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                                                  مده است:معىن آ و واژه اعجاز نيز در لغت به چند (ريشه گرفته است« اعجاز»كلمه معجزه از ) معناى معجزه

                                                                            «مر الفالينأعجزه األ»شود از دست رفنت چيزى، مثال: گفته مى -1

                                                                       « أعجزت زيدا»گويند: احساس عجز و انتواىن در ديگرى، مثال مى -2

يعىن « يداأعجزت ز »ابشد، مانند: مى« تعجيز»ت اعجاز به معناى ل، در اين صور اجياد عجز و درماندگى در طرف مقاب -3

                                                                                                                  او را عاجز و انتوان منودم.

ند براى خود حيه خداو ا از اناين است: كسى كه مقامى ر  ، معىن اعجاز عبارت از«كالم»و اما در اصطالح دانشمندان علم 

خارج از مسري  ني خلقت وقوان كند، ابيد به عنوان گواه بر صدق گفتارش عملى را اجنام دهد كه به ظاهر بر خالفادعا مى

و « معجزه»را  اىلعادهارق اخعادى و طبيعى است و ديگران از اجنام دادن آن عمل عاجز و انتوان هستند، اين چنني عمل 

                                                                                                                                                                                            انمند.مى« اعجاز»اجنام دادن آن عمل را 

                                                                                                   ر معارف عقلى و فلسفىاعجاز قرآن از نظ

                                                                                                                                   قرآن و پيامرب اّمى

ن ادعا را در ص( نيز ايمد )حمكند كه حممد امى است و درس خنوانده است. قرآن جميد در آايت متعدد و به صراحت بيان مى

سواد بودنش مى و ىبا كه بر اايت ر ويشاوندان خود كه در ميان آانن پرورش ايفته بود، اعالم منود و مهان آبرابر اقوام و خ

 ن خود دليل روشننمود و اينكذيب داللت دارند، براى آانن خواند و حىت يك تن از آانن اين مطلب را انكار نكرد و او را ت

 بر صدق ادعاى رسول خدا )ص( است.

سواد نبوده است، تعليمات و حتصيالتى قت مسلم صرف نظر كنيم و فرض كنيم كه رسول خدا )ص( امى و ىباگر از اين حقي

ديده و هر گونه علوم، معارف، فنون و اتريخ را از ديگران فرا گرفته است؛ اين سخن اين است كه رسول خدا )ص( معلومات 

عات آانن استفاده منوده است، در صورتى كه آن چه وى براى خويش فرا گرفته و از افكار و اطال خود را از دانشمندان عصر

بشر عرضه داشته، نه تنها اب افكار و عقايد مردم دوران عصر خويش سنخيت و سازش ندارد بلكه درست در نقطه مقابل 

                                                                                                                                                       ها قرار گرفته است.آن

                                                                                                                  اعجاز در مهاهنگى قرآن

ترين اختالف و تناقضى در ميان م در آايت قرآن است، يعىن كوچكمهاهنگى كامل و نظم و انسجام حاك دراعجاز قرآن 
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دار وارد شده، در اين ها به طور وسيع و دامنهآايت و مفاهيم آن وجود ندارد.قرآن جميد كه در متام شئون و امور زندگى انسان

                            اقض در آن مشاهده نشده است.ترين اختالف و تنموارد سخن گفته و تشريع و قانون گذارى منوده است، اب اين حال كوچك

جا كه ابو جهل خواست كه وى نظر خود را درابره قرآن ابراز منايد، چنني  گفتار وليد بن مغريه گواه زنده آن است؛ آن

شرييىن را به خدا قسم! گفتار حممد داراى حالوت خاصى است كه هر سخن بليغ و  ....گفت:من درابره قرآن چه بگومي؟ 

ابو جهل گفت: به خدا سوگند! اقوام و عشريه  شكند و بر متام گفتارها برترى دارد و برتر از آن سخىن متصور نيست.درهم مى

تو، از تو راضى خنواهند گرديد مگر بر ضد آن چيزى بگوىي.وليد گفت: پس صرب كن ات در اين ابره فكر كنم، پس از فكر و 

و إّن له حلالوة و إّن عليه لطالوة و إّن أعاله )سحرى است كه حممد آن را از ساحران گرفته است أتمل زايد چنني گفت: قرآن

                                                                (ملثمر و إّن أسفله ملغدق و إنّه ليعلو و ال يعلى عليه و ما يقول هذا بشر

                                                                                                                              گذارىاعجاز قرآن در تشريع و قانون  

گويد:حممد پيامرب مسلماانن اب تعاليم عاىل و آمساىن خويش به آساىن توانست فرانسه در اين ابره چنني مى دورى يكى از وزراى

ها ملت واحدى تشكيل داده، حكومت و نفوذ خويش را از اسپانيا ات شبه قاره هند  اكنده عرب را متحد سازد و از آنقبايل پر 

گسرتش دهد و در متام جهان پرچم متدن را به اهتزاز درآورد. آن مرد بزرگ اين حتول عجيب و مهه جانبه را در موقعى به وجود 

گويد:در قرون وسطى، تنها مردمى كه داراى علم و برد.و سپس مىبه سر مى آورد كه هنوز ارواپ در ظلمت قرون وسطاىي

دانش بودند و گوى سبقت را در اين ميدان از مهگان ربودند، مهان ملت عرب بود كه ابرهاى ضخيم جهالت، وحشيت و 

 به آن سرزمني اتابندند. بربريت را كه بر آمسان ارواپ كشانده شده بود، از هم اپشيدند و آفتاب متدن، علم و اخالق را

                                                                                                                                اعتدال در قرآن

روى در قانون گذارى و دستورات اخالقى است. قرآن در قانون  هاى اعجاز آن، اعتدال و ميانههاى قرآن و جنبهاز ويژگى

امور قرآن در متام ابعاد و  روى را در پيش گرفته و از هرگونه افراط و تفريط اجتناب منوده است. گذارى، روش اعتدال و ميانه

                                                           آورميها را براى شاهد گفتار، در اين جا مىگذارد كه آناى را در پيش اپى مىزندگى راه اعتدال و ميانه

                                                                                                                           اعتدال در خبشش - 1

                                                                                                                                                                 اعتدال در عفو و انتقام                                                                                                        -2

                                                                                                                هاى مادى و معنوىاعتدال درجنبه -3

              تدال در اقتصاد                                                                                                               اع -4
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اعتدال در معاشرت -6                           اعتدال در انتخاب مهسر                                                                                              -5

                                                                                                   قانون برابرى و مالك برترى در قرآن

انون، در ميان ين ماده قاشريع تقرآن اب ترين قوانني و تعاليم قرآن، قانون مساوات و برابرى است كه ترين و عميقاز بزرگ

دهد و هرگونه امتيازات و ار مىسازد و مهه آانن را در صف واحد قر مسلماانن احتاد، يگانگى، برابرى و برادرى برقرار مى

 نها در اينكند و تشه بر مىها را از ريها و فزون طلىبسازد و متام برترىشان لغو مىاختالفات نژادى و طبقاتى را در ميان

                                                                                    دهد، ميان علم و تقوا را مالك فضيلت و برترى قرار مى

اعضاى اهل بيت  او را از ىي كهاسالم، سلمان فارسى بيگانه را به خاطر كمال اميانش بر ديگر مسلماانن مقدم داشت ات جا

                                                                      ديىن به عقب راند.خود پيامرب قرار داد. وىل ابو هلب عموى پيامرب را به علت كفر و ىب

 اخبار غيىب در قرآن

شد، پيشامدهاىي كه بعدا واقع مىقرآن جميد در قسمىت از آايتش از امور مهمى كه مربوط به آينده بود، خرب داده از حوادث و 

                             ها خمالف اب واقع نگرديده است.ها نيز پس از مدتى به وقوع پيوسته، هيچ يك از آنپيشگوىي منوده است و مهه آن

ا َلُكمْ )  پيشگوىي درابره جنگ بدر -1 ُ ِإْحَدى الطهائَِفَتنْيِ أَّنه ُ َو ِإْذ يَِعدُُكُم اَّلله وَْكِة َتُكوُن َلُكْم َو يُرِيُد اَّلله  َو تَ َودُّوَن أَنه َغرْيَ ذاِت الشه

قه احْلَقه ِبَكِلماتِِه َو يَ ْقَطَع دابَِر اْلكاِفرِيَن.                                                                                                 .(7( انفال/  )َأْن ُيُِ

فَاْصدَْع ِبا تُ ْؤَمُر َو أَْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنَي. ِإانه َكَفْيناَك اْلُمْسَتْهزِِئنَي. الهِذيَن جَيَْعُلوَن َمَع ) پيشگوىي در سرنوشت دمشنان پيامرب -2

المى انزل گرديد و بعضى از )اين آيه شريفه در مكه، در اوايل دعوت اس.(96 -94حجر/  )(اَّللِه ِإهلاً آَخَر َفَسْوَف يَ ْعَلُموَن.

اند در اين آيه شريفه پريوزى رسول خدا و  مفّسرين مانند بزّاز و طرباىن در سبب نزول اين آيه، از انس بن مالك چنني نقل منوده

، خذالن و شكست سركشان را كه پيامرب را استهزا و مسخره ههاى غيىب را كه شامل حال وى خواهد گرديد، نويد دادكمك

                                                                                                                         دند، اعالم منودكر مى

يِن ُكلِِّه َو َلْو َو ِديِن احْلَقِّ  ُهَو الهِذي أَْرَسَل َرُسوَلُه اِبهْلُدى) پيشگوىي درابره پريوزى اسالم بر متام اداين ديگر - 3 لُِيْظِهرَُه َعَلى الدِّ

اين آيه شريفه هنگامى انزل گرديد كه اسالم هنوز در جزيره عربستان رواج كامل پيدا نكرده بود كه (.9صف/  )َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن.

عظيمى از آن حتقق ايفت و  اين آيه از پريوزى جهاىن اسالم و از برترى و غلبه آن بر متام اداين و ملل دنيا خرب داد كه خبش
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                                                                                          حتقق كامل آن اب ظهور مهدى و مصلح جهان خواهد بود.

روم در .(3، 2روم/  )(ِد َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبوَن.ُغِلَبِت الرُّوُم. ِف أَْدىَن اأْلَْرِض َو ُهْم ِمْن بَ عْ ) پيشگوىي درابره جنگ ايران و روم -4

ترين سرزمني شكست خورد وىل پس از مغلوب شدن به زودى پريوز و غالب خواهد گرديد.آن چه اين آيه خرب داده نزديك

                            گرديد.تر از ده سال واقع گرديد و شاه روم بر اپدشاه ايران غالب شد و سپاه روم وارد سرزمني فارس  بود، در مدت كم

بُ رَ ) پيشگوىي در هزميت دمشن نريومند -5 يٌع ُمْنَتِصٌر. َسُيْهَزُم اْْلَْمُع َو يُ َولُّوَن الدُّ اين جراين (.45، 44قمر/  ).(أَْم يَ ُقوُلوَن ََنُْن َجَِ

لشكر خويش قرار گرفت و گفت: ما  گاه كه ابو جهل اسب خويش را جلو راند و در پيشاپيشدر جنگ بدر واقع گرديد، آن

از حممد و ايرانش انتقام خواهيم گرفت وىل خداوند او را هالك و َجعيتش را متفرق ساخت و حق را آشكار و   -(1امروز )

                                                                                                               كلمه حق را برتر گردانيد 

( ( حجر/ ما، در روى زمني از هر گياهى، اب توازن روايندمي.) ٍء َمْوُزوٍن.َو أَنْ َبْتنا ِفيها ِمْن ُكلِّ َشيْ ) قانون توازن در قرآن -

در اين آيه به تركيبات متناسب و متوازن نبااتت كه يكى از اسرار دقيق جهان آفرينش است، اشاره شده است.اين آيه .19

گردد، اى كه در فصل هبار شكوفا مىشود و هر گل و اللهداللت دارد بر اين كه هر گياه و علفى كه در روى زمني سبز مى

                                    ها حكومت دارد گريى حساب شده در آنتوازن دقيق و اندازهداراى وزن خمصوص و تركيب خاصى است و قانون 

                                                                                                                     قانون تلقيح در قرآن -

وحى اهلى به آن اشاره منوده، موضوع تلقيح در علم نبااتت است كه اشجار و نبااتت به وسيله يكى ديگر از اسرار عجيىب كه 

آيد.قرآن كرمي ها به وجود مىها و گلشوند و در اثر مهان تلقيح است كه نبااتت توليد مثل منوده، ميوهابدها تلقيح و ابرور مى

             [ فرستادمي.ما ابدها را براى ابرور ساخنت ]ابرها و گياهان(.22حجر/  )َح.َو أَْرَسْلَنا الّرايَح َلواقِ گويد:در اين مورد مى

آيه  درآن چنان خداىي كه زمني را براى مشا گهواره قرار داد.(.53طه/  )الهِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َمْهداً.) حركت زمني در قرآن -

كند كره زمني نيز براى بشر حكم گهواره را دارد كه در اثر حركت وضعى و تعبري مى« مهد»شريفه از كره زمني اب لفظ 

خبشد و مهان طورى كه نتيجه تكان و حركت گهواره، پرورش و اسرتاحت اش مىاش حالت آرام خبشى براى ساكننيانتقاىل

                                 ابشد.ها و پرورش متام موجودات اين جهان مىزمني نيز پرورش انساناطفال است، نتيجه حركت روزانه و ساالنه 

                                                                                                                هاى انشناخته در قرآنقاره -

ها بعد از نزول اين قرآن جميد چهارده قرن قبل پرده از روى آن برداشته وجود قاره ديگرى است كه قرن يكى ديگر از اسرارى كه
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.ر   گويد:آيه شريفه كشف گرديد كه در اين ابره مى او پروردگار هر دو مشرق و (.17رمحن/  )بُّ اْلَمْشرِقَ نْيِ َو َربُّ اْلَمْغرِبَ نْيِ

كند كه در سطح ديگر زمني قرار گرفته است و ن آيه به وجود يك قاره ديگر اشاره مىپروردگار هر دو مغرب است. ظاهرا اي

                                                                                   الزمه غروب آفتاب از قاره ما، طلوع و اتبيدن آن بر مهان قاره ديگر است.

َو  ظ مشرق و مغرب به طور مفرد ذكر شده، منظور نوع مشرق و مغرب است، مانند آيه شريفهها لفآايتى كه در آن نکته : 

ها لفظ و در آايتى كه كلمه مشرق و مغرب به صورت تثنيه )مشرقني( آمده است و آايتى كه در آن َّللِِه اْلَمْشرُِق َو اْلَمْغِربُ 

  ابشدهاى متام شهرها و نقاط كره زمني مىها و مغربمنظور مشرقمشرق و مغرب به طور َجع )مشارق، مغارب( آمده است، 

                                                                                                              گرددها توليد مىكه در اثر اختالف افق

 كرويت زمني در قرآن  -

ماواِت َو اأْلَْرِض َو ما بَ ْيَنُهما َو َربُّ اْلَمشارِِق.) (لهِذيَن كانُوا ُيْسَتْضَعُفوَن َمشارَِق اأْلَْرِض َو َمغارِبَ َها.َو أَْوَرثْ َنا اْلَقْوَم ا) َفال )(َربُّ السه

طلوع و اتبش آفتاب و حمل اين سلسله آايت در عني اين كه بر متعدد بودن حمل (أُْقِسُم ِبَربِّ اْلَمشارِِق َو اْلَمغاِرِب ِإانه َلقاِدُروَن.

زيرا اگر زمني كروى ابشد، طلوع كردن و اتبيدن آفتاب بر هر  كند، بر كروى بودن زمني نيز اشاره داردغروب آن داللت مى

ها بدون ها و مغربجزئى از اجزاى كره زمني مستلزم اين است كه از جزء ديگر آن غروب بكند و در اين صورت تعدد مشرق

ها كه از آيه استفاده ها و مغربگردد وىل در غري كروى بودن زمني، تعدد مشرقو زمحىت، روشن و واضح مى گونه تكلفهيچ

هاى آفتاب كه اب ها و مغربمشارق و مغارب را به مشرقو برخى از مفسرين،  اما قرطىبشود، قابل درك و مفهوم نيست.مى

                                            .اندمشارق و مغارب را بدين گونه حل منودهكند، تفسري كرده، تعدد اختالف روزهاى سال تغيري مى

در قرآن َجالتى به كار رفته است كه اب اسلوب فصاحت و بالغت و اب قواعد عرىب سازش ندارد و چنني كتاىب  :1اشكال 

                                                                                                                          تواند معجزه ابشد.منى

ها انزل گرديده و ترين عربترين و فصيحاوال: قرآن در ميان بليغ اين گفتار از دو جهت ابطل و اندرست است زيرا: اپسخ:

رآن را بياورند، در اين مسابقه قائق شوند وىل بالفاصله هاى قاى مانند سورهآانن را به معارضه فراخوانده كه اگر بتوانند سوره

مهه آانن پشتيبان مهديگر ابشند.پس اگر در قرآن   -قرآن از قدرت بشر خارج است، گرچهاين نكته را تذكر داده كه معارضه اب 

تر از ديگران واقف بيش شد، مهان افراد بليغ كه بر اسلوب لغت عرب و مزاايى آنترين خمالفت اب قواعد عرىب ديده مىكوچك

گرفتند و در ميدان َّنادند و آن را عليه قرآن، دليل مىو اب اطالع بودند، روى مهان نقطه كوچك انگشت اشكال و ايراد مى
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ز منودند.و اثنيا: در زماىن كه قرآن انزل گرديد، اگرديدند و خود را از مبارزه اب زابن و مششري راحت مىمبارزه اب قرآن پريوز مى

وجو و دقت سرااين عرب و از جستاين قواعد عرىب خربى نبود بلكه بعدا در اثر كاوش و بررسى در كلمات بليغان و سخن

در تركيباتى كه آانن در گفتارشان به كار برده بودند، اين قواعد استخراج و َجع آورى گرديد و به صورت يك علم خاصى در 

                                                                                                                                   آمد 

                                                                                                                آاي فهم اعجاز قرآن مهگاىن است؟

تواند معجزه ابشد گرچه بشر از آوردن مثل آن عاجز شود زيرا شناخنت بالغت به يك كالم شيوا و بليغ منى: اصوال  2اشكال 

عده معيىن اختصاص دارد و براى مهه امكان پذير نيست، در صورتى كه معجزه ابيد براى عموم قابل فهم ابشد و مهه افراد 

                                                                                 .ندبتوانند، اعجاز آن را درك و صاحب معجزه را تصديق مناي

اساس است زيرا يكى ديگر از شرايط معجزه اين نيست كه متام افراد اين ايراد نيز مانند ايراد قبلى بسيار سست و ىب اپسخ:

توانند، معجزه ها منىني شرطى را بپذيرمي، هيچ يك از معجزهبشر بتوانند معجزه بودن آن را درك كنند و اگر بنا ابشد، ما چن

حمسوب شوند زيرا هر يك از معجزات را كه در نظر بگريمي از يك جهت اي از جهات متعدد براى مهه افراد قابل درك 

كه اب   نيست.قرآن يك معجزه ابقى و مهيشگى است كه اب بقاى ملت و زابن عرب و اب بقاى هر فرد عرب و اي غري عرب

                                                      شود.خصوصيات اين زابن آشناىي دارد، ابقى و زنده خواهد بود و معجزه بودن آن درك و ملس مى

                                                                                                              آاي قرآن قابل معارضه است؟

هاىي به مانند يكايك كلمات قرآن را بياورد و كسى كه بتواند تواند كلمهكسى كه به لغت عرب آشنا ابشد؛ مى  :3اشكال 

هاى قرآن هاىي به مانند َجلهها َجلهها را هپلوى هم بچيند و از آنيكايك كلمات را بگويد: براى وى سهل است كه آن كلمه

                                                                                         ها نيز كتاىب به مانند قرآن تنظيم منايد.از آن َجلهبسازد و 

تواند، يك كلمه از كلمات قرآن را بگويد و اي يك اين ايراد، قابل اين نيست كه در اطرافش حبث گردد زيرا كسى كه مى اپسخ:

هاى آن را نيز بياورد زيرا قدرت و اى از سورهه از َجالت قرآن را بياورد، مستلزم آن نيست كه بتواند مثل قرآن و اي سورهَجل

نظريه » و پريوان درابره اعجاز قرآن به « نظام)تواانىي بر مواد و الفاظ، هيچ گاه مستلزم تواانىي بر تركيبات خنواهد بود.

پذير است وىل اعجاز قرآن در اين است كه هر كس به فكر مبارزه اب د آوردن مثل قرآن امكانقائل بودند و می گوين«صرفه

                                                                                              سازد قرآن بيفتد خداوند منصرفش مى
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                                                                                                 آاي قرآن اب كتب آمساىن پيشني خمالفت دارد؟

هاىي كه ها و داستانتواند، دليل بر راستگو بودن آورنده آن ابشد زيرا قصه: اگر معجزه بودن قرآن را بپذيرمي، ابز منى:4اشكال 

)تورات و اجنيل( خمالفت و منافات دارد، در صورتى كه تورات و اجنيل از طرف هاى كتب عهدين در قرآن آمده است، اب قصه

                                                                                       ابشند.خدا فرود آمده است و مسلما كتب آمساىن مى

داند وحى بودن خود را ها را مردود مىو اجنيل فعلى خمالف بوده، آن هاى خراىف توراتقرآن از مهني طريق كه اب داستان اپسخ:

زدايد.زيرا اين قرآن جميد است كه از هر نوع خرافات و پندارهاى ها مىسازد و هر نوع شك و ترديد را از دلتر روشن مىبيش

پيامربان عقال صحيح نيست، مردود  ها به ساحت قدس خداى بزرگ وها و مطالىب را كه نسبت آنابطل به دور بوده و نسبت

                                                                                                                                        مشارد.مى

                                                                                                            آاي اعجاز قرآن قابل نقض است؟

اقليدسى و »هاى اگر كتاىب كه بشر از آوردن مثل آن عاجز ابشد، معجزه حمسوب شود، در اين صورت، كتاب :5اشكال 

                                                          ابشد.نيز معجزه خواهد بود، در حاىل كه اين دو كتاب معجزه منى« جمسطى

اى رود كه اين دو كتاب در مرحله: بشر از تدوين مانند دو كتاب انمربده عاجز نيست و حىت احتمال اين هم منىاپسخ:اوال

ابشند كه بشر در برابرش زانوى عجز و انتواىن بر زمني زند زيرا در ميان دانشمندان متأخر كساىن هستند كه درابره اين دو علم 

ابشند و از ها مىتر از اين دو كتاب بوده و از جهاتى نيز برتر از آناند كه شيواتر و سهلهاىي نوشتهكتاب« هيئت و هندسه»

ها بر اين دو كتاب، وجود مطالب اضاىف است كه در اين دو كتاب از آن مطالب خربى َجله جهات برترى و تفوق آن

كه اعجاز ابيد در مقام حتدى و معارض آورده شود و گواه بر صدق ادعاى نبوتو   و اثنيا: يكى از آن شرايط اين بود نيست.

پيامربى ابشد و يكى ديگر از شرايط اعجاز اين است  كه خارج از قوانني طبيعت ابشد و در دو كتاب انمربه هيچ يك از اين 

                                                                                                           دو شرط فوق وجود ندارد.

                                                                                                                علل انصراف از معارضه اب قرآن

را نياوردند، بدين جهت نبود كه از آوردن مثل آن عاجز و  اعراب كه اب قرآن به مقام معارضه نيامدند و مانند آن :6اشكال 

انتوان ابشند، بلكه عدم معارضه عرب اب قرآن علل و عوامل گوانگون ديگى داشت.از َجله اين كه مسلماانن در عصر پيامرب 

پرست را از عراب بتو دوران خلفا از قدرت و نريوى عظيمى برخوردار بودند. ترس از مهني نريو و قدرت مسلماانن بود كه ا
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                                                                                                                  داشت.العملى در برابر آن ابز مىمعارضه اب قرآن و از هر گونه عكس

كه در مكه بوده، هنوز از شوكت و عظمت اسالم خربى پيامرب )ص( مردم را هنگامى به مبارزه قرآن دعوت منود   -1اپسخ:

نبود و اسالم قدرت و نريوىي نداشت وىل دمشنان قرآن، از نفوذ و قدرت كامل برخوردار بودند، اب اين حال حىت يك نفر از 

به آن خوف و ترسى كه معرتض در گفتارش  -2 فصيحان عرب نتوانست، قدم به ميدان مبارزه و معارضه اب قرآن بگذارد.

گاه مانع از اين نبود كه كفار و غري معتقدين به قرآن كفر و عداوت خويش را در برابر اسالم و قرآن اشاره منوده است، هيچ

اظهار منايند و عقيده و انديشه خود را برمال سازند زيرا اهل كتاب در ميان مسلماانن در جزيرة العرب و نقاط ديگر از 

رخوردار بودند و از اين جهات فرقى اب مسلماانن نداشتند، خمصوصا در دوران خالفت امري آسايش و امن و آزادى كامل ب

                                             مؤمنان )ع( كه بر عدل و داد استوار بوده و دوست و دمشن بر عدالت و بر فضل و علمش اعرتاف داشتند.

                                                                                                                  تناسب تدوين قرآن اب اعجاز آن

آورى كند، به عمرو زيد بن اثبت دستور داد كه در  خواست، قرآن را َجع: در اتريخ آمده است كه وقىت ابو بكر مى:7اشكال 

ر بر قرآن بودنش شهادت دادند، بنويسند و بدين صورت قرآن را َجع آورى كنند. كنار در مسجد بنشينند و هرچه را كه دو نف

اين مطلب دليل آن است كه قرآن معجزه و خارق العاده نيست زيرا اگر معجزه بود، مهان خارق العاده بودنش گواه بر اعجاز 

                                 دت ديگران نداشت.شد و حاجىت به شهاگرديد و بر مهني مبنا و اساس َجع آورى مىو قرآن بودنش مى

تك كلماتش، بنابراين امكان داشت كه در معجزه بودن قرآن در بالغت، روش و اسلوب آن است، نه در تك -1اپسخ:

بر فرض  -اى عارض گردد و شهادت دو نفرهنگام َجع آورى قرآن در كم و زايد بودن بعضى از كلمات آن، شك و شبهه

عالوه بر آن، عاجز بودن بشر از آوردن يك  -2 براى بر طرف ساخنت اين نوع شبهات بوده است. -بودن اين جراينصحيح 

اى از قرآن عاجز و انتوان گردد زيرا آوردن يك آيه براى بشر سوره از قرآن مستلزم اين نيست كه حىت از آوردن َجله و اي آيه

سخن از يك آيه به اند و قرآن هم در مقام مبارزه طلىببودن آن را ادعا ننموده شايد امكان پذير ابشد و مسلماانن نيز حمال

ميان نياورده، در مقام معارضه حداقل آوردن يك سوره را پيشنهاد منوده است.بنابراين، شهادت دو نفر احتمال ساختگى را از 

را بر شهادت دو نفر صحاىب مستند از طرف ديگر، اخبارى كه تدوين قرآن  -3سازد.تك آايت قرآن بر طرف مىتك

تواند در اين گونه موارد مهم، دليل و مدركى به مشار ابشند و منىها خرب واحد مىسازد، به حد تواتر نرسيده است و مهه آنمى

                                                                                                                                      آيد.
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توان اب قرآن معارضه به مثل كرد و مانند آن را آورد.او براى اثبات  گويد: مىصاحب كتاب حسن االجياز مى8:اشكال 

گفتارش َجالتى را كه از خود قرآن اقتباس منوده، بعضى الفاظش را تغيري داده و ذكر منوده است و از اين طريق ارج و ارزش 

                                                                               معلوماتش را ظاهر ساخته، حدود اطالعات خويش را نسبت به فنون فصاحت و بالغت روشن كرده است.

يد كند و تنها معناى معارضه اين نيست كه شخصى در مقام معارضه اب يك كالم فصيح از اسلوب و تركيب آن، تقل اپسخ:

بعضى از الفاظ و كلمات آن را تغيري دهد و كالم ديگرى از آن بسازد و انم اين عمل را معارضه بگذارد اگر معناى معارضه 

ترين راهى بود براى اعراىب كه اب پيامرب )ص( معاصر بودند، وىل چون توان اب هر كالمى معارضه منود و اين آساناين ابشد، مى

كردند، اين بود كه زير ابر معارضه اب قرآن نرفتند و بر عجز معارضه آشنا بودند و رموز بالغت قرآن را درك مى ها اب اسلوبآن

                                       اى اميان آوردند و عده ديگرى آن را به سحر و جادو نسبت داده، و انتواىن خويش اعرتاف منودند؛ عده

                                                                                                               م بر معجزات ديگر پيامربانامتيازات پيامرب اسال

اند اب آانن شريك بوده، آن چه معجزه پيامرب، منحصر به قرآن جميد نيست بلكه رسول خدا در متام معجزاتى كه پيامربان داشته

اند، او نيز آورده است، وىل معجزه قرآن اختصاص به آن حضرت دارد و امتيازى است كه ساير انبيا ه انبياى گذشته آوردهرا ك

                                                                                                                    ابشنداز آن برخوردار منى

اند اين مسلماانن درابره معجزاتى كه از پيامرب اسالم صادر شده است رواايت متواتر و فراواىن نقل كرده« بار متواتراخ» -1

اخبار از دو امتياز بزرگ و قابل توجه برخوردار است كه اخبار اهل كتاب در معجزات پيامربان گذشته، آن دو امتياز را دارا 

                                                                                                                                ابشد:منى

تر و  اى كه زمانش نزديكتر است و هر حادثهاخبار معجزات پيامرب اسالم به زمان صدورش نزديك«: نزديكى زمان» -الف

                                                                   ترخواهد بود.تر و سهلسانتر ابشد، حتصيل علم و يقني به وقوع آن، آكواته

اخبار معجزات پيامرب اسالم انقالن و راواين كثري و فراواىن دارد زيرا اصحاب و ايران رسول خدا كه «: تواتر و كثرت نقل»ب: 

                                       اسرائيل و پريوان حضرت مسيح بودند تر از بىنديدند، هزاران ابر بيشمعجزات او را مى

پيامرب اسالم معجزات زايدى را براى انبياى گذشته اثبات منوده و ظهور اين معجزات را در دست «: اقتضاى افضليت» -2

                                       ان معرىف منوده است.ها افضل و برتر مشرده، خامت پيامرب آانن أتييد كرده است، آن گاه خود را از مهه آن

َب هِبَا اأْلَوهُلوَن َو آتَ ْينا ََثُوَد النهاَقَة ُمْبِصرًَة َفظَ )                    (َلُموا هِبا َو ما نُ ْرِسُل اِبْْلايِت ِإاله ََتْوِيفاً.َو ما َمَنَعنا أَْن نُ ْرِسَل اِبْْلايِت ِإاله أَْن َكذه
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كند، آايت ها را انكار مىبوده و منظور از اين آايت كه قرآن وقوع آن« الف و الم عهدى»در كلمه اْلايت « الف و الم»)

) معجزات گرديد.خمصوص و معيىن بوده است كه از طرف مشركني براى ايذاى پيامرب و از روى هوا و هوس درخواست مى

                                                                                                                   اقرتاحى(               

معناى درخواست معجزه اين است كه در صورت نشان دادن معجزه پيشنهادى، پيامرب را تصديق كند و اگر پس از آوردن 

در واقع او را مسخره منوده، مهان معجزه را كه خودش پيشنهاد منوده بود، مورد استهزا مهان معجزه ابز پيامرب را تكذيب منايد، 

قرار داده است و اين خود، هم موجب عذاب اخروى خواهد بود و هم عذاب دنيوى.چون معجزات درخواسىت در صورت 

و اعالم خطر انميده « َتويفى معجزات»شد، خداوند در آخر مهان آيه اين گونه معجزات را انكار موجب عذاب دنيوى مى

اى اعالم خطر و براى ترساندن نيست، بلكه گروهى از معجزات، مانند معجزات ابتداىي، وسيله رمحت است و گرنه هر معجزه

 و هدايت بندگان و در جهت روشن كردن مسري آانن است.

م است و جز اين ه ام ايفتهبه وسيله قرآن اجن دى و مبارزه طلىب پيامرب براى عموم افراد بشر از ميان معجزاتش، تنهاحت -1

آن است و ساير حصر به قر از منخواهد و چنني اعجتواند ابشد زيرا نبوت جاوداىن و جهاىن، معجزه جاوداىن و جهاىن مىمنى

                                                                                                         معجزات، جاوداىن و جهاىن نيست.

اتبع  -اعجاز سئلهماز َجله در  -وردن معجزه در اختيار پيامرب نيست، بلكه او فقط مست رسالت دارد و در متام امورآ -2

 د.اذن و فرمان خداوند است، حىت پيشنهاد و درخواست مردم نيز در آوردن معجزه أتثريى ندار 

اَعُة َو انْ ) . يَ َرْوا آيَةً َشقه اْلَقَمُر* َو ِإْن اقْ رَتََبِت السه  قالُوا َلْن نُ ْؤِمَن َحىته نُ ْؤتى آيَةٌ  َو ِإذا جاَءتْ ُهمْ  ()  يُ ْعرُِضوا َو يَ ُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ

. نه آيه قرآىن زيرا  ابشدمىآايت تكويىن و معجزات كه در اين آايت به كار رفته، « آيه»منظور از واژه ( ِمْثَل ما أُوِتَ ُرُسُل اَّللِه

رفت، در صورتى كه در آيه اوىل به شكافنت ماه تصريح شده به كار مى« شنيدن»اگر منظور آيه قرآىن بود، در مورد آن، كلمه 

ها آمده است و مهه اين« آمدن»به كار رفته و در آيه سومى هم كلمه « ديدن»است و پشت سر آن در آيه دومى نيز كلمه 

                                                                                     آيه تكويىن سازش دارد نه اب آيه قرآىن. اب معجزه و

                                                                                                                 گانههاى هفتعدم تواتر قرائت

رسد كه به خود رسول خدا )ص( مى گانه، به طور تواترهاى هفتاى از دانشمندان اهل سنت، معتقدند كه مهه قرائتعده
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ها خوانده است.وىل عقيده معروف در ميان شيعه اين است كه اين قرائتگانه مىهاى هفتپيامرب اسالم قرآن را اب اين قرائت

ها يك نوع اجتهاد از طرف خود ها به پيامرب قطعى نيست بلكه بعضى از قرائتو انتساب آنبه طور متواتر نقل شده است 

اى از از پيامرب اسالم نقل شده است نه به طور تواتر و اين نظريه را عده« خرب واحد»بوده، اپره ديگر هم به صورت  قاراين

                                                                                          اند. حمققني و دانشمندان اهل سنت نيز پذيرفته

زيرا متواتر بودن قرآن دليل بر   اى وجود ندارد.ترين ارتباط و مالزمهها، كوچكميان متواتر بودن آايت قرآن اب متواتر بودن قرائت

                                      تواند ابشد ها دليل بر عدم تواتر آايت قرآن منىها نيست، چنان كه داليل نفى تواتر قرائتتواتر قرائت

چگونگى قرائت آن را،  كند نه متواتر بودنامهيت دادن مسلماانن به قرآن جميد، متواتر بودن خود قرآن را اثبت مى نکته 

اى از قاراين مبتىن بر اجتهاد و اي بر مساع و شنيدن از ديگران بود گرچه از يك نفر خمصوصا اين كه قرائت قرآن در ميان عده

بود   224متوفاى  ها را در يك كتاب َجع آورى منود، ابو عبيد قاسم بن سالماولني شخص مورد اعتمادى كه قرائت     ابشد.

 ها را اب مهان هفت قرائت معروف، ؛ در بيست و پنج قرائت خالصه منود، رائتكه مهه ق

ها را نيز اثبت منايد زيرا احتمال دارد كه ها اثبت نيست ات داليل اثبات حجيت خرب واحد حجيت آنقرائت اين روايت بودن

مل آمده است. گروه كثريى از علماى شيعه و ها يك نوع اجتهاد و اظهار عقيده ابشد كه از انحيه خود قاراين به عاين قرائت

مقتضاى قاعده اوىل اين است  ولی  ابشد.هاى هفت گانه جايز و صحيح مىسىن معتقدند كه مناز خواندن اب هر يك از قرائت

كه اب هر قرائىت نتوان مناز خواند مگر اين كه آن قرائت از انحيه خود پيامرب و اي از انحيه ائمه معصومني اثبت شود زيرا آن 

                                                                                 ابشد، خواندن قرآن است. چه كه در مناز واجب مى

هاىي كه در زمان ائمه معروف بود، در مناز كفايت نظر ما: و اما از نظر ائمه معصومني )ع(، خواندن مناز اب هر يك از قرائت

مهان طور كه ايد  »گفتند: منودند و مىها أتييد مىشان را در خواندن مناز اب هر يك از آن  قرائتكند زيرا آانن شيعيانمى

                                                                                                                                         « وانيد.ايد، خبگرفته

هاى هفت گانه و ده گانه معنا و مفهومى ندارد بلكه اب هر قرائىت منحصر منودن جواز صحت مناز تنها به قرائتخالصه :

توان مناز را به جاى آورد وىل اب اين شرط كه آن قرائت شاذ و غري معروف و اي جعلى و ساختگى نباشد و به وسيله افرادى  مى

                                                        و اثقت و اعتبار آانن در نزد هيچ يك از علما اثبت نشده است، نقل نشود. كه

گفت كه: قرآن گانه اب آن چه از عمر نقل شده است، منافات دارد كه او مىگانه به لغات هفتهفتأتويل منودن حروف 
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                                                                                                   انزل شده است. « مضر»تنها اب لغت 

                                                                                                              وجوه اختالف در قراائت است، گانه مهان : منظور از حروف هفتزرقاىن

ابشد كه ممكن است در يك هاى خمتلف مىها انزل شده است، هلجهگانه كه قرآن بر طبق آننظور از حروف هفترافعى : م

                                                                                                                 ته ابشد.لفظ وجود داش

گانه معنا و مفهوم صحيحى ندارد؛ بنابراين ابيد روايىت كه در اين مورد نقل خالصه حبث اين كه: نزول قرآن اب حروف هفت

وصا اب توجه به رواايتى كه اين گروه رواايت را تكذيب منوده، انزل شدن قرآن را اب يك حرف و شده است، كنار گذاشت، خمص

        سازند.كنند و اين مهه اختالفات را كه در قرائت قرآن وجود دارد، به خود راواين و قاراين قرآن مستند مىيك روش أتييد مى

                                                                                                                        حتريف چيست؟

اش استعمال شود، اين اى از مورد خود تغيري داده شود و در غري مورد و معناى واقعى: اگر چيزى اي كلمهحتريف در معنا -

َعْن  ُُيَرُِّفوَن اْلَكِلمَ ِمَن الهِذيَن هاُدوا مهني معنا آمده است: انمند چنان كه حتريف در آيه شريفه ذيل بهعمل را نوعى حتريف مى

                                                                                                                                   َمواِضِعِه.

دانند، حتريف به معناى زايدت اي ىن كه تنها قرآن موجود را قطعى و متواتر مىعقيده ما و به عقيده متام كساآيت اَّلل خويی : 

هاى حتريف ايفته سوزانده شده، هاى صدر اسالم راه داشته است وىل در عصر عثمان كه قرآننقصان كلمه در بعضى از قرآن

 و حمفوظ بود، در دست مسلماانن ابقى قهرا حتريف به آن معىن نيز از ميان رفت و تنها قرآىن كه از زايدت و نقصان خاىل

 ماند.

. قرآىن  به معناى كم شدن قسمىت از آايت قرآن هرگز رخ نداده استاست كه حتريف معروف و مشهور در ميان مسلماانن اين 

                                                            كه فعال در دست مسلمني است، عينا مهان قرآن است كه بر پيامرب )ص( انزل شده است.

                 اطالع و ظاهربني اهل سنت نسبت داده است.مرحوم طربسى در جممع البيان قول به حتريف را به حشويّه و افراد ىب

 آورى منود، ابوگويد: ابن اشته در كتاب املصاحف از ليث بن سعد چنني آورده است: اول كسى كه قرآن را َجعسيوطى مى

بكر بود و زيد براى وى نوشت: عمر نيز آيه رجم را آورد ات در قرآن ضبط شود وىل چون تنها بود، شاهد و گواهى بر آيه 

                                                                                              بودن آن نداشت، زيد نپذيرفت و ضبطش نكرد

 از عمر بن خطاب نقل منوده كه قرآن داراى يك ميليون و بيست و هفت هزار حرفموثق و مورد اعتماد طرباىن اب سند 
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                                                        رسد و بنابراين روايت، بيش از دو ثلث قرآن از بني رفته است.است. در حاىل كه قرآن موجود به يك سوم آن هم منى

                                                 ابشدوت قسمىت از آايت قرآن و اسقاط آن از قرائت عينا مهان حتريف و تنقيص قرآن مىنسخ تال

به عقيده متام دانشمندان، قرآن اب خرب واحد قابل نسخ نيست بلكه به عقيده گروهى از علما مانند شافعى و پريوان وى و آانن  

و بنا به نقلى، امحد بن حنبل نيز بر  ابشدنسخ قرآن اب سنت و اخبار قطعى نيز جايز منىكنند، آن پريوى مىكه از ظاهر قر 

گويند چنني جرايىن دانند وىل مىآور جايز مىمهني عقيده بوده است و گروهى ديگر، گرچه نسخ قرآن را اب اخبار متواتر و يقني

                                                                                                                                                                                        به وقوع نپيوسته است.

                                                                                                                      آايت داّل بر عدم حتريف قرآن

حتريف به معناى تنقيص و اسقاط قسمىت از آايت اصال راهى به قرآن ندارد و حتريف بدين معىن از نظر قرآن مردود است و ما 

                                                                                 آورمي:ريزد، در اين جا مىبعضى از آن آايت را كه اساس و شالوده عقيده به حتريف را درهم مى

َخْلِفِه َو إِنهُه َلِكتاٌب َعزِيٌز. ال ََيْتِيِه اْلباِطُل ِمْن بَ نْيِ يََدْيِه َو ال ِمْن ) آيه دوم:  (ِإانه ََنُْن نَ زهْلَنا الذِّْكَر َو ِإانه لَُه حَلاِفظُوَن.)     آيه اول:

يدٍ     (تَ ْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِ

                                                                 است كه از رسول خدا نقل شده است.« ثقلني»دومني دليل بر عدم حتريف، رواايت و اخبار 

قرآن متسك جويد و از آن پريوى كند زيرا در : قائل شدن به حتريف قرآن مستلزم اين است كه امت اسالمى نتواند به نکته 

صورت حتريف، قسمىت از قرآن از بني رفته و از حجيت و مدرك بودن ساقط شده است، در صورتى كه وجوب تبعيت از قرآن 

                                                                                                          و متسك به آن كه صريح اخبار ثقلني است ات روز قيامت ابقى و اپبرجاست.

دانند، در صورتى كه آايت كساىن كه قائل به حتريفند، اكثر آانن حتريف را تنها در آايت مربوط به حبث واليت و مشابه آن مى

به هيچ وجه قابل حتريف نبوده،  «ثقلني»واليت نيز الزم التمسك و الزم التبعية است و آايت الزم التمسك هم طبق اخبار 

                                                                                                                           ابشد.مهان طور كه توضيح داده شد، از حتريف و تغيري مصون و حمفوظ مى

از حجيت و مدركيت ساقط شود و در اين صورت به معناى ظاهرى آن استناد و نتيجه عقيده به حتريف: اين است كه قرآن 

                                                                                                                    ابشد.متسك منودن، صحيح منى

هاى قرآن موجود را واجب دانسته و خواندن آن را به وره كامل از سورهائمه )ع( در منازها بعد از سوره محد، خواندن يك س

ترين احتمال تقيه به آن راه ندارد و اين حكم و دستور، اي از زمان خود رسول اند، دستورى كه كوچكپريوانشان دستور داده
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ابشد، در واقع نسخ در احكام مىاكرم )ص( بوده است و اي بعد از وى به وسيله ائمه صادر شده است وىل احتمال دوم كه 

ماند درست نيست زيرا بعد از رسول خدا )ص( هيچ حكمى نسخ نگرديده، تغيريى در احكام واقع نشده است.بنابراين مى

احتمال اول كه از زمان خود رسول خدا )ص( خواندن يك سوره كامل در مناز واجب بوده است و عمل كردن به اين حكم 

هاى حتريف نشده براى خواندن در مناز ه قرآن حتريف نشده ابشد ودر صورت حتريف نيز ابيد سورهدر صورتى درست است ك

هاى قرآن در مناز شد ات سوره كامل در مناز خوانده شود. در صورتى كه چنني تعييىن وجود ندارد و خواندن متام سورهتعيني مى

  قرآن است.جتويز شده است و اين خود نشانگر شّق او يعىن عدم حتريف 

 داليل طرفداران حتريف قرآن و اپسخ آن

 قرآن امري مؤمنان )ع( -2 ريف تورات و اجنيلحت -1

ابشد، گرفته شده كه به معناى رجوع كردن و گرداندن مى« أول»و از ريشه « تفعيل»مصدر است، از ابب « أتويل»كلمه 

به معناى نتيجه و عاقبت يك امر و آن چه كه برگشت كار به آن خواهد بود، استعمال « أتويل»هم كلمه  است. گاهى

ذِلَك أَتِْويُل )  (يُ َعلُِّمَك ِمْن أَتِْويِل اأْلَحاِديِث. )فرمايد:شود، چنان كه در آايت ذيل به مهني معىن آمده است كه خداوند مىمى

                                                                                                                (اً.ما ََلْ َتْسِطْع َعَلْيِه َصربْ 

ابشد و كلمه تنزيل گاهى كه به معناى فرود آمدن و فرو فرستادن مى« نزول»است، از ريشه « تفعيل»مصدر ابب « تنزيل»

شود و اب در نظر گرفنت مهني معىن است كه در اكثر آايت قرآن منظور از تنزيل استعمال مىدر خود آن چه انزل شده است، 

ُروَن.*ِف ِكتاٍب َمْكُنونٍ *إِنهُه لَُقْرآٌن َكرمٌِي.) ابشد، مانند:خود قرآن مى ُه ِإاله اْلُمَطهه                                        (تَ ْنزِيٌل ِمْن َربِّ اْلعاَلِمنَي. ال مَيَسُّ

                                                                                                                                        رواايت حتريف -3

بلكه به معناى  ها به معناى حتريف و تغيري الفاظ قرآن و اسقاط بعضى از آايت و َجالت آن نيستحتريف در اين روايت

وهم است و اين عمل خود يك نوع حتريف است  تغيرياتى است كه در اثر اختالف قاراين در چگونگى قرائت به وجود آمده

ابشد نه به معناى اسقاط آايت قرآن و تغيري دادن كلمات تغيري دادن مفهوم قرآن و تصرف در تفسري آن مىچنني به معنای 

آن زيرا تصرف و اجتهاد در معناى قرآن نيز يك نوع حتريف است كه به قرآن راه ايفته است و دمشنان اهل بيت پيامرب اب اين  
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ن انزل شده است، به معناهاى ديگر و خالف واقع تفسري و أتويل كنند، اند، آايتى را كه در عظمت آانگونه حتريف توانسته

 دمشىن و عداوت خودشان را به كار برده و از مقام و عظمت خاندان نبوت بكاهند. 

                                                                           . ها ايد شده است، َجع آورى كتىب است نه حفظىمنظور از َجع آورى كه در روايت

سلماانن و اب مو افكار  رخيىاتحقايق مسلم كند، اب از پيامرب مستند مى هاى بعدآورى قرآن را به دورانهر روايىت كه َجع

ها ه اينخمالف مه بلكه ترين سازشى نداردها مطلب ديگر، كوچكاحتياج و نگرش خاص مسلماانن نسبت به قرآن و اب ده

                                                                                                                                        د.ابشمى

، كندگش نقل مىمادر بزر  يع ازگويد: فضل بن دكني چنني آورده است كه وليد فرزند عبد اَّلّل بن َجابن سعد در طبقات مى

گفت: هنگامى كه انميد، مىد مىآورى كرده بود و رسول خدا او را شهيمتام قرآن را َجع عبد اَّلّل بن حارث دخرت ام ورقه

نم و در اين ا حركت كمشه اب كرد، عرضه داشتم اي رسول اَّلّل! به من نيز اجازه بدهيد كرسول خدا به جنگ بدر حركت مى

ت عنايت اجر شهاد وداش را به عهده بگريم ات خداوند به من نيز اپ جنگ مداوا و معاْله رزمندگان و جمروحان جنگى

كند: ما در حضور مى ت نقلفرمايد. رسول خدا در اپسخ من فرمود: خدا براى تو شهادت را آماده كرده است.زيد بن اثب

                                                كردمي.ىآورى مهاى پراكنده در يك جا تدوين و َجعها و ورق اپرهپيغمرب بودمي و قرآن را از روى رقعه

هاى ا در كتابر  آن گويد: اين حديث بنا به شرط شيخني )خبارى و مسلم( صحيح است وىلحاكم در ذيل اين حديث مى

ود رسول خر دوران رآن دقگويد: به هر حال اين حديث دليل روشىن است بر اين كه مهه گاه مىاند، آنخويش نقل نكرده

 آورى شده بود.خدا َجع

شود مگر از راه گويند: قرآن بودن هيچ سخىن اثبت منىمسلماانن در دو مسئله اتفاق نظر و اَجاع دارند؛ يكى اين كه مى

انشمندان مانند ابن حجر، گويند: زايدتى به قرآن راه نيافته است بعضى از دآور، دوم اين كه مىهاى پياپى و يقنيتواتر و نقل

ها اب اين  اند.اين روايتأتويل و تفسري كرده« حفظ كردن قرآن»و  -« كتابت»آمده، به تدوين  را كه در رواايت « شهادت»

آيد كه ها چنني بر مىها چاره ديگرى نيست زيرا از اين روايتابشند و به جز دور انداخنت آنگونه أتويالت قابل پذيرش منى

                                                                              گرديد آورى مىرآن از راه غري تواتر نيز پذيرفته شده و در قرآن َجعآايت ق

اساس كه اب قرآن، آورى قرآن به خلفا و دوران بعد از پيامرب امرى است موهوم و پندارى است غلط و ىبنسبت دادن َجع



16 
 

                           ابشد ، بلكه قرآن در دوران خود پيامرب و به دستور و نظارت وى اجنام گرفته است.اَجاع و عقل خمالف مىسنت، 

آورى كرده است، كيفيت آن به شكلى كه در اين رواايت اگر بر فرض، قبول كنيم كه قرآن را ابو بكر در دوران خالفتش َجع

هاى آورى قرآن بر اپيه قطع و يقني استوار بود، يعىن آايت قرآن در اثر تواتر و نقلت، زيرا َجعآمده است، مسلما دروغ اس

ها ها و سينهآور در ميان مسلماانن، معروف و شناخته شده بود و مهان آايت قطعى و شناخته شده كه در دلفراوان و يقني

                                                       آورى شد.ورده شده و در يك جا َجعها انس و آشناىي داشتند، در قرآن آبود و مسلماانن اب آن

ها و آايت قرآن را در يك مصحف تدوين  آورى كرده است، وىل نه به آن معىن كه سورهدر دوران خويش قرآن را َجع عثمان

متام مسلماانن را در قرائت يك قارى خمصوص، ىن كه او كند و از پراكندگى به صورت جمموعه واحد در بياورد، بلكه بدين مع

هاى ديگر را كه اب آن قرائت مورد نظر موافق نبود، سوزاند و به متام بالد و شهرها نوشت كه و متام قرآن َجع و متحد منود

توحيد »آن را در اصطالح ها را بسوزانند و بدين وسيله مسلماانن را از هر گونه اختالف قرائت َّنى و منع منود كه چنني قرآن

هاست كه به چه درابره اين موضوع سبب ايراد و انتقاد از عثمان شده است، مسئله سوزاندن قرآنانمند.آنمى« املصاحف

                                           .(« حرّاق املصاحف» )وسيله خود او صورت گرفته و به مردم شهرها نيز اين دستور را صادر كرده است.

 حجيت و مدركيتگوييم:ظواهر قرآن انمند، اين است كه مىمى« حجيت ظواهر قرآن»مبنا قرار دادن معناى ظاهرى قرآن را 

توانيم در موارد خمتلف به معناى ظاهرى آن تكيه كرده، آن را مستقال مورد عمل قرار دهيم و در گفتار و نظرايت دارد و ما مى

                                         ابشد.ن متسك جوييم زيرا ظواهر قرآن براى عموم مردم حجت و مدرك مىهاى خويش به آو استدالل

                                                                                                                                          نظريه حجّيت ظواهر قرآن داليل 

                                                                                                                                                                  قرآن كتاب مردم است -1

                                                                                                                                                               قرآن دليل نبوت است -2

ترين مرجع قرآن بزرگ -3

                                                                                                                              )حديث ثقلني(مسلماَّناست

قرآن معيار شناخت رواايت  -4

                                                                                                                                                 است

مه )ع( اب ظواهر قرآن ائ -5

كردنداستدالل مى

از مسئله دليل نبوت بودن قرآن و از اين كه قرآن وسيله حتدى و مبارزه طلىب اب دمشنان اسالم و معجزه پيامرب بود، چنني بر 

                                                                 ،فهميدندآيد كه عموم عرب و اهل زابن، معاىن آن را به سادگى مىمى

بنابراين، فهم و شناخت واقعى و كامل قرآن و آايتش و پى بردن به حقيقت آن و أتويالتش اختصاص به اولياى خاص و 

                                                                                                                                    بندگان ممتاز خدا دارد و ديگران هبره و نصيىب در آن ندارند.
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تفسري به معناى برداشنت پرده اهبام و نشان دادن معناهاى غري ظاهرى لفظ است، تكيه به معناى ظاهرى لفظ را تفسري 

 عمق و حقيقت آن منااين شود. انمند، زيرا در معناى ظاهرى اهبامى نيست ات اب به كار بردن تفسري پرده اهبام ابال رود ومنى

تفسري به رأى ممنوع و حرام، اين است كه كسى بدون مراجعه به اهل بيت و بدون استمداد از  امام صادق )ع(  از منظور 

گفتار آانن و اهلام گرفنت از افكارشان، مستقال از روى قرآن به دخلواه خود فتوا و حكمى از احكام اهلى را صادر كند، در 

رسول خدا عرتت و اهل بيتش را پشتوانه و مهدوش قرآن معرىف كرده است و مردم ابيد در اين گونه موارد به آانن  صورتى كه

                                                                           مراجعه كنند و از آانن اهلام و روشناىي بگريند و هدايت شوند.

                                                                                                                                       معناى نسخ

                                                                                              رسانده است. 138. ابو بكر َناس در كتاب الناسخ و املنسوخ تعداد اين آايت را به 

                                                                                                                              نسخ در لغت

نيز از « انتساخ»و « تنساخاس»هاى معروف نسخ در لغت به معناى نوشنت چيزى است از روى نوشته ديگر و اشتقاق كلمه

و از بني بردن هم به كار رفته است، چنان  « ازاله« »تغيري»و « نقل»مهان ماده و به مهان معىن است.نسخ در لغت به معناى 

در ميان صحابه رسول خدا )ص( و « نسخ»يعىن آفتاب، سايه را از بني برد و « نسخت الّشمس الّظلّ »گويند: كه مى

اى بر  شده است و به خمّصص و مقّيد و هر آن چه استثنا و تبصرهتر در مهني معىن استعمال مىى بعد بيشهامسلماانن دوران

                                     برند.ها در واقع حكم را تغيري داده و از بني مىگفتند زيرا اينكليات و عمومات ابشد، انسخ مى

 نسخ در اصطالح

احكام علما و دانشمندان ديىن اب اهلام از معناى لغوى آن، عبارت است از برداشته شدن حكمى از نسخ در اصطالح خاص 

                             مّدت آن، يعىن تغيري ايفنت حكم چيزى اي سپرى شدن وقت و دوران آن حكم. اثر سپرى شدن وقت ودر  اثبت ديىن

« نسخ»قانونگذارى به طور كلى برداشته شود و اين نوع تغيري حكم را حكم اثبت اب وجود موضوعش در مرحله تشريع و 

                                                                                                                            انمند.مى

                                                                                                                                نسخ در احكام

بلكه ممكن است كه حكمى از احكام اهلى كه در  نسخ در احكام حمال نيستبنا به عقيده متام عقال و دانشمندان اسالمى 

و حكم ديگرى جايگزين آن شود. وىل يهوداين و  مرحله تشريع و قانونگذارى تعيني شده بود، برداشته شود و تغيري پيدا كند
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                                     گويند: نسخ در احكام خدا حمال است و امكان پذير نيست مسيحيان اب اين نظريه خمالفند و مى

رى در كار شود گاهى هدف از تشريع آن اجرا شدن آن حكم نيست بلكه منظور ديگحكمى كه از طرف خداوند تشريع مى

و اي امتام حجت و امثال آن كه در اين گونه موارد جز امتحان هدف ديگرى در ميان  آزمايش و امتحان افراداست، مانند 

ترين اشكال و حمذورى ندارد، زيرا هر يك از اين دو حكم و حالت يعىن تكليف و نيست و نسخ در اين گونه موارد كوچك

داراى حكمت و مصلحت بوده است و يك چنني نسخى مستلزم خالف حكمت اي برداشنت تكليف، هر دو در جاى خود 

                                                                        انشى از بدا و عدم اطالع از حكمت نيست ات درابره خداوند حمال ابشد.

وده و سپرى شدن دوران آن، بعدا به عنوان نسخ اعالن نسخ شرعى به اين معىن است كه مدت حكم از اول موقت و حمدود ب

                                               ابشد پذير مىشود و نسخ به اين معىن هيچ اشكال و حمذورى ندارد و قطعا امكانمى

رار و مهيشگى بودن شريعت حضرت دانند و در نتيجه به استمپريوان تورات و اجنيل، نسخ را در قوانني و احكام اهلى حمال مى

                                                                                                             ابشند موسى )ع( معتقد مى

دين مقدس اسالم تر احكام شرايع و اداين گذشته اب احكام در ميان مسلماانن در مورد وقوع نسخ اختالىف نيست زيرا بيش

نسخ شده است و مهچنني در خود دين اسالم نيز قسمىت از احكام نسخ شده و به جاى آن احكام ديگرى وضع گرديده 

                                                                                                                                        است.

                                                                                                          نسخ در تالوت نه در حكم -1

ها در ميان مسلماانن جارى و مورد عمل شود، وىل حكم آنگويند: آايتى وجود دارد كه در قرآن نيست و خوانده منىمى

                                        (عقيده به حتريف است  عقيده به نسخ تالوت مهان)كه در قرآن نيست.« رجم» ابشد، مانند آيهمى

                                                                                                                نسخ در تالوت و حكم -2

ها نسخ شده است و در ميان د: آايتى در قرآن وجود داشت كه اب آايت و اي عوامل ديگر، حكم آنگويناى مىعده

                               شود.ها نسخ شده و از قرآن ساقط گرديده و خوانده منىابشد و هم تالوت آنمسلماانن مورد عمل منى

                                                                                                 نسخ در حكم، نه در تالوت -3

اى از آايت قرآن نسخ شود و مفهوم آن در ميان مسلماانن واجب انگيزترين نسخ در قرآن اين است كه آيهمشهورترين و حبث

وت در قرآن ضبط شده ابشد و مانند ساير آايت العمل نباشد و اي اصال عمل منودن به مفهوم آن جايز نباشد، وىل از نظر تال
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هاى مستقلى در اين ابره پذيرند و بعضى از علما كتابقرآن، تالوت شود.اكثر دانشمندان و مفّسرين اين نوع نسخ را مى

                                                                                                                             سى اند، مانند دانشمند معروف ابو جعفر َناس و حافظ مظفر فار هايشان آوردهنگاشته، آايت انسخ و منسوخ را در كتاب

در وقوع نسخ و وجود آيه منسوخ در قرآن در بني علما اختالف وجود دارد، وىل در اصل امكان نسخ و مهچنني در وجود 

         اى از احكام اسالم در صدر اول هستند، هيچ اختالىف وجود ندارد.ن گذشته و اي انسخ اپرهآايتى كه انسخ احكام اداي

                                                                                                                                        كيفيت نسخ

هاى متواتر اي به وسيله اَجاع قطعى كه كاشف از قرآن اثبت شده است، سنت قطعى و حديث حكمى كه به وسيله -1

اين نوع نسخ عقال و نقال اشكاىل ندارد و اگر در موردى يك چنني نسخى اثبت شود، ) عقيده معصوم ابشد، نسخ شود.

                                                                          (                                                       ابيد از آن پريوى

سازد، حكمى كه به وسيله قرآن اثبت شده است، به وسيله آيه ديگرى كه انظر بر آيه منسوخ بوده و حكم آن را بيان مى -2

                                دانند ين گونه نسخ مىرا از ا« جنوى»نسخ گردد. اين نوع نسخ نيز داراى اشكال و ايرادى نيست و آيه 

حكمى كه به وسيله قرآن اثبت شده است، اب آيه ديگرى نسخ شود؛ بدين گونه كه مفهوم آيه انسخ هيچ گونه نظارت  -3

دى كه در نسبت به مفهوم آيه منسوخ نداشته ابشد و به ظاهر و به طور صريح آن را بيان نكند، بلكه تنها اختالف و تضا

شود، ما را به وجود چنني نسخ هدايت كند و انسخ بودن آيه متأخر و منسوخ بودن آيه متقدم را مفهوم اين دو مشاهده مى

 نشان دهد.

 ف را از قرآن نفىتناىف و اختال دهد كه اين گونه نسخ در قرآن وجود ندارد زيرا قرآن جميد هر نوعحتقيق و بررسى نشان مى

                                                                                                                                                    كند مى

ْم ِمْن بَ ْعِد ما اً َحَسداً ِمْن ِعْنِد أَنْ ُفِسهِ ار اِنُكْم ُكفه ْعِد ِإميْن ب َ َوده َكِثرٌي ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب َلْو يَ ُردُّوَنُكْم مِ )نسخ در آيه عفو اهل كتاب

ُ ِِبَْمرِ  َ هَلُُم احْلَقُّ فَاْعُفوا َو اْصَفُحوا َحىته ََيِْتَ اَّلله عباس و قتاده و سدى  از ابن(.109بقره/  )(ٍء َقِديٌر.ُكلِّ َشيْ    َعلىنه اَّللهَ ِه إِ تَ َبنيه

 ال اِبْلَيْوِم اْْلِخِر وَ وَن اِبَّللِه  يُ ْؤِمنُ اليَن قاتُِلوا الهذِ )      ده است و آيه سيف اين است:نقل گرديده است كه اين آيه سيف نسخ ش

ُ َو َرُسولُُه َو ال يَِديُنوَن ِديَن احْلَقِّ  توبه/  )َو ُهْم صاِغُروَن. َعْن يَدٍ  تاَب َحىته يُ ْعطُوا اْْلِْزيَةَ َن أُوتُوا اْلكِ  الهِذي ِمنَ َو ال ُُيَّرُِموَن ما َحرهَم اَّلله

29.) 
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مقوله نسخ  داگانه ازل و جفخر رازى چنني تصور كرده است كه بيان منودن وقت يك حكم موقت اب يك خرب و اي آيه مستق

دى به دائمى گر در مور ا چنني اساسى است و اپيه علمى ندارد و مهاست وىل به نظر ما اين نظريه، تصور ابطل و عقيده ىب

كم، حئمى بودن اي دا واوىل تصريح شده است، نسخ مفهومى ندارد. نسخ فقط در صورتى است كه موقت بودن بودن حكم 

ى شدن وقت آن ودن و سپر وقت ببيان و معنّي نشود، دليل مستقل ديگرى وارد شود و وضع آن را بيان و روشن سازد، يعىن م

 را مشخص كند.

شمول كلمه جهاد مشركان م مانند بداند، ابيد ملتزم گردد بر اين كه اهل كتاب همدوم: اگر كسى آيه دوم را انسخ آيه اول 

ه توحيد و بوى خدا و سا به بودند و رسول خدا )ص( مأموريت داشت كه اب آانن نيز جبنگند، بدين گونه كه خنست آانن ر 

ايز نبود مگر هل كتاب جاد اب وىل جهايكتاپرسىت دعوت كنند و اگر دعوت را نپذيرفتند آن گاه اب آانن جنگ و جهاد كنند 

ان مسلماانن فتنه و اختالف : آانن، در مي2در چند مورد، يكى اين كه: آانن ابتدا اقدام به جنگ اب مسلماانن بكنند،

تاب به مهني كاب اهل   ند حكم جهادآانن از دادن جزيه مورد قرار داد اب مسلماانن، خوددارى كنند چنان كه خداو 3بيندازند، 

افر كا به صرف  ، تنهه مورد اختصاص داشت، در غري اين موارد كه علت خاصى براى جنگ اب اهل كتاب وجود نداشتس

 ها جهاد اب آانن تشريع و جتويز نشده بود كه بعدا اب اين آيه شريفه نسخ شود.بودن آن

ديده است و د نسخ نگر ين مور احكمى در و  بنابراين در ميان اين دو آيه هيچ گونه رابطه انسخ و منسوخ بودن وجود ندارد

ست كه: اب اآيه اين  ن دوو مفهوم اي حكم هر دو آيه به جاى خود اثبت و اپبرجاست و يكى مبني و مفسر آن ديگرى است

صورت خوددارى  ز َجله دراصى اخاهل كتاب ابيد مساملت منود و نبايد اب آانن جنگيد )به مقتضاى آيه اول( مگر در موارد 

ُ ِِبَْمرِِه.ها از دادن جزيه )به مقتضاى آيه دوم(.آن منودن دستور نيست،  و «فرمان»ر اين آيه د« أمر»ز ور امنظَحىته ََيِْتَ اَّلله

و حكم « مانفر »ست نه داوند ادر آيه به معناى تقدير حتمى خ« أمر»بلكه منظور از آن تقدير و سرنوشت است. بنابراين، 

و  اب تقدير« اتيان»فته است و ابشد، تعلق ايكه به معناى آوردن و اجنام دادن مى« اتيان»اين آيه به در « أمر»اهلى زيرا:اوال: 

 و حكم.« فرمان»تر مناسبت دارد ات اب سرنوشت بيش

َ ) نسخ در آيه قبله ابن عباس گفته كه اب اين َجله نسخ (واِسٌع َعِليٌم.َو َّللِِه اْلَمْشرُِق َو اْلَمْغِرُب َفأَيْ َنما تُ َولُّوا فَ َثمه َوْجُه اَّللِه ِإنه اَّلله

هيچ ارتباطى به مسئله  فَأَيْ َنما تُ َولُّوا آيه(فَ َولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَراِم. َو َحْيُث ما ُكْنُتْم فَ َولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطرَُه.) شده است:
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 اب آايت ديگر نسخ گردد بلكه اين آيه يك حقيقت اثبت و تغيري قبله و بيان و جهت و نقطه توجه در حال مناز ندارد ات

كند كه قابل نسخ نيست و آن اين است كه خداوند در جاى معني و نقطه خاصى نيست و در انپذير اعتقادى را بيان مى

                              ست.جاهر سو و در هر نقطه و در مهه جا وجود دارد، به طورى كه به هر طرف كه رو بيفكنيد، خداوند در آن

                                                                       تواند به هر سو كه خبواهد رو كند.مسافر در منازهاى مستحب مى -

                                                           مناز واجب انسان اگر از روى اشتباه به ما بني مشرق و مغرب واقع شد، صحيح است -

                                                                                            توان به هر طرف اجنام داد.هاى قرآن را مىسجده-

                                                                              تواند مناز خبواند.شناسد، به هر سو مىكسى كه قبله را منى  -

 نسخ نشده است بلكه حكم آن اب آايت ديگر تقييد و تبصره خورده است  فَأَيْ َنما تُ َولُّوا ... خالصه گفتار اين كه:

 ثى اْلَعْبُد اِبْلَعْبِد َو اأْلُنْ وَ احْلُرُّ اِبحْلُرِّ  لىتْ اْلقَ  اي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقصاُص ِف )    نسخ در آيه قصاص

 ِفيها أَنه النهْفَس ْبنا َعَلْيِهمْ َو َكتَ )فرمايد:گويند: اين آيه به وسيله يك آيه ديگر نسخ شده است آن جا كه خداوند مىمى(.اِبأْلُنْثى

.َو السِّ  ُذنِ ْنِف َو اأْلُُذَن اِبأْلُ اِبلنهْفِس َو اْلَعنْيَ اِبْلَعنْيِ َو اأْلَْنَف اِبأْلَ  نِّ                                                                 (نه اِبلسِّ

بت و اثنظر حكم  و از آيه اول: كه نسبت نسخ به آن داده شده است، اساسا نسخ نشده و از نظر معىن واضح و روشن

 اپبرجاست.

ترين منافات و دانند، داراى مفهوم و معناى مستقلى است كه كوچكطرفداران نسخ آن را انسخ آيه اوىل مىاما آيه دوم: كه 

تشريع اصل قصاص و در بيان حكم و حدود آن آمده  خمالفىت اب مفهوم آيه اوىل ندارد ات آن را نسخ كند، زيرا آيه دوم در

ز طرف ديگر شرط قصاص را بيان كند كه قصاص ابيد از نظر است كه از يك طرف اصل قصاص را جتويز و تشريع كند و ا

                                                 قتل و اي ضرب و اي انواع ديگر تعدايت، اب اصل جنايت مساوى و به يك اندازه ابشد:

اثبت نشده است و ادعاى نسخ در  ْيُكُم اْلِقصاُص ...اي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعلَ  نتيجه مباحث گذشته اين كه: نسخ در آيه

                                         توان از حكم خدا دست برداشت. اى از فقها به وجود آمده است، وىل اب گفتار اين و آن منىاين آيه اب فتواى عده

ياُم َكما ُكِتَب َعَلى الهِذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلهُكْم تَ تهُقوَن.اي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيكُ ) نسخ در آيه صوم                                       (ُم الصِّ

ياِم الرهَفُث ِإىل َ َلُكُم اخْلَْيُط اأْلَبْ َيُض  ُأِحله َلُكْم لَْيَلَة الصِّ               ِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر.ِنساِئُكْم ... َو ُكُلوا َو اْشرَبُوا َحىته يَ َتَبنيه



22 
 

اند ات  كند كه روزه ملل گذشته اب روزه ملت اسالم در متام جهات مهانند و شبيه هم بودهآيه مورد حبث به هيچ وجه داللت منى

                                 نسخ گرديده است.گفته شود كه بعدا به وسيله آايت ديگر قسمىت از اين تشابه و خبشى از شرايط و احكام آن 

                                                                                              ( َو َعَلى الهِذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طَعاُم ِمْسِكنٍي َفَمْن َتَطوهَع َخرْياً فَ ُهَو َخرْيٌ َلُه. -) نسخ در آيه فديه

ْهَر فَ ْلَيُصْمُه.) فَ فرمايد:گويند: اين آيه نيز اب آيه بعدى نسخ گرديده است كه خداوند مىمى                                                                                                                                 (   َمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشه

آيه مورد حبث ما نسخ نگرديده است و از آايتى است كه معناى آن واضح و روشن و حكم آن اثبت و اپبرجاست و حكمى  

                         شود اب حكم كسى كه روزه ماه رمضان و اي قضاى آن بر وى واجب است، مغايرت دارد.كه از آن استفاده مى

.)    تابنسخ در آيه ازدواج اب زانن اهل ك « احصان»گويند كه: اين آيه اب آيه اى مىعده(َو ال تَ ْنِكُحوا اْلُمْشرِكاِت َحىته يُ ْؤِمنه

َو اْلُمْحَصناُت ِمَن الهِذيَن أُوُتوا اْلِكتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم ِإذا آتَ ْيُتُموُهنه ) فرمايد:نسخ گرديده است زيرا خداوند در آيه احصان مى

.  ؤلف: در هيچ يك از دو آيه نسخى وجود ندارد م( ُأُجوَرُهنه

ُدوا  ُكْم َصَدَقًة ذِلَك َخرْيٌ َلُكمْ  يََدْي جَنْوا وا بَ نْيَ دِّمُ اي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ِإذا انَجْيُتُم الرهُسوَل فَ قَ )     نسخ در آيه جنوا َو َأْطَهُر فَِإْن ََلْ جتَِ

َ َغُفوٌر َرِحيٌم. ْشَفْقُتْم أَ أَ ) ست:اديگرى نسخ گرديده و آن آيه اين  گويند كه اين آيه اب آيهاكثر علما مى(.12جمادله/  )فَِإنه اَّلله

ُ   أَِطيُعواوا الصهالَة َو آُتوا الزهكاَة وَ ُكْم َفأَِقيمُ  َعَليْ اَّللهُ  َأْن تُ َقدُِّموا بَ نْيَ يََدْي جَنْواُكْم َصَدقاٍت فَِإْذ ََلْ تَ ْفَعُلوا َو اتبَ  اَّللهَ َو َرُسوَلُه َو اَّلله

 (.13جمادله/  )َخِبرٌي ِبا تَ ْعَمُلوَن.

ابيد قبول منود كه حكم آيه اول اب آيه دوم نسخ شده است وىل ابيد توجه داشت كه اين نسخ مهان قسم اول از اقسام نسخ 

اين گونه نسخ در قرآن خاىل از  است كه آيه نسخ كننده داللت بر اين كند كه مدت حكم آيه اول سپرى شده است وقوع

                                                                                                                           اشكال است.

اين حكم براى متييز  فخر رازى از اىب مسلم نقل منوده است كه وى امتحاىن بودن اين حكم را قطعى دانسته و عقيده داشته كه

حقيقى و واقعى از مسلماانن غري واقعى و افراد منافق و دورو بوده است، بنابراين، نسخ به  -(1و تشخيص دادن مسلماانن )

                                                                                              معناى واقعى در اين حكم واقع نگرديده است.

حكم اين آيه مدت كم و كواتهى در ميان مسلماانن بوده و سپس برداشته شده است و به جز على بن اىب طالب )ع( كسى 

به حكم آن، عمل نكرده و به وسيله عمل منودن به حكم اين آيه يكى ديگر از فضائل آن حضرت آشكار شده است، اعم از 
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                                                                                                      وده است و اي يك حكم واقعى و حقيقى.اين كه اين امر و حكم، يك امر امتحاىن ب

                           است وىل بدا در افق تكوين و آفرينش. نسخ در افق تشريع و قانونگذارى، اب اين تفاوت كه بدا مهان نسخ است

                    انمند، مى« نسخ»گويند و اگر در احكام و قوانني واقع شود مى« بدا»يعىن نسخى را كه در تكوين به وقوع پيوندد 

، وىل عقيده كندها را از مرحله امكان و از اختيار و سلطه قدرت پروردگار خارج منىها، آنعلم پروردگار به موجودات و پديده

گريى از خنستني روز به ضبط و اندازه« قضا و تقدير»يهود بر خالف اين حقيقت و واقعيت است، زيرا به عقيده يهود، قلم 

                          ها جارى شده است و ديگر حمال است كه مشيت خدا بر خالف آن تعلق گريد و آن را تغيري دهد.اشياء و هسىت

                                                                                                                               يعهبدا از نظر ش

ها ابز ها و تقدير شدهشيعه درست بر عكس يهود دست خدا را به مهه گونه خلق و اجياد و حىت تغيري و تبديل در خلق شده

انمند، وىل ابيد توجه داشته ابشيد  مى« بدا»شناسند و انم اين عمل را نيز ند را به اين گونه عمليات قادر مىدانند و خداو مى

تواند به وقوع بپيوندد كه تقدير ها كه شيعه بدان معتقد است، در مواردى مىها و سرنوشتو تغيري در پديده« بدا»كه اين 

ابشد و اما مقدرات حتمى و مصوابت َّناىي از نظر شيعه هيچگونه قابل تغيري و حتمى نبوده و به تصويب َّناىي اهلى نرسيده 

                                                                                                                     تبديل و بدا بردار نيست 

شود و در علم انميده مى« علم خمزون»و اي « اّم الكتاب»و گاهى « لوح حمفوظ»علوم و تقديرات حتمى خداوند كه گاهى 

خدا مهان طور كه واقع خواهد شد، حاضر است و قابل تغيري و بدا بردار نيست، زيرا خداوند از خنستني روز به متام اشياء 

َّنايت كوچك نيز از دايره و ىب هاى جهان هسىت آگاه و داانست و در متام جهان هسىت حىت ذرّه بسيار ريزها و هسىتوپديده

                                                                                                  علم و احاطه او به دور و بريون نيست.

ه وقوع بدا در اين  شود و عقيده بانمند، واقع مىمى« لوح حمو و اثبات»بدا در علوم و تقديرات معلق و مشروط كه آن را 

اپاين اهلى حضور دارد و اب زيرا مهني بدا نيز در علم ىب گونه موارد ابدا مستلزم آن نيست كه نسبت جهل به خداوند داده شود،

گريد. بنابراين، مسئله بدا نه تنها نسبت دادن جهل به خدا نيست و اب عظمت و مقام واالى الوهيت  علم او اجنام مى

 تى ندارد ترين منافاكوچك

 


