه سعى و كوشش او
حتامً ديده خواهد شد ،سپس پاداش و پادافراه كامل به او داده خواهد شد.
رهنمودهاى اين آيات متربكه در باره مجازات؛ ضابطه اى عادالنه و قانون مبنى
بر حق و انصاف در قبال مخاطب خود مى گذارد و مى گويد :جرم عمل شخىص
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است؛ جز مجرم هيچ كىس ديگر را نبايد به استناد آن مؤاخذه و مجازات كرد .و اين
چيزى است كه جهانيان امروز اهميت و ارزش آن را درك منوده و در متامى قوانين
مدىن و قوانين اساىس كشورهاى متمدن مى درخشد!!!
به جناب ناقد مى گويم :اين نه تنها يىك از ضوابط اساىس قرآن است بلكه در
همين آيات گفته شده كه اين ضابطه در متامى كتب الهى درج شده!! ،حال به
ادعاى تو بر مى گرديم كه نوشته اى" :اما قرآن يهوديان زمان محمد را براى گناهيى
(گناهى) که اجدادشان  2000سال پيش با ستايش (پرستش) گوساله طالعى (طاليى)
کرده اند محکوم ميکند ،" .تو يا عمداً دروغ گفته اى يا اشتباهاً مرتكب افرتاء شده
اى ،قرآن نه تنها يهودى هاى زمان محمد عليه السالم را به دليل گناه اجداد شان
رسزنش نكرده و قابل مجازات نشمرده بلكه هامن اجداد شان را كه از مقام بلند
خداپرستى به حضيض پست گوساله پرستى سقوط كردند مورد عفو الهى خوانده و
ۡ َ َ َۡ
َُ ََ ُ ْ ۡ َۡ
ۡ َٰ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ َٰ َ
مى فرمايد . . . . :ثم ٱتخذوا ٱل ِعجل ِم ۢن َبع ِد ما جاءت ُه ُم ٱل َبيِ َنت فعفونا عن ذل ِك
َ ُ ۡ َٰ ُ
َ َ
َوءات ۡينَا ُموس َٰي سل َطنٗا مبِينٗا * النساء . . . .153 :سپس گوساله را (چون معبود)
گرفتند؛ (اين هم) پس از آن كه نشانه هاى روشنى (رهنمودهاى الهى) به آنان آمد،
از اين هم گذشتيم و عفو كرديم ،و به موىس برهان و حجت روشنى داديم.

آيا مسيحيان به بهشت وارد خواهند شد؟
ناقد ادعاء مى كند كه در برخى از آيات قرآن گفته شده كه مسيحيان وارد
بهشت مى شوند و در برخى ديگر عكس آن آمده و گفته شده كه آنها وارد بهشت
نخواهند شد!! مى نويسد( :سوره  2آيه  )62و (سوره  5آيه  )69مى گويند «آرى» و
(سوره  5آيه  ،72تنها بعد از  3آيه) و (سوره  3آيه  )85مى گويد «نه».
337

جناب ناقد! در اين جا نيز مرتكب مغالطه شده اى ،در آيات مورد نظرت نه
تنها هيچ تعارىض وجود ندارد ،بلكه بر اين مطلب تأكيد دارند كه نجات هر انساىن
به اميان و عمل صالح او گره خورده ،نه به اين كه منسوب به كدام گروه مذهبى
است و نام آن گروه چيست ،از ميان كساىن كه خود را مسلامن ،يهودى ،مسيحى و
صابئى مى خوانند كساىن به فالح و رستگارى نائل خواهند شد و نه خوىف متوجه
آنان خواهد بود و نه حزىن؛ كه راه اميان و عمل صالح را برگزيده اند .آيات رصاحت
دارد كه مسيحيان كافر و مرشك به دوزخ خواهند رفت.
اين هم آيات  69و  72كه عينك هاى تو آن را متعارض نشان داده:
َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َٰ ُ ِ َ َ َ َ َٰ َ َٰ َ ۡ َ َ َ ّٰ َ ۡ َ ۡ
إِن ٱل ِذين ءامنوا وٱل ِذين هادوا وٱلصبون وٱلنصرى من ءامن بِٱللهِ وٱليوِم ٱٓأۡل ِخ ِر
َ َ َٰ َ َ َ ۡ ٌ َ َ
َ ُ ۡ َ
َوع ِمل َصل ِٗحا فَل خوف عل ۡيه ِ ۡم َوال ه ۡم يَح َزنُون * المائده69 :
يقيناً آنان كه اميان آورده اند (مسلامنان) ،و آنان كه يهودى شده اند و صابئى ها و
مسيحيا ن؛ (از ميان آنان) هر ىك به خدا و روز آخرت اميان آورده و عمل نيك دارد؛
نه بيمى متوجه آنان است و نه اندوهگين خواهند شد.
َ
ۡ ٰٓ َ
َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ّٰ َ ُ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ َٰ
يح َي َبنِي إِس َر ِءيل
لقد كفر ٱل ِذين قالوا إِن ٱلله هو ٱلم ِسيح ٱبن مريم ۖ وقال ٱلم ِس
ۡ ُ ُ ْ ّٰ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ ُ َ ُ ۡ ۡ ّٰ َ َ ۡ َ َ َ ّٰ ُ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ
ٱعبدوا ٱلله ربِي وربكم ۖ إِنهۥ من يش ِرك بِٱللهِ فقد حرم ٱلله عليهِ ٱلجنة ومأوىه
َ ُ َ َ َ َٰ َ ۡ َ َ
ٱلنار ۖ وما ل ِلظل ِ ِمين ِمن أنصا ٖر * المائده72 :
يقيناً آناىن كافر شده اند كه گفتند :خدا هامن مسيح پرس مريم است ،در حاىل كه
مسيح خودش گفت :اى بنى ارسائيل! اللّٰه را كه پروردگار من و پروردگار شامست
ب پرستيد ،يقيناً هر ىك در رابطه به خدا مرتكب رشك شد خدا بهشت را بر او حرام
كرده و جايگاه او آتش دوزخ است و اين ستمگران هيچ ياورى ندارند.
جناب! در كجاى اين آيات تعارىض را رساغ دارى و چه كىس ادعاء پوچ تعارض
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ميان آيات را خواهد پذيرفت؟

تعبري نادرست از يك آيت متشابه
ناقد به نقد آىه اى پرداخته كه نه تنها معنى دقيق آن را منى داند بلكه تعبري
كامالً وارونه و نادرست از آن دارد!! او مى نويسد :تنها خدا ميداند يا بعىض از
انسانها هم ميدانند؟ مشخص يا غري قابل درک؟« . . . ،قرآن به زبان عرىب روشن
است» (سوره  16آيه  )103اما هيچ کس منيداند تفسري آن چيست جز اللّٰه (سوره 3
آيه  .)7و انسانهاى اهل فهم نيز ميدانند (سوره  3آيه .)7
جناب ناقد! قرآن واضح ،مبين ،روشنگر و براى هر انسان خردمند آسان و قابل
درك است ،هيچ لفظ مبهم و غري قابل فهم در قرآن وجود ندارد ،آيه مورد نظرت
(آيه  7سوره  )3به موضوع خاىص مى پردازد ،نه به مجموع قرآن؛ موضوع بحثش
آيات متشابه است ،آياىت كه در آن اشياء غيبى غريملموس و غريمشهود به كمك
كلامت و الفاظى معرىف گرديده كه در اصل براى اشياء مشهود و ملموس وضع
گرديده .در مواردى كه قرآن به قضاياى آن طرف ديد و درك انسان مى پردازد ،از
غيب و امور و اشياء مربوط به آن بحث مى كند ،پاى قاموس انسان از دويدن در
اين ميدان لنگ است ،الفاظ ،كلامت و نامهايى در اختيار ندارد كه از عهده معرىف
دقيق امور و اشياء عامل غيب برآيد ،چاره اى جز اين وجود ندارد كه از فن تشبيه
استمداد جست و الفاظ وضع شده براى اشياء مشهود را بكار گرفت ،تا معلومات
نسبى از اشياء غيبى در اختيار مخاطب قرار گريد .در آياىت كه اين نوع تشبيه و اين
گونه الفاظ براى اشياء غيبى به كار رفته قرآن آن را آيات متشابهات خوانده است،
در باره اين آيات مى فرمايد:
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ُ َ
َ َ َ َ َ َ ۡ َ َٰ
ُ َ َٰ ُ ۡ َ َ َٰ ٌ ُ َ ُ ُ ۡ َ َٰ
َُ
ه َو ٱل ِذي أ
نزل عل ۡيك ٱلِكت َب ِمنۡه ء َاي ٞت محكمت هن أم ٱلِكت ِب َوأخ ُر
ُُ
ۡ ۡ َ َ ۡ ُ َ َٰ َ َ َ َ ُ َ َ ٞ
ۡ َ َ
ُمتَ َ َٰشب َهَٰ ٞت ۖ َفأَ َما َٱلذ َ
ين فِي قلوبِه ِ ۡم َز ۡيغ ف َيتبِعون ما تش َبه ِمنۡه ٱبتِغاء ٱلفِتنَ ِة َوٱبتِغاء
ِ
ِ
ُٞ
ۡ ۡ َُ ُ َ َ ََ
َۡ
َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ َ ّٰ ُ َ َ َٰ ُ َ
تأ ِويلِهِۦ ۖ وما يعلم تأ ِويلهۥ إِال ٱلله ۗ وٱلر ِسخون فِي ٱل ِعل ِم يقولون ءامنا بِهِۦ كل
َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ ۡ َٰ
ۡ
ِمن ِعن ِد َربِنَا ۗ َوما يَذك ُر إِال أولوا ٱٓأۡلل َب ِب * ٓال عمران7 :
او هامن است كه اين كتاب را بر تو نازل كرد؛ كه برخى از آياتش محكم اند؛ اينها
محور كتاب اند؛ و بقيه متشابه ،اما آنان كه در دلهاى شان كجى است؛ در پى
متشابه آن مى افتند ،در جستجوى فتنه و در جستجوى تأويل آن؛ در حاىل كه
تأويلش را جز خدا كىس منى داند ،و افراد راسخ العلم مى گويند :به آن اميان داريم،
همه از سوى پروردگار ما اند ،و تنها خردمندان پند مى پذيرند.
اين آيات چند مطلب اساىس را بازگو مى كند:
• كتاب خدا در مجموع شامل دو نوع آيات است :محكم و متشابه ،برخى در
باره اشياىئ به بحث پرداخته كه براى انسان قابل درك و مشاهده اند ،و براى آن
نامهاى مشخص در قاموس خود دارد ،برخى ديگر به اشياىئ پرداخته كه از نظر انسان
غائب اند و انسان براى آنها نامى ندارد كه متامى مواصفات آنها را بازگو كند ،نوع
اول آيات را (آيات محكم) ناميده و نوع دوم را (متشابهات).
• آيات ُمحكم آنهايى اند كه هم موضوع بحث شان اشياى مشهود و آشكار اند و
هم الفاظ آنها الفاظى است كه انسان براى اين اشياء وضع كرده و بكار مى برد.
• آيات متشابه آنهايى اند كه در آنها فن تشبيه به كار رفته ،موضوع بحث آنها
اشياء پنهان از ديده هاى انسان اند ،و غرض معرىف آنها الفاظى بكار رفته كه اساساً
براى اشياء مشهود و ملموس وضع گرديده.
• مطالب اصىل و اساىس كتاب در آياىت بيان گرديده كه ُمحكم اند و تشبيهى در
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آن بكار نرفته.
• آيات متشابه آياىت اند كه فهم مطالب آن به كمى غور و دقت رضورت دارد؛
بايد به همين آيات محكم راجع شوند و در روشنايى آن تفسري و توضيح شوند،
چون اينها (ام) كتاب يعنى اصل و محور آن است.
• كساىن كه در دلهاى شان كجى و آلودگى باشد به آيات محكم و مراد آيات
متشابه اكتفاء ننموده برعكس آيات متشابه را موضوع بحث و نقاش خود مى
سازند.
• اينها يا قصد ايجاد فتنه ها و شكوك و شبهات در اذهان مردم را دارند و مى
خواهند مردم را از اهتامم و اكتفاء به آيات محكم باز دارند و مرصوف بحث هاى
جنجال برانگيز كنند ،يا اين كه تالش مى ورزند به تأويل (كنه) الفاظ آيات متشابه
پى بربند؛ در حاىل كه تأويلش را جز خدا احدى منى داند ،معنى لغوى تأويل
برگرداندن به اول يا اصل است ،تأويل يعنى تالش براى دانسنت كُنه و ماهيت ىش
تشبيه شده در آيات متشابه ،گويا آنان مى خواهند بدانند كه حالت و كيفيت اصىل
و اوىل ىش تشبيه شده چگونه است!!
• علم تأويل آيات متشابه مختص به خداست ،هيچ كىس ديگر منى تواند تأويل
آن را درك كند.
خوب است اين مطلب را با مثاىل توضيح دهم :قرآن مى فرمايد كه خدا بر
عرش استوى كرد؛ مراد اين آيه واضح است و آن اين كه خدا زمام امور متامى عامل را
به حيث سلطان و َملِك آن در اختيار خود گرفت ،افراد فتنه جو كه دلهاى كج دارند
و در پى ايجاد فتنه اند چگونگى عرش و چگونگى استوى خدا بر عرش را موضوع
بحث مى سازند و از اين طريق از يك سو ميان مؤمنان شكوك و شبهات ايجاد مى
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كنند و از سوى ديگر جدالها و مناقشات ىب حاصل و فتنه انگيز .احدى جز خدا منى
داند كه عرش چگونه است و استوى خدا بر عرش چگونه.
جناب ناقد! آيا فهميدى كه در ابطه به معنى دقيق اين آيات مرتكب خبط و
خطأ شده اى؟!!

فرعون کى فرمان قتل پرسهاى خردسال را داد؟
اين نيز يىك ديگر از پرسشهاى اعرتاض آميز ناقد ناآگاه از عظمت قرآن و
رهنموهاى انسانساز آن است ،در نتجيه عدم دقت در آيات قرآن پنداشته است كه
شايد بيان قرآن در مورد فرمان قتل پرسان بنى ارسائيل از سوى فرعون از يك آيه تا
آيه اى ديگر تفاوىت داشته باشد!! مى نويسد( :سوره  40آيه  )25-23مى گويد( :اين
فرمان را زماىن داد كه) موىس پيامرب بود و در مورد خدا براى فرعون صحبت کرد .و
(سوره  20آيه  )39-38مى گويد :وقتى موىس يک نوزاد بود!!
جناب ناقد! خبط و خطأ تو و مغالطه استادانت در اين رابطه نيز عميق تر و
قبيح تر از موارد ديگر است!! متوجه نشده ايد كه اين فرمان هم در زمان تولد
موىس عليه السالم صادر شده و هم در زماىن كه چون پيامرب خدا به مرص و غرض
مقابله با فرعون و هامان و قارون رفت .يك آيه به كشتار نوزادان بنى ارسائيل اشاره
دارد و آيه ديگر به كشتار پرسان جوان شان .تنها افراد ديرفهم و حقود اين آيات را
متعارض همديگر خواهند خواند!! آيات اينها اند:
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وٱستحيوا نِساءهم وما كيد ٱلك ِفرِ
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و يقيناً كه موىس را با آيات خود و برهان روشن فرستاديم؛ به سوى فرعون ،هامان و
قارون ،كه آنان گفتند :دروغگوى جادوگر است .و آنگاه كه از سوى ما دين حق را
به آنان آورد؛ گفتند :پرسان كساىن را بكشيد كه با او اند و اميان آورده اند ،و زنان
شان را زنده بگذاريد ،و اين در حاىل كه تدبري كافران در چيزى جز ضاللت نبود.
رهنمودهاى روشنگر اين آيات متربكه اينها اند:
• موىس عليه السالم در حاىل كه جز آيات و سلطان مبين هيچ چيزى ديگر در
اختيار نداشت؛ به مقابله رسدمداران سه نريوى مسلط بر مرص رفت ،به مقابله زر و
زور و تزوير ،به مقابله فرعون ،هامان و قارون ،كه يىك فرمانرواى مرص و سمبول
اقتدار و زعامت سياىس است ،ديگرش مفتى و مفكر نظام و سمبول مذهبداران در
خدمت فرعون ،و سومى سمبول طبقه ثرومتند جامعه مرص ،هر سه دست در دست
هم گذاشته اند و مشرتكاً بر مرص و مردمان ستمكشيده اش حكومت مى كنند.
مأموريت موىس اين است كه نخست با فرعون ،سپس با هامان و در پايان با قارون
مبارزه كند ،نخست بايد جمره بزرگرت را بكوبد؛ سپس جمره وسطى و در پايان جمره
كوچك و حقري را ،و زماىن نيز با همه در يك جبهه و همزمان مبارزه كند ،موىس
خواهان آزادى بنى ارسائيل است و آل فرعون در پى در اسارت داشنت آنان .دشمن
نخست جبهه جنگ رسد را عليه او باز مى كند و به تبليغات گمراه كن مى پردازد،
گاهى او را ساحر مى خواند و گاهى كذاب و دروغگو ،و چون ديد كه اين تبليغات
مؤثر نيست و منى توان با آن جلو پيرشوى ها و گسرتش دعوت موىس عليه السالم را
گرفت؛ تصميم گرفت تا جواناىن را يىك پى ديگر دستگري و بكشد كه در كنار موىس
ايستاده اند و راه اميان را برگزيده اند ،اما اين نيز نتيجه مطلوب تحويل نداد؛ بناءً
تصميم گرفت تا موىس را به قتل برساند و به اين ترتيب منشأ اين خطر را از ميان
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بردارد.
• اللّٰه متعال موىس عليه السالم له با آيات خود و نشانه هاى روشنگر به سوى
فرعون ،هامان و قارون (در اصل سه طبقه حاكم بر مرص) فرستاد ،توأم با اين
رهنمود كه در مرص مقابله اش با كدام نريوها خواهد بود ،و چگونه با آنها مقابله
كند ،نخست با كدام جبهه و در قدمهاى بعدى با كدام كدام جبه ،با همه وىل به
تدريج و يىك پى ديگر .قرآن؛ خط مىش مبارزه پيامربان عليهم السالم را در داستان
موىس عليه السالم و مقابله اش با سه نريوى حاكم بر مرص چنان ترسيم مى كند كه
هم عليه فرعون ستمگر ،هم هامان عوام فريب و مكار و هم قارون غارتگر و
زراندوز مقابله مى كنند ،يىك ممثل زعامت ظاملانه ،ديگرش ممثل رهربان مذهبى
مكار و دين فروش و سومى ممثل زراندوزان حريص و غارتگر .قرآن مى فرمايد كه
همواره و در متامى فراز و نشيب هاى تاريخ برشى اين سه گروه به جنگ پيامربان
عليهم السالم پرداخته اند.
• زماىن كه موىس عليه السالم اهاىل مرص را به سوى خدا و دين حق دعوت كرد و
ِعده اى از جوانان مرص به او اميان آوردند؛ نريوهاى زر ،زور و تزوير جنگ رسد شان
را به جنگ گرم تبديل كردند و تصميم گرفتند تا اين جوانان مؤمن را از دم تيغ
بكشند ،اما كارى به زنان نداشته باشند ،بايد بنگريم كه معنى دقيق اين تصميم
چيست .با توجه به آيات ديگر قرآن مى فهميم كه آل فرعون (پريوان و حاميانش)
هم قبل از تولد موىس عليه السالم به كشتار نوزادان بنى ارسائيل دست يازيده اند و
هم بعد از بعثت او ،هدف كشتار در نوبت اول اين بود تا قوم بنى ارسائيل را در
حالت ضعف و ناتواىن نگهدارد و از ازدياد نفوس شان مانع شود ،و زنان را زنده
بگذارند تا چون كنيز و خادم در خدمت آنان باشند ،اما در نوبت بعدى فيصله
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كشتار جواناىن را صادر كرده اند كه بر موىس عليه السالم اميان آوردند .در آيات -38
 39سوره طه به كشتار نخستين و در آيات 25-23سوره مؤمن به كشتار بعدى اشاره
شده.
به جناب ناقد اين را نيز بايد گفت كه فرعون زمان ما نيز هامن كار فرعون
زمان مو ىس عليه السالم را تكرار مى كند ،اين نيز هم نوزادان ما را مى كشد و هم
جوانان ما را ،به ما و متامى اتباع كشورهاى جهان سوم كه رسمايه ها و داشته هاى
شان توسط استعامرگران غرىب غارت و غصب شده و فقر و گرسنگى را بر اين
كشورها تحميل كرده اند؛ مى گويند :عامل فقر تان نه مائيم و نه نظام ظاملانه اى
كه ما بر كشورهاى تان تحميل كرده ايم؛ بلكه كرثت نفوس تان باعث اين فقر است،
از ازدياد نفوس تان مانع شويد ،نوزادان تان را در رحم مادر با زهر تابليتهاى شريين
بكشيد ،و در مقابل نسل مرغ و خوك را بيشرت كنيد تا مشكالت اقتصادى تان حل
گردد!!! قرآن با اشاره به كشتار فرزندان بنى ارسائيل به اين حقيقت اشاره مى كند
كه همواره رسدمداران نظامهاى ستمگر و غارتگر از ازدياد نفوس بومى هاى
مستعمرات شان و مردم ستمكشيده تحت سلطه ظاملانه شان مى هراسند ،نوزادان
شان را در رحم مادر مى كشند و جوانان شان را آنگاه كه در برابر ستم قيام مى
كنند!! امروز بزرگرتين دغدغه غرب اين است كه از يك سو نفوس مسلامنان در حال
ازدياد است و از سوى ديگر نفوس سفيدپوستان چشم كبود مسلط بر دنيا در حال
كاهش ،يىك در حالت فقر نيز داشنت فرزندان بيشرت را دوست دارد و دشوارى هاى
آن را متحمل مى شود و ديگرى از داشنت اوالد خوددارى مى ورزد و در عوض آن
سگ و پشك را به فرزندى مى گريد و عطش داشنت فرزند را با آن اشباع مى كند!! و
اما برخورد شان با جوانان را در حوادث ليبيا ،مرص ،عراق ،افغانستان ،سوريه،
345

فلسطين ،الجزائر ،مين ،سودان ،فليپين ،پاكستان ،صوماليه .... ،به قضاوت بگرييد،
همين كه گروهى از جوانان؛ با شعار آزادى؛ در گوشه اى از دنيا قيام مى كند؛ متامى
نريوهاى غرىب دست به هم مى دهند و از هزاران ميل دورتر مى آيند و با سالحهاى
كشنده شان به كشتار ىب رحامنه اين جوانان مى پردازند و به اين ترتيب تجربه هاى
فرعون در رابطه به كشتار نوزادان و جوانان بنى ارسائيل را تكرار مى كنند.
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جرب و اختيار
يىك از نقادان مقلد؛ گفته يىك از استادانش را در باره قرآن اين گونه ترسيم مى
كند :ژول البيوم  J. Labeaumeاسالم شناس قرن نوزدهم فرانسه در کتاب خود
«تجزيه قرآن» مى نويسد :در بيش از صد آيه قرآن مى خوانيم كه متامى مسائل
مربوط به انسان و جهان و کائنات از جمله اعامل و کردار انسان ،متامى سخنان و
افکار ،تولد و مرگ و بالطبع طول عمر ،احساسات دروىن و ريزترين فعل و انفعاالت
مجموعه طبيعت و کهکشانها و حتى کوچکرتينشان؛ همه و همه؛ توسط خداوند از
پيش مشخص و تعيين شده و بطور دقيق در «لوح محفوظ» ثبت و نگهدارى مى
شود .نتيجه گريى ژول البيوم از اين مقدمه چنين است :پس بدينسان ،انسان عارى
از قدرت تشخيص و انتخاب است .اما در سوى ديگر ،همين خداوند متعال در آياىت
چند شديداً تهديد و تأکيد مى کند که "انسان مسئول مستقيم اعامل خويش است و
براى آناىن که به راهى غري از آنچه مقرر کرده ايم مى روند آتىش سخت مهيا کرده
ايم" ( 104انعام 15 ،جاثيه 67 ،توبه 51 ،اعراف ،النجم  38و  ،)39و باز در کنار اين
تناقض آشکار مى بينيم که در جاى ديگر خداوند در اقدامى غري مرتقبه اعالم مى
کند که «شيطان را مأمور گمراهى انسانها قرار داده است» (سبا؛  ،)21در همين
رابطه دکرت شجاع الدين شفا چنين متذکر مى شود« :البته با همه گذشت قرون،
هنوز بدين دو پرسش پاسخ قانع کننده اى داده نشده است که اگر خدا خودش به
شيطان اجازه داده بود که مردمان را گمراه کند ،گناه آدم و حوا که فريب اين
فرض آن هم که اين دو گناهکار بودند چرا بايد
ِ
شيطان را خوردند چه بود؟ و به
فرزندان نسل هاى بعدى آن ها بابت گناه اين پدر و مادر ساده لوح جواب پس
بدهند؟».
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در پاسخ اين مسترشق فرانسوى كه ديدگاهايش نسبت به اسالم منبعث از درك
و تشخيص و ارزياىب هاى خودش نه بلكه جزء مأموريتى است كه بر عهده اش
گذاشته شده؛ او در مقدم سپاه جن گ فكرى غرب عليه اسالم يك مبلغ است ،اسالم
شناىس براى او يك حرفه است ،اگر او مباىن اسالمى را به نقد نكشد مأموريتش را
انجام نداده است ،در پاسخ او و كساىن كه افكار زهرآگين او را ترجمه و تبليغ مى
كنند؛ عرائىض به خوانندگان عزيز اين رساله دارم:
• نوشته هاى مندرج در لوح محفوظ نه تنها اختيار انسان را سلب منى كند؛
بلكه بر اختيار انسان صحه مى گذارد ،اين نيز در آن درج است كه انسان يك موجود
بااختيار است ،مى تواند از ميان چند بديل يىك را انتخاب كند ،او مى تواند سمت و
سوى حركت خود را خود انتخاب كند و به اختيار خود در آن حركت منايد .اين
نوشته و اين اختيار شبيه آن است كه كىس بگويد :انسان مى تواند از آكسيجن و
هايروجن آب بسازد؛ مرشوط به اين كه فورمولها و ضوابط و سنن حاكم بر طبيعت
را مراعات كند ،يعنى انسان در ساخنت آب از جانبى صاحب اختيار است و از جانبى
ديگر مقيد به ضوابط ،وجود اين ضوابط اختيار او را سلب منى كند بلكه محدود مى
سازد ،او مى تواند كارهاى ز يادى را به انتخاب و اختيار خودش انجام دهد اما در
صورت التزام به قواعد مربوطه ،انجام هيچ كارى در اين عامل بدون مراعات ضوابط
و سنن حاكم بر طبيعت براى او ممكن و مقدور نيست ،پس او هم داراى اختيار
است و هم مقيد به محدوديت ها .نوشته هاى لوح محفوظ شبيه ضوابط حاكم بر
طبيعت است ،انسان مى تواند كارهاى زيادى را به اختيار و انتخاب خود انجام دهد
اما در محدوده اى از قبل وضع و تعيين شده ،او نه مختار مطلق است و نه ىب
اختيار مطلق .خداوند متعال قبل از آفرينش عامل؛ متامى آن چه در كائنات رخ مى
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دهد؛ چه مربوط به جامدات و اشياء ىب اختيار و صد در صد محكوم و مقهور است
و چه مربوط به انسان داراى اختيار؛ همه را در لوح محفوظ درج كرده ،ثبت و درج
آنها در لوح محفوظ مناىف اختيار انسان نيست ،و از او موجود محكوم و ىب اختيار
منى سازد ،لوح محفوظ نشانگر علم غيب خداست؛ نه فيصله نامه محكوميت و ىب
اختيار بودن انسان ،خداوند عامل الغيب مى داند كه در كائنات و مطابق سنن و
ضوابطى كه وضع كرده چه كارهايى انجام خواهد شد ،متامى اينها را از قبل نوشته،
چنين كارى براى انسان محال و ناممكن است اما براى خدا سهل و آسان؛ چون خدا
عامل الغيب است و انسان از درك غيب عاجز و ناتوان .كتابت در لوح محفوط؛ در
مواردى كتابت بالحكم است و در مواردى كتابت بالوصف.
• قرآن در رابطه به استقالل و اختيار انسان رصاحتهايى دارد كه مجال هر نوع
شك و شبه را از ميان مى برد .ادعاى ژول البيوم نادرست است كه بيش از صد آيه
قرآن ىب اختيار بودن انسان را افاده مى كند ،قضيه كامالً خالف ادعاء او است ،صدها
آيه قرآن به گونه مستقيم و غريمستقيم اين مطلب را افاده مى كند كه انسان در
انتخاب راه خوب و بد آزاد و داراى اختيار است ،فقط چند آيه انگشت شامر چنان
اند كه افراد سطحى نگر؛ ىب اختيار بودن انسان از آن خواهند فهميد!! از ژول البيوم
مى پرسم :آيا همين كاىف نيست كه بگويى :رأى قطعى و نهايى قرآن همين است كه
انسان در انتخاب راه خود آزاد و بااختيار است؟!! چرا آياىت را كه از درك درست آن
عاجز بوده اى در روشنايى همين آيات رصيح به بحث نگرفته اى و از تعبريى
خوددارى نه ورزيده اى كه با متامى اين آيات تصادم مى كنند؟!!! تو اين كار را كه
تقاضاى ارزياىب هاى علمى است نكرده اى؛ بگذار من يىك از اين آيات و تفسري
دقيق آن را در جلوت قرار دهم و بعد قضاوتت را در باره تعبري و انتباه نادرست
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خودت خواستار شوم ،آيات اينها اند:
َ َ َ ُ ۡ َ َۡ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ
إ ۡن ُه َو إ َال ِذ ۡك ٞر لِلۡ َ َٰعلَم َ
ين * ل ِمن شاء ِمنكم أن يست ِقيم * وما تشاءون إِال أن يشاء
ِ
ِ
ِ
ّٰ ُ َ ُ ۡ َ َٰ َ
َ
ٱلله رب ٱلعل ِمين * التكوير29-27 :
اين جز پندى براى عامليان نيست ،براى هر آنكس تان كه خواهد راست رو شود .و
نخواهيد مگر اينكه بخواهد خدا :پروردگار عامليان.
در اين آيات از جانبى به استقالل و مشيت آزاد انسان اشاره شده و از جانبى
ديگر به اين كه مشيت انسان تابع مشيت الهى است!! در يىك گفته شده كه قرآن
براى كىس مايه پند و ذكر است كه بخواهد راه راست را بشناسد و در آن جلو رود،
و در ديگرى گفته شده كه :تا خداى پروردگار هستى چيزى را نخواسته است شام
منى توانيد آنرا بخواهيد .اين موضوع براى كسانيكه فهم عميقى از رهنمودهاى قرآىن
ندارند ،سؤاالىت را ايجاد كرده است ،گامن مى كنند كه معنى اين آيه اين است كه:
خواست ما به نحوى تابع خواست خدا است كه تا او نخواسته است خواهىش در ما
ايجاد منى شود ،بخواست او خواهىش در ما نطفه مى بندد و "اراده" و "عزم" كارى
در ما ايجاد مى شود!! مى گويند :اگر قضيه چنين است كه هرچه را ما مى خواهيم
و اراده و عزم انجام آنرا مى كنيم خدا آنرا در دل ما برانگيخته است و ما را به انجام
آن واداشته است ،پس چرا ما در باره چنين كارى مورد پرسش قرار گرييم و مستحق
مكافات و مجازات شمرده شويم؟! تا خدا نخواسته باشد ما منى توانيم چيزى را
بخواهيم ،تا اراده خدا بر انجام كارى نرفته باشد ما منى توانيم كارى را انجام دهيم،
خواهش هرچيزى و اراده انجام هركارى را خدا در دل ما القاء مى كند ،پس به چه
دليىل بايد در مورد گناهان مان مؤاخذه شويم؟ اين موضوع يىك از مباحث مربوط
به "قضا و قدر" است كه يىك از مبادى مهم اعتقادى مسلامنان را تشكيل مى دهد و
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به اين سؤال جواب مى گويد كه آيا انسان آزاد و مختار آفريده شده و يا "مجبور" و
"محكوم"؟ آيا درعملكردهايش از استقالل و حريت برخوردار است يا محكوم
مقدراتيست كه او را در حصار خود گرفته و مجال مخالفت با آنرا از او سلب كرده
است؟ ويا حالتى ميان اين دو :آزادى و اختيار نسبى و محكوميت و مجبوريت
نسبى؟ براى درك بهرت اين موضوع بايد نخست معاىن مفاهيم مربوط به اين مبحث
را شناخت و سپس به چگونگى ارتباط فىامبين آنها پى برد ،اين مفاهيم عبارت اند
از:
قضاء :ما در اين هستى سنن و ضوابطى را مشاهده مى كنيم كه همه چيز
مقهور و محكوم آن بوده و هيچ پديده اى را مجال رسكىش و نافرماىن از آن نيست،
هركارى مطابق اين سنن و ضوابط صورت مى گريد ،هيچ عمل خرد و بزرگى و هيچ
حركت بسيط و پيچيده اى بدون پابندى و التزام صد درصد به اين ضوابط انجام منى
يابد ،هرچه پديد مى آيد ،ارتقاء منوده ،به حد معين قوت و كامل مى رسد ،از آنجا
روبه پائين بسوى ضعف وناتواىن مى رود ،به زوال محكوم مى شود ،عمرش پايان
مى يابد و جايش را به پديده جوان ،پرتوان و نشيط ديگرى مى گذارد ،همه مطابق
سنن و ضوابط حاكم بر اين هستى انجام مى يابند ،در قاموس قرآن اين سنن و
ضوابط به صيغه "قضاء" ياد شده است كه داراى دوبخش است:
الف :قضاى تكوينى شامل سنن و ضوابط حاكم بر كائنات.
ب :قضاى ترشيعى شامل قوانين و مقرراىت كه براى تنظيم زندگى فردى و
اجتامعى انسان وضع شده.
خدا جل شأنه در معامله خود با بنده سننى ثابت دارد كه بركردار و افعال او
مطابق اين سنن پاداش و پادافراه مرتب مى كند .همچنان براى انجام هركارى موعد
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ثابتى وضع شده كه تغيري منى كند و پس و پيش منى شود.
انسان امروز به اين حقيقت پى برده كه همه چيز اين كائنات گسرتده و فراخ؛
منقاد ضوابط و سنن ثابت بوده ،حركت ،رسعت ،شتاب ،انداخت ،سقوط ،نحوه
تركيب عنارص ،چگونگى پيدايش مواد و مركبات ،رشد و منوى موجودات ،كهولت و
تخريب و تجزيه و بالخره نابودى آن همه مطابق اين سنن ثابت كه ساينس آنرا
"فورمول" و "قوانين فزيىك" مى نامد ،صورت مى گريد.
قدر :كه معنى لغوى آن اندازه و حد و توان است و در مبحث قضاء و قدر
مبعنى اندازه به بحث گرفته مى شود و اين مفهوم را افاده مى كند كه آفريدگار
هستى هرچيزى را به اندازه ثابت و معينى آفريده ،براى مقدار آن حد مشخص وضع
كرده ،ميان اندازه و مقدار همه آفريده ها تناسب و تعادل دقيقى ايجاد كرده ،منى
گذارد اين تعادل و توازن از ميان رفته ،مقدار رضورى اشياء كم و زياد گردد ،براى
حركت هر پديده اى در اين هستى مسري ثابتى وضع كرده ،براى پيدايش ،دوام و
فناى آن اجل معينى تعيين كرده ،هرپيش آمدى بايد در موعد ثابت خود بوقوع
بپيوندد.
امروز ساينس به اين اذعان دارد كه هر چيز اين كائنات مقدار و اندازه ثابت و
معينى دارد ،با وجود تحوالت و دگرگوىن هاى مسلسل در هستى و تحول پديده اى
به پديده اى ديگر و تغيري شكل ماده اى به ماده اى ديگر؛ اين مقادير؛ ثابت و
تعادل و توازن ميان اشياء به حال خود مانده ،تغيري و دگرگوىن در آن ايجاد منى
شود ،اگر اندكرتين تغيريى در اين تناسب بوجود آيد و توازن و تعادل مذكور صدمه
اى ببيند ،امكان زندگى در روى زمين از ميان خواهد رفت و نظام موجود هستى
متالىش خواهد شد ،ساينس اعرتاف مى كند كه هر پديده اى از آغاز پيدايشش ،تا
352

كهولت و تجزيه ونابودى خود مسري معين و مدار ثابتى را طى مى كند و داراى عمر
ثابتيست .امروز ساينس با توجه به عمر ثابت برخى از عنارص؛ عمر زمين و خورشيد
را تعيين مى كند!!
اراده :مبعنى عزم و تصميم انجام كارى بوده و اين مطلب را افاده مى كند كه
هركارى در اين هستى ،مطابق "قضاء و قدر" و به اراده پروردگار اين هستى انجام
مى يابد ،نبايد تصور كرد كه پس از پيدايش اين كائنات و تعيين مقدار ثابت
هرچيزى درآن و وضع سنن و ضوابط حاكم برآن ،هستى را به حال خود گذاشته ،و
اكنون حوادث خودبخود ،مطابق اين فورمول ها و ضوابط و بشكل جريان طبيعى
رومنا مى شوند ،برعكس هرچند انجام هركارى و انجام هرتحوىل مطابق سنن ثابت و
تغيري ناپذير الهى است ،وىل آغاز و انجام آن مطابق اراده خداى پروردگار هستى
بوده و اوست كه لحظه به لحظه آنرا اداره مى كند ،توجيه مى منايد و نتائجى خاص
برآن مرتب مى كند .حال بايد بنگريم كه با وجود باور به اينكه اندازه ها و مقادير و
مقدرات از قبل تعيين شده ،سنن ثابت و تغيري ناپذيرى برهمه هستى حكومت مى
كند و هر كارى به اراده خدا انجام مى يابد ،مجاىل براى اين باور باقى مى ماند كه
انسان داراى استقالل و اختيار نسبى بوده در انتخاب يىك از دو بديل مجبور نبوده،
مى تواند با آزادى و بدون اكراه و اجبار يىك را به انتخاب خود برگزيند؟
بر چند آيه در اين رابطه تركيز مى كنيم تا بفهميم كه از ديدگاه قرآن انسان به
نحوى آفريده شده كه در دائره اى معين ،اختيار انتخاب يىك از دو راه و آزادى
گزينش ميان خوب و بد به او داده شده است و با توجه به همين آزادى و اختيار
است كه در برابر عملكردهايش مؤاخذه مى شود و پاداش آنرا مى يابد ،چنانچه مى
فرمايد:
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ُ َۡ ُ
َ ُ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َٰ َ َ
ين ن ًارا
َوق ِل ٱلحق ِمن ربِكم ۖ فمن شاء فليؤ ِمن ومن شاء فليكفر إِنا أعتدنا ل ِلظل ِ ِم
َ ُ ْ َ ُ ْ
ُ ُ
َ ۡ ۡ ۡ
ََ َ
ُۡ ُ َ
وه ب ۡئ َ
س
أحاط بِهِ ۡم س َرادِق َها ِإَون ي َ ۡست ِغيثوا ُيغاثوا ب ِ َما ٖء كٱل ُمه ِل ي َش ِوي ٱلوج
ِ
َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َٰ َ َٰ
َ َ ُ َ َ ۡ ًََ
َ َ ُ ُ َۡ َۡ
يع أج َر من
ين ءامنُوا َوع ِملوا ٱلصل ِح ِت إِنا ال ن ِض
اب َوساءت ُم ۡرتفقا * إِن ٱل ِذ
ٱلشر
َۡ
َ
أح َس َن ع َم ًَل * الكهف 29 :ـ 30
وبگو :اين حقيقتى است از سوى پروردگار تان ،پس هرىك خواهد اميان آرد و هرىك
خواهد كافر شود ،ىب گامن كه ما آتىش را براى ستمگران مهيا كرده ايم كه چون
خيمه آنانرا فراگريد و هرگاه استغاثه كنند باگداخته چركين معدن؛ كه روها را بريان
مى كند؛ فريادرىس شان خواهد شد ،چه بد آشاميدىن اى و چه بد آرامگاهى؟ و
بدون شك آنانكه اميان آوردند و عملكرد شايسته داشتند ،پاداش كىس را كه عملكرد
نيكو دارد هرگز ضايع نكنيم.
از اين آيات به وضوح متام فهميده مى شود كه به انسان اين اختيار و آزادى
اعطاء شده كه طبق دلخواه خود يا راه اميان و عمل صالح را انتخاب منايد و يا راه
كفر و ستم را ،باتوجه بهمين قدرت انتخاب و آزادى و اختيار ،جزاى شديد ظلم و
كفر و پاداش نيكوى اميان و عمل صالحش را مى چشد ،همچنان مى فرمايد:
َ
َ َٰ َ ۡ ۡ ۡ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ
ذل ِك ٱل َيو ُم ٱلحق ۖ ف َمن شاء ٱتخذ إِل َٰي َربِهِۦ َمابًا * النباء 39 :
اين است هامن روز حق ،پس هرىك خواسته است جايگاهى نزد پروردگارش براى
خود فراهم كند.
يعنى اين هم به انتخاب و دلخواه او مربوط است كه راه رسيدن به خدا را
اختيار كند و در نتيجه عمل صالح؛ جايگاه و منـزلت شايسته اى نزد پروردگارش
بدست آرد.
اما اينكه قرآن مى فرمايد :و ماتشاءون اال ان يشاء اللّٰه :و خواسته نتوانيد مگر
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اينكه خدا بخواهد … اين مطلب را چگونه مى توان با آزادى و اختيار نسبى تلفيق
كرد و از تصادم ميان آنها مانع شد؟ بايد گفت:
عنارص بادى الرأى و داراى ديدكوتاه و سطحى ،از تلفيق اين دو مفهوم احساس
عجز منوده ،گامن مى كنند ميان آنها تضاد و تباينى وجود دارد و احياناً در اين رابطه
مرتكب مغالطه اى مى شوند كه بريون رفت از آن براى شان محال جلوه مى كند .در
حاليكه اگر اين آيه را بطور جداگانه و مستقل از مفاهيم قبىل مطالعه نكنند و در
رابطه با اين آيه در روشنايى مفاد آياىت كه قضاء و قدر و اراده و اختيار و آزادى
نسبى انسان را توضيح مى دهد به بحث بنشينند و مفهوم آنرا در إطار آيات مذكور
جستجو كنند ،با هيچ نوع اشكاىل مواجه نخواهند شد .بايد به اين مطلب توجه
داشت كه قرآن در پهلوى اذعان بر اين مطلب كه آفريدگار هستى "قضاء" و"قدرى"
وضع كرده وهركارى مطابق به مقتضيات اين قضاء و قدر و بامراعات سنن و ضوابط
حاكم براين هستى و در محدوده مقدرات الهى و بحكم و اذن و اراده خداوند
صورت مى گريد ،اعطاى اختيار نسبى به انسان و صالحيت و قدرت انتخاب يىك از
دو بديل به او نيز جزء همين "قضاء" و "قدر" بوده ،خدا اين سنت را وضع كرده كه
انسان مى تواند در برخى از ابعاد زندگى خود ،طبق دلخواه خود ترصف كند ،اگر
اين سنت جزء "قضاء" و "قدر" منى بود و به انسان چنين اختيارى اعطاء منى شد او
نيز مثل جامدات؛ محكوم مطلق مى بود و توان انجام هيچ كار دلخواه خودش را
منى داشت .مشيت الهى چنين رفته ،خدا چنين اراده كرده ،خدا چنان خواسته است
كه انسان داراى اختيار نسبى باشد .بنابر همين اصل مى گوييم كه انسان هرچه مى
كند ،به اراده خدا و به إذن و اجازه او مى كند ،خداوند عزم فيصله اى و توفيق
عمىل را به او عنايت مى كند ،بهرت است اين مطلب را با مثاىل توضيح كنيم:
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شام مالك باغى هستيد كه ديوار هاى بلند و درىب محكم دارد ،بخوىب از آن
نگهدارى مى شود ،احدى منى تواند بدون اجازه شام وارد باغ شود .به يىك از دوستان
تان اجازه مى دهيد تا وارد باغ شود و از ميوه اش استفاده كند ،كليد درب باغ را در
اختيارش مى گذاريد و به او مى گوييد :مى تواىن به باغ درآيى و از ميوه اش
استفاده كنى ،وىل متوجه باش كه درسمت چپ باغ ،درگوشه اى برخى از درخت ها
چنان اند كه رنگ ميوه اش جالب و زيبا و طعمش لذيذ ،وىل بجاى آنكه سود و
منفعتى از خوردنش عايدت شود ،برعكس براى صحت و سالمت تو مرض است .اگر
به اين درختها قريب نروى و از ميوه اش استفاده نكنى به سود تو خواهد بود و
موجب رضايت خاطر بنده .خوشنودى من در اين است كه از بقيه ميوه ها كه براى
تو مفيد است و موجب رضايت خاطر من مى شود ،استفاده كنى و سامل و تندرست
از باغ بريون آيى .دوست تو به اجازه ات وارد باغ مى شود ،هرچه در آن باغ انجام
دهد و از هر ميوه اى كه استفاده كند در واقع به اراده و اذن تو و با استفاده از
اختيار و صالحيتى كه تو به او داده اى عمل كرده ،اگر از ميوه مرض و زيامنند براى
صحت و سالمت خود و مايه ناخرسندى تو مى خورد و كارى را كه خالف رضايت و
خوشنودى توست انجام مى دهد و يا از ميوه مفيد استفاده مى كند و موجب
خوشنودى تو مى شود؛ هر دو كار را به موافقه تو و پس از اذن و اراده تو انجام
داده ،مسئوليت متوجه اوست كه در انتخاب خود مرتكب اشتباه شده ،از اختيار و
صالحيتى كه به او داده اى استفاده غلط منوده و به ميوه اى دست دراز كرده و از
آن تناول منوده كه براى خودش مرض و موجب ناخوشنودى مالك باغ شده است.
در اين مثال ،حصار باغ ،درب و كليد ،اجازه مالك ،اختيار انتخاب ميوه به
دوست ،رضر ميوه شجره ممنوعه ،خوشنودى و ناخوشنودى مالك باغ در صورت
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استفاده دوستش از ميوه مفيد و مرض" ،قضاء"" ،قدر"" ،اراده خدا"" ،رضايت و عدم
رضايت از بنده" و "حدود اختيارات بنده در چهارچوبه حصار قضاءو قدر" را بخوىب
توضيح مى كند ،وىل از متثيل يك بخش مهم قضيه عاجز است و آن اين كه :زمانيكه
دوست تو كليد درب باغ را بدست مى آورد و وارد باغ مى شود ،از اداره و كنرتول
تو بريون مى رود ،پس از آن هيچ نوع سلطه و سيطره اى بر او ندارى ،درحاليكه
معامله خدا با بنده اش چنين نيست ،هيچ لحظه اى از حفاظت و اداره او بريون
منى رود ،هرگامى را كه به جلو مى گذارد ،به توفيق اوست و توان كار خوب و بد را
او عنايت مى كند.
حال از جناب ژول البيوم و شاگردانش مى پرسم :آيا شائبه اى از تعارض ميان
اين آيات وجود دارد؟ آيا بيان قرآن در رابطه به چگونگى اختيار انسان صد در صد
منطبق با واقعيت ملموس و مشهود نيست؟!!

رشاب در بهشت
ناقد زير پرسش (رشاب ،خوب يا بد؟ مى نويسد :در (سوره  5آيه  )90گفته
شده كه رشاب و… از کارهاى شيطان هستند . . .وىل در (سوره  47آيه  15و سوره
 83آيه  22و  )25آمده است كه در بهشت جوى هايى از رشاب جارى هستند.
چگونه کارهاى شيطان به بهشت راه يافته اند؟
در پاسخ او مى گوييم :آرى قرآن مى فرمايد:
َٰ
َ
ۡ َ
ۡ
َ ٰٓ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ
نص ُ
اب َوٱٓأۡل ۡزل ُم ِرج ٞس ِمن ع َم ِل
يأيها ٱل ِذين ءامنوا إِنما ٱلخمر وٱلمي ِسر وٱٓأۡل
َ َٰ َ ۡ َ ُ َ َ َ ُ ُ ۡ ُ َ
ٱلش ۡي َط ِن فٱجتن ِ ُبوه لعلك ۡم تفل ِحون * المائده90 :
اى مؤمنان! رشاب ،قامر ،بت ها و تريهاى (فال بينى) پليد و نجس اند و از اعامل
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شيطاىن ،پس از آن دورى جوييد تا رستگار شويد.
و قرآن اين را نيز فرموده كه در بهشت نهرهاى رشاب لذيذ وجود دارد ،اما اين
رشاب؛ بر عكس رشاب دنيا؛ پاكيزه و طهور است كه نه انسان را مست و مخمور مى
كند و نه به لغو و بيهودگى مى كشاند .مژده رشاب بهشت براى آن است تا انسان را
از مى خوارگى ها و بدمستى ها در دنيا باز دارد.

آيا مسلامنان به دوزخ مريوند؟
جناب ناقد نوشته است كه برخى از آيات قرآن در رابطه به اين كه مسلامنان به
دوزخ مى روند يا نه با هم متعارض اند ،مى نويسد( :سوره  19آيه  )71مى گويد
متامى مسلامنان به جهنم خواهند رفت (حد اقل براى مدىت) اما در جاهاى ديگر
ادعا ميکند کساىن که در جهاد کشته ميشوند مستقيم به بهشت مريوند.
ناقد در اين جا نيز در موردى دچار مغالطه شده و در موردى ديگر حرفهايش
را ناسنجيده گفته ،در هيچ آيه قرآن نيامده كه شهيد راه خدا (مستقيم) به بهشت
مى رود ،وىل او نوشته است" :اما در جاهاى ديگر ادعا ميکند کساىن که در جهاد
کشته ميشوند مستقيم به بهشت مريوند ،".در حاىل كه از نظر قرآن ورود مستقيم
به بهشت پس از برپايى قيامت و محاسبه الهى صورت مى گريد.
اما ورود متامى مسلامنان به دوزخ آن گونه نيست كه ناقد پنداشته است ،متامى
انسانها چه مسلامن و چه نامسلامن از باالى دوزخ مى گذرند ،برخى به آن فرو مى
افتند ،برخى را شعله هاى آن اذيت مى كند و برخى بدون هيچ آسيبى از روى آن رد
مى شوند .اين راه باالى دوزخ در روايات به پىل تشبيه شده كه براى عده اى هموار
و فراخ خواهد بود و براى عده اى تنگ و دشوار گذر ،عداى از آن عبور خواهند كرد
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و عده اى از آن پرت خواهند شد و به دوزخ خواهند افتاد .قرآن مى فرمايد:
ُ َ
َُ َ َ ََ
ُ َ ََۡ ُ ََۡ ُ َ َ ُ َ َ
َ
ين ه ۡم أ ۡول َٰي ب ِ َها ِصل ِّٗيا * ِإَون ِمنك ۡم إِال َوا ِردها كان عل َٰي َربِك
ثم لنحن أعلم بِٱل ِذ
َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َٰ
َ ۡ ٗ َ ۡ ّٗ ُ َ ُ
َ
َ
ّٗ
َ
حتما مق ِضيا * ثم ننجِي ٱل ِذين ٱتقوا ونذر ٱلظل ِ ِمين فِيها ِجثِيا * مريم72 -71 :
و يقيناً همه شام (انسانها بدون استثناء) به آن (دوزخ) وارد مى شويد ،كار حتمى و
فيصله شده بر ذمه پروردگارت ،سپس كساىن را نجات مى دهيم كه تقوى پيشه
كردند و ستمگران را به حالتى در آن مى گذاريم كه به زانو افتاده اند.

آيا مسيح به جهنم خواهد رفت؟
ناقد ادعاء مى كند كه آيات قرآن در رابطه به اين كه مسيح به جهنم خواهد
رفت يا نه؛ با هم متعارض اند!! مى نويسد :در (سوره  4آيه  )158آمده است كه
مسيح به سوى اللّٰه برخاسته است ،در (سوره  3آيه  )45آمده است كه در کنار خدا
قرار گرفته ،اما با توجه به اينکه ميليونها مسيحى خدا را ميپرستند ،قرآن مى گويد
متام آنهايى که در کنار اللّٰه کىس را ميپرستند به اضافه کىس که مورد پرستش قرار
مى گريد در جهنم خواهد سوخت (سوره  21آيه .)98
در پاسخ به ادعاء ىب محتوى ناقد بايد عرض كنم كه :اوالً اين تعبري ناقد
نادرست و غريعلمى است كه مى نويسد :مسيح به سوى اللّٰه برخاسته است!! بيان
قرآن غري از اين و چنين است :نه يهودى ها او را كشته اند و نه به دار كشيده اند
بلكه خدا او را به سوى خود باال برد .ثانياً اين سخن او يك مغالطه قبيح است كه
مى نويسد :مسيح در کنار خدا قرار گرفته!! ادعاء ناقد مغاير بيان قرآن و تكرار
حرفهاى بيهوده نويسنده بايبل است كه مى نويسد :مسيح پرس خدا در كنار خدا بر
عرش قرار گرفت ، ...قرآن مى فرمايد كه مسيح از زمره مقربين بارگاه الهى و يىك از
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آنان است ،مقربين زيادى از فرشته ها و انسانها وجود دارند كه مسيح عليه السالم
نيز از زمره آنان مى باشد .ثالثاً قرآن مى فرمايد كه مرشكين با معبودان دروغين و
جعىل شان يكجا در آتش دوزخ خواهند سوخت ،مراد از اين معبودان؛ بت هاى شان
و آنهايى اند كه بر اين رشك و اين عبادت غريخدا رضايت داده اند ،نه مسيح عليه
السالم در زمره چنين معبودان است و نه شخصيتهاى صالح ديگر كه مرشكين آنان را
پس از مرگ شان چون معبود گرفته اند.

جن و انس براى پرستش آفريده شده اند يا براى دوزخ؟
ناقد مى پرسد :اجنه و انسانها براى پرستش بوجود آمدند يا براى دوزخ؟ متصل
آن مى نويسد" :فقط براى خدمت و پرسيتش (پرستش) خدا بوجود آمده اند (سوره
 ،51آيه  )56اما بسيارى از آنها براى جهنم ساخته شده اند (سوره  7آيه ")179
در پاسخ ناقد بايد گفت :آفريدگار هستى متامى مخلوقات به شمول انسان و
جن را آفريده است تا مطيع فرمان وى بوده و مطابق سنن تكوينى و ترشيعى وى
عمل كنند .اما از ميان متامى اين مخلوقات تنها برخى از جنها و انسانها راه بغاوت
در پيش مى گريند و سزاوار آتش جهنم مى شوند .خدا بر آنان ستم منى كند ،منى
خواهد آنان وارد آتش جهنم شوند ،آنها خود از اختيار شان سوء استفاده مى كنند و
مسريى را برمى گزينند كه به دوزخ منتهى مى شود .ادعاى جناب ناقد مغاير آيه
مورد نظر اوست ،آيه چنين است:
َ
َٰ
ُ
َ
َ َ َٰ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ
ََ ۡ ُ َُ
ُ َ
َ
ََ َ َ
فت َول َٰي عنۡ ُه ۡم َوقال َيقوِم لقد أبلغتُك ۡم ِرسالة َربِي َونصحت لك ۡم َولِكن ال تحِبون
َ َٰ
ٱلنصح َ
ِين * االعراف79 :
ِ
و يقيناً كه براى جهنم بسيارى از جنيان و آدميان را آفريده ايم كه آنان دلهايى
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دارند كه براى فهميدن به كار منى گريند ،چشمهايى دارند كه با آنها ديدن منى كنند،
و گوشهايى دارند كه بدانها شنيدن منى كنند .آنها چون چهارپايانند؛ بلكه گمراه تر؛
همينها غافل و ىب خرب اند.
مشاهده مى كنيد كه افراد سزاوار آتش دوزخ چه كساىن اند ،و چرا بايد در
آتش بسوزند ،افرادى كه بدتر و گمراه تر از چهارپايان اند ،دل و ديده و گوش شان
را مهمل گذاشته اند و استفاده الزم را از آنها نكرده اند ،اگر از اين موهبتها و
نعامت الهى استفاده مى كردند وارد دوزخ منى شدند .خدا هيچ كىس را ىب موجب
به دوزخ منى برد ،هيچ انساىن را براى سوخنت در آتش دوزخ نيافريده ،اگر چنين مى
بود دل و ديده و گوش به آنان منى داد و پيامربان را با پيامها و رهنمودهايش به
سوى آنان منى فرستاد.
اين آيت به ما نشان مى دهد كه فقط كىس به دوزخ مى رود كه درب دلش را
در برابر نور حقيقت بسته است ،از نشانه هاى پراكنده در گسرته عامل عربت منى
گريد ،براى شنيدن سخن حق آماده نيست ،دل ،ديده و گوش دارد اما از آن استفاده
درست منى كند ،چون چهارپايان و حتى در فهم و بصريت منحط تر از آنها.

آيا اللّٰه مى توانست فرزند داشته باشد؟
ناقد بدفهم زير اين عنوان نيز مغالطه قبيحى منوده و ادعاء صد در صد
دروغين دارد .مى نويسد :در "سوره ( 39آيه  )4تاييد ميکند و (سوره  6آيه )101
احتامل اين کار را رد ميکند" كه خدا مى توانست يك فرزند داشته باشد!!!
در حاىل كه هر دو آيه مورد نظر او به گونه كامل و قطعى امكان فرزند براى
خدا را رد مى كند .آيات اينها اند:
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َ ۡ َ َ ّٰ ُ َ َ َ َ ٗ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ُ ُ ۡ َ َٰ ُ ُ ّٰ ُ ۡ َٰ ُ
لو أ َراد ٱلله أن َيت ِخذ َولدا ّلص َطف َٰي ِمما يَخل ُق ما يَشاء سبحنَهۥ ۖ ه َو ٱلله ٱل َوحِد
ََۡ
ٱلقه ُار* الزمر4 :
اگر خدا مى خواست فرزندى بگريد از ميان آنچه آفريده است كىس را بخواست خود
بر مى گزيد؛ منزه است (از اين عيب) و او خداى يگانه چريه است.
َ َ َٰ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ٞ َ َٰ َ ُ َ ُ َ ۡ َ َ ٞ
بَد ُ َ َ َٰ َٰ َ ۡ
ض ۖ أني يكون لهۥ ولد ولم تكن لهۥ صحِبة ۖ وخلق كل
ِ
يع ٱلسم َو ِت وٱٓأۡلر ِ
َ ۡ َُ َ ُ َ ۡ َ
ٞ
شي ٖء ۖ وهو بِك ِل شي ٍء عل ِيم * االنعام101 :
نو پديد آورنده آسامنها و زمين؛ چگونه برايش فرزندى باشد در حاىل كه همرسى
ندارد؛ و همه چيز را آفريده و او داناى هر چيز است.
مشاهده مى كنيد كه هر دو آيه با الفاظ خيىل واضح ،قاطع و تأويل ناپذير
امكان وجود فرزند براى خدا را نفى مى كنند؛ اما ناقد بد فهم؛ آيات كامالً همسان و
هممطلب را متعارض همديگر خوانده است!!!

آيا مسيح مرده بود؟
ناقد در باره اين پرسش مى نويسد( :سوره  3آيه  )144مى گويد متام پيامربان
قبل از محمد مرده اند ،اما (سوره  4آيه  )158مى گويد مسيح به سوى خدا
برخاست.
جناب ناقد! يا عمداً دروغ گفته اى يا مرتكب مغالطه و اشتباه شده اى ،نه آيه
 144سوره  3به مرگ متامى پيامربان قبل از محمد عليه السالم؛ به شمول عيىس عليه
السالم اشاره اى دارد و نه ترجمه آيه  158سوره  4آن است كه تو نوشته اى!!! آيات
و ترجمه دقيق آنها چنين است:
َ
َ
َ
ُ
ُُ ُ َ
َ َ َ َ َۡ َ َ
َ َ َ ٌ َ ُ ۡ ََ َۡ ٞ
ۡ
َوما ُمحمد إِال َرسول قد خلت ِمن قبلِهِ ٱلرسل أفإِيْن مات أ ۡو قتِل ٱنقلبتُ ۡم عل ٰٓي
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ّٰ ُ َ َٰ
َ ۡ َ َٰ ُ
َ َ ُ َ ّٰ َ َ ٗ َ ۡ
َ َ ۡ ََ َ
ٱلشِكر َ
ين *
أعقبِك ۡم َومن يَنقل ِب عل َٰي ع ِق َب ۡيهِ فلن يَضر ٱلله ش ۡيا ۗ َوس َيجزِي ٱلله
ِ
ٓال عمران144 :
و محمد جز پيامربى نيست که پيش از او پيامرباىن (بوده و) رفته اند؛ آيا اگر او مبريد
يا كشته شود؛ آيا بر پاشنه هاى تان بر مى گرديد؟ و هر ىك بر پاشنه هايش بازگردد
ام به سپاسگزاران پاداش خواهد داد.
هرگز هيچ زياىن به خدا منى رساند؛ و خدا حت ً
َ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ُ َ ّٰ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َٰ
وقولِهِم إِنا قتلنا ٱلم ِسيح ِعيسي ٱبن مريم رسول ٱللهِ وما قتلوه وما صلبوه ولِكن
ۡ ۡ َ
ُ َ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ ََُ ْ
ُ َ َ
َ َ
ين ٱختلفوا فِيهِ لفِي ش ٖك ِمنۡه ما ل ُهم بِهِۦ ِمن ِعل ٍم إِال ٱت َِب َاع
شبِه لهم ِإَون ٱل ِذ
َ
َ
َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ۢ َ َ ُ ّٰ ُ َ ۡ َ َ َ
ان ٱللّٰ ُه َعز ً
يزا َح ٗ
ِكيما *
ٱلظ ِن وما قتلوه ي ِقينا * بل رفعه ٱلله إِليهِ وك
ِ
النساء158-157 :
و اين گفته شان كه ما پيامرب خدا مسيح عيىس پرس مريم را كشتيم ،در حاىل كه نه
او را كشته اند و نه بر دار كشيده اند ،ليكن كار بر آنان مشتبه شده و آنان كه در
باره او اختالف كردند در اين رابطه در اشتباه اند ،هيچ علمى به آن ندارند ،مگر
پريوى از گامن و حدس ،و او را به يقين نه كشته اند ،بلكه خدا او را به سوى خود
باال برد ،يقيناً كه خدا عزمتند با حكمت است.
جناب ناقد؛ كلمه (خلت) را به معنى مردن ترجمه و تعبري كرده است ،و فقره
(قد خلت من قبله الرسل) را چنان ترجمه كرده كه (پيامرباىن قبل از او مرده اند)؛ در
حاىل كه نه معنى دقيق خلت مردن است ،و نه ترجمه دقيق اين فقره آن چيزى كه
ناقد پنداشته يا عمداً غلط نوشته ،ترجمه دقيق آن چنين است :پيش از او پيامرباىن
رفته اند يا گذشته اند ،اين فقره نه تنها مؤيد ادعاى نادرست ناقد نيست بلكه كامل
دقت قرآن را در انتخاب الفاظ و كلامت و تركيب آن به منايش مى گذارد!!! اگر در
اين آيه صيغه اى به كار مى رفت كه مردن را افاده مى كرد؛ ترب ناقدان دسته مى
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يافت و پاسخ پرسش و اعرتاض شان دشوار مى شد!!!

يک خالق يا چند خالق؟
ناقد مى نويسد :قرآن در دوجا اعالم ميکند که «اللّٰه بهرتين خالق هاست»
(سوره  23آيه  14و سوره  37آيه  )125و اين به اين معنى است که غري از اللّٰه خالق
هاى ديگرى نيز وجود دارند اما در عين حال خيىل جاها ادعا ميکند «اللّٰه خالق همه
چيز است» (سوره  39آيه  ،)62اگر خالق همه چيز اللّٰه است آنگاه ديگر خالق
ديگرى منى تواند وجود داشته باشد.
جناب ناقد! قرآن اگر از جانبى بر اين تأكيد دارد كه اللّٰه متعال بهرتين خالق
است ،و متامى مخلوقات را آفريده ،از جانبى ديگر در مورد عيىس عليه السالم مى
فرمايد كه به مردم گفت" :من از گل هيئت و صورت پرنده اى را خلق مى كنم و
سپس در آن مى دمم كه در نتيجه به إذن خدا پرنده اى (زنده) مى شود ،".و
خداوند
جل شأنه به عيىس عليه السالم مى فرمايد كه از گل هيئت پرنده اى خلق مى
كردى .و اين نشان مى دهد كه كار برد كلمه (خلق) براى ساخنت چيزى از سوى
انسان مانعى ندارد .معنى سخن عيىس عليه السالم اين است كه :از گل؛ صورت و
شكل پرنده اى مى سازم.
خلق دو صورت دارد :از عدم آفريدن و از شكىل به شكىل ديگر در آوردن ،قرآن
يىك را مختص براى خدا خوانده و ديگرى را به انسان نيز منسوب كرده ،از يك بابت
خداوند جل شأنه يگانه خالق است و از بابت ديگر احس الخالقين .بناءً محىل براى
اعرتاض ناوارد تو وجود ندارد!!
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آيا پيامربان تنها از ميان ذريه ابراهيم عليه السالم برگزيده
شده اند؟
ناقد در اين رابطه نيز مرتكب مغالطه شده ،مى نويسد( :سوره  29آيه )27
اشاره ميکند که متام پيامربان از تخم و ترکه ابراهيم بوده اند .اما (سوره  16آيه )36
مى گويد اللّٰه از ميان همه ملتها مردماىن را به پيامربى برانگيخته است.
جناب ناقد! تعبري و ترجمه ات از (سوره  29آيه  )27كامالً نادرست و غلط
است ،در اين آيه گفته نشده كه متام پيامربان از تخم و ترکه ابراهيم بوده اند!! اين
الفاظ را تو از خود جعل و اخرتاع كرده اى ،در آيت گفته شده :اسحاق و يعقوب را
به او عنايت كرديم و نبوت و كتاب را ميان اوالد او قرار داديم ،يعنى برخى از
اوالدش را به مقام نبوت نائل كرديم و حامل كتاب قرار داديم ،اين بيان از هيچ
بابتى اختصاص را افاده منى كند ،اگر به معنى اختصاص گرفته شود بايد بگوييم كه
متامى اوالد او به مقام نبوت نائل شده اند!!! در حاىل كه قطعاً چنين نيست!!
ناقد زير اين پرسش (آيا پيامربى برانگيخته نشده مگر از نژاد قومش؟)؛ مى
نويسد :قرآن مى گويد براى هر مردمى پيامربى از ميان خودشان برانگيخته ايم
(سوره  14آيه  )4و (سوره  30آيه  ،)47اما هم منابع اسالمى هم منابع ديگر سامى
(مسيحى و يهودى) هردو بر رس اين که يونس از قومى ديگر بود توافق نظر دارند.
جناب ناقد!! متأسفانه در اين جا نيز تعبري و تفسريت از آيات مورد نظرت
مغالطه آميز است ،آيه 14سوره  4مى گويد" :هر پيامربى به لسان قوم خودش
فرستاده شده" اما تو پنداشته اى كه گويا هر پيامرب از ميان قوم خودش برگزيده
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شده و دعوتش مختص و محدود به قومش بوده!! در حاىل كه چنين نيست ،لوط
عليه السالم در ميان قومى به دعوت مأمور شده كه پيوند نسبى با آنان نداشت؛
البته زبان شان مشرتك بود .آيه  47سوره الروم نيز منى گويد كه متامى پيامربان ميان
اقوام خودشان مبعوث گرديده اند؛ بلكه مى گويد :برخى از پيامربان (رس ًال :پيامرباىن)
به سوى اقوام خود شان فرستاده شده اند.

چند رشق و چند غرب؟
يىك ديگر از اعرتاضات ىب پايه و ىب مايه ناقد اين است كه مى گويد( :سوره 26
آيه  )28بر وجود يک رشق و يک غرب رصاحت دارد و (سوره  55آيه  )17بر دو
رشق و دو غرب و (سوره  70آيه  )40بر چندين رشق و چندين غرب.
در پاسخ اين جناب بايد عرض كنم :خورشيد برابر روزهاى سال مشارق (زمانها
و مكانهاى طلوع) و مغارب (زمانها و مكانهاى غروب) دارد ،هر روز زمان و محل
طلوع و غروب آن نسبت به روز بعدى و قبىل تفاوت مى كند ،اين گراف متحول دو
انتهاء در شامل و جنوب دارد كه آنها را مى توان دو مرشق و مغرب خاص خورشيد
خواند ،عالوه بر اين ما به تعداد متامى ستاره هاى درخشان آسامن مشارق و مغارب
داريم ،متامى اين اجرام درخشان را مى بينيم كه در لحظه اى خاص و مكان خاص
منايان مى شوند (طلوع مى كنند) و در لحظه اى خاص و مكاىن خاص پنهان مى
شوند (غروب مى كنند) ،قرآن در آيه 17سوره  55و آيه  40سوره  70به همين
واقعيت ملموس و مشهود اشاره مى كند و در آيه  28سوره  26به مرشق و مغرب
خورشيد به گونه عام و غري مشخص اشاره مى كند ،ميان اين آيات نه تنها هيچ
تعارىض وجود ندارد بلكه كامل دقت قرآن را در بيان مطالب و معرىف عامل به منايش
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مى گذارد .اهميت اين بيان علمى قرآن را كىس به خوىب درك مى كند كه موضوع
طلوع و غروب خورشيد را به گونه دقيق و علمى بررىس منوده و برويت آن تقويم
سال را مشخص مى كند .متأسفانه آن چه از نظر يك انسان خردمند و حقجو؛ اعجاز
علمى جلوه مى كند؛ افراد بدفهم و بدسليقه آن را قابل اعرتاض مى خواند!!!
يىك ديگر از نقادان و معرتضان غربگرا به نام ساجيه؛ هرزه گويى هايى در باره
بيان قرآن در مورد جن داشت كه پرسم حبيب الرحمن به استناد تفسري (د قرآن
پلوىش) پاسخى به او داده و قبل از نرش به من فرستاده بود كه بعد از ترصفات الزم
با نرش آن موافقت كردم ،نقل آن را در اين كتاب مفيد خواندم و در محرض
خوانندگان مى گذارم:

انكار از آيات قرآن ،اهانت به علامء دين؛
و رسانه هاى تصويرى بيگانه پرست و دين ستيز
در اين اواخر تلويزيون بيگانه پرست و دين ستيز آريانا كه در اشاعه فساد
اخالقى و دين ستيزى از خط رسخ نيز پافراتر گذاشته؛ حرفهاى مبتذل زىن غرب زده
به نام ( ساجيه ) را در رابطه به رد صحبتهاى يىك از علامء افغان به نام استاد
عبدالظاهر داعى به نرش سپرد ،كه مى گفت" :مال های که در افغانستان هست يک
چتيات مﯽ گويند . . .يک مال هست به نام مال ظاهر داعﯽ و بعضﯽ شب ها که من
بيکار مﯽ باشم برنامه اش را برای اين كه رصفا بخندم نگاه مﯽ کنم  .که يک چتياتﯽ
در مورد دين مﯽ گويد که اصال غري قابل قبول هست .بطور مثال گفت که سليامن
که ب سيار پيسه دار و پول دار بود خداوند گفت که متام عسکرش بايد جن باشد و
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متام عساکرش جن بود (در اينجا تبسمﯽ برسم استهزاء بر لب مى زند) ،روز آخری که
خداوند فيصله کرد که سليامن فوت کند وقتﯽ وارد اتاق خود شد ،عصايش در
دستش بود و در جايش ايستاد شد (ايستاده ماند) و متام جن ها از در و ديوار نگاه
مﯽ کردند که چرا سليامن به مدت يک ساعت و دو ساعت و سه ساعت همينگونه
مانده است ،بالخره اين آدم (مال) مﯽ گويد که مورچه (موريانه) آهسته آهسته به
تعداد هزار ها آمدند و عصای سليامن را خوردند و فرسوده کردند تا اين كه چوب
سليامن افتاد و سليامن نيز افتاد و متام عساکر جن  . . .يعنﯽ شام  .اين صحبت ها
بسيار مزخرف هست ،اين صحبت ها بسيار دميوده هست ،در اين قرن  ۲۱همچنين
صحبت ها را نکنيد ،در کله هر انسان خداوند يک چيزی به نام عقل داده ،من از
متام کارکنان تلويزيون نور خواهش مﯽ کنم که شام بايد با اين گونه صحبت ها
مبارزه کنيد و نگذاريد که مالها . . . .و اينهايﯽ که مﯽ گويند زن ها ناقص العقل
هستند. . .
قبل از اين كه به ارزياىب سخنان مبتذل اين خانم غرب زده ،بذله گو و گستاخ
بپردازم الزم است چند مطلب را با دوستانم در ميان بگذارم:
• من صحبتهاى استاد عبدالظاهر داعى را در رابطه به داستان سليامن عليه
السالم نشنيده ام؛ وىل پس از شنيدن حرفهاى پوچ اين خانم؛ سعى كردم سخرناىن اش
در رابطه به اين موضوع را بشنوم ،موفق نشدم ،بالخره يىك از صحبتهايش را در
مورد رشك شنيدم ،او را مرد آگاه و دين فهم يافتم ،معتقدم كه صحبت او در مورد
داستان سليامن عليه السالم نيز درست و در روشنايى آيات قرآن خواهد بود.
• داستان سليامن عليه السالم و پدر بزرگوارش داؤد عليه السالم در قرآن به گونه
مرشح آمده است ،اما به نحوى كه در اكرث موارد ادعاهاى بايبل را تكذيب منوده و
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متامى اتهاماىت را رد مى كند كه در بايبل نسبت به اين شخصيتهاى بزرگ و تاريخ
ساز وارد شده ،قرآن طى اين داستان مطالب خيىل مهم و رهنمود هاى خيىل
ارزشمند و اساىس را در برابر مخاطب خود مى گذارد ،از آن جمله چگونگى دستياىب
و نيل داؤد عليه السالم به رهربى مردم ،پريوزى در جنگ بزرگى كه قائد نريوهاى
دشمن به دست او كشته شد ،كشف آهن و استفاده از آن در تهيه زره جنگى،
كشف معدن مس و استفاده از آن در تهيه ظروف ،اخرتاع كشتى بادى براى نخستين
بار ،تربيه پرنده ها غرض انتقال نامه ها ،استفاده از شيشه در ساختامن هاى بزرگ،
همچنان عدالت آنان در حل و فصل منازعات مردم چند منونه بارز اين رهنمود هاى
سودمند است ،به چند معجزه ايشان نيز اشاره مى كند :قرائت خيىل جذاب كه حتى
پرنده ها را به وجد مى آورد و با او همصدا مى ساخت ،گروهى از جن برايش
مسخر شده بود و كارهايى را برايش انجام مى داد ،خداوند اين فهم و بصريت را به
سليامن عليه السالم عنايت كرده بود كه با هدهد تكلم كند ،از طريق او نامه اى به
ملكه سبأ بفرستد ،و صداى ملكه مورچه ها را درك كند كه به رعيتش دستور داد تا
وارد خانه هاى خود شوند تا پامال لشكر سليامن نشوند ،غرض مطالعه تفصيىل اين
داستان و رهنمودهاى انسان ساز آن؛ شام دوستان عزيز را به مطالعه تفسري سوره
سبإ در تفسري (د قرآن پلوىش) دعوت مى كنم.
• يىك از مطالب مهم اين بخش رد باورهاى خراىف در باره جن است ،حتامً مى
دانيد كه عده اى عوام فريب و مكار غرض فريب مردم ساده لوح ادعاء مى كنند كه
جن را تسخري كرده اند ،از طريق آنان به امور غيبى پى مى برند ،از آينده مطلع مى
شوند ،حارض اند در برابر شكرانه دلخواه مراجعين شان را آگاه سازند كه چه حوادث
و پيشآمدهاى خوب و بدى در انتظار شان است ،قادر اند مقدرات شان را تغيري
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دهند ،جن زده ها را شفا دهند و از رش جن برهانند ،و خرافات زياد ديگر ،قرآن بر
متامى اين خرافات خط بطالن مى كشد و مى فرمايد :جن موجود غري مرىئ است،
انسان قادر به ديدن آن نيست ،نام جن را براى آن انتخاب كرده كه معنى آن
غريقابل رؤيت و پنهان از ديده ها مى باشد ،نه او هيچ سلطه اى بر انسان دارد و
نه انسان قادر است او را مسخر كند و كار هاى دلخواهش را توسط او انجام دهد،
منى تواند زياىن به انسان برساند ،هامنگونه كه هيچ انساىن از غيب اطالعى ندارد
جن نيز علم غيب ندارد ،قادر نيست تا آن جا به سوى آسامن باال برود كه از ارسار
غيبى اطالع حاصل كند .در داستان سليامن عليه السالم يىك از محورهاى بحث تركيز
بر اين مطلب است كه جن علم غيب ندارد ،مسخر بودن گروهى از جن در برابر
سليامن عليه السالم را به عنوان معجزه او و به إذن پروردگارش مى خواند ،اين
معجزه مختص سليامن عليه السالم است و جز او به هيچ پيامربى ديگر داده نشده.
از بحث تفصيىل در باره متامى بخشهاى اين داستان منرصف مى شويم ،به يك بخش
آن كه مربوط به جن است و مورد اعرتاض خانم ساجيه قرار گرفته مى پردازيم ،در
پاسخ به اعرتاض او عرائىض دارم:
• سه مذهب بزرگ دنيا؛ اسالم ،مسيحت و يهوديت ،كه پريوان آن دو ثلث نفوس
جهان را احتوى مى كند؛ به جن باور دارند ،از خانم ساجيه مى پرسيم :به كدام يىك
از اين اديان اعتقاد و التزامى دارد؟ اگر او مرتكب ارتداد شده و به مسيحيت
گرويده ،بايد بداند كه بايبل اين مجموعه كتب مذهبى يهودى ها و مسيحيان نه
تنها به وجود جن باور دارد بلكه ادعاء مى كند كه مسيح عليه السالم و حواريون او
جن زده ها را شفا مى بخشيدند و جن ها را از آنان مى راندند!! اين هم چند
سطرى از بايبل:
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• َمر ُقس مﯽ نويسد :يك زن اهل کنعان نزد عيسﯽ آمد به او التامس کرد که
دخرتم را جن گرفته ،شديد ًا او را آزار مﯽ دهد ،بر من رحم کن! اما ايشان هيچ
جوابﯽ نداد ،تا زمانيكه شاگردانش از او خواستند پاسخﯽ به او بدهد ،فرياد هايش
رسمان را به درد آورده ،عيسﯽ گفت :مرا خداوند فرستاده تا با يهودان کمک کنم نه
با غري يهودان ،زيرا يهودان گوسفند های گم شده خدا اند!! زن در پاهايش افتاد و
گفت :بادار! التامس مﯽ کنم به من کمک کنيد ،عيىس فرمود :اين کار درستﯽ نيست
که من نان را از دست فرزندانم بگريم و به سگ بيندازم!! زن پاسخ داد :گفته شام
درست است ،اما به سگ هم طعامﯽ برای خوراک به دست مﯽ رسد که از دسرتخان
مالک ا و به زمين مﯽ ريزد!! عيسﯽ فرمود :ای زن! اميان تو بسيار قوی است ،برو
آرزوى تو به رس رسيد ،در هامن لحظه دخرتش صحت يافت!!
• به پريوان بايبل به نام خدای شان سوگند مﯽ دهم که پيامربی چون عيسﯽ
عليه اسالم را در جای خود بگذاريد آيا يك انسان رشيف عادی چنين پاسخﯽ را به
کسﯽ خواهد داد؟! آيا امکان دارد که عيسﯽ عليه اسالم آن زن ناتوان و محتاج را به
سگ تشبيه کرده باشد؟! و آن هم به خاطر اين كه يهودی نه بلکه از اهل کنعان
بود؟ آيا اين شايسته شأن يك پيامرب هست که غري يهودان را به سگ تشبه کند و
يهودان را فرزندان خود بخواند؟!! آيا برای دور انداخنت اين انجيل همين اتهام نفرت
انگيز کافﯽ نيست؟
• بايبل از مريم مجدليه ياد آوری مﯽ کند ،اين هامن زىن است که مسيحيان حاال
او را در کنار عکس عيسﯽ عليه السالم نشان مﯽ دهند ،اين هامن خامنﯽ هست که
مﯽ گويند به اندازه ديوانه و جنﯽ بود که عيسﯽ هفت ارواح پليد را از او رانده
بود!! آيا اين خيىل خيىل تعجب آور نيست که يك مذهب و پريوانش سخن بيهوده
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زىن ديوانه و به اصطالح بايبل جن زده (مجنون) را بنياد عقيده خود بگردانند!!
• بايبل در جای ديگر مﯽ نويسد :مسيح در کفرناحوم در حالت خطبه از يك جن
زده که فرياد مﯽ زد ،روح پليد (جن ها) را دور کرد . . .مردم حريان بودند که در
سخنان اين فرد چقدر اثر وجود دارد که حتﯽ روح پليد نيز از او اطاعت مﯽ کند!!
باز از او خواستند تا مادر شمعون را شفا دهد و نزدش رفت و به تب اش امر امتام
داد ،در هامن لحظه تب اش از بين رفت و برخاست . . .مغرب متام مردم بيامران
خود را نزد او آوردند و وى به هر يك شفاء داد ،ارواح پليد (جن ها) نيز به فرمان او
از ديوانه ها دور مﯽ شدند!! و مﯽ گفتند :تو فرزند خدا هستﯽ ،اما ايشان ارواح
پليد را خاموش مﯽ کرد و اجازه گفنت چيزی ديگری را به آنان منﯽ داد ،زيرا آنان مﯽ
دانستند که ايشان مسيح موعود هست!!
• خانم ساجيه! در باره اين حرفهاى بايبل چه مى گويى؟ مى خندى؟ آن را
مزخرفات و چتيات مى خواىن؟ مخالف عقل قرن بيست و يك خود مى پندارى؟ يا
اين جسارت را ندارى چون با چنين حركتى حق الزحمه ات قطع مى شود و مجال
مستى ها را از دست مى دهى و از ظاهر شدن در صفحه تلويزيون محروم مى
شوى ؟ اما تا جايى كه به ما و اسالم مربوط است ما متامى اين حرفهايى بايبل را به
ديوار مى كوبيم و آن را خرافات ،مغاير دين و خالف عقل و واقع مى خوانيم.
• خانم ساجيه! آيا گاهى كه قصد گناه مى كنى ،متوجه شده اى كه چيزى تو را
تحريك كرده و به گناه واداشته ،و متايىل به گناه را در دلت باعث شده و به گونه
مستمر تو را وسوسه مى كند و به ارتكاب گناه وامى دارد و تا آنگاه تو را رها منى
كند كه مرتكب گناه شوى؟ ،وىل متصل ارتكاب گناه احساس ديگرى به تو دست مى
دهد و پشيامىن و ندامتى در خود احساس مى كنى ،چنان كه ناصحى به رساغت
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آمده و عقل تو را مخاطب قرار داده و قباحت اين عمل زشت و نتائج بدش را به
رخت كشيده؟ به من بگو اين وسوسه كننده و انگيزنده به گناه را چه نام گذاشته
اى؟ و آن ناصح نامرىئ را به چه نامى ياد مى كنى؟ عقل قرن بيست و يك تو چه
نامى براى آنها برگزيده است؟ تو مى داىن و نام گذارى ات ،وىل ما اين وسوسه
كننده را شيطان مى ناميم ،كه او نيز جن است ،و كارش ايجاد وسوسه و تحريك
انسان به گناه ،مخالف آن ناصح كه ما او را فرشته مى خوانيم كه انسان را به نيىك و
عمل صالح ترغيب مى كند ،ما همزمان اين دو محرك را در درون خود احساس مى
كنيم ،يىك ما را به سوى خدا و ترس از محاسبه او فرامى خواند و ديگرى به سوى
بغاوت از خدا و ارتكاب گناه ،براى اثبات فرشته و شيطان همين كاىف است ،ما هر
لحظه وجود و اثر اين دو را در قلب خود احساس مى كنيم.
• اما در مورد اعرتاض تو بر اين كه سليامن عليه السالم گروهى از جن را در
تسخري خود داشت ،بايد عرض كنم :قرآن كه حرف حرفش حق است و محتوى بلند و
باعظمتش گواهى مى دهد كه از سوى پروردگار عليم و خبري فرستاده شده ،و ما
خود را ،خدا را ،جهان را ،خوب و بد را ،مفيد و مرض را ،دوست و دشمن را ،راه حق
و راه ضاللت را ،در روشنايى رهنمودهايش شناخته ايم ،صدها منونه حقائقى را در
آن يافته ايم كه علم و ساينس امروز و در قرن بيست و يك به حقيقت آن پى برده،
هر يىك از اعجاز هاى بزرگ علمى قرآن ،مهمرت و مؤثر تر از متامى معجزه هاى
پيامربان بزرگوار قبىل ،در همين قرآن آمده است كه گروهى از جن به حكم و إذن
الهى در خدمت سليامن عليه السالم قرار داشت ،تابع و مقهور حكم او ،زماىن كه
سليامن عليه السالم وفات كرد اينها از مرگ او اطالع نيافتند ،زيرا علم غيب نداشتند،
تا آنگاه در وضعيت قبىل خود ماندند كه مرگ سليامن عليه السالم هويدا شد،
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جريان به نحوى بود كه سليامن عليه السالم هر روز در ساعت معينى در قرصى كه
محل كارش بود حارض مى شد ،بر كرىس اش مى نشست ،و ِعده اى را به مالقات مى
پذيرفت ،در يىك از اين روزها و در محل كارش و در حاليكه بر كرىس اش نشسته
بود و بر چوب دستى تكيه كرده بود؛ داعى اجل به رساغش آمد و وفات كرد،
دوستان نزديكش از چگونگى ماجرا اطالع يافتند ،خواستند خرب وفات او را تا فرصتى
مناسب افشاء نكنند ،پس از اتخاذ تدابري الزم و جلوگريى از خطرات احتامىل به اطالع
مردم برسانند ،او را در همين حالت گذاشتند ،تا در هامن ساعت معين مالقاتها؛
درب را بگشايند و پرده را كنار بزنند و به ِعده اى نشان دهند كه او زنده است و
طبق معمول بكارش مى پردازد ،اما تدبري آنان نتيجه اى دلخواه نداشت ،عصاىى كه
سليامن عليه السالم بر آن تكيه كرده بود توسط موريانه ها از درون كاواك شده
بود ،شكست و جسد وى فرو افتاد ،همه به شمول گروه مقهور جن از حادثه اطالع
يافتند و قرآن در همين جا قول گروه جن را آورده است كه گفتند :اگر از غيب
اطالعى مى داشتند در اسارت باقى منى ماندند .اين بيان واضح قرآن براى خانم
ساجيه قابل درك نيست و بر آن اعرتاض دارد و آن را مغاير عقل قرن بيست و يك
خود مى خواند ،در حاليكه صدها منونه داستانهاى شبيه اين را در تاريخ و حتى در
قرن بيست و يك داريم كه زعيمى كشته شده و يا به مرگ طبيعى اش مرده وىل
حواريونش مدتها خرب مرگ او را افشاء نكرده اند ،و حتى تدابريى گرفته اند كه نشان
دهند او تا هنوز زنده است و افواه مرگ او حقيقت ندارد!!! خانم ساجيه بقيه
حوادث تاريخى و آن چه را از طريق رسانه هاى خربى غرىب شنيده است صد در صد
و بدون هيچ شك و شبه اى باور مى كند اما در رابطه به مرگ سليامن عليه السالم
دهن كجى منوده و چنان وامنود مى كند كه گويا اين حرفها خالف عقل است ،از مود
374

افتاده و مالها آن را از خود ساخته اند ،مى گويد :مال های که در افغانستان هست
يک چتيات مﯽ گويند . . .اين صحبت ها بسيار مزخرف هست ،اين صحبت ها
بسيار دميوده هست ،در اين قرن  ۲۱همچنين صحبت ها را نکنيد ،در کله هر
انسان خداوند يک چيزی به نام عقل داده ،من از متام کارکنان تلويزيون نور خواهش
مﯽ کنم که شام بايد با اين گونه صحبت ها مبارزه کنيد!!!
• به خانم ساجيه مى گويم :تو و امثال تو از دستآوردهاى محري العقول انسان
در قرن بيست و يك چه بهره اى داريد؟ آيا جز آرايش و به اصطالح تو ميك اپ
مبتذل و مضحك و بازى طفالنه با زيباىى هاى طبيعى كه آفريدگار احسن الخالقين
در انسان و مجموع طبيعت به وديعت گذاشته و تغيري زشت در اين زيبايى طبيعى
و خداداد؛ كامل ديگرى داريد؟!!!
خوب است لحظه اى در برابر آياىت از كالم اللّٰه مجيد درنگ كنيم كه به اين
موضوع اختصاص يافته ،آن جا كه مى فرمايد:
َ ُ ُ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َۡ َُ َۡ َََ ٞ ۡ َ َ ُ َ ََ ٞ
َ ُ َ ۡ َ َٰ َ
ٱلريح غدوها شهر ورواحها شهر ۖ وأسلنا لهۥ عين ٱل ِقط ِر ۖ و ِمن ٱل ِج ِن من
ول ِسليمن ِ
َ
ََ َ ۡ ُۡ ۡ َ ۡ َۡ َ ُ ُۡ ۡ َ َ
َۡ َ ُ َۡ َ ََ ۡ ۡ َ
اب ٱلس ِعيرِ *
يعمل بين يديهِ بِإِذ ِن ربِهِۦ ۖ ومن يزِغ ِمنهم عن أمرِنا ن ِذقه ِمن عذ ِ
ۡ َُ ْ
ُ ُ َ َٰ
َ ۡ َ ُ َ َ ُ َ ََ ُ
َ َ َٰ َ َ َ َ َٰ َ َ َ َ ۡ َ َ
اب َوقدو ٖر ر ِاس َي ٍت ٱعملوا
يعملون لهۥ ما يشاء ِمن مح ِريب وتمثِيل و ِجفا ٖن كٱلجو ِ
َ َ َ ُ َ ُ ۡ ٗ َ َ ََ َ َ ۡ ۡ ََ َ َ َََ ُ ُ َ َ َ ۡ ٞ
ور * فلما قض ۡينَا عل ۡيهِ ٱل َموت ما دل ُه ۡم
ءال داوۥد شكرا وقل ِيل ِمن ِعبادِي ٱلشك
َ َ َ ُ ۡ َۡ ُ ُ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ُ ْ
ََ َۡ
ض تأكل ِمنسأتهۥ ۖ فلما خر تبين ِت ٱل ِجن أن لو كانوا
عل َٰي موتِهِۦ إِال دٓابة ٱٓأۡلر ِ
َۡ َُ َ ۡ َۡ َ َ َ ُ ْ
َۡ َ ۡ
اب ٱل ُمهِي ِن * سبأ14-12 :
يعلمون ٱلغيب ما لبِثوا فِي ٱلعذ ِ
بادى را مسخر سليامن كرديم كه مسري صبحگاهانش يك ماهه بود ،و مسري
شامگاهانش يك ماهه .و چشمه مس مذاب را براى او روان ساختيم ،و پروردگارش
گروهى از جنيان را رام ا و كرده و برايش كار مى كردند و اگر يىك از آنها از فرمان ما
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رسپيچى مى كرد ( و به سخن سليامن گوش منى داد ،كيفرش مى داديم و ) از آتش
سوزان بدو مى چشانديم .آنان هر چه سليامن مى خواست برايش درست مى
كردند ،از قبيل :قلعه هاى مستحكم و بلند جنگى ،متاثيل ،طشتهاى بزرگ هامنند
حوضها ،و ديگهاى ثابت ( كه از بزرگى قابل جابه جاىئ نبود .به دودمان داؤد
گفتيم ):اى دودمان داود! سپاسگزارى (اين همه نعمت را) بكنيد ،و ( بدانيد كه)
اندىك از بندگانم سپاسگزارند ( و خداى را به هنگام خوىش و نعمت ياد مى آرند.
پس كارى كنيد كه از زمره اين گروه گزيده شكرگزار باشيد) ،زماىن كه بر سليامن؛
مرگ مقرر داشتيم ،جنيان را از مرگ او نياگاهانيد مگر موريانه هايى كه عصاء وى را
مى خوردند .هنگامى كه سليامن فرو افتاد ،فهميدند كه اگر آنان از غيب مطلع مى
بودند ،در عذاب خوار كننده (اسارت) باقى منى ماندند .
در اين آيات مبارک در مورد سليامن عليه السالم مطالب زير آمده:
• خداوند متعال بادی را براى او مسخر کرده بود که مسري صبحگاهانش يك ماه
و مسري شامگاهانش يك ماه بود ،يعنﯽ اين سليامن عليه السالم بود که به فضل
خداوند متعال قبل از همه کشتﯽ اى ساخت که توسط باد حرکت مﯽ کرد ،رسعت
آن به اندازه اى بود که از صبح تا چاشت مسري يك ماهه را طﯽ مﯽ کرد و از چاشت
تا شام نيز مسري يك ماه را مﯽ پيمود.
• معدن مس را کشف کرد و ذوب کردن مس و ساخنت وسايل مورد رضورت و
ظروف از آن را به او آموخت.
• جن هاي ﯽ را برايش مسخر کرده بود که به حکم خداوند متعال به انجام
کارهای مختلف براى او مرصوف بودند ،اگر يكﯽ از آنان رسکشﯽ و انحراف مى کرد
سزايش شعله آتش بود ،آن چيزی را مﯽ ساختند که ايشان مﯽ خواست ،چون قلعه
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های مستحكم و بلند جنگﯽ ،متاثيل و منظره ها ،طشت های بزرگ بزرگ شبيه
حوضها ،ديگ های بزرگ ثابت و پا برجا.
• از طرف خداوند متعال به ايشان و اهل و پريوان اش رهناميﯽ شده بود که
همچون بندگان شاکر عمل کنيد ،شکرنعمت های خداوند متعال را بجا آريد و به
گونه اى در آن ترصف کنيد که منعم حقيقﯽ شام براى تان مﯽ پسندد.
• زمانﯽ که خداوند متعال تصميم مرگ او را گرفت در حالتﯽ روح اش قبض شد
که بر عصايش تکيه کرده بود ،ناظرين گامن مﯽ کردند که ايشان زنده اند ،تا زمانﯽ
در اين حالت باقﯽ بود که خزنده اى از زمين (موريانه) عصايش را به گونه خورد که
بشکند و جسدش بيفتد ،چيزی ديگری آنها را به مرگ وى مطلع نکرد ،جن ها بعد از
اين فهميدند که وى وفات کرده ،گفتند :اگر ما بر غيب آگاهﯽ مﯽ داشتيم پس تا
امروز در اين عذاب ذلت بار باقﯽ منﯽ مانديم.
• در اين رابطه چند مطلب را بايد در نظر داشته باشيم:
• اين معجزه سليامن عليه السالم بود که گروهﯽ از جن به او مسخر و تسليم
بوده و کارهای مورد پسندش را انجام مﯽ دادند ،نه اين معجزه به غري از او به
پيامربی ديگری داده شده و نه جن ها جز او برای کسﯽ ديگری مسخره بوده .مى
دانيد كه عده اى فريبکار برای فريب مردم مﯽ گويند که جن ها را مسخر کرده اند
و از غيب آگاه شان مﯽ کنند!! اينان برای فريب دادن مردم مﯽ گويند :ما به کمک
چيزی جن ها را مسخر کرده ايم که سليامن عليه السالم مسخر کرده بود ،از طريق
جن ها ازغيب آگاهﯽ پيدا مﯽ کنيم ،مﯽ توانيم به مردم بگوييم که در آينده با چه
رسنوشتﯽ روبه رو خواهند شد!! هر کس که اين ادعاء را مﯽ کند فريبكار است و
خالف سخن قرآن حرف مﯽ گويد ،قرآن در اينجا از قول جن ها مﯽ گويد :اگر ما از
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غيب آگاه مﯽ بوديم تا امروز در عذاب ذلتبار منﯽ مانديم  ،اينان از اين هم عاجز
بودند که از وفات سليامن عليه السالم باخرب شوند  ،از امور غيبﯽ ديگر چگونه باخرب
خواهند شد؟!!
• اين كه سليامن عليه السالم در حالت نشسته بر زمين وفات يافته ،يا در حالت
نشسته برکسﯽ و يا ايستاده ،و اين كه به چه مدتﯽ در همين حالت باقﯽ مانده ،در
اينجا و در آيات ديگر قرآن وضاحت آن نشده است ،در روايات صحيح نيز چيزی
منﯽ يابيم ،به احتامل غالب سليامن عليه السالم بر هامن کرسﯽ در حالت نشسته
وفات کرده که هر روز برای انجام کارهاى خود بر آن به مدتﯽ مﯽ نشست .اعضاء
خانواده و مقربين او فهميده اند كه وى وفات كرده است ،وىل خواسته اند براى
مدىت از پخش افواه مرگ او مانع شوند ،به اين دليل او را در همين حالت مانده اند،
و ترتيبى گرفته اند تا هر روز در اتاق را بگشايند و پرده را كنار بزنند تا مانع آناىن
شوند كه افواه مرگ او باعث بغاوت شان خواهد شد ،اما تدبري شان كارگر نيفتاده و
اين حالت زياد دوام نکرده ،عصايى كه او برآن تکيه کرده بود؛ مﯽ شکند و جسد او
فرومى افتد ،بارها ديده شده که خرب مرگ حاکامن و رهربان گروهها مخصوصاً در
حالت جنگ تا مدتﯽ پنهان نگهداشته شده است.
• در اينجا ضمن کارهای که جن ها برای سليامن عليه السالم انجام مﯽ دادند
ساخنت(متاثيل) نيز آمده است ،متثال به آن تصوير و نقش گفته مﯽ شود که انسان.
حيوان ،گياه  ،يا چيز ديگری را متثيل مﯽ کند ،لسان العرب در مورد متثال مﯽ
نويسد :التمثال اسم للشئ املصنوع مشبهأ بخلق من خلق اللّٰه :متثال نام آن مصنوع
است که شبيه يكﯽ از مخلوقات خداوند متعال باشد ،تفسري کشاف مﯽ گويد:کل ما
صور علﯽ صورة غريه من حيوان و غري حيوان :متثال به هرآن تصوريری گفته مﯽ شود
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که بشکل تصوير حيوان يا غري حيوان رسم شده باشد .متأسفانه عده از اين به عنوان
مجسمه تعبري مﯽ کنند و مﯽ گويند :در اديان گذشته ساخت مجسمه جائز بود ،و
گويا جن ها برای سليامن عليه السالم مجسمه ها مﯽ ساختند ،اين رأی را تحت تأثري
ادعاء هاى غلط بايبل پيش کرده اند ،اما اين يك اشتباه بزرگ و رأی غلط است،
ساخت مجسمه در متامى اديان الهﯽ تحريم شده ،منسوب کردن گفته نادرست بايبل
در داشنت مجسمه ها به سليامن عليه السالم کار کسﯽ است که ادعاء هاى بايبل را
با چشامن بسته پذيرفته اند ،و اين در حاليست که در جاهای زياد ديگر بايبل از
ساخت مجسمه ها مامنعت جدی به چشم مﯽ خورد ،بايبل مﯽ گويد :خداوند از
ساخنت هرنوع مجسمه و عبادت در مقابل آن مامنعت کرده و فرموده است :بت
نسازيد و عبادت بت ها را مکنيد ،مجسمه و سنگ های تراشيده برای عبادت
نسازيد . . .همينطور مﯽ گويد :پس خداوند از موسﯽ خواست که به بنﯽ ارسائيل
بگو :شام ديديد که جگونه از آسامن با شام صحبت کردم!!! پس منبعد برای خود از
زر و نقره بت ها مسازيد و آن را عبادت مکنيد. . .
• خانم ساجيه و امثال او را كه در رابطه به داستان سليامن عليه السالم شكوىك
در دل و واهمه هايى در دماغ دارند دعوت مى كنم كه تفسري سوره سبأ را در
تفسري (د قرآن پلوىش) را مطالعه كنند ،مطمئنم كه پاسخ مقنع متامى پرسشها و
واهمه هاى شان را خواهند يافت.
در پايان پاسخ به اين نقادان پر رو و مغالطه گر مى گويم :شام از مراعات
آداب انتقاد و پاس حرمت زبان و كالم و نزاکت مشاجره و منازعه خيىل فاصله
داريد ،از درك زشتى الفاظ تان نيز عاجزيد ،شام که گفته هاى مالهاى افغانستان را
از مد افتاده مﯽ خوانيد و خود را فرزندان قرن  21و حتى جلوتر از آن ،با دشنام
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هاى ركيك و مغاير اخالق بر آنان مى تازيد ،عقل قرن  21تان چگونه اين دشنام
های زشت را توصيه كرده و شام را به اهانت به مقدسات ديگران واداشته؟!!
خانم ساجيه! تو به قرآن عظيم الشأن اين مقدس ترين و باعظمت ترين كتاب
الهى اهانت كرده اى ،كتاىب كه يك و نيم مليارد پريو دارد ،از روز نزولش تا امروز
صدها مليون انسان حرف حرف آن را حفظ كرده و در سينه اش محفوظ داشته ،و
تو بر يىك از آيات اين كتاب مقدس ىب باكانه اعرتاض منوده و ادعاء كرده اى كه
مدعاى آن مناسب با قرن  ۲۱نيست!! خوب است براى فهامندنت آيه اى از هامن
سوره قرآن را در برابرت بگذارم كه انسان در قرن  20به حقيقتش پى برد ،در سوره
سبأ در باره مورچه ها آمده است كه تحت فرمان ملكه اند ،يعنى زعيم و فرمانرواى
شان ملكه (مورچه مؤنث) است ،انسان در قرن  20و پس از تحقيقات عميق در باره
زندگى مورچه ها دانست كه واقعاً خانواده مورچه ها توسط ملكه اداره مى شود،
آن چه براى تو و امثالت حرف عادى و ىب اهميت جلوه مى كند براى انسان حقجو و
مؤمن؛ اعجاز بزرگ علمى است كه به اميانش جال و پختگى مى بخشد و باورش را
نسبت به اين حقيقت استوارتر مى سازد كه قرآن بدون شك كتاب الهى است .منونه
ديگر را نيز در جلو چشامنت مى گذارم :قرآن مى فرمايد كه خانواده زنبور عسل نيز
داراى فرمانرواى مؤنث (ملكه) است ،و اين حقيقتى است که ما اکنون و فقط چند
سال قبل و پس از تحقيقات عميق در باره زنبور عسل به آن پى برديم ،قرآن کريم
در مورد آسامنها ،زمين ،ستاره ها ،آفتاب ،مهتاب ،كوهها ،دره ها ،درياها ،پيدايش
انسان بر روى زمين ،حتﯽ سياه چالها ،انفجار بزرگ كه به پيدايش ماده و اجرام
آسامىن و كهكشانها منتج شد و  . . .و صد ها مورد ديگر بياناىت دارد كه هر يىك
اعجاز بزرگ علمى بوده و ساينس امروز و در اين قرن هامن حرىف را دارد كه قرآن
380

هزار و چهار صد سال قبل گفته بود!!!
خانم پيرشفته و مرتقى مال قرن  !21چرا با استفاده از تلويزيون؛ اشغال
افغانستان را نکوهش منﯽ کنﯽ؟ آيا اشغال در ذات خود زشت نيست؟ آيا هيچ انسان
آزاده اشغال کشورش را مﯽ پذيرد؟ چرا کشتار بﯽ رحامنه افغانها به دست امريكايى
هاى وحىش را محکوم منﯽ کنﯽ که در آن جان زنان ،نوزادان و پريساالن هموطن تو
به دست جالدان امريكايى گرفته مى شود ،بر خانه هاى شان در اثناى شب و آنگاه
كه به خواب عميق رفته اند راكت و بم مى ريزند!!
اين خانم در کشوری که زندگﯽ مﯽ کند از وضعيت زنان آنجا خربى ندارد ،منﯽ
داند زن به وسيله اى برای تحريك شهوت مردان و تحميق آنان تبديل شده ،در
اعالنات تجارىت از زنهای برهنه استفاده مﯽ شود ،فاحشه خانه های رسمﯽ وجود
دارد که حکومت از آنان ماليات مﯽ گريد ،زن به يك موجودی تبديل شده که رصفاً
برای بازار يابﯽ کاال از آن استفاده مﯽ شود ،اگر اين ها هزار مرتبه بگويند كه ما
مدافع حقوق زنان هستيم دروغ مى گويند ،امثال تو را فريب مى دهند ،متأسفانه
شام از توجه به متامى اين فجائع عاجزيد ،ساكت ايد ،نه اعرتاىض بر آن داريد و نه
حرىف بر زبان!!
الزم بود شام در رابطه به عقل کشﯽ که از طريق ساز و رقص و رسود های
مبتذل و مناىف عفت و اخالق و عامل فساد اخالقى و الاباىل گرى روى دست گرفته
شده ،نيز اعرتاىض مى داشتيد و با آن مخالفت مى كرديد ،همين ها اند که جوانان و
نريوی پر شور يك ملت را از پای در مﯽ آورند و توامنندى ها و استعدادهاى شان را
ذوب مى كنند و به هدر مى دهند ،چرا با عاملين و تقويت کننده هاى اينها
مخالفت منﯽ کنيد ،اينان هستند که فيلم های مبتذل و گنده ،مناىف انسانيت و
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رشافت و پاكدامنى ها را به پيامنه وسيع و در رسارس دنبا پخش مﯽ کنند ،سايت
های انرتنتﯽ بداخالقﯽ و ناموس فروىش بوجود آورده اند ،به گونه اى که از حاميت
حکومت برخوردار اند و به دولت كميشن مى پردازند ،هر انسان باشعور به آساىن
درك مى كند كه اثرات منفى اين برنامه ها در متالىش ساخنت خانواده ها ،ذوب شدن
انرژى جوانان ،تشويق و ترغيب شان به فساد ،ىب بندو بارى و بدمعاىش ها تا چه
پيامنه است ،يك نوجوان به جای اين كه به حال دنيا و وضعيت نابسامان مردم و
كشور خود ،و ظلم و بﯽ عدالتﯽ ها بينديشد و به جاى اين كه در فکر خودسازى
باشد و سعى كند عضو مفيد براى جامعه اش باشد ،در مرداب فساد اخالقى و ىب
بندوبارى ها فرومى رود ،و در گودال سياه رشاب ،قامر ،شهوت راىن ىب مهار ،رقص و
ساز و رسود . . .گري مﯽ کند ،و به انسان جاىن و مرض به جامعه انسانيت تبديل مى
شود ،در عقب متام ى اين انحرافات؛ كشورى قرار دارد كه در نظر تو و امثالت مرتقى
و پيرشفته جلوه مى كند وىل در حقيقت عامل متامى فتنه ها و فسادها در دنيا
است.
به نظر ما راه نجات انسان فقط راهى است كه قرآن ارائه كرده ،در پناه قرآن
مى توان به قله هاى بلند سعادت و ترقى رسيد ،هر رهنمود قرآن شفابخش دردهاى
انسان و حالل مشكالت او است ،هر آيه اش بيانگر يك حقيقت مسلم ،و مايه پند و
اندرز ،هر ىك با ذهن شفاف به قرآن رجوع كند پاسخ متامى پرسشهايش و درمان
متامى دردهايش را در آن خواهد يافت ،وىل كىس كه ذهن بيامر دارد و قلب سياه و
شيطان را رهنامى خود گرفته از اندرزهايش ىب بهره خواهد بود و رهنمودهايش را
مخالف سليقه شيطاىن خود خواهد يافت و راه مخالفت درپيش خواهد گرفت.
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آيا طريقه انتخاب و تعيين زعيم در اسالم مشخص نيست؟
يىك از غربگرايان شيعه مذهب ايراىن االصل مقيم امريكا؛ در چينل تلويزيوىن
مستقر در امريكا؛ در سخرناىن كه در رابطه به مودل نظام در اسالم داشت ادعاء كرد
كه اسالم مودل خاىص براى تعيين زعيم ارائه نكرده ،چهار زعيم نخستين اسالم بعد
از رحلت پيامرب عليه السالم به چهار طريقه مختلف تعيين گرديدند ،در ضمن اين
كه اعرتاف مى كرد باور شيعه ها در مورد غصب امارت توسط ابوبكر و عمر و
عثامن نادرست بوده و او با آن كه شيعه است اين ادعاء را نپذيرفته و آن را خالف
عقل و منطق مى شامرد ،تأكيد مى ورزيد كه چگونگى انتخاب زعيم و مودل نظام
به مردم واگذار شده است ...در پاسخ او و كساىن كه چنين باورى دارند؛ عرائىض
دارم:
اگر به قضيه تعيين زعيم در اسالم از ديدگاه يك تاريخ نگار بنگريم نه از
ديدگاه يك محقق امور سياىس و مذهبى و در اثناى نگرش خود متامى سليقه هاى
شخىص و مذهبى را كنار بگذاريم به اين نتائج مى رسيم:
• پيامرب عليه السالم در باره جانشين خود هيچ سفارىش نكرده بود ،مردم به
اختيار و انتخاب خود كىس را انتخاب كردند كه شايسته اين مقام و سزاوارتر از
ديگران مى پنداشتند.
• پس از رحلت پيامرب عليه السالم چهار خليفه مسلامنان در مسجد و از سوى
مردم ،در نتيجه بيعت معلن و غري اجبارى انتخاب گرديدند.
• اولين و دومين و سومين زعيم رابطه نسبى با پيامر نداشتند.
• هامنگونه كه زعامت از پيامرب عليه السالم به گونه موروىث به اقارب نزديك او
انتقال نيافت از آنان نيز به گونه موروىث به اوالد و اعضاء خانواده شان انتقال نشد.
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• بيعت مردم رشط اساىس مرشوعيت زعامت بود ،تنها كىس زعيم قانوىن شمرده
مى شد كه مردم با او بيعت مى كردند.
• زعيم منتخب مستقيامً در رأس مجموع نظام قرار داشت.
• قانون باالتر از هر چيز بود ،مردم اوامر زعيم را فقط در صورىت مى پذيرفتند
كه مغايرىت با قانون نداشت.
• در امورى كه متعلق به همه بود و در إطار قانون قرار نداشت همه به مشوره
انجام مى شد ،اين مشوره گاهى عام بود و در مسجد صورت مى گرفت و گاهى
خاص بود و افرادى داراى ويژگى هاى خاىص در آن رشكت مى كردند ،چنانچه پيامرب
عليه السالم از هر قوم و قبيله اى مناينده اى خواست تا در امور مربوط به عامه
مردم با آنان مشوره كند.
• اولين خليفه در يك جلسه نسبتاً عام و در مستوى محدود به عنوان نامزد
زعامت تعيين گرديد ،رقيب نداشت ،در مسجد و از طريق بيعت مستقيم و باملواجه
به اتفاق آراء انتخاب شد.
• دومين خليفه از سوى سلفش و در نتيجه مشوره با اهل الرأى به عنوان نامزد
پيشنهاد گرديد ،رقيب نداشت ،پس از انجام مراسم بيعت در مسجد به عنوان خليفه
احراز مقام كرد.
• در اثناى تعيين سومين خليفه در ابتداء شش نامزد پيشنهاد گرديدند ،در آخر
دو نامزد در ميدان ماندند ،از ميان آن ها يىك در نتيجه استفتاء عام (رأى خواهى
عامه) توسط فردى امين و مورد اعتامد دو نامزد به عنوان نامزد داراى هواداران و
حاميان بيرش اعالن گرديد  ،از مردم در جلسه عام داخل مسجد خواسته شد به او
رأى بدهند ،مردم توافق كردند ،مراسم بيعت انجام شد و به اين ترتيب او به عنوان
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زعيم مورد حاميت همه احراز مقام كرد.
• چهارمين خليفه نيز در مسجد و پس از توافق مردم و اجراى مراسم بيعت به
زعامت رسيد.
حال اگر با در نظرداشت همين حقائق تاريخى در باره مودل نظام و چگونگى
انتخاب زعيم در اسالم به قضاوت بپردازيم نتيجه جز اين نخواهد بود كه متامى
زعامى چهارگانه بعد از رحلت پيامرب عليه السالم از سوى مردم ،در جلسه عام و در
نتيجه بيعت معلن و مستقيم انتخاب گرديده اند ،هر چند طريقه نامزدى از يىك تا
ديگرى تفاوت داشت اما آن چه قدر مشرتك پنداشته مى شود انتخاب زعيم توسط
مردم و از طريق مراجعه به آراء آنان است .براى معرىف مودل نظام در اسالم و
چگونگى انتخاب زعيم همين اصول و مباىن فوق كاىف است ،هر انسان خردمند مى
تواند در روشنايى آن به ماهيت اين نظام و تفاوتهاىش با نظامهاى ديگر پى بربد.
طبيعيست كه اين رودادها از رهنمودهاى اسالمى مايه گرفته و حوادث غري
مرتقبه و تصادىف نيستند ،اگر چنين نبود و مردم ذهناً و به حكم باورهاى شان آماده
پذيرش آن نبودند انتخاب زعيم به اين سادگى و بدون ايجاد نزاع انجام منى شد.
حقيقت امر اين است كه پيامرب عليه السالم مباىن نظام اسالمى را ارائه كرد ،به
رويت آن حكومت ،دولت و نظام ساخت ،اين نظام كشور بزرگى را اداره كرد كه
نظري آن را در تاريخ كمرت مى توان يافت ،نظامى كه در آن قانون حاكم بود و فرد
فرد امت بزرگ؛ از فرمانروا در پايتخت تا فرد عادى در دورترين نقطه كشور پهناور
اسالمى و مشتمل بر ملتهاى مختلف ،در برابر قانون خاضع و فرمانربدار بودند،
وجود نظام و ضوابط مربوط به آن باعث شد تا پس از رحلت پيامرب عليه السالم خأل
قدرت ايجاد نشود و قضيه جانشين پيامرب به نزاع و جنگ منتج نشود ،اولين زعيم
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در مسجد و به رأى معلن و آزاد مردم انتخاب گرديد ،در تاريخ كمرت ديده شده كه
زعامت به جاى انتقال از پدر به پرس و يا فردى ديگر از خانواده رهرب و زعيم فقيد،
به شخصيتى انتقال شود كه اكرثيت مردم (حتى همه) او را سزاوار و شايسته اين
مقام خوانده اند ،با توجه به اهليت و فضيلت او نه پيوندهاى نسبى و خانوادگى
اش با رهرب!!.
قرآن مىفرمايد:
َ ّٰ َ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ُ َ ُ ْ َ َٰ َ َٰ َ ٰٓ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ُ ْ
س أن تحكموا
۞إِن ٱلله يأمركم أن تؤدوا ٱٓأۡلمن ِت إِلي أهل ِها ِإَوذا حكمتم بين ٱلنا ِ
َ ّٰ َ َ َ َ َ ۢ
َ ّٰ َ َ ُ ُ
َۡ ۡ
بِٱلعدلِ إِن ٱلله ن ِ ِعما يَ ِعظكم بِهِۦ ۗ إِن ٱلله كان س ِميعا بَ ِص ٗيرا * النساء58 :
يقيناً خداوند به شام امر مى كند كه امانتها را به اهلش بسپاريد" .به اتفاق همه
مفرسين هدف از امانت در اينجا قيادت ،زعامت ،رهربى ،امامت و امارت است" و
زمانيكه بين مردم حكم مى كنيد (اين منصب به شام سپرده شد شام امام ،امري،
زعيم و رهرب مردم شديد ،خداوند به شام امر مى كند كه در آنصورت) به عدل حكم
كنيد.
دو موضوع قابل توجه است:
اول :مردم مك لف شده اند كه زعيم شانرا انتخاب كنند و امانت را به اهلش
بسپارند.
دوم :زعيم يا حاكم مكلف است در اثناى قضاوت ميان مردم به عدل حكم و
قضات كند.
در اين آيه مباركه به چند مطلب اساىس و بنيادى در رابطه با انتخاب زعيم و
رهرب ارشاره شده است:
• نخست اينكه خطاب عام است ،متوجه همه امت است .خداوند جل شأنه
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همه امت را به صيغه يأمركم مخاطب مى سازد ،مخاطب اين امر همه اند نه عده
اى محدودى ،نه نخبه ها نه برگزيده ها در اجتامع و نه هم اهل رأى جامعه ،بلكه
َ ّٰ َ ۡ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َٰ َٰ َ
خطاب متوجه همه است ،چنانچه مىفرمايد :إِن ٱلله يَأ ُم ُرك ۡم أن تؤدوا ٱٓأۡلم َن ِت إِل ٰٓي
َۡ
أهل َِها … پس اين مسؤليت همه است و خداوند جل شأنه متامى امت و همه
مسلامنان را مكلف به اين مى سازد تا امانت منصب امارت ،زعامت و رهربى و
قيادت اجتامع را بكىس كه اهلش است بسپارند.
• دومين مطلب اساىس كه در اين آيه به آن اشاره شده اين است كه تشخيص
اهل اين منصب نيز كار امت است .اينها بايد ببينند كه چه كىس واجد رشائطى است
كه براى امارت رضورى است.
بناءً از يك سو اعطاى اين منصب ،وظيفه و واجب امت است و از سوى ديگر
تشخيص اهل اين منصب مسئوليت آنان ،بايد مردم خودشان ببينند كه چه كىس
واجد رشائط امارت و زعامت است تا اين امانت را به او بسپارند.
همچنان در اين آيه شاهديم كه اين نه تنها حق مردم است بلكه واجب شان
است .اين مسؤليت و مكلفيت است زيرا به صيغه امر ذكر شده است .بهمين خاطر
است كه پيامرب عليه السالم مى فرمايد:
اگر شام دو نفر هم باشيد يىك را از ميان خود امري انتخاب كنيد ...براى هيچ
مسلامىن جائز نيست كه در كدام گوشه دنيا به گونه اى زندگى كند كه بدست امريى
بيعت نكرده باشد .....كىس كه مبريد در حاليكه بدست كىس بيعت نكرده مرگ او
مرگ جاهليت است.
چون خداوند جل شأنه امر كرده پس شام حتامً بايد كىس را از ميان خود براى
زعامت ،رهربى و قيادت انتخاب كنيد و اين امانت را به او بسپاريد .اين كه قرآن
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وظيفه تشخيص شخصيت واجد رشائط را به متامى مسلامنان سپرده؛ اين دستور
احتامل هر نوع شك و شبه اى را از ميان برده و اين حقيقت را ثابت مى منايد كه
انتخاب امري حق و واجب امت است.
عمر ريض اللّٰه عنه جراحت برداشت ،صحابه آمدند و گفتند كىس را بايد
جانشين خود انتخاب كنى ،فرمود :اگر من كىس را جانشين خود انتخاب نكنم و اين
دنيا را ترك بگويم به سنت كىس عمل كرده ام كه نسبت به من بهرت بود ،يعنى
پيامرب عليه السالم ،چون پيامرب عليه السالم رحلت كرد بدون اينكه كىس را بعنوان
خليفه نامزد كند و يا به صحابه درباره كىس توصيه اى كند ،او خواست به اين سنت
عمل كند و كىس راجانشين خود انتخاب نكند ،صحابه فشار آوردند و او را وادار
كردند كه بايد كىس را نامزد كند او گفت كه اگر من كىس را نامزد كنم به سنت كىس
عمل كرده ام كه نسبت به من بهرت بود ،يعنى ابوبكر صديق رىض اللّٰه عنه .منى
خواست كىس را نامزد و تعيين كند وىل فشار زياد صحابه او را وادار ساخت تا
باالخره از شش نفر نام بربد و آنها را مؤظف بسازد كه بعد از وفاتش به شورى
بنشينند و كىس را از ميان خود بعنوان خليفه نامزد كنند .به پرس خود گفت :در اين
جلسه مى تواند رشكت كند وىل حق ندارد كه بعنوان امري انتخاب شود ،گفت :از
خانواده عمر يىك كافيست ،اگر كار خوىب كرده برايش كفايت مى كند و اگر گناهى
مرتكب شده خداوند جل شأنه براى او عفو كند .بالخره بعد از مشوره هاى طوالىن
سه نفر به نفع ديگران از نامزدى دست كشيدند ،از ميان سه نفر باقيامنده
عبدالرحمن بن عوف نيز استعفاء كرد ،بعد اخيتار فيصله ميان عثامن رىض اللّٰه عنه
و عىل كرم اللّٰه وجه به عبدالرحمن بن عوف سپرده شد و او سه شبانه روز ميان
اهاىل مدينه منوره به استفتاء پرداخت ،از فرد فرد پرسيد ،ازمرد و زن؛ و هر جايى
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كه برايش ميرس بود رفت و با هر كىس كه مى توانست مشوره كرد ،تا ببيند كه
اكرثيت اهاىل مدينه منوره به خالفت كدام يىك از اين دو كانديد و نامزد خالفت
رضايت مى دهند ،بعد از سه روز مشوره و استفتاء و رأى گريى از اهاىل مدينه درك
كرد كه اكرثيت اهاىل مدينه به خالفت عثامن رىض اللّٰه عنه رضايت مى دهند .در
روايات آمده كه در اين سه شبانه روز عبدالرحمن بن عوف رىض اللّٰه عنه به خواب
نرفت؛ مگر ساعاىت محدود ،بالخره مردم در مسجد جمع مى شوند و عبدالرحمن بن
عوف رىض اللّٰه عنه يكبار ديگر از اين دو نفر تعهد مى گريد كه با فيصله او موافقه
مى كنند ،او در مسجد اعالن كرد كه اكرثيت اهاىل مدينه منوره به خالفت عثامن
رىض اللّٰه عنه رضايت مى دهند ،به اين خاطر من او را بعنوان خليفه اعالن مى كنم،
بعد مردم همه با عثامن رىض اللّٰه عنه بيعت مى كنند و او بعنوان خليفه مسلمين
پذيرفته مى شود.
انتخاب عثامن رىض اللّٰه عنه در نتيجه استفتاء و به اصطالح امروزى ما
انتخابات و رأى گريى( ،اينكه رأى فرد فرد پرسيده شود و از هر يىك فتوى بگريد)
صورت گرفت .استفتاء در مورد عثامن رىض اللّٰه عنه دليل واضح و بارزى است براى
اينكه انتخاب امري بايد توسط مردم صورت بگريد .اين جريان چند مطلب اساىس را
نشان مى دهد:
اول اينكه اگر مسلامنان در يك مقطعى از زمان با معضله انتخاب يك امري از
ميان چند نامزد مواجه شوند ،مى توانند در اين مورد استفتاء كنند و از مردم بپرسند
و بر هر ىك اكرثيت مردم رضايت بدهند او را بعنوان خليفه و امري انتخاب كنند ،اگر
كىس مى خواهد مشكل انتخاب يك امري از ميان چندين نامزد را مطابق منهج صحابه
حل كند بايد با استفتاء از مردم موافقه كند.
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دومين مطلب اساىس كه اين جريان نشان مى دهد اينست كه اگر استفتاء
شفاهى و علنى جائز است ،استفتاء رسى و تحريرى هم اشكاىل ندارد ،بلكه اوىل تر
است ،زيرا احتامل شك و شبه را بيشرت منتفى مى سازد.
همچنان اگر رأى گريى و استفتاء توسط يك فرد جائز باشد ،انتخابات توسط يك
كميسيون و يك گروپ چندين نفرى اوىل تر است.
اظهار رأى در رابطه با انتخاب امري از دو طريق ممكن است :بشكل مستقيم،
مردم همه در رابطه با امري خود مستقيامً بدون اينكه واسطه يى در ميان باشد رأى
مى دهند ،هامنگونه كه امروز در اكرث كشورها معمول است؛ رئيس دولت در نتيجه
انتخابات مستقيم از ميان مردم و در نتيجه مراجعه به آراى عامه انتخاب مى شود.
و يا اينكه توسط منايندگان مردم انتخاب شود .مردم مناينده هاى خود را انتخاب مى
كنند بعد اين مناينده ها در مورد امري و زعيم تصميم مى گريند.
تجارب تعداد زيادى ازكشورها ثابت كرده كه انتخاب زعيم و رئيس دولت به
شكل مستقيم و در نتيجه مراجعه به آراى مردم منتج به يك نظام قوى و نريومند
مركزى مى شود.
زعيمى كه بطور مستقيم از طرف مردم انتخاب شده نريومندتر است و عزل او
هم مربوط به مردم است .وىل زعيمى كه توسط مناينده هاى مردم ذريعه يك
پارملان و توسط تعدادى محدود انتخاب مى شود ،به چند دليل ضعيف است:
• اوالً اينكه او مجبور مى باشد تا وكالء و مناينده هاىى را با دادن امتيازات ارضاء
كند كه او را به اين مقام رسانده ،اگر لحظه اى عده يى از وكالء از امري ناراض شدند،
طبعاً از او سلب اعتامد مى كنند ،او مجبور است در مورد تقرر افراد ،ترصف در
امكانات ،هميشه رضايت اين وكالء و مناينده ها را حاصل كند ،كارى نكند كه وكالء
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ناراض شوند ،به اين ترتيب صالحيت هاى او محدود مى شود و باعث عدم استقرار
و ثبات در نظام مى شود .اگر تاريخ تعداد زيادى از كشورها را مطالعه كنيم مى
بينيم كه در جائيكه انتخاب صدر اعظم و يا رئيس جمهور به پارملان مربوط است،
در آنجا حالت عدم ثبات و استقرار حاكم است .مى بينيم صدر اعظمى يكسال خود
را پوره نكرده كه سلب اعتامد مى شود ،بعد كىس ديگر مى آيد كه معارض و
مخالف اوست ،حزب مخالف مى تواند وكالء را تطميع و ارضاء كند ،سلسله خريد و
فروش در پارملان ادامه مى يابد و دوباره او را مجبور به استعفاء مى كند و از او
سلب اعتامد صورت مى گريد .انتخاب زعيم از طريق مناينده ها و به شكل غري
مستقيم اين مشكل و نقص را دارد .اين كار با روح اسالم نيز منى سازد .چون مى
بينيم كه اسالم اصل بيعت را براى امارت رشط اساىس قرار داده است .امري كىس
است كه مردم بدون جرب و اكراه به طيب خاطر و رضايت كامل به دست او بيعت
كنند ،او را به عنوان رهرب و زعيم خود مى پذيرند ،هر چند او را يك اجتامع كوچىك
ازخربه ها معرىف كرده و يا امري بر حال نامزد كرده باشد و به هر طريقى كه نامزدى
او صورت بگريد ،تا زمانيكه مردم با او در جلسه عام مسجد به شكل معلن بيعت
نكرده؛ امارت اومسلم نيست؛ بيعت با امري يك جريان شكىل و ترشيفاىت نيست كه
بعد از انتخاب امري مردم الزاماً بايد به دست او به شكل مراسم ترشيفاىت بيعت
كنند.
عده اى به مى پندارند كه بيعت چيزى بيش از مراسم ترشيفاىت نيست ،گويا
نخست امري از طريقى ديگر انتخاب مى شود بعد مردم مى آيند و به دست او
بيعت مى كنند!!! و او بعد از انجام اين مراسم؛ رسامً به كار آغاز مى كند!! در حاىل
كه مسئله قطعاً به اين ترتيب نيست ،بلكه بيعت مردم براى جواز و مرشوعيت
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امارت امري امريست الزمى و رشطى است اساىس .امارت هيچ كىس بدون انجام
بيعت با او مسلم نيست.
ممكن است كه بيعت به شكل علنى و دست به دست ،در مسجد و به شكل
مستقيم نباشد بلكه مردم از واليات و مناطق دور دست ،به امارت كىس رضايت
نشان بدهند و به او پيام بفرستند كه با امارتش توافق دارند .در واقع بيعت يعنى
اظهار رضايت به امارت كىس و اطاعت و انقياد در برابر اوست .بعد از برگزارى و
اجراى
اين بيعت است كه او به عنوان خليفه پذيرفته مى شود و خالفت او مسلم مى
شود.
پس از نظر اسالم وظيفه انتخاب زعيم و امري به مردم سپرده شده ،خداوند اين
حق را به مردم داده و اين حق مردم ،و واجب و مكلفيت مردم است .آنها بايد
شخصيت واجد رشائط زعامت و رهربى را تشخيص بدهند و اين امانت را به او
تفويض كنند .آيات قرآن رصيحاً به اين حكم مى كند و جريان انتخاب عثامن رىض
اللّٰه عنه از طريق استفتاى اهل مدينه ،اين جريان را ثابت مى كند كه انتخاب امارت
كار عده محدودى نيست كه پشت درهاى بسته ،توسط عده يى نخبه و اهل حل و
عقد انتخاب شود و بعد مردم مكلف باشند او را بعنوان امري بپذيرند ،بلكه اين حق
فرد فرد امت است كه در مورد امري اظهار رأى كند ،كىس را كه شايسته اين منصب
مى شامرند ،اين امانت را به او بسپارند.

آيا عائشه رىض اللّٰه عنها در نه سالگى به نكاح پيامرب درآمد؟
قبل از آن كه به اين پرسش جواب ارائه شود بايد بنگريم كه قرآن در مورد سن
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ازدواج چه رهنمودى دارد ،آيا نكاح دخرت و پرس نابالغ را جائز مى شامرد يا نه ،و
اختيار اين نكاح را به پرس و دخرت داده يا كىس ديگر نيز مى تواند بدون موافقه
دخرت و پرس اين عقد را ببندد؟
بياييد پاسخ اين پرسشها را در قرآن بجوييم؛ به اين آيه توجه كنيد:
َ ۡ َ ُ ْ ۡ َ َ َٰ َ َٰ َ َ ٰٓ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ٗ َ ۡ
ٱد َف ُعواْ إلَ ۡيهمۡ
وٱبتلوا ٱليتمي حتي إِذا بلغوا ٱلنِكاح فإِن ءانستم ِمنهم رشدا ف
ِ ِ
ۡ
َ ۡ َٰ َ
َ َۡ ُ ُ َ ۡ ٗ َ َ ۡ ْ َ َ َ َ َ ۡ َۡ
َ
أم َول ُه ۡم ۖ َوال تأكلوها إِس َرافا َوبِد ًارا أن يَك َب ُروا َومن كان غن ِ ّٗيا فليَ ۡستعفِف ۖ َومن
َ َ َ
ََ
َ َ ۡ َٰ َ َ َ ۡ ُ ْ َ َ
َۡ ۡ ُ ۡ َۡ ۡ
َ َ ََۡ
وف فإِذا دفعتُ ۡم إِل ۡيه ِ ۡم أم َول ُه ۡم فأشهِدوا عل ۡيه ِ ۡم َوكف َٰي
كان ف ِق ٗيرا فل َيأكل بِٱلمع ُر ِ
ّٰ َ
بِٱللهِ ح ِسيبٗا * النساء6 :
يتيامن را تا آنگاه بيازماييد كه به نكاح برسند (به بلوغ و سن ازدواج برسند)؛ پس
اگر از آنان رشد و هوشيارى شان را احساس كرديد مالهاى شان را به آنان بسپاريد ،و
آن را با ارساف و با عجله و شتاب نخوريد ،از بيم اين كه بزرگ خواهند شد ،و هر ىك
ثرومثند است ( از مرصف اموال آنان) خوددارى كند ،و هر ىك نيازمند باشد به طرز
شايسته و مناسبى (و به اندازه حقالزحمه خود از آن) مرصف كند ،و هنگامى كه
اموالشان را به آنان ( بعد از بلوغ و رشد) بازپس داديد ،بر آنان شاهد بگرييد ،و
خدا چون حسابرس و مراقب كاىف است.
در اين آيه متربكه به اولياء يتيم در باره چگونگى اهتامم به آنان؛ رهنمودهايى
متوجه شده؛ در ضمن آن در رابطه به سن نكاح مى گويد كه حد خاىص دارد و آن را
به اين صيغه مشخص كرده است :يتيامن را تا آنگاه بيازماييد كه به نكاح (به بلوغ و
سن ازدواج) برسند؛ يعنى تا زماىن يتيامن را بيازماييد كه به بلوغ و سن ازدواج
برسند؛ اگر در جريان اين آزمايش ها در آنان رشد و هوشيارى الزم را احساس كرديد
مالهاى شان را به آنان بسپاريد ،در امور ماىل آنان را بيآزماييد ،گاهى يك كار و
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گاهى كارى ديگر به آنان بسپاريد ،به خريد و فروش چيزهاى داراى ارزش كم آنان
را امتحان كنيد اگر ديديد شايستگى هاى الزم را دارند و قادر به حفظ و كارگريى
اموال شان هستند متامى اموال شان را به آنان مسرتد كنيد.
حال اگر در امر مسرتد كردن اموال شان به آنان؛ بلوغ و رسيدن به سن ازدواج
از يك سو و رشد و هوشيارى از سوى ديگر رشط باشد؛ در رابطه به ازدواج و نكاح
هدايت قرآن و تقاضاء آموزه هاى آن چه خواهد بود ،و چه چيزى باعث رضايت و
خوشنودى اللّٰه متعال خواهد بود؟! يقيناً كه اهميت ازدواج خيىل بيشرت از سپردن
اموال شان بوده و ايجاب اهتامم و اعتناء بيشرت را دارد ،در اين هيچ شىك نيست كه
بلوغ و رشد از رشائط الزمى نكاح است ،چون هدف از نكاح تشكيل خانواده و
ادامه نسل است ،نه فقط اشباع غريزه جنىس .رابطه جنىس با طفىل كه به بلوغ
نرسيده خالف آموزه هاى دينى و مغاير فطرت است.
در روشنايى اين رهنمود الهى و با استناد به آن به آساىن مى توان قضاوت كرد
كه نكاح عائشه رىض اللّٰه عنها بايد در كدام سنش صورت گرفته است!! به آنان كه
در اين رابطه پرسشها و اعرتاضاىت دارند و سعى مى كنند شكوك و شبهاىت را ميان
افراد ىب خرب از حقائق ايجاد كنند پاسخ اين آيه كامالً روش و كاىف است.
بايد واضح كرد كه ِخطبه عائشه رىض اللّٰه عنها در مكه و نكاح او در مدينه و
پس از سه سال انجام شده ،در باره عمر او روايات از هم متفاوت و با هم متعارض
اند ،برخى چيزى و برخى خالف آن چيزى ديگر گفته ،دليل و شاهدى نيز رساغ منى
شود كه با استناد به آن يىك را بر ديگرى ترجيح داد .رأى اتفاقى محققين و محدثين
در چنين مواردى و در رابطه به روايات متعارض اين است كه در ترجيح يىك بر
ديگر احتياط صورت گريد و از استناد بر آن خوددارى شود ،مخصوصاً اگر اين روايات
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متعارض در باره احكام باشد ،در رابطه به منت و محتوى شاهدى در قرآن برايش
رساغ نشود ،و از ناحيه سند ضعيف و غريب باشد.
گر چه يىك از روايات بخارى كه هفت بار تكراراً آورده است ،غريب است و در
دو طبقه تنها يك يك راوى دارد ،مى گويد كه نكاح عائشه رىض اللّٰه عنها در نه
سالگى انجام شده ،برخى براى توجيه اين روايت مى گويند كه نوجوانان در مناطق
گرمسري به مقايسه با مناطق رسدسري زود تر به سن بلوغ مى رسند ،و احتامل مى
دهند كه در اين مناطق دخرتى در نه سالگى به بلوغ برسد ،اينها نيز بلوغ را رشط
نكاح گرفته اند .اما از يك سو ِخطبه عائشه رىض اللّٰه عنها در مكه نشان مى دهد كه
او حتى در مكه به سن جواىن رسيده بود ،از سوى ديگر رواياىت وجود دارد كه نشان
مى دهند پدرش ابوبكر رىض اللّٰه عنه مى خواست در مكه و قبل از ِخطبه پيامرب
عليه السالم او را به كىس ديگر به نكاح بدهد ،اما او از اميان آوردن اباء ورزيد و به
همين دليل اين نكاح صورت نگرفت .روايت ديگر مى گويد :عىل رىض اللّٰه عنه در
رابطه به دخرتش كلثوم رىض اللّٰه عنها به ِخطبه عمر رىض اللّٰه عنه به اين دليل
جواب منفى داد كه او صغري است و به سن جواىن نرسيده!!! و آنگاه با اين خطبه
توافق كرد كه به سن جواىن رسيد!! از اين آيات و روايات رصيح به وضوح متام
معلوم مى شود كه بلوغ رشط اساىس صحت نكاح است.

تعدد زوجات در اسالم
اين نيز يىك از اعرتاضاىت است كه معاندين ناآگاه وارد مى كنند و جواز تعدد
زوجات را مغاير برابرى ميان مرد و زن و تبعيض عليه زنان عنوان مى كنند ،اين
اعرتاض اگر از سوى افراد حقجو عنوان شود نه قابل نكوهش است و نه نفرت انگيز،
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اما زماىن نكوهيده و نفرت انگيز است كه از سوى كساىن عنوان شود كه نه به
مساوات ميان انسانها باور و التزامى دارند و نه اعتقادى به قانومنند شدن روابط
جنىس و اكتفاء به يك همرس قانوىن و خوددارى از روابط جنىس آزاد ،ناپاك و
غريقانوىن!!
قبل از اين كه به اين اعرتاض پاسخ مرشح ارائه كنيم از معرتضين مى پرسيم:
اگر احياناً تعداد زنان در يك جامعه (به گونه طبيعى و يا در نتيجه حوادث غري
مرتقبه) بيشرت شود؛ مشكل نياز جنىس اين زنان چگونه حل خواهد شد؟!! چه
پيشنهادى داريد و از كدام راه حل حاميت خواهيد كرد؟!! منى توان از كنار اين
پرسش با ىب اعتناىئ گذشت و جواب علمى و مقنع براى آن نداشت .قرآن به اين
پرسش؛ جواب دقيق و علمى ارائه كرده و موضوع جواز تعدد زوجات را زماىن و در
محىل به بحث گرفته كه مسلامنان با مشكل ايتام و بيوه ها مواجه شدند ،درست
بعد از آغاز جنگها و شهادت عده اى زيادى از مسلامنان .بايد راه حىل براى اين
معضله ارائه منوده و براى رفع نيازمندى هاى ماىل و جنىس بيوه ها و رسپرستى
مطمنئ از ايتام برنامه اى وضع مى كرد .در چنين مرحله اى بود كه جواز تعدد
زوجات صادر گرديد .بياييد در برابر آياىت درنگ كنيم و رهنمودهايش را به بحث
بگرييم كه به اين موضوع پرداخته ،آيات مربوط اين جواز اينها اند:
ْ
ۡ ۡ ََ ُ ۡ
ۡ َ َ َٰ َ َٰ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ
َ َ َ ۡ َ َٰ َ ُ َ َٰ َ
اب لكم ِمن ٱلنِسا ِء مثني وثلث
ِإَون خِفتُ ۡم أال تق ِس ُطوا فِي ٱليتمي فٱنِكحوا ما ط
َٰ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ ُ ْ َ َٰ َ ً َ َ َ َ ۡ َ َ َٰ ُ َ َٰ َ َ ۡ َ َ َ َ ُ ُ ْ
َو ُر َب َع ۖ فإِن خِفتُ ۡم أال تع ِدلوا ف َوحِدة أ ۡو ما َملكت أيۡمنُك ۡم ذل ِك أدن ٰٓي أال تعولوا *
النساء3 :
و اگر از عدم عدالت تان در باره يتيامن ترسيديد؛ از ميان زناىن كه مورد پسندتان
هستند با دو دو ،سه سه و چهار چهار ازدواج كنيد .و اگر از اين ترسيديد كه عدالت
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را مراعات نخواهيد كرد؛ پس يىك باشد و يا آنچه مالكش هستيد (از زمره كنيزان)،
اين (كار) به آن نزديكرت است كه كجروى و ستم نكنيد.
چنانچه مشاهده مى كنيد در اين رهنمود قرآن؛ هم ازدواج با بيش از يك زن
به (عدالت) مرشوط شده و هم اكتفاء بر يك زن ،بيم از عدم مراعات عدالت نيز به
صيغه عام آمده و تنها به مراعات عدالت ميان زنان محدود نگرديده ،به صيغه عام
گفته شده :اگر از اين ترسيديد كه عدالت نخواهيد كرد ...بايد بنگريم كه معنى
دقيق اين رهنمود قرآىن چيست .چه زماىن نكاح با بيش از يك زن جائز است و چه
زماىن اكتفاء بر يك زن مقتضاى اين رهنمود و مسئوليت يك مسلامن و مبتنى بر
عدالت .پاسخ دقيق به اين پرسشها ايجاب مى كند كه اين آيه مباركه را با متعن و
تأمل هر چه بيشرت به بحث بگرييم.
رهنمودهاى ظاهر و رصيح اين آيه مباركه اينها اند:
• اگر ايتام به رسپرستى وىل و كفيىل مانده اند كه نكاح ميان شان جائز باشد؛
چون فرزند عم و عمه ،در اين صورت وىل يتيم زماىن مى تواند او را به نكاح خود
درآورد كه مصلحت يتيم مطمح نظرش بوده ،مرتكب ىب عدالتى نشود و قصدش
ترصف اموال يتيم نباشد.
• اگر از ىب عدالتى بيم داشت و چنين نكاح موجب اتالف حقوق يتيم مى شد
بايد از آن خوددارى كند و در عوض از ميان ديگر زنان همرسى براى خود انتخاب
منايد.
• اما اين زنان ديگر كدام ها اند؟ با يتيم رابطه و تعلقى دارند يا نه؟ ذكر هر دو
در كنار هم و در يك آيه نشان مى دهد ميان اين ايتام و اين زنان حتامً پيوند و
ارتباطى وجود دارد .مى دانيد كه اساىس ترين و مهمرتين كمك به ايتام اين است كه
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خود و مادران شان كفيل و متوىل داشته و ىب رسپرست منانند ،كىس مادر بيوه اش را
نكاح كند؛ با اين نكاح از جانبى خألى پر خواهد شد كه يتيم با از دست دادن
پدرش با آن مواجه است ،از جانبى ديگر مشكل بيوه ها حل خواهد شد .بدون شك
كه اين ظلم و ىب عدالتى است كه پدر يتيمى در راه اسالم به شهادت برسد و يا به
مرگ طبيعى مبريد؛ در نتيجه هم فرزندان او ىب رسپرست مبانند و هم همرسش ،نه
كىس در قبال ايتام احساس مسئوليت كند و نه در برابر بيوه ها ،راه حل مناسب و
عادالنه مشكالت ايتام و بيوه ها اين است كه بيوه ها به نكاح درآورده شوند .ذكر
جواز تعدد زوجات در ضمن بحث در باره ايتام همين مطلب را افاده مى كند كه
اين جواز در اصل غرض حل اين مشكل بوده است .از سنت پيامرب عليه السالم و
عمل صحابه همين را مى آموزيم ،كه پس از هر جنگ؛ نخستين موضوعى كه به آن
اهتامم منوده اند؛ حل مشكل بيوه ها و ايتام همرزمان شهيد شان بوده ،به پيامنه
اى كه حتى در ميدان جنگ اين تصميم گرفته مى شد كه چه كىس مسئوليت
رسپرستى ايتام و بيوه كدام شهيد را به عهده مى گريد .همرسان پيامرب عليه السالم
جز عائشه رىض اللّٰه عنها همه بيوه اند.
• مى دانيم كه تعداد زنان در هر كشور و هر جامعه اى بيش از مردان است،
عادتاً تولد دخرتان بيش از پرسان است ،در جنگها اكرثاً مردها كشته مى شوند،
همواره كشورهاى دخيل در جنگ با مشكل بيوه ها و عدم توازن و تعادل در شامر
مردان و زنان و بيشرت شدن تعداد زنان مواجه مى گردند ،در سالهاى تجاوز نريوهاى
شوروى بر افغانستان حدود يك و نيم مليون افغان به شهادت رسيدند ،كه اكرثيت
شان مردها بودند ،در جنگ ايران و عراق تقريباً يك مليون ايراىن كشته شدند كه
اكرثيت شان مردها بودند .از آنان كه بر جواز تعدد زوجات در اسالم اعرتاض دارند
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مى پرسيم :اين مشكل بزرگ اجتامعى در اين دو كشور چگونه و با چه نسخه اى
حل خواهد شد؟ از طريق نسخه غرىب و جواز زنا و روابط آزاد جنىس؟ يا با نسخه
شيعى و جواز متعه و نكاح موقت؟! يا از طريق جواز تعدد زوجات؟ عواقب وخيم
و پيامدهاى خطرناك روابط آزاد جنىس امروز از هيچكىس پنهان نيست ،همه مى
دانند كه اين پديده شوم و مخالف فطرت انساىن چه مصيبتها و آفتهاىى را براى
جامعه انساىن باعث شده است!! بيامرى خطرناك ايدز زاده همين بيامرى است،
امروز محققين علوم اجتامعى و دكتوران و طبيبان امراض جسمى و رواىن ،روابط
آزاد جنىس را مايه ناهنجارى هاى بزرگ اجتامعى و منشأ بيامرى هاى عالج ناپذير
انساىن مى خوانند ،معتقد اند كه اكرث جانيان خطرناك هامنهايى اند كه از پرورش در
آغوش مادر مهربان محروم مانده اند ،دست ترحم پدر بر رسش كشيده نشده ،كىس
را نيافته كه عاطفه و ترحم صادقانه ،دلسوزى و محبت راستين را از او آموخته
باشد ،متالىش شدن بنياد خانواده و فرار غرىب ها از تشكيل خانواده؛ با متامى عواقب
بد و وخيمى كه با خود دارد ،از همين جا نشأت كرده است .ايران نتوانست مشكل
ناىش از ازدياد شامر زنان نسبت به مردان را از راه نكاح موقت و متعه و صيغه حل
كند ،هر چند بيش از صد هزار زن ايراىن از سوى افغانهاى مقيم ايران به نكاح گرفته
شدند؛ اما مشكل تا هنوز به حال خود مانده .راه حل يگانه اين مشكل هامن است
كه رشيعت اسالمى ارائه كرده و در اين آيه مباركه انعكاس يافته است .اسالم نه تنها
در چنين رشائطى اين نكاح را جائز خوانده بلكه آن را نشانه همت و مروت و
احساس مسئوليت در برابر بيوه ها و دلسوزى نسبت به ايتام خوانده .اما در كنار
آن مى گويد :نكاح با بيش از يك زن بايد مطابق تقاضاى عدل باشد و اكتفاء به يك
همرس نيز برخاسته از عدالت خواهى و اجتناب از ظلم و ىب عدالتى.
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در حاىل كه اسالم حق انتخاب همرس را به زن داده و موافقه زن را رشط اساىس
نكاح مى خواند؛ چه مجاىل براى اعرتاض بر جواز تعدد زوجات باقى مى ماند؟!! ،اگر
زىن منى خواهد به نكاح كىس در آيد كه همرس ديگر نيز دارد هيچ كىس منى تواند او
را وادار به اين كار كند.
آيا كساىن كه در كنار يك همرس قانوىن؛ ده ها رابطه غري مرشوع و غري قانوىن
جنىس را مباح و غري قابل اعرتاض مى خوانند؛ حق اين را دارند كه بر جواز تعدد
همرسان قانوىن در اسالم اعرتاض كنند؟!! آيا كمونيستها حق چنين اعرتاىض را دارند
در حاىل كه آنها تشكيل خانواده را از بقاياى جامعه غريكمونيستى و مردود مى
خوانند و آن را شبيه (ملكيت فردى) مى گريند و باور دارند كه بساط متامى
ملكيتهاى فردى به شمول (خانواده و ملحقات آن) بايد برچيده شود ،بايد خانواده
منحل گرديده و جاى آن به روابط آزاد جنىس تخليه شود ،اوالد (مال) خانواده نه
بلكه (مال) جامعه تلقى شوند ،مسئوليت پرورش آنان به دوش دولت باشد نه پدر و
مادر ،به جاى آغوش خانواده بايد در كودكستان پرورش يابند ،پرورش شان در
خانواده احساسات و افكار غلط و غري كمونيستى (ملكيت فردى) را در آنان باعث
مى شود؟!!!
اما در رابطه به تعدد زواجات پيامرب عليه السالم بايد عرض كنم :به همه
هويداست كه رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه و سلم در بيست و پنج سالگى خديجه
رىض اللّٰه عنها را كه بيوه بود و سنش چهل سال به نكاح گرفت ،تا وفات او همرسى
ديگر نداشت ،تا پنجاه سالگى به يك همرس اكتفاء كرد ،پس از وفات خديجه رىض
اللّٰه عنها؛ سوده رىض اللّٰه عنها را كه او نيز بيوه نكاح كرد ،سوده در زمره نخستين
كساىن بود كه بر پېامرب عليه السالم اميان آوردند ،يكجا با همرس قبىل اش به حبشه
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حجرت منود ،و دشوارى هاى جانكاه حجرت را تحمل كرد ،نه مال داشت و نه جامل،
امتيازش اميان قوى و قرباىن در راه اميان بود .پيامرب عليه السالم تنها يك همرس غري
بيوه داشت ،بقيه همه بيوه بودند ،در هر يىك از اين ازدواج ها مصلحت بزرگ
اجتامعى مطمح نظرش بود ،شايد چگونگى نكاح حفصه رىض اللّٰه عنها اهداف و
انگيزه هاى يقيه ازدواجها را براى تان روشن كند:
حفصه رىض اللّٰه عنها دخرت عمر رىض اللّٰه عنه بود ،شوهر قبىل اش در جنگ
بدر رشكت داشت ،به مرگ طبيعى وفات كرد ،عمر رىض اللّٰه عنه؛ نزد رفقايش ابوبكر
رىض اللّٰه عنه و عثامن رىض اللّٰه عنه رفت و از هر يىك جدا جدا خواست كه حفصه
را به نكاح بگريد ،اما بنابر معاذير شان نتوانستند او را در حل اين مشكل يارى كنند،
عمر رىض اللّٰه عنه مشكل را با پيامرب عليه السالم در ميان گذاشت و او به اين دليل
با نكاح حفصه رىض اللّٰه عنها توافق كرد تا از اين طريق يىك از همراهان مخلصش را
در حل مشكىل كمك كند كه ديگران حل نكردند.
همچنان زينب رىض اللّٰه عنها كه شوهرش در جنگ بدر به شهادت رسيد ،بيوه
كالن سن بود ،در انجام كارهاى خرييه به حدى مشهور بود كه همه او را به نام
(مادر محتاجان) ياد مى كرد ،پيامرب عليه السالم به اين خاطر او را به نكاح خود
پذيرفت كه از جانبى همدردى اش با يىك از مجاهدان مخلص را نشان داده و
چگونگى وفا دارى مؤمنان به همديگر را به منايش بگذارد و از سوى ديگر مشكل
انسان صالح ،خيري و مؤمنى چون زينب رىض اللّٰه عنها را حل كرده باشد .اين مادر
نيكوكار مؤمنان و محتاجان فقط دو سال ديگر زنده بود.
همچنان ام سلمه رىض اللّٰه عنها از زمره اينها بود 6 ،اوالد داشت ،شوهرش در
جنگ احد زخم برداشت ،در جنگ ديگر زخمش باز و به مرگش منتج شد ،پيامري
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عليه السالم از خرب مرگ او به پيامنه اى اندوهگين شد كه اشكش ريخت ،چهار ماه
بعد از وفات او كىس را نزد ام سلمه فرستاد و از او خواستگارى كرد ،او عذرش را
اين گونه پيش كشيد :من كالن سنم ،اوالد زياد دارم ،منى خواهم باعث اذيتت شوم.
اما پيامرب عليه السالم مى خواست با اين نكاح؛ اسوه فراموش ناشدىن از چگونگى
وفادارى نسبت به برادران همرزم و همسنگر شان و رسپرستى از بيوه ها و ايتام را
در جلو پريوان خود بگذارد .ام سلمه را قناعت داد و اين نكاح انجام شد!! متامى
ازدواجهاى پيامرب عليه السالم از اين نوع و با چنين انگيزه هايى انجام يافته.
در اين ازدواجها يىك ديگر از مصلحت هاى بزرگ مضمر بود ،و آن اينكه از
طريق ازواج مطهرات پيامرب عليه السالم خيىل از بخشهاى دين؛ مخصوص ًا بخشهاى
مربوط به امور خانوادگى؛ به سائر مسلامنان رسيده ،هر يىك از آنان حيثيت معلم و
مدرس را براى ديگران داشت .اگر شام به كتب روايات مراجعه كنيد؛ در هر صفحه
اين كتب رواياىت را خواهيد يافت كه از اين معلمين و مدرسين روايت شده ،در
زمره آنان عائشه رىض اللّٰه عنها را در بلندترين قله مشاهده خواهيد كرد ،از او
شخصيتى ساخته شد كه تاريخ برشيت نظري او را كمرت بخود ديده.
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چرا اسالم بردگى را لغو نكرد؟
اين نيز يىك ديگر از اعرتاضات است كه قرآن چرا بردگى را چون سود ،رشاب و
قامر با الفاظ قاطع و واضح تحريم نكرد ،بردگى خالف عدالت و مغاير برابرى و
مساوات ميان انسانها و نشانه نظام هاى ظاملانه طبقاىت است ،اسالم از جانبى بر
عدالت و برابرى ميان انسانها تأكيد دارد و از سوى ديگر داشنت برده و كنيز را جائز
شمرد؟!!
در پاسخ اين اعرتاض بايد گفت :دينى كه قبل از همه و براى نخستين بار در
تاريخ برشيت؛ بردگى را از ميان برد اسالم است ،اسالم در مدت زماىن كمرت از نيم
قرن نه تنها بساط بردگى را در قلمرو گسرتده خالفت اسالمى؛ از مليزيا تا اسپانيا؛ به
گونه كامل برچيد ،بلكه در دامنش از همين نسل برده ها؛ تعداد زيادى از بردگان
ديروز؛ به شخصيتهاى نامور تاريخ تبديل و جايگاه فرمانروايان رسزمين هاى فراخ و
فرماندهان سپاههاى فاتح و رسبلند را گرفت؛ اسالم زماىن شعار لغو بردگى و نداى
برابرى انسانها را بلند كرد كه غرب در مجموع به شمول امريكاى امروزى شاهد
بدترين برده دارى بودند ،امريكا و اروپا در حدود سه قرن قبل از امروز و بيش از
هزار و دو صد سال بعد از اسالم؛ به لغو بردگى پرداختند!! قبل از اين غرىب ها از
تصور آن نيز عاجز بودند و به خيال شان خطور منى كرد كه بردگى مردود است و
انسانها با هم برابر اند!! در امريكا؛ در زمان رئيس جمهور ابرهام لينكلن بردگى لغو
گرديد ،اما آزادى برده ها چيزى بيش از جمالت سياه بر ورقه اى سفيد نبود ،با
وجود اين اعالن؛ بردگى تا سالهاى متامدى ادامه داشت ،حتى تعداد زياد برده ها
پس از آزادى به بادران قبىل شان برگشتند و بردگى را بر آزادى ترجيح دادند ،براى
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آنكه نه ذهناً براى زندگى آزاد آماده بودند و نه لوازم و رشائط زندگى آزاد براى آنان
در جامعه آن وقت امريكا فراهم شده بود .اگر حقائق تاريخى را در جلو خود
بگذاريم؛ خواهيم ديد كه برده هاى جامعه امريكايى نخست به بزرگران وابسته به
زمين و در خدمت زمينداران و فيوداالن تبديل شدند؛ كه يكجا با زمين خريده و
فروخته مى شدند و از يك دست به دست ديگر انتقال مى يافتند و سپس با تغيري
شكل نظام فيوداىل به رسمايه دارى (بورژوازى) اين برده هاى وابسته به زمين به
كارگراىن تبديل شدند كه حاصل عرق ريزى ها و آبله هاى دست شان در كيسه
صاحبان فابريكه ها مى ريخت .كىس شعار آزادى برده ها ،برزگران و كارگران در
نظام هاى رسمايه دارى را عنوان خواهد كرد و به آزادى آنان باور خواهد كرد كه نه
معنى و مفهوم آزادى را درك مى كند و نه ذائقه آزادى حقيقى را چشيده.
بايد متوجه باشيم كه بردگى دو منشأ عمده و اساىس داشت -1 :بردگى موروىث
كه ريشه در دل تاريخ داشت ،از نسىل به نسىل ديگر انتقال يافته ،نسىل كه به نام
برده ها شناخته مى شد و بردگى از ذاتيات اين نسل؛ حقريتر و پست تر از ديگران و
سزاوار بهره كىش -2 .بردگى ناىش از حوادىث چون جنگ و قحطى ،در نتيجه جنگها
عده اى به اسارت مى رفتند و از همينجا به بردگى كشانده مى شدند ،عده اى ديگر
را فقر و گرسنگى و ترس از مرگ واميداشت تا به بردگى تن دهند.
اسالم در رابطه به لغو بردگى موروىث از هامن ابتداى دعوت و با الفاظ قاطع و
رصيح گفت :انسانها همه باهم برابر و برادر اند ،از يك نسل و نژاد ،هيچ انساىن
برتر يا حقري تر از انساىن ديگر نيست ،برده را برده نخوانيد بلكه دوست و برادر خود
خطاب كنيد ،هيچ كىس حق ندارد انسان آزاد را به بردگى بكشد .اسالم براى برچيدن
بساط اين نوع بردگى اين رهنمودهاى سازنده و حكيامنه را داشت:
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• به برده ها و برده داران گفت :شام با هم برابر و برادر ايد ،اعضاء يك خانواده
و فرزندان يك جد و جده.
• به مسلامنان امر كرد تا برده را به نام برده ياد نكنند ،بلكه برادر خود بخوانند،
او را به كارى باالتر از توانش مكلف نكنند ،او را رشيك سفره خود بگريند و از غذاى
خود به او بدهند.
• كنيزها را به نكاح خود درآوريد ،از چنين نكاحى عار نداشته باشيد ،بدون نكاح
نيز مى توانيد با آنان مبارشت جنىس داشته باشيد ،چون از اين راه به يىك از
نيازمندى هاى طبيعى و انساىن شان جواب گفته مى شود ،اما اگر آنان عالقه اى به
اين مبارشت نداشتند؛ مزاحم شان نشويد و مجبور شان نكنيد.
• اين دستور را داد كه پس از اين هيچ كىس حق ندارد انسان آزاد را به بردگى
بكشد .اين دستور در حقيقت اعالن لغو بردگى و گام نخست و اساىس در جهت
برچيدن بساط بردگى بود!!
• براى آزادى برده هاى موجود در جامعه از جانبى به گونه عام به مردم گفت:
آزاد ساخنت برده ها بزرگرتين كار ثواب و باعث خوشنودى پروردگار تان است و از
سوى ديگر و به گونه خاص فرمود :هر ىك مرتكب اين و آن گناه شد كفاره اش آزادى
غالم و برده است.
• به باداران برده ها هدايت داد :اگر كدام برده تان خواستار آزادى بود؛ يا او را
مجاىن و بدون معاوضه و محض براى كسب رضاء پروردگار تان آزاد كنيد و يا در
برابر معاوضه مناسب و كار و خدمت خاىص؛ چون آموزش حرفه و فن خاىص به
عده اى از مسلامنان.
• حكومت اسالمى را مكلف كرد كه بخىش از ثروت و رسمايه بيت املال را به
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آزادى برده ها اختصاص دهد.
همين تدابري حكيامنه باعث شد كه نه تنها در مدت كوتاهى؛ در متامى
رسزمينهاى تحت سلطه خالفت اسالمى؛ ريشه خبيثه بردگى بخشكد بلكه از برده
هاى مظلوم ديروز شخصيتهاى بزرگ و تاريخ ساز ساخته شود ،كه هر يىك زمامدار و
فرمانرواى كشورهاى بزرگى شد .و اين همه در حاىل كه بازار بردگى در متامى اروپا،
امريكا و بقيه كشورهاى غري اسالمى گرم بود و براى هيچ كىس؛ حتى علمربداران
حقوق انساىن؛ شعار هاى برابرى ميان انسانها و آزادى برده ها باوركردىن و پذيرفتنى
نبود!!
اما اين كه چرا اسالم پس از پريوزى هاى چشمگري و تسلط بر متامى حجاز
بردگى را تحريم ننمود و آزادى متامى برده ها را اعالن نكرد ،جواب اين پرسش را
بايد نخست در ظروف و رشائط اجتامعى آن وقت و سپس در چگونگى روش خاص
اسالم در معالجه معضالت اجتامعى و حل مشكالت انساىن جستجو كرد .اسالم براى
حل برخى از اين معضالت؛ اين روش را برگزيده است كه به گونه تدريجى و مرحله
وار به حل و معالجه آن مى پردازد ،نخست ذهنيتها را براى تغيري و دگرگوىن آماده
مى منايد ،رشائط الزم را در جامعه فراهم مى كند ،كارهاى مقدماىت را انجام مى
دهد ،ريشه ها را يىك پى ديگر قطع مى كند ،منشأ آن را از ميان مى برد و در پايان
شجره خبيثه اين بيامرى و فتنه را از بيخ و بن مى كشد .در رابطه به رشاب و قامر
همين اسلوب را بكار گرفت ،بساط آن را به گونه تدريجى جمع كرد ،در مورد بردگى
همين اسلوب را اختيار كرد ،و موفقيتهايى داشت كه تا حال هيچ ايديولوژى ،دين و
مذهبى به آن نائل نشده .اسارتها و بردگى هاى ناىش از جنگ را بايد زماىن لغو كند
كه بساط منشأ آن (جنگها) برچيده شود ،چنين كارى به خامته جنگ وابسته است و
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به توافق جهاىن نياز دارد ،قطعاً درست نيست و اسالم منى توانست و نبايد به طور
يك جانبه و قبل از توافق طرف هاى درگري با اسالم به لغو آن مى پرداخت.
ُ ْ َ َ َ ّٰ َ َ ْ
َ َٰ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ
وب إِليْك
سبحانك اللهم َوبِحم ِد َك ،أشهد أن ال إِله إِال أنت أستغفِرك وأت
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