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بسم هللا الرحمن الرحیم
بسیار مىشود كه مردم ،عملى را كه مىكنند و یا مىخواهند آغاز آن كنند ،عمل
خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مىكنند ،تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز
آبرویى و احترامى به خود بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن
بـه میـان مىآیـد ،به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.
این معنا در كالم خداىتعالى نیز جریان یافته ،خداىتعالى كالم خود را به نام خود
كه عزیزترین نام است آغاز كرده ،تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و
مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در
اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده ،نشان وى را
بدان بزند ،تا عملش خدایى شده ،صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن
اعمال ،خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند ،چون به نام
خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد( ... )1و
« من به نام خدا آغاز مىكنم! »
 -1الـمیزان ج  ،1ص .26
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 -1قرآن قانون علیت عمومى را مىپذیرد.
 -2قرآن حوادث خارق عادت را مىپذیرد.
 -3انتساب حوادث مادی به علل مادی و به خدا
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 -5انتساب معجزات به نفوس انبیاء و به خدا
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بحث فلسفى درباره:معجزه
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مقدمه مؤلف
ـر ٌ
آن َكـــریــ ٌم
اِنَّــهُ لَقُ ْ

ب َم ْكنُ
ـــــون
فـى ِكتــا ٍ
ٍ
ســهُ اِالَّ ا ْل ُم َ
ـــرو َن
ال یَ َم ُّ
ط َّه ُ

« این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! »
« در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! »
« كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »
( 77ـ  /79واقعه)

این كتاب به منزله یك «كتاب مرجع» یا فرهنگ معارف قرآن است
كه از «تفسیر المیزان» انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع ،طبقهبندى شده است.
در یک « طبقه بندی کلی» از موضوعات قرآن كریم در تفسیر المیزان
قریب  77عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع ،عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر
گرفته شد .هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید .هرفصل نیز
به سرفصلهایى تقسیم شد .در این سرفصلها ،آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان
انتخــاب و پس از تلخیص ،به روال منطقى طبقهبندى و درج گردید ،به طورى كه خواننده
جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفتانگیز آیات و معارف قرآن
عظیم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن
کریم به عمل آورده است .آخرین مجلد منتخبی خالصه از  21جلد قبلی است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و
قطع های مختلف آماده شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  22رسید .در قطع جیبی
نیز چند بخش از هر کتاب اصلی ،عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به 77
جلد رسید.
کتاب حاضر یکی از  77جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار ،مقدمه
ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی ،در آن تکرار نشده است.
 ...و همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده
شده ،ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت
اسالم در سراسر جهان پخش کرده است .روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
و نیز ...همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،
سال های طوالنی یار راه متحمل من بود ...سائل فاتحه و یاسین است!

سید مهدی ( حبیبی) امین
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فصل اول

بررسی هائی پیرامون

قرآن و کتاب
كتاب در اصطالح قرآن به چه معناست ؟
« أُولَئك الَّ ِذینَ َءات َ ْینَ ُه ُم ا ْل ِكتَب َو ال ُحك َم َو النُّبُ َّوةَ »!...
«آنان كسانى بودند كه كتاب و حكم و نبوت به ایشان داده بودیم ،پس اگر این قوم
به آن كافر شوند ،ما قومى را كه هرگز كافر نشوند بر گماریم!»( /84انعام)
امروز وقتى ما لفظ «كتاب» را مىشنویم اولین معنایى كه از آن به ذهن ما تبادر
مىكند همان صحیفهاى است كه پارهاى از مطالب در قالب خطوط دستى و یا چاپى در آن
گنجانیده شده است و لیكن از آنجایى كه هر لغتى را به مالحظه افاده معنا و به خاطر تفهیم
اغراض وضع نمودهاند ،اهل هر زبانى به خود اجازه دادهاند كه پا را از چاردیوارى معناى
اولى هر لغت فراتر گذاشته و لغت را در اشباه و نظایر آن معنا نیز استعمال كنند.
به همین اعتبار نیز كتاب را كه معناى متبادریش نوشته قلمى است توسعه داده و
آنرا به هر چیزى كه معانى را ضبط نماید  ،اطالق كردهاند  ،تا آنجا كه كتاب محفوظ در
ذهن را هم با اینكه صفحه و لوحى نداشته و با قلمى نوشته نشده است كتاب گفتهاند .
این توسع  ،در كالم خداى تعالى هم جریان یافته و در قرآن كریم به وحى انبیاء و
مخصوصا آن وحیى كه متضمن شریعت است اطالق كتاب شده و همچنین در آن حقیقت
آسمانى كه حوادث و وقایع جارى را ضبط مىكند استعمال شده است  ،از آن جمله فرموده:
« كتاب انزلناه الیك مبارك !» (/29ص) و نیز فرموده:
« ما اصاب من مصیبة فى االرض و ال فى انفسكم اال فى كتاب من قبل ان نبراها!»
(/22حدید) و نیز فرموده:
« و كل انسان الزمناه طائره فى عنقه و نخرج له یوم القیمة كتابا یلقیه منشورا ،
اقرا كتابك !» (/13اسرا)
این سه آیه نمونهاى از سه قسم اطالقى است كه قرآن كریم در لفظ كتاب كرده و به
استثناى چند آیه كه اینك در اینجا ذكر مىكنیم و ظاهر در نوشته به قلم است  ،در هیچ جاى
قرآن كتاب بر معناى دیگرى غیر از آن سه معنا اطالق نشده است .
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آن چند آیه عبارتند از:
« و كتبنا له فى االلواح من كل شىء موعظة و تفصیال لكل شىء!»(/145اعراف)
« و القى االلواح و اخذ براس اخیه!»(/150اعراف) و آیه:
« و لما سكت عن موسى الغضب اخذ االلواح و فى نسختها هدى و رحمة للذین هم
لربهم یرهبون!»(/154اعراف)
قسم اول:
كتابهایى است كه مشتمل بر شرایع دین بوده و بر انبیا علیهم السالم نازل مىشده
 چنانكه در سطور قبل گذشت  -مانند كتابى كه بر نوح علیهالسالم نازل شده و آیه:« و انزل معهم الكتاب بالحق!» (/213بقره)به آن اشاره مىنماید.
و كتابى كه بر ابراهیم و موسى علیهماالسالم نازل شده و آیه:
« صحف ابراهیم و موسى!» (/19اعلی)
از آن به صحف تعبیر كرده و كتاب انجیل كه در آیه:
« و آتیناه االنجیل فیه هدى و نور!»(/46مائده)
اسم برده شده و كتاب محمد صلىهللاعلیهوآلهوسلّم كه آیات:
« تلك آیات الكتاب و قرآن مبین!»(/1حجر)
« رسول من هللا یتلوا صحفا مطهرة! فیها كتب قیمة!»(2و/3بینه)
« فى صحف مكرمة! مرفوعة مطهرة! بایدى سفرة ! كرام بررة!»
(13تا/16عبس)
« نزل به الروح االمین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربى مبین!»
(193تا/195شعرا)
بدان اشاره مىنماید .
قسم دوم:
كتبى است كه اعمال بندگان را از نیكى و بدى ضبط مىكند و آیات راجع به آن چند
قسم است:
 -1در بعضى از آیات  ،كتابى كه در آن ذكر شده كتابى است مختص به فرد فرد
نفوس بشر  ،مانند آیه:
« و كل انسان الزمناه طائره فى عنقه و نخرج له یوم القیمة كتابا!»(/13اسرا)
و آیه:
« یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء !»(/30ال
عمران)
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و آیاتى دیگر .
 -2بعضى دیگر آیاتى است كه مراد از كتاب در آنها كتابى است كه اعمال امتها
را ضبط مىنماید ،مانند آیه:
« و ترى كل امة جاثیة كل امة تدعى الى كتابها!»(/28جاثیه)
 -3بعضى دیگر آیات راجع به كتبى است كه جمیع مردم در آنها مشتركند  ،مانند
آیه:
« هذا كتابنا ینطق علیكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون!»(/29جاثیه)
البته این در صورتى است كه خطاب در این آیه خطاب به همه مردم باشد.
این قسم از كتابهاى مذكور در قرآن به اعتبار منقسم شدن مردم به دو دسته
نیكوكاران و زشتكاران طور دیگر نیز تقسیم شده:
 -4و آن تقسیم اینگونه كتابها است به كتاب فجار و كتاب ابرار كه در آیه زیر آمده:
« كال ان كتاب الفجار لفى سجین! و ما ادریك ما سجین كتاب مرقوم!» تا آنجا كه
مىفرماید «:كال ان كتاب االبرار لفى علیین! و ما ادریك ما علیون! كتاب مرقوم!
یشهده المقربون!»(7تا9و18تا/21مطففین)
قسم سوم:
كتبى است كه جزئیات نظام عالم و حوادث واقعه در آن را ضبط مىكند.
از بعضى آیات برمىآید كه این كتابها نیز چند نوعند:
 -1یكى آن كتابى كه مطالب نوشته شده در آن به هیچ وجه تغییر نمىپذیرد ،مانند
كتاب مذكور در آیه:
« و ما یعزب عن ربك من مثقال ذرة فى االرض و ال فى السماء و ال اصغر من ذلك
و ال اكبر اال فى كتاب مبین!» (/61یونس)و آیه:
« و كل شىء احصیناه فى امام مبین!» (/12یس) و آیه:
« و عندنا كتاب حفیظ!»(/4ق) و آیه:
« لكل اجل كتاب !»(/38رعد)
البته این آیه مخصوص حوادث ال یتغیر نیست و لیكن اطالقش این قسم حوادث را
هم شامل مىشود  ،چون اجلها دو قسمند یكى اجلهاى ال یتغیر و یكى آن اجلهایى كه قابل
تغییر هست .
و به هر حال احتمال دارد این نوع كتاب هم خود دو قسم باشد:
 یكى كتاب عامى كه حافظ جمیع موجودات و حوادث جارى است. و دیگر كتاب خاصى كه مخصوص به یك یك موجودات و مشتمل بر حوادثهر موجود مىباشد ،آیهاى كه در آخر ایراد شد و همچنین آیه:
« و ما كان لنفس ان تموت اال باذن هللا كتابا مؤجال!»(/145ال عمران)
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و همچنین آیات كریمه دیگرى كه مشابه آن دو است به این احتمالى كه دادیم اشاره
دارد.
 و یكى دیگر كتبى كه قلم خوردن و محو و اثبات در آن راه دارد  ،همچنانكه آیه: « یمحو هللا ما یشاء و یثبت و عنده ام الكتاب!»(/39رعد)به وجود چنان كتبى داللت دارد .
این فهرست معانیى بود كه از آیات قرآنى راجع به كتاب استفاده مىشود و اما بحث
از هر كدام از اقسام نامبرده كتاب  ،موكول است به محلى كه مناسب آن معنا پیش آید و از
خداى یگانه یارى مىخواهیم!
المیزان ج  7 :ص 350 :

مقدمه تفسیری در :نزول تدریجی قرآن
اس عَلى ُم ْك ٍ
ث َو نَ َّز ْلنَهُ ت َ ِنزیالً!»
« َو قُ ْر َءانا ً فَ َر ْقنَهُ ِلت َ ْق َرأَهُ عَلى النَّ ِ
« و قرآن را به تدریج فرستادیم تا آن را به تدریج براى مردم بخوانى و آن را نازل
كردیم نازل كردنى كامل!» (/106اسری)
لفظ آیه فوق با صرفنظر از سیاق آن تمامى معارف قرآنى را شامل مىشود و این
معارف در نزد خدا در قالب الفاظ و عبارات بوده كه جز به تدریج در فهم بشر نمىگنجد ،
لذا باید به تدریج كه خاصیت این عالم است نازل گردد تا مردم به آسانى بتوانند تعقلش كرده
حفظش نمایند و بر این حساب آیه شریفه همان معنایى را مىرساند كه آیه:
« انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون! و انه فى ام الكتاب لدینا لعلى حكیم!»
(3و/4زخرف) در مقام بیان آن است.
و نزول آیات قرآنى به تدریج و بند بند و سوره سوره و آیه آیه ،به خاطر تمامیت
یافتن استعداد مردم در تلقى معارف اصلى و اعتقادى و احكام فرعى و عملى آن است و به
مقتضاى مصالحى است كه براى بشر در نظر بوده و آن این است كه علم قرآن با عمل به
آن مقارن باشد و طبع بشر از گرفتن معارف و احكام آن زده نشود  ،معارفش را یكى پس
از دیگرى درك نماید تا به سرنوشت تورات دچار نشود  ،كه به خاطر اینكه یكباره نازل
شد ،یهود از تلقى آن سر باز زد و تا خدا كوه را بر سرشان معلق نكرد حاضر به قبول آن
نشدند .
این آن معنائى است كه از نظر لفظ آیه با قطع نظر از سیاق استفاده مىشود و لیكن
از نظر سیاق آیات قبلى كه در آن سخنى چون «:حتى تنزل علینا كتابا نقرؤه!»(/93اسرا)
وجود داشت كه پیشنهاد كرده بودند قرآن یكباره نازل شود استفاده مىشود كه منظور از
تفریق قرآن این است كه آن را بر حسب تدریجى بودن تحقق اسباب نزول سوره سوره و آیه
آیه نازل كردیم و پیشنهاد نزول دفعى در قرآن كریم مكرر حكایت شده است مانند آیه:
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« و قال الذین كفروا لو ال نزل علیه القرآن جملة واحدة!»(/32فرقان) و نیز آیه:
« یسئلك اهل الكتاب ان تنزل علیهم كتابا من السماء !»(/153نسا)
مؤید این احتمال ذیل آیه است كه مىفرماید «:و نزلناه تنزیال!»(/106اسرا)
براى اینكه تنزیل به معناى نازل كردن به تدریج است و این با اعتبار دوم
سازگارتر است تا اعتبار اول .
با این حال اعتبار دوم كه عبارت است از تفصیل قرآن و تفریق آن به حسب نزول ،
یعنى نازل كردن بعضى از آن را بعد از بعضى دیگر مستلزم اعتبار اول نیز هست  ،زیرا
اعتبار اول عبارت بود از این كه مقصود از تفریق قرآن تفریق معارف و احكامش باشد نه
تفریق آیات و سورهاش .
اگر هم منظور از تفریق معناى دوم باشد  ،معارف و احكام نیز تفریق خواهد شد ،
چون همه از یك حقیقت سرچشمه مىگیرد هم تفریق معارف و هم تفریق آیات و سورهها .
و به همین جهت خداى تعالى كتاب خود را به سورهها و سورههایش را به آیات
تفریق نمود  ،البته بعد از آنكه به لباس واژه عربى ملبسش نمود و چنین كرد تا فهمش براى
مردم آسان باشد  ،همچنانكه خودش فرموده:
« لعلكم تعقلون!»(/3زخرف)
آنگاه آن كتاب را دسته دسته و متنوع به چند نوع نموده و مرتبش كرد و سپس یكى
پس از دیگرى هر كدام را در موقع حاجت بدان و پس از پدید آمدن استعدادهاى مختلف در
مردم و به كمال رسیدن قابلیت آنان براى تلقى هر یك از آنها نازل كرد و این نزول در
مدت بیست و سه سال صورت گرفت تا تعلیم با تربیت و علم با عمل همسان یكدیگر پیش
رفته باشند .
المیزان ج  13 :ص 305 :

بحثى روایتى و قرآنى در:

فلسفه نزول تدریجی قرآن

این بحث پیرامون آیه شریفه «:و قرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث
!»(/106اسرا) است كه در سه فصل عنوان مىشود:

بحث اول -پیرامون تقسیمات قرآن كریم
كتاب الهى به اجزائى تقسیم شده كه با آن شناخته مىشود ،مانند :سى جزء و اینكه
هر جزئى  4حزب و هر حزبى  10عشر دارد و امثال آن
این تقسیمبندى است كه در قرآن كریم كردهاند  ،ولى آنچه در خود قرآن مىباشد ،
دو تقسیم است :یكى سوره و دیگر تقسیم هر سوره به چند آیه و مكرر از آندو  ،اسم برده

10

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب شصت و یکم :گفتارهای عالمه طباطبائی درباره قرآن و کتاب

مثال فرموده «:سورة انزلناها!»(/1نور) و یا فرموده «:قل فاتوا بسورة مثله!» (/38یونس)و
همچنین در غیر این دو آیه.
در لسان رسول خدا و صحابه و ائمه معصومین علیهمالسالم نیز استعمال این دو
كلمه زیاد آمده به حدى كه جاى تردید نمانده كه سوره و آیه دو حقیقت قرآنى است و این
سورهها مجموعهاى از كالم الهى است كه هر یك با « بسم هللا» آغاز شده و غرضى را بیان
مى كند و آن غرض معرف سوره است و در هیچ یك این قاعده تخلف نپذیرفته  ،مگر در
سوره برائت آن هم به حكم پارهاى از روایات ائمه اهل بیت علیهمالسالم كه در ذیل آیه «:انا
نحن نزلنا الذكر!»(/9حجر) در جلد دوازدهم المیزان ذكر نموده ایم ،تتمه آیاتى از سوره
انفال است و نیز سوره و الضحى و ا لم نشرح كه با اینكه یك سوره هستند یك بسم هللا در
وسط فاصله شده و همچنین سوره فیل و ایالف كه سوره واحدى هستند و یك بسم هللا در
وسط فاصله شده است.
البته همه این موارد استثنایى به حكم روایاتى است كه از ائمه علیهمالسالم رسیده و
شیخ آن را در تهذیب به سند خود از شحام از امام صادق علیهالسالم روایت كرده و محقق
در شرایع و طبرسى در مجمع البیان آن را به روایت اصحاب ما  -امامیه  -نسبت دادهاند .
نظیر این مطلبى كه در باره سورهها گفتیم در آیهها جریان دارد  ،زیرا در كالم
خداى تعالى آیه بطور مكرر بر قطعهاى از كالم الهى اطالق شده است  ،مانند:
« و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا!»(/2انفال) و نیز مانند:
« كتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا !»(/3فصلت)
از ام سلمه روایت شده كه گفت :رسول خدا آخر هر آیه وقف مىكرد و نیز روایت
صحیح آمده كه سوره حمد هفت آیه است و از رسول خداصلىهللاعلیهوآله وسلّم روایت شده
كه فرمود :سوره ملك سى آیه است و همچنین روایاتى دیگر كه در باره عدد آیههاى هر
سوره قرآن از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نقل شده است.
آنچه كه دقت در تقسیمبندى طبیعى كالم عرب به فصول و قطعههاى جداى از هم و
مخصوصا در كلمات مسجع آن و نیز آنچه كه تدبر در روایات وارده از رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و اهلبیتش در خصوص عدد آیات وارد شده اقتضاء مىكند  ،این
است كه یك آیه از قرآن كریم یك قطعه از كالم خداست كه حقش این است كه بر آن یك
قطعه اعتماد و تكیه نموده و در تالوت آن را  ،از قبل و بعدش جدا كرد .
و این قطعات به اختالف سیاقها و مخصوصا در سیاقهاى مسجع مختلف مىشود ،
چه بسا یك كلمه به تنهائى به خاطر سجع آخرش یك آیه به حساب آید  ،مانند كلمه«:
مدهامتان  -دو برگ سبز!»(/64رحمن) و چه بسا آیه دو كلمه یا بیشتر باشد  ،خواه كالم تام
باشد یا ناقص  ،مانند «:الرحمن! علم القرآن! خلق االنسان! علمه البیان!»(1تا/4رحمن) و
مانند «:الحاقة ما الحاقة! و ما ادریك ما الحاقة!»(1تا/3حاقه) و چه بسا كه یك آیه بسیار
طوالنى باشد ،مانند آیه پیرامون قرض دادن و گرفتن كه آیه  282از سوره بقره است .
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بحث دوم  -پیرامون عدد سورهها و آیه های قرآن كریم
تعداد سورههاى قرآن ،صد و چهارده عدد است و بر همین عدد  ،قرآنهاى موجود
در میان مسلمین تدوین شده و این قرآنها مطابق قرآنى است كه عثمان جمعآورى نموده و
ما قبال از ائمه معصومین سالم هللا علیهم اجمعین نقل كردیم كه فرمودند :سوره برائت
سورهاى مستقل نیست  ،بلكه متمم سوره انفال است و همچنین و الضحى و ا لم نشرح یك
سوره و فیل و ایالف یك سوره هستند .
و پیرامون تعداد آیههاى قرآن باید گفت  :در این خصوص نص متواترى نرسیده كه
یك یك آیهها را معرفى كند و هر یك را از دیگرى متمایز سازد .
روایات محدودى هم كه رسیده به خاطر خبر واحد بودن قابل اعتماد نیستند و
روشنترین علت بر نبودن دلیل معتبر  ،اختالف اهل مكه  ،مدینه  ،شام  ،بصره و كوفه
است  ،كه در باره تعداد آیات اعداد متفاوتى ارائه كردهاند .
بعضى گفتهاند  :عدد آن شش هزار آیه است  ،بعضى دیگر گفتهاند  :شش هزار و
دویست و چهار آیه است  ،یكى گفته شش هزار و دویست و چهارده آیه و یكى دیگر گفته
نوزده آیه  ،بعضى گفتهاند  :بیست و پنج و بعضى دیگر سى و شش.
مكىها عدد خود را از عبد هللا بن كثیر از مجاهد از ابن عباس از ابى بن كعب
روایت كردهاند  ،مدنىها براى خود دو جور عدد روایت كردهاند یكى به ابى جعفر مرثد بن
قعقاع و شیبة بن نصاح منتهى مىشود .
و روایت دیگرشان به اسماعیل بن جعفر بن ابى كثیر انصارى منتهى مىگردد.
و اهل شام عدد خود را از ابى درداء روایت كردهاند و روایت بصرىها به عاصم
بن عجاج جحدرى و روایت عدد كوفىها به حمزه و كسائى و خلف منتهى مىشود  ،حمزه
گفته است  :این عدد را ابن ابى لیلى از ابى عبد الرحمان سلمى از على بن ابى طالب
علیهالسالم براى ما روایت كرده .
و كوتاه سخن  ،وقتى اعداد به یك نص متواتر و یا حداقل خبر واحد قابل اعتنائى
منتهى نشود و هیچ آیهاى به طور اطمینانبخشى  ،از سایر آیات قبل و بعدش متمایز نگردد
 ،هیچ الزامى نیست كه یكى از این روایت اخذ شود  ،الجرم هر یك از این روایات كه
روشن و قابل اعتماد بود را مىپذیریم و ما بقى را طرد مىكنیم و یا به هیچ یك عمل
نمى كنیم و اگر شخصى اهل تدبر باشد  ،باید به هر روایتى كه در نظرش بیشتر قابل اعتماد
بود  ،عمل نماید .
و آنچه كه از على علیهالسالم در عدد كوفیان نقل شده معارض است با ادلهاى كه از
خود آن جناب و همچنین از سایر ائمه اهل بیت علیهمالسالم رسیده كه :در هر سوره بسم هللا
جزء آن سوره و یكى از آیات آن است  ،زیرا به حساب كوفیان  ،تنها بسم هللا فاتحه  ،جزء
سوره است و ما بقى به حساب نیامده و الزمه روایت نامبرده این است كه عدد آیههاى
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قرآن به مقدار بسم هللا هاى سورهها بیشتر باشد .
و این همان علتى است كه ما را از ایراد بحثهاى مفصل كه در باره عدد آیههاى
قرآن شده منصرف ساخته است  ،چون دیدیم كه این بحثها به نتیجهاى نمىرسد  ،تنها به این
اشاره اكتفاء مىكنیم كه در عدد چهل سوره قرآنى اتفاق دارند و در عدد آیهها و یا رؤوس
آیههاى هفتاد و چهار سوره اختالف كردهاند و همچنین در اینكه كلمه  «:الر» مثال آیهاى
است تام و مستقل اتفاق كردهاند ولى در بقیه حروف مقطعه اختالف نمودهاند و آن گروه از
خوانندگان عزیز كه مىخواهند به جزئیات این اختالف واقف گردند  ،باید به محل طرح این
بحثها مراجعه نمایند .

بحث سوم -پیرامون ترتیب سورهها
در كتاب اتقان از ابن ضریس نقل شده كه او در كتاب فضائل القرآن خود گفته :
محمد بن عبد هللا بن ابى جعفر رازى به ما خبر داد كه عمرو بن هارون ما را حدیث كرد كه
عثمان بن عطاى خراسانى برایمان نقل كرد از پدرش از ابن عباس كه گفت  :آغاز هر
سوره كه در مكه نازل شده در مكه نوشته شد و بعدها خداوند هر چه مىخواست به آن
ملحق مىكرد .
و سورههایى كه به ترتیب و پشت سر هم نازل شدهاند عبارتند از:
 -1اقرء باسم ربك  - 2ن  - 3مزمل  - 4مدثر  - 5تبت  - 6تكویر
 -7اعلى  - 8و اللیل اذا یغشى  - 9و الفجر  - 10و الضحى  - 11ا لم نشرح
 -12و العصر  - 13و العادیات  - 14انا اعطیناك  - 15الهاكم التكاثر  - 16ارایت
 -17قل یا ایها الكافرون  - 18ا لم تر كیف فعل ربك  - 19قل اعوذ برب الفلق
 - 20قل اعوذ برب الناس  - 21قل هو هللا احد  - 22و النجم  – 23عبس
 - 24انا انزلناه فى لیلة القدر  - 25و الشمس و ضحاها  - 26و السماء ذات البروج
 - 27و التین  - 28الیالف قریش  - 29قارعة  - 30ال اقسم بیوم القیامة
 - 31ویل لكل همزه  - 32و المرسالت  -33ق  - 34ال اقسم بهذا البلد
 - 35و السماء و الطارق  - 36اقتربت الساعة  - 37ص  -38اعراف  - 39قل اوحى - 40
یس  - 41فرقان  - 42مالئكه  - 43كهیعص  -44طه  – 45واقعه
 - 46طسم شعراء  - 47طس  - 48قصص  - 49بنى اسرائیل  -50یونس
 -51هود  - 52یوسف  - 53حجر  - 54انعام  - 55صافات  -56لقمان
 - 57سباء  - 58زمر  - 59حم مؤمن  - 60حم سجده  - 61حم عسق
 -62حم زخرف  - 63حم دخان  - 64جاثیه  - 65احقاف  - 66ذاریات  -67غاشیه - 68
كهف  - 69نحل  - 70انا ارسلنا نوحا  - 71ابراهیم  - 72انبیاء  - 73مؤمنین  - 74تنزیل
سجده  - 75طور  - 76تبارك الملك  - 77الحاقه  - 78سائل
 -79عم یتسائلون  - 80نازعات  - 81اذا السماء انفطرت  - 82اذا السماء انشقت
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 -83روم  - 84عنكبوت  - 85ویل للمطففین
این سورههائى بوده كه در مكه نازل شده است.
پس خداى تعالى سورههاى زیر را به ترتیب در مدینه نازل كرد:
 - 1سوره بقره  -2انفال  - 3آل عمران  - 4احزاب  - 5ممتحنه  - 6نساء  - 7اذا
زلزلت  – 8حدید  -9قتال  - 10رعد  - 11رحمان  - 12انسان  - 13طالق  - 14لم یكن
 - 15حشر  -16اذا جاء نصر هللا  - 17نور  - 18حج  - 19منافقون  - 20مجادله - 21
حجرات  -22تحریم  - 23جمعه  - 24تغابن  - 25صف
 - 26فتح  - 27مائده  - 28برائت
در این روایات سوره فاتحه ساقط شده و چه بسا گفته باشند كه این سوره دو بار
نازل شده یكى در مكه و بار دیگر در مدینه.
اتقان از بیهقى نقل كرده كه در كتاب دالئل النبوة به سند خود از عكرمه و حسین بن
ابى الحسن روایت كرده كه این دو نفر گفتهاند  :خداوند از قرآن كریم سوره «:اقرء باسم
ربك!» را نازل كرد  ،همچنین سورههائى كه در روایت باال بود شمردهاند تا به آخر جز
اینكه سوره فاتحه و اعراف و كهیعص را از آنچه در مكه نازل شده ساقط كردهاند .
و نیز این دو نفر حم دخان را قبل از حم سجده و انشقاق را قبل از انفطار و نیز
مطففین را قبل از بقره در سورههاى مدنى  ،و نیز آل عمران را قبل از انفال و مائده را قبل
از ممتحنه از سورههاى مكى ضبط كردهاند .
آنگاه بیهقى به سند خود از مجاهد از ابن عباس روایت كرده كه گفت  :اولین
سورهاى كه خدا از قرآن كریم بر پیغمبرش نازل كرد سوره «:اقرء باسم ربك!» بود تا آخر
حدیث و این حدیث از نظر ترتیب مطابق با حدیث عكرمه است  ،با این تفاوت كه آن
سورههاى مكى كه در حدیث عكرمه ساقط شده در این حدیث آمده است .
باز در همان كتاب  ،از كتاب ناسخ و منسوخ  ،تالیف ابن حصار نقل كرده كه :
سورههاى مدنى مورد اتفاق بیست سوره است و آنچه در آن اختالف هست دوازده سوره
است و از این چند سوره گذشته بقیه سورهها به اتفاق مكى است  ،این بود كالم ناسخ و
منسوخ .
و آن سورههایى كه مدنى بودنشان مورد اتفاق است عبارتند از:
 - 1بقره  - 2آل عمران  -3نساء  - 4مائده  - 5انفال  - 6توبه  – 7نور
 - 8احزاب  - 9سوره محمد  - 10فتح  - 11حجرات  - 12حدید  – 13مجادله
 - 14حشر  - 15ممتحنه  - 16منافقون  - 17جمعه  - 18طالق  – 19تحریم
 - 20نصر
و آنچه از مكىها و مدنىهاى مورد اختالف است سورههاى ذیل است:
 -1رعد  - 2رحمان  - 3جن  - 4صف  - 5تغابن  - 6مطففین  – 7قدر
 - 8بینة  - 9زلزال  - 10توحید  11و  - 12معوذتان
البته در فن تفسیر و بحثهاى مربوط به دعوت نبویه و سیر روحى و سیاسى و اجتماعى
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دعوت در زمان رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و تحلیل سیره شریفه آن جناب  ،دانستن
اینكه كدام سوره مكى و كدام مدنى است و تقدیم و تاخیر نزول آیات  ،دخالت بسیارى دارد .
و روایات  ،به طورى كه دیدید در اثبات این مجهوالت نمىتوانند مورد اعتماد باشند ،
چون هیچ یك از مضامین آنها متواتر نیست  ،عالوه بر اینكه میان آنها تعارض وجود دارد
كه در نتیجه از درجه اعتبار ساقط شدهاند .
پس تنها طریق براى تحصیل این غرض  ،تدبر و دقت در سیاق آیات و بهرهجویى از
قرائن و امارات داخلى و خارجى است  ،كه ما هم در تفسیر خود از همین راه استفاده
كردهایم .و هللا المستعان!
المیزان ج  13 :ص 318 :

بحثی در حروف مقطعه اول سوره های قران
« حم! عسق!» (1و/2شوری)
این پنج حرف از حروف مقطعه است كه در اوائل چند سوره از سورههاى قرآنى
آمده و این از مختصات قرآن كریم است و در هیچ كتاب آسمانى دیگر دیده نمىشود.
مفسرین  -قدماء و متاخرین  -در تفسیر آنها اختالف كردهاند  ،و صاحب مجمع
البیان  ،مرحوم طبرسى در تفسیر خود یازده قول از آنها در معناى آن نقل كرده .
 -1این حروف از متشابهات قرآن است كه خداى سبحان علم به آن را به خود
اختصاص داده و در ذیل آیه هفتم از سوره آل عمران فرموده  :تاویل متشابهات را
جز خدا كسى نمىداند!
 -2هر یك از این حروف مقطعه نام سورهاى است كه در آغازش قرار دارد.
 -3این حروف اسمائى هستند براى مجموع قرآن.
 -4مراد از این حروف این است كه بر اسماء خداى تعالى داللت كنند پس معناى«:الم
 أناهللا اعلم!» و معناى «:المر  -أنا هللا اعلم و أرى!» و معناى « :المص  -انا هللااعلم و افضل!» مىباشد و در حروف« كهیعص» كاف از كافى و هاء از هادى و
یاء از حكیم و عین از علیم و صاد از صادق گرفته شده  -این مطلب از ابن عباس
روایت شده است و حروفى كه از اسماء خدا گرفته شده طرز گرفته شدنش مختلف
است  ،بعضى از حروف از اول نام خدا گرفته شده  -مانند كاف كه از كافى است -
و بعضى از وسط گرفته شده  -مانند یاء كه از حكیم است  -و بعضى از آخر گرفته
شده  -مانند میم كه از اعلم گرفته شده.
 -5این حروف اسمائى از خداست اما مقطعه و بریده كه اگر از مردم كسى بتواند آنها
را آنطور كه باید تركیب كند به اسم اعظم خدا دست یافته  ،همانطور كه از تركیب
«الر  -حم  -ن الرحمان» درست مىشود و همچنین سایر حروف ،چیزى كه هست
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ما انسانها قادر بر تركیب آن نیستیم  -این معنا از سعید بن جبیر روایت شده.
 -6این حروف سوگندهایى است كه خداى تعالى خورده و مثل اینكه خداوند به این
حرف سوگند مىخورد بر اینكه قرآن كالم او است .اصوال حروف الفباء داراى
شرافتى هستند  ،چون با همین حروف است كه كتب آسمانى و اسماء حسناى خدا و
صفات علیاى او و ریشه لغتهاى امتهاى مختلف درست مىشود .
 -7این حروف اشاراتى است به نعمتهاى خدا و بالهاى او و مدت زندگى اقوام و
عمر و اجلشان.
 -8مراد از این حروف این است كه اشاره كند به اینكه امت اسالم تا آخر دهر باقى
مىماند و منقرض نمىشود  ،حساب جمل هم كه نوعى محاسبه است بر این معنا
داللت دارد.
 -9مراد از این حروف همان حروف الفباء است  ،چیزى كه هست با ذكر نام بعضى
از آنها از ذكر بقیه بى نیاز بوده  ،در حقیقت خواسته است بفرماید :این قرآن از
الفباء تركیب شده است.
این حروف به منظور ساكت كردن كفار در ابتداى سورههاى قرار گرفته
-10
چون مشركین به یكدیگر سفارش مىكردند مبادا به قرآن گوش دهید و هر جا كسى
قرآن مىخواند سر و صدا بلند كنید تا صوت قرآن در بین صوتهاى نامربوط گم
شود قرآن این جریان را در آیه «:ال تسمعوا لهذا القرآن و الغوا فیه
/26(»!...فصلت) حكایت فرموده و گاهى مىشد كه درهنگام شنیدن صوت قرآن
سوت مىزدند و بسا مىشد كف مىزدند و بسا مىشد صداهاى دسته جمعى در
مىآوردند تا رسول خدا را در خواندن آن دچار اشتباه سازند  ،لذا خداى تعالى در
آغاز بعضى از سورههاى قرآن این حروف را نازل كرد تا آن رجالهها را ساكت
كند  ،چون وقتى این حروف را مىشنیدند به نظرشان عجیب و غریب مىآمد و به
آن گوش فرا داده در بارهاش فكر مىكردند و همین اشتغالشان به آن حروف از
جار و جنجال بازشان مىداشت و در نتیجه صداى قرآن به گوششان مىرسید .
این حروف از قبیل شمردن حروف الفباء است مىخواهد بفهماند كه این
-11
قرآنى كه تمامى شما مردم عرب را از آوردن مثلش عاجز كرده از جنس همین
حروفى است كه مدام با آن محاوره و گفتگو مىكنید و در خطبهها و كلمات خود به
كار مىبندید  ،باید از اینكه نمىتوانید مثل آن را بیاورید ،بفهمید كه این كالم از
ناحیه خداى تعالى است و اگر در چند جا و چند سوره این حروف تكرار شده ،
براى این بوده كه همه جا محكمى برهان را به رخ كفار بكشد  -این تفسیر از قطرب
روایت شده و ابو مسلم اصفهانى هم همین وجه را اختیار كرده و بعضى از
مفسرین قرون أخیر نیز بدان تمایل كردهاند .
این بود آن یازده وجهى كه مرحوم طبرسى از مفسرین نقل كرده و در بین این اقوال
وجوه دیگر هم مىتوان قرار داد  ،مثال از ابن عباس نقل شده كه در خصوص «الم» گفته
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است الف اشاره است به نام هللا و الم به جبرئیل و میم به محمد صلىهللاعلیهوآلهوسلّم.
و نیز از بعضى دیگر نقل شده كه گفتهاند :حروف مقطعه در اوائل هر سورهاى كه با آن
آغاز شده اشاره است به آن غرضى كه در سوره بیان شده  ،مثل اینكه مىگویند حرف نون
در سوره « ن» اشاره است به اینكه در این سوره بیشتر راجع به نصرت موعود به رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم صحبت شده است و حرف قاف در سوره « ق» اشاره است به
اینكه در این سوره بیشتر در باره قرآن و یا قهر الهى سخن رفته است.
بعضى دیگر هم گفتهاند این حروف صرفا براى هشدار دادن است .
اما حق مطلب این است كه هیچ یك از این وجوه آدمى را قانع نمىسازد .
اما قول اول كه ما در بحث پیرامون محكم و متشابه قرآن در اوائل جلد سوم المیزان
گفتیم كه یكى از اقوال در معناى متشابه همین قول اول است و در آنجا گفتیم محكم بودن و
متشابه بودن از صفات آیاتى است كه الفاظش بر معنایش داللت دارد( چیزى كه هست از
آنجایى كه معانى آن الفاظ با عقاید مسلمه سازش ندارد ،مىگوییم این آیه متشابه است )،و
باز در آنجا گفتیم كه تاویل از قبیل معنا كردن لفظ نیست  ،بلكه تاویلها عبارتند از حقایق
واقعى كه مضامین بیانات قرآنى از آن حقایق سرچشمه گرفته  -چه محكماتش و چه
متشابهاتش  -و بنا بر این نه حروف مقطعه قرآن از متشابهات مىتواند باشد و نه معانى آنها
از باب تاویل .
و اما ده قول دیگر كه اصال نمىتوان تفسیرش نامید  ،بلكه تصویرهایى است كه از حد
احتمال تجاوز ننموده و هیچ دلیلى كه بر یكى از آنها داللت كند در دست نیست .
بله در بعضى از روایات كه به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و ائمه اهل بیت
علیهمالسالم نسبت داده شده مؤیداتى براى قول چهارم و هفتم و هشتم و دهم دیده مىشود .كه
 ان شاء هللا  -در بحث روایتى آینده نقل آن و بحث در پیرامونش خواهد آمد .نكتهاى كه در اینجا نباید از آن غافل بود این است كه این حروف در چند سوره تكرار
شده  ،یعنى در بیست و نه سوره حروف مقطعه آمده كه بعضى با یك حرف افتتاح شده ،
مانند سوره «ص» و «ق» و«ن».
و بعضى دیگر با دو حرف چون «طه» و «طس» و «یس» و «حم» و بعضى دیگر با
سه حرف چون «الم» و «الر» و «طسم» و بعضى دیگر با چهار حرف چون «المص» و
«المر» و بعضى با پنج حرف چون سوره «كهیعص» و «حمعسق».
از سوى دیگر این حروف هم با یكدیگر تفاوتى دارند و آن این است كه بعضى از آنها
تنها در یك جا آمده  ،مانند « ن» و بعضى دیگر در آغاز چند سوره آمده ،مانند « الم» و
«الر» و «طس» و «حم».
با در نظر گرفتن این دو نكته اگر كمى در سورههایى كه حروف مقطعه سرآغاز آنها
یكى است ،مانند «:الم»« ،المر»« ،طس» و «حم»  -دقت كنى  ،خواهى دید كه آن سورهها
از نظر مضمون نیز بهم شباهت دارند و سیاقشان یكى است  ،به طورى كه شباهت بین آنها
در سایر سورهها دیده نمىشود .
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مؤكد این معنا شباهتى است كه در آیات اول بیشتر این سورهها مشاهده مىشود  ،مثال
در سورههاى «حم» آیه اول آن یا عبارت «تلك آیات الكتاب» است  ،یا عبارتى دیگر كه این
معنا را مىرساند و نظیر آن آیههاى اول سورههایى است كه با «الر» افتتاح شده كه
فرموده« :تلك آیات الكتاب» و یا عبارتى در همین معنا و نیز نظیر این در سورههایى كه با
«طس» شروع مىشود و یا سورههایى كه با «الم» آغاز گشته  ،كه در بیشتر آنها نبودن
ریب و شك در كتاب به میان آمده و یا عبارتى كه همین معنا را مىرساند .
با در نظر گرفتن این شباهتها ممكن است آدمى حدس بزند كه بین این حروف و
مضامین سورهاى كه با این حروف آغاز شده ارتباط خاصى باشد  ،مؤید این حدس آن است
كه مىبینیم سوره اعراف كه با «المص» آغاز شده  ،مطالبى را كه در سورههاى «الم» و
سوره «صاد» هست در خود جمع كرده است .
و نیز مىبینیم سوره رعد كه با حروف «المر» افتتاح شده  ،مطالب هر دو قسم
سورههاى «الم» و «المر» را دارد .
از اینجا استفاده مىشود كه این حروف رموزى هستند بین خداى تعالى و پیامبرش كه
معناى آنها از ما پنهان است و فهم عادى ما راهى به درك آنها ندارد  ،مگر به همین مقدار
كه حدس بزنیم بین این حروف و مضامینى كه در سورههاى هر یك آمده ارتباط خاصى
هست و چه بسا اگر اهل تحقیق در مشتركات این حروف دقت كنند و مضامین سورههایى
را كه بعضى از این حروف در ابتداى آنها آمده با یكدیگر مقایسه كنند  ،رموز بیشتر
برایشان كشف شود .
و اى بسا كه معناى آن روایتى هم كه اهل سنت از على علیهالسالم نقل كردهاند همین
باشد و آن روایت  -بطورى كه در مجمع البیان آمده  -این است كه آن جناب فرمود  :براى
هر كتابى نقاط برجسته و چكیدهاى است و چكیده قرآن حروف الفباء است!
المیزان ج  18 :ص4:

بحث روایتی در موضوع:

حروف مقطعه اول سوره های قرآن

در الدر المنثور است كه ابن اسحاق و بخارى در تاریخ خود و ابن جریر به سندى
ضعیف از ابن عباس  ،از جابر بن عبد هللا ابن رباب روایت كردهاند كه گفت  :روزى ابو
یاسر بن اخطب با جمعى از مردان یهود به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم عبور مىكردند
 ،در حالى كه آن جناب اول سوره بقره را مىخواند كه مىفرماید «:الم ذلك الكتاب ال ریب
فیه /2(»!...بقره) از بین آن جمع برادر ابو یاسر  ،حى بن اخطب به آن جمع ملحق شد و
گفت  :هیچ مىدانید ؟ به خدا سوگند من از محمد شنیدم كه از جمله آنچه به وى وحى شده
این را مىخواند «:الم ذلك الكتاب »!...پرسیدند راستى تو خودت شنیدى ؟ گفت  :آرى .
پس یهودیان نزد رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم شدند و گفتند  :اى محمد یادت
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نیست كه در ضمن آنچه به تو وحى شده مىخواندى «:الم ذلك الكتاب؟» فرمود  :بلى درست
است .
گفتند  :آیا جبرئیل این را از ناحیه خدا برایت آورده؟ فرمود  :آرى .
گفتند  :با اینكه خداوند قبل از تو هم انبیائى فرستاده و ما سراغ نداریم كه هیچ
پیغمبرى مدت سرورى و مقدار عمر امتش را دانسته باشد غیر از تو كه در این كالم خود
از آن خبر مىدهى ؟ در همین بین حى بن أخطب به عدهاى كه همراهش بودند گفت  :الف
یك  ،الم سى  ،میم چهل  ،جمعا مىشود هفتاد و یك  ،آیا شما مىخواهید به دین پیغمبرى
درآیید كه مدت سرورىاش و عمر امتش مجموعا هفتاد و یك سال است .
آنگاه رو كرد به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و گفت  :اى محمد آیا غیر از
«الم» حرف دیگرى هم هست ؟ فرمود  :بله  ،پرسید  :چیست ؟ فرمود « :المص» حى بن
اخطب گفت :عجب این از اولى سنگینتر و طوالنىتر است  ،چون الف یك و الم سى و میم
چهل و صاد نود است كه جمعا صد و شصت و یك مىشود.
اى محمد آیا غیر از اینهم هست ؟ رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم فرمود :بله  ،پرسید
چیست ؟ فرمود «:الر» گفت اینكه از آن دو سنگینتر و طوالنىتر است  ،چون الف یك و
الم سى و راء دویست است كه جمعا دویست و سى و یك مىشود .
حال بگو ببینیم باز هم هست ؟ فرمود  :بله «المر» حى گفت این دیگر از آنها
سنگینتر و بلندتر است :الف یك و الم سى و میم چهل و راء دویست كه جمعا دویست و
هفتاد و یك .
سپس حى بن اخطب گفت  :اى محمد امر تو بر ما مشتبه شد نمىدانیم دوران نبوتت
كوتاه است یا بلند ؟ آنگاه برخاستند كه بروند برادر او ابو یاسر به او و همراهانش از علماى
یهود گفت نظر شما چیست ؟ آیا به راستى همه این مدتها یعنى  71و  161و  231و 271
را به محمد داده اند كه جمعا هفتصد و سى و چهار سال باشد ؟ آنها نیز گفتند  :امر او براى
ما مشتبه است .
راویان نامبرده معتقدند كه آیات «:هو الذى أنزل علیك الكتاب منه آیات محكمات هن
ام الكتاب و اخر متشابهات /8(»! ...ال عمران) در خصوص همین یهودیان نازل شده.
مؤلف :و نیز الدر المنثور قریب به این مضمون از ابن منذر  ،از ابن جریح نقل
كرده .
قمى هم نظیر آن را در تفسیر خود از پدرش از ابن رئاب  ،از محمد بن قیس  ،از
ابى جعفر علیهالسالم نقل كرده .
ّ
و در این روایت نیامده كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم هم حساب ابجد یهودیان
و یا متشابه بودن حروف مقطعه را امضاء كرده باشد  ،خود یهودیان هم دلیلى براى گفته
خود نیاوردهاند  ،در سابق هم گفتیم كه آیات متشابه قرآن غیر از حروف مقطعهاى است كه
در آغاز بعضى سورهها آمده .
و در معانى االخبار به سند خود از جویریه از سفیان ثورى روایت آورده كه گفت :
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من به جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب علیهالسالم عرضه داشتم یا
بن رسول هللا معناى این كلمات از كتاب خداى عز و جل كه مىفرماید «:الم  ،المص  ،الر ،
المر  ،كهیعص  ،طه  ،طس  ،طسم  ،یس  ،ص  ،حم  ،حمعسق  ،ق و ن چیست؟ امام
صادق علیهالسالم فرمود :اما «الم» كه در اول سوره بقره است معنایش «:انا هللا الملك!»
است  ،یعنى منم هللا سلطان!
و اما الم كه در اول سوره آل عمران است معنایش «:انا هللا المجید!» است  ،یعنى
منم خداى مجید!
و معناى المص «:انا هللا المقتدر الصادق!» است یعنى منم خداى مقتدر صادق!
و معناى« الر» این است كه «:انا هللا الرؤف!» منم خداى رؤوف .
و معناى «المر» این است كه :منم خداى محیى و ممیت و رزاق!
و معناى «كهیعص» این است كه :منم كافى و هادى و ولى و عالم و صادق الوعد!
و « طه» خود یكى از اسماء رسول خدا است و معنایش :یا طالب الحق الهادى
الیه!» است یعنى «:اى كه طالب حق و هدایت كننده خلق به سوى آن! ما قرآن را به سویت
نازل نكردیم كه خود را از اندوه براى كفار به سختى و مشقت بیندازى بلكه فرستادیم تا به
وسیله آن نیكبخت باشى!»
و اما «طس» معنایش «:انا الطالب السمیع!» است  ،یعنى «:منم طالب شنوا!»
و اما «طسم» معنایش «:منم طالب شنواى مبدى و معید!» و اما «یس» آن نیز یكى
از اسماء رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم است و معنایش «:یا ایها السامع للوحى و القرآن
الحكیم انك لمن المرسلین على صراط مستقیم  -هان اى شنواى وحى و قرآن حكیم به درستى
كه تو قطعا از فرستادگان خدایى كه بر صراط مستقیم و مهیمن بر آنى!» است.
و اما «ص» نام چشمهاى است كه از زیر عرش مىجوشد  ،و همین« صاد » بود
كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم در معراج از آن وضو گرفت و جبرئیل روزى یكبار
داخل آن مىشود و در آن فرو مىرود و سپس بیرون آمده بال خود را تكان مىدهد و هیچ
قطرهاى از بالش نمىچكد و نمىپرد  ،مگر آنكه خدا از آن فرشتهاى خلق مىكند  ،تا او را
تسبیح و تقدیس و تكبیر و حمد بگوید تا روز قیامت!
و اما «حم» معنایش «:حمید مجید!» است .
و اما «حمعسق» معنایش «:حلیم  ،مثیب( ثواب دهنده) عالم  ،سمیع  ،قادر و قوى»
است .
و اما «ق» نام كوهى است كه محیط به زمین است و سبزى آسمان هم از آن است ،
و به وسیله آن كوه است كه خدا زمین را از اینكه اهلش را بلرزاند حفظ كرده .
و اما «ن» نام نهرى است در بهشت كه خداى تعالى دستور داد منجمد شو  ،منجمد
شد و مداد گشت و به قلم فرمود  :بنویس قلم هم در كتاب لوح محفوظ سطرگیرى كرد و
آنچه كه بود و تا قیامت خواهد بود همه را نوشت پس مداد از نور و قلم از نور و لوح هم
لوحى از نور بود .
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سفیان اضافه مىكند سپس عرضه داشتم  :یا بن رسول هللا ! امر لوح و قلم و مداد
را بیشتر برایم توضیح بده و آنچه خدا به تو تعلیم داده تعلیمم ده!
فرمود  :یا بن سعید اگر تو اهلیت براى پاسخ دادنم نداشتى جوابت را نمىدادم  ،پس
بدانكه « نون» نام فرشتهاى است كه آن را به قلم كه آن نیز فرشتهاى است مىدهد و قلم هم
به لوح كه آن نیز فرشتهاى است مىدهد و لوح هم به اسرافیل و اسرافیل به میكائیل و او به
جبرئیل مىدهد و جبرئیل هم به انبیاء و رسوالن خدا صلوات هللا علیهم.
سفیان مىگوید  :آنگاه امام فرمود  :برخیز كه بیش از این برایت خطرى است!
مؤلف  :ظاهر آنچه در این روایات آمده كه غالب حروف مقطعه را به اسماء
حسناى خدا معنا كرده  ،این است كه این حروف از اسماء خدا گرفته شده  ،حال یا از اول
آنها مانند میم كه فرمود از ملك و مجید و مقتدر گرفته شده و یا از وسط مانند الم از هللا و
یاء از ولى  ،پس این حروف مقطعه اشاراتى هستند بر اساس رمز  ،كه هر یك به یكى از
اسماء خدا اشاره مىكنند و این معنا از طرق اهل سنت از ابن عباس و ربیع بن انس و
دیگران نیز روایت شده .
ولى بر خواننده پوشیده نیست كه رمز  ،اصوال وقتى به كار برده مىشود كه گوینده
نمىخواهد دیگران از آنچه او به مخاطب خود مىفهماند سر در آورند و به این منظور
مطلب خود را با رمز به مخاطب مىرساند تا هم مخاطبش بفهمد و هم دیگران نفهمند و این
اسماء حسنایى كه در این روایت حروف مقطعه اوائل سورهها را رمز آن دانسته  ،اسمایى
است كه در بسیارى از موارد از كالم خداى تعالى به آنها یا بطور اجمال و یا بطور تفصیل
 ،تصریح و اشاره شده با این حال دیگر هیچ فایدهاى براى این رمز گویى تصور نمىشود .
پس باید براى این روایات به فرضى كه صحیح باشد و به راستى از معصوم
علیهالسالم صادر شده باشد فكر وجه دیگرى كرد و آن این است كه آن را حمل كنیم بر
اینكه این حروف داللت بر آن اسماء دارد  ،ولى نه به داللت وضعى .
در نتیجه رمزهایى خواهد بود كه منظور و مراد آن بر ما پوشیده است و به
مرتبه هایى از آن معانى داللت دارد  ،كه براى ما مجهول است  ،چون آن مراتب نامبرده
دقیقتر و رقیقتر و بلند پایهتر از فهم ما است .
مؤید این توجیه تا اندازهاى این است كه یك حرف نظیر میم را در چند جا به چند
معناى مختلف تفسیر كرده و همچنین روایاتى كه مىگوید این حروف از حروف اسم اعظم
است .
و اینكه داشت  :و اما قاف به معناى كوهى است محیط به زمین كه سبزى آسمان از
رنگ آن است  ...و نیز روایت قمى كه در تفسیرش وارد شده و نیز به چند طریق از طرق
اهل سنت از ابن عباس و دیگران در این باره آمده  ،به نظر درست نمىرسد .
در بعضى از روایاتى كه از ابن عباس نقل شده آمده  :قاف كوهى است از زمرد ،
كه محیط است بر دنیا و دو طرف آسمان به آن كوه چسبیده و كوه نامبرده پایه آسمان است
.
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و در بعضى دیگر آمده خداى تعالى كوهى خلق كرده به نام كوه قاف  ،كه محیط بر
اقیانوسها است و آسمان دنیا روى آن قرار دارد و در آنجا هفت زمین و هفت دریا و هفت
آسمان است .
و در بعضى از روایات ابن عباس آمده  :خدا كوهى خلق كرده به نام قاف كه محیط
بر عالم است و رگ و ریشههایش تا صخرهاى كه زمین روى آن قرار دارد فرو رفته  ،هر
وقت خدا بخواهد یك شهر یا قریه را دستخوش زلزله سازد به آن كوه دستور مىدهد تا آن
ریشه از ریشههاى خود را كه در زیر آن قریه واقع شده حركت دهد و در نتیجه در آن
قریه زلزله ایجاد كند  ،به همین جهت است كه مىبینیم در یك قریه زلزله مىشود و
قریههاى مجاورش تكان نمىخورد .
علت درست نبودن این حرف این است كه خیلى شبیه به اسرائیلیات است ( كه در
بین روایات ما رخنه كرده است)
و اگر جمله خداوند به وسیله آن زمین را از اینكه اهلش را بلرزاند جلوگیرى مىكند
نبود  ،ممكن بود به نوعى تاویل روایت را اینطور توجیه كنیم  ،كه مراد از كوه محیط بر
زمین كره هوا است .
و اما اینكه داشت طه و یس از اسماء رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم است و
تفسیرى كه براى این دو كلمه كرده بود  ،نیز باید به همان معنایى كه ما در باره كوه قاف
كردیم حمل شود  ،همچنان كه روایات بسیارى كه از طرق عامه و خاصه وارد شده كه طه
و یس از اسماء رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم است  ،بر همین معنا حمل مىشود .
و اما اینكه داشت «ن» نام نهرى است كه خدا آن را مداد كرد و قلم به امر او با آن
مداد بر لوح بنوشت  ،آنچه را بوده و تا قیامت خواهد بود و نیز اینكه داشت  :مداد و قلم و
لوح از نورند و اینكه داشت  :مداد و قلم و لوح همه فرشتگانند  ،خود بهترین شاهد است بر
اینكه آنچه از عرش و كرسى و لوح و قلم و نظائر آن در كالم خداى تعالى آمده و آنچه كه
در كالم رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و ائمه علیهمالسالم برایش تفسیر كردهاند  ،همه از
باب تمثیل است و منظور از این تعبیرها و بیانات نزدیك كردن معارف حقیقى است از افقى
دور به افقى نزدیكتر به فهم مردم عامى و خواستهاند یك امر غیر محسوس را به منزله
محسوس فرض نموده  ،آن وقت در بارهاش حرف بزنند .
و نیز در معانى االخبار به سند خود از ابو بصیر از امام صادق علیهالسالم روایت
كرده كه فرمود« :الم» حروفى هستند از اسم اعظم خدا كه تكه تكه آن در قرآن آورده شده
و رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و امام مىتوانند آنها را تركیب نموده  ،اسم اعظم را
درست كنند  ،آن وقت هر گاه با آن اسم اعظم دعا كنند مستجاب مىشود .
مؤلف  :این مضمون به چند طریق از اهل سنت از ابن عباس و غیره نیز روایت
شده و ما در تفسیر سوره اعراف آنجا كه راجع به اسماى حسنى بحث مىكردیم  ،گفتیم كه
اسم اعظمى كه اثرى خاص به خود را دارد  ،از قبیل الفاظ نیست و آنچه روایت در باره آن
وارد شده كه ظاهرش این است كه اسمى است مركب از حروف لفظى  ،باید به نوعى تاویل
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كه مناسب با آن روایت باشد تاویل گردد.
و نیز در همان كتاب به سند خود از محمد بن زیاد و محمد بن سیار از امام عسكرى
علیهالسالم روایت كرده كه فرمود  :قریش و یهود قرآن را تكذیب كردند و گفتند  :سحرى
است آشكار كه خود محمد درست كرده و خداى تعالى در پاسخشان فرمود «:ا لم ذلك
الكتاب!» یعنى اى محمد این كتابى كه ما بر تو نازل كردیم از همین حروف الفباء است كه
شما نیز لغات خود را از آن تركیب مىكنید (اگر الفباى شما  28حرف است قرآن نیز 28
حرف است نه بیشتر!) پس شما هم اگر راست مىگویید مثل آن را بیاورید و سایر گواهان
خود را هم با خود همدست كنید  -تا آخر حدیث!
مؤلف :این حدیث از تفسیر امام عسكرى نقل شده كه سندش ضعیف است.
المیزان ج  18 :ص 14 :
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فصل دوم

محافظت خدا از قرآن

مقدمه تفسیری بر موضوع :محافظت خدا از قرآن
الذك َْر َو إِنَّا لَهُ ل َحافِظونَ !»
« إِنَّا نحْ نُ نَ َّز ْلنَا ِ
« این ماییم كه این ذكر( قرآن ) را نازل كردهایم و ما آن را بطور قطع حفظ
خواهیم كرد!»(/9حجر)
قرآن كریم ذكرى است زنده و جاودانى و محفوظ از زوال و فراموشى و مصون از
زیادتى كه ذكر بودنش باطل شود و از نقصى كه باز این اثرش را از دست دهد و مصون
است از جابجا شدن آیاتش  ،بطورى كه دیگر ذكر و مبین حقایق معارفش نباشد .
آیه شریفه  ،داللت بر مصونیت قرآن از تحریف نیز مىكند  ،چه تحریف به معناى
دستبرد در آن به زیاد كردن و چه به كم كردن و چه به جابجا نمودن  ،چون ذكر خداست و
همانطور كه خود خداى تعالى الى األبد هست ذكرش نیز هست .
نظیر آیه مورد بحث در داللت بر اینكه كتاب عزیز قرآن همواره به حفظ خدایى
محفوظ از هر نوع تحریف و تصرف مىباشد و این مصونیت به جهت این است كه ذكر
خداست  ،آیه زیر می باشد:
« ان الذین كفروا بالذكر لما جاءهم و انه لكتاب عزیز ال یاتیه الباطل من بین یدیه و
ال من خلفه تنزیل من حكیم حمید!»(41و/42فصلت)
از لحاظ دستور زبان عربی الف و الم در اول کلمه « الذكر» الف و الم عهد ذكرى
است ( یعنى همان ذكرى كه قبال اسمش برده شد!) و مراد از وصف «الحافظون» حفظ در
آینده است  ،چون اسم فاعل ظهور در آینده دارد .
این را بدین جهت تذكر دادیم تا كسى ایراد نكند  -همچنانكه چه بسا ایراد كرده باشند
 كه اگر آیه شریفه داللت كند بر مصونیت قرآن از تحریف بخاطر اینكه ذكر است  ،بایدداللت كند بر مصونیت تورات و انجیل  ،زیرا آنها نیز ذكر خدایند و حال آنكه كالم خداى
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تعالى صریح است در اینكه تورات و انجیل محفوظ نماندهاند  ،بلكه تحریف شدهاند .جوابش
همان است كه گفتیم الف و الم در « الذكر» الف و الم عهد است و ذكریت ذكر ،علت حفظ
خدایى نیست تا هر چه ذكر باشد خداوند حفظش كرده باشد بلكه تنها وعده حفظ این ذكر را
كه قرآن است مىدهد .
المیزان ج  12 :ص 146 :

گفتارى در:

مصونیت قرآن از تحریف

بحث اول :
یكى از ضروریات تاریخ این معنا است كه تقریبا در  14قرن قبل پیغمبرى از نژاد
عرب به نام محمد صلىهللاعلیهوآلهوسلّم مبعوث به نبوت شد و دعوى نبوت كرده است و
امتى از عرب و غیر عرب به وى ایمان آوردند و نیز كتابى آورده كه آن را به نام قرآن
نامیده و به خداى سبحان نسبتش داده است و این قرآن متضمن معارف و كلیاتى از شریعت
است كه در طول حیاتش مردم را به آن شریعت دعوت مىكرده است .
و نیز از مسلمات تاریخ است كه آن جناب با همین قرآن تحدى كرده و آن را معجزه
نبوت خود خوانده و نیز هیچ حرفى نیست در اینكه قرآن موجود در این عصر همان قرآنى
است كه او آورده و براى بیشتر مردم معاصر خودش قرائت كرده است .
و مقصود ما از اینكه گفتیم این همان است تكرار ادعا نیست بلكه منظور این است
كه بطور مسلم این چنین نیست كه آن كتاب به كلى از میان رفته باشد و كتاب دیگرى نظیر
آن و یا غیر آن به دست اشخاص دیگرى تنظیم و به آنجناب نسبت داده شده و در میان مردم
معروف شده باشد كه این  ،آن قرآنى است كه به محمد(ص) نازل شده است .
همه اینها كه گفتیم امورى است كه احدى در آن تردید ندارد  ،مگر كسى كه فهمش
آسیب دیده باشد ،حتى موافق و مخالف در مساله تحریف و عدم آن نیز در هیچ یك آنها
احتمال خالف نداده است .
تنها چیزى كه بعضى از مخالفین و موافقین احتمال دادهاند این است كه جمالت
مختصرى و یا آیه اى در آن زیاد و یا از آن كم شده و یا جا به جا و یا تغییرى در كلمات و یا
اعراب آن رخ داده باشد و اما اصل كتاب الهى  ،به همان وضع و اسلوبى كه در زمان
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم بوده باقى مانده است  ،و به كلى از بین نرفته است .
از سوى دیگر مىبینیم كه قرآن كریم با اوصاف و خواصى كه نوع آیاتش واجد
آنهاست تحدى كرده یعنى بشر را از آوردن كتابى مشتمل بر آن اوصاف عاجز دانسته است
و ما تمامى آیات آن را مىبینیم كه آن اوصاف را دارد بدون اینكه آیهاى از آن  ،آن اوصاف
را از دست داده باشد .
مثال اگر به فصاحت و بالغت تحدى نموده مىبینیم كه تمامى آیات همین قرآنى كه
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در دست ماست آن نظم بدیع و عجیب را دارد و گفتار هیچ یك از فصحاء و بلغاى عرب
مانند آن نیست و هیچ شعر و نثرى كه تاریخ از اساتید ادبیات عرب ضبط نموده و هیچ
خطبه و یا رساله و یا محاورهاى از آنان چنان نظم و اسلوبى را ندارد و این نظم و اسلوب و
این امتیازات در تمامى آیات قرآنى مشهود است و همه را مىبینیم كه در تكان دادن جسم و
جان آدمى مثل همند .
و نیز مىبینیم كه در آیه:
« ا فال یتدبرون القرآن و لو كان من عند غیر هللا لوجدوا فیه اختالفا كثیرا!»
(/82نسا)
به اختالف نداشتن قرآن تحدى نموده و این خصوصیت در قرآن عصر ما نیز
هست  ،هیچ ابهام و یا خللى در آیهاى دیده نمىشود مگر آنكه آیهاى دیگر آن را بر طرف
مىسازد و هیچ تناقض و اختالفى كه در بدو نظر تناقض و اختالف باشد  ،پیش نمىآید ،
مگر آنكه آیاتى آن را دفع مىسازد .
باز مى بینیم كه با معارف حقیقى و كلیات شرایع فطرى و جزئیات فضائل عقلى كه
مبتكر آن است تحدى نموده و عموم دانشمندان عالم را نه تنها اهل لغت و ادبیات را به
آوردن مانند آن دعوت كرده و از آن جمله فرموده است:
« قل لئن اجتمعت االنس و الجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن ال یاتون بمثله و لو
كان بعضهم لبعض ظهیرا!» (/88اسرا)و نیز فرموده:
« انه لقول فصل و ما هو بالهزل!» (13و/14طارق)
این تحدى قرآن است و ما مىبینیم كه همین قرآن عصر ما بیان حق صریحى را كه
جاى هیچ تردید نباشد و دادن نظریهاى را كه آخرین نظریه باشد كه عقل بشر بدان دست یابد
 ،چه در اصول معارف حقیقى و چه در كلیات شرایع فطرى و چه در جزئیات فضائل
اخالقى استیفاء مى كند  ،بدون اینكه در هیچ یك از این ابواب نقیصه و یا خللى و یا تناقض و
لغزشى داشته باشد بلكه تمامى معارف آن را با همه وسعتى كه دارد مىبینیم كانه به یك
حیات زندهاند و یك روح در كالبد همه آنها جریان دارد و آن روح واحد مبدأ تمامى معارف
قرآنى است و اصلى است كه همه بدان منتهى مىگردند و به آن بازگشت مىكنند و آن اصل
توحید است كه اگر یك یك معارف آن را تحلیل كنیم  ،سر از آن اصل در مىآوریم و اگر آن
اصل را تركیب نماییم به یك یك آن معارف بر مىخوریم .
و نیز اگر برایمان ثابت شده كه قرآن نازل شده بر پیامبر خاتم صلىهللاعلیه
وآلهوسلّم متعرض داستان امتهاى گذشته بوده  ،قرآن عصر خود را مىبینیم كه در این
باره بیاناتى دارد كه الیقترین بیان و مناسبترین كالم است كه شایسته طهارت دین و
نزاهت ساحت انبیاء علیهمالسالم مى باشد  ،بطورى كه انبیاء را افرادى خالص در بندگى و
اطاعت خدا معرفى مىكند و این معنا وقتى براى ما محسوس مىشود كه داستان قرآنى هر
یك از انبیاء را با داستان همان پیغمبر كه در تورات و انجیل آمده مقایسه نماییم آن وقت به
بهترین وجهى دستگیرمان مىشود كه قرآن ما چقدر با كتب عهدین تفاوت دارد .
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و نیز اگر مىدانیم كه در قرآن كریم اخبار غیبى بسیارى بوده  ،در قرآن عصر خود
نیز مى بینیم كه بسیارى از آیات آن بطور صریح و یا تلویح از حوادث آینده جهان خبر
مىدهد .
و نیز مى بینیم كه خود را به اوصاف پاك و زیبا از قبیل نور و هادى به سوى
صراط مستقیم و به سوى ملتى اقوم  -یعنى تواناترین قانون و آیین در اداره امور جهان –
ستوده و قرآن عصر خود را نیز مىیابیم كه فاقد هیچ یك از این اوصاف نیست و در امر
هدایت و داللت از هیچ دقتى فروگذار نكرده است .
و از جامعترین اوصافى كه براى خود قائل شده صفت یادآورى خداست و اینكه در
راهنمایى به سوى خدا همیشه زنده است و همه جا از اسماى حسنى و صفات علیاى خدا
اسم مىبرد و سنت او را در صنع و ایجاد وصف مىكند و اوصاف مالئكه و كتب و رسل
خدا را ذكر مىنماید  ،شرایع و احكام خدا را وصف مىكند  ،منتهى الیه و سرانجام امر
خلقت یعنى معاد و برگشت به سوى خدا و جزئیات سعادت و شقاوت و آتش و بهشت را
بیان مىكند .
و همه اینها ذكر و یاد خداست  ،و همانست كه قرآن كریم به قول مطلق  ،خود را
بدان نامیده است .
چون از اسامى قرآن هیچ اسمى در داللت بر آثار و شؤون قرآن به مثل اسم ذكر
نیست  ،به همین جهت در آیاتى كه راجع به حفظ قرآن از زوال و تحریف صحبت مىكند
آن را به نام ذكر یاد نموده و از آن جمله مىفرماید:
« ان الذین یلحدون فى آیاتنا ال یخفون علینا ا فمن یلقى فى النار خیر ام من یاتى
آمنا یوم القیمة اعملوا ما شئتم انه بما تعلمون بصیر!
ان الذین كفروا بالذكر لما جاءهم و انه لكتاب عزیز!
ال یاتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه تنزیل من حكیم حمید!»
(40تا/42فصلت)
كه مىفرماید :قرآن كریم از این جهت كه ذكر است باطل بر آن غلبه نمىكند  ،نه
روز نزولش و نه در زمان آینده  ،نه باطل در آن رخنه مىكند و نه نسخ و تغییر و تحریفى
كه خاصیت ذكریتش را از بین ببرد .
و نیز در آیات مورد بحث ذكر را به طور مطلق بر قرآن كریم اطالق نموده و نیز
به طور مطلق آن را محفوظ به حفظ خداى تعالى دانسته و فرموده:
« انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون!»(/9حجر)
كه از آن دو اطالق این معنا استفاده مىشود كه گفتیم قرآن كریم از هر زیاده و
نقصان و تغییر لفظى و یا ترتیبى كه ذكر بودن آن را از بین ببرد محفوظ خواهد بود .
یكى از حرفهاى بى پایهاى كه در تفسیر آیه مورد بحث زدهاند این است كه ضمیر
له را به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم برگردانده و گفتهاند :منظور از اینكه ما او را حفظ
مىكنیم آن جناب است .
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ولى این معنا با سیاق آیه سازش ندارد  ،زیرا مشركین كه آن جناب را استهزاء
مى كردند بخاطر قرآن بود كه به ادعاى آن جناب بر او نازل شده  ،همچنانكه قبال هم به این
نكته اشاره كرده و فرموده بود «:و قالوا یا ایها الذى نزل علیه الذكر انك لمجنون!»
(/6حجر)
پس از آنچه گذشت این معنا به دست آمد كه  :قرآنى كه خداى تعالى بر پیغمبر
گرامیش صلىهللاعلیهوآلهوسلم نازل كرده و آن را به وصف ذكر توصیف نموده به همان
نحو كه نازل شده  ،محفوظ به حفظ الهى خواهد بود و خدا نخواهد گذاشت كه دستخوش
زیاده و نقص و تغییر شود .
و خالصه دلیل ما هم این شد كه قرآنى كه خداى تعالى بر پیغمبرش نازل كرده و در
آیات زیادى آن را به اوصاف مخصوصى توصیف نموده  ،اگر بخواهد محفوظ نباشد و در
یكى از آن اوصاف دچار دگرگونى و زیاده و نقصان گردد آن وصف دیگر باقى نخواهد
ماند و حال آنكه ما مىبینیم قرآن موجود در عصر ما تمامى آن اوصاف را به كاملترین و
بهترین طرز ممكن داراست .
از همینجا مىفهمیم كه دستخوش تحریفى كه یكى از آن اوصاف را از بین برد
نگشته است و قرآنى كه اكنون دست ما است همان است كه به رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نازل شده است .
پس اگر فرض شود كه چیزى از آن ساقط شده و یا از نظر اعراب و زیر و زبر
كلمات و یا ترتیب آیات دچار دگرگونى شده باشد ،باید قبول كرد كه دگرگونىاش به نحوى
است كه كمترین اثرى در اوصاف آن از قبیل اعجاز ،رفع اختالف ،هدایت ،نوریت،
ذكریت ،هیمنه و قهاریت بر سایر كتب آسمانى و  ...ندارد.
پس اگر تغییرى در قرآن كریم پیدا شده باشد از قبیل سقوط یك آیه مكرر و یا
اختالف در یك نقطه و یا یك اعراب و زیر و زبر و امثال آن است.
بحث دوم:
عالوه بر آنچه گذشت اخبار بسیارى هم كه از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهو سلّم از
طریق شیعه و سنى نقل شده كه فرموده:
 در هنگام بروز فتنهها و براى حل مشكالت به قرآن مراجعه كنید!دلیل بر تحریف نشدن قرآن است.
دلیل دیگر آن حدیث شریف ثقلین است كه از طریق شیعه و سنى به حد تواتر نقل
شده كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم فرمود:
 انى تارك فیكم الثقلین كتاب هللا و عترتى اهل بیتى ما ان تمسكتم بهما لن تضلوابعدى ابدا  -به درستى كه من در میان شما دو چیز گرانقدر باقى مىگذارم:
كتاب خدا و عترتم  ،اهلبیتم  ،مادام كه به آن دو تمسك جویید هرگز گمراه
نخواهید شد!
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چون اگر بنا بود قرآن كریم دستخوش تحریف شود معنا نداشت آن جناب مردم را به
كتابى دستخورده و تحریف شده ارجاع دهد و با این شدت تاكید بفرماید تا ابد هر وقت به آن
دو تمسك جویید گمراه نمىشوید .
و همچنین اخبار بسیارى كه از طریق رسول خدا و ائمه اهل بیت علیهمالسالم
رسیده ،دستور دادهاند اخبار و احادیثشان را به قرآن عرضه كنند  ،زیرا اگر كتاب الهى
تحریف شده بود معنایى براى این گونه اخبار نبود .
و اینكه بعضى گفتهاند مقصود از این دستور تنها در اخبار فقهى است كه باید
عرضه به آیات احكام شود و ممكن است قبول كنیم كه آیات احكام تحریف نشده  ،اما دلیل بر
این نیست كه اصل قرآن تحریف نشده باشد صحیح نیست  ،زیرا دستور مذكور مطلق است
و زیرنویسى ندارد كه تنها اخبار فقهى را به قرآن عرضه كنید و اختصاص دادنش به
اخبار فقهى تخصیص بدون مخصص است .
عالوه بر اینكه زبان اخبار عرضه به قرآن صریح و یا دست كم نزدیك به صریح
است در اینكه دستور عرضه مزبور به منظور تشخیص راست از دروغ و حق از باطل
است و معلوم است كه اگر در روایات دسیسه و دستبردى شده باشد تنها در اخبار مربوط
به فقه و احكام نبوده بلكه اگر دشمن داعى به دسیسه در اخبار داشته داعیش در اخبار
مربوط به اصول و معارف اعتقادى و قصص انبیاء و امم گذشته و همچنین اوصاف مبدأ و
معاد قوىتر و بیشتر بوده است .
و لذا مىبینیم روایات اسرائیلى كه یهود داخل در روایات ما كردهاند و همچنین
نظائر آن غالبا در مسائل اعتقادى است نه فقهى!
دلیل دیگر عدم تحریف از نظر روایات  ،روایاتى است كه در آنها خود امامان اهل
بیت علیهمالسالم آیات كریمه قرآن را در هر باب موافق و عین آنچه در این قرآن موجود در
عصر ماست قرائت كردهاند  ،حتى در آن روایات  ،اخبار آحادى كه مىخواهند قرآن را
تحریف شده معرفى كنند آیه را آنطور كه در قرآن عصر ماست تالوت كردهاند و این
بهترین شاهد است بر اینكه مراد در بسیارى از آنها كه دارد آیه فالن جور نازل شده است
تفسیر بر حسب تنزیل و در مقابل بطن و تاویل است .
دلیل دیگر  ،روایاتى است كه از امیر المؤمنین و سائر ائمه معصومین علیهمالسالم
وارد شده كه قرآن موجود در دست مردم همان قرآنى است كه از ناحیه خدا نازل شده  ،اگر
چه غیر آن قرآنى است كه على علیهالسالم آن را به خط خود تنظیم نموده است و در زمان
ابو بكر و همچنین در زمان عثمان كه به تنظیم و كتابت قرآن پرداختند آن حضرت را
مشاركت ندادند .
و از همین باب است اینكه به شیعیان خود فرمودهاند:
 اقرؤا كما قرء الناس  -قرآن را همانطور كه مردم مىخوانند بخوانید!و مقتضاى این روایات این است كه اگر در آن روایات دیگر آمده كه قرآن على
علیهالسالم مخالف قرآن موجود در دست مردم است معنایش این است كه از نظر ترتیب
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بعضى سورهها یا آیات تفاوت دارد  ،آن هم سوره یا آیاتى كه بهم خوردن ترتیبش كمترین
اثرى در اختالل معناى آن ندارد و آن اوصافى را كه گفتیم خداوند قرآن را به این اوصاف
توصیف نموده از بین نمىبرد .
پس مجموع این اخبار  -هر چند كه مضامین آنها با یكدیگر مختلف است  -داللت
قطعى دارد بر اینكه قرآنى كه امروز در دست مردم است همان قرآنى است كه از ناحیه
خداى تعالى بر خاتم انبیاء صلىهللاعلیهوآلهوسلم نازل شده است  ،بدون اینكه چیزى از
اوصاف كریمهاش و آثار و بركاتش از بین رفته باشد!

بحث سوم:
عدهاى از محدثین شیعه و حشویه و جماعتى از محدثین اهل سنت را عقیده بر این
است كه قرآن كریم تحریف شده  ،به این معنا كه چیزى از آن افتاده و پارهاى الفاظ آن تغییر
یافته و ترتیب آیات آن بهم خورده .
و اما تحریف به معناى زیاد شدن چیزى در آن فرضیهایست كه احدى از علماى
اسالم بدان قائل نشده است .
محدثین مذكور بر عدم وقوع زیادت در قرآن به وسیله اجماع امت و بر وقوع نقص
و تغییر در آن به وجوه زیادى احتجاج كردهاند:
 -1در اخبار بسیارى از طریق شیعه و سنى روایت شده كه یا داللت دارند بر سقوط
بعضى از سورهها و یا بعضى آیات و یا بعضى جمالت و یا قسمتى از جمالت و یا كلمات
و یا حروف آن كه در همان ابتدا در موقع جمع آورى آن در زمان ابى بكر  ،و همچنین در
موقع جمع آورى بار دوم آن  ،در زمان عثمان اتفاق افتاده و نیز داللت دارند بر تغییر و
جابجا شدن آیات و جمالت .
و این روایات بسیار است كه محدثین شیعه آنها را در جوامع حدیث و سایر كتب
معتبر خود آوردهاند و بعضى از ایشان عدد آنها را بالغ بر دو هزار حدیث دانستهاند .
و همچنین محدثین اهل سنت در صحاح خود  ،مانند صحیح بخارى و صحیح مسلم
 ،سنن ابى داوود  ،نسائى  ،احمد و سایر جوامع حدیث و كتب تفسیر و غیر آن نقل
كردهاند .
و آلوسى در تفسیر خود عدد آنها را بیش از حد شمار دانسته است .
البته آنچه گفته شد غیر موارد اختالفى است كه میان مصحف عبد هللا بن مسعود با
مصحف معروف است  ،كه این خود بالغ بر شصت و چند مورد است .
و نیز غیر از موارد اختالف مصحف ابى بن كعب با مصحف عثمانى است  ،كه آن
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نیز بالغ بر سى و چند مورد است .
و همچنین اختالف میان خود مصحفهاى عثمانى كه خود او نوشته و به اقطار بالد
اسالمى آن روز فرستاده است كه به قول ابن طاووس  -در سعد السعود  -بالغ بر پنجاه و
چند مورد و به قول دیگران چهل و پنج مورد است  ،چون عثمان پنج و یا هفت مصحف
نوشته به شام  ،مكه  ،بصره  ،كوفه  ،یمن و بحرین فرستاده و یكى را در مدینه نگهداشته
است .
و نیز آنچه نقل شد غیر اختالفى است كه از نظر ترتیب میان مصحفهاى عثمانى
و مصحفهاى دوره اول ( زمان ابى بكر) وجود دارد  ،زیرا سوره انفال در جمع بار اول
جزو سورههاى مثانى و سوره برائت جزو سورههاى مئین قرار داشت و حال آنكه در جمع
دوم هر دو سوره جزو سورههاى طوال قرار گرفته و روایتش به زودى از نظر خواننده
مىگذرد .
باز آنچه تاكنون گفته شد غیر اختالفى است كه در ترتیب سورهها وجود دارد ،
چون بر حسب روایات  ،ترتیب سورهها در مصحف عبد هللا بن مسعود و مصحف ابى بن
كعب غیر ترتیبى است كه در مصحف عثمان است .
و همچنین غیر اختالفى است كه در میان قرائتها وجود دارد  ،زیرا قرائتهاى غیر
معروفى است كه از صحابه و تابعین روایت شده كه با قرائت معروف اختالف دارد كه اگر
همه آنها را حساب كنیم به هزار یا بیش از آن بالغ مىشود!
 -2دلیل دوم ایشان اعتبار عقلى است  ،به این بیان كه عقل بعید مىداند قرآنى به
دست غیر معصوم جمع آورى شود و هیچ اشتباه و غلطى در آن وجود نداشته باشد و عینا
موافق واقع از كار در آید .
 -3روایتى است از عامه و خاصه كه :على علیهالسالم بعد از رحلت رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم از مردم كنارهگیرى كرد و بیرون نمىآمد مگر براى نماز تا آنكه
قرآن را جمع آورى نمود آنگاه آن را به مردم ارائه داد و اعالم كرد كه این همان قرآنى
است كه خداوند بر پیغمبرش نازل فرموده و من آن را جمع آورى كردم!
مردم او را رد كردند و قرآن او را نپذیرفتند و به قرآنى كه زید بن ثابت جمع كرده
بود اكتفاء كردند .
و اگر این دو قرآن عین هم بودند این حرف معنى نداشت و اصال معنا نداشت كه آن
جناب قرآن را آورده اعالم كند كه این همان قرآنى است كه خداى تعالى بر پیغمبر اكرم
نازل نموده  ،با اینكه مىدانیم على علیهالسالم بعد از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم
داناترین مسلمانان به كتاب هللا بود و لذا رسول خدا صلىهللا علیه وآلهوسلّم در حدیث ثقلین
مردم را به او ارجاع داده و عالوه در حق آن جناب فرموده :على با حق است و حق با على
است!
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 -4روایاتى است كه مىگوید  :در این امت نیز آنچه در بنى اسرائیل واقع شده واقع
مىشود و طابق النعل بالنعل رخ مىدهد و یكى از چیزهایى كه در بنى اسرائیل اتفاق افتاد
تحریف كتابشان بود كه قرآن و روایات ما بدان تصریح دارد  ،ناگزیر باید در این امت هم
اتفاق بیفتد و كتاب این امت یعنى قرآن كریم هم باید تحریف شود( و گر نه آن روایات
درست در نمىآید!)
در صحیح بخارى از ابى سعید خدرى روایت كرده كه رسول خدا صلىهللا
علیهوآلهوسلّم فرمود  :به زودى سنتهاى اقوام گذشته را وجب به وجب و ذراع به ذراع
پیروى خواهید كرد  ،حتى اگر آنها به سوراخ سوسمار رفته باشند ،شما هم مىروید .
گفتیم یا رسول هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم پدر و مادران یهود و نصارى خود را
پیروى مىكنیم ؟ فرمود  :پس چه كسى را ؟
این روایت مستفیض است و در جوامع حدیث از عدهاى از صحابه مانند ابى سعید
خدرى  -كه قبال روایتش نقل شد  -و ابى هریره  ،عبد هللا عمر  ،ابن عباس  ،حذیفه  ،عبد
هللا بن مسعود  ،سهل بن سعد  ،عمر بن عوف  ،عمرو بن عاص  ،شداد بن اوس و مستورد
بن شداد  ،در عباراتى قریب المعنى نقل كردهاند .
و نیز این روایت بطور مستفیض از طرق شیعه از عدهاى امامان اهل بیت
علیهمالسالم از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم روایت شده .
همچنانكه قمى در تفسیر خود از آن جناب آورده كه فرموده  :راهى كه پیشینیان
رفتند شما نیز طابق النعل بالنعل و مو به مو خواهید رفت و حتى راه آنان را یك وجب و یك
ذراع و یك باع هم تخطى نمىكنید  ،تا آنجا كه اگر آنها به سوراخ سوسمارى رفته باشند شما
هم خواهید رفت .
پرسیدند یا رسول هللا! مقصود شما از گذشتگان  ،یهود و نصارى است ؟ فرمود :
پس كیست ؟ بزودى عروه و دست آویزهاى اسالم را یكى پس از دیگرى پاره خواهید كرد
و اولین چیزى كه آن را از دست مىدهید امانت و آخرین آنها نماز است!
اما جواب از استدالل ایشان به اجماع امت بر عدم تحریف به زیاده  ،این است كه
اجماع امت  ،حجتى است مدخوله  ،براى اینكه حجت بودنش مستلزم دور است .
توضیح اینكه  :اجماع به خودى خود حجت عقلى یقینى نیست  ،بلكه آن كسانى كه
اجماع را به عنوان یك حجت شرعى معتبر مىدانند قائلند به اینكه در صورتى كه اعتقاد
آور براى انسان باشد فقط اعتقادى ظنى خواهد بود( نه قطعى) و در این مساله اجماع منقول
و محصل یكسان مىباشد .
و اینكه بعضى میان آن دو فرق گذاشته و گفتهاند اجماع محصل قطع آور است ،
اشتباه كردهاند  ،براى اینكه آنچه كه اجماع افاده مىكند بیش از مجموع اعتقادهایى كه از یك
یك اقوال حاصل مىشود نیست و آحاد اقوال در اینكه بیش از ظن افاده نمىكنند مثل
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یكدیگرند و انضمام اقوال به یكدیگر بیش از این اثر ندارد كه ظن را تقویت كند نه اینكه
قطع بیاورد  ،زیرا قطع  ،اعتقاد مخصوصى است بسیط و مغایر با ظن  ،نه اینكه اعتقادى
مركب از چند مظنه بوده باشد .
تازه این در اجماع محصل است كه خود ما اقوال را تتبع نموده یك قول و دو قول و
سه قول موافق بدست آوریم و همچنین تا معلوممان شود كه در مساله قول مخالفى نیست .
و همانطور كه گفتیم این تتبع بیش از این اثر ندارد كه مظنه آدمى را به قطع نزدیك
كند ولى افاده قطع نمىكند .
و اما اجماعى كه دیگران از اهل علم و بحث براى ما نقل كنند و بگویند فالن مطلب
اجماعى است كه بى اعتباریش روشنتر است  ،زیرا به منزله یك روایت و خبر واحد است
كه بیش از افاده ظن اثرى ندارد .
پس حاصل كالم این شد كه اجماع حجتى است ظنى و شرعى كه دلیل اعتبارش نزد
اهل سنت مثال خبرى است كه نقل مىكنند كه رسول خدا صلىهللاعلیه وآلهوسلّم فرموده :
امت من بر خطا و ضاللت اتفاق و اجماع نمىكند و نزد شیعه به این است كه یا قول
معصوم علیهالسالم در میان اقوال مجمعین باشد و یا از قول مجمعین به گونهاى كشف از
قول معصوم شود .
پس حجیت اجماع چه منقولش و چه محصلش  ،موقوف بر قول معصوم (پیغمبر و
امام) است  ،كه آن نیز موقوف بر نبوت و صحت نبوت هم در این عصر متوقف بر
سالمت قرآن و مصونیتش از تحریف است .
آن تحریفى كه گفتیم صفات قرآن از قبیل هدایت و قول فصل و مخصوصا اعجاز
را از بین ببرد  ،چون غیر از قرآن كریم معجزه زنده و جاویدى براى نبوت خاتم االنبیاء
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نیست و تنها قرآن است كه معجزه آن جناب در این عصر شمرده
مى شود و به احتمال تحریف به زیاده و یا نقیصه و یا هر دگرگونى دیگرى وثوقى به این
معجزه باقى نمىماند  ،چون نمىدانیم كه آنچه در قرآن است كالم خالص خداست یا نه .
پس در صورت تحریف  ،قرآن از حجیت مىافتد و با سقوط حجیت  ،اجماع هم از
حجیت مىافتد .
این بود معناى آنچه كه گفتیم اجماع حجتى است مدخوله كه حجت بودنش مستلزم
دور است .
خواهید گفت  :شما در اول بحث گفتید كه وجود قرآنى نازل بر پیغمبر اسالم در
میان ما مسلمانان از ضروریات تاریخ است و با چنین اعترافى دیگر حجیت اجماع موقوف
بر اثبات حجیت قرآن و نبوت خاتم النبیین نیست .
در جواب مى گوییم  :صرف اینكه آنچه در دست ماست مشتمل بر قرآن واقعى است
 ،باعث نمى شود كه دیگر احتمال زیاده و نقصان و تغییر را ندهیم  ،باز در هر آیه و یا
جمله و یا سورهاى كه در اثبات مطلبى مانند  :نبوت خاتم االنبیاء و پس از آن اجماع و امثال
آن محتاج به آن باشیم احتمال تحریف را مىدهیم و قرآن به كلى از حجیت ساقط مىگردد .
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و اما پاسخ از دلیل اول اینكه اوال  :تمسك به اخبار براى اثبات تحریف قرآن مستلزم
حجت نبودن خود آن اخبار است  ،نظیر دورى كه در اجماع بیان كردیم ( زیرا با تحریف
شدن قرآن دلیلى بر نبوت خاتم االنبیاء باقى نمىماند تا چه رسد به امامت امامان و حجیت
اخبار ایشان).
پس كسى كه به اخبار مذكور استدالل مىكند تنها مىتواند به عنوان یكى از مصادر
تاریخ به آن تمسك بجوید و در تاریخ هم هیچ مصدر متواترى و یا مصدرى همراه با قرائن
قطعى كه مفید علم و یقین شود وجود ندارد و عقل در هیچ یك از آن مصادر مجبور به قبول
نیست  ،چون هر چه هست همه اخبارى آحاد است كه یا ضعیف در سند است و یا قاصر در
داللت و یا به فرض صحت سند و روشنى داللت كه در نایابى چون كبریت احمر است تازه
بیش از ظن افاده نمىكند .
زیرا گو اینكه سندش صحیح و داللتش روشن است  ،لیكن از جعل و دسیسه در
امان نیست  ،چون اخبارى كه بدست یهود در میان اخبار ما دسیسه شد آنقدر ماهرانه دسیسه
شده كه از اخبار واقعى خود ما قابل تمیز نیست و خبرى هم كه ایمن از جعل و دسیسه
نباشد قابل اعتماد نیست .
از همه اینها كه بگذریم اخبار مذكور آیهها و سورههایى را نشان مىدهد كه از قرآن
افتاده كه به هیچ وجه شبیه به نظم قرآنى نیست  ،گذشته از اینكه بخاطر مخالفتش با قرآن
مردود است .
و اما اینكه گفتیم سند بیشتر آن اخبار ضعیف است  ،مراجعه به سندهاى آنها مصدق
گفتار ماست  ،زیرا اگر مراجعه كنید خواهید دید یا مرسلند و اصال سند ندارند و یا مقطوع
و بریده سندند و یا رجال سند ضعیفند  ،آنهم كه سالم است آنقدر كم و ناچیز است كه قابل
اعتماد نیست .
و این هم كه گفتیم پارهاى از آنها در داللت قاصرند  ،دلیلش این است كه بسیارى از
آنها اگر آیه قرآن را آوردهاند  ،آوردهاند كه تفسیر كنند  ،نه اینكه بگویند آیه اینطور نازل
نشده  ،مانند روایتى كه در روضه كافى از ابى الحسن اول علیهالسالم در ذیل آیه «:اولئك
الذین یعلم هللا ما فى قلوبهم فاعرض عنهم! ( فقد سبقت علیهم كلمة الشقاء و سبق لهم
العذاب!) و قل لهم فى انفسهم قوال بلیغا!»(/63نسا) است كه جمله بین پرانتز به عنوان
تفسیر آورده شده است .
و مانند روایتى كه در كافى از امام صادق علیهالسالم در تفسیر آیه «:و ان تلووا او
تعرضوا!» فرموده «:ان تلووا( االمر) و تعرضوا( عما امرتهم به )،فان هللا كان بما تعملون
خبیرا!» ( /135نسا)كه جمالت بین پرانتز به عنوان تفسیر و توضیح است  ،نه جزو آیه .و
همچنین روایات تفسیرى دیگرى كه آقایان جزو روایات تحریف شمردهاند.
و ملحق به این باب است روایات بىشمارى كه سبب نزول آیات را بیان مىكند و
آقایان آنها را جزو ادله تحریف قرآن شمردهاند  ،مانند روایاتى كه مىفرماید  :این آیه
اینطور است  « :یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك( فى على!)» (/67مائده) و حال آنكه
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روایت نمىخواهد بگوید كلمه( فى على) جزو قرآن بوده  ،بلكه مىخواهد بفرماید آیه در حق
آن جناب نازل شده است .
و همچنین روایاتى كه دارد  :فرستادگان بنى تمیم وقتى خدمت رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم مىرسیدند ،پشت در منزلش مىایستادند و صدا مىزدند كه به سر
وقت ما بیرون بیا .
آنگاه آیهاى را كه در این مورد نازل شده این چنین نقل كرده «:ان الذین ینادونك من
وراء الحجرات( بنو تمیم) اكثرهم ال یعقلون!»(/4حجرات) آنگاه آقایان پنداشتند كه كلمه بنو
تمیم جزء آیه بوده و ساقط شده است .
باز ملحق به این باب است روایات بى شمار دیگرى كه در جرى قرآن (تطبیق
كلیات آن بر مصادیق) وارد شده است  ،مانند روایتى كه در ذیل آیه «:و سیعلم الذین ظلموا
( آل محمد حقهم)»(/227شعرا) آمده كه جمله( آل محمد حقهم) به منظور بیان یكى از
مصادیق ظلم آورده شده  ،نه به عنوان متن آیه .
و روایتى كه در خصوص آیه «:و من یطع هللا و رسوله( فى والیت على و االئمة
من بعده )،فقد فاز فوزا عظیما!» (/71احزاب)و این گونه روایات بسیار زیاد است .
باز ملحق به این باب است روایاتى كه وقتى آیهاى را تفسیر مىكند ذكرى و یا
دعایى به آن اضافه مىنماید  ،تا مردم در هنگام خواندن آن آیه ادب را رعایت نموده  ،آن
ذكر و دعا را بخوانند  ،همچنانكه در كافى به سند خود از عبد العزیز بن مهتدى روایت
كرده كه گفت از حضرت رضا علیهالسالم در باره سوره توحید پرسیدم فرمود :هر كس
بخواند« قل هو هللا احد!» را و به آن ایمان داشته باشد توحید را شناخته است .
آنگاه اضافه كرده است :عرض كردم چطور بخوانیم آن را ؟ فرمود :همانطور كه
مردم آن را مىخوانند :قل هو هللا احد  ،هللا الصمد لم یلد و لم یولد و لم یكن له كفوا احد!
كذلك هللا ربى كذلك هللا ربى!»
و نیز جزو ادله قاصر الدالله آقایان باید روایاتى را شمرد كه در باب الفاظ آیهاى
وارد شده و آقایان آنها را از ادله تحریف شمردهاند  ،مانند روایتى كه در پارهاى روایات
مربوط به آیه «:و لقد نصركم هللا ببدر و انتم اذلة !»(/123ال عمران) دارد آیه اینطور
است «:و لقد نصركم هللا ببدر! و انتم ضعفاء!» و در بعضى دیگر آمده «:و لقد نصركم هللا
ببدر! و انتم قلیل!»
و این اختالفات چه بسا خود قرینه باشد بر اینكه  ،منظور  ،تفسیر آیه به معنا است ،
به شهادت اینكه در بعضى از آنها آمده كه  :صالح نیست اصحاب بدر را كه یكى از ایشان
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم است ذلیل نامید و به وصف ذلت توصیف نمود ،پس
منظور از لفظ اذلة در آیه شریفه جمعیت كم و ناتوان است نه خوار و ذلیل .
و چه بسا از این روایات كه در میان خود آنها تعارض و تنافى است كه به حكم كلى
( تساقط روایات در هنگام تعارض) از درجه اعتبار ساقط اند  ،مانند روایات وارده از
طرق خاصه و عامه در اینكه آیهاى در قرآن براى حكم سنگسار بوده و افتاده آنگاه در بیان
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اینكه آیه مذكور چه بوده در یكى چنین آمده «:اذا زنى الشیخ و الشیخة فارجموهما البتة
فانهما قضیا الشهوة  -وقتى پیرمرد و پیرزن زنا كردند باید حتما سنگسار شوند زیرا این
طبقه شهوترانى خود را كردهاند!» و در بعضى دیگر چنین آمده «:الشیخ و الشیخة اذا زنیا
فارجموهما البتة فانهما قضیا الشهوة  -پیرمرد و پیرزن اگر زنا كنند باید حتما سنگسار شوند
چون آنها شهوترانى خود را كردهاند!»
و در بعضى آمده «:و بما قضیا من اللذة  ».و در بعضى دیگر در آخر آیه آمده  «:نكاال من
هللا و هللا علیم حكیم!» و در بعضى در آخرش آمده «:نكاال من هللا و هللا عزیز حكیم!»
و نیز مانند آیة الكرسى على التنزیل كه روایاتى در بارهاش رسیده و در بعضى از
آنها چنین آمده «:هللا ال اله اال هو الحى القیوم ال تاخذه سنة و ال نوم له ما فى السموات و ما
فى االر ض( و ما بینهما و ما تحت الثرى عالم الغیب و الشهادة فال یظهر على غیبه احدا )،
من ذا الذى یشفع عنده  ...و هو العلى العظیم( و الحمد هلل رب العالمین!»(/255بقره) و در
بعضى دیگر جمله «:الحمد هلل رب العالمین!» را در آخر آیه سوم بعد از جمله «:هم فیها
خالدون »،آورده .
در بعضى چنین آمده «:له ما فى السموات و ما فى االرض( و ما بینهما و ما تحت
الثرى عالم الغیب و الشهادة الرحمن الرحیم » )!...و در بعضى دیگر اینطور آمده« :عالم
الغیب و الشهادة الرحمن الرحیم بدیع السموات و االرض ذو الجالل و االكرام رب العرش
العظیم!» و در بعضى دیگر آمده «:عالم الغیب و الشهادة العزیز الحكیم!»
و اینكه بعضى از محدثین گفتهاند كه اختالف روایات در آیاتى كه نقل شد ضرر به
جائى نمىرساند چون این روایات در اصل تحریف قرآن اتفاق دارند مردود و غلط است،
چون اتفاق روایات مذكور در تحریف شدن قرآن ضعف داللت آنها را جبران نمىكند و هر
یك از آنها دیگرى را دفع مىكند .
و اما اینكه گفتیم دسیسه و جعل در روایات شایع شده  ،مطلبى است كه اگر كسى به
روایات مربوط به خلقت و ایجاد و قصص انبیاى سلف و امتهاى گذشته و همچنین به اخبار
وارده در تفاسیر آیات و حوادث واقعه در صدر اسالم مراجعه نماید هیچ تردیدى  ،در آن
برایش باقى نمىماند  ،چون بزرگترین چیزى كه از اسالم خواب را بر چشم دشمنان حرام
كرده و ایشان حتى یك لحظه از خاموش كردن نور آن و كم فروغ كردن شعله فروزان آن و
از بین بردن آثار آن از پاى نمىنشینند  ،قرآن كریم است .
آرى قرآن كریم است كه كهفى منیع و ركنى شدید براى اسالم است ،قلعهاي است كه
جمیع معارف دینى و سند زنده و جاوید نبوت و مواد دعوت در آن متحصن است .
آرى  ،دشمنان خوب فهمیده بودند كه اگر بتوانند به قرآن دستبردى زنند و حجیت آن
را مختل سازند  ،امر نبوت خاتم االنبیاء بدون كمترین درد سرى باطل مىشود و شیرازه
دین اسالم از هم مىگسلد و دیگر بر بناى اسالم سنگى روى سنگى قرار نمىگیرد .
و عجب از این گونه علماى دینى است كه در مقام استدالل بر تحریف شدن قرآن بر
مىآیند و آنگاه به روایاتى كه به صحابه و یا به ائمه اهل بیت منسوب شده احتجاج مىكنند و
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هیچ فكر نمىكنند كه چه مىكنند .
اگر حجیت قرآن باطل گردد  ،نبوت خاتم األنبیاء باطل شده و معارف دینى لغو و
بى اثر مىشود و در چنین فرضى این سخن به كجا مىرسد كه در فالن تاریخ مردى دعوى
نبوت نموده و قرآنى به عنوان معجزه آورد  ،خودش از دنیا رفت  ،و قرآنش هم دستخورده
شد و از او چیزى باقى نماند مگر اجماع مؤمنین به وى  ،بر اینكه او به راستى پیغمبر بوده
و قرآنش هم به راستى معجزهاى بر نبوت او بوده است و چون اجماع حجت است  -زیرا
همان پیغمبر آن را حجت قرار داده و یا از اجماع مجمعین كشف مىكنیم كه قول یكى از
جانشینانش در آن هست  -پس باید نبوت او و قرآنش را قبول كنیم ؟!! و كوتاه سخن ،
احتمال دسیسه و جعل حدیث كه احتمال قوى هم هست و شواهد و قرائن آن را تایید مىكند ،
وقعى و اعتبارى براى روایات مذكور باقى نمىگذارد و با در نظر گرفتن آن  ،دیگر نه
حجیت شرعى بر آن اخبار باقى مىماند و نه حجیت عقالنى  ،حتى صحیح السندترین آنها
هم از اعتبار ساقط مىگردد ،زیرا حجیت سند  ،معنایش این است كه رجال حدیث دروغ
عمدى نمىگویند و اما اینكه فریب نمىخورند و در اصول روایتى آنان هم دست برده
نمىشود  ،ربطى به صحت سند ندارد .
و اما اینكه گفتیم روایات تحریف  ،آیات و سورههایى را سواى قرآن اسم مىبرد كه
از نظر نظم و اسلوب هیچ شباهتى به نظم قرآن ندارد  ،دلیلش مراجعه خود خواننده عزیز
است كه اگر مراجعه كند به موارد بسیارى  -از قبیل سوره خلع و سوره حفد كه به چند
طریق از طرق اهل سنت روایت شده است  -بر خواهد خورد و به طور قطع گفتار ما را
تصدیق خواهد نمود و ما این دو سوره را در اینجا مىآوریم تا زحمت خواننده را كم كرده
باشیم  :سوره خلع چنین است «:بسم هللا الرحمن الرحیم انا نستعینك و نستغفرك و نثنى علیك
و ال نكفرك و نخلع و نترك من یفجرك »،و سوره حفد چنین است «:بسم هللا الرحمن الرحیم
اللهم ایاك نعبد و لك نصلى و نسجد و الیك نسعى و نحفد نرجو رحمتك و نخشى نقمتك ان
عذابك بالكافرین ملحق!» و همچنین سوره والیت و غیر آن كه پارهاى روایات آن را آورده
اقاویل و هذیانهایى است كه سازندهاش از نظم قرآنى تقلید كرده و نتیجهاش این شده كه
اسلوب عربى مانوس و معمولى را هم از دست داده است و مانند زاغ شده كه خواست چون
كبك بخرامد راه رفتن خود را نیز فراموش كرد  ،این دشمن قرآن نیز كه نتوانسته است به
نظم آسمانى و معجز قرآن برسد  ،اسلوب معمولى زبان عرب را هم فراموش كرده  ،چیزى
گفته است كه هر طبع و ذوقى از شنیدنش دچار تهوع مىشود و لذا باز هم به شما خواننده
عزیز سفارش مىكنم كه به این یاوهگویىهایى كه دشمنان خواستند به قرآن نسبت دهند ،
مراجعه نماید تا به درستى دعوى ما پى ببرد  ،آنوقت است كه با اطمینان خاطر و به جرأت
تمام حكم مىكند بر اینكه محدثینى كه به چنین سورههائى اعتناء مىكنند  ،بخاطر تعصب و
تعبد شدیدى است كه نسبت به روایات دارند و در تشخیص صحیح از مجعول آن و در
عرضه داشتن احادیث بر قرآن كوتاهى مىكنند و اگر این تعصب و تعبد نبود  ،كافى بود در
یك نظر حكم كنند به اینكه ترهات مذكور جزو قرآن كریم نیست .
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و اما اینكه گفتیم روایات تحریف  ،به فرضى هم كه صحیح باشد مخالف با كتاب
است و به همین جهت باید طرح شود .
توضیحش این است كه مقصود ما مخالفت با ظاهر آیه «:انا نحن نزلنا الذكر و انا له
لحافظون!» (/9حجر)و ظاهر آیه «:و انه لكتاب عزیز ال یاتیه الباطل من بین یدیه و ال من
خلفه!»(/42فصلت) نیست  ،تا بگویید این مخالفت ظنى است  -چون ظهور الفاظ آیه جزو
ادله ظنى است  -بلكه مراد مخالفت با داللت قطعى كتاب است  ،چون مجموع قرآنى كه فعال
در دست ما است به بیانى كه در دلیل اول بر نفى تحریف گذشت  ،داللت قطعى دارد بر
اینكه در قرآن تحریفى رخ نداده است .
و چطور ممكن است در این داللت خدشه كرد و حال آنكه قرآنى كه در دست ما
هست اجزایش در نظم بدیع و معجزه بودن نظیر یكدیگرند و خودش در دفع اختالفاتى كه
در بدو نظر به ذهن مىرسد كافى است .
نه در دفع آن اختالفات نقصى دارد و نه در افاده معارف حقیقى و علوم الهى كلى و
جزئیش قصورى  ،معارفش همه به هم مربوط و فروعش بر اصولش مترتب و اطرافش بر
اوساطش منعطف است و این خصوصیات كه در نظم قرآنى است و خداوند آن را به آن
خصوصیات  ،وصف نموده در همه جاى این كتاب مشهود است .
و اما پاسخ از دلیل دوم آنان كه گفتند عقل بعید مىداند قرآنى به دست غیر معصوم
جمع آورى شود و هیچ اشتباه و غلطى در آن نباشد اینست كه این حرف  ،حرفى خرافى
بیش نیست  ،بلكه مطلب به عكس است  ،زیرا عقل مخالفت نوشته شده را با واقعش ممكن
مى داند  ،نه اینكه موافقت آن دو را بعید و مخالفت آن را واجب شمارد پس هر جا كه دلیل و
قرینهاى باشد بر اینكه نوشته شده با واقعش موافق است آن را مىپذیرد و ما به جاى یك دلیل
و یك قرینه دلیلهایى ارائه دادیم كه همه موافقت این قرآن را با واقعش اثبات مىكردند .
و اما پاسخ از دلیل سومشان اینكه صرف جمع آورى قرآن كریم توسط على  ،امیر
المؤمنین علیهالسالم و عرضه داشتن بر اصحاب و نپذیرفتن آنان دلیل نمىشود بر اینكه
قرآنى كه آن جناب جمع آورى كرده بود مخالف با قرآن دیگران بوده و از حقایق اصولى
دین و یا فرعى آن چیزى اضافه داشته است و بیش از این احتمال نمىرود كه قرآن آن
جناب از نظر ترتیب سورهها و یا آیههاى یك سوره كه به تدریج نازل شده است با قرآن
سایرین مخالفت داشته است  ،آن هم مخالفتى كه به هیچ یك از حقایق دینى برخورد نداشته .
چون اگر غیر این بود و واقعا قرآن آن حضرت حكمى یا احكامى از دین خدا را
مشتمل مى بود كه در قرآنهاى دیگر افتاده بوده است  ،امیر المؤمنین به آن سادگى دست از
قرآن خود بر نمىداشت  ،بلكه به طور قطع به وسیله آن به احتجاج مىپرداخت و به مجرد
اعراض آنان قانع نمىشد  ،همچنانكه مىبینیم كه در موارد مختلفى با آنان احتجاج نموده و
روایات ،احتجاجات آن حضرت را ضبط نموده و در آن حتى یك مورد هم نقل نشده كه آن
جناب در باره امر والیت و خالفتش و یا در امر دیگرى آیه و یا سورهاى خوانده باشد كه
در قرآنهاى خود آنان نبوده باشد و آن جناب ایشان را به خیانت در قرآن متهم كرده باشد .
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ممكن است كسى چنین خیال كند كه على علیهالسالم بخاطر حفظ وحدت مسلمین
پافشارى نكرد .در جواب مىگوییم اگر مسلمانان سالیان درازى با قرآن انس گرفته بودند جا
داشت على علیهالسالم از قرآن خود كه فرضا مخالف آن قرآنها بوده صرفنظر نماید تا مبادا
وحدت مسلم ین را شكسته باشد ولى گفتار ما در باره روز اولى است كه مسلمانان به جمع
كردن قرآن پرداخته بودند و هنوز قرآن در دست مردم نبود و در شهرها پخش نشده بود .
و اى كاش مىفهمیدیم كه چگونه ممكن است ادعا كنیم این همه آیاتى كه شاید به قول
و ادعاى آنان بالغ بر هزارها آیه باشد همه راجع به امر والیت بوده و مخالفین آن حضرت
آنها را حذف كردهاند؟! و یا اصوال آیههایى بوده كه عموم مسلمانان از آن خبرى نداشتهاند و
تنها على علیهالسالم از آن خبر دار بوده ؟! چطور چنین جرأتى به خود بدهیم  ،با آنهمه
دواعى قوى كه مسلمانان در حفظ قرآن و آن همه شوق و رغبتى كه در فراگرفتن آن از
خود نشان مىدادند ؟! و آن همه سعى و كوششى كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم در
تبلیغ آیات و رساندن آن به آفاق و تعلیم و بیان آن مبذول داشته است؟! با اینكه خود قرآن
كریم در این باره تصریح كرده كه:
« یعلمهم الكتاب و الحكمة!» (/2جمعه)و نیز فرموده:
« لتبین للناس ما نزل الیهم!»(/44نحل)
آن آیاتى كه احادیث مرسل مىگویند در سوره نساء در میان جمله« و ان خفتم اال
تقسطوا فى الیتامى!» و جمله «:فانكحوا ما طاب لكم من النساء!» (/3نسا) بوده و به اندازه
یك ثلث قرآن یعنى بیش از دو هزار آیه مىشده و افتاده .
و نیز آن آیاتى كه محدثین سنى گفتهاند از سوره برائت ساقط شده  ،مانند بسم هللا آن
و صدها آیه كه سوره مذكور را مساوى با سوره بقره مىكرده و اینكه سوره احزاب بزرگتر
از سوره بقره بوده و دویست آیه از آن ساقط شده .
و یا آن آیاتى كه روایات مجعوله مذكور مىگوید منسوخ التالوه شده و جمعى از
مفسرین اهل سنت هم براى دفاع از یك حدیث كه گفته پارهاى از قرآن را خدا از یادها برد و
تالوتش را منسوخ كرد پذیرفتهاند  ،كجا رفتهاند ؟ و چطور گم شدهاند  ،كه حتى یك نفر هم
سراغ یكى از آن هزارها را نگرفته است ؟ ! .
و اگر شما هم همان حدیث را سند قرار دهید  ،و بگویید خدا از یادها برده مىپرسیم
از یاد بردن خدا چه معنا دارد ؟ و مقصود از نسخ تالوت چه مىتواند باشد ؟ آیا نسخ تالوت
بخاطر این بوده كه عمل به آن آیات منسوخ شده ؟ پس چرا آیات منسوخه دیگرى كه هم
اكنون در قرآن كریم است منسوخ التالوه نشد ؟ و تاكنون در قرآن كریم باقى مانده ؟! مانند
آیه صدقه و آیه نكاح زانیه و زانى و آیه عده و غیر آن ؟ و جالب اینجاست كه آقایان آیات
منسوخ التالوه را دو قسم مىكنند  ،یكى آنها كه هم تالوتش نسخ شده و هم عمل به آن و قسم
دیگر آن آیاتى كه تنها تالوتش نسخ شده است مانند آیه رجم و یا بخاطر این بوده كه واجد
صفات كالم خدایى نبوده و بدین جهت خداوند خط بطالن بر آنها كشیده و از یادهایشان برده
است .
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اگر چنین بود پس در حقیقت جزو كالم خدا و كتاب عزیز كه« ال یاتیه الباطل من
بین یدیه و ال من خلفه!»(/42فصلت) نبوده  ،منزه از اختالف نبود  ،قول فصل و هادى به
سوى حق و به سوى صراط مستقیم و معجزهاى كه بتوان با آن تحدى نمود و  ...نبوده .
و كوتاه  ،سخن بگو قرآن نبوده  ،زیرا خداى تعالى قرآن را به صفاتى معرفى نموده
است كه آن را نازل شده از لوح محفوظ و نیز آن را كتاب عزیزى خوانده كه در عصر
نزولش و در اعصار بعد تا قیام قیامت باطل در آن راه ندارد و آن را قول فصل  ،هدایت ،
نور  ،فرقان میان حق و باطل  ،معجزه و  ...نامیده است .
آیا با چنین معرفى باز هم مىتوانیم بگوییم این آیاتى كه قرآن را معرفى مىكند
مخصوص به پارهاى از قرآن بوده كه هم اكنون در دست ما است و تنها این باقیمانده از
یادها نمىرود و منسوخ التالوه و دستخوش بطالن نمىشود ؟ آیا تنها این باقیمانده است كه
قول فصل  ،هدایت  ،نور  ،فرقان  ،و معجزه جاودانه است ؟ و یا مىگویید منسوخ التالوه
شدن و فراموش شدن بطالن نیست ؟ چطور بطالن نیست ؟ مگر بطالن غیر از این است كه
كالم ناقصى از اثر و خاصیت بیفتد و هیچ چیز نتواند آن را اصالح نموده و براى ابد از
كار بیفتد ؟ و آیا با اینكه براى ابد از كار افتاده باز هم ذكر و یاد آورنده خداست .
پس حق همین است كه به خود جرأت داده براى رهایى از این همه غلط بگوییم
روایاتى كه از طرق شیعه و سنى در تحریف و یا نسخ تالوت رسیده بخاطر مخالفتش با
كتاب خدا  ،مردود است .
و اما پاسخ از دلیل چهارم اینكه  :اخبارى كه مىگوید حوادث واقعه در امت اسالم
مانند حوادثى است كه در بنى اسرائیل رخ داده قبول داریم و حرفى در آنها نیست و اتفاقا
اخبار بسیارى است كه شاید به حد تواتر هم برسد  ،لیكن به شهادت وجدان و ضرورت این
اخبار داللت بر یكسان بودن در همه جهات ندارد ،پس ناگزیر باید بپذیرید كه این مشابهت
در پارهاى امور آن هم از نظر نتیجه و اثر است  ،نه از نظر عین حادثه .
پس به فرضى هم كه قبول كنیم كه این روایات تحریف كتاب را هم شامل مىشود ،
مى گوییم ممكن است مشابهت امت اسالم با امت بنى اسرائیل در این مساله از جهت نتیجه
تحریف یعنى حدوث اختالف و تفرقه و انشعاب به مذاهب مختلف باشد  ،به نحوى كه این
مذهب آن مذهب را تكفیر كند .
همچنانكه در روایات بسیارى كه بعضى ادعاى تواتر آنها را كردهاند آمده كه به
زودى امت اسالم به هفتاد و سه فرقه منشعب مىشود  ،همچنانكه امت نصارى به هفتاد و
دو فرقه و امت یهود به هفتاد و یك فرقه منشعب شد .
و این هم پر واضح است كه همه فرقههاى مذكور از امتهاى سهگانه  ،مذهب خود
را مستند به كتاب خدا مىدانند و این نیست مگر بخاطر اینكه كلمات را از جاى خود تحریف
نموده اند و قرآن كریم را به رأى خود تفسیر كرده و به اخبار وارده در تفسیر آیات( و لو هر
چه باشد!) اعتماد كردهاند بدون اینكه براى تشخیص صحیح از سقیم آن  ،به خود قرآن
عرضه كرده باشند .
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و كوتاه سخن  ،اصل روایات داله بر اینكه میان دو امت مشابهت و مماثلت است به
هیچ وجه داللت بر تحریف  ،آنطور كه آنان ادعا مىكنند ندارد .
بله  ،در بعضى از آنها تصریح شده به اینكه قرآن تغییر و اسقاط و تحریف مىشود
و لیكن گفتیم كه این دسته از اخبار عالوه بر ضعفش بخاطر مخالفت كتاب مردود است .
بحث چهارم:
در تاریخ یعقوبى آمده كه :عمر بن خطاب به ابى بكر گفت  :اى خلیفه رسول خدا !
حاملین قرآن بیشترشان در جنگ یمامه كشته شدند  ،چطور است كه قرآن را جمع آورى
كنى زیرا مى ترسم با از بین رفتن حاملین( حافظین) آن تدریجا از بین برود ؟ ابى بكر گفت
 :چرا این كار را بكنم و حال آنكه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم چنین نكرده بود ؟ از آن
به بعد همواره عمر پشت این پیشنهاد خود را گرفت تا آنكه قرآن جمع آورى و در صحفى
نوشته شد  ،چون تا آن روز در تكههایى از تخته و چوب نوشته مىشد  ،و در نتیجه متفرق
بود .
ابى بكر بیست و پنج نفر از قریش و پنجاه نفر از انصار را در جلسهاى دعوت كرد
و گفت باید قرآن را بنویسید و آن را به نظر سعید بن العاص كه مردى فصیح است برسانید
.
البته بعضى روایت كردهاند كه على بن ابى طالب آن را پس از رحلت رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم جمع نمود و بر شترى بار كرد و به محضر صحابه آورد و فرمود :
این قرآن است كه من جمع آورى كردهام .
على علیهالسالم قرآن را به هفت جزء تقسیم كرده بود .روایت مذكور اسم آن اجزاء
را هم برده .
و در تاریخ ابى الفداء آمده كه  :در جنگ با مسیلمه كذاب گروهى از قاریان قرآن ،
از مهاجر و انصار كشته شدند و چون ابى بكر دید عده حافظین قرآن كه در آن واقعه در
گذشتهاند بسیار است  ،در مقام جمع آورى قرآن بر آمد و آن را از سینههاى حافظین و از
جریدهها و تخته پارهها  ،و پوست حیوانات جمع آورى نمود و آن را در نزد حفصه دختر
عمر  ،همسر رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم گذاشت .
ریشه و مصدر اصلى این دو تاریخ  ،روایاتى است كه اینك از نظر خواننده
مىگذرد:
بخارى در صحیح خود از زید بن ثابت نقل مىكند كه گفت  :در روزهایى كه جنگ
یمامه اتفاق افتاد ابى بكر به طلب من فرستاد وقتى به نزد او رفتم دیدم عمر بن خطاب هم
آنجاست .
ابى بكر گفت  :عمر نزد من آمده مىگوید كه واقعه یمامه حافظین قرآن را درو كرد
و من مىترسم كه جنگهاى آینده نیز ما بقى آنان را از بین ببرد و در نتیجه بسیارى از
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قرآن كریم با سینه حافظین آن در دل خاك دفن شود و نیز مىگوید من بنظرم مىرسد
دستور دهى قرآن جمع آورى شود .
من به او گفتم  :چگونه دست به كارى بزنم كه رسول خدا صلىهللاعلیه وآلهوسلمّ
نكرده است ؟ عمر گفت  :این كار به خدا كار خوبى است .
و از آن به بعد مرتب به من مراجعه مىكرد و تذكر مىداد تا آنكه خداوند سینهام را
براى این كار گشاده كرد و مرا جرأت آن داد و نظریهام برگشت و نظریه عمر را پذیرفتم .
زید بن ثابت مىگوید  :كالم ابى بكر وقتى به اینجا رسید به من گفت  :تو جوان
عاقل و مورد اعتمادى هستى و در عهد رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم وحى الهى را
براى آن جناب مىنوشتى  ،تو باید جستجو و تتبع كنى و آیات قرآن را جمع آورى نمایى .
زید مىگوید  :به خدا قسم اگر دستگاه ابى بكر به من تكلیف مىكرد كه كوهى را به
دوش خود بكشم سختتر از این تكلیف نبود كه در خصوص جمع آورى قرآن به من كرد ،
لذا گفتم چطور دست به كارى مىزنید كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم خود نكرده است
؟ گفت  :این كار به خدا سوگند كار خیرى است .
از آن به بعد دائما ابى بكر به من مراجعه مىكرد تا خداوند سینه مرا گشاده كرد ،
آن چنان كه قبال سینه ابى بكر و عمر را گشاده كرده بود .
با جرأت تمام به جستجوى آیات قرآنى برخاستم و آنها را كه در شاخههاى درخت
خرما و سنگهاى سفید نازك و سینههاى مردم متفرق بود جمع آورى نمودم و آخر سوره
توبه را از جمله« لقد جاءكم رسول/128(»،...توبه) تا آخر سوره برائت را نزد خزیمه
انصارى یافتم و غیر او كسى آن را ضبط نكرده بود و این صحف نزد ابى بكر بماند تا آنكه
از دنیا رفت  ،از آن پس نزد عمر بود تا زنده بود و بعد از آن نزد حفصه دختر عمر
نگهدارى مىشد .
و از ابى داوود از طریق یحیى بن عبد الرحمن بن حاطب روایت شده كه گفت :
عمر آمد و گفت  :هر كه از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم آیه و چیزى از قرآن شنیده و
حفظ كرده باشد آن را بیاورد .
و در آن روز داشتند قرآن را در صحیفهها و لوحها و  ...جمع آورى مىكردند و
قرار بر این داشتند كه از احدى چیزى از قرآن را نپذیرند تا آنكه دو نفر بر طبق آن شهادت
دهند .
و باز از او از طریق هشام بن عروه از پدرش  -البته در طریق سند اسم چند نفر
برده نشده  -روایت كرده كه گفت  :ابى بكر به عمر و به زید گفت  :بر در مسجد بنشینید ،
هر كس دو شاهد آورد بر طبق آنچه از قرآن حفظ كرده پس آن را بگیرید و بنویسید .
و در االتقان از ابن اشته  -در كتاب المصاحف  -از لیث بن سعد روایت كرده كه
گفت  :اولین كسى كه قرآن را جمع آورى كرد ابى بكر بود كه زید بن ثابت آن را نوشت و
مردم نزد زید مىآمدند و او محفوظات كسى را مىنوشت كه دو شاهد عادل مىآورد و
آخر سوره برائت را كسى جز ابى خزیمة بن ثابت نداشت .
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ابى بكر گفت  :آن را هم بنویسید  ،زیرا رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم فرموده
بود شهادت ابى خزیمه به جاى دو شهادت پذیرفته مىشود  ،لذا زید آن را هم نوشت .
عمر آیه رجم را آورد قبول نكردند و ننوشت چون شاهد نداشت .
و از ابن ابى داوود  -در كتاب المصاحف  -از طریق محمد بن اسحاق از یحیى بن
عباد بن عبد هللا بن زبیر از پدرش روایت كرده كه گفت  :حارث بن خزیمه این دو آیه را از
آخر سوره برائت برایم آورد و گفت  :شهادت مىدهم كه این دو آیه را از رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم شنیده و حفظ كردهام عمر گفت :من نیز شهادت مىدهم كه آنها را
شنیدهام .
آنگاه گفت  :اگر سه آیه بود من آن را یك سوره جداگانه قرار مىدادم و چون نیست
در همان آخر برائت بنویسید .
و نیز از وى از طریق ابى العالیه از ابى بن كعب روایت كرده كه گفت  :قرآن را
جمع كردند تا رسیدند در سوره برائت به آیه «:ثم انصرفوا صرف هللا قلوبهم بانهم قوم ال
یفقهون!»(/127توبه) و خیال كردند كه این آخرین آیه آن است .
ابى گفت  :رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم بعد از این آیه دو آیه دیگر براى من
قرائت كرد و آن آیه« لقد جاءكم رسول/128(»،...توبه)  -تا آخر سوره  -است .
و در االتقان از دیر عاقولى در كتاب فوائدش نقل كرده كه گفت  :ابراهیم بن یسار
از سفیان بن عیینه از زهرى از عبید از زید بن ثابت براى ما حدیث كرد كه او گفته است :
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم از دار دنیا رفت در حالى كه هنوز هیچ چیز از قرآن جمع
آورى نشده بود .
و حاكم در مستدرك به سند خود از زید بن ثابت روایت كرده كه گفت  :نزد رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم داشتیم قرآن را از ورق پارهها جمع آورى مىكردیم كه ....
مؤلف  :ممكن است این روایت با روایت قبلیش منافات نداشته باشد و مقصود از
این روایت این باشد كه آیههایى كه از یك سوره به طور پراكنده نازل شده بود یكجا جمع
مىكردیم و هر كدام را به سوره خود ملحق مىكردیم .
و یا پارهاى از سورهها را كه از نظر كوتاهى  ،بلندى  ،متوسط بودن نظیر هم بودند
مانند طوال و مئین و مفصالت را پهلوى هم قرار مىدادیم .همچنانكه در احادیث نبوى هم
از آنها یاد شده .
و گر نه بطور مسلم جمع آورى قرآن به صورت یك كتاب بعد از درگذشت رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم اتفاق افتاده و به همین وجهى كه ما گفتیم باید حمل شود روایتى كه
در ذیل مىخوانید .
و در صحیح نسائى از ابن عمر روایت كرده كه گفت  :من قرآن را جمع آورى
نمودم و همه شب مىخواندم تا به گوش رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم رسید  ،فرمود :
قرآن را در عرض یك ماه بخوان .
و در االتقان از ابن ابى داوود به سند حسن از محمد بن كعب قرظى روایت كرده
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كه گفت  :قرآن در زمان رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم به دست پنج نفر از انصار یعنى
معاذ بن جبل  ،عبادة بن صامت  ،ابى بن كعب  ،ابو الدرداء و ابو ایوب انصارى جمع
آورى شد .
و نیز در همان كتاب از بیهقى  -در كتاب المدخل  -از ابن سیرین روایت كرده كه
گفت  :در عهد رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم قرآن را چهار نفر جمع آورى كردند كه در
آنها اختالفى نیست و آنان عبارت بودند از  :معاذ بن جبل  ،ابى بن كعب  ،ابو زید و به دو
نفر دیگر كه در سه نفر مردد و مورد اختالف است  ،بعضى گفتهاند ابو درداء و عثمان و
بعضى دیگر گفتهاند عثمان و تمیم دارى .
باز در همان كتاب از بیهقى و از ابن ابى داوود از شعبى روایت كرده كه گفت :
قرآن را در عهد رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم شش نفر جمع كردند  :ابى  ،زید  ،معاذ ،
ابو الدرداء سعید بن عبید و ابو زید .
البته مجمع بن حارثه هم جمع كرده بود  ،مگر دو سوره و یا سه سوره را.
و نیز در همان كتاب از ابن اشته  -در كتاب المصاحف  -از طریق كهمس از ابن
بریده روایت كرده كه گفت  :اولین كسى كه قرآن را در مصحفى جمع كرد سالم غالم ابى
حذیفه بود كه قسم خورده بود تا قرآن را جمع نكرده رداء به دوش نگیرد و باألخره جمع
كرد....
مؤلف  :نهایت چیزى كه این روایات بر آن داللت دارد این است كه نامبردگان در
عهد رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم سورهها و آیههاى قرآن را جمع كرده بودند .
و اما اینكه عنایت داشته بودند كه همه قرآن را به ترتیب سوره و آیههایى كه امروز
در دست ما است و یا به ترتیب دیگرى جمع كرده باشند داللت ندارد .آرى ،این طور جمع
كردن تنها و براى اولین بار در زمان ابو بكر باب شده است .
بحث پنجم:
بعد از آنكه تدوین و جمع آورى قرآن در زمان ابو بكر شروع شد  ،در نتیجه ادامه
این كار قرآنهاى مختلفى و قرائتهاى زیادى به وجود آمد و لذا عثمان براى بار دوم به جمع
آورى آن پرداخت .
یعقوبى در تاریخ خود مىنویسد  :عثمان قرآن را جمع آورى و تالیف كرد ،
سورههاى طوالنى را در یك ردیف  ،و سورههاى كوتاه را در یك ردیف دیگر قرار داد  ،و
آنگاه تمامى مصحف ها را كه در اقطار آن روز اسالم بود جمع نمود و با آب داغ و سركه
بشست .
و به قول بعضى دیگر بسوزانید و جز مصحف ابن مسعود هیچ مصحفى نماند مگر
آنكه همین معامله را با آن نمود .
ابن مسعود در آن موقع در كوفه بود  ،حاكم كوفه عبد هللا بن عامر خواست قرآن او
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را بگیرد و او از دادن قرآن امتناع نمود .
حاكم قضیه را به عثمان نوشت  ،در جواب دستور آمد كه او را به مدینه بفرست تا
این دین رو به فساد ننهاده نقصانى در آن پدید نیاید .
ابن مسعود وارد مدینه شد  ،وقتى به مسجد در آمد كه عثمان بر فراز منبر مشغول
خطابه بود  .وقتى ابن مسعود را دید رو كرد به مردم و گفت  :جانور بدى دارد بر شما وارد
مىشود .ابن مسعود هم جواب تندى به او داد .
عثمان دستور داد با پایش او را به زمین بكشند  ،و در نتیجه این عمل دو تا از
دندههاى سینهاش شكست .عایشه وقتى جریان را شنید زبان به اعتراض گشود و بگومگوى
بسیار كرد .
به امر عثمان مصحفهاى نوشته شده به همه شهرها از قبیل كوفه  ،بصره  ،مدینه
 ،مكه  ،مصر  ،شام  ،بحرین  ،یمن و جزیره فرستاده شد و به مردم دستور داده به یك نسخه
قرآن را قرائت كنند  .این اقدام عثمان بدین جهت بود كه به گوشش رسیده بود كه مىگویند
قرآن فالن قبیله و خواست تا این اختالف را از میان بردارد.
بعضى گفتهاند  :همین ابن مسعود این حرف را براى عثمان نوشته بود ولى وقتى
شنید كه نتیجه گزارشش این شده كه عثمان قرآنها را مىسوزاند ناراحت شد و گفت من
نمىخواستم اینطور بشود .بعضى دیگر گفتهاند گزارش مذكور را حذیفة بن یمان داده بود .
و در كتاب االتقان آمده كه بخارى از انس روایت كرده كه گفت  :حذیفة بن یمان در
روزگارى كه با اهل شام به سرزمین ارمنیه و با اهل عراق به سرزمین آذربایجان مىرفت
و سرگرم فتح آنجا بود به این مطلب برخورد كه مردم هر كدام قرآن را یك جور قرائت
مىكنند  ،خیلى وحشت زده شد  ،وقتى به مدینه آمد و وارد بر عثمان شد  ،رو كرد به عثمان
و گفت  :عثمان بیا و امت اسالم را دریاب و نگذار مانند امت یهود و نصارى دچار اختالف
شوند .
عثمان نزد حفصه فرستاد كه قرآنى كه نزد تو است بده تا از روى آن نسخه برداریم
و دوباره نسخه خودت را بتو برگردانیم .آنگاه زید بن ثابت  ،عبد هللا بن زبیر  ،سعید بن
عاص و عبد الرحمن بن حارث بن هشام را مامور كرد تا از آن نسخه بردارند .و به سه نفر
قریشى گفت  :اگر قرائت شما با قرائت زید بن ثابت اختالف داشت به قرائت قریش بنویسید
 ،زیرا قرآن به زبان قریش نازل شده .این چهار نفر این كار را كردند و صحف را در
مصحف وارد نمودند .
آنگاه عثمان صحف حفصه را به او برگردانید و از مصاحف نوشته شده به هر
دیارى یكى فرستاد و دستور داد تا بقیه قرآنها را چه در صحف و چه در مصاحف آتش
زدند .
زید بن ثابت مىگوید  :در آن موقع كه قرآنها را جمع آورى مىكردیم به این مطلب
برخوردیم كه در سوره احزاب رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم آیهاى را قرائت مىكرد
ولى در نسخههایى كه در اختیار داشتیم نبود  ،بعد از تحقیق معلوم شد تنها خزیمة بن ثابت
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انصارى آن را دارد  .آن را كه عبارت بود از آیه «:من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا
هللا علیه/23( »!...احزاب)در جاى خودش قرار دادیم.
باز در همان كتاب است كه ابن اشته از طریق ایوب  ،از ابى قالبه روایت كرده كه
گفت  :مردى از بنى عامر كه انس بن مالكش مىگفتند گفت  :در عهد عثمان اختالفى بر سر
قرآن پدید آمد و آنچنان باال گرفت كه آموزگاران و دانشآموزان بجان هم افتادند .
این مطلب به گوش عثمان رسید و گفت  :در حكومت من قرآن را تكذیب مىكنید و
آن را به دلخواه خود قرائت مىنمایید ؟ قهرا آنهایى كه بعد از من خواهند آمد اختالفشان
بیشتر خواهد بود  ،اى اصحاب محمد صلىهللاعلیهوآلهوسلّم جمع شوید و براى مردم امامى
بنویسید .
اصحاب گرد هم آمدند و به نوشتن قرآن پرداختند و چون در آیهاى اختالف
مىكردند و یكى مىگفت رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم این آیه را به فالنى یاد داد عثمان
مىفرستاد تا با سه نفر شاهد از اهل مدینه بیاید آنگاه مىپرسیدند رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم این آیه را چگونه به تو یاد داده ؟ آیا اینجور یا اینجور ؟ مىگفت نه
اینطور به من آموخته است  ،آیه را آنطور كه گفته بود در جاى خالى كه قبال برایش گذاشته
بودند مىنوشتند .
باز در همان كتاب از ابن ابى داوود از طریق ابن سیرین از كثیر بن افلح روایت
كرده كه گفت  :وقتى عثمان خواست مصاحف را بنویسد براى این كار دوازده نفر از قریش
و انصار را انتخاب نمود  ،ایشان فرستادند تا ربعه را كه در خانه عمر بود آوردند .عثمان با
ایشان قرار گذاشت كه در هر قرائتى كه اختالف كردند تاخیر بیندازند تا از او دستور
بگیرند .
محمد مىگوید  :به نظر من منظور از تاخیر انداختن این بود كه آخرین عرضه
قرآن را پیدا نموده آیه را بر طبق آن بنویسند( چون جبرئیل سالى یك بار همه قرآن را به
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم عرضه مىكرد!)
و نیز در آن كتاب است كه ابن ابى داوود به سند صحیح از سوید بن غفله روایت
كرده كه گفت على علیهالسالم فرمود :در باره عثمان جز خوبى نگویید  ،زیرا به خدا قسم
كه آنچه او در خصوص قرآن انجام داد همه با مشورت ما و زیر نظر ما بود  ،مرتب
مىپرسید  :شما چه مىگویید در باره این قرائت ؟( و جریان چنین بود كه روزى گفت):
شنیدم بعضى به بعضى مىگویند قرائت من از قرائت تو بهتر است  ،و این كار سر از كفر
در مىآورد .
ما گفتیم  :نظر خودت چیست ؟ گفت من نظرم این است كه همه مردم را بر یك
قرائت وادار سازیم  ،تا در قرائت قرآن فرقه فرقه نشوند  ،ما گفتیم بسیار نظر خوبى است .
در الدر المنثور است كه ابن ضریس از علباء بن احمر روایت كرده كه عثمان بن
عفان وقتى خواست مصاحف را به صورت یك كتاب در آورد  ،بعضى خواستند حرف(
واو) را از اول جمله« و الذین یكنزون الذهب و الفضة/34( »،...توبه) در سوره برائت
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بیندازند  ،ابى (ابی ذر) گفت یا « واو» آن را بنویسید و یا شمشیر خود را بدوش مىگیرم.
پس  ،از حذف آن منصرف شدند!
و در كتاب االتقان از احمد  ،ابى داوود  ،ترمذى  ،نسائى ابن حیان و حاكم نقل كرده
كه همگى از ابن عباس روایت كردهاند كه گفت  :من به عثمان گفتم چه چیز وادارتان كرد
كه سوره انفال و سوره برائت را پهلوى هم بنویسید با اینكه یكى از سورههاى طوالنى است
و دیگرى از سورههاى صد آیهاى است و میان آن دو بسم هللا الرحمن الرحیم نگذاشتید و
میان هفت سوره طوالنى گذاشتید ؟ عثمان گفت  :سورهاى داراى آیات بر رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نازل مىشد و وقتى چیزى نازل مىشد به بعضى از نویسندگان وحى
مىفرمود این آیات را بگذارید در آن سورهاى كه در آن چنین و چنان آمده و سوره انفال از
سورههایى است كه در اوائل هجرت در مدینه نازل شد و سوره برائت از سورههایى است
كه در اواخر نازل شد  ،ولى چون مطالب آن شبیه به مطالب انفال بود  ،من شخصا خیال
كردم كه این سوره جزو آن سوره است .
و چون رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم از دنیا رفت و تكلیف ما را در باره این
مطلب معین نفرمود به همین جهت من از یك سو این دو سوره را پهلوى هم قرار دادم و
میان آن دو بسم هللا الرحمن الرحیم قرار ندادم و از سوى دیگر آن را پهلوى هفت سوره
طوالنى گذاردم .
مؤلف  :مقصود از هفت سوره طوالنى بطورى كه از این روایت و از روایت ابن
جبیر بر مىآید سوره هاى  :بقره  ،آل عمران  ،نساء  ،مائده  ،انعام  ،اعراف  ،و یونس است
كه در جمع اول ترتیب آن ها بدین قرار بوده و سپس عثمان آن را تغییر داده  ،انفال را كه از
مثانى است و برائت را كه از صد آیهها است و باید قبال از مثانى باشد  ،میان اعراف و
یونس قرار داد و انفال را جلوتر از برائت جاى داد .
بحث ششم:
روایاتى كه در دو فصل گذشته نقل شد معروفترین روایات وارده در باب جمع
آورى قرآن است كه بعضى از آنها صحیح و بعضى دیگر غیر معتبر است و از مجموع
آنها بر مىآید كه جمع آورى قرآن در نوبت اول عبارت بوده از جمع آورى سورهها كه یا
بر شاخههاى نخل و یا در سنگهاى سفید و نازك و یا كتفهاى گوسفند و غیر آن و یا در
پوست و رقعهها نوشته شده بود و پیوستن آیههایى كه نازل شده و هر كدام در دست كسى
بوده به سورههایى كه مناسب آن بوده است .
و اما جمع در نوبت دوم  ،یعنى جمع در زمان عثمان  ،عبارت بوده از اینكه جمع
اول را كه آن روز دچار تعارض نسخهها و اختالف قرآنها شده بود به یك جمع منحصر
كردند و تنها آیهاى كه در این جمع ملحق شد آیه «:من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا هللا
علیه /23( »!...احزاب)بود كه آن را در سوره احزاب جاى دادند  ،چنانكه از قول زید بن
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ثابت نقل شد در حالى كه مدت پانزده سال كه از رحلت رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم
مىگذشت كسى این آیه را در سوره احزاب نمىخواند و جزو آن محسوب نمىشد .
همچنانكه بخارى از ابن زهیر روایت كرده كه گفت  :من به عثمان گفتم آیه «:و
الذین یتوفون منكم و یذرون ازواجا/240(»،بقره) را آیه دیگرى نسخ كرده و شما ناسخش
را ننوشتید و یا نخواستید بنویسید ؟ گفت برادر زاده ! من هیچ آیهاى را از قرآن از جاى
خودش تغییر نمىدهم .
و آنچه كه تفكر آزاد در پیرامون این روایات  -كه عمده و مهمترین روایات این باب
است  -و همچنین در داللت آنها به آدمى مىفهماند این است كه هر چند روایات  ،آحاد و
غیر متواتر است و لیكن قرائن قطعیه همراه دارد كه آدمى را ناگزیر از پذیرفتن آنها مىكند
 ،چون بطورى كه قرآن كریم تصریح فرموده رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم هر چه كه
از قرآن برایش نازل مىشده بدون اینكه چیزى از آن را كتمان كند به مردم ابالغ مىكرده
و حتى به مردم یاد مىداده و برایشان بیان مىكرده و همواره عدهاى از صحابه ایشان
مشغول یاد دادن و یاد گرفتن بودند كه چطور قرائت كنند و بیان هر كدام چیست  ،آن عده
كه به دیگران یاد مىدادند همان قراء بودند كه بیشترشان در جنگ یمامه كشته شدند .
مردم آن زمان هم رغبت شدیدى در گرفتن قرآن و حفظ كردنش داشتند  ،و این
گرمى بازار تعلیم و تعلم قرآن همچنان ادامه داشت تا آنكه قرآن جمع آورى شد .
پس حتى یك روز و بلكه یك ساعت هم بر مسلمانان صدر اول پیش نیامد كه قرآن
از میانشان رخت بر بسته باشد و آنچه كه بر سر تورات و انجیل و كتابهاى سایر انبیاء آمد
بر سر قرآن كریم نیامد .
عالوه بر اینكه روایات بىشمارى از طریق شیعه و سنى داریم كه رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم بیشتر سورههاى قرآنى را در نمازهاى یومیه و غیر آن مىخواند و
این قرآن خواندن در نماز در حضور انبوه جمعیت بود و در بیشتر این روایات اسامى
سورهها چه مكى و چه مدنى آن برده شده است .
از اینهم كه بگذریم روایاتى در دست است كه مىرساند هر آیهاى كه مىآمده رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم مامور مىشده آن را در چه سورهاى و بعد از چه آیهاى جاى دهد
 ،مانند روایت عثمان بن ابى العاص كه ما آن را در تفسیر آیه « :ان هللا یامر بالعدل و
االحسان!»(/90نحل) نقل مىكنیم كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم فرمود  :جبرئیل این
آیه را برایم آورد و دستور داد آن را در فالن جاى از سوره نحل قرار دهم .
و نظیر این روایت روایاتى است كه مىرساند رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهو سلّم
سورههایى را كه آیاتش به تدریج نازل شده بود خودش مىخواند  ،مانند سوره آل عمران و
نساء و غیر آن .
پس  ،از این روایات آدمى یقین مىكند كه آن جناب بعد از نزول هر آیه به
نویسندگان وحى دستور مىداد كه آن را در چه سورهاى در چه جایى قرار دهند.
از همه شواهد قطعىتر همان دلیلى است كه در ابتداى این مباحث آوردیم  ،كه قرآن
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موجود در عصر ما داراى تمامى اوصافى است كه خداى تعالى قرآن نازل بر پیغمبر را به
آن توصیف مىكند .
و كوتاه سخن مطالبى كه از روایات مذكور استفاده مىشود چند مطلب است:
 -1اینكه آنچه ما بین دو جلد قرآن كریم هست همه كالم خداى تعالى است  ،چیزى
بر آن اضافه نشده و تغییرى نیافته .
و اما اینكه چیزى از قرآن نیفتاده باشد این ادله داللت قطعى بر آن ندارد  ،همچنانكه
به چند طریق روایت هم شده كه عمر بسیار به یاد آیه رجم مىافتاد و نوشته نشد .
و نمىتوان این گونه روایات را كه به گفته آلوسى از حد شماره بیرون است حمل بر
منسوخ التالوه كرد  ،زیرا گفتیم منسوخ التالوه سخنى بیهوده بیش نیست و روشن ساختیم كه
سخن از منسوخ التالوه كردن از اثبات تحریف قرآن شنیعتر و رسواتر است.
عالوه بر این  ،كسانى كه به غیر آن قرآنى كه زید به امر ابو بكر و در نوبت دوم
به امر عثمان نوشت قرآن دیگرى داشتند  -مانند على بن ابى طالب علیهالسالم و ابى  -بن
كعب و عبد هللا بن مسعود  -چیزى را از آنچه كه در قرآن دائر در میان مردم بود انكار
نكردند و نگفتند فالن چیز غیر قرآن و داخل قرآن شده .
تنها چیزى كه از نامبردگان در مخالفت با آن قرآن رسیده این است كه از ابن
مسعود نقل شده كه او در قرآن خود  ،معوذتین را ننوشته بود و مىگفت اینها دو حرز بودند
كه جبرئیل براى رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم آورد تا حسن و حسین را با آن معوذ كند
و از گزند حوادث بیمه سازد ،ولى بقیه اصحاب این سخن ابن مسعود را رد كردهاند و از
امامان اهل بیت علیهمالسالم بطور تواتر تصریح شده كه این دو سوره از قرآن است .
( اشکالی که در این نظریه ابن مسعود به نظر می رسد این است که هر دو سوره
مورد نظر در مکه نازل شده و حسنین (ع) در مدینه متولد شده اند .امین).
و كوتاه سخن  ،روایات سابق همانطور كه مىبینید روایات آحادى است محفوف به
قرائن قطعى كه به طور قطع تحریف به زیاده و تغییر را نفى مىكند و نسبت به نفى تحریف
به نقیصه دلیلى است ظنى .
پس  ،از اینكه بعضى ادعا كردهاند كه روایات نافیه هر سه قسم تحریف متواتر است
 ،ادعاى بدون دلیل كردهاند .
عمده دلیلى كه در باب تحریف نشدن قرآن كریم به آن اتكاء مىشود همان دلیلى
است كه در ابتدا بر این ابحاث آورده و گفتیم  :قرآنى كه امروز در دست ما است همه آن
صفات را كه خداى تعالى در قرآن براى كالم خود آورده واجد است .
اگر آن قرآن واقعى كه بر رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نازل شد قول فصل و رافع
اختالف در هر چیزى است  ،این نیز هست!
اگر آن ذكر و هادى و نور است  ،این نیز هست!
اگر آن مبین معارف حقیقى و شرایع فطرى است  ،این نیز هست!
اگر آن معجزه است و كسى نمىتواند سورهاى مانندش بیاورد  ،این نیز هست!
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و هر صفت دیگرى كه آن دارد این نیز دارد .
آرى  ،جا دارد كه به همین دلیل اتكاء كنیم  ،چون بهترین دلیل بر اینكه قرآن كریم
كالم خدا و نازل بر رسول گرامى او است خود قرآن كریم است كه متصف به آن صفات
كریمه است و هیچ احتیاج به دلیل دیگرى غیر خود و لو هر چه باشد  ،ندارد .
پس قرآن كریم هر جا باشد و بدست هر كس باشد و از هر راهى بدست ما رسیده
باشد حجت و دلیلش با خودش است .
و به عبارت دیگر قرآن نازل از ناحیه خداى تعالى به قلب رسول گرامىاش  ،در
متصف بودن به صفات كریمهاش احتیاج و توقف ندارد بر دلیلى كه اثبات كند این قرآن
مستند به آن پیغمبر است  ،نه به دلیل متواتر  ،و نه متظافر .
گو اینكه این چنین دلیلى دارد  ،لیكن كالم خدا بودنش موقوف بر این دلیل نیست ،
بلكه قضیه به عكس است  ،یعنى از آنجایى كه این قرآن متصف به آن اوصاف مخصوص
است مستند به پیغمبرش مى دانیم  ،نه اینكه چون به حكم ادله مستند به آن جناب است قرآنش
مىدانیم .
پس قرآن كریم در این جهت به هیچ كتاب دیگرى شبیه نیست .
در كتابها و رسالههاى دیگر وقتى مىتوانیم به صاحبش استناد دهیم كه دلیلى آن را
اثبات كرده باشد .
و همچنین اقوالى كه منسوب به بعضى از علماء و صاحب نظران است  ،صحت
استنادش به ایشان موقوف است بر دلیل نقلى قطعى  ،یعنى متواتر و یا مستفیض  ،ولى قرآن
خودش دلیل است بر اینكه كالم خدا است .
 -2اینكه ترتیب سورههاى قرآنى در جمع اول كار اصحاب بوده و همچنین در جمع
دوم  -به دلیل روایاتى كه گذشت  -و در بعضى داشت كه عثمان سوره انفال و برائت را
میان اعراف و یونس قرار داد  ،در حالى كه در جمع اول بعد از آن دو قرار داشتند .
و نیز به دلیل روایاتى كه داشت ترتیب مصاحف سایر اصحاب با ترتیب در جمع
اول و دوم مغایرت داشته  ،مثال روایتى كه مىگوید مصحف على علیهالسالم بر طبق ترتیب
نزول مرتب بوده و چون اولین سورهاى كه نازل شد سوره علق بود در قرآن على
علیهالسالم هم اولین سوره  ،سوره علق و بعد از آن مدثر و بعد از آن نون  ،آنگاه مزمل ،
آنگاه تبت  ،پس از آن تكویر و بدین طریق تا آخر سورههاى مكى و بعد از آنها سورههاى
مدنى قرار داشته است .
و این روایت را صاحب االتقان از ابن فارس نقل كرده .
و در تاریخ یعقوبى ترتیب دیگرى براى مصحف آن جناب ذكر شده است.
و از ابن اشته نقل كرده كه او  -در كتاب المصاحف  -به سند خود از ابى جعفر
كوفى ترتیب مصحف ابى را نقل كرده كه به هیچ وجه شباهتى با قرآنهاى موجود ندارد .
و همچنین وى به سند خود از جریر بن عبد الحمید ترتیب مصحف عبد هللا بن

50

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب شصت و یکم :گفتارهای عالمه طباطبائی درباره قرآن و کتاب

مسعود را نقل كرده كه با قرآنهاى موجود مغایرت دارد .
عبد هللا بن مسعود اول از سورههاى طوالنى شروع كرده و پس از آن سورههاى
صدى و آنگاه مثانى و آنگاه مفصالت را آورده و حال آنكه قرآنهاى موجود اینطور نیست.
در مقابل این قول كه ما اختیار كردیم قول بسیارى از مفسرین است كه گفتهاند
ترتیب سورههاى قرآن توقیفى و به دستور رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم بوده و آن
جناب به اشاره جبرئیل و به امر خداى تعالى دستور داده تا سورههاى قرآنى را به این
ترتیب بنویسند .
حتى بعضى از ایشان آنقدر افراط كرده كه در ثبوت این مطلب ادعاى تواتر
نمودهاند  .ما نمىدانیم این اخبار متواتر كجاست كه به چشم ما نمىخورد .
روایات این باب همان بود كه ما عمده آن را نقل كردیم و در آنها اثرى از این حرف
نبود و به زودى استدالل بعضى از مفسرین را بر این مطلب به روایاتى كه مىگوید قرآن
یك نوبت از اول تا به آخر از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل شد و بار دیگر به تدریج از
آنجا به رسول خدا نازل گردید خواهیم آورد .
 -3اینكه ردیف كردن آیات به ترتیبى كه اآلن در قرآنها است با اینكه این آیات
متفرق نازل شده بدون دخالت اصحاب نبوده است و از ظاهر روایاتى كه در گذشته داستان
جمع آورى نوبت اول را نقل مىكرد بر مىآید كه اصحاب در این كار اجتهاد و نظریه و
سلیقه خود را بكار زدهاند .
و اما روایت عثمان بن ابى العاص از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم كه فرمود :
جبرئیل نزد من آمد و گفت باید آیه «:ان هللا یامر بالعدل و االحسان /90( »!...نحل) را در
فالن موضع از سوره جاى دهى بیش از این داللت ندارد كه عمل رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم در پارهاى آیات چنین بوده باشد  ،نه در تمام آنها.
و به فرض هم كه تسلیم شویم و قبول كنیم كه روایت چنین داللتى دارد ربطى به
قرآن موجود در دست ما ندارد  ،زیرا روایاتى كه در دست داریم و در ابحاث گذشته نقل
كردیم داللت ندارد بر مطابقت ترتیب اصحاب با ترتیب رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و
صرف حسن ظنى كه ما به اصحاب داریم باعث نمىشود كه چنین داللتى در آن روایات پیدا
شود .
بله این معنا را افاده مىكند كه اصحاب تعمدى بر مخالفت ترتیب رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم در آنجا كه علم به ترتیب آن جناب داشتهاند نورزیدهاند و اما آنجایى
كه از ترتیب رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم اطالعى نداشتند باز مطابق ترتیب او سورهها
و آیه ها را ترتیب داده باشند از كجا ؟ و اتفاقا در روایات مربوط به جمع اول بهترین
شواهدى هست كه شهادت مىدهند بر اینكه اصحاب ترتیب رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم
را در همه آیات نمىدانستند و به اینكه جاى هر آیهاى كجاست علم نداشتند  ،و حتى حافظ
تمامى آیات هم نبودند .
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عالوه بر لحن روایات مذكور روایات مستفیضى از طرق شیعه و اهل سنت آمده كه
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و صحابهاش وقتى تمام شدن سوره را مىفهمیدند كه بسم
هللا دیگرى نازل مىشد  ،آن وقت مىفهمیدند سوره قبلى تمام شد .
و این معنا را بطورى كه در االتقان آورده ابو داوود و حاكم و بیهقى و بزار از
طریق سعید بن جبیر از ابن عباس نقل كردهاند .
و ابن عباس گفته است  :رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نمىدانست چه وقت سوره
تمام مىشود تا آنكه بسم هللا الرحمن الرحیم نازل گردد .
و بزار اضافه كرده كه وقتى بسم هللا نازل مىشد معلوم مىگشت كه آن سوره خاتمه
یافته و سوره دیگرى شروع شده است .
و نیز االتقان از حاكم به طریق دیگر از سعید از ابن عباس نقل كرده كه گفت :
مسلمانان نمىدانستند سوره چه وقت و در كدام آیه تمام مىشود تا بسم هللا الرحمن الرحیم
دیگرى نازل مىگردید و چون نازل مىشد مىدانستند كه سوره تمام شده است حاكم در باره
این روایت گفته است همه شرایط بخارى و مسلم را واجد است .
و نیز از وى به طریقى دیگر از سعید از ابن عباس روایت كرده كه گفت  :وقتى
جبرئیل بر رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نازل مىشد و بسم هللا الرحمن الرحیم را
مىخواند  ،آن حضرت مىفهمید كه از اینجا سورهاى دیگر شروع مىشود  -حاكم روایت را
صحیح دانسته است .
مؤلف  :قریب به این معنا در تعدادى از روایات دیگر و همچنین عین این معنا از
طرق شیعه از امام باقر علیهالسالم روایت شده است .
و این روایات بطورى كه مالحظه مىفرمایید صریحند در اینكه ترتیب آیات قرآن
در نظر رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم همان ترتیب نزول بوده  ،در نتیجه همه آیههاى
مكى در سورههاى مكى و همه آیههاى مدنى در سورههاى مدنى قرار داده شدهاند  ،جز آن
سورهاى كه( فرضا ) بعضى آیاتش در مكه و بعضى دیگر در مدینه نازل شده و به فرضى
هم كه چنین چیزى باشد حتما بیش از یك سوره نیست .
ازمه این مطلب این است كه اختالفى كه ما در مواضع آیات مىبینیم همه ناشى از
ل
اجتهاد صحابه باشد .
توضیح اینكه  :روایات بىشمارى در اسباب نزول داریم كه نزول بسیارى از آیات
كه در سورههاى مدنى است در مكه و نزول بسیارى از آیاتى كه در سورههاى مكى است
در مدینه معرفى كرده است .
و نیز آیاتى را مثال نشان مىدهد كه در اواخر عمر رسول خدا صلىهللاعلیه وآله
وسلّم نازل شده و حال آنكه مىبینیم در سورههایى قرار دارد كه در اوائل هجرت نازل شده
است .
و ما مىدانیم كه از اوایل هجرت تا اواخر عمر آن جناب سورههاى زیاد دیگرى
نازل شده است  ،مانند سوره بقره كه در سال اول هجرت نازل شد و حال آنكه آیات چندى
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در آنست كه روایات آنها را آخرین سوره آیات نازله بر رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وسلّم
مىداند .
ّ
حتى از عمر نقل شده كه گفت  :رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم از دنیا رفت در
حالى كه هنوز آیات ربا را بر ما بیان نكرده بود و در این سوره است آیه «:و اتقوا یوما
ترجعون فیه الى هللا /281(»!...بقره) كه در روایات آمده كه آخرین آیه نازل بر آن جناب
است .
پس معلوم مىشود این گونه آیات كه در سورههاى غیر مناسبى قرار گرفتهاند و
ترتیب نزول آنها رعایت نشده  ،به اجتهاد اصحاب در آن مواضع قرار گرفتهاند .
مؤید این معنا روایتى است كه صاحب االتقان از ابن حجر نقل كرده كه گفته است:
روایتى از على وارد شده كه بعد از درگذشت رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وسلّم قرآن را به
ترتیب نزولش جمع آورى كرده است .
این روایت را ابن ابى داوود هم آورده و مضمون آن از روایات مسلم و صحیح
شیعه است .
این بود آنچه كه ظاهر روایات این باب بر آن داللت مىكرد .
لیكن عده زیادى اصرار دارند بر اینكه ترتیب آیات قرآنى توقیفى است و آیات
قرآن موجود در دست ما كه معروف است به قرآن عثمانى به دستور رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم ترتیب یافته كه دستور آن جناب هم به اشاره جبرئیل بوده .
این عده ظاهر روایاتى كه ذكر شد را تاویل نموده و گفتهاند  :جمعى كه صحابه
كردند جمع ترتیبى نبوده  ،بلكه همان ترتیبى را كه بیاد داشتهاند در آیات و سورهها رعایت
نمودهاند و آن را در مصحفى ثبت كردهاند .
و حال آنكه خواننده محترم خوب مىداند كه كیفیت جمع اول كه در زمان ابو بكر
اتفاق افتاد و روایات آن را بیان مىكرد  ،صریحا این تاویل را رد مىكند .
و چه بسا كه بعضى استدالل كردهاند بر مطلب فوق الذكر به اینكه مرتب بودن آیات
عثمانى اجماعى است  ،همچنانكه سیوطى در كتاب االتقان از زركشى دعوى آن را نقل
كرده .
و از ابى جعفر بن زبیر چنین آورده كه گفته است  :در این مورد اختالفى در میان
مسلمانان نیست .
و لیكن ما در پاسخ این استدالل مىگوییم اجماع مذكور منقول است  ،كه با وجود
خالف در اصل تحریف و با وجود روایات گذشته كه داللت بر خالف آن داشت به هیچ وجه
قابل اعتماد نیست .
و چه بسا بعضى دیگر كه بر دعوى مذكور استدالل تواتر اخبار كردهاند و این معنا
در كلمات بسیارى از ایشان دیده مىشود  ،كه اخبار در اینكه ترتیب آیات قرآن عثمانى از
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم است به حد تواتر است .
و این ادعاى عجیبى است  ،با اینكه سیوطى در االتقان بعد از نقل روایت بخارى و
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غیره  ،به چند طریق از انس روایت كرده كه گفت  :رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم از
دنیا رفت در حالى كه هنوز قرآن را جز چهار نفر جمع نكرده بودند و آن چهار نفر عبارت
بودند از :ابو الدرداء ،معاذ بن جبل ،زید بن ثابت و ابو زید و در روایتى به جاى ابو
الدرداء  ،ابى بن كعب آمده .
و از مازرى نقل كرده كه گفته است  :جماعتى از ملحدین به این گفتار انس تمسك
بر الحاد خود كرده اند و حال آنكه این روایت داللتى بر مرام آنها ندارد  ،چون اوال ما قبول
نداریم كه ظاهر آن مقصود باشد و الجرم حمل بر خالف ظاهرش مىكنیم و ثانیا بفرضى
كه ظاهرش را بگیریم  ،از كجا معلوم است كه واقع امر هم همینطور بوده( ممكن است انس
اشتباه كرده باشد!)
و ثالثا تسلیم مىشویم كه انس اشتباه نكرده و لیكن اینكه فرد فرد گروه بسیارى ،
تمامى قرآن را حفظ نكرده باشند الزمهاش این نیست كه تمامى قرآن را مجموعا گروه بسیار
حفظ نكرده باشند و شرط تواتر این نیست كه تمامى قرآن را یك یك مسلمانان حفظ كرده
باشند  ،بلكه اگر همه قرآن را همه افراد حفظ داشته باشند ،هر چند كه به نحو توزیع بوده
باشد در تحقق تواتر كافى است .
اما اینكه ادعا كرد كه ظاهر كالم انس مقصود نبوده سخنى است كه در بحثهاى
لفظى( كه اساس آن ظاهر الفاظ است و تنها وقتى از ظاهر صرفنظر مىشود كه قرینهاى از
كالم خود متكلم یا از نائب مناب متكلم در بین باشد )،هرگز پذیرفته نیست و اهل بحث این
معنا را نمىپذیرند كه شما به خاطر كلمات دیگران از ظاهر كالم كسى صرفنظر كنید .
عالوه بر این  ،اگر هم بنا شود كالم انس بر خالف ظاهرش حمل شود  ،الزم است
حمل شود بر اینكه چهار نفر مذكور در عهد رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهو سلّم معظم قرآن و
بیشتر سورهها و آ یاتش را جمع كرده بودند  ،نه اینكه حمل كنید بر چهار نفر مذكور و دیگر
صحابه كه همه قرآن را بر طبق ترتیب قرآن عثمانى جمع كرده بودند و موضع یك یك آیات
را تا به آخر ضبط كرده بودند  ،چون زید بن ثابت كه یكى از آن چهار نفر از حدیث انس
است و متصدى جمع آورى قرآن هم در جمع اول و هم در جمع دوم بوده است  ،خودش
تصریح مىكند بر اینكه حافظ تمام آیات قرآن نبوده .
نظیر كالم زید بن ثابت  ،كالمى است كه االتقان از ابن اشته  -در كتاب المصاحف
 به سند صحیح از محمد بن سیرین نقل مىكند كه گفت  :ابو بكر از دنیا رفت و قرآن راجمع نكرد و همچنین عمر كشته شد در حالى كه قرآن را جمع نكرده بود .
و اما اینكه گفت  :و ثانیا به فرضى كه ظاهرش را بگیریم از كجا معلوم است كه
واقع امر هم همینطور بوده باشد ؟ عینا به خودش بر مىگردد و طرف مىگوید  :اگر واقع
امر معلوم نیست آنطور باشد كه انس گفته  ،از كجا آنطور باشد كه تو مىگویى و حال آنكه
شواهد همه بر خالف گفتهات شهادت مىدهند ؟ .
و اینكه گفت  :بلكه اگر همه را همه حفظ داشته باشند هر چند كه به نحو توزیع باشد
در تحقق تواتر كافى است مغالطه واضحى كرده  ،براى اینكه چنین لفظى تنها این معنا را به
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تواتر ثابت مى كند كه مجموع قرآن به تواتر نقل شده و اما اینكه یك یك آیات قرآنى با حفظ
موضع و ترتیبش به تواتر ثابت شده باشد از كجا ؟ در االتقان از بغوى نقل كرده كه در
كتاب شرح السنة گفته است  :آنچه ما بین دو جلد قرآن است اصحاب رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم جمع كردند و این همان قرآنى است كه به رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نازل شده  ،بدون اینكه چیزى بر آن اضافه و یا از آن كم كرده باشند ،
چون مىترسیدند اگر ننویسند با از دنیا رفتن حافظان از بین برود و لذا همانطور كه از
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم شنیده بودند نوشتند  ،بدون اینكه چیزى را جلوتر و یا
عقبتر بگذارند و یا از پیش خود و بدون دستور رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم ترتیبى
براى آیاتش درست كنند .
و رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم رسمش این بود كه آیات نازله را بر اصحابش
تلقین مىكرد( و آنقدر تكرار مىكرد تا حفظ شوند )،و هر چه نازل مىشد به ترتیبى كه
امروز در دست ماست به اصحاب تعلیم مىفرمود و این ترتیب توقیفى و به دستور جبرئیل
و اعالمش در موقع آوردن آیات بوده كه مىگفته  :این آیه را بعد از فالن آیه از فالن سوره
بنویسید .
پس ثابت شد كه س عى صحابه همه در جمع آورى قرآن بوده  ،نه در ترتیب آن ،
زیرا قرآن در لوح محفوظ به همین ترتیب نوشته شده بود  ،چیزى كه هست خداى تعالى آن
را یك باره به آسمان دنیا فرستاد و از آنجا آیه آیه و هر آیه را در هنگام حاجت نازل فرمود
.
پس ترتیب نزول غیر از ترتیب تالوت است .
و از ابن حصار نقل كرده كه گفته است  :ترتیب سورهها و وضع هر آیه در موضع
خود به وحى بوده و این رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم بوده كه مىفرمود آیه فالن را در
فالن موضع جاى دهید و از نقل متواتر یقین شده كه این ترتیب به سفارش رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم بوده و اصحاب فقط آن را جمع آورى نموده و آیاتش را آنطور كه
اآلن در مصاحف ضبط شده  ،ضبط كردند .
قریب به این معنا را از دیگران مانند بیهقى  ،طیبى و ابن حجر نیز نقل كرده است .
و ما در این نقلها ایراداتى داریم  :اما اینكه اصحاب مصاحف را به ترتیبى كه از
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم گرفتهاند و در آن ترتیب  ،مخالفت نكردهاند هیچ دلیلى از
روایات گذشته بر طبقش نیست .
آنچه از داللت روایات مسلم است این است كه اصحاب آنچه از آیات كه بینه و شاهد
بر آن قائم مىشد مىنوشتند و این معنا هیچ اشارهاى به كیفیت ترتیب آیات ندارد.
بله  ،در روایت ابن عباس كه در گذشته نقل كردیم از عثمان مطلبى نقل كرده كه
اشاره اى به این معنا دارد  ،ولى عیبى كه دارد این است كه در روایت مذكور به بعضى از
كتاب وحى مىفرمود چنین كنید و این غیر آنست كه به همه صحابه فرموده باشد .
عالوه بر اینكه این روایت معارض با روایات مربوط به جمع اول و روایات
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مربوط به نزول بسم هللا و غیر آنست .
و اما اینكه گفتند رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم رسمش این بود كه آیات را با
همین ترتیب بر اصحابش تلقین مىكرد  ،گویا منظورشان اشاره به حدیث عثمان بن ابى
العاص است  ،كه در خصوص آیه «:ان هللا یامر بالعدل و االحسان!»(/90نحل) نقل آن
گذشت .
و از آنچه گذشت معلوم شد كه این حدیث خبر واحدى است  ،آنهم در خصوص یك
آیه  ،و این چه ربطى دارد به محل و موضع تمامى آیات .
و اما اینكه گفتند قرآن به همین ترتیب در لوح محفوظ نوشته شده بود  ...منظورشان
اشاره به روایت مستفیضه اى است كه از طرق عامه و خاصه وارد شده مبنى بر اینكه قرآن
تماما از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل شده و از آنجا آیه آیه بر رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نازل گردید .
لیكن روایات این را ندارد كه ترتیب آیات قرآنى در لوح محفوظ و در آسمان دنیا به
همین ترتیبى بوده كه در دست ماست.
در ایت زمینه ما گفتارى در معناى نوشته شدن قرآن در لوح محفوظ و نزولش به
آسمان دنیا  ،در ذیل آیه مناسب آن مانند آیه اول دو سوره زخرف و دخان و در سوره قدر
در المیزان آورده ایم .
و اما اینكه گفتند و از نقل متواتر یقین شده كه این ترتیب به سفارش رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم بود  ...خواننده كامال واقف شد كه چنین ادعایى بى دلیل است و چنین
تواترى نسبت به یك یك آیهها در بین نیست و چگونه مىتواند باشد با اینكه روایات
بىشمارى داریم كه مىگویند  :ابن مسعود دو سوره قل اعوذ را در مصحف خود ننوشته بود
و در پاسخ كسى كه اعتراض كرده بود گفت  :این دو سوره جزء قرآن نیست  ،بلكه به
منظور محافظت حسن و حسین از گزند نازل شده بود و هر جا مصحفى مىدید این دو
سوره را از آن پاك مىكرد و از او نقل نشده كه از نظریهاش برگشته باشد  ،حال مىپرسیم
چگونه این تواتر بر ابن مسعود در تمام عمرش آن هم بعد از جمع اول مخفى مانده ؟
بحث هفتم:
راجع به بحث قبلى بحث دیگرى پیش مىآید و آن گفتگو در باره روایات انساء(از
یاد بردن) است  ،كه قبال هم بطور اجمال به آن اشاره شد .
این روایات از طرق عامه در باره نسخ و انساء قرآن وارد شده كه روایات تحریف
به معناى نقصان و تغییر قرآن را هم حمل بر آن نمودهاند .
یكى از آنها روایتى است كه الدر المنثور از ابن ابى حاتم و حاكم  -در كتاب الكنى -
و ابن عدى و ابن عساكر از ابن عباس نقل كردهاند كه گفت  :از آنجایى كه بعضى از آنچه
در شب بر رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم وحى مىشد در روز فراموش مىكرد  ،آیه«:
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ما ننسخ من آیة او ننسها نات بخیر منها او مثلها!» (/106بقره) نازل گردید .
و نیز الدر المنثور از ابى داوود  -در كتاب الناسخ  -و بیهقى  -در كتاب الدالئل  -از
ابى امامه روایت كرده كه گفت جماعتى از انصار از اصحاب رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم به آن جناب خبر دادند كه مردى نصف شب برخاست تا سورهاى را
كه حفظ كرده بود شروع به خواندن كند  ،لیكن غیر از بسم هللا الرحمن الرحیم آن  ،چیزى
بیادش نیامد  .این پیشامد براى جمعى از اصحاب آن جناب نیز رخ داد  ،صبح نزد آن جناب
شده سوره مزبور را از آن حضرت سؤال كردند .ایشان نیز ساعتى به فكر فرو رفت و
چیزى بیادش نیامد كه بگوید آنگاه فرمود  :دیشب آن سوره نسخ شد  ،نسخى كه در هر جا
بود از بین رفت  ،اگر در سینه بود فراموش شد و اگر در كاغذها بود گم شد .
مؤلف  :این قضیه به چند طریق و با عبارات مختلف و قریب المعنى روایت شده
است .
باز در همان كتاب از عبد الرزاق  ،سعید بن منصور و ابى داوود  -در كتاب الناسخ
 و پسرش  -در كتاب المصاحف  -و نسائى  ،ابن جریر  ،ابن ابى حاتم و حاكم  -وى حدیثرا صحیح دانسته  -از سعد بن ابى وقاص روایت كرده كه وقتى آیه «:ما ننسخ من آیة او
ننسها را ما ننسخ من آیة او ننساها/106(» ،بقره) قرائت كرد  ،شخصى اعتراض كرد كه
سعید بن مسیب آن را« او ننسها» مىخواند  ،تو چرا چنین خواندى ؟ سعد گفت  :قرآن كه
بر مسیب و دودمان او نازل نشده  ،مگر نشنیدهاى كه خداى تعالى مىفرماید «:سنقرئك فال
تنسى  -بزودى برایت مىخوانیم تا فراموش نكنى!»(/6اعلی) و نیز مىفرماید «:و اذكر
ربك اذا نسیت  -بیاد آر پروردگارت را هر گاه كه فراموش كردى !»(/24کهف)
مؤلف  :مقصود سعد از استشهاد به این دو آیه این بوده كه خداوند نسیان را از
پیغمبر شما برداشته و دیگر در حق او « ننسها» معنا ندارد  ،بدین جهت من ننساها خواندم
 ،كه از ماده نسى به معناى ترك و تاخیر است .
و خالصه معناى« ما ننسخ من آیة »،...این است كه آیه را از كار بیندازیم  ،نه
اینكه تالوتش را نسخ كنیم  ،و این چنین نسخ در آیات قرآنى هست  ،مانند آیه صدقه دادن
براى نجوى كردن با رسول خدا كه عملش نسخ شده ولى تالوتش همچنان باقى است .
و معناى« او ننساها» این است كه آیه را به كلى ترك كنیم  ،یعنى از میان آنان بر
اندازیم  ،هم عمل به آن و هم تالوت آن را متروك سازیم  ،همچنانكه از ابن عباس و مجاهد
و قتاده و غیر ایشان نقل شده كه اینطور تفسیر كردهاند .
و نیز در همان كتابست كه ابن االنبارى از ابى ظبیان روایت كرده كه گفت  :ابن
عباس از ما پرسید كدام یك از دو قرائت را قرائت اول مىدانید ؟ گفتم قرائت عبد هللا را و
قرائت خودمان را آخرى مىدانیم .
گفت هرساله جبرئیل در رمضان مىآمد و قرآن را به رسول خدا صلىهللا علیه
وآلهوسلّم عرضه مىكرد  ،در سال آخر دو مرتبه آمد و عبد هللا مسعود آنچه نسخ و یا تبدیل
شده بود دید .
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مؤلف  :این معنا به طریق دیگرى از ابن عباس و خود عبد هللا بن مسعود و غیر آن
دو از صحابه و تابعین روایت شده و در این مورد روایات دیگرى نیز وجود دارد .
و خالصه  :چیزى كه از آنها استفاده مىشود این است كه نسخ گاهى در حكم است ،
مانند آیات نسخ شدهاى كه حكمش از بین رفته و خودش در قرآن باقى مانده است و گاهى
در تالوت است  ،حال چه حكمش نسخ شده باشد و چه نسخ نشده باشد.
و ما در المیزان در تفسیر سوره بقره در ذیل آیه  106كه مىفرمود «:ما ننسخ من
آیة »،...و در تفسیر سوره نحل آیه  101كه مىفرماید «:و اذا بدلنا آیة مكان آیة!» گفتیم كه
این دو آیه اجنبى از مساله انساء به معنى نسخ تالوت است و نیز در فصول سابق گذشت كه
این روایات مخالف صریح قرآن است .
پس وجه صحیح این است كه روایات انساء را هم عطف بر روایات تحریف نموده
هر دو را با هم طرح نماییم و دور اندازیم!
المیزان ج  12 :ص 150 :
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فصل سوم
بررسی هائی پیرامون

نسخ آیات
بحثی در مفهوم:

نسخ آیه در قرآن

« َما نَ ْ
َّللاَ عَلى كل
س َها نَأ ْ ِ
نسخ ِم ْن َءایَ ٍة أ َ ْو نُن ِ
ت ب َخ ٍیر ِمن َها أ َ ْو ِمثْ ِل َها أ َ لَ ْم ت َ ْعلَ ْم أَنَّ َّ
شىءٍ قَدِیر !»
ْ
« ما هیچ آیهاى را نسخ نمىكنیم و از یادها نمىبریم مگر آنكه بهتر از آن و یا مثل
آنرا مىآوریم مگر هنوز ندانستهاى كه خدا بر هر چیزى قادر است!»(/106بقره)
نسخ به آن معنائى كه در اصطالح فقها معروف است :كشف از تمام شدن عمر
حكمى از احكام ،اصطالحى است كه از این آیه گرفته شده و یكى از مصادیق نسخ در این
آیه است و همین معنا نیز از اطالق آیه استفاده مي شود « :ما ننسخ من آیة»!...
نسخ به معناى زایل كردن هم است ،در آیه «:و ما ارسلنا من قبلك من رسول و ال
نبى ،اال اذا تمنى ،ألقى الشیطان فى امنیته ،فینسخ هللا ما یلقى الشیطان -هیچ رسولى و
پیامبرى نفرستادیم ،مگر آن كه وقتى شیطان چیزى در دل او مىافكند ،خدا القاء شیطانى
را از دلش زایل مىكرد!» (/52حج)به همین معنا استعمال شده است.
نسخ به معناى دیگر ،نقل یك نسخه كتاب به نسخهاى دیگر است و این عمل را از
این جهت نسخ مي گویند ،كه گوئى كتاب اولى را از بین برده و كتابى دیگر به جایش
آوردهاند و به همین جهت در آیه « :و اذا بدلنا آیة مكان آیة ،و هللا اعلم بما ینزل ،قالوا:
انما انت مفتر ،بل اكثرهم ال یعلمون!»(/101نحل) به جاى كلمه نسخ كلمه تبدیل آمده،
مىفرماید « :چون آیتى را به جاى آیتى دیگر تبدیل مىكنیم ،با این كه خدا داناتر است به
این كه چه نازل مىكند ،مي گویند :تو دروغ مىبندى ،ولى بیشترشان نمي دانند! »
به هر حال منظور ما این است كه بگوئیم :از نظر آیه نامبرده نسخ باعث نمي شود
كه خود آیت نسخ شده بكلى از عالم هستى نابود گردد ،بلكه حكم در آن عمرش كوتاه است،
چون به وضعى وابسته است كه با نسخ ،آن صفت از بین مىرود .و آن صفت ،صفت آیت و
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عالمت بودن است ،پس خود این صفت به ضمیمه تعلیل ذیلش كه مىفرماید «:مگر نمي
دانى كه خدا بر هر چیز قادر است!» به ما مىفهماند كه مراد از نسخ از بین بردن اثر آیت،
از جهت آیت بودنش مي باشد ،یعنى از بین بردن عالمت بودنش ،با حفظ اصلش ،پس با
نسخ اثر آن آیت از بین مىرود و اما خود آن باقى است ،حال اثر آن یا تكلیف است و یا
چیزى دیگر.
و این معنا از پهلوى هم قرار گرفتن نسخ و نسیان به خوبى استفاده مي شود ،چون
كلمه « ننسها» به معناى از یاد دیگران بردن است ،همچنان كه نسخ به معناى از بین بردن
عین چیزي است ،پس معناى آیه چنین مي شود كه ما عین یك آیت را بكلى از بین نمىبریم
و یا آنكه یادش را از دلهاى شما نمىبریم ،مگر آنكه آیتى بهتر از آن و یا مثل آن مىآوریم!
و اما این كه آیت بودن یك آیت به چیست؟ در جواب مي گوئیم :آیتها مختلف و
حیثیات نیز مختلف و جهات نیز مختلف است ،چون بعضى از قرآن آیتى است براى خداى
سبحان ،به اعتبار این كه بشر از آوردن مثل آن عاجز است و بعضى دیگرش كه احكام و
تكالیف الهیه را بیان مىكند ،آیات اویند ،بدان جهت كه در انسانها ایجاد تقوى نموده و آنان
را به خدا نزدیك مىكند و نیز موجودات خارجى آیات او هستند ،بدان جهت كه با هستى
خود ،وجود صانع خود را با خصوصیات وجودیشان از خصوصیات صفات و اسماء
حسناى صانعشان حكایت مىكنند و نیز انبیاء خدا و اولیائش ،آیات او هستند ،بدان جهت كه
هم با زبان و هم با عمل خود ،بشر را بسوى خدا دعوت مىكنند ،و همچنین چیزهائى دیگر
.
و بنا بر این كلمه آیت مفهومى دارد كه داراى شدت و ضعف است ،بعضى از آیات
در آیت بودن اثر بیشترى دارند و بعضى اثر كمترى ،همچنان كه از آیه «:لقد راى من ایات
ربه الكبرى  -او در آن جا از آیات بزرگ پروردگارش را بدید!» (/18نجم)نیز بر مىآید
كه بعضى آیات از بعضى دیگر در آیت بودن بزرگتر است.
از سوى دیگر بعضى از آیات در آیت بودن تنها یك جهت دارند ،یعنى از یك جهت
نمایشگر و یاد آورنده صانع خویشند و بعضى از آیات داراى جهات بسیارند و چون چنین
است نسخ آیت نیز دو جور است ،یكى نسخ آن به همان یك جهت كه دارد و مثل این كه بكلى
آنرا نابود كند و یكى این كه آیتى را كه از چند جهت آیت است ،از یك جهت نسخ كند و
جهات دیگرش را به آیت بودن باقى بگذارد ،مانند آیات قرآنى ،كه هم از نظر بالغت آیت و
معجزه است و هم از نظر حكم ،آنگاه جهت حكمى آن را نسخ كند و جهت دیگرش همچنان
آیت باشد.
این عمومیت را كه ما از ظاهر آیه شریفه استفاده كردیم ،عمومیت تعلیل نیز آن را
افاده مىكند ،تعلیلى كه از جمله «:ا لم تعلم ان هللا على كل شىء قدیر!» (/106بقره) و « ا
لم تعلم ان هللا له ملك السموات و االرض /40(»!...مائده) بر مىآید ،چون انكاري كه ممكن
است در باره نسخ توهم شود و یا انكاري كه از یهود در این باره واقع شده و روایات شان
نزول آن را حكایت كرده و باالخره انكاري كه ممكن است نسبت به معناى نسخ به ذهن
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برسد ،از دو جهت است:
 -1جهت اول این كه كسى اشكال كند كه :آیت اگر از ناحیه خداي تعالى باشد ،حتما
مشتمل بر مصلحتى است كه چیزى به غیر آن آیت آن مصلحت را تامین نمىكند و با این
حال اگر آیت نسخ شود ،الزمهاش قوت آن مصلحت است ،چیزى هم كه كار آیت را بكند و
آن مصلحت را حفظ كند ،نیست ،چون گفتیم هیچ چیزى در حفظ مصلحت كار آیت را
نمىكند و نمي تواند فائده خلقت را  -اگر آیت تكوینى باشد  -و مصلحت بندگان را  -اگر آیت
تشریعى باشد  -تدارك و تالفى نماید.
شأن خدا هم مانند شأن بندگان نیست ،علم او نیز مانند علم آنان نیست كه بخاطر
دگرگونگى عوامل خارجى ،دگرگون شود ،یك روز علم به مصلحتى پیدا كند و بر طبق آن
حكمى بكند ،روز دیگر علمش به مصلحتى دیگر متعلق شود ،كه دیروز تعلق نگرفته بود و
در نتیجه به حكم دیگرى حكم كند و حكم سابقش باطل شود و در نتیجه هر روز حكم نوى
براند و رنگ تازهاى بریزد ،همان طور كه بندگان او بخاطر این كه احاطه علمى به جهات
صالح اشیاء ندارند ،اینچنین هستند ،احكام و اوضاعشان با دگرگونگى علمشان به مصالح و
مفاسد و كم و زیادى و حدوث و بقاء آن ،دگرگون مي شود ،كه مرجع و خالصه این وجه
این است كه :نسخ ،مستلزم نفى عموم و اطالق قدرت است ،كه در خدا راه ندارد.
 -2وجه دوم این است كه قدرت هر چند مطلقه باشد ،اال این كه با فرض تحقق ایجاد
و فعلیت وجود ،دیگر تغییر و دگرگونگى محال است ،چون چیزي كه موجود شد ،دیگر از
آن وضعى كه بر آن هستى پذیرفته ،دگرگون نمي شود و این مسئلهاي است ضرورى.
مانند انسان در فعل اختیاریش ،تا مادامى كه از او سر نزده ،اختیارى او است ،یعنى
مىتواند آن را انجام دهد و مىتواند انجام ندهد ،اما بعد از انجام دادن ،دیگر این اختیار از
كف او رفته و دیگر فعل ،ضرورى الثبوت شده است.
برگشت این وجه به این است كه نسخ ،مستلزم این است كه ملكیت خداي را مطلق
ندانیم و جواز تصرف او را منحصر در بعضى امور بدانیم ،یعنى مانند یهود بگوئیم :او نیز
مانند انسانها وقتى كارى را كرد دیگر زمام اختیارش نسبت به آن فعل از دستش مىرود،
چه یهود گفتند « :ید هللا مغلولة  -دست خدا بسته است!»(/64مائده)
لذا در آیه مورد بحث در جواب از شبهه اول پاسخ مىگوید به این كه «:الم تعلم ان
هللا على كل شىء قدیر !» یعنى مگر نمىدانى كه خدا بر همه چیز قادر است ،و مثال
مىتواند بجاى هر چیزي كه فوت شده ،بهتر از آن را و یا مثل آن را بیاورد؟ و از شبهه دوم
بطور اشاره پاسخ گفته به این كه «:ا لم تعلم ان هللا له ملك السموات و االرض و ما لكم من
دون هللا من ولى و ال نصیر؟»(/107بقره) یعنى وقتى ملك آسمانها و زمین از آن خداى
سبحان بود ،پس او مىتواند به هر جور كه بخواهد در ملكش تصرف كند و غیر خدا هیچ
سهمى از مالكیت ندارد ،تا باعث شود جلو یك قسم از تصرفات خداى سبحان را بگیرد و سد
باب آن كند!
پس هیچ كس مالك هیچ چیز نیست ،نه ابتداء و نه با تملیك خداي تعالى ،براى این
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كه آنچه را هم كه خدا به غیر خود تملیك كند ،باز مالك است ،بخالف تملیكى كه ما به
یكدیگر مىكنیم ،كه وقتى من خانه خود را به دیگرى تملیك مىكنم در حقیقت خانهام را از
ملكیتم بیرون كردهام و دیگر مالك آن نیستم و اما خداي تعالى هر چه را كه به دیگران تملیك
كند ،در عین مالكیت دیگران ،خودش نیز مالك است ،نه این كه مانند ما مالكیت خود را
باطل كرده باشد!
پس اگر به حقیقت امر بنگریم ،مىبینیم كه ملك مطلق و تصرف مطلق تنها از آن او
(خدا) است و اگر به ملكى كه به ما تملیك كرده بنگریم و متوجه باشیم كه ما استقاللى در آن
نداریم ،مىبینیم كه او ولى ما در آن نعمت است و چون به استقالل ظاهرى خود كه او به ما
تفضل كرده بنگریم  -با این كه در حقیقت استقالل نیست ،بلكه عین فقر است به صورت
غنى و عین تبعیت است به صورت استقالل -مع ذلك مىبینیم با داشتن این استقالل بدون
اعانت و یارى او ،نمي توانیم امور خود را تدبیر كنیم ،آن وقت درك مىكنیم كه او یاور ما
است!
و این معنا كه در اینجا خاطر نشان شد ،نكتهاي است كه از حصر در آیه استفاده مي
شود حصري كه از ظاهر «:ان هللا له ملك السموات و االرض!» بر مىآید پس مي توان
گفت :دو جمله «:ا لم تعلم ان هللا على كل شىء قدیر!» و « ا لم تعلم ان هللا له ملك
السموات و االرض!» دو جمله مرتب هستند ،مرتب به آن ترتیبى كه میان دو اعتراض
هست.
و دلیل بر این كه اعتراض بر مسئله نسخ دو اعتراض است و آیه شریفه پاسخ از
هر دو است ،این است كه آیه شریفه بین دو جمله فصل انداخته و بدون وصل آورده یعنى
بین آن دو ،واو عاطفه نیاورده است و جمله« و ما لكم من دون هللا من ولى و ال نصیر!» هم
مشتمل بر پاسخ دیگرى از هر دو اعتراض است ،البته پاسخ جداگانهاى نیست ،بلكه به
منزله متمم پاسخهاى گذشته است.
مىفرماید :و اگر نخواهید ملك مطلق خدا را در نظر بگیرید ،بلكه تنها ملك عاریتى
خود را در نظر مىگیرید ،كه خدا به شما رحمت كرده ،همین ملك نیز از آنجا كه بخشش
ى شما است و در نتیجه
اوست و جدا از او و مستقل از او نیست ،پس باز خدا به تنهائى ول ّ
مي تواند در شما و در ما یملك شما هر قسم تصرفى كه بخواهد بكند!
و نیز اگر نخواهید به عدم استقالل خودتان در ملك بنگرید ،بلكه تنها ملك و استقالل
ظاهرى خود را در نظر گرفته و در آن جمود به خرج دادید ،باز هم خواهید دید كه همین
استقالل ظاهرى و ملك و قدرت عاریتى شما ،خود به خود براى شما تامین نمي شود و نمي
تواند خواسته شما را بر آورد و مقاصد شما را رام شما كند و به تنهائى مقصود و مراد شما
را رام و مطیع قصد و اراده شما كند ،بلكه با داشتن آن ملك و قدرت مع ذلك محتاج اعانت و
نصرت خدا هستید ،پس تنها یاور شما خدا است و در نتیجه او مي تواند از این طریق ،یعنى
از طریق یارى ،هر رقم تصرفى كه خواست بكند ،پس خدا در امر شما از هر راهى كه طى
كنید ،مي تواند تصرف كند( دقت فرمائید!)
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پس از آنچه كه گذشت پنج نكته روشن گردید:
اول این كه نسخ تنها مربوط به احكام شرعى نیست بلكه در تكوینیات نیز هست.
دوم این كه نسخ همواره دو طرف مي خواهد ،یكى ناسخ و یكى منسوخ و با یك
طرف فرض ندارد.
سوم این كه ناسخ آنچه را كه منسوخ از كمال و یا مصلحت دارد ،واجد است.
چهارم این كه ناسخ از نظر صورت با منسوخ تنافى دارد ،نه از نظر مصلحت
چون ناسخ نیز مصلحتى دارد ،كه جا پر كن مصلحت منسوخ است ،پس تنافى و
تناقض كه در ظاهر آن دو است ،با همین مصلحت مشترك كه در آن دو است،
برطرف مي شود ،پس اگر پیغمبرى از دنیا برود و پیغمبرى دیگر مبعوث شود ،دو
مصداق از آیت خدا هستند كه یكى ناسخ دیگرى است.
اما از دنیا رفتن پیغمبر اول كه خود بر طبق جریان ناموس طبیعت است كه افرادى
به دنیا آیند و در مدتى معین روزى بخورند و سپس هنگام فرا رسیدن اجل از دنیا بروند و
اما آمدن پیغمبرى دیگر و نسخ احكام دینى آن پیغمبر ،این نیز بر طبق مقتضاى اختالفى
است كه در دورههاى بشریت است ،چون بشر رو به تكامل است و بنا بر این وقتى یك حكم
دینى بوسیله حكمى دیگر نسخ مي شود ،از آنجا كه هر دو مشتمل بر مصلحت است و عالوه
بر این حكم پیامبر دوم براى مردم پیامبر اول صالحیت ندارد ،بلكه براى آنان حكم پیغمبر
خودشان صالحتر است و براى مردم دوران دوم حكم پیامبر دوم صالحتر است ،لذا هیچ
تناقضى میان این احكام نیست و همچنین اگر ما ناسخ و منسوخ را نسبت به احكام یك پیغمبر
بسنجیم ،مانند حكم عفو در ابتداى دعوت اسالم كه مسلمانان عدهاى داشتند و عدهاى نداشتند
و چارهاى جز این نبود كه ظلم و جفاى كفار را نادیده بگیرند و ایشان را عفو كنند و حكم
جهاد بعد از شوكت و قوت یافتن اسالم و پیدایش رعب در دل كفار و مشركین كه حكم عفو
در آن روز بخاطر آن شرائط مصلحت داشت و در زمان دوم مصلحت نداشت و حكم جهاد
در زمان دوم مصلحت داشت ،ولى در زمان اول نداشت.
از همه اینها كه بگذریم آیات منسوخه نوعا لحنى دارند كه بطور اشاره مىفهمانند
كه بزودى نسخ خواهند شد و حكم در آن براى ابد دوام ندارد ،مانند آیه:
« فاعفوا و اصفحوا حتى یاتى هللا بامره  -فعال عفو كنید و نادیده بگیرید تا خداوند
(/109بقره)
امر خود را بفرستد!»
كه به روشنى مىفهماند :حكم عفو و گذشت دائمى نیست و بزودى حكمى دیگر
مىآید ،كه بعدها به صورت حكم جهاد آمد.
و مانند حكم زنان بدكاره كه فرموده «:فامسكوهن فى البیوت ،حتى یتوفیهن الموت
أو یجعل هللا لهن سبیال  -ایشان را در خانهها حبس كنید تا مرگشان برسد و یا خدا راهى
برایشان معین كند!»(/15نسا) كه باز به وضوح مىفهماند حكم حبس موقتى است و
همینطور هم شد و آیه شریفه با آیه تازیانه زدن به زناكاران نسخ گردید ،پس جمله «:حتى
یاتى هللا بامره!» در آیه اول و جمله «:أو یجعل هللا لهن سبیال!» در آیه دوم خالى از این
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اشعار نیستند كه حكم آیه موقتى است و بزودى دستخوش نسخ خواهند شد.
پنجم این كه آن نسبت كه میانه ناسخ و منسوخ است ،غیر آن نسبتى است كه میانه
عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین است ،براى این كه تنافى میان ناسخ و منسوخ
بعد از انعقاد ظهور لفظ است ،به این معنا كه ظهور دلیل ناسخ در مدلول خودش تمام است
و با این حال دلیل دیگر بر ضد آن مىرسد كه آن هم ظهورش در ضدیت دلیل منسوخ تمام
است آنگاه رافع این تضاد و تنافى ،همانطور كه گفتیم حكمت و مصلحتى است كه در هر دو
هست.

بحث روایتى
روایات بسیارى از طرق شیعه و سنى از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و
صحابه آن جناب و ائمه اهل بیت علیهمالسالم در این باره رسیده كه در قرآن ناسخ و منسوخ
هست.
و در تفسیر نعمانى از امیر المؤمنین علیهالسالم روایت آمده كه آنجناب بعد از
معرفى عده اى از آیات منسوخ و آیاتى كه آنها را نسخ كرده ،فرموده :و آیه «:و ما خلقت
الجن و االنس اال لیعبدون  -من جن و انس را نیافریدم مگر براى این كه عبادتم
كنند!»(/56ذاریات) با آیه «:و ال یزالون مختلفین ،اال من رحم ربك و لذلك خلقهم  -و
پیوسته در اختالفند مگر آنهائى كه پروردگارت رحمشان كرده باشد و به همین منظور هم
خلقشان كرده!» (118و/119هود) نسخ شده ،چون در اولى غرض از خلقت را عبادت
معرفى مىكرد و در این آیه مي فرماید براى این كه رحمشان كند خلقشان كرده!
مؤلف :این روایت داللت دارد بر این كه امام علیهالسالم نسخ در آیه را اعم از نسخ
قرآنى یعنى نسخ حكم شرعى دانسته و بنا به فرمایش امام آیه دومى حقیقتى را اثبات مىكند
كه باعث مىشود حقیقت مورد اثبات آیه اولى تحدید شود و به عبارتى روشنتر این كه آیه
اولى غرض از خلقت را پرستش خدا معرفى مىكرد ،در حالى كه مىبینیم كه بسیارى از
مردم از عبادت او سر باز مىزنند و از سوى دیگر خداى تعالى هیچگاه در غرضهایش
مغلوب نمى شود ،پس چرا در این آیه غرض از خلقت همگى را عبادت دانسته است؟ آیه
دوم توضیح مىدهد :كه خداوند بندگان را بر اساس امكان اختالف آفریده و در نتیجه ال یزال
در مسئله هدایت یافتن و گمراه شدن مختلف خواهند بود و این اختالف دامنگیر همه آنان
مىشود ،مگر آن عدهاى كه عنایت خاصه خدائى دستگیرشان شود و رحمت هدایتش شامل
حالشان گردد و براى همین رحمت هدایت خلقشان كرده بود!
پس آیه دوم براى خلقت غایت و غرضى اثبات مىكند و آن عبارت است از رحمت
مقارن با عبادت و اهتداء .معلوم است كه این غرض تنها در بعضى از بندگان حاصل
است ،نه در همه ،با این كه آیه اول عبادت را غایت و غرض از خلقت همه مىدانست در
نتیجه جمع بین دو آیه به این مىشود كه غایت خلقت همه مردم بدین جهت عبادت است كه
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خلقت بعضى از بندگان بخاطر خلقت بعضى دیگر است ،باز آن بعض هم خلقتش براى
بعض دیگر است تا آنكه به اهل عبادت منتهى شود ،یعنى آنهائى كه براى عبادت خلق
شدهاند پس این صحیح است كه بگوئیم عبادت غرض از خلقت همه است ،همچنان كه یك
مؤسسه كشت و صنعت ،به این غرض تاسیس مىشود كه از میوه و فائده آن استفاده شود و
در این مؤسسه كشت گیاه هم هست اما براى این كه آذوقه مرغ و گوسفند شود و كود مرغ و
گوسفند عاید درخت گردد و رشد درخت هم وسیله بار آوردن میوه بیشتر و بهترى شود .
پس همانطور كه صحیح است بگوئیم كشت علوفه براى سیب و گالبى است و
نگهدارى دام هم براى سیب و گالبى است ،در خلقت عالم نیز صحیح است بگوئیم خلقت
همه آن براى عبادت است.
و به همین اعتبار است كه امام علیهالسالم فرموده :آیه دوم ناسخ آیه اول است.
در همان تفسیر از آنجناب روایت شده كه فرمود :آیه «:و ان منكم اال واردها كان
على ربك حتما مقضیا !»(/71مریم) بوسیله آیه «:ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئك
عنها مبعدون ال یسمعون حسیسها و هم فیما اشتهت انفسهم خالدون ال یحزنهم الفزع
االكبر!»(101و/102نسا) نسخ شده ،چون در آیه اول مىفرماید «:احدى از شما نیست
مگر آن كه به دوزخ وارد مىشود!» و در آیه دوم مىفرماید «:كسانى كه از ما بر ایشان
احسان تقدیر شده ،آنان از دوزخ بدورند و حتى صداى آنرا هم نمي شنوند و ایشان در
آنچه دوست بدارند جاودانهاند و فزع اكبر هم اندوهناكشان نمىكند!»
مؤلف :ممكن است كسى خیال كند كه این دو آیه از باب عام و خاص است ،آیه اولى
بطور عموم همه را محكوم مىداند به این كه داخل دوزخ شوند و آیه دوم این عموم را
تخصیص مىزند و حكم آن را مخصوص كسانى مي كند كه قلم تقدیر برایشان احسان
ننوشته است .لكن این توهم صحیح نیست براى این كه آیه اولى حكم خود را قضاء حتمى
خدا مىداند و قضاء حتمى قابل رفع نیست و نمىشود ابطالش كرد ،حال چطور با دلیل
مخصص نمىشود ابطالش كرد ولى با دلیل ناسخ مىشود در تفسیر آیه «:ان الذین سبقت
لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون!» (/101نسا) در المیزان توضیحش آمده است .
در تفسیر عیاشى از امام باقر علیهالسالم روایت آورده كه فرمود :یك قسم از نسخ
بداء است كه آیه «:یمحو هللا ما یشاء و یثبت و عنده ام الكتاب!» (/39رعد)مشتمل بر آن
است و نیز داستان نجات قوم یونس از این قرار است.
مؤلف :وجه آن واضح است چون در سابق گفتیم كه نسخ هم در تشریعیات و احكام
هست و هم در تكوینیات ،نسخ در تكوینیات همان بداء است كه امام فرمود :نجات قوم یونس
یكى از مصادیق آن است.
و در بعضى اخبار از ائمه اهل بیت علیهمالسالم رسیده كه مرگ امام قبلى و قیام
امام بعدى در جاى او را نسخ خواندهاند.
مؤلف :بیان این گونه اخبار گذشت و اخبار در این باره یكى دو تا نیست ،بلكه از
المیزان ج  1 :ص 376 :
كثرت به حد استفاضه رسیده است.
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فصل چهارم

اعجاز قرآن
سلسله گفتارها درباره :اعجاز قرآن
سور ٍة ِمن ِمثْ ِل ِه َو ا ْدعُوا ش َهدَا َءكُم
ب ِم َّما نَ َّز ْلنَا عَلى َ
« َو إِن كنت ُ ْم فى َر ْی ٍ
ع ْب ِدنَا فَأْتُوا بِ َ
َّللاِ ِإن كُنت ُ ْم ص ِدقِینَ !»
ُون َّ
ِمن د ِ
ُ
ارةُ أ ِعدَّت
ار الَّتى َوقُو ُد َها النَّاس َو
الحِْ َج َ
« فَ ِإن لَّ ْم ت َ ْفعَلُوا َو لَن ت َ ْفعَلُوا فَاتَّقُوا النَّ َ
ِ
ِل ْل َك ِف ِرینَ »!...
« و اگر از آنچه ما بر بنده خویش نازل كردهایم به شك اندرید سورهاى مانند آن
بیارید و اگر راست مىگوئید غیر خدا یاران خویش را بخوانید!»
« و اگر نكردید و هرگز نخواهید كرد پس از آتشى كه هیزمش مردم و سنگ است
(23و/24
و براى كافران مهیا شده بترسید»!...
بقره)
در این كه قرآن كریم براى اثبات معجزه بودنش بشر را تحدى( )1كرده هیچ
حرفى و مخالفى نیست و این تحدى و مبارزطلبی ،هم در آیات مكى آمده و هم آیات مدنى،
كه همه آنها داللت دارد بر این كه قرآن آیتى است معجزه و خارق ،حتى آیه قبلى هم كه
مىفرمود «:و ان كنتم فى ریب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله »!...استداللى
است بر معجزه بودن قرآن ،بوسیله تحدى و آوردن سورهاى نظیر سوره بقره و به دست
شخصى درس نخوانده مانند رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم ،نه این كه مستقیما و بال
واسطه استدالل بر نبوت رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم باشد! پس در نتیجه تمامى
تحدىهائي كه در قرآن واقع شده ،استداللى را مي مانند كه بر معجزه بودن قرآن و نازل
بودن آن از طرف خدا شدهاند و آیات مشتمله بر این تحدي ها از نظر عموم و خصوص
مختلفند ،بعضىها در باره یك سوره تحدى كردهاند ،نظیر آیه سوره بقره و بعضى بر ده
سوره و بعضى بر عموم قرآن و بعضى بر خصوص بالغت آن و بعضى بر همه جهات آن.
( )1تحدی کردن (مبارزطلبی ) به معنای پیش خواندن خصم و غلبه جستن بر اوست.
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یكى از آیاتي كه بر عموم قرآن تحدى كرده ،آیه «:قل لئن اجتمعت االنس و الجن
على ان یاتوا بمثل هذا القرآن ،ال یاتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهیرا!»(/88اسری)
است .این آیه در مكه نازل شده و در عمومیت تحدى آن جاى شك براى هیچ عاقلى نیست.
پس اگر تحدي ها و مبارزطلبی هاى قرآن تنها در خصوص بالغت و عظمت
اسلوب آن بود ،دیگر نباید از عرب تجاوز مي كرد و تنها باید عرب را تحدى كند ،كه اهل
زبان قرآنند ،آن هم نه كردهاى عرب ،كه زبان شكستهاى دارند ،بلكه عربهاى خالص
جاهلیت و آنها كه هم جاهلیت و هم اسالم را درك كردهاند ،آن هم قبل از آن كه زبانشان با
زبان دیگر اختالط پیدا كرده و فاسد شده باشد و حال آن كه مىبینیم سخنى از عرب آن هم با
این قید و شرط ها به میان نیاورده و در عوض روى سخن به جن و انس كرده است ،پس
معلوم مي شود معجزه بودنش تنها از نظر اسلوب كالم نیست.
همچنین غیر بالغت و جزالت اسلوب ،هیچ جهت دیگر قرآن به تنهائى مورد نظر
نیست ،و نمي خواهد بفهماند تنها در فالن صفت معجزه است مثال در این كه مشتمل بر
معارفى است حقیقى و اخالق فاضله و قوانین صالحه و اخبار غیبى و معارف دیگري كه
هنوز بشر نقاب از چهره آن بر نداشته ،معجزه است ،چون هر یك از جهات را یك طائفه از
جن و انس مىفهمند ،نه همه آنها ،پس این كه بطور مطلق تحدى كرد ،یعنى فرمود «:اگر
شك دارید مثلش را بیاورید!» و نفرمود كتابى فصیح مثل آن بیاورید و یا كتابى مشتمل بر
چنین معارف بیاورید ،مىفهماند كه قرآن از هر جهتى كه ممكن است مورد برترى قرار
گیرد برتر است ،نه یك جهت و دو جهت.
بنا بر این قرآن كریم هم معجزه اي است در بالغت ،براى بلیغترین بلغاء و هم آیتى
است فصیح ،براى فصیحترین فصحاء و هم خارق العادهاي است براى حكماء در حكمتش و
هم سرشارترین گنجینه علمى است معجزهآسا ،براى علماء و هم اجتماعىترین قانونى است
معجزآسا ،براى قانون گذاران و سیاستى است بدیع و بى سابقه براى سیاستمداران و
حكومتى است معجزه ،براى حكام ،خالصه معجزهاي است براى همه عالمیان ،در حقایقى
كه راهى براى كشف آن ندارند ،مانند امور غیبى و اختالف در حكم و علم و بیان .
از اینجا روشن مي شود كه قرآن كریم دعوى اعجاز ،از هر جهت براى خود
مىكند ،آن هم اعجاز براى تمامى افراد جن و انس ،چه عوام و چه خواص ،چه عالم و چه
جاهل ،چه مرد و چه زن ،چه فاضل متبحر و چه مفضول ،چه و چه و چه ،البته بشرطى
كه این قدر شعور داشته باشد كه حرف سرش شود!
براى این كه هر انسانى این فطرت را دارد كه فضیلت را تشخیص دهد و كم و زیاد
آنرا بفهمد پس هر انسانى مي تواند در فضیلتهائى كه در خودش و یا در غیر خودش سراغ
دارد ،فكر كند و آنگاه آنرا در هر حدي كه درك مىكند ،با فضیلتى كه قرآن مشتمل بر آن
است مقایسه كند ،آنگاه بحق و انصاف داورى نماید و فكر كند و انصاف دهد ،آیا نیروى
بشرى مي تواند معارفى الهى و آن هم مستدل از خود بسازد بطوري كه با معارف قرآن هم
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سنگ باشد؟ و واقعا و حقیقتا معادل و برابر قرآن باشد؟ و آیا یك انسان این معنا در قدرتش
هست كه اخالقى براى سعادت بشر پیشنهاد كند ،كه همهاش بر اساس حقایق باشد؟ و در
صفا و فضیلت درست آن طور باشد كه قرآن پیشنهاد كرده؟! و آیا براى یك انسان این
امكان هست ،كه احكام و قوانینى فقهى تشریع كند ،كه دامنهاش آن قدر وسیع باشد ،كه
تمامى افعال بشر را شامل بشود و در عین حال تناقضى هم در آن پدید نیاید؟ و نیز در عین
حال روح توحید و تقوى و طهارت مانند بند تسبیح در تمامى آن احكام و نتائج آنها و اصل و
فرع آنها دویده باشد؟ آیا عقل هیچ انساني كه حد اقل شعور را داشته باشد ،ممكن مي داند
كه چنین آمارگیرى دقیق از افعال و حركات و سكنات انسانها و سپس جعل قوانینى براى هر
حركت و سكون آنان ،بطوري كه از اول تا به آخر قوانینش یك تناقض دیده نشود از كسى
سر بزند كه مدرسه نرفته باشد و در شهرى كه مردمش با سواد و تحصیل كرده باشند ،نشو
و نما نكرده باشد ،بلكه در محیطى ظهور كرده باشد ،كه بهرهشان از انسانیت و فضائل و
كماالت بى شمار آن ،این باشد كه از راه غارتگرى و جنگ لقمه نانى بكف آورده و براى
این كه به سد جوعشان كافى باشد ،دختران را زنده بگور كنند و فرزندان خود را بكشند و به
پدران خود فخر نموده ،مادران را همسر خود سازند و به فسق و فجور افتخار نموده ،علم
را مذمت و جهل را حمایت كنند و در عین پلنگ دماغى و حمیت دروغین خود ،تو سرى
خور هر رهگذر باشند ،روزى یمنىها استعمارشان كنند ،روز دیگر زیر یوغ حبشه در
آیند ،روزى برده دسته جمعى روم شوند ،روز دیگر فرمانبر بى قید و شرط فارس شوند؟ آیا
از چنین محیطى ممكن است چنین قانونگذارى برخیزد؟ و آیا هیچ عاقلى به خود جرئت مي
دهد كه كتابى بیاورد و ادعاء كند كه این كتاب هدایت تمامى عالمیان ،از بى سواد و دانشمند
و از زن و مرد و از معاصرین من و آیندگان ،تا آخر روزگار است و آن گاه در آن اخبارى
غیبى از گذشته و آینده و از امتهاى گذشته و آینده ،نه یكى  ،نه دو تا ،آن هم در بابهاى
مختلف و داستانهاى گوناگون قرار داده باشد ،كه هیچ یك از این معارف با دیگرى مخالفت
نداشته و از راستى و درستى هم بى بهره نباشد ،هر قسمتش قسمتهاى دیگر را تصدیق
كند؟! آیا یك انسان كه خود یكى از اجزاء عالم ماده و طبیعت است و مانند تمامى موجودات
عالم محكوم به تحول و تكامل است ،مي تواند در تمامى شئون عالم بشرى دخل و تصرف
نموده ،قوانین و علوم و معارف و احكام و مواعظ و امثال و داستانهائى در خصوص
كوچكترین و بزرگترین شئون بشرى به دنیا عرضه كند ،كه با تحول و تكامل بشر متحول
نشود و از بشر عقب نماند؟ و حال و وضع خود آن قوانین هم از جهت كمال و نقص مختلف
نشود ،با این كه آنچه عرضه كرده ،بتدریج عرضه كرده باشد و در آن پارهاى معارف باشد
كه در آغاز عرضه شده ،در آخر دو باره تكرار شده باشد و در طول مدت ،تكاملى نكرده
تغیرى نیافته باشد و نیز در آن فروعى متفرع بر اصولى باشد؟ با این كه همه مي دانیم كه
هیچ انسانى از نظر كمال و نقص عملش به یك حال باقى نمىماند ،در جوانى یك جور فكر
مىكند ،چهلساله كه شد جور دیگر ،پیر كه شد جورى دیگر.
پس انسان عاقل و كسى كه بتواند این معانى را تعقل كند ،شكى برایش باقى

68

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب شصت و یکم :گفتارهای عالمه طباطبائی درباره قرآن و کتاب

نمىماند ،كه این مزایاى كلى و غیر آن ،كه قرآن مشتمل بر آن است ،فوق طاقت بشرى و
بیرون از حیطه وسائل طبیعى و مادى است و بفرض هم كه نتواند این معانى را درك كند،
انسان بودن خود را كه فراموش نكرده و وجدان خود را كه گم ننموده ،وجدان فطرى هر
انسانى به او مي گوید :در هر مسئلهاى كه نیروى فكریت از دركش عاجز ماند و آن طور
كه باید نتوانست صحت و سقم و درستى و نادرستى آنرا بفهمد و ماخذ و دلیل هیچ یك را
نیافت ،باید به اهل خبره و متخصص در آن مسئله مراجعه بكنى.
در اینجا ممكن است خواننده عزیز بپرسد كه این كه شما اصرار دارید عمومیت
اعجاز قرآن را ثابت كنید ،چه فائدهاى بر این عمومیت مترتب مي شود و تحدى عموم مردم
چه فائدهاى دارد؟ باید خواص بفهمند كه قرآن معجزه است ،زیرا عوام در مقابل هر دعوتى
سریع االنفعال و زود باورند و هر معاملهاى كه با ایشان بكنند ،مىپذیرند ،مگر همین مردم
نبودند كه در برابر دعوت امثال حسینعلى بهاء و قادیانى و مسیلمه كذاب ،خاضع شده و آنها
را پذیرفتند؟! با این كه آنچه آنها آورده بودند به هذیان بیشتر شباهت داشت ،تا سخن آدمى؟
در پاسخ مي گوئیم :اوال تنها راه آوردن معجزه براى عموم بشر و براى أبد این است كه آن
معجزه از سنخ علم و معرفت باشد ،چون غیر از علم و معرفت هر چیز دیگري كه تصور
شود ،كه سر و كارش با سایر قواى دراكه انسان باشد ،ممكن نیست عمومیت داشته ،دیدنیش
را همه و براى همیشه ببینند ،شنیدنیش را همه بشر و براى همیشه بشنوند عصاى موسایش
براى همه جهانیان و براى ابد معجزه باشد و نغمه داودیش نیز عمومى و ابدى باشد ،چون
عصاى موسى و نغمه داود و هر معجزه دیگري كه غیر از علم و معرفت باشد ،قهرا
موجودى طبیعى و حادثى حسى خواهد بود ،كه خواه نا خواه محكوم قوانین ماده و محدود به
یك زمان و یك مكان معینى مي باشد و ممكن نیست غیر این باشد و بفرض محال یا نزدیك
به محال ،اگر آنرا براى تمامى افراد روى زمین دیدنى بدانیم ،بارى باید همه سكنه روى
زمین براى دیدن آن در یك محل جمع شوند و بفرضى هم كه بگوئیم براى همه و در همه جا
دیدنى باشد ،بارى براى اهل یك عصر دیدنى خواهد ،بود نه براى ابد!
بخالف علم و معرفت ،كه مي تواند براى همه و براى ابد معجزه باشد ،این اوال ،و
ثانیا وقتى از مقوله علم و معرفت شد ،جواب اشكال شما روشن مي شود ،چون به حكم
ضرورت فهم مردم مختلف است و قوى و ضعیف دارد ،همچنان كه كماالت نیز مختلف
است و راه فطرى و غریزى انسان براى درك كماالت كه روزمره در زندگیش آنرا طى
مى كند ،این است كه هر چه را خودش درك كرد و فهمید ،كه فهمیده و هر جا كمیت فهمش
از درك چیزى عاجز ماند ،به كسانى مراجعه مىكند كه قدرت درك آنرا دارند و آنرا درك
كردهاند و آن گاه حقیقت مطلب را از ایشان مىپرسند ،در مسئله اعجاز قرآن نیز فطرت
غریزى بشر حكم به این مى كند ،كه صاحبان فهم قوى و صاحب نظران از بشر ،در پى
كشف آن برآیند و معجزه بودن آن را درك كنند و صاحبان فهم ضعیف به ایشان مراجعه
نموده ،حقیقت حال را سئوال كنند ،پس تحدى و تعجیز قرآن عمومى است و معجزه بودنش
المیزان ج  1 :ص 90 :
براى فرد فرد بشر و براى تمامى اعصار میباشد.
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محتوای علمی خود

قرآن كریم به علم و معرفت تحدى كرده ،یعنى فرموده :اگر در آسمانى بودن آن شك
دارید ،همه دست به دست هم دهید و كتابى درست كنید كه از نظر علم و معرفت مانند قرآن
باشد.
یك جا فرموده «:و نزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شىء  -ما كتاب را كه بیان همه
چیزها است بر تو نازل كردیم!»(/8نحل) و جائى دیگر فرموده «:ال رطب و ال یابس اال فى
كتاب مبین  -هیچ تر و خشكى نیست مگر آن كه در كتابى بیانگر ،ضبط است!» (/59انعام)
و از این قبیل آیاتى دیگر .
آرى هر كس در متن تعلیمات عالیه اسالم سیر كند و آنچه از كلیات كه قرآن كریم
بیان كرده و آنچه از جزئیات كه همین قرآن در آیه « :و ما آتیكم الرسول فخذوه و ما نهیكم
عنه فانتهوا  -رسول شما را به هر چه امر كرد انجام دهید و از هر چه نهى كرد اجتناب
كنید!»(/7حشر) و آیه «:لتحكم بین الناس بما اریك هللا  -تا در میان مردم به آنچه خدا
نشانت داده حكم كنى!» (/105نسا) و آیاتى دیگر به پیامبر اسالم حوالت داده و آن جناب
بیان كرده ،مورد دقت قرار دهد ،خواهد دید كه اسالم از معارف الهى فلسفى و اخالق
فاضله و قوانین دینى و فرعى از عبادتها و معامالت و سیاسات اجتماعى و هر چیز دیگرى
كه انسانها در مرحله عمل بدان نیازمندند ،نه تنها متعرض كلیات و مهمات مسائل است،
بلكه جزئىترین مسائل را نیز متعرض است و عجیب این است كه تمام معارفش بر اساس
فطرت و اصل توحید بنا شده ،بطوري كه تفاصیل و جزئیات احكامش ،بعد از تحلیل ،به
توحید بر مىگردد و اصل توحیدش بعد از تجزیه به همان تفاصیل بازگشت مىكند.
قرآن كریم خودش بقاء همه معارفش را تضمین كرده و آن را نه تنها صالح براى
تمامى نسلهاى بشر دانسته و در آیه «:و انه لكتاب عزیز  ،ال یاتیه الباطل من بین یدیه و ال
من خلفه  ،تنزیل من حكیم حمید  -نه از گذشته و نه در آینده ،باطل در این كتاب راه
نمىیابد چون كتابى است عزیز و نازل شده از ناحیه خداى حكیم حمید!»(/42فصلت) و
آیه « :انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون  -ما ذكر را نازل كردیم و خود ما آنرا حفظ
مىكنیم!»(/9حجر) فرموده :كه این كتاب با مرور ایام و كرور لیالى كهنه نمي شود ،كتابى
است كه تا آخرین روز روزگار ،ناسخى ،هیچ حكمى از احكام آن را نسخ نمىكند و قانون
تحول و تكامل آنرا كهنه نمىسازد!
خواهى گفت علماى علم االجتماع و جامعهشناسان و قانوندانان عصر حاضر ،این
معنا برایشان مسلم شده كه :قوانین اجتماعى باید با تحول اجتماع و تكامل آن تحول بپذیرد و
پا به پاى اجتماع رو به كمال بگذارد ،معنا ندارد كه زمان بسوى جلو پیش برود و تمدن
روز بروز پیشرفت بكند و در عین حال قوانین اجتماعى قرنها قبل ،براى امروز و قرنها
بعد باقى بماند.
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جواب این شبهه را در تفسیر آیه «:كان الناس امة واحدة/213( »،...بقره)در
المیزان داده شده است .خالصه كالم و جامع آن این است كه :قرآن اساس قوانین را بر
توحید فطرى و اخالق فاضله غریزى بنا كرده ،ادعاء مىكند كه تشریع( تقنین قوانین) باید
بر روى بذر تكوین و نوامیس هستى جوانه زده و رشد كند و از آن نوامیس منشا گیرد ،ولى
دانشمندان و قانونگذاران ،اساس قوانین و نظریات علمى خویش را بر تحول اجتماع بنا
نموده ،معنویات را بكلى نادیده مىگیرند ،نه به معارف توحید كار دارند و نه به فضائل
اخالق و بهمین جهت سخنان ایشان همه بر سیر تكامل اجتماعى مادى و فاقد روح فضیلت
دور مىزند و چیزي كه هیچ مورد عنایت آنان نیست ،كلمه عالیه خداست!
المیزان ج  1 :ص 98 :

تحدی یا مبارزطلبی قرآن بر آورنده خود
قرآن كریم بشر را به شخص رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم ،كه آورنده آن
است ،تحدى كرده و فرموده :آوردن شخصى امى و درس نخوانده و مربى ندیده كتابى را
كه هم الفاظش معجزه است و هم معانیش ،أمرى طبیعى نیست و جز به معجزه صورت
نمىگیرد « :قل لو شاء هللا ما تلوته علیكم و ال ادریكم به ،فقد لبثت فیكم عمرا من قبله ،افال
تعقلون؟  -بگو اگر خدا مي خواست این قرآن را بر شما تالوت نكنم ،نمىكردم و نه شما
مىفهمیدید ،شما مي دانید كه قبل از این سالها در میان شما بودم ،آیا باز هم تعقل
نمىكنید؟ » (/16یونس) آرى رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم سالها بعنوان مردى عادى
در بین مردم زندگى كرد ،در حالي كه نه براى خود فضیلتى و فرقى با مردم قائل بود و نه
سخنى از علم به میان آورده بود ،حتى احدى از معاصرینش یك بیت شعر و یا نثر هم از او
نشنید و در مدت چهل سال كه دو ثلث عمر او مي شود ،با این حال آن جناب در این مدت نه
مقامى كسب كرد و نه یكى از عناوین اعتبارى كه مالك برترى و تقدم است بدست آورد،
آنگاه در رأس چهل سالگى ناگهان طلوع كرد و كتابى آورد ،كه فحول و عقالى قومش از
آوردن چون آن عاجز ماندند و زبان بلغاء و فصحاء و شعراى سخندانشان به لكنت افتاد و
الل شد و بعد از آن كه كتابش در اقطار زمین منتشر گشت ،احدى جرئت نكرد كه در مقام
معارضه با آن بر آید ،نه عاقلى این فكر خام را در سر پرورید و نه فاضلى دانا چنین هوسى
كرد ،نه خردمندى در یاراى خود دید و نه زیرك هوشیارى اجازه چنین كارى بخود داد!
نهایت چیزي كه دشمنانش در بارهاش احتمال دادند ،این بود :كه گفتهاند :وى سفرى
براى تجارت به شام كرده ،ممكن است در آنجا داستانهاى كتابش را از رهبانان آن سرزمین
گرفته باشد ،در حالي كه سفرهاى آنجناب به شام عبارت بود از یك سفر كه با عمویش ابو
طالب كرد ،در حالي كه هنوز به سن بلوغ نرسیده بود و سفرى دیگر با میسره غالم خدیجه
علیهاالسالم كرد ،كه در آن روزها بیست و پنجساله بود( نه چهلساله) عالوه بر این كه
جمعى كه با او بودند شب و روز مالزمش بودند.
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بفرض محال ،اگر در آن سفر از كسى چیزى آموخته باشد ،چه ربطى به این
معارف و علوم بى پایان قرآن دارد؟ و این همه حكمت و حقایق در آن روز كجا بود؟ و این
فصاحت و بالغت را كه تمامى بلغاى دنیا در برابرش سر فرود آورده و سپر انداختند و
زبان فصحاء در برابرش الل و الكن شد ،از چه كسى آموخته؟
و یا گفتهاند :كه وى در مكه گاهى به سر وقت آهنگرى رومى مىرفته ،كه شمشیر
مي ساخت .قرآن كریم در پاسخ این تهمتشان فرمود « :و لقد نعلم انهم یقولون  :انما یعلمه
بشر  ،لسان الذى یلحدون الیه اعجمى و هذا لسان عربى مبین  -ما دانستیم كه آنان مي
گویند بشرى این قرآن را به وى درس مي دهد ،زبان آن كسى كه قرآن را به وى نسبت
مي دهند غیر عربى است و این قرآن به زبان عربى آشكار است!»(/103نحل)
و یا گفتهاند كه پارهاى از معلوماتش را از سلمان فارسى گرفته ،كه یكى از علماى
فرس و داناى به مذاهب و ادیان بوده است ،با این كه سلمان فارسى در مدینه مسلمان شد و
وقتى به زیارت آنجناب نائل گشت ،كه بیشتر قرآن نازل شده بود ،چون بیشتر قرآن در مكه
نازل شد و در این قسمت از قرآن تمامى آن معارف كلى اسالم و داستانها كه در آیات مدنى
هست ،نیز وجود دارد ،بلكه آنچه در آیات مكى هست ،بیشتر از آن مقدارى است كه در
آیات مدنى وجود دارد ،پس سلمان كه یكى از صحابه آنجناب است ،چه چیز به معلومات او
افزوده؟
عالوه بر این كه خودشان مي گویند سلمان داناى به مذاهب بوده ،یعنى به تورات و
انجیل ،آن تورات و انجیل امروز هم در دسترس مردم هست ،بردارند و بخوانند و با آنچه
در قرآن هست مقایسه كنند ،خواهند دید كه تاریخ قرآن غیر تاریخ آن كتابها و داستانهایش
غیر آن داستانها است ،در تورات و انجیل لغزشها و خطاهائى به انبیاء نسبت داده ،كه
فطرت هر انسان معمولى متنفر از آن است ،كه چنین نسبتى را حتى به یك كشیش و حتى به
یك مرد صالح متعارف بدهد ،و احدى این گونه جسارتها را به یكى از عقالى قوم خود نمي
كند .
و اما قرآن كریم ساحت انبیاء را مقدس دانسته و آنان را از چنان لغزشها برى مي
داند و نیز در تورات و انجیل مطالب پیش پا افتادهاى است ،كه نه از حقیقتى پرده بر مي
دارد و نه فضیلتى اخالقى به بشر مىآموزد ،و اما قرآن كریم از آن مطالب آنچه براى مردم
در معارف و اخالقشان بدرد مي خورد آورده و بقیه را كه قسمت عمده این دو كتاب است
رها كرده است .
المیزان ج  1 :ص 99 :

تحدی یا مبارزطلبی قرآن كریم بر

اخبار غیبی خود

قرآن كریم در آیات بسیارى با خبرهاى غیبى خود تحدى و مبارزطلبی كرده ،یعنى
به بشر اعالم نموده كه اگر در آسمانى بودن این كتاب تردید دارید ،كتابى نظیر آن مشتمل
بر اخبار غیبى بیاورید!
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این آیات بعضى در باره داستانهاى انبیاء گذشته و امتهاى ایشان است ،مانند آیه:
« تلك من أنباء الغیب نوحیها الیك ،ما كنت تعلمها انت و ال قومك من قبل هذا  -این
داستان از خبرهاى غیب است كه ما به تو وحى مىكنیم و تو خودت و قومت هیچ یك از آن
اطالع نداشتید!»(/49هود)
و آیه:
« ذلك من انباء الغیب نوحیه الیك و ما كنت لدیهم اذا جمعوا امرهم و هم یمكرون -
این سرگذشت یوسف از خبرهاى غیبى است كه ما به تو وحى مىكنیم ،تو خودت در آن
جریان نبودى و ندیدى كه چگونه حرفهاى خود را یكى كردند تا با یوسف نیرنگ كنند!»
(/102یوسف)و آیه:
« ذلك من انباء الغیب نوحیه الیك و ما كنت لدیهم اذ یلقون اقالمهم ،ایهم یكفل
مریم و ما كنت لدیهم اذ یختصمون  -این از خبرهاى غیبى است كه ما به تو وحى مىكنیم
و گر نه تو آن روز نزد ایشان نبودى كه داشتند قرعههاى خود مىانداختند ،كه كدامشان
سرپرست مریم شود و نیز نبودى كه چگونه بر سر این كار با هم مخاصمه
مىكردند!»(/44آل عمران) و آیه:
« ذلك عیسى بن مریم قول الحق الذى فیه یمترون – این است عیسى بن مریم آن
قول حقي كه در او شك مىكنند!»(/34مریم) و آیاتى دیگر.
یك قسمت دیگر در باره حوادث آینده است ،مانند آیه:
« غلبت الروم فى ادنى االرض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فى بضع سنین  -سپاه
روم در سرزمین پائینتر شكست خوردند ولى هم ایشان بعد از شكستشان بزودى و در چند
سال بعد غلبه خواهند كرد!» (2تا/4روم)
و آیه:
« ان الذى فرض علیك القرآن ،لرادك الى معاد  -آن خدائي كه قرآن را نصیب تو
كرد ،بزودى تو را بدانجا كه از آنجا گریختى ،یعنى به شهر مكه بر مىگرداند!»
(/85قصص) و آیه:
« لتدخلن المسجد الحرام انشاء هللا آمنین ،محلقین رؤسكم و مقصرین ال تخافون -
بزودى داخل مسجد الحرام مي شوید ،انشاء اله ،در حالي كه سرها تراشیده باشید و
(/27فتح)
تقصیر كرده باشید و در حالي كه هیچ ترسى نداشته باشید!»
و آیه:
« سیقول المخلفون ،اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها :ذرونا نتبعكم  -بزودى آنها كه
از شركت در جهاد تخلف كردند ،وقتى براى گرفتن غنیمت روانه مي شوید ،التماس
خواهند كرد :اجازه دهید ما هم بیائیم!»(/15فتح) و آیه:
« و هللا یعصمك من الناس  -و خدا تو را از شر مردم حفظ مىكند!»(/67مائده)

73

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب شصت و یکم :گفتارهای عالمه طباطبائی درباره قرآن و کتاب

و آیه:
« انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون  -بدرستي كه ما خودمان ذكر را نازل
كردهایم و خودمان نیز بطور مسلم آنرا حفظ خواهیم كرد!»(/9حجر)
و آیات بسیارى دیگر كه مؤمنین را وعدهها داده و همانطور كه وعده داد تحقق
یافت و مشركین مكه و كفار را تهدیدها كرد و همانطور كه تهدید كرده بود ،واقع شد.
از این باب است آیات دیگري كه در باره امور غیبى است ،نظیر آیه:
« و حرام على قریة اهلكناها ،انهم ال یرجعون ،حتى اذا فتحت یاجوج و ماجوج و
هم من كل حدب ینسلون و اقترب الوعد الحق ،فاذا هى شاخصة ابصار الذین كفروا ،یا
ویلنا قد كنا فى غفلة من هذا ،بل كنا ظالمین  -ممكن نیست مردم آن شهري كه ما نابودشان
كردیم و مقدر نمودیم كه دیگر باز نگردند ،این كه باز گردند ،مگر وقتى كه راه یاجوج و
ماجوج باز شود ،در حالي كه از هر پشتهاى سرازیر شوند و وعده حق نزدیك شود ،كه در
آن هنگام دیده آنان كه كافر شدند از شدت تحیر باز مي ماند و مي گویند :واى بر ما كه از
این آتیه خود در غفلت بودیم ،بلكه حقیقت مطلب آن است كه ستمگر بودیم!»
(95تا/97انبیا)
و آیه:
« وعد هللا الذین آمنوا منكم و عملوا الصالحات ،لیستخلفنهم فى االرض  -خدا
كسانى از شما را كه ایمان آوردند و عمل صالح كردند ،وعده داد كه بزودى ایشان را
جانشین در زمین كند!» (/55نور)و آیه:
« قل :هو القادر على ان یبعث علیكم عذابا من فوقكم  -بگو خدا قادر است بر این
كه عذابى از باالى سر بر شما مسلط كند!»(/65انعام)
باز از این باب است اخباری از حقایق علمی ،مانند آیه:
« و ارسلنا الریاح لواقح -ما بادها را فرستادیم تا گیاهان نر و ماده را تلقیح
كنند!» (/22حجر)و آیه:
« و انبتنا فیها من كل شىء موزون  -و رویاندیم در زمین از هر گیاهى موزون كه
هر یك وزن مخصوص دارد!» (/19حجر)و آیه:
« و الجبال اوتادا  -آیا ما كوهها را استخوانبندى زمین نكردیم؟»(/7نبا)
كه این گونه آیات از حقایقى خبر داده كه در روزهاى نزول قرآن در هیچ جاى دنیا
اثرى از آن حقایق علمى وجود نداشته و بعد از چهارده قرن و بعد از بحثهاى علمى
طوالنى بشر موفق به كشف آنها شده است!
باز از این باب است آیه شریفه:
« یا ایها الذین آمنوا من یرتد منكم عن دینه ،فسوف یاتى هللا بقوم یحبهم و یحبونه
 -اى كساني كه ایمان آوردهاید! هر كس از شما از دین خود بر گردد ،ضررى به
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دین خدا نمىزند ،چون بزودى خداوند مردمانى خواهد آورد ،كه دوستشان دارد و
ایشان او را دوست مي دارند!» (/54مائده)و آیه شریفه:
« و لكل امة رسول  ،فاذا جاء رسولهم  ،قضى بینهم بالقسط  -براى هر امتى
رسولى است ،همین كه رسولشان آمد ،در میان آن امت به عدالت حكم مي
شود/47( »!...یونس)و آیه شریفه:
« فاقم وجهك للدین حنیفا  ،فطرة هللا التى فطر الناس علیها  -روى دل به سوى
دین حنیف كن ،كه فطرة خدائى است ،آن فطرتى كه خدا بشر را بدان فطرت آفریده
است!»(/30روم)
و آیاتى دیگر كه از حوادث عظیم آینده اسالم و یا آینده دنیا خبر مي دهد ،كه همه
آن حوادث بعد از نزول آن آیات واقع شده و مقدارى از آنها در تفسیر سوره اسراء در
المیزان بحث شده است.
المیزان ج  1 :ص 101 :

تحدی یا مبارزطلبی قرآن بر

نداشتن اختالف در معارف خود

قرآن كریم به این معنا تحدى كرده ،كه در سراپاى آن اختالفى در معارف وجود
ندارد و فرموده «:ا فال یتدبرون القرآن؟ و لو كان من عند غیر هللا  ،لوجدوا فیه اختالفا
كثیرا  -چرا در قرآن تدبر نمىكنند؟ كه اگر از ناحیه غیر خدا بود ،اختالفهاى زیادى در آن
مىیافتند!»(/82نسا) و این تحدى درست و بجا است ،براى این كه این معنا بدیهى است،
كه حیات دنیا ،حیات مادى و قانون حاكم در آن قانون تحول و تكامل است  ،هیچ موجودى
از موجودات و هیچ جزئى از اجزاء این عالم نیست  ،مگر آن كه وجودش تدریجى است،
كه از نقطه ضعف شروع مي شود و بسوى قوة و شدت مىرود ،از نقص شروع شده،
بسوى كمال مىرود ،تا هم در ذاتش و هم در توابع ذاتش و لواحق آن ،یعنى افعالش و
آثارش تكامل نموده ،به نقطه نهایت كمال خود برسد.
یكى ا ز اجزاء این عالم انسان است ،كه ال یزال در تحول و تكامل است ،هم در
وجودش و هم در افعالش و هم در آثارش ،به پیش مىرود ،یكى از آثار انسانیت ،آن آثاري
است كه با فكر و ادراك او صورت مىگیرد ،پس احدى از ما انسانها نیست ،مگر آن كه
خودش را چنین در مىیابد ،كه امروزش از دیروزش كاملتر است و نیز الیزال در لحظه
دوم ،به لغزشهاى خود در لحظه اول بر مي خورد ،لغزشهائى در افعالش ،در اقوالش ،این
معنا چیزى نیست كه انسانى با شعور آن را انكار كند و در نفس خود آنرا نیابد.
و این كتاب آسمانى كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم آن را آورده ،بتدریج نازل
شده و پاره پاره و در مدت بیست و سه سال به مردم قرائت مي شد ،در حالي كه در این
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مدت حاالت مختلفى و شرائط متفاوتى پدید آمد ،پارهاى از آن در مكه و پارهاى در مدینه،
پارهاى در شب و پارهاى در روز ،پارهاى در سفر و پارهاى در حضر ،قسمتى در حال سلم
و قسمتى در حال جنگ ،طائفهاى در روز عسرت و شكست و طائفهاى در حال غلبه و
پیشرفت ،عدهاى از آیاتش در حال امنیت و آرامش و عدهاى دیگر در حال ترس و وحشت
نازل شده است.
آن هم نه این كه براى یك منظور نازل شده باشد  ،بلكه هم براى القاء معارف الهیه
و هم تعلیم اخالق فاضله و هم تقنین قوانین و احكام دینى ،آن هم در همه حوائج زندگى نازل
شده است و با این حال در چنین كتابى كوچكترین اختالف در نظم متشابهش دیده نمي شود،
همچنان كه خودش در این باره فرموده «:كتابا متشابها مثانى  -كتابى كه با تكرار مطالب در
آن نظم متشابهش محفوظ است!»(/23زمر)
این از نظر اسلوب و نظم كالم ،اما از نظر معارف و اصولى كه در معارف بیان
كرده ،نیز اختالفى در آن وجود ندارد ،طورى نیست كه یكى از معارفش با یكى دیگر آن
متناقض و منافى باشد ،آیه آن آیه دیگرش را تفسیر مىكند و بعضى از آن بعض دیگر را
بیان مىكند و جملهاى از آن مصدق جملهاى دیگر است ،همچنان كه امیر المؤمنین على
علیهالسالم فرمود « :بعضى از قرآن ناطق به مفاد بعض دیگر و پارهاى از آن شاهد
پارهاى دیگر است!» و اگر از ناحیه غیر خدا بود ،هم نظم الفاظش از نظر حسن و بهاء
مختلف مي شد و هم جملهاش از نظر فصاحت و بالغت متفاوت مىگشت و هم معنا و
معارفش از نظر صحت و فساد و اتقان و متانت متغایر مي شد.
در اینجا ممكن است شما خواننده عزیز بگوئى :اینها همه كه گفتید ،صرف ادعا
بود و متكى به دلیلى قانع كننده نبود ،عالوه بر این كه بر خالف دعوى شما اشكال هاى
زیادى بر قرآن كردهاند و چه بسیار كتابهائى در متناقضات قرآن تالیف شده و در آن كتابها
متناقضاتى در باره الفاظ قرآن ارائه دادهاند ،كه برگشت همه آنها به این است كه قرآن از
جهت بالغت قاصر است و نیز تناقضاتى معنوى نشان دادهاند ،كه برگشت آنها به این است
كه قرآن در آراء و نظریات و تعلیماتش به خطاء رفته و از طرف مسلمانان پاسخهائى به
این اشكاالت دادهاند ،كه در حقیقت برگشتش به تاویالتى است كه اگر بخواهیم سخن قرآن را
به آن معانى معنا كنیم ،سخنى خواهد شد بیرون از اسلوب كالم و فاقد استقامت ،سخنى كه
فطرت سالم آنرا نمىپسندد .
در پاسخ مي گوئیم :اشكال ها و تناقضاتى كه بدان اشاره گردید ،در كتب تفسیر و
غیر آن با جوابهایش آمده و یكى از آن كتابها همین كتاب است و بهمین جهت باید بپذیرید،
كه اشكال شما به ادعاى بدون دلیل شبیهتر است ،تا بیان ما .
چون در هیچیك از این كتابها كه گفتیم اشكالى بدون جواب نخواهى یافت ،چیزي كه
هست معاندین ،اشكال ها را در یك كتاب جمع آورى نموده و در آوردن جوابهایش كوتاهى
كردهاند و یا درست نقل نكردهاند ،براى این كه معاند و دشمن بودهاند و در مثل معروف مي
گویند :اگر بنا باشد چشم محبت متهم باشد ،چشم كینه و دشمنى متهمتر است.
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خواهى گفت بسیار خوب ،خود شما در باره نسخى كه در قرآن صورت گرفته  ،چه
مي گوئى؟ با این كه خود قرآن كریم در آیه« ما ننسخ من آیة او ننسها نات بخیر منها -
هیچ آیهاى را نسخ نمىكنیم ،مگر آن كه آیهاى بهتر از آن مىآوریم!» (/106بقره) و
همچنین در آیه «:و اذا بدلنا آیة مكان آیة و هللا اعلم بما ینزل  -و چون آیتى را در جاى
آیتى دیگر عوض مىكنیم ،بارى خدا داناتر است به آنچه نازل مىكند!» (/101نحل)
اعتراف كرده :به این كه در آن نسخ و تبدیل واقع شده و بفرضي كه ما آنرا تناقض گوئى
ندانیم ،حد اقل اختالف در نظریه هست.
در پاسخ مي گوئیم مسئله نسخ نه از سنخ تناقض گوئى است و نه از قبیل اختالف
در نظریه و حكم  ،بلكه نسخ ناشى از اختالف در مصداق است  ،به این معنا كه یك مصداق
 ،روزى با حكمى انطباق دارد  ،چون مصلحت آن حكم در آن مصداق وجود دارد و روزى
دیگر با آن حكم انطباق ندارد ،براى این كه مصلحت قبلیش به مصلحت دیگر مبدل شده ،كه
قهرا حكمى دیگر را ایجاب مىكند ،مثال در آغاز دعوت اسالم  ،كه اكثر خانوادهها مبتال به
زنا بودند ،مصلحت در این بود كه براى جلوگیرى از زناى زنان ،ایشان را در خانهها
زندانى كنند ،ولى بعد از گسترش اسالم و قدرت یافتن حكومتش آن مصلحت جاى خود را به
این داد :كه در زناى غیر محصنه تازیانه بزنند و در محصنه سنگسار كنند .
و نیز در آغاز دعوت اسالم و ضعف حكومتش ،مصلحت در این بود كه اگر
یهودیان در صدد برآمدند مسلمانان را از دین برگردانند ،مسلمانان به روى خود نیاورده و
جرم ایشان را ندیده بگیرند ،ولى بعد از آن كه اسالم نیرو پیدا كرد ،این مصلحت جاى خود
را به مصلحتى دیگر داد و آن جنگیدن و كشتن و یا جزیه گرفتن از آنان بود.
و اتفاقا در هر دو مسئله آیه قرآن طورى نازل شده كه هر خواننده مىفهمد حكم در
آیه بزودى منسوخ مي شود و مصلحت آن حكم دائمى نیست ،بلكه موقت است ،در باره
مسئله اولى مىفرماید «:و الالتى یاتین الفاحشة من نساءكم  ،فاستشهدوا علیهن اربعة
منكم  ،فان شهدوا  ،فامسكوهن فى البیوت  ،حتى یتوفیهن الموت  ،أو یجعل هللا لهن سبیال
 و آن زنان از شما كه مرتكب زنا مي شوند ،از چهار نفر گواهى بخواهید  ،اگر شهادتدادند  ،ایشان را در خانهها زندانى كنید  ،تا مرگ ایشانرا ببرد و یا خداوند راهى براى آنان
معین كند!» (/15نسا)كه جمله اخیر بخوبى مىفهماند :كه حكم زندانى كردن موقت است،
پس این حكم تازیانه و سنگسار ،از باب تناقض گوئى نیست!
و در خصوص مسئله دوم مىفرماید «:ود كثیر من اهل الكتاب  ،لو یردونكم من بعد
ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم  ،من بعد ما تبین لهم الحق  ،فاعفوا و اصفحوا  ،حتى
یاتى هللا بامره  -بسیارى از اهل كتاب دوست دارند بلكه بتوانند شما را از دین بسوى كفر
برگردانند و حسادت درونیشان ایشان را وادار مي كند كه با وجود روشن شدن حق این
چنین بر خالف حق عمل كنند ،پس شما صرفنظر كنید و به بخشید ،تا خداوند دستورش را
بفرستد!» (/109بقره) كه جمله اخیر دلیل قاطعى است بر این كه مصلحت عفو و بخشش
المیزان ج  1 :ص 104 :
موقتى است ،نه دائمى .

77

تفسیر موضوعی المیزان

تحدی یا مبارزطلبی قرآن بر

کتاب شصت و یکم :گفتارهای عالمه طباطبائی درباره قرآن و کتاب

بالغت خود

یكى دیگر از جهات اعجاز كه قرآن كریم بشر را با آن تحدى كرده  ،یعنى فرموده:
اگر در آسمانى بودن این كتاب شك دارید ،نظیر آن را بیاورید ،مسئله بالغت قرآن است و
در این باره فرموده:
« ام یقولون افتریه  ،قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات و ادعوا من استطعتم من
دون هللا ان كنتم صادقین  ،فان لم یستجیبوا لكم  ،فاعلموا انما انزل بعلم هللا و ان ال
اله اال هو  ،فهل انتم مسلمون؟  -و یا مي گویند :این قرآن را وى به خدا افتراء
بسته ،بگو اگر چنین چیزى ممكن است ،شما هم ده سوره مثل آنرا به خدا افتراء
ببندید و حتى غیر خدا هر كسى را هم كه مي توانید به كمك بطلبید ،اگر راست مي
گوئید و اما اگر نتوانستید این پیشنهاد را عملى كنید ،پس باید بدانید كه این كتاب
به علم خدا نازل شده و این كه معبودى جز او نیست  ،پس آیا باز هم تسلیم نمي
شوید؟!»(13و/14هود) و نیز فرموده:
« ام یقولون :افتریه  ،قل فاتوا بسورة مثله و ادعوا من استطعتم من دون هللا  ،ان
كنتم صادقین  ،بل كذبوا بما لم یحیطوا بعلمه و لما یاتهم تاویله _ و یا مي گویند:
قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده  ،بگو :اگر راست مي گوئید  ،یك سوره مثل
آن بیاورید و هر كسى را هم كه مي توانید به كمك دعوت كنید  ،لكن اینها بهانه
است ،حقیقت مطلب این است كه چیزي را كه احاطه علمى بدان ندارند و هنوز به
تاویلش دست نیافتهاند  ،تكذیب مىكنند!» (38و/39یونس)
این دو آیه مكى هستند و در آنها به نظم و بالغت قرآن تحدى شده  ،چون تنها
بهرهاي كه عرب آن روز از علم و فرهنگ داشت و حقا هم متخصص در آن بود  ،همین
مسئله سخندانى و بالغت بود ،چه ،تاریخ هیچ تردیدى نكرده در این كه عرب خالص آن
روز( یعنى قبل از آن كه زبانش در اثر اختالط با اقوام دیگر اصالت خود را از دست
بدهد )،در بالغت به حدى رسیده بود ،كه تاریخ چنان بالغتى را از هیچ قوم و ملتى ،قبل از
ایشان و بعد از ایشان و حتى از اقوامي كه بر آنان آقائى و حكومت مىكردند ،سراغ نداده و
در این فن به حدى پیش رفته بودند ،كه پاى احدى از اقوام بدانجا نرسیده بود و هیچ قوم و
ملتى كمال بیان و جزالت نظم و وفاء لفظ و رعایت مقام و سهولت منطق ایشان را نداشت.
از سوى دیگر قرآن كریم  ،عرب متعصب و غیرتى را به شدیدترین و تكان
دهندهترین بیان تحدى كرده ،با این كه همه مي دانیم عرب آن قدر غیرتى و متعصب است،
كه به هیچ وجه حاضر نیست براى كسى و در برابر كار كسى خضوع كند و احدى در این
مطلب تردید ندارد.
و نیز از سوئى دیگر  ،این تحدى قرآن یك بار و دو بار نبوده ،كه عرب آن را
فراموش كند ،بلكه در مدتى طوالنى انجام شد و در این مدت عرب آنچنانى ،براى تسكین
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حمیت و غیرت خود نتوانست هیچ كارى صورت دهد و این دعوت قرآن را جز با شانه
خالى كردن و اظهار عجز بیشتر پاسخى ندادند و جز گریختن و خود پنهان كردن ،عكس
العملى نشان ندادند  ،همچنان كه خود قرآن در این باره مىفرماید:
« اال انهم یثنون صدورهم  ،لیستخفوا منه  ،اال حین یستغشون ثیابهم  ،یعلم ما
یسرون و ما یعلنون  -متوجه باشید  ،كه ایشان شانه خالى مىكنند  ،تا آرام آرام
خود را بیرون كشیده  ،پنهان كنند  ،باید بدانند كه در همان حالي كه لباس خود بر
سر مىافكنند  ،كه كسى ایشان را نشناسد  ،خدا مي داند كه چه اظهار مىكنند و
چه پنهان مي دارند!» (/5هود)
از طول مدت این تحدى ،در عصر نزولش كه بگذریم ،در مدت چهارده قرن هم كه
از عمر نزول قرآن گذشته ،كسى نتوانسته كتابى نظیر آن بیاورد و حد اقل كسى این معنا را
در خور قدرت خود ندیده و اگر هم كسى در این صدد بر آمده ،خود را رسوا و مفتضح
ساخته است.
تاریخ  ،بعضى از این معارضات و مناقشات را ضبط كرده  ،مثال یكى از كساني
كه با قرآن معارضه كردهاند  ،مسیلمه كذاب بوده  ،كه در مقام معارضه با سوره فیل بر آمده
و تاریخ سخنانش را ضبط كرده  ،كه گفته است :الفیل  ،ما الفیل  ،و ما ادریك ما الفیل  ،له
ذنب و بیل و خرطوم طویل -فیل چیست فیل و چه مي دانى كه چیست فیل  ،دمى دارد سخت
و وبیل و خرطومى طویل.
حال شما خواننده عزیز خودت در این هذیانها دقت كن  ،و عبرت بگیر!
یکی از نصارى كه خواسته با سوره فاتحه( سرشار از معارف) معارضه كند ،
چنین گفته :الحمد للرحمان  ،رب االكوان  ،الملك الدیان لك العبادة و بك المستعان  ،اهدنا
صراط االیمان  -سپاس براى رحمان  ،پروردگار كونها و پادشاه دین ساز  ،عبادت تو را
باد و استعانت بتو  ،ما را بسوى صراط ایمان هدایت فرما.
و از این قبیل رطب و یابسهاى دیگر!
حال ممكن است بگوئى :اصال معناى معجزه بودن كالم را نفهمیدم ،براى این كه
كالم ساخته قریحه خود انسان است  ،چطور ممكن است از قریحه انسان چیزى ترشح كند ،
كه خود انسان از درك آن عاجز بماند؟ و براى خود او معجزه باشد؟ با این كه فاعل  ،اقواى
از فعل خویش و منشا اثر  ،محیط به اثر خویش است  ،و به عبارتى دیگر  ،این انسان بود
كه كلمات را براى معانى وضع كرد و قرار گذاشت كه فالن كلمه به معناى فالن چیز باشد ،
تا به این وسیله انسان اجتماعى بتواند مقاصد خود را به دیگران تفهیم نموده و مقاصد
دیگرانرا بفهمد .
پس خاصه كشف از معنا در لفظ  ،خاصهاي است قراردادى و اعتبارى  ،كه انسان
این خاصه را به آن داده و محال است در الفاظ نوعى از كشف پیدا شود  ،كه قریحه خود
انسان بدان احاطه نیابد و بفرضى كه چنین كشفى در الفاظ پیدا شود  ،یعنى لفظى كه خود
بشر قرار داده  ،در برابر معنائى معین  ،معناى دیگرى را كشف كند  ،كه فهم و قریحه بشر
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از درك آن عاجز باشد  ،این گونه كشف را دیگر كشف لفظى نمي گویند و نباید آنرا داللت
لفظ نامید .
عالوه بر این كه اگر فرض كنیم كه در تركیب یك كالم  ،اعمال قدرتى شود  ،كه
بشر نتواند آن طور كالم را تركیب كند  ،معنایش این است كه هر معنا از معانى كه بخواهد
در قالب لفظ در آید  ،به چند قالب مي تواند در آید  ،كه بعضى از قالبها ناقص و بعضى
كامل و بعضى كاملتر است و همچنین بعضى خالى از بالغت و بعضى بلیغ و بعضى بلیغتر
 ،آن وقت در میان این چند قالب  ،یكى كه از هر حیث از سایر قالبها عالىتر است ،
بطوري كه بشر نمي تواند مقصود خود را در چنان قالبى در آورد  ،آنرا معجزه بدانیم .
و الزمه چنین چیزى این است كه هر معنا و مقصودى كه فرض شود  ،چند قالب
غیر معجزآسا دارد و یك قالب معجزآسا  ،با این كه قرآن كریم در بسیارى از موارد یك
معنا را به چند قالب در آورده و مخصوصا این تفنن در عبارت در داستانها بخوبى به چشم
مي خورد و چیزى نیست كه بشود انكار كرد و اگر بنا به دعوى شما  ،ظاهر آیات قرآن
معجزه باشد ،باید یك مفاد و یك معنا و یا بگو یك مقصود  ،چند قالب معجزآسا داشته باشد.
در جواب مي گوئیم :قبل از آن كه جواب از شبهه را بدهیم مقدمتا توجه بفرمائید
كه ،این دو شبهه و نظائر آن  ،همان چیزي است كه جمعى از اهل دانش را وادار كرده  ،كه
در باب اعجاز قرآن در بالغتش  ،معتقد به صرف شوند  ،یعنى بگویند :درست است كه به
حكم آیات تحدى ،آوردن مثل قرآن یا چند سورهاى از آن و یا یك سوره از آن  ،براى بشر
محال است  ،به شهادت این كه دشمنان دین  ،در این چند قرن  ،نتوانستند دست به چنین
اقدامى بزنند و لكن این از آن جهت نیست كه طرز تركیببندى كلمات فى نفسه امرى محال
باشد و خارج از قدرت بشر بوده باشد ،چون مىبینیم كه تركیببندى جمالت آن  ،نظیر
تركیب و نظم و جملهبندىهائى است كه براى بشر ممكن است بلكه از این جهت بوده  ،كه
خداى سبحان نگذاشته دشمنان دینش دست به چنین اقدامى بزنند  ،به این معنا كه با اراده
الهیه خود  ،كه حاكم بر همه عالم و از آن جمله بر دلهاى بشر است  ،تصمیم بر چنین
امرى را از دلهاى بشر گرفته و بمنظور حفظ معجزه و نشانه نبوت و نگهدارى پاس
حرمت رسالت  ،هر وقت بشر مي خواسته در مقام معارضه با قرآن برآید  ،او تصمیم وى
را شل مىكرده و در آخر منصرفش مي ساخته ،ولى این حرف فاسد و نادرست است و با
آیات تحدى هیچ قابل انطباق نیست  ،چون ظاهر آیات تحدى  ،مانند آیه «:قل فاتوا بعشر
سور مثله مفتریات  ،و ادعوا من استطعتم من دون هللا  ،ان كنتم صادقین  ،فان لم
یستجیبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم هللا !»(/13هود) این است كه خود بشر نمىتواند چنین
قالبى بسازد  ،نه این كه خدا نمىگذارد  ،زیرا جمله آخرى آیه كه مىفرماید «:فاعلموا انما
انزل بعلم هللا!» ظاهر در این است كه استدالل به تحدى استدالل بر این است كه قرآن از
ناحیه خدا نازل شد  ،نه این كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم آن را از خود تراشیده باشد
و نیز بر این است كه قرآن به علم خدا نازل شده  ،نه به انزال شیطانها  ،همچنان كه در آن
آیه دیگر مىفرماید:
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« ام یقولون تقوله  ،بل ال یؤمنون  ،فلیاتوا بحدیث مثله  ،ان كانوا صادقین  -و یا
مي گویند قرآن را خود او بهم بافته  ،بلكه چنین نیست  ،ایشان ایمان ندارند  ،نه این
كه قرآن از ناحیه خدا نیامده باشد  ،اگر جز این است و راست مي گویند ،خود آنان
نیز ،یك داستان مثل آن بیاورند!»(33و/34طور)
و نیز مىفرماید:
« و ما تنزلت به الشیاطین و ما ینبغى لهم و ما یستطیعون  ،انهم عن السمع
لمعزولون  -بوسیله شیطانها نازل نشده  ،چون نه شیطانها سزاوار چنین كارى
هستند و نه مىتوانند بكنند ،چون آنها از شنیدن اسرار آسمانها رانده شدهاند!»
(210تا/212شعرا)
و « صرف» ای كه آقایان مىگویند تنها داللت دارد بر این كه رسالت خاتم االنبیاء
صلوات هللا علیه صادق است  ،بخاطر معجزه صرف و این كه خدا كه زمام دلها دست او
است  ،تاكنون نگذاشته كه دلها بر آوردن كتابى چون قرآن تصمیم بگیرند و اما بر این معنا
داللت ندارد  ،كه قرآن كالم خداست و از ناحیه او نازل شده است.
نظیر آیات باال آیه:
« قل فاتوا بسورة مثله و ادعوا من استطعتم من دون هللا ان كنتم صادقین  ،بل
كذبوا بما لم یحیطوا بعلمه و لما یاتهم تاویله!»(/38یونس)
است كه ظاهر در این معناست كه آنچه باعث شده آوردن مثل قرآن را بر بشر:
فرد فرد بشر و دسته جمعى آنان  ،محال نموده و قدرتش را بر این كار نارسا بسازد ،این
بوده كه قرآن مشتمل بر تاویلى است ،كه چون بشر احاطه به آن نداشته  ،آن را تكذیب كرده
و از آوردن نظیرش نیز عاجز مانده ،چون تا كسى چیزى را درك نكند ،نمىتواند مثل آنرا
بیاورد ،چون جز خدا كسى علمى بان ندارد  ،ال جرم احدى نمىتواند به معارضه خدا
برخیزد  ،نه این كه خداى سبحان دلهاى بشر را از آوردن مثل قرآن منصرف كرده باشد ،
بطوري كه اگر منصرف نكرده بود  ،مىتوانستند بیاورند .
و نیز آیه «:ا فال یتدبرون القرآن و لو كان من عند غیر هللا  ،لوجدوا فیه اختالفا
كثیرا/82(»!...نسا) كه به نبودن اختالف در قرآن تحدى كرده است ،چه ظاهرش این است
كه تنها چیزى كه بشر را عاجز از آوردن مثل قرآن كرده ،این است كه خود قرآن ،یعنى
الفاظ و معانیش ،این خصوصیت را دارد :كه اختالفى در آن نیست ،نه این كه خداى تعالى
دلها را از این كه در مقام پیدا كردن اختالفهاى آن برآیند منصرف نموده باشد ،بطوري كه
اگر این صرف نبود ،اختالف در آن پیدا مي كردند ،پس این كه جمعى از مفسرین ،اعجاز
قرآن را از راه صرف و تصرف در دلها معجزه دانستهاند ،حرف صحیحى نزدهاند و نباید
بدان اعتناء كرد!
بعد از آن كه این مقدمه روشن شد ،اینك در پاسخ از اصل شبهههاى دوگانه
مىگوئیم :این كه گفتید :معجزه بودن قرآن از نظر بالغت محال است ،چون مستلزم آن است
كه  ،انسان در برابر ساخته خودش عاجز شود  ،جواب مي گوئیم :كه آنچه از كالم مستند به
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قریحه آدمى است  ،این مقدار است كه طورى كالم را تركیب كنیم  ،كه از معناى درونى ما
كشف كند و اما تركیب آن و چیدن و نظم كلماتش  ،بطوري كه عالوه بر كشف از معنا ،
جمال معنا را هم حكایت كند و معنا را به عین همان هیئتى كه در ذهن دارد  ،به ذهن
شنونده منتقل بسازد و یا نسازد و عین آن معنا كه در ذهن گوینده است  ،بشنونده نشان بدهد
و یا ندهد و نیز خود گوینده  ،معنا را طورى در ذهن خود تنظیم كرده و صورت علمیهاش
را ردیف كرده باشد  ،كه در تمامى روابطش و مقدماتش و مقارناتش و لوا حق آن ،مطابق
واقع باشد و یا نباشد ،یا در بیشتر آنها مطابق باشد  ،یا در بعضى از آنها مطابق و در
بعضى مخالف باشد و یا در هیچ یك از آنها رعایت واقع نشده باشد  ،امورى است كه ربطى
بوضع الفاظ ندارد بلكه مربوط به مقدار مهارت گوینده در فن بیان و هنر بالغت است و این
مهارت هم مولود قریحهاي است كه بعضى براى این كار دارند و یك نوع لطافت ذهنى است
 ،كه به صاحب ذهن اجازه مىدهد كلمات و ادوات لفظى را به بهترین وضع ردیف كند و
نیروى ذهنى او را به آن جریاني كه مىخواهد در قالب لفظ در آورد  ،احاطه مىدهد
بطوري كه الفاظ تمامى اطراف و جوانب آن و لوازم و متعلقات آن جریان را حكایت كند .
پس در باب فصاحت و بالغت  ،سه جهت هست  ،كه ممكن است هر سه در كالمى
جمع بشود و ممكن است در خارج  ،از یكدیگر جدا شوند:
 -1ممكن است یك انسان آن قدر به واژههاى زبانى تسلط داشته باشد  ،كه حتى یك
لغت از آن زبان برایش ناشناخته و نا مفهوم نباشد و لكن همین شخص كه خود یك لغت نامه
متحرك است  ،نتواند با آن زبان و لغت حرف بزند.
 -2و چه بسا مىشود كه انسانى  ،نه تنها عالم به لغتهاى زبانى است  ،بلكه مهارت
سخنورى بان زبان را هم دارد  ،یعنى مىتواند خوب حرف بزند  ،اما حرف خوبى ندارد كه
بزند  ،در نتیجه از سخن گفتن عاجز مي ماند  ،نمىتواند سخنى بگوید  ،كه حافظ جهات
معنا و حاكى از جمال صورت آن معنا  ،آنطور كه هست  ،باشد.
 -3و چه بسا كسى باشد كه هم آگاهى به واژههاى یك زبان داشته باشد و هم در یك
سلسله از معارف و معلومات تبحر و تخصص داشته باشد و لطف قریحه و رقت فطرى نیز
داشته  ،اما نتواند آنچه از معلومات دقیق كه در ذهن دارد  ،با همان لطافت و رقت در قالب
الفاظ بریزد  ،در نتیجه از حكایت كردن آنچه در دل دارد  ،باز بماند  ،خودش از مشاهده
جمال و منظره زیباى آن معنا لذت مىبرد  ،اما نمىتواند معنا را به عین آن زیبائى و لطافت
به ذهن شنونده منتقل سازد .
و از این امور سهگانه  ،تنها اولى مربوط به وضع الفاظ است  ،كه انسان با قریحه
اجتماعى خود آنها را براى معانى كه در نظر گرفته وضع مىكند و اما دومى و سومى ،
ربطى به وضع الفاظ ندارد  ،بلكه مربوط به نوعى لطافت در قوه مدركه آدمى است.
و این هم خیلى واضح است  ،كه قوه مدركه آدمى محدود و مقدر است و نمىتواند
به تمامى تفاصیل و جزئیات حوادث خارجى و امور واقعى ،با تمامى روابط و علل و
اسبابش ،احاطه پیدا كند و به همین جهت ما در هیچ لحظهاى بهیچ وجه ایمن از خطا نیستیم،
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عالوه بر این كه استكمال ما تدریجى است و هستى ما بتدریج رو به كمال مىرود و این
خود باعث شده كه معلومات ما نیز اختالف تدریجى داشته باشد و از نقطه نقص بسوى كمال
برود .
هیچ خطیب ساحر بیان و هیچ شاعر سخندان ،سراغ نداریم كه سخن و شعرش در
اوائل امرش و اواخر كارش یكسان باشد.
و بر این اساس  ،هر كالم انسانى كه فرض شود و گویندهاش هر كس باشد ،بارى
ایمن از خطاء نیست  ،چون گفتیم اوال انسان به تمامى اجزاء و شرائط واقع  ،اطالع و
احاطه ندارد و ثانیا كالم اوائل امرش  ،با اواخر كارش و حتى اوائل سخنانش ،در یك
مجلس  ،با اواخر آن یكسان نیست  ،هر چند كه ما نتوانیم تفاوت آنرا لمس نموده و روى
موارد اختالف انگشت بگذاریم  ،اما این قدر مي دانیم كه قانون تحول و تكامل عمومى
است.
و بنا بر این اگر در عالم ،به كالمى بربخوریم ،كه كالمى جدى و جدا سازنده حق
از باطل باشد ،نه هذیان و شوخى و یا هنرنمائى ،در عین حال اختالفى در آن نباشد  ،باید
یقین كنیم  ،كه این كالم آدمى نیست ،این همان معنائى است كه قرآن كریم آنرا افاده مىكند و
مىفرماید:
« ا فال یتدبرون القرآن و لو كان من عند غیر هللا لوجدوا فیه اختالفا كثیرا  -آیا در
قرآن تدبر نمىكنند كه اگر از ناحیه غیر خدا بود  ،اختالف بسیار در آن
مىیافتند!»(/82نسا) و نیز مىفرماید:
« و السماء ذات الرجع! و االرض ذات الصدع! انه لقول فصل! و ما هو بالهزل -
سوگند به آسمان  ،كه دائما در برگشت به نقطهاي است كه از آن نقطه حركت كرد
و قسم به زمین كه در هر بهاران براى برون كردن گیاهان شكافته مي شود ،كه
این قرآن جدا سازنده میانه حق و باطل است و نه سخنى باطل و
مسخره!»|(11تا/14طارق)
و در مورد قسم این آیه ،نظر و دقت كن ،كه به چه چیز سوگند خورده  ،به آسمان و
زمینى كه همواره در تحول و دگرگونى هستند و براى چه سوگند خورده؟ براى قرآني كه
دگرگونگى ندارد و متكى بر حقیقت ثابتي است كه همان تاویل آن است و نیز در باره
اختالف نداشتن قرآن و متكى بودنش بر حقیقتى ثابت فرموده:
« بل هو قرآن مجید  ،فى لوح محفوظ  -بلكه این قرآنى است مجید  ،در لوحى
محفوظ!» (22و/23بروج) و نیز فرموده:
« و الكتاب المبین  ،انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فى ام الكتاب لدینا
لعلى حكیم  -سوگند به كتاب مبین  ،بدرستیكه ما آنرا خواندنى و بزبان عرب در
آوردیم  ،باشد كه شما آنرا بفهمید  ،و بدرستى كه آن در ام الكتاب بود ،كه نزد ما
بلند مرتبه و فرزانه است!»(2تا/4زخرف) و نیز فرموده:
« فال اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم ،انه لقرآن كریم ،فى كتاب

83

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب شصت و یکم :گفتارهای عالمه طباطبائی درباره قرآن و کتاب

مكنون ،ال یمسه اال المطهرون -به مدارهاى ستارگان سوگند( و چه سوگندى كه)
اگر علم مي داشتید مىفهمیدید كه سوگندى است عظیم! كه این كتاب
خواندنىهائى است بزرگوار و محترم و این خواندنى و دیدنى در كتابى نادیدنى
قرار دارد  ،كه جز پاكان  ،احدى با آن ارتباط ندارد!» (75تا/79واقعه)
آیاتي كه مالحظه فرمودید و آیاتى دیگر نظائر آنها  ،همه حكایت از این دارند :كه
قرآن كریم در معانى و معارفش  ،همه متكى بر حقائقى ثابت و ال یتغیر است  ،نه خودش
در معرض دگرگونگى است  ،و نه آن حقائق!
حال كه این مقدمه را شنیدى ،پاسخ از اشكال برایت معلوم شد و فهمیدى كه صرف
این كه واژهها و زبانها ساخته و قریحه آدمى است  ،باعث نمي شود كه كالم معجزآسا محال
باشد و سخنى یافت شود كه خود انسان سازنده لغت نتواند مثل آنرا بیاورد و معلوم شد كه
اشكال نامبرده مثل این مي ماند  ،كه كسى بگوید :محال است آهنگري كه خودش شمشیر
مي سازد ،در برابر ساخته خودش كه در دست مردى شجاعتر از او است عاجز بماند و
سازنده تخت نرد و شطرنج ،باید كه از همه بازىكنان شطرنج ماهرتر باشد و سازنده فلوت
باید كه از هر كس دیگر بهتر آن را بنوازد ،در حالي كه هیچ یك از این حرفها صحیح
نیست و بسیار مي شود كه آهنگرى با شمشیري كه خودش ساخته كشته مي شود و سازنده
شطرنج در برابر بازى كنى ماهر شكست مي خورد و نوازندهاى بهتر از سازنده فلوت آنرا
مىنوازد ،پس چه عیبى دارد كه خداى تعالى بشر را با همان زباني كه خود او وضع كرده ،
عاجز و ناتوان سازد .
پس از همه مطالب گذشته روشن گردید  ،كه بالغت به تمام معناى كلمه وقتى براى
كسى دست مي دهد كه اوال به تمامى امور واقعى احاطه و آگاهى داشته باشد و در ثانى
الفاظى كه اداء مى كند الفاظى باشد كه نظم و اسلوبى داشته باشد و مو به مو همه آن واقعیات
و صورتهاى ذهنى گوینده را در ذهن شنونده منتقل سازد.
و ترتیب میان اجزاء لفظ به حسب وضع لغوى مطابق باشد با اجزاء معنائى كه لفظ مي
خواهد قالب آن شود و این مطابقت به طبع هم بوده باشد و در نتیجه وضع لغوى لغت با طبع
مطابق باشد  ،این آن تعریفى است كه شیخ عبد القاهر جرجانى در كتاب دالئل االعجاز خود
براى كالم فصیح و بلیغ كرده است.
و اما معنا در صحت و درستي اش متكى بر خارج و واقع بوده باشد ،بطوري كه
در قالب لفظ ،آن وضعى را كه در خارج دارد از دست ندهد و این مرتبه مقدم بر مرتبه قبلى
و اساس آن است ،براى این كه چه بسیار كالم بلیغ كه تعریف بالغت شامل آن هست  ،یعنى
اجزاء لفظ با اجزاء معنا مطابقت دارد  ،ولى اساس آن كالم شوخى و هذیان است  ،كه هیچ
واقعیت خارجى ندارد و یا اساسش جهالت است و معلوم است كه نه كالم شوخى و هذیان
مىتواند با جد مقاومت كند و نه جهالت بنیه آن را دارد كه با حكمت به معارضه برخیزد و
نیز معلوم است كه كالم جامع میان حالوت و گوارائى عبارت و جزالت اسلوب و بالغت
معنا و حقیقت واقع ،راقىترین كالم است .
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باز این معنا معلوم است كه وقتى كالم قائم بر اساس حقیقت و معنایش منطبق با
واقع باشد و تمام انطباق را دارا باشد  ،ممكن نیست كه حقایق دیگر را تكذیب كند و یا
حقایق و معارف دیگران را تكذیب كند.
چون حقائق عالم همه با هم متحداالجزاء و متحداالركانند ،هیچ حقى نیست كه حقى
دیگر را باطل كند و هیچ صدقى نیست كه صدقى دیگر را ابطال نماید و تكذیب كند و این
باطل است كه هم با حق منافات دارد و هم با باطلهاى دیگر  ،خوب توجه كن ،ببین از آیه:
« فما ذا بعد الحق اال الضالل  -بعد از حق غیر از ضاللت چه چیز هست ؟»(/32یونس)
چه میفهمى ،در این آیه حق را مفرد آورده  ،تا اشاره كند به اینكه در حق افتراق و تفرقه و
پراكندگى نیست ،باز در آیه « :و ال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله  -راهها را دنبال
مكنید  ،كه از راه او متفرقتان مي سازد!»(/153انعام) نظر كن  ،كه راه خدا را یكى
دانسته  ،و راههاى دیگر را متعدد  ،و متفرق  ،و تفرقه آور دانسته است .
حال كه امر بدین منوال است  ،یعنى میان اجزاء حق اختالف و تفرقه نیست  ،بلكه
همه اجزاء آن با یكدگر ائتالف دارند  ،قرآن كریم هم كه حق است ،قهرا اختالفى در آن دیده
نمي شود و نبا ید دیده شود  ،چون حق است و حق یكى است و اجزاءش یكدگر را بسوى
خود مىكشند و هر یك سایر اجزاء را نتیجه مي دهد  ،هر یك شاهد صدق دیگران و حاكى
از آنها است.
و این از عجائب امر قرآن كریم است  ،براى این كه یك آیه از آیات آن ممكن نیست
بدون داللت و بى نتیجه باشد و وقتى یكى از آیات آن با یكى دیگر مناسب با آن ضمیمه مي
شود  ،ممكن نیست كه از ضمیمه شدن آن دو نكته بكرى از حقایق دست نیاید و همچنین
وقتى آن دو آیه را با سومى ضمیمه كنیم مىبینیم كه سومى شاهد صدق آن نكته مي شود .
این خصوصیت تنها در قرآن كریم است .در تفسیر المیزان در خالل بیاناتي كه ذیل
دسته ای از آیات ایراد مى شود ،به این خاصه بر می خورید و نمونههائى از آن را می بینید
 ،اما حیف و صد حیف كه این روش و این طریقه از تفسیر از صدر اسالم متروك ماند و
اگر از همان اوائل این طریقه تعقیب مي شد ،قطعا تا امروز چشمههائى از دریاى گواراى
قرآن جوشیده بود و بشر به گنجینههاى گرانبهائى از آن دست یافته بود .
پس خیال مى كنم كه تا اینجا اشكالى كه كرده بودند جواب داده شد و بطالنش از هر
دو جهت روشن گردید  ،هم روشن شد كه منافات ندارد انسان  ،واضع لغت باشد و در عین
حال قرآ نى نازل شود كه خود وضع كننده لغت عرب را از آوردن مثل آن عاجز سازد و هم
روشن گردید كه ممكن است از میان قالبها و تركیبهاى لفظى  ،چند تركیب  ،معجزه باشد
و این كه در جهت اولى گفتند :سازنده لغت عرب انسان است ،چطور ممكن است كتابى
عربى او را عاجز كند؟ باطل است و این كه در جهت دوم گفتند بفرضى هم كه از میان
تركیبات یك تركیب معجزه در آید نیز باطل است .
المیزان ج  1 :ص 107 :
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معنای معجزه در قرآن و چه چیز حقیقت آن را تفسیر مىكند ؟
هیچ شبههاى نیست در این كه قرآن داللت دارد بر وجود آیتى كه معجزه باشد ،
یعنى خارق عادت باشد و داللت كند بر این كه عاملى غیر طبیعى و از ماوراء طبیعت و
بیرون از نشئه ماده در آن دست داشته است ،البته معجزه به این معنا را قرآن قبول دارد ،
نه به معناى امرى كه ضرورت عقل را باطل سازد.
پس این كه بعضى از عالمنماها در صدد بر آمدهاند بخاطر این كه آبروى مباحث
طبیعى را حفظ نموده ،آنچه را از ظاهر آنها فهمیده با قرآن وفق دهند  ،آیات داله بر وجود
معجزه و وقوع آنرا تاویل كردهاند زحمتى بیهوده كشیده و سخنانشان مردود است و به درد
خودشان مي خورد  ،اینك براى روشن شدن حقیقت مطلب  ،آنچه از قرآن شریف در باره
معناى معجزه استفاده مي شود در ضمن چند فصل ایراد مىكنیم  ،تا بىپایگى سخنان آن
عالمنماها روشن گردد.

 -1قرآن قانون علیت عمومى را مىپذیرد.
قرآن كریم براى حوادث طبیعى ،اسبابى قائل است و قانون عمومى علیت و
معلولیت را تصدیق دارد ،عقل هم با حكم بدیهى و ضروریش این قانون را قبول داشته،
بحثهاى علمى و استداللهاى نظرى نیز بر آن تكیه دارد ،چون انسان بر این فطرت آفریده
شده كه براى هر حادثهاى مادى از علت پیدایش آن جستجو كند و بدون هیچ تردیدى حكم
كند كه این حادثه علتى داشته است.
این حكم ضرورى عقل آدمى است و اما علوم طبیعى و سایر بحثهاى علمى نیز هر
حادثهاى را مستند به امورى مي داند  ،كه مربوط به آن و صالح براى علیت آن است  ،البته
منظور ما از علت  ،آن امر واحد و یا مجموع امورى است كه وقتى دست بدست هم داده و
در طبیعت به وجود مىآیند  ،باعث پیدایش موجودى دیگر مىشوند  ،بعد از تكرار تجربه
خود آن امر و یا امور را علت و آن موجود را معلول آنها مي نامیم  ،مثال بطور مكرر
تجربه كردهایم كه هر جا سوختهاى دیدهایم  ،قبل از پیدایش آن  ،علتى باعث آن شده  ،یا
آتشى در بین بوده و آنرا سوزانده و یا حركت و اصطكاك شدیدى باعث آن شده و یا چیز
دیگرى كه باعث سوختگى مي گردد و از این تجربه مكرر خود  ،حكمى كلى بدست
آوردهایم و نیز بدست آوردهایم كه هرگز علت از معلول و معلول از علت تخلف نمىپذیرد،
پس كلیت و عدم تخلف یكى از احكام علیت و معلولیت  ،و از لوازم آن مي باشد .
پس تا اینجا مسلم شد كه قانون علیت هم مورد قبول عقل آدمى است و هم بحثهاى
علمى آنرا اساس و تكیهگاه خود مي داند  ،حال مىخواهیم بگوئیم از ظاهر قرآن كریم هم بر
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مىآید كه این قانون را قبول كرده و آنرا انكار نكرده است  ،چون به هر موضوعي كه
متعرض شده از قبیل مرگ و زندگى و حوادث دیگر آسمانى و زمینى  ،آن را مستند به
علتى كرده است  ،هر چند كه در آخر به منظور اثبات توحید  ،همه را مستند به خدا دانسته
است.
پس قرآن عزیز به صحت قانون علیت عمومى حكم كرده  ،به این معنا كه قبول
كرده وقتى سببى از اسباب پیدا شود و شرائط دیگر هم با آن سبب هماهنگى كند و مانعى هم
جلو تاثیر آن سبب را نگیرد ،مسبب آن سبب وجود خواهد یافت  ،البته به اذن خدا وجود
مىیابد و چون مسببى را دیدیم كه وجود یافته  ،كشف مىشود كه البد قبال سببش وجود یافته
بوده است .

 -2قرآن حوادث خارق عادت را مىپذیرد.
قرآن كریم در عین این كه دیدیم كه قانون علیت را قبول دارد  ،از داستانها و
حوادثى خبر مي دهد كه با جریان عادى و معمولى و جارى در نظام علت و معلول سازگار
نبوده و جز با عواملى غیر طبیعى و خارق العاده صورت نمىگیرد و این حوادث همان
آیتها و معجزاتى است كه به عدهاى از انبیاء كرام ،چون نوح و هود و صالح و ابراهیم و
لوط و داود و سلیمان و موسى و عیسى و محمد صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نسبت داده است .
حال باید دانست كه اینگونه امور خارق العاده هر چند كه عادت  ،آن را انكار نموده
و بعیدش مىشمارد ،اال این كه فى نفسه امور محال نیستند و چنان نیست كه عقل آن را
محال بداند و از قبیل اجتماع دو نقیض و ارتفاع آن دو نبوده ،مانند این نیست كه بگوئیم:
ممكن است چیزى از خود آن چیز سلب شود ،مثال گردو گرد نباشد و یا بگوئیم :یكى نصف
دو تا نیست و امثال اینگونه امورى كه بالذات و فى نفسه محالند و خوارق عادات از این
قبیل نیستند.
و چگونه مي توان آنرا از قبیل محاالت دانست؟ با این كه ملیونها انسان عاقل كه
پیرو دین بودند  ،در اعصار قدیم  ،معجزات را پذیرفته و بدون هیچ انكارى با آغوش باز و
با جان و دل قبولش كردهاند  ،اگر معجزه از قبیل مثالهاى باال بود  ،عقل هیچ عاقلى آنرا
نمىپذیرفت و با آن به نبوت كسى و هیچ مسئلهاى دیگر استدالل نمىكرد و اصال احدى
یافت نمي شد كه آنرا به كسى نسبت دهد.
عالوه بر این كه اصل اینگونه امور  ،یعنى معجزات را عادت طبیعت  ،انكار
نمىكند  ،چون چشم نظام طبیعت از دیدن آن پر است و برایش تازگى ندارد  ،در هر آن
مىبیند كه زندهاى به مرده تبدیل مي شود و مردهاى زنده مي گردد  ،صورتى به صورت
دیگر  ،حادثهاى به حادثه دیگر تبدیل مىشود  ،راحتىها جاى خود را به بال و بالها به
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راحتى مي دهند .تنها فرقى كه میان روش عادت با معجزه خارق عادت هست  ،این است كه
اسباب مادى براى پدید آوردن آن گونه حوادث در جلو چشم ما اثر مىگذارند و ما روابط
مخصوصى كه آن اسباب با آن حوادث دارند و نیز شرایط زمانى و مكانى مخصوصش را
مىبینیم و از معجزات را نمىبینیم و دیگر این كه در حوادث طبیعى اسباب اثر خود را
بتدریج مىبخشند و در معجزه آنى و فورى اثر مىگذارند.
مثال اژدها شدن عصا كه گفتیم محال عقلى نیست  ،در مجراى طبیعى اگر بخواهد
صورت بگیرد  ،محتاج به علل و شرائط زمانى و مكانى مخصوصى است  ،تا در آن
شرائط  ،ماده عصا از حالى به حالى دیگر برگردد و به صورتهاى بسیارى یكى پس از
دیگرى در آید  ،تا در آخر صورت آخرى را به خود بگیرد  ،یعنى اژدها شود و معلوم
است كه در این مجرا عصا در هر شرایطى كه پیش آید و بدون هیچ علتى و خواست
صاحب ارادهاى اژدها نمي شود  ،ولى در مسیر معجزه محتاج به آن شرائط و آن مدت
طوالنى نیست  ،بلكه علت كه عبارت است از خواست خدا  ،همه آن تاثیرهائى را كه در
مدت طوالنى بكار مىافتاد تا عصا اژدها شود  ،در یك آن به كار مىاندازند  ،همچنان كه
ظاهر از آیاتي كه حال معجزات و خوارق را بیان مىكند همین است .
تصدیق و پذیرفتن خوارق عادت نه تنها براى عامه مردم كه سر و كارشان با حس
و تجربه مي باشد مشكل است  ،بلكه نظر علوم طبیعى نیز با آن مساعد نیست براى این كه
علوم طبیعى هم سر و كارش با سطح مشهود از نظام علت و معلول طبیعى است  ،آن
سطحى كه تجارب علمى و آزمایشهاى امروز و فرضیاتى كه حوادث را تعلیل مىكنند ،
همه بر آن سطحى انجام مي شوند  ،پس پذیرفتن معجزات و خوارق عادات هم براى عوام و
هم براى دانشمندان روز  ،مشكل است .
چیزي كه هست علت این نامساعد بودن نظرها  ،تنها انس ذهن به امور محسوس و
ملموس است و گر نه خود علم معجزه را نمىتواند انكار كند و یا روى آن پردهپوشى كند،
براى این كه چشم علم از دیدن امور عجیب و خارق العاده پر است  ،هر چند كه دستش
هنوز به مجارى آن نرسیده باشد و دانشمندان دنیا همواره از مرتاضین و جوكیها  ،حركات
و كارهاى خارق العاده مىبینند و در جرائد و مجالت و كتابها مي خوانند و خالصه چشم و
گوش مردم دنیا از این گونه اخبار پر است ،به حدى كه دیگر جاى هیچ شك و تردیدى در
وجود چنین خوارقى باقى نمانده است.
و چون راهى براى انكار آن باقى نمانده  ،علماى روانكاو دنیا  ،ناگزیر شدهاند در
مقام توجیه این گونه كارها بر آمده  ،آن را به جریان امواج نا مرئى الكتریسته و مغناطیسى
نسبت دهند  ،لذا این فرضیه را عنوان كردهاند :كه ریاضت و مبارزات نفسانى  ،هر قدر
سختتر باشد  ،بیشتر انسان را مسلط بر امواج نامرئى و مرموز مىسازد و بهتر مي تواند
در آن امواج قوى به دلخواه خود دخل و تصرف كند ،امواجى كه در اختیار اراده و شعورى
است و یا اراده و شعورى با آنها است و بوسیله این تسلط بر امواج حركات و تحریكات و
تصرفاتى عجیب در ماده نموده  ،از طریق قبض و بسط و امثال آن  ،ماده را بهر شكلى كه
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مي خواهد در مىآورد.
و این فرضیه در صورتى كه تمام باشد و هیچ اشكالى اساسش را سست نكند سر از
یك فرضیه جدیدى در مىآورد كه تمامى حوادث متفرقه را تعلیل مىكند و همه را مربوط
به یك علت طبیعى مي سازد ،نظیر فرضیهاى كه در قدیم حوادث و یا بعضى از آنها را
توجیه مىكرد و آن فرضیه حركت و قوه بود.
این بود سخنان دانشمندان عصر در باره معجزه و خوارق عادات و تا اندازهاى حق
با ایشان است  ،چون معقول نیست معلولى طبیعى علت طبیعى نداشته باشد  ،و در عین حال
رابطه طبیعى محفوظ باشد  ،و به عبارت سادهتر منظور از علت طبیعى این است كه چند
موجود طبیعى( چون آب و آفتاب و هوا و خاك) با شرائط و روابطى خاص جمع شوند و در
اثر اجتماع آنها موجودى دیگر فرضا گیاه پیدا شود ،كه وجودش بعد از وجود آنها و
مربوط به آنها است  ،به طورى كه اگر آن اجتماع و نظام سابق بهم بخورد  ،این موجود
بعدى وجود پیدا نمىكند .
پس فرضا اگر از طریق معجزه درخت خشكى سبز و بارور شد  ،با این كه
موجودى است طبیعى  ،باید علتى طبیعى نیز داشته باشد  ،حال چه ما آن علت را بشناسیم و
چه نشناسیم  ،چه مانند علماى نامبرده آن علت را عبارت از امواج نا مرئى الكتریسته
مغناطیسى بدانیم و چه در بارهاش سكوت كنیم.
قرآن كریم هم نام آن علت را نبرده و نفرموده آن یگانه امر طبیعى كه تمامى
حوادث را چه عادیش و چه آنها كه براى بشر خارق العاده است  ،تعلیل مىكند چیست ؟ و
چه نام دارد ؟ و كیفیت تاثیرش چگونه است ؟
و این سكوت قرآن از تعیین آن علت  ،بدان جهت است كه از غرض عمومى آن
خارج بوده  ،زیرا قرآن براى هدایت عموم بشر نازل شده  ،نه تنها براى دانشمندان و
كساني كه فرضا الكتریسته شناسند  ،چیزي كه هست قرآن كریم این مقدار را بیان كرده كه:
براى هر حادث مادى سببى مادى است  ،كه به اذن خدا آن حادث را پدید مىآورد و به
عبارتى دیگر  ،براى هر حادثى مادى كه در هستیش مستند به خداست( و همه موجودات
مستند به اوست!) یك مجراى مادى و راهى طبیعى است  ،كه خداي تعالى فیض خود را از
آن مجرى به آن موجود افاضه مىكند.
از آن جمله مي فرماید:
« و من یتق هللا یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث ال یحتسب و من یتوكل على هللا
فهو حسبه  ،ان هللا بالغ امره قد جعل هللا لكل شىء قدرا – كسي كه از خدا بترسد،
خدا برایش راه نجاتى قرار داده  ،از مسیرى كه خودش نپندارد ،روزیش مي دهد
و كسي كه بر خدا توكل كند ،او وى را بس است  ،كه خدا به كار خویش مىرسد
و خدا براى هر چیزى مقدار و اندازهاى قرار داده است2( ».و/3طالق)
در صدر آیه  ،با مطلق آوردن كالم  ،مىفهماند هر كس از خدا بترسد و هر كس به
طور مطلق بر خدا توكل كند  ،خدا او را روزى مي دهد و كافى براى او است ،هر چند كه

89

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب شصت و یکم :گفتارهای عالمه طباطبائی درباره قرآن و کتاب

اسباب عادى كه نزد ما سبباند ،بر خالف روزى وى حكم كنند ،یعنى حكم كنند كه چنین
كسى نباید روزى به مقدار كفایت داشته باشد .
این داللت را اطالق آیات زیر نیز دارد:
« و اذا سالك عبادى عنى  ،فانى قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان  -و چون
بندگان من سراغ مرا از تو مىگیرند من نزدیكم  ،دعاى دعا كننده را در صورتي كه مرا
بخواند اجابت مىكنم  ،هر چند كه اسباب ظاهرى مانع از اجابت باشد!» (/186بقره)
« ادعونى استجب لكم  -مرا بخوانید تا دعایتان را مستجاب كنم هر چند كه اسباب
ظاهرى اقتضاى آن نداشته باشد/60(».غافر)
« ا لیس هللا بكاف عبده  -آیا خدا كافى بنده خود نیست؟ چرا هست و حوائج و
سئواالت او را كفایت مىكند ،هر چند كه اسباب ظاهرى مخالف آن باشند!»(/36زمر)
گفتگوى ما در باره صدر آیه سوم از سوره طالق بود ،كه آیات بعدى نیز ،استفاده
ما را از آن تایید مىكرد ،اینك مي گوئیم كه ذیل آیه یعنى جمله «:ان هللا بالغ امره!» اطالق
صدر را تعلیل مىكند و مىفهماند چرا خداي تعالى بطور مطلق امور متوكلین و متقین را
كفایت مىكند هر چند اسباب ظاهرى اجازه آنرا ندهند؟ مىفرماید :براى این كه اوال امور
زندگى متوكلین و متقین جزو كارهاى خود خداست ،همچنان كه كارهاى شخصى یك وزیر
فداكار  ،كار شخص سلطان است و در ثانى خدائي كه سلسله اسباب را به راه انداخته ،العیاذ
باهلل دست بند به دست خود نزده ،همانطور كه به اراده و مشیت خود آتش را سوزنده كرده،
در داستان ابراهیم این اثر را از آتش مىگیرد و همچنین در مورد هر سببى دیگر ،اراده و
مشیت خداي تعالى به اطالق خود باقى است و هر چه بخواهد مىكند ،هر چند كه راههاى
عادى و اسباب ظاهرى اجازه چنین كارى را نداده باشند .
حال باید دید آیا در مورد خوارق عادات و معجزات  ،خداي تعالى چه مىكند؟ آیا
معجزه را بدون به جریان انداختن اسباب مادى و علل طبیعى و به صرف اراده خود انجام
مي دهد و یا آن كه در مورد معجزه نیز پاى اسباب را به میان مي آورد؟ ولى علم ما به آن
اسباب احاطه ندارد و خدا خودش بدان احاطه دارد و بوسیله آن اسباب آن كاري را كه مي
خواهد مىكند؟
هر دو طریق  ،احتمال دارد  ،جز این كه جمله آخرى آیه سوم سوره طالق یعنى
جمله «:قد جعل هللا لكل شىء قدرا !» كه مطالب ما قبل خود را تعلیل مىكند و مىفهماند به
چه جهت خدا به كارهاى متوكلین و متقین مىرسد؟ داللت دارد بر این كه احتمال دوم
صحیح است ،چون بطور عموم فرموده :خدا براى هر چیزى كه تصور كنى  ،حدى و
اندازهاى و مسیرى معین كرده ،پس هر سببى كه فرض شود ( چه از قبیل سرد شدن آتش بر
ابراهیم و زنده شدن عصاى موسى و امثال آنها باشد ،كه اسباب عادیه اجازه آنها را نمي
دهد )،و یا سوختن هیزم باشد ،كه خود ،مسبب یكى از اسباب عادى است ،در هر دو مسبب
خداى تعالى براى آن مسیرى و اندازهاى و مرزى معین كرده و آن مسبب را با سایر
مسببات و موجودات مربوط و متصل ساخته  ،در مورد خوارق عادات آن موجودات و آن
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اتصاالت و ارتباطات را طورى به كار مىزند ،كه باعث پیدایش مسبب مورد ارادهاش
(نسوختن ابراهیم و اژدها شدن عصا و امثال آن )،شود  ،هر چند كه اسباب عادى هیچ
ارتباطى با آنها نداشته باشد  ،براى این كه اتصاالت و ارتباطهاى نامبرده ملك موجودات
نیست  ،تا هر جا آنها اجازه دادند منقاد و رام شوند و هر جا اجازه ندادند یاغى گردند ،بلكه
مانند خود موجودات ،ملك خداي تعالى و مطیع و منقاد اویند .
بنا بر این آیه شریفه داللت دارد بر این كه خداي تعالى بین تمامى موجودات
اتصالها و ارتباطهائى بر قرار كرده ،هر كارى بخواهد مي تواند انجام دهد و این نفى علیت
و سببیت میان اشیاء نیست و نمي خواهد بفرماید اصال علت و معلولى در بین نیست  ،بلكه
مي خواهد آنرا اثبات كند و بگوید :زمام این علل همه به دست خداست و به هر جا و به هر
نحو كه بخواهد به حركتش در مىآورد  ،پس  ،میان موجودات  ،علیت حقیقى و واقعى
هست و هر موجودى با موجوداتى قبل از خود مرتبط است و نظامى در میان آنها بر قرار
است ،اما نه به آن نحوى كه از ظواهر موجودات و به حسب عادت در مىیابیم( كه مثال
همه جا سر كه صفرا بر باشد )،بلكه به نحوى دیگر است كه تنها خدا بدان آگاه است ( .دلیل
روشن این معنا این است كه مىبینیم فرضیات علمى موجود قاصر از آنند كه تمامى حوادث
وجود را تعلیل كنند).
این همان حقیقتى است كه آیات قدر نیز بر آن داللت دارد ،مانند آیه:
« و ان من شىء اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلوم  -هیچ چیز نیست مگر
آن كه نزد ما خزینههاى آن است و ما نازل و در خور این جهانش نمي كنیم ،مگر
به اندازهاى معلوم!»(/21حجر) و آیه:
« انا كل شىء خلقناه بقدر  -ما هر چیزي را به قدر و اندازه خلق كردهایم!»
(/49قمر) و آیه:
« و خلق كل شىء فقدره تقدیرا  -و هر چیزى آفرید و آن را به نوعى
اندازهگیرى كرد!» (/2فرقان) و آیه:
« الذى خلق فسوى و الذى قدر فهدى – آن كسى كه خلق كرد و خلقت هر چیزي
را تكمیل و تمام نمود و آن كسي كه هر چه را آفرید اندازه گیرى و هدایتش
فرمود!» (2و/3اعلی) و همچنین آیه:
« ما أصاب من مصیبة فى االرض و ال فى انفسكم ،اال فى كتاب من قبل ان نبراها -
هیچ مصیبتى در زمین و نه در خود شما پدید نمىآید ،مگر آن كه قبل از پدید
آوردنش در كتابى ضبط بوده!»(/22حدید)
كه در باره ناگواریها است و نیز آیه:
« ما اصاب من مصیبة اال باذن هللا و من یؤمن باهلل یهد قلبه و هللا بكل شىء علیم
 هیچ مصیبتى نمىرسد  ،مگر به اذن خدا و كسي كه به خدا ایمان آورد ،خداقلبش را هدایت مىكند و خدا به هر چیزى دانا است!»(/11تغابن)
آیه اولى و نیز بقیه آیات ،همه داللت دارند بر این كه هر چیزى از ساحت اطالق به
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ساحت و مرحله تعین و تشخص نازل مي شود و این خدا است كه با تقدیر و اندازهگیرى
خود  ،آنها را نازل مي سازد  ،تقدیري كه هم قبل از هر موجود هست و هم با آن و چون
معنا ندارد كه موجودى در هستیش محدود و مقدر باشد ،مگر آن كه با همه روابطى كه با
سایر موجودات دارد محدود باشد ،و نیز از آنجائي كه یك موجود مادى با مجموعهاى از
موجودات مادى ارتباط دارد و آن مجموعه براى وى نظیر قالبند ،كه هستى او را تحدید و
تعیین مىكند  ،ال جرم باید گفت :هیچ موجود مادى نیست  ،مگر آن كه بوسیله تمامى
موجودات مادى كه جلوتر از او و با او هستند قالبگیرى شده و این موجود  ،معلول موجود
دیگرى است مثل خود .
ممكن هم هست در اثبات آنچه گفته شد استدالل كرد به آیه:
« ذلكم هللا ربكم  ،خالق كلشىء  -این هللا است كه پروردگار شما و آفریدگار همه
كائنات است!» (/62غافر)و آیه:
« ما من دابة اال هو آخذ بناصیتها ان ربى على صراط مستقیم!»(/56هود)
چون این دو آیه به ضمیمه آیات دیگري كه گذشت قانون عمومى علیت را تصدیق
مىكند و مطلوب ما اثبات مي شود .
براى این كه آیه اول خلقت را به تمامى موجوداتى كه اطالق كلمه «چیز» بر آن
صحیح باشد  ،عمومیت داده و فرموده :هر آنچه « چیز» باشد مخلوق خداست و آیه دومى
خلقت را یك تیره و یك نسق دانسته ،اختالفى را كه مایه هرج و مرج و جزاف باشد نفى
مىكند.
و قرآن كریم همانطور كه دیدید قانون عمومى علیت میان موجودات را تصدیق كرد
 ،نتیجه مي دهد كه نظام وجود در موجودات مادى چه با جریان عادى موجود شوند و چه با
معجزه ،بر صراط مستقیم است و اختالفى در طرز كار آن علل نیست ،همه به یك و تیره
است و آن این است كه هر حادثى معلول علت متقدم بر آن است.
از اینجا این معنا نیز نتیجهگیرى مي شود :كه هر سبب از اسباب عادى  ،كه از
مسبب خود تخلف كند  ،سبب حقیقى نیست  ،ما آنرا سبب پنداشتهایم و در مورد آن مسبب ،
اسباب حقیقى هست  ،كه بهیچ وجه تخلف نمىپذیرد و احكام و خواص ،دائمى است ،
همچنان كه تجارب علمى نیز در عناصر حیات و در خوارق عادات  ،این معنا را تایید
مىكند.

 -3انتساب حوادث مادی به علل مادی و به خدا
قرآن كریم همان طور كه دیدید میان موجودات علیت و معلولیت را اثبات نمود و
سببیت بعضى را براى بعضى دیگر تصدیق نمود ،همچنین امر تمامى موجودات را به
خداي تعالى نسبت داده ،نتیجه مىگیرد كه :اسباب وجودى ،سببیت خود را از خود ندارند و
مستقل در تاثیر نیستند ،بلكه مؤثر حقیقى و به تمام معناى كلمه كسى جز خداى عز سلطانه
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نیست! و در این باره فرموده:
« اال له الخلق و االمر  -آگاه باش كه خلقت و امر همه به دست او است!»
(/54اعراف) و نیز فرموده:
« هلل ما فى السماوات و ما فى االرض  -از آن خداست آنچه در آسمانهاست و
آنچه در زمین است!»(/284بقره) و نیز فرموده:
« له ملك السماوات و االرض -مر او راست ملك آسمانها و زمین!»(/107بقره) و
نیز فرموده:
« قل كل من عند هللا  -بگو همه از ناحیه خداست!» (/78نسا)
و آیاتى بسیار دیگر كه همه داللت مي كنند بر این كه هر چیزى مملوك محض
براى خداست و كسى در ملك عالم شریك خدا نیست و خدا مي تواند هر گونه تصرفى كه
بخواهد و اراده كند در آن بكند و كسى نیست كه در چیزى از عالم تصرف نماید  ،مگر بعد
از آن كه خدا اجازه دهد  ،كه البته خدا به هر كس بخواهد اجازه تصرف مي دهد ،ولى در
عین حال همان كس نیز مستقل در تصرف نیست ،بلكه تنها اجازه دارد و معلوم است كه
شخص مجاز  ،دخل و تصرفش به مقدارى است كه اجازهاش داده باشند و در این باره
فرموده:
« قل اللهم مالك الملك  ،توتى الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء  -بار الها
كه مالك ملكى و ملك را به هر كس بخواهى مي دهى و از هر كس بخواهى باز
مىستانى!»(/26آل عمران) و نیز فرموده:
« الذى اعطى كلشىء خلقه ثم هدى – آن كه خلقت هر موجودى را به آن داده و
سپس هدایت كرده !»(/50طه)
و آیاتى دیگر از این قبیل ،كه تنها خداي را مستقل در ملكیت عالم معرفى مىكنند.
همچنان كه در دو آیه زیر اجازه تصرف را به پارهاى اثبات نموده  ،در یكى
فرموده:
« له ما فى السماوات و ما فى االرض  ،من ذا الذى یشفع عنده اال باذنه  -مر او
راست ملك آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است  ،كیست آن كس كه نزد او بدون
اذن او شفاعت كند!»(/255بقره) و در دومى مىفرماید:
« ثم استوى على العرش ،یدبر االمر ،ما من شفیع اال من بعد اذنه  -سپس بر
مصدر اوامر قرار گرفته ،امر را اداره كرد ،هیچ شفیعى نیست مگر بعد از اذن
او!»
(/3یونس)
پس با در نظر گرفتن این آیات  ،اسباب هر چه باشند  ،مالك سببیت خود هستند  ،اما
به تملیك خداي تعالى و در عین این كه مالك سببیت خود هستند مستقل در اثر نیستند  ،این
معنا همان است كه خداي تعالى از آن به شفاعت و اذن تعبیر نموده و معلوم است كه اذن
وقتى معناى صحیحى خواهد داشت كه وجود و عدمش یكسان نباشد  ،به این معنا كه اگر
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اذن باشد مانعى از تصرف ماذون نباشد و اگر اذن نباشد  ،مانعى از تصرف او جلوگیرى
كند و آن مانع هم وقتى تصور دارد  ،كه در شىء مورد بحث اقتضائى براى تصرف باشد ،
چیزي كه هست مانع جلو آن اقتضاء را بگیرد و نگذارد شخص ماذون در آن شىء تصرف
كند.
پس روشن شد كه در هر سببى مبدئى است مؤثر و مقتضى براى تاثیر  ،كه بخاطر
آن مبدء و مقتضى سبب در مسبب مؤثر مىافتد و خالصه هر سببى وقتى مؤثر مي شود كه
مقتضى تاثیر موجود و مانع از آن معدوم باشد و در عین حال یعنى با وجود مقتضى و
عدم مانع  ،شرط مهمترى دارد و آن این است كه خداوند جلوگیر سبب از تاثیر نشود .

 -4تأثیر نفوس انبیاء در معجزات
به دنبال آنچه در فصل سابق گفته شد  ،اضافه مىكنیم كه بنا بر آنچه از آیات كریمه
قرآن استفاده مىشود  ،یكى از سببها در مورد خصوص معجزات نفوس انبیاء است  ،یكى
از آن آیات آیه:
« و ما كان لرسول ان یاتى بایة اال باذن هللا  ،فاذا جاء امر هللا  ،قضى بالحق و
خسر هنا لك المبطلون  -هیچ رسولى نمي تواند معجزهاى بیاورد ،مگر به اذن
خدا پس وقتى امر خدا بیاید بحق داورى شده و مبطلین در آنجا زیانكار مي
شوند!»
(/78غافر)
از این آیه بر مىآید كه آوردن معجزه از هر پیغمبرى كه فرض شود منوط به اذن
خداى سبحان است  ،از این تعبیر بدست مىآید كه آوردن معجزه و صدور آن از انبیاء ،
بخاطر مبدئى است مؤثر كه در نفوس شریفه آنان موجود است  ،كه به كار افتادن و تاثیرش
منوط به اذن خداست  ،كه تفصیلش در فصل سابق گذشت .
آیه دیگري كه این معنا را اثبات مىكند ،آیه:
« و اتبعوا ما تتلوا الشیاطین على ملك سلیمان»!...
« آنچه شیطانها بر ملك سلیمان مي خواندند  ،پیروى كردند  ،سلیمان خودش كفر
نورزید و لكن شیطانها كفر ورزیدند كه سحر به مردم آموختند  ،آن سحري كه بر
دو فرشته بابل یعنى هاروت و ماروت نازل شده بود  ،با این كه آن دو فرشته به
هیچ كس یاد نمي دادند مگر بعد از آنكه زنهار مي دادند كه این تعلیم ما  ،مایه
فتنه و آزمایش شما است  ،مواظب باشید با این سحر كافر نشوید  ،ولى آنها از آن
دو فرشته تنها چیزي را فرا مىگرفتند كه مایه جدائى میانه زن و شوهر بود  ،هر
چند كه به احدى ضرر نمىرساندند مگر به اذن خدا !»
این آیه همان طور كه صحت علم سحر را فى الجمله تصدیق كرده ،بر این معنا نیز
داللت دارد كه سحر هم مانند معجزه ناشى از یك مبدء نفسانى در ساحر است ،براى این كه
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در سحر نیز مسئله اذن آمده  ،معلوم مي شود در خود ساحر چیزى هست  ،كه اگر اذن خدا
باشد بصورت سحر ظاهر مي شود .
كوتاه سخن این كه :كالم خداي تعالى اشاره دارد به این كه تمامى امور خارق العاده
 ،چه سحر و چه معجزه و چه غیر آن  ،مانند كرامتهاى اولیاء و سایر خصالي كه با
ریاضت و مجاهده بدست مىآید  ،همه مستند به مبادى نفسانى و مقتضیاتى ارادى است ،
چنان كه كالم خداي تعالى تصریح دارد به این كه آن مبدئى كه در نفوس انبیاء و اولیاء و
رسوالن خدا و مؤمنین هست  ،مبدئى است مافوق تمامى اسباب ظاهرى و غالب بر آنها در
همه احوال و آن تصریح این است كه مىفرماید:
« و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین  ،انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم
الغالبون  -كلمه ما در باره بندگان مرسل ما سبقت یافته  ،كه ایشان  ،آرى تنها
ایشان یارى خواهند شد و بدرستي كه لشگریان ما تنها غالبند!»
(171تا/173صافات)
و نیز فرموده:
« كتب هللا الغلبن انا و رسلى  -خدا چنین نوشته كه من و فرستادگانم بطور مسلم
غالبیم!»(/21مجادله) و نیز فرموده:
« انا لننصر رسلنا و الذین آمنوا فى الحیاة الدنیا و یوم یقوم االشهاد  -ما
فرستادگان خود را و نیز آنهائى را كه در زندگى دنیا ایمان آوردند ،در روزي كه
گواهان بپا مىخیزند یارى مىكنیم!» (/51غافر)
و این آیات بطوري كه مالحظه مىكنید مطلقند و هیچ قیدى ندارند .
از اینجا ممكن است نتیجه گرفت كه مبدء موجود در نفوس انبیاء كه همواره از
طرف خدا منصور و یارى شده است ،امرى است غیر طبیعى و ما فوق عالم طبیعت و
ماده ،چون اگر مادى بود مانند همه امور مادى مقدر و محدود بود و در نتیجه در برابر یک
مادى قوىترى مقهور و مغلوب مي شد.
خواهى گفت امور مجرده هم مانند امور مادى همین طورند ،یعنى در مورد تزاحم
غلبه با قوىتر است ،در پاسخ مي گوئیم :درست است و لكن در امور مجرده ،تزاحمى پیش
نمىآید ،مگر آن كه آن دو مجردى كه فرض كردهایم تعلقى به مادیات داشته باشند ،كه در
این صورت اگر یكى قوىتر باشد غلبه مىكند و اما اگر تعلقى به مادیات نداشته باشند
تزاحمى هم نخواهند داشت و مبدء نفسانى مجرد كه به اراده خداى سبحان همواره منصور
است وقتى به مانعى مادى برخورد خداي تعالى نیروئى به آن مبدء مجرد افاضه مىكند كه
مانع مادى تاب مقاومت در برابرش نداشته باشد .
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 -5انتساب معجزات به نفوس انبیاء و به خدا
جمله اخیر از آیهاي كه در فصل سابق آوردیم یعنى آیه ای كه مي فرمود « :فاذا
جاء امر هللا قضى بالحق/78(»!...غافر) داللت دارد بر این كه تاثیر مقتضى نامبرده منوط
به امرى از ناحیه خداي تعالى است ،كه آن امر با اذن خدا كه گفتیم جریان منوط به آن نیز
هست ،صادر مي شود  ،پس تاثیر مقتضى وقتى است كه مصادف با امر خدا و یا متحد با آن
باشد و اما این كه امر چیست؟ در آیه «:انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له كن
فیكون!»(/82یس) كلمه ایجاد و كلمه« كن» در المیزان تفسیر شده است .
آیات زیر این منوط بودن به امر خدا را آماده مىكنند:
« ان هذه تذكرة  ،فمن شاء اتخذ الى ربه سبیال و ما تشاؤن اال ان یشاء هللا -
بدرستى این قرآن تذكره و هشدارى است ،پس هر كس خواست بسوى
پروردگارش راهى انتخاب كند ،ولى نمىكنید ،مگر آن كه خدا بخواهد!»
(19و/20مزمل)
« ان هو اال ذكر للعالمین  ،لمن شاء منكم ان یستقیم و ما تشاؤن اال ان یشاء هللا
رب العالمین  -او نیست مگر هشداردهى براى عالمیان ،براى هر كس كه از شما
بخواهد مستقیم شود ،ولى نمي خواهید مگر آن كه خدا بخواهد ،كه رب العالمین
است!»(28و/29تکویر)
این آیات داللت كرد بر این كه آن امرى كه انسان مي تواند ارادهاش كند و زمام
اختیار وى به دست آن است ،هرگز تحقق نمىیابد ،مگر آن كه خدا بخواهد ،یعنى خدا
بخواهد كه انسان آنرا بخواهد و خالصه اراده انسان را اراده كرده باشد ،كه اگر خدا بخواهد
انسان اراده مىكند و مي خواهد و اگر او نخواهد ،اراده و خواستى در انسان پیدا نمي شود.
آرى آیات شریفهاي كه خواندید ،در مقام بیان این نكتهاند كه كارهاى اختیارى و
ارادى بشر هر چند به دست خود او و به اختیار او است و لكن اختیار و اراده او دیگر به
دست او نیست ،بلكه مستند به مشیت خداى سبحان است!
بعضىها گمان كردهاند آیات در مقام افاده این معنا است كه هر چه را انسان اراده
كند خدا هم همان را اراده كرده و این خطائى است فاحش ،چون الزمهاش این است كه در
موردي كه انسان ارادهاى ندارد و خدا اراده دارد  ،مراد خدا از ارادهاش تخلف كند و خدا
بزرگتر از چنین نقص و عجز است ،عالوه بر این كه اصال این معنا مخالف با ظواهر آیاتى
بى شمار است كه در این مورد وارد شده ،مانند آیه:
« و لو شئنا التینا كل نفس هدیها  -اگر مي خواستیم هدایت همه نفوس را به آنها
مي دادیم!» (/13سجده)
یعنى هر چند كه خود آن نفوس نخواهند هدایت شوند ،پس مشیت خدا تابع خواست
مردم نیست! و آیه شریفه:
« و لو شاء ربك المن من فى االرض كلهم جمیعا  -و اگر پروردگارت مي خواست
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تمامى مردم روى زمین همگیشان ایمان مىآوردند!»(/99یونس)
پس معلوم مي شود اراده مردم تابع اراده خداست ،نه به عكس ،چون مىفرماید :اگر
او اراده مىكرد كه تمامى مردم ایمان بیاورند ،مردم نیز اراده ایمان مىكردند و از این قبیل
آیاتى دیگر.
پس اراده و مشیت ،اگر تحقق پیدا كند ،معلوم مي شود تحقق آن مراد به اراده خداى
سبحان و مشیت او بوده و همچنین افعالي كه از ما سر مىزند مراد خداست و خدا خواسته
كه آن افعال از طریق اراده ما و با وساطت مشیت ما از ما سر بزند و این دو یعنى اراده و
فعل  ،هر دو موقوف بر امر خداى سبحان  ،و كلمه «كن» است.
پس تمامى امور ،چه عادى و چه خارق العاده ،و خارق العاده هم ،چه طرف خیر و
سعادت باشد ،مانند معجزه و كرامت و چه جانب شرش باشد ،مانند سحر و كهانت ،همه
مستند به اسباب طبیعى است و در عین این كه مستند به اسباب طبیعى است ،موقوف به
اراده خدا نیز هست ،هیچ امرى وجود پیدا نمىكند ،مگر به امر خداى سبحان  ،یعنى به این
كه سبب آن امر مصادف و یا متحد باشد با امر خداى تعالى.
تمامى اشیاء ،هر چند از نظر استناد وجودش به خداي تعالى بطور مساوى مستند به
او است ،به این معنا كه هر جا اذن و امر خدا باشد  ،موجودى از مسیر اسبابش وجود پیدا
مىكند اگر امر و اجازه او نباشد تحقق پیدا نمىكند ،یعنى سببیت سببش تمام نمي شود ،اال
این كه قسمى از آن امور یعنى معجزه انبیاء و یا دعاى بنده مؤمن ،همواره همراه اراده خدا
هست ،چون خودش چنین وعدهاى را داده و در باره خواست انبیائش فرموده:
« كتب هللا الغلبن انا و رسلى!»(/21مجادله) و در باره اجابت دعاى مؤمن وعده
داده و فرموده « :اجیب دعوة الداع اذا دعان/186(»!...بقره) آیاتى دیگر نیز این استثناء
را بیان مىكنند  ،كه در فصل سابق گذشت .

 -6انتساب معجزه به سببی شکست ناپذیر!
در پنج فصل گذشته روشن گردید كه معجزه هم مانند سایر امور خارق العاده از
اسباب عادى خالى نیست و مانند امور عادى محتاج به سببى طبیعى است و هر دو یک
اسباب باطنى غیر آنچه ما مسبب مي دانیم دارند ،تنها فرقى كه میان امور عادى و امور
خارق العاده هست ،این است كه امور عادى مسبب از اسباب ظاهرى و عادى و آن اسباب
هم توأم با اسبابى باطنى و حقیقى هستند و آن اسباب حقیقى توأم با اراده خدا و امر او هستند
 ،كه گاهى آن اسباب با اسباب ظاهرى هم آهنگى نمىكنند و در نتیجه سبب ظاهرى از
سببیت مىافتد و آن امر عادى موجود نمي شود ،چون اراده و امر خدا بدان تعلق نگرفته
است.
بخالف امور خارق العاده كه چه در ناحیه شرور  ،مانند سحر و كهانت و چه
خیرات ،چون استجابت دعا و امثال آن و چه معجزات ،مستند به اسباب طبیعى عادى
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نیستند ،بلكه مستند به اسباب طبیعى غیر عادىاند ،یعنى اسبابى كه براى عموم قابل لمس
نیست و آن اسباب طبیعى غیر عادى نیز مقارن با سبب حقیقى و باطنى و در آخر مستند به
اذن و اراده خدا هستند و تفاوتى كه میان سحر و كهانت از یك طرف و استجابت دعا و
كرامات اولیاء و معجزات انبیاء از طرفى دیگر هست این است كه در اولى اسباب غیر
طبیعى مغلوب مي شوند ولى در دو قسم اخیر نمي شوند .
باز فرقى كه میانه مصادیق قسم دوم هست این است كه در مورد معجزه از آنجا كه
پاى تحدى و هدایت خلق در كار است و با صدور آن صحت نبوت پیغمبرى و رسالت و
دعوتش بسوى خدا اثبات مي شود  ،لذا شخص صاحب معجزه در آوردن آن صاحب اختیار
است  ،به این معنا كه هر وقت از او معجزه خواستند مي تواند بیاورد و خدا هم ارادهاش را
عملى مي سازد  ،بخالف استجابت دعا و كرامات اولیاء  ،كه چون پاى تحدى در كار نیست
و اگر تخلف بپذیرد كسى گمراه نمي شود و خالصه هدایت كسى وابسته بدان نیست  ،لذا
تخلف آن امكان پذیر هست .
حال اگر بگوئى :بنا بر آنچه گفته شد  ،اگر فرض كنیم كسى به تمامى اسباب و علل
طبیعى معجزه آگهى پیدا كند  ،باید او هم بتواند آن عوامل را بكار گرفته و معجزه بیاورد ،
هر چند كه پیغمبر نباشد و نیز در این صورت هیچ فرقى میان معجزه و غیر معجزه باقى
نمىماند  ،مگر صرف نسبت  ،یعنى یك عمل براى مردمى معجزه باشد و براى غیر آن
مردم معجزه نباشد ،براى مردمى كه علم و فرهنگى ندارند معجزه باشد و براى مردمى
دیگر كه علمى پیشرفته دارند و به اسرار جهان آگهى یافتهاند  ،معجزه نباشد و یا یك عمل
براى یك عصر معجزه باشد و براى اعصار بعد از آن معجزه نباشد  ،اگر پى بردن به
اسباب حقیقى و علل طبیعى قبل از علت اخیر در خور توانائى علم و ابحاث علمى باشد ،
دیگر اعتبارى براى معجزه باقى نمىماند و معجزه از حق كشف نمي كند و نتیجه این بحثى
كه شما پیرامون معجزه كردید  ،این مي شود :كه معجزه هیچ حجیتى ندارد  ،مگر تنها براى
مردم جاهل  ،كه به اسرار خلقت و علل طبیعى حوادث اطالعى ندارند و حال آن كه ما
معتقدیم معجزه خودش حجت است  ،نه این كه شرائط زمان و مكان آنرا حجت مىسازد .
در پاسخ این اشكال مي گوئیم :كه خیر  ،گفتار ما مستلزم این تالى فاسد نیست ،
چون ما نگفتیم معجزه از این جهت معجزه است كه مستند به عوامل طبیعى مجهول است ،
تا شما بگوئید هر جا كه جهل مبدل به علم شد  ،معجزه هم از معجزه بودن و از حجیت
مىافتد  ،و نیز نگفتیم معجزه از این جهت معجزه است كه مستند به عوامل طبیعى غیر
عادى است  ،بلكه گفتیم ،از این جهت معجزه است كه عوامل طبیعى و غیر عادیش مغلوب
نمي شود  ،و همواره قاهر و غالب است.
مثال بهبودى یافتن یك جذامى به دعاى مسیح علیهالسالم ،از این جهت معجزه است
كه عامل آن امرى است كه هرگز مغلوب نمي شود  ،یعنى كسى دیگر این كار را نمي تواند
انجام دهد  ،مگر آن كه او نیز صاحب كرامتى چون مسیح باشد ،و این منافات ندارد كه از
راه معالجه و دواء هم بهبودى نامبرده حاصل بشود ،چون بهبودى از راه معالجه ممكن است
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مغلوب و مقهور معالجهاى قوىتر از خود گردد  ،یعنى طبیبى دیگر بهتر از طبیب اول
معالجه كند  ،ولى نام آنرا معجزه نمي گذاریم .

 -7معجزه ،برهان بر حقانیت رسالت نه دلیلى عامیانه!
در اینجا سئوالى پیش مىآید و آن این است كه چه رابطهاى میان معجزه و حقانیت
ادعاى رسالت هست؟ با این كه عقل آدمى هیچ تالزمى میان آن دو نمىبیند و نمي گوید :اگر
مدعى رسالت راست بگوید  ،باید كارهاى خارق العاده انجام دهد و گر نه معارفى را كه
آورده همه باطل است ،هر چند كه دو دو تا چهار تا باشد .
و از ظاهر قرآن كریم هم بر مىآید كه نمىخواهد چنین مالزمهاى را اثبات كند ،
چون هر جا سخن از داستانهاى جمعى از انبیاء چون هود و صالح و موسى و عیسى و
محمد صلىهللاعلیهوآلهوسلّم به میان آورده ،معجزاتشان را هم ذكر مىكند ،كه بعد از انتشار
دعوت ،مردم از ایشان معجزه و آیتى خواستند ،تا بر حقیت دعوتشان داللت كند و ایشان هم
همان چه را خواسته بودند آوردند .
و اى بسا در اول بعثت و قبل از درخواست مردم معجزاتى را دارا مي شدند،
همچنان كه خداي تعالى به نقل قرآن كریم در شبى كه موسى را به رسالت بر مىگزیند ،
معجزه عصا و ید بیضاء را به او و هارون داد:
« اذهب انت و اخوك بایاتى و ال تنیا فى ذكرى  -تو و برادرت معجزات مرا بردار
و برو در یاد من سستى مكنید!»(/42طه)
و از عیسى علیهالسالم نقل مىكند كه فرمود:
« و رسوال الى بنى اسرائیل ،انى قد جئتكم بایة من ربكم ،انى اخلق لكم من الطین
كهیئة الطیر  ،فانفخ فیه  ،فیكون طیرا باذن هللا و ابرىء االكمه و االبرص و احیى
الموتى باذن هللا و انبئكم  ،بما تاكلون و ما تدخرون فى بیوتكم ،ان فى ذلك الیة لكم
ان كنتم مؤمنین  -و فرستادهاى بسوى بنى اسرائیل گسیل داشتم كه مىگفت :من
آیتى از ناحیه پروردگارتان آوردهام ،من براى شما از گل مجسمه مرغى مي سازم،
بعد در آن مي دمم ،ناگهان به اذن خدا مرغ زنده مي شود و كور مادر زاد و
جذامى را شفا مي دهم و مردگان را به اذن خدا زنده مىكنم و به شما خبر مي دهم
كه امروز چه خوردهاید و در خانه چه ذخیرهها دارید ،همه اینها آیتهائى است
براى شما اگر كه ایمان بیاورید!»(/49ال عمران)
و همچنین قبل از انتشار دعوت اسالم قرآن را به عنوان معجزه به وى دادهاند.
با این كه همانطور كه در اشكال گفتیم ،هیچ تالزمى میان حق بودن معارفى كه
انبیاء و رسل در باره مبدء و معاد آوردهاند و میانه آوردن معجزه نیست؟ عالوه بر نبودن
مالزمه  ،اشكال دیگر این كه :اصال معارفى كه انبیاء آوردهاند ،تمام بر طبق برهانهائى
روشن و واضح است و این براهین هر عالم و بصیرى را از معجزه بى نیاز مىكند به

99

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب شصت و یکم :گفتارهای عالمه طباطبائی درباره قرآن و کتاب

همین جهت بعضى گفتهاند :اصال معجزه براى قانع كردن عوام الناس است ،چون عقلشان
قاصر است از این كه حقایق و معارف عقلى را درك كنند ،بخالف خاصه مردم  ،كه در
پذیرفتن معارف آسمانى هیچ احتیاجى به معجزه ندارند.
جواب از این اشكال این است كه انبیاء و رسل ،هیچ یك هیچ معجزهاى را براى
اثبات معارف خود نیاوردند و نمىخواستند با آوردن معجزه مسئله توحید و معاد را كه عقل
خودش بر آنها حكم مىكند اثبات كنند و در اثبات آنها به حجت عقل اكتفاء كردند و مردم را
از طریق نظر و استدالل هوشیار ساختند .همچنان كه قرآن كریم در استدالل بر توحید
مىفرماید:
« قالت رسلهم :أ فى هللا شك فاطر السماوات و االرض؟ رسوالن ایشان به ایشان
مىگفتند :آیا در وجود خدا پدید آرنده آسمانها و زمین شكى هست؟!»(/10ابراهیم)
و در احتجاج بر مسئله معاد مىفرماید:
« و ما خلقنا السماء و االرض و ما بینهما باطال  ،ذلك ظن الذین كفروا  ،فویل
للذین كفروا من النار  ،ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدین فى
االرض؟ ام نجعل المتقین كالفجار؟  -ما آسمان و زمین و آنچه بین آن دو است به
باطل نیافریدیم  ،این پندار كسانى است كه كافر شدند  ،پس واى بر كساني كه كفر
ورزیدند ،از آتش  ،آیا ما با آنان كه ایمان آورده و عمل صالح كردند  ،چون
مفسدان در زمین معامله مىكنیم؟ و یا متقین و فجار را به یك چوب میرانیم؟»
(27و/28ص)
نه این كه براى اثبات این معارف متوسل به معجزه شده باشند ،بلكه معجزه را از
این بابت آوردند كه مردم از ایشان در خواست آن را كردند  ،تا به حقانیت دعویشان پى
ببرند و حق چنین در خواستى هم داشتند ،براى این كه عقل مردم به ایشان اجازه نمي دهد
دنبال هر ادعائى را بگیرند و زمام عقاید خود را به دست هر كسى بسپارند  ،بلكه باید به
كسى ایمان بیاورند كه یقین داشته باشند از ناحیه خدا آمده ،آرى كسي كه ادعا مي كند
فرستاده خدا است و خدا از طریق وحى یا بدون واسطه وحى با وى سخن مي گوید و یا
فرشتهاى بسوى او نازل مي شود ،ادعاى امرى خارق العاده مي كند  ،چون وحى و امثال
آن از سنخ ادراكات ظاهرى و باطنى كه عامه مردم آنرا مي شناسند و در خود مىیابند ،
نیست  ،بلكه ادراكى است مستور از نظر عامه مردم و اگر این ادعا صحیح باشد  ،معلوم
است كه از غیب و ماوراى طبیعت تصرفاتى در نفس وى مي شود و به همین جهت با انكار
شدید مردم روبرو مي شود .
و مردم در انكار دعوى انبیاء یكى از دو عكس العمل را نشان دادند  ،جمعى در
مقام ابطال دعوى آنان بر آمده و خواستند تا با استدالل آن را باطل سازند  ،از آن جمله
گفتند:
« ان انتم اال بشر مثلنا  ،تریدون أن تصدونا عما كان یعبد آباؤنا  -شما جز بشرى
مثل ما نیستید و با این حال مي خواهید ما را از پرستش چیزهائي كه پدران ما
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مىپرستیدند باز بدارید!»(/10ابراهیم)
كه حاصل استداللشان این است كه شما هم مثل سایر مردمید و مردم در نفس خود
چنین چیزهائى كه شما براى خود ادعا مىكنید نمىیابند ،با این كه آنها مثل شما و شما مثل
ایشانید و اگر چنین چیزى براى یك انسان ممكن بود  ،براى همه بود و یا همه مثل شما مي
شدند .
و از سوى دیگر یعنى از ناحیه انبیاء جوابشان را بنا بر حكایت قرآن كریم چنین
دادند:
« قالت لهم رسلهم ان نحن اال بشر مثلكم و لكن هللا یمن على من یشاء من عباده -
رسوالن ایشان به ایشان گفتند :ما همانطور كه شما مي گوئید جز بشرى مثل شما
نیستیم ،تنها تفاوت ما با شما منتى است كه خدا بر هر كسى بخواهد
مىگذارد!»(/11ابراهیم)
یعنى مماثلت را قبول كرده گفتند :رسالت از منتهاى خاصه خدا است و
اختصاص بعضى از مردم به بعضى از نعمتهاى خاصه ،منافاتى با مماثلت ندارد ،همچنان
كه مىبینیم بعضى از مردم به بعضى از نعمتهاى خاصه اختصاص یافتهاند و اگر خدا
بخواهد این خصوصیت را نسبت به بعضى قائل شود مانعى نیست كه جلوگیرش شود ،نبوت
هم یكى از آن خصوصیتها است ،كه خدا انبیاء را بدان اختصاص داده  ،هر چند كه مي
توانست به غیر ایشان نیز بدهد.
نظیر این احتجاج كه علیه انبیاء كردند ،استداللى است كه علیه رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم كردند و قرآن آن را چنین حكایت مي كند:
« ا انزل علیه الذكر من بیننا  -آیا از میانه همه ما مردم  ،قرآن تنها به او نازل
شود؟»(/8ص)
و نیز حكایت مىكند كه گفتند:
« لو ال نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم  -چرا این قرآن بر یكى از دو
مردان بزرگ این دو محل نازل نشد؟» (/31زخرف)
باز نظیر این احتجاج و یا قریب به آن  ،احتجاجى است كه در آیه:
« و قالوا ما لهذا الرسول یاكل الطعام و یمشى فى االسواق؟ لو ال انزل الیه ملك
فیكون معه نذیرا ؟ او یلقى الیه كنز ؟ او تكون له جنة یاكل منها  -گفتند :این چه
پیغمبرى است كه غذا مي خورد و در بازارها راه مىرود؟ اگر پیغمبر است ،چرا
فرشتهاى بر او نازل نمي شود ،تا با او بكار انذار بپردازد و چرا گنجى برایش
نمىافتد و یا باغى ندارد كه از آن بخورد؟»(/7فرقان) به چشم مي خورد .
چون خواستهاند بگویند :ادعاى رسالت ،ایجاب مىكند كه شخص رسول مثل ما
مردم نباشد ،چون حاالتى از قبیل وحى و غیره دارد كه در ما نیست و با این حال چرا این
رسول طعام میخورد و در بازارها راه مىرود ،تا لقمه نانى بدست آورد؟ او باید براى این
كه محتاج كاسبى نشود ،گنجى نزدش بیفتد و دیگر محتاج به آمدن بازار و كار و كسب نباشد
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و یا باید باغى داشته باشد كه از آن ارتزاق كند ،نه این كه از همان طعام ها كه ما مي
خوریم استفاده كند ،دیگر این كه باید فرشتهاى با او باشد كه در كار انذار كمكش كند!
و خداي تعالى استداللشان را رد نموده فرمود:
« انظر كیف ضربوا لك االمثال  ،فضلوا فال یستطیعون سبیال ( تا آنجا كه
میفرماید ):و ما ارسلنا قبلك من المرسلین  ،اال انهم لیاكلون الطعام و یمشون فى االسواق
و جعلنا بعضكم لبعض فتنة  ،أ تصبرون ؟ و كان ربك بصیرا  -ببین چگونه مثلها مىزنند
و این بدان جهت است كه گمراه شده نمي توانند راهى پیدا كنند  -تا آنجا كه مىفرماید  -و
ما قبل از تو هیچي ك از پیغمبران را نفرستادیم ،اال این كه آنان نیز طعام مي خوردند و در
بازارها راه مي رفتند و ما بعضى از شما را مایه فتنه بعضى دیگر كردهایم ،ببینیم آیا
خویشتن دارى مىكنید یا نه  ،البته پروردگار تو بینا است!» (9تا/20فرقان)
و در جاى دیگر از استدالل نامبرده آنان این قسمت را كه مىگفتند :باید فرشتهاى
نازل شود ،رد نموده مىفرماید:
« و لو جعلناه ملكا لجعلناه رجال و للبسنا علیهم ما یلبسون  -بفرض هم كه آن
رسول را فرشته مىكردیم باز در صورت مردى مىكردیم و امر را بر آنان مشتبه
مي ساختیم!» (/9انعام)
باز قریب به همین استدالل را در آیه:
« و قال الذین ال یرجون لقاءنا  ،لو ال انزل علینا المالئكة ؟ او نرى ربنا لقد
استكبروا فى انفسهم و عتوا عتوا كبیرا  -آنان كه امید دیدار ما ندارند ،گفتند :چرا
مالئكه بر خود ما نازل نمي شود؟ و چرا پروردگارمان را نمىبینیم؟ راستى چقدر
پا از گلیم خود بیرون نهادند و چه طغیان بزرگى مرتكب شدند؟!»(/21فرقان)
از ایشان حكایت كرده چون در این گفتارشان خواستهاند با این توقع كه خودشان
نزول مالئكه و یا پروردگار را ببینند ،دعوى رسالت رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را
باطل كنند و بگویند :ما هم كه مثل اوئیم ،پس چرا خودمان نزول مالئكه را نبینیم؟ و چرا
خودمان پروردگارمان را دیدار نكنیم؟ خداي تعالى استداللشان را رد نموده و فرموده:
« یوم یرون المالئكة  ،ال بشرى یومئذ للمجرمین و یقولون حجرا محجورا  -روزى
خواهد رسید كه مالئكه را ببینند ،اما روزى كه مجرمین مژدهاى ندارند و در
امانخواهى فریادشان به حجرا حجرا بلند مي شود!»(/22فرقان)
و حاصل معناى آن این است كه این كفار با این حال و وصفى كه دارند ،مالئكه را
نمىبینند ،مگر در حال مردن ،همچنان كه در جاى دیگر همین پاسخ را داده و فرموده:
« و قالوا :یا ایها الذى نزل علیه الذكر انك لمجنون  ،لو ما تاتینا بالمالئكة ؟ ان
كنت من الصادقین  ،ما ننزل المالئكة اال بالحق و ما كانوا اذا منظرین  -گفتند :اى
كسي كه ذكر بر او نازل شده ،تو دیوانهاى ،اگر راست مي گوئى ،چرا این مالئكه
به سر وقت خود ما نیاید؟ مگر ما از تو كمتریم ؟ اینان مي دانند كه ما مالئكه را
جز بحق نازل نمي كنیم و وقتى بحق نازل كنیم دیگر به ایشان مهلت نمي دهند!»
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(6تا/8حجر)
این چند آیه اخیر عالوه بر وجه استدالل ،نكتهاى اضافى دارد و آن این است كه
اعتراف به راستگوئى رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم كردهاند ،چیزي كه هست مي گویند:
خود او نمي داند آنچه كه مي گوید  ،اما وحى آسمانى نیست  ،بلكه هذیانهائى است كه
بیمارى جنون در او پدید آورده  ،همچنانكه در جاى دیگر از ایشان حكایت مي كند كه
گفتند «:مجنون و ازدجر -اجنه او را آزار مي دهند!»(/9قمر)
و كوتاه سخن آن كه امثال آیات نامبرده در مقام بیان استداللهائى است كه كفار از
طریق مماثلت بر ابطال دعوى نبوت انبیاء كردهاند.
عكس العمل دوم كه مردم در برابر دعوت انبیاء نشان دادند ،این بود كه دعوت آنان
را نپذیرفتند مگر وقتى كه حجت و شاهدى بر صدق دعوى خود بیاورند ،براى این كه
دعوى انبیاء مشتمل بر چیزهائى بود كه نه دلها و نه عقول بشر آشنائى با آن نداشت و لذا به
اصطالح فن مناظره از راه منع با سند وارد شدند و منظورشان از شاهد همان معجزه است
.
توضیح این كه ادعاى نبوت و رسالت ،از هر نبى و رسولى كه قرآن نقل كرده ،با
ادعاى وحى و سخن گوئى با خدا و یا به گفتگوى با واسطه و بى واسطه نقل كرده و این
مطلبى است كه هیچ یك از حواس ظاهرى انسان با آن آشنائى ندارد و حتى تجربه نیز نمي
تواند انسان را با آن آشنا سازد ،در نتیجه از دو جهت مورد اشكال واقع مي شود:
اول این كه شما انبیاء چه دلیلى بر این ادعا دارید كه وحى بر ما نازل مي شود؟ دوم
این كه ،ما دلیل بر نبود چنین چیزى داریم و آن این است كه وحى و گفتگوى با خدا و
دنبالههاى آن ،كه همان تشریع قوانین و تربیتهاى دینى است ،همه از امورى است كه براى
بشر قابل لمس نیست و بشر آن را در خود احساس نمي كند و قانون جارى در اسباب و
مسببات نیز منكر آن است  ،پس این ادعاء ادعاى بر امرى خارق العاده است  ،كه قانون
عمومى علیت آنرا جائز نمي داند .
بنا بر این اگر پیغمبرى چنین ادعائى بكند و در دعویش راستگو هم باشد ،الزمه
دعویش این است كه با ماوراء طبیعت اتصال و رابطه داشته باشد و مؤید به نیروئى الهى
باشد ،كه آن نیرو مي تواند عادت را خرق كند و وقتى یك پیغمبر داراى نیروئى است كه
عادت را خرق مىكند ،باید معجزه مورد نظر ما را هم بتواند بیاورد ،چون فرقى میان آن
خارق العاده و این خارق العاده نیست و حكم امثال یكى است ،اگر منظور خدا هدایت مردم
از طرق خارق العاده یعنى از راه نبوت و وحى است ،باید این نبوت و وحى را با خارق
العادهى دیگرى تایید كند ،تا مردم آنرا بپذیرند و او به منظور خود برسد .
این آن علتى است كه امت هاى انبیا را وادار كرد تا از پیغمبر خود معجزهاى
بخواهند ،تا مصدق نبوتشان باشد و منظورشان از درخواست معجزه ،همانطور كه گفته شد
تصدیق نبوت بوده ،نه این كه بر صدق معارف حقهاي كه بشر را بدان مي خواندند داللت
كند ،چون آن معارف مانند توحید و معاد همه برهانى است و احتیاج به معجزه ندارد.
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مسئله درخواست امتها از پیامبرانشان كه معجزه بیاورد  ،مثل این است كه مردى
از طرف بزرگ یك قوم پیامى براى آن قوم بیاورد  ،كه در آن پیام اوامر و نواهى آن
بزرگ هست و مردم هم ایمان دارند به این كه بزرگشان از این دستورات جز خیر و صالح
آنان را نمي خواهد  ،در چنین فرض همین كه پیام آرنده احكام و دستورات بزرگ قوم را
براى قوم بیان كند و آن را برهانى نماید  ،كافى است در این كه مردم به حقانیت آن
دستورات ایمان پیدا كنند  ،ولى آن برهان ها براى اثبات این معنا كه پیام آرنده براستى از
طرف آن بزرگ آمده  ،كافى نیست  ،لذا مردم اول از او شاهد و دلیل مي خواهند  ،كه از
كجا مي گوئى :بزرگ ما تو را بسوى ما گسیل داشته؟ درست است كه احكامى كه براى ما
خواندى همه صحیح است ،اما باید اثبات كنى كه این احكام دستورات بزرگ ما است ،یا به
این كه دستخط او را بیاورى  ،یا به این كه مهر او در ذیل نامهات باشد و یا عالمت دیگرى
كه ما آنرا بشناسیم ،داستان انبیاء و معجزه خواستن قومشان ،عینا نظیر این مثال است و لذا
قرآن از مشركین مكه حكایت مىكند كه گفتند «:حتى تنزل علینا كتابا نقرؤه  -تا آن كه
كتابى بیاورى كه ما آن را بخوانیم!»(/93اسرا)
پس از آنچه تاكنون گفته شد چند مطلب روشن گردید:
اول این كه میانه دعوى نبوت و قدرت بر آوردن معجزه مالزمه هست و معجزه
دلیل بر صدق دعوى پیغمبر است و در این داللت فرقى میان عوام و خواص مردم نیست.
دوم این كه وحیى كه انبیاء از غیب مىگیرند ،از سنخ مدركات ما و آنچه كه ما با
حواس و با عقل نظرى خود درك مىكنیم ،نیست و وحى غیر فكر صائب است و این معنا
در قرآن كریم از واضحات قرآن است ،بطوري كه احدى در آن تردید نمىكند و اگر كسى
كمترین تامل و دقت نظر و انصاف داشته باشد ،آن را در مىیابد.
ولى متاسفانه جمعى از اهل علم معاصر ،در همین جا منحرف شدهاند و همانطور
كه در سابق نیز اشاره كردهایم ،گفتهاند :اساس معارف الهى و حقایق دینى بر اصالت ماده و
تحول و تكامل آن است ،چون اساس علوم طبیعى بر همان است ،در نتیجه تمامى ادراكهاى
انسانى را در خواص ماده دانستهاند ،كه ماده دماغ ،آن را ترشح مي دهد ،و نیز گفتهاند:
تمامى غایات وجودى و همه كماالت حقیقى ،چه افراد براى درك آن تالش كنند و چه
اجتماعات ،همه و همه مادى است .
و در دنبال این دعوى بدون دلیل خود نتیجه گرفتهاند كه پس نبوت هم یك نوع نبوغ
فكرى و صفاى ذهنى است ،كه دارنده آن كه ما او را پیغمبر مىنامیم بوسیله این سرمایه
كماالت اجتماعى قوم خود را هدف همت قرار مي دهد و به این صراط مىافتد ،كه قوم
خویش را از ورطه وحشیت و بربریت به ساحت حضارت و تمدن برساند و از عقائد و
آرائى كه از نسلهاى گذشته به ارث برده ،آنچه را كه قابل انطباق با مقتضیات عصر و
محیط زندگى خودش هست ،منطبق مىكند و بر همین اساس قوانین اجتماعى و كلیات عملى
بر ایشان تشریع نموده ،با آن اصول و قوانین اعمال حیاتى آنان را اصالح مىكند و براى
تتمیم آن ،احكام و امورى عبادى نیز جعل مىكند ،تا بوسیله آن عبادتها خصوصیات روحى
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آنان را نیز حفظ كرده باشد ،چون جامعه صالح و مدینه فاضله جز با داشتن چنین مراسمى
درست نمىشود .
از این تئوریها و فرضیات كه جز در ذهن و در عالم فرض ،جائى ندارد ،نتیجه
گرفتهاند كه:
اوال :پیغمبر آن كسى است كه داراى نبوغ فكرى باشد و قوم خود را دعوت كند ،تا
به اصالح محیط اجتماعى خود بپردازند .
ثانیا :وحى به معناى نقش بستن افكار فاضله در ذهن انسان نامبرده است.
ثالثا  :كتاب آسمانى عبارت است از مجموع همان افكار فاضله و دور از هوس و از
اغراض نفسانى شخصى.
رابعا :مالئكه كه انسان نامبرده از آنها خبر مي دهد ،عبارتند از قواى طبیعىاي كه
در عالم طبیعت امور طبیعى را اداره مىكنند و یا عبارتست از قواى نفسانیهاي كه كماالت
را به نفس افاضه مىكند و در میان مالئكه خصوص روح القدس عبارت است از مرتبهاى
از روح طبیعى مادى ،كه این افكار از آن ترشح مي شود .
و در مقابل ،شیطان عبارت است از مرتبهاى از روح كه افكار زشت و پلید از آن
ترشح مىگردد و انسان را به كارهاى زشت و به فساد انگیزى در اجتماع دعوت مىكند و
روى همین اساس واهى ،تمامى حقایقى را كه انبیاء از آن خبر دادهاند ،تفسیر مىكنند و سر
هر یك از لوح و قلم و عرش و كرسى و كتاب و حساب و بهشت و دوزخ و از این قبیل
حقایق را به بالینى مناسب با اصول نامبرده مىخوابانند.
خامسا :بطور كلى ،دین تابع مقتضیات هر عصرى است ،كه با تحول آن عصر به
عصرى دیگر باید متحول شود.
و سادسا :معجزاتى كه از انبیاء نقل شده ،همه دروغ است و خرافاتى است كه به آن
حضرات نسبت دادهاند و یا از باب اغراق گوئى حوادثى عادى بوده ،كه به منظور ترویج
دین و حفظ عقائد عوام ،از این كه در اثر تحول اعصار متحول شود و یا حفظ حیثیت
پیشوایان دین و رؤساى مذهب از سقوط ،به صورت خارق العادهاش در آورده و نقل
كردهاند و از این قبیل یاوهسرائىهائى كه یك عده آن را سروده و جمعى دیگر هم از ایشان
پیروى نمودهاند.
و نبوت به این معنا به خیمه شب بازیهاى سیاسى شبیهتر است ،تا به رسالت الهى و
چون بحث و گفتگو در پیرامون این سخنان ،خارج از بحث مورد نظر است ،لذا از پرداختن
پاسخ بدانها صرفنظر نموده مىگذریم!
آنچه در اینجا مي توانیم بگوئیم ،این است كه كتابهاى آسمانى و بیاناتي كه از
پیغمبران به ما رسیده ،به هیچ وجه با این تفسیري كه آقایان كردهاند ،حتى كمترین سازش و
تناسب را ندارد!
خواهید گفت :آخر صاحبان این نظریهها ،به اصطالح دانشمندند و همانهایند كه مو
را از ماست مىكشند ،چطور ممكن است حقیقت دین و حقانیت آورندگان ادیان را نفهمند؟

105

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب شصت و یکم :گفتارهای عالمه طباطبائی درباره قرآن و کتاب

در پاسخ مي گوئیم :عینك انسان به هر رنگ كه باشد ،موجودات را به آن رنگ به آدمى
نشان مي دهد و دانشمندان مادى همه چیز را با عینك مادیت مىبینند و چون خودشان هم
مادى و فریفته مادیاتند ،لذا در نظر آنان معنویات و ماوراى طبیعت مفهوم ندارد و هر چه
از حقائق دین كه برتر از مادهاند به گوششان بخورد تا سطح مادیت پائینش آورده ،معناى
مادى جامدى برایش درست مىكنند ( عینا مانند كودك خاكنشین ،كه عالیترین شیرینى را تا
با كثافت آغشته نكند نمي خورد!)
البته آنچه از آقایان شنیدى ،در حقیقت تطور جدیدى است ،كه یك فرضیه قدیمى
بخود گرفته ،چون در قدیم نیز اشخاصى بودند كه تمامى حقائق دینى را به امورى مادى
تفسیر مىكردند ،با این تفاوت ،كه آنها مىگفتند :این حقائق مادى در عین این كه مادى
هستند ،از حس ما غایبند ،عرش و كرسى و لوح و قلم و مالئكه و امثال آن ،همه مادى
هستند و لكن دست حس و تجربه ما به آنها نمي رسد.
این فرضیه در قدیم بود ،لكن بعد از آن كه قلمرو علوم طبیعى توسعه یافت و اساس
همه بحث ها حس و تجربه شد ،اهل دانش ناگزیر حقائق نامبرده را بعنوان امورى مادى
انكار كردند ،چون نه تنها با چشم معمولى دیده نمي شدند ،حتى با چشم مسلح به تلسكوپ و
امثال آن نیز محسوس نبودند و براى این كه یكسره زیراب آنها را نزنند و هتك حرمت دین
نكنند و نیز علم قطعى خود را مخدوش نسازند ،حقائق نامبرده را به امورى مادى
برگردانیدند.
و این دو طائفه از اهل علم ،یكى یاغى و دیگرى طاغیند ،دسته اول كه از قدماى
متكلمین ،یعنى دارندگان علم كالمند ،از بیانات دینى آنچه را كه باید بفهمند فهمیده بودند،
چون بیانات دینى مجازگوئى نكرده ،ولى بر خالف فهم و وجدان خود ،تمامى مصادیق آن
بیانات را امورى مادى محض دانستند ،وقتى از ایشان پرسیده شد :آخر این عرش مادى و
كرسى و بهشت و دوزخ و لوح و قلم مادى كجایند كه دیده نمي شوند؟ در پاسخ گفتند :اینها
مادیاتى غایب از حسند ،در حالي كه واقع مطلب بر خالف آن بود!
دسته دوم نیز بیانات واضح و روشن دین را از مقاصدش بیرون نموده ،بر حقایقى
مادى و دیدنى و لمس كردنى تطبیق نمودند ،با این كه نه آن امور ،مقصود صاحب دین بود
و نه آن بیانات و الفاظ بر آن امور تطبیق مي شد.
بحث صحیح و دور از غرض و مرض  ،اقتضاء مىكند  ،كه این بیانات لفظى را
بر معنائى تفسیر كنیم  ،كه عرف و لغت آنرا تعیین كرده باشند و عرف و لغت هر چه در
باره كلمات عرش و كرسى و غیره گفتهاند ،ما نیز همان را بگوئیم و آنگاه در باره مصادیق
آنها ،از خود كالم استمداد بجوئیم ،چون كلمات دینى بعضى بعض دیگر را تفسیر مىكند،
سپس آنچه بدست آمد ،به علم و نظریههاى آن عرضه بداریم ،ببینیم آیا علم این چنین
مصداقى را قبول دارد و یا آن كه آنرا باطل مي داند ؟
در این بین اگر به تحقیقى برخوردیم ،كه نه مادى بود و نه آثار و احكام ماده را
داشت مى فهمیم پس راه اثبات و نفى این مصداق غیر آن راهى است كه علوم طبیعى در
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كشف اسرار طبیعت طى مىكند ،بلكه راه دیگرى است ،كه ربطى به علوم طبیعى ندارد،
آرى علمى كه در باره اسرار و حقایق داخل طبیعت بحث مىكند ،چه ارتباطى با حقایق
خارج از طبیعت دارد؟ و اگر هم بخواهد در آن گونه مسائل دست درازى نموده  ،چیزى را
اثبات و یا نفى كند  ،در حقیقت فضولى كرده است و نباید به اثبات و نفى آن اعتنائى كرد.
و آن دانشمند طبیعى دانى هم كه در این گونه مسائل غیر طبیعى دخل و تصرفى
كرده و اظهار نظرى نموده  ،نیز فضولى كرده و بیهوده سخن گفته است و به كسى مي ماند
كه عالم به علم لغت است و بخواهد از علم خودش احكام فلكى را اثبات و یا نفى كند ،بنظرم
همین مقدار براى روشن شدن خواننده عزیز كافى است و بیشترش اطاله سخن است!
المیزان ج  1 :ص 116 :

بحث فلسفى درباره :معجزه
الطور ُخذُوا َما َءات َ ْینَكُم بِقُ َّو ٍة َو ا ْذك ُُروا َما فِی ِه
« َو إِ ْذ أ َ َخ ْذنَا ِمیثَقَ ُك ْم َو َرفَ ْعنَا فَ ْوقَ ُك ُم
َ
لَعَلَّ ُك ْم تَتَّقُونَ !»
« و چون از شما پیمان گرفتیم در حالي كه كوه را باالى سرتان برده بودیم كه آن
كتابي كه به شما دادهایم محكم بگیرید و مندرجات آن را به خاطر آرید شاید
( /63بقره)
پرهیزكارى كنید!»
سوره بقره عدهاى از معجزات را در قصص بنى اسرائیل و سایر اقوام به شرح
زیر مىشمارد:
 -1شكافتن دریا و غرق كردن فرعون ،در آیه «:و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناكم و
اغرقنا آل فرعون /50( »!...بقره)
 -2گرفتن صاعقه بر بنى اسرائیل و زنده كردن آنان بعد از مردن  ،در آیه « :و اذ
قلتم یا موسى لن نؤمن لك /55(»!...بقره)
 -3سایه افكندن ابر بر بنى اسرائیل و نازل كردن من و سلوى ،در آیه «:و ظللنا
علیكم الغمام /57(»!...بقره)
 -4انفجار چشمههائى از یك سنگ ،در آیه «:و اذ استسقى موسى لقومه »!...
(/60بقره)
 -5بلند كردن كوه طور بر باالى سر بنى اسرائیل ،در آیه «:و رفعنا فوقكم الطور
(/63بقره)
»!...
 -6مسخ شدن جمعى از بنى اسرائیل ،در آیه «:فقلنا لهم كونوا قردة »!...
(/65بقره)
 -7زنده كردن آن مرد قتیل است با عضوى از گاو ذبح شده ،در آیه «:فقلنا
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اضربوه ببعضها /73(»!...بقره)
 -8زنده كردن اقوامى دیگر ،در آیه «:ا لم تر الى الذین خرجوا من دیارهم »!...
(/243بقره)
 -9زنده كردن آن كسى كه از قریه خرابى مىگذشت ،در آیه «:او كالذى مر على
قریة و هى خاویة على عروشها /259(»!...بقره)
 -10احیاء مرغ سر بریده به دست ابراهیم علیهالسالم ،در آیه «:و اذ قال
ابراهیم رب أرنى كیف تحیى الموتى /260(»!...بقره) و ....
كه مجموعا بالغ بر دوازده معجزه خارق العاده مي شود و بیشترش بطوري كه
قرآن كریم ذكر فرموده در بنى اسرائیل رخ داده است.
ما در مبحث « اعجاز قرآن » امكان عقلى وقوع معجزه را اثبات كردیم و گفتیم كه
معجزه در عین این كه معجزه است ،ناقض و منافى با قانون علیت و معلولیت كلى نیست و
با آن بیان روشن گردید كه هیچ دلیلى بر این نداریم كه آیات قرآنى را كه ظاهر در وقوع
معجزه است تاویل نموده ،از ظاهرش برگردانیم ،چون گفتیم :حوادثى است ممكن ،نه از
محاالت عقلى ،از قبیل انقسام عدد سه به دو عدد جفت و متساوى و یا تولد مولودى كه پدر
خودش نیز باشد ،چون این گونه امور امكان ندارد.
بله در میان همه معجزات ،دو تا معجزه هست كه احتیاج به بحث جداگانه دارد،
یكى زنده كردن مردگان و دوم معجزه مسخ.
در باره این دو معجزه بعضى گفتهاند :این معنا در محل خودش ثابت شده كه :هر
موجودی كه داراى قوه و استعداد و كمال و فعلیت است ،بعد از آن كه از مرحله استعداد به
فعلیت رسید ،دیگر محال است به حالت استعداد برگردد و همچنین هر موجودي كه از نظر
وجود ،داراى كمال بیشترى است ،محال است برگردد و به موجودى ناقصتر از خود مبدل
شود و در عین حال همان موجود اول باشد!
و انسان بعد از مردنش تجرد پیدا مىكند ،یعنى نفسش از ماده مجرد مي شود و
موجودى مجرد مثالى یا عقلى مىگردد و مرتبه مثالیت و عقلیت فوق مرتبه مادیت است،
چون وجود ،در آن دو قوىتر از وجود مادى است ،با این حال دیگر محال است چنین
انسانى ،یا بگو چنین نفس تكامل یافتهاى ،دوباره اسیر ماده شود و به اصطالح زنده گردد و
گر نه الزم مىآید كه چیزى بعد از فعلیت به قوه و استعداد برگردد و این محال است و نیز
وجود انسان ،وجودى قوىتر از وجود سایر انواع حیوانات است و محال است انسان
برگردد و بوسیله مسخ ،حیوانى دیگر شود!
این اشكالى است كه در باب زنده شدن مردگان و مسخ انسانها به صورت حیوانى
دیگر شده است.
ما در پاسخ مي گوئیم :بله برگشت چیزي كه از قوه به فعلیت رسیده ،دوباره قوه
شدن آن محال است ،ولى زنده شدن مردگان و همچنین مسخ ،از مصادیق این امر محال
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نیستند!
توضیح این كه :آنچه از حس و برهان به دست آمده ،این است كه جوهر نباتى مادى
وقتى در صراط استكمال حیوانى قرار مىگیرد ،در این صراط بسوى حیوان شدن حركت
مىكند و به صورت حیوانیت كه صورتى است مجرد به تجرد برزخى در مىآید و حقیقت
این صورت این است كه :چیزى خودش را درك كند ( البته ادراك جزئى خیالى )،و درك
خویشتن حیوان ،وجود كامل جوهر نباتى است و فعلیت یافتن آن قوه و استعدادى است كه
داشت ،كه با حركت جوهرى به آن كمال رسید و بعد از آن كه گیاه بود حیوان شد و دیگر
محال است دوباره جوهرى مادى شود و به صورت نبات در آید ،مگر آن كه از ماده
حیوانى خود جدا گشته ،ماده با صورت مادیش بماند ،مثل این كه حیوانى بمیرد و جسدى بى
حركت شود.
از سوى دیگر صورت حیوانى منشا و مبدء افعالى ادراكى و كارهائى است كه از
روى شعور از او سر مىزند و در نتیجه احوالى علمى هم بر آن افعال مترتب مي شود و
این احوال علمى در نفس حیوان نقش مىبندد و در اثر تكرار این افعال و نقشبندى این
احوال در نفس حیوان ،از آنجا كه نقشهائى شبیه بهم است ،یك نقش واحد و صورتى ثابت
و غیر قابل زوال مي شود و ملكهاى راسخ مىگردد و یك صورت نفسانى جدید مىشود كه
ممكن است نفس حیوانى بخاطر اختالف این ملكات متنوع شود و حیوانى خاص و داراى
صورت نوعیهاى خاص بشود ،مثال در یكى به صورت مكر و در نوعى دیگر كینه توزى و
در نوعى دیگر شهوت و در چهارمى وفاء و در پنجمى درندگى و امثال آن جلوه كند.
و اما مادام كه این احوال علمى حاصل از افعال ،در اثر تكرار به صورت ملكه در
نیامده باشد ،نفس حیوان به همان سادگى قبلیش باقى است و مانند نبات است ،كه اگر از
حركت جوهرى باز بایستد ،همچنان نبات باقى خواهد ماند و آن استعداد حیوان شدنش از
قوه به فعلیت درنمىآید.
و اگر نفس برزخى از جهت احوال حاصله از افعالش ،در همان حال اول و فعل
اول و با نقشبندى صورت اول ،تكامل مىیافت ،قطعا عالقهاش با بدن هم در همان ابتداى
وجودش قطع مي شد و اگر مىبینیم قطع نمىشود ،بخاطر همین است كه آن صورت در اثر
تكرار ملكه نشده و در نفس رسوخ نكرده ،باید با تكرار افعالى ادراكى مادیش ،بتدریج و
خورده خورده صورتى نوعى در نفس رسوخ كند و حیوانى خاص بشود - ،البته در
صورتي كه عمر طبیعى و یا مقدار قابل مالحظهاى از آن را داشته باشد  -و اما اگر بین او
و بین عمر طبیعیش و یا آن مقدار قابل مالحظه از عمر طبیعیش ،چیزى از قبیل مرگ
فاصله شود ،حیوان به همان سادگى و بى نقشى حیوانیتش باقى مي ماند و صورت نوعیهاى
به خود نگرفته ،مىمیرد.
و حیوان وقتى در صراط انسانیت قرار بگیرد ،وجودى است كه عالوه بر ادراك
خودش ،تعقل كلى هم نسبت به ذات خود دارد ،آن هم تعقل مجرد از ماده و لوازم آن ،یعنى
اندازهها و ابعاد و رنگها و امثال آن ،در این صورت با حركت جوهرى از فعلیت مثالى كه
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نسبت به مثالیت فعلیت است ،ولى نسبت به فعل قوه ،استعداد است ،بتدریج بسوى تجرد
عقلى قدم مىگذارد ،تا وقتى كه صورت انسانى در بارهاش تحقق یابد ،اینجاست كه دیگر
محال است این فعلیت برگردد به قوه ،كه همان تجرد مثالى بود ،همان طور كه گفتیم فعلیت
حیوانیت محال است برگردد و قوه شود.
تازه این صورت انسانیت هم ،افعال و به دنبال آن احوالى دارد ،كه با تكرار و
تراكم آن احوال ،بتدریج صورت خاصى جدید پیدا مي شود ،كه خود باعث مىگردد یك نوع
انسان ،به انواعى از انسان تنوع پیدا كند ،یعنى همان تنوعى كه در حیوان گفتیم.
حال كه این معنا روشن گردید فهمیدى كه اگر فرض كنیم انسانى بعد از مردنش به
دنیا برگردد و نفسش دوباره متعلق به ماده شود ،آن هم همان مادهاى كه قبال متعلق به آن
بود ،این باعث نمي شود كه تجرد نفسش باطل گردد ،چون نفس این فرد انسان ،قبل از
مردنش تجرد یافته بود ،بعد از مردنش هم تجرد یافت و بعد از برگشتن به بدن ،باز همان
تجرد را دارد.
تنها چیزي كه با مردن از دست داده بود ،این بود كه آن ابزار و آالتي كه با آنها در
مواد عالم دخل و تصرف مىكرد و خالصه ابزار كار او بودند ،آنها را از دست داد و بعد
از مردنش دیگر نمي توانست كارى مادى انجام دهد ،همانطور كه یك نجار یا صنعتگر
دیگر ،وقتى ابزار صنعت خود را از دست بدهد ،دیگر نمي تواند در مواد كارش از قبیل
تخته و آهن و امثال آن كار كند و دخل و تصرف نماید و هر وقت دستش به آن ابزار رسید،
باز همان استاد سابق است و مي تواند دوباره به كارش مشغول گردد ،نفس هم وقتى به تعلق
فعلى به مادهاش برگردد ،دوباره دست به كار شده ،قوا و ادوات بدنى خود را كار مىبندد و
آن احوال و ملكاتى را كه در زندگى قبلیش به واسطه افعال مكرر تحصیل كرده بود ،تقویت
نموده ،دو چندانش مىكند و دوران جدیدى از استكمال را شروع مىكند ،بدون این كه
مستلزم رجوع قهقرى و سیر نزولى از كمال بسوى نقص و از فعل بسوى قوه باشد.
و اگر بگوئى :این سخن مستلزم قول به قسر دائم است و بطالن قسر دائم از
ضروریات است ( .قسر دائم ،اصطالح فلسفی است ،قسر در مقابل طبع و مرادف با جبر
است ،حرکت قسری ،حرکت برخالف میل را گویند و حرکتی که از خارج تحمیل بر اجسام
شود .محرک اجسام گاه میل و طبع آنهاست و گاه عامل خارجی است ،که قسم دوم را
حرکت قسری گویند) .
توضیح این که نفس مجرد ،كه از بدن منقطع شده ،اگر باز هم در طبیعتش امكان
این معنا باقى مانده باشد كه بوسیله افعال مادى بعد از تعلق به ماده براى بار دوم باز هم
استكمال كند ،معلوم مي شود مردن و قطع عالقهاش از بدن ،قبل از به كمال رسیدن بوده
و مانند میوه نارسى بوده كه از درخت چیده باشند و معلوم است كه چنین كسى تا ابد از آنچه
طبیعتش استعدادش را داشته محروم مي ماند ،چون بنا نیست تمامى مردگان دوباره بوسیله
معجزه زنده شوند و خالء خود را پر كنند و محرومیت دائمى همان قسر دائمى است ،كه
گفتیم محال است!
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در پاسخ مي گوئیم :این نفوسي كه در دنیا از قوه به فعلیت در آمده و به حدى از
فعلیت رسیده و مردهاند دیگر امكان استكمالى در آینده و بطور دائم در آنها باقى نمانده ،بلكه
یا همچنان بر فعلیت حاضر خود مستقر مىگردند و یا آنكه از آن فعلیت در آمده ،صورت
عقلیه مناسبى به خود مىگیرند و باز به همان حد و اندازه باقى مي مانند و خالصه امكان
استكمال بعد از مردن تمام مي شود .
پس انساني كه با نفسى ساده مرده ،ولى كارهائى هم از خوب و بد كرده ،اگر دیر
مىمرد و مدتى دیگر زندگى مىكرد ،ممكن بود براى نفس ساده خود صورتى سعیده و یا
شقیه كسب كند و همچنین اگر قبل از كسب چنین صورتى بمیرد ،ولى دو مرتبه به دنیا
برگردد و مدتى زندگى كند ،باز ممكن است زائد بر همان صورت كه گفتیم صورتى جدید،
كسب كند.
و اگر برنگردد در عالم برزخ پاداش و یا كیفر كردههاى خود را مىبیند ،تا آنجا كه
به صورتى عقلى مناسب با صورت مثالى قبلیش درآید ،وقتى درآمد ،دیگر آن امكان
استكمال باطل گشته ،تنها امكانات استكمالهاى عقلى برایش باقى مي ماند ،كه در چنین حالى
اگر بدنیا برگردد ،مي تواند صورت عقلیه دیگرى از ناحیه ماده و افعال مربوط به آن كسب
كند ،مانند انبیاء و اولیاء ،كه اگر فرض كنیم دوباره به دنیا برگردند ،مي توانند صورت
عقلیه دیگرى بدست آورند ،و اگر برنگردند ،جز آنچه در نوبت اول كسب كردهاند ،كمال و
صعود دیگرى در مدارج آن و سیر دیگرى در صراط آن ،نخواهند داشت( دقت فرمائید!)
معلوم است كه چنین چیزى قسر دائمى نخواهد بود و اگر صرف این كه ( نفسى از
نفوس مي توانسته كمالى را بدست آورد و بخاطر عمل عاملى و تاثیر علتهائى نتوانسته
بدست بیاورد و از دنیا رفته )،قسر دائمى باشد ،باید بیشتر و یا همه حوادث این عالم ،كه
عالم تزاحم و موطن تضاد است ،قسر دائمى باشد!
پس جمیع اجزاء این عالم طبیعى ،در همدیگر اثر دارند و قسر دائمى كه محال
است ،این است كه در یكى از غریزهها نوعى از انواع اقتضاء نهاده شود ،كه تقاضا و یا
استعداد نوعى از انواع كمال را داشته باشد ولى براى ابد این استعدادش به فعلیت نرسیده
باشد ،حال یا براى این كه امرى در داخل ذاتش بوده كه او را از رسیدن به كمال باز داشته
و یا بخاطر امرى خارج از ذاتش بوده كه استعداد به حسب غریزه او را باطل كرده ،كه در
حقیقت مي توان گفت این خود دادن غریزه و خوى باطل به كسى است كه مستعد گرفتن
خوى كمال است و جبلى كردن لغو و بیهودهكارى ،در نفس او است(دقت بفرمائید!)
همچنین اگر انسانى را فرض كنیم ،كه صورت انسانیش به صورت نوعى دیگر از
انواع حیوانات ،از قبیل میمون و خوك ،مبدل شده باشد ،كه صورت حیوانیت روى صورت
انسانیش نقش بسته و چنین كسى انسانى است خوك و یا انسانى است میمون ،نه این كه بكلى
انسانیتش باطل گشته و صورت خوكى و میمونى به جاى صورت انسانیش نقش بسته باشد.
پس وقتى انسان در اثر تكرار عمل ،صورتى از صور ملكات را كسب كند ،نفسش
به آن صورت متصور مىشود و هیچ دلیلى نداریم بر محال بودن این كه نفسانیات و
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صورتهاى نفسانى همان طور كه در آخرت مجسم مي شود ،در دنیا نیز از باطن به ظاهر
در آمده و مجسم شود.
در سابق هم گفتیم :كه نفس انسانیت در اول حدوثش كه هیچ نقشى نداشت و قابل و
پذیراى هر نقشى بود ،مىتواند به صورتهاى خاصى متنوع شود ،بعد از ابهام مشخص و
بعد از اطالق مقید شود و بنا بر این همان طور كه گفته شد ،انسان مسخ شده ،انسان است و
مسخ شده ،نه این كه مسخ شدهاى فاقد انسانیت باشد( دقت فرمائید!)
در جرائد روز هم ،از اخبار مجامع علمى اروپا و آمریكا چیزهائى مي خوانیم ،كه
امكان زنده شدن بعد از مرگ را تایید مىكند و همچنین مبدل شدن صورت انسان را به
صورت دیگر یعنى مسخ را جائز مي شمارد ،گو این كه ما در این مباحث اعتماد به این
گونه اخبار نمىكنیم و لكن مىخواهیم تذكر دهیم كه اهل بحث از دانشپژوهان آنچه را
دیروز خواندهاند ،امروز فراموش نكنند.
در اینجا ممكن است بگوئى :بنا بر آنچه شما گفتید ،راه براى تناسخ هموار شد و
دیگر هیچ مانعى از پذیرفتن این نظریه باقى نمىماند.
در جواب مي گوئیم :نه ،گفتار ما هیچ ربطى به تناسخ ندارد ،چون تناسخ عبارت از
این است كه بگوئیم :نفس آدمى بعد از آنكه به نوعى كمال استكمال كرد و از بدن جدا شد،
به بدن دیگرى منتقل شود و این فرضیهاي است محال چون بدنى كه نفس مورد گفتگو مي
خواهد منتقل به آ ن شود ،یا خودش نفس دارد و یا ندارد ،اگر نفس داشته باشد مستلزم آن
است كه یك بدن داراى دو نفس بشود و این همان وحدت كثیر و كثرت واحد است( كه محال
بودنش روشن است!) و اگر نفسى ندارد ،مستلزم آن است كه چیزي كه به فعلیت رسیده،
دوباره برگردد بالقوه شود ،مثال پیر مرد برگردد كودك شود ( كه محال بودن این نیز روشن
است!) و همچنین اگر بگوئیم :نفس تكامل یافته یك انسان ،بعد از جدائى از بدنش ،به بدن
گیاه و یا حیوانى منتقل شود ،كه این نیز مستلزم بالقوه شدن بالفعل است ،كه بیانش گذشت.
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