
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


     اعجاز قرآن همایشاولین 
  ، تهران، ایران 1391اردیبهشت   13

 

1 
 

 رامون آنیسه شبهه پ یقرآن و بررس يگفتاراعجاز راست
 

  انیلید جلیحم
  ي علوم قرآنی مراغهدهکدانش درسو معلوم قرآن و حدیث  يترکد يآموختهدانش  

  

  :چکیده
ریم از نظر کی از وجوه اعجاز قرآن کبه عنوان ی» ریمکدم اختالف و تناقض در قرآن ع«بررسی موضوع 

ران این موضوع، حاصل این کي مندانشمندان علوم قرآنی و مفسران قرآن، و نقد و پاسخ به سه شبهه
ن ینیز مطرح شده و منظور از آن ا» ریمکگفتاري قرآن راست ينظریه«نوشتار است. این موضوع با عنوان 

 23ه در مدت کگویی نیست؛ با اینه در آن هیچ گونه تناقضکریم از آن رو معجزه است که قرآن کاست 
رده است. در این تحقیق همچنین کسال و در شرایط مختلف نازل شده و موضوعات گوناگونی را مطرح 

اختالفاً «در عبارت  »ثیرک«و قید » اختالف«ي ي نساء شده و مفهوم آیه و واژهسوره 82 ينگاهی به آیه
  توضیح داده شده است.» ثیراًک

  اختالف. –تناقض  ، گفتاري راست ، قرآن  ، واژه هاي کلیدي: اعجاز 
  
  

  مقدمه
 هاي خاصی نسبت بهي الهی، ویژگیاي بر حقانیت رسالت آخرین فرستادهقرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی و سند زنده

هاي خاص قرآن را با عنوان وجوه اعجاز قرآن مطرح کرده و پیرامون آنها دارد. علماي اسالمی این ویژگی پیامبران پیشینهاي کتاب
گفتاري قرآن یا عدم اختالف ي راستها عبارت است از نظریهاند؛ یکی از آن ویژگیو بر آنها استدالل کرده مباحث مفصلی ارائه داده

  پردازیم.در قرآن که در این نوشتار به شرح آن می
ي اختالف در بین آیات قرآن هاي هنگفت، سعی در ارائهاز دیرباز، برخی از مخالفان قرآن با تالش وافر خود و با خرج هزینه    

هاي اینترنت مطرح کرده است که بخشی از آن شبهات مربوط اند و در این میان یکی از آنها شبهاتی را در مورد قرآن در سایتداشته
، به ي مربوط به آنگفتاري و بررسی آیهي اعجاز راستف در مطالب آیات قرآن می باشد. در این نوشتار ضمن توضیح نظریهبه اختال

  گذاریم.ي خوانندگان گرامی میسه شبهه از شبهات مطرح شده در این زمینه پاسخ داده و داوري در این مورد را به عهده
  

  قرآن کریم گفتاريراستاعجاز 
تنوع و گستردگی مطالب در آیات قرآن، یکی از امتیازات و بلکه یکی از وجوه اعجاز قرآن، نبودن اختالف و تناقض در میان با وجود 

گفتاري قرآن کریم، قرآن از آن رو معجزه است که در آن تناقض گویی نیست و آنچه در قرآن ي راستمطالب قرآن است. طبق نظریه
سال نازل شده و حوادث گذشتگان را بارها تکرار کرده است؛  23ه است و با وجود اینکه در مدت مطرح شده، راست و درست و آموزند
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با این حال در بیان مطالب استقامت داشته و از هرگونه تناقض یا اختالف به دور است و هر یک از مطالب تکراري آن مشتمل بر 
هاي باطل و غیرمفید عاري است. قرآن در فنون معارف و علوم مزیتی حکمت آمیز است که در نوع دیگر یافت نمی شود و از حرف

 ي الهیات، وضع اصول و احکام،ي بشري، منحصر به فرد است؛ قرآن به مباحث مختلف در زمینهمتفاوت مخصوص دانشمندان برجسته
انی و زمینی پرداخته و در هاي آسمسیاست مدن، نظم اجتماعی، قواعد اخالقی، مباحث نجوم، تاریخ، جنگ، صلح و وصف پدیده

بهترین اسلوب و پایدارترین روش و رساترین بیان، هدایت، تذکر، موعظه، تهدید و انذار کرده در حالی که در تمام این مباحث هیچ 
 لغزش، سستی و اضطرابی نداشته و در بیان دلیل و برهان، کم نیاورده است. چنین امري از انسانی که در محیط جاهلی و دور از

  ).2/268؛ صدر حاج سیدجوادي، 4/133کند، ممکن نیست. (معرفت، هاي تمدن و مبناهاي فرهنگی زندگی مینشانه
 20قرآن طی مدتی بیش از «نویسد: مطرح کرده و در توضیح آن می» طریقۀ تألیفه«زرقانی این وجه از اعجاز قرآن را با عنوان     

طول زمان، به صورت پراکنده و با عباراتی منظم، هماهنگ، سازگار و منسجم و عاري از سال و متناسب با حوادث و عوامل متنوع در 
آید. اگر شخصی بدون اطالع اختالف و تفاوت نازل شده؛ آنچنان که این انسجام و وحدت و ترابط یکی از وجوه اعجاز آن به شمار می

کند که نزول قرآن پراکنده بوده است بنابراین قرآن خود از از نزول تدریجی و متفرق قرآن در آن نظر کند، به ذهنش خطور نمی
  ؛ با تلخیص)648-649(زرقانی، ». ي قادر عالم  صادر نشده استگوید که این کتاب جز از ناحیهي تألیفش مینحوه

  

  قرآن؛ امتیاز یا اعجاز گفتاريراست
گفتاري قرآن را به عنوان یکی از وجوه اعجاز قرآن انکار ي راستنظریه» تمهید االصول من جمل العلم و العمل«ي کتاب نویسنده

و أما من جعل وجه اعجازه انتفاء «نویسد: پذیرد. ایشان در این مورد میکرده و تنها آن را به عنوان یکی از فضایل و مزایاي قرآن می
ذلک وجه االعجاز فال؛ ألن الناس یتفاوتون فی االختالف عنه فانّما یمکن أن یجعل ذلک من فضائل القرآن و مزایاه؛ و اما أن یجعل 

. »انتفاء االختالف و التناقض عن کالمهم، فال یمتنع ان ینتفی ذلک کلّه عن کالم المتیقّظ المتحفّظ، فمن أین انّ ذلک خارق للعادة...
  )4/163(معرفت، 

  در نقد این نظر، بیان چند مطلب زیر ضروري به نظر می رسد:     
) و هم مطالبی را مطرح 157) که هم اُمی بوده (األعراف، 2د متعال پیامبري در میان اُمیین مبعوث کرده (الجمعه، خداون -1     

  )151کرده که کسی قبل از او به آنها آگاهی نداشته است. (البقره، 
هاي واعد اخالقی، آغاز خلقت، پدیدهدر قرآن موضوعات متفاوتی از جمله، الهیات، فلکیات، تاریخ پیشینیان، احکام شرعی، ق -2     

توان هیچگونه اختالفی در آن مطالب هستی و اسرار آن و... مطرح شده و همه این موضوعات را در کنار هم قرارداده به طوري که نمی
  یافت.
تکریم، در مکه و  نیازي، ضعف و اقتدار، تحریم وسال و در شرایط مختلف صلح و جنگ، فقر و بی 23قرآن در طول مدت  -3      

با این  شود ولیمدینه و به صورت تدریجی نازل شده در صورتی که این جریان به طور طبیعی باعث تشتّت در بیان منظم مطالب می
  شود.حال هیچ نوع ناهماهنگی و پراکندگی در قرآن کریم دیده نمی

اي بودند که نزول بوده به طوري که همیشه دنبال بهانه قرآن کریم در طول نزول در معرض نقد و انتقاد جدي مخالفان -4       
اي ) ولی قرآن کریم هیچ بهانه32شود (الفرقان، گفتند چرا قرآن یکباره نازل نمیقرآن را از جانب خداي متعال انکار کنند مثالً می

  به دست آنان نداده و در موارد متعدد به نقل شبهات آنان پرداخته و خود پاسخ داده است.
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  ي نساءسوره 82ي تفسیر آیه
أ فَال یتَدبرونَ القُرآنَ و لَو کانَ من عند «گفتاري قرآن در قرآن کریم آمده است عبارت است از: ي اعجاز راستاي که در بارهتنها آیه

بود، به طور یقین، ن، از نزد غیر خداي سبحان می) مفهوم آیه این است که اگر این قرآ82(النساء،». غَیرِ اهللاِ لَوجدوا فیه اختالفاً کثیراً
ي ذات اقدس اله است، هیچ گونه تعارض و اختالفی در آن راه یافت ولی از آنجا که از ناحیهاختالف فراوانی در بین آیاتش راه می

  )70-71اي نیز در سراسر آن به چشم می خورد. (جوادي آملی، العادهندارد؛ بلکه هماهنگی و انسجام فوق
هاي فرماید: براي اثبات اعجاز قرآن و این که این کتاب، کالم اهللا است، خوب در قرآن تدبر کنید. این کتاب، طی سالي فوق میآیه  

هاي متفاوت؛ گاهی در حال سختی و صعوبت و هاي گوناگون و در حالتهاي مختلف و در زمانمتمادي نازل شده است، در مکان
و آسانی، گاهی در جنگ و گاهی در صلح، گاه در فقر و فالکت و گاه در پیروزي و جمع غنایم جنگی، گاهی گاهی در حال سهولت 

در سفر و گاهی در حضر، گاهی در مکه و گاهی در مدینه، زمانی در برخورد با دشمنان و زمانی در رابطه با دوستان. کتابی که در 
ي کریمه از زل شود و هیچ اختالفی در آن نباشد، قطعاً معجزه است. این آیهاین شرایط گوناگون، آن هم طی بیست و چند سال نا

 آن (لَوجدوا فیه» تالی«این قیاس (لَو کانَ من عند غَیرِ اهللا) است و » مقدم«کند. طریق قیاس استثنایی، اعجاز قرآن را ثابت می
ید؛ بلکه بیننید، هر چه بیشتر تفحص کنید، نه تنها اختالفی در آن نمیفرماید: شما هر چه که در قرآن تدبر کاختالفاً کثیراً). می

الن باطل بود، بط» تالی«قیاس که وجود اختالف است، باطل است و اگر » تالی«تر می یابید. پس تر و منسجمسراسر آن را هماهنگ
  )138-139هللا است. (همان، نیز روشن می شود. یعنی قرآن کتاب بشري نیست بلکه کالم اهللا و کتاب ا» مقدم«
  

  »اختالف« يواژهتفسیر 
 ،ي نساءسوره 82ي در آیه منظور از آن لفظی است مشترك بین چند معنی، و» اختالف«نویسد: غزالی در تبیین مفهوم اختالف می

آن  رت یعنی اول و آخقرآن نیست، بلکه نفی اختالف از ذات قرآن است. چنانکه گویند این سخن مختلف اس ينفی اختالف درباره
و کالم خداوند از این اختالفات منزه است چرا که آن بر یک شیوه می باشد اول و آخرش با هم  در فصاحت به هم شباهت ندارد

  )2/378سیوطی، ».(تناسب دارند و در یک درجه است در نهایت فصاحت
ي نساء] شامل سوره 82ي [در آیه» اختالفا«ي کلمه«نویسد: دانسته و می» اختالف درونی«یکی از مفسران، منظور از اختالف را     

داند؛ چه اختالف در فصاحت و بالغت که یکجا فصیح شود و هر گونه اختالفی را از ساحت قرآن کریم به دور میي اختالفات میهمه
عارف و ابلغ) و چه اختالف در محتوا و مو بلیغ باشد و یکجا نباشد؛ (البته اشکال ندارد که یکی فصیح و بلیغ باشد و دیگري افصح 

در قرآن باشد و باطل هاي آن. ممکن نیست که اختالفی از جهت حق وقرآن، و چه اختالف در اخبار غیبی یا در براهین و استدالل
  )143جوادي آملی، »(هر چه هست، حق محض است و هر باطلی از ساحت آن به دور است.

ي دیگر را نفی کند و با یکدیگر منافات و مدافعه که یک عده از آیات، عده -ف را به معناي تناقض ي طباطبائی نیز اختالعالمه    
؛ در  -که مثالً دو آیه از نظر تشابه بیان یا متانت معانی و مقاصد با هم اختالف داشته باشند  -و یا به معناي تفاوت  -داشته باشد 

) ولی اختالفاتی مانند اختالف در کوتاهی و بلندي آیات و یا اختالف قراءات و یا اختالف 5/20(طباطبائی، ». داندمورد قرآن مردود می
در درجه فصاحت و بالغت آیات، در قرآن وجود دارد ولی دلیل بر سستی و ضعف نیست. همچنین وجود ناسخ و منسوخ در قرآن، 

 اند و بنابر این آیاتنظر معنی و محتوا به کنار گذاشته شده ربطی به وجود اختالف در آیات ندارد زیرا که آیات منسوخه، دیگر از
توان در مقابل آیات ناسخه قرار داد و در مورد آیات عام و خاص هم اختالف و تناقض وجود ندارد؛ بلکه وجود مخصص منسوخه را نمی

در » اختالفا«ي توان گفت: کلمهه می) و در یک جمل2/505دلیل بر آن است که از اول، عمومیت عام اراده نشده است. (جعفري، 
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کند. (صادقی تهرانی، ي نساء به صورت مطلق و بدون متعلق خاصی آمده است که اصل اختالف را از آن سلب میسوره 82ي آیه
7/200(  
  

  » اختالفاً کثیرا«در عبارت » کثیر«مفهوم قید 
) به بیان 7/201ي کالم غیر خداست. (همان، ي. و این قید الزمهي نساء، قید توضیحی است نه احترازسوره 82در آیه » کثیر«قید 

دیگر، این قید مفهوم ندارد تا از آن استفاده شود که معاذ اهللا قرآن اختالف زیاد ندارد ولی اختالف کم دارد؛ بلکه وصف توضیحی 
ي طباطبایی در تبیین ) عالمه143لی، ي عادي کالم غیر خداوند، اختالف زیاد است. (جوادي آماست و مقصود آن است که الزمه

غیر خداي تعالی هر چه و هر کس باشد محکوم به حرکت و دگرگونی و تکامل است. لذا یک «نویسد: می» کثیر«علت آوردن قید 
ل تحوي کند سالم و خالی از اختالف بسیار نیست؛ چرا که همه در تحت سیطرهفرد از انسان، نه در نفس خود و نه در آنچه که می

  ، با تلخیص)19-5/20(طباطبایی، » و تکامل عمومی قرار دارند.
  

  گفتاري قرآناعجاز راست موردشبهاتی در 
گفتاري قرآن با بررسی برخی از آیات قرآن کریم که در ظاهر بین آنها، اختالف و تناقض مشاهده برخی از مخالفان اعجاز راست

از آیات قرآن کریم، اختالف محتوایی وجود دارد و این آیات اگر در کنار همدیگر قرار  اند که بین برخیشود به این نتیجه رسیدهمی
  پردازیم.کنند؛ لذا در این قسمت، سه شبهه از شبهات آنان را مطرح کرده و به نقد و پاسخ آنها میگیرند یکدیگر را نفی می

 143-145است عبارت است از تناقض ظاهري بین آیات گویی قرآن کریم مطرح شده یکی از شبهاتی که در مورد تناقض -1    
  ي قلم؛ شبهه این است که:سوره 49ي ي صافّات و آیهسوره

کند. آنگاه آیات ي صافّات، ماجراي یونس پیامبر و بلعیده شدن او توسط یک ماهی بزرگ را بیان میسوره 142تا  139آیات «    
ماند؛ [ولی ما این کار را بیح کنندگان نبود؛ قطعاً تا روز قیامت در شکم آن [ماهی] میاگر او (یونس) از تس«گوید: می 145تا  143

طبق این آیات، چون یونس از تسبیح کنندگان بود، » نکردیم و در عوض] او را در حالی که ناخوش بود به زمین خشکی افکندیم.
گوید: ي قلم در مورد یونس میسوره 49ي انداخت. اما در آیه آب و علفیخداوند او را از شکم ماهی نجات داد و به زمین خشک و بی

 مفهوم آیه این است» افکندیم.به زمین خشکی می -در حالی که نکوهش شده بود  -شد، قطعاً او را اگر لطف خدا شامل حالش نمی«
ي سوره 145تا  143با آیات قبلی (که خدا یونس را به زمین خشک نیافکند، زیرا لطف خدا شامل حالش شده بود. تناقض این آیه 

  )89شبهات قرآنی، »(صافات) آشکار است.
کند بر اینکه بیرون رفتن یونس با خشم قلم داللت می وي صافّات هاسورهدر  گوییم که مجموع دو آیهي فوق میدر پاسخ شبهه    

 اش قبل از افتادن در شکم ماهیو لکن تسبیح دائمی از میان قوم خویش اقتضاي این را داشته که تا روز قیامت در شکم ماهی بماند
و بعد از آن از این اقتضاء منع کرده و باعث شده که مقدرش طور دیگري شود و آن این است که ماهی او را در بیابان بیاندازد و نیز 

 ري نمود و آن نعمتی از پروردگارشمقتضاي عملش این بود که او را به صورتی زشت و مذموم بیاندازد و لکن مانعی دیگر از آن جلوگی
بود (قبول توبه) که او را دریافت و نه تنها مذموم نشد، بلکه پروردگارش او را اجتباء کرد و از صالحانش قرار داد؛ پس بین دو آیه 

، ونس بوده استتر، در انتظار ی) به عبارت دیگر دو مجازات مختلف یکی شدیدتر و دیگري خفیف19/388منافاتی نیست. (طباطبائی، 
نخست اینکه: تا پایان دنیا در شکم ماهی بماند و این به برکت تسبیح و حمد الهی برطرف شد و دیگر اینکه: هنگامی که از شکم 

آمد مذموم و دور از لطف خدا باشد آن هم به برکت نعمت پروردگار و رحمت خاص او برطرف گردید. (مکارم شیرازي، ماهی بیرون می
) آن است که اگر پس از بیرون آمدن لطف دیگري 46(القلم، » منْ ربه لَنُبذ بالعرآء و هو مذمومۀٌ لوال أن تَدارکَه نعمـ«ر ) ظهو24/422
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و آن نعمت این بود » من ربهۀٌ تَدارکَه نعمـ«شد آن هم به طور مذموم ولی شد در اثر تسبیح فقط از شکم ماهی خارج میبه وي نمی
  )7/278) که به واسطه اجتباء، مذموم بودن مرتفع گردید. (قرشی، قاموس قرآن، 50(القلم، » تَباه ربه فَجعله منَ الصالحینَفَاج«که 
اي که هیچ گونه پیچیدگی در بیان مطلب ي این شبهه از آیهي محترم حتماً متوجه این مطلب شده است که نویسندهخواننده    

» خدا یونس را به زمین خشک نیافکند«) را در بیان مفهوم نیاورده است و گفته که 49(القلم، » هو مذموم و«ي حالیه ندارد جمله
  ».افکندیم در حالی که نکوهش شده بودقطعاً او را به زمین خشکی می«در صورتی که مفهوم آیه این است که 

 20و  19عذاب قوم عاد چگونه بود؟ آیات « این است که:گفتاري قرآن مطرح شده ي دیگري که در مورد اعجاز راستشبهه -2    
یی کند، گوما، در یک روز نحس، بر سر آنان به طور پیوسته، طوفانی سخت فرستادیم؛[که] مردم را از جا می«گوید: ي قمر میسوره

) عذاب قوم عاد را چنین 24تا  21ي آیات ي احقاف (در ادامهسوره 25ي همچنین آیه» کن شده بودندهاي نخلی بودند که ریشهتنه
کند. پس[مردم عاد، شب را] صبح کردند در حالی که جز طوفان] همه چیز را به دستور پروردگارش نابود می«[کند: توصیف می

 روز کرد، در یککند و همه چیز را نابود میطبق این آیات، طوفان سختی که مردم را از جا می». هایشان چیزي دیده نمی شد...خانه
هاي آنها باقی مانده اي که وقتی صبح شد، همه مرده بودند و فقط خانهبر سر قوم عاد فرستاده شد و آنها را قتل عام کرد، به گونه

ي حاقه سوره 7و  6و آیات » ما، در روزهاي نحس بر سر آنان طوفانی سخت فرستادیم... «گوید: ي فصلت میسوره 16ي بود. اما آیه
بادي توفنده و سرکش هالك شدند؛ [که خدا] آن را هفت شب و هشت روز پیاپی بر آنان اما [قوم] عاد، به وسیله تند«گویند: می

  ) 89-90(شبهات قرآنی، » تناقض آشکارتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد.». فرستاد... 
هفت شب و هشت روز  ي دیگرد در یک آیه یک روز و در آیهي محترم از تناقض این است که زمان عذاب قوم عامنظور نویسنده    

یک شبانه روز مانند  -1در قرآن به چند معنی زیر آمده است: » یوم«ي آمده است؛ ولی وي به این مطلب توجه نکرده است که کلمه
 -3)؛ 259(البقره، » یوماً أو بعض یومٍلبثت «ي روز معمولی مقابل شب مانند آیه -2)؛ 65(هود، » تمتعوا فی دارکم ثالثۀ ایام«ي آیه

خلق السموات واالرض فی «ي مطلق زمان و دوران مانند آیه -4)؛ 4(الفاتحه، » مالک یوم الدین«ي مدتی از زمان و وقت مانند آیه
» اي از زمانطعهق«ي قمر، سوره 19ي در آیه» یوم«ي ) و مراد از کلمه280-7/281). (قرشی، قاموس قرآن،  3یونس، »(ستۀ أیام

ي حاقه سوره 7ي قمر و سوره 19) و با این معنا تناقضی میان آیات 19/70است نه روز لغوي که یک هفتم هفته است. (طباطبایی، 
 وجود ندارد.

ي یهخورد. آهاي دیگري نیز به چشم میاما در اینجا مشکالت و تناقض«ي شبهه چنین آورده است: ي محترم در ادامهنویسنده    
کرد (و البته اگر قرار بود که عذاب الهی به گوید: شدت طوفان به حدي بود که همه چیز را نابود میي احقاف از طرفی میسوره 25

 اند، جانهایشان پناه گرفتهصورت طوفان نازل شود، طبیعی است که چنین خواهد بود. زیرا در غیر این صورت، مردمی که در خانه
هاي مردم گوید: پس از پایان طوفان، خانهمی -در ادامه -رند و این یعنی نقض غرض از سوي خداوند) و از طرفی بسالم به در می

هاي مردم عاد نشود؟ آیا این تناقض نیست؟ چنین کند، حریف خانهبرجا بود. اوالً چطور ممکن است طوفانی که همه چیز را نابود می
وسته بوزد تا شهري بزرگ و مستحکم مانند نیویورك را نابود کند و دودمان مردمش را بر طوفانی، کافی است چند ساعت به طور پی

هاي گلی و خشتی و چوبی باشد در این صورت چطور ممکن است یک شبانه روز باد دهد، چه رسد به اینکه شهري کوچک با خانه
ها ي حاقه) به طور پیوسته و مداوم بوزد و در پایان، خانهورهس 7ي ي احقاف) و یا هفت شبانه روز (بنا به آیهسوره 25ي (بنا به آیه

  )90(شبهات قرآنی، » مانند!؟اند سالم میها سالم مانده باشد، مردمی هم که در آنها پناه گرفتهسالم بماند؟ ثانیاً اگر خانه
ت به تمامی اشیاء داده و فرموده این ي احقاف هرچند هالك کردن را نسبسوره 25ي توان گفت آیهمی ي فوقدر پاسخ شبهه    

شود که سازد پس معنایش این میکند ولی سیاق، آن را مختص به مثل انسان و جنبندگان و اموال میعذاب هر چیزي را هالك می
(طباطبایی، کند، چه انسان، چه جنبدگان و چه اموال. باد مذکور، بادي است که هر چیز را که در سر راهش واقع شده باشد هالك می

دهد که مساکن آنها سالم بوده و اما خودشان هالك شدند و اجساد و ي احقاف نشان میسوره 25ي ) عالوه بر سیاق، آیه18/212
  )21/355هاي دوردست و یا به دریا افکنده شد. (مکارم شیرازي، ي تند باد به بیاباناموالشان نیز به وسیله
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؛ مخالف بیان قرآن است؛ زیرا قرآن کریم »هاي قوم عاد گلی و خشتی و چوبی بودهخانه«نویسد: یي محترم ماما اینکه نویسنده    
اي داستهمگر ن«یعنی » الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البالد«فرماید: ي فجر میسوره 6-8در آیات 

-129و در آیات » هایی بلند که مانندش در شهرها ساخته نشده بودن] تیركکه پروردگارت با عاد چه کرد؟ صاحب [بناهایی چو
آیا بر « یعنی» أتَبنُون بِکُلِّ رِیعٍ آیۀً تَعبثونَ و تَتَّخذونَ مصانع لَعلَّکم تَخلُدونَ«فرماید: ي شعراء از زبان حضرت هود (ع) میسوره 128

و اما  »گیرید به امید آنکه جاودانه بمانید؟هاي استوار میکاري زنید؟ و کاخودهسازید که[در آن] دست به بیهاي بنایی میهر تپه
شود که قوم عاد فرصت کند، معلوم مییعنی [باد] مردم را [از زمین] می» تنزع الناس«نویسد: ي قمر میسوره 20ي اینکه در آیه

» اهذا عارض ممطرن«الهی را به صورت نعمت تصور کردند و گفتند:  هاي خود پناه برند؛ حتی آنان در ابتدا عذابنداشتند که به خانه
هاي خود پناه برده باشند و اگر هم فرض کنیم که قود عاد به خانه» ي ماست.این ابري است که بارش دهنده«) یعنی 24(احقاف، 

  مردند.باز هم به خاطر طوالنی بودن عذاب الهی (هفت شبانه روز) از تشنگی و گرسنگی می
  نویسد:گفتاري قرآن در یکی دیگر از شبهات خود میمنکر اعجاز راست -3    

بخشد و جز آن را براي هر که بخواهد همانا خداوند این گناه را که براي او شریک گیرند، نمی«گوید: ي نساء میسوره 48ي آیه«
و در هر دو مورد منظور این است که اگر شخص مشرك کند همین سوره نیز عین این مضمون را تکرار می 116ي آیه». آمرزد...می

بدون توبه از دنیا برود، دخول در جهنم سرنوشت حتمی اوست؛ اما اگر شخص مشرك نباشد و با گناهان دیگري بدون توبه از دنیا 
به عبارت دیگر طبق  رود و ممکن است خدا از گناهان او بگذرد و او را به بهشت داخل کند.برود، هنوز امید بخشش در حق او می

) و اینها گناهی 13(لقمان، » إنّ الشّرك لَظُلم عظیم«ترین ظلم، شریک قائل شدن براي خداست. ترین گناه و بزرگاین آیات، بزرگ
 ي نساء) با آیاتی که گناهان دیگري مانندسوره 116ي است که هرگز بدون توبه قابل بخشش نیست. اما این آیه ( و همین طور آیه

 دهد، در تناقضي عذاب دائم در جهنم میداند و به مرتکبین آنان وعدهکفر، نفاق، قتل عمد و... را بدون توبه غیر قابل بخشش می
ي آل عمران به صراحت سوره 91ي ي محمد [ص] و آیهسوره 34ي ي بقره و آیهسوره 162و  161آشکار است. به عنوان مثال آیات 

کافر شود و بدون توبه از دنیا برود، عذاب ابدي جهنم در انتظار اوست و هرگز مشمول مغفرت الهی قرار گویند که اگر کسی می
کند و ممکن است کسی کافر باشد اما مشرك نباشد). اینک ترجمه آیات مورد فرق می» مشرك«با » کافر«گیرد (توجه کنید که نمی
  نظر:
اند، اگر چه [فراخناي] زمین را پر از طال کنند و آن را [براي خود] فدیه فر مردهدر حقیقت، کسانی که کافر شده و در حال ک«    

  )91(آل عمران، » دهند، هرگز از هیچ یک از آنان پذیرفته نخواهد شد، آنان را عذابی دردناك است و یاورانی نخواهند داشت.
مام مردم بر آنان باد؛ در آن (جهنم) جاودانه بمانند، نه کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند، لعنت خدا و فرشتگان و ت«    

  ).162و  161البقره، »(شود و نه مهلت یابند.عذابشان کاسته می
)» 34(محمد [ص]، » آنان که کفر ورزیدند و مانع راه خدا شدند، سپس در حال کفر مردند، خدا هرگز از آنان در نخواهد گذشت.«    

  )84-85(شبهات قرآنی، 
ي نساء اعم از شرك اصطالحی است و شامل اهل کتاب هم سوره 48ي رسد که شرك در آیهي فوق به نظر میدر پاسخ به شبهه    

می شود چرا که قبل و بعد آیه مربوط به اهل کتاب است و کفر اهل کتاب هم مانند شرك مشرکان بخشیده نخواهد شد پس باید 
ي ).  عالمه2/456به معنی کفر است و شامل یهود و نصاري هم می شود. (جعفري، ي نساء سوره 48ي گفت که، شرك در آیه

ي نساء، معنایی است که شامل کفر نیز می شود هر چند که از نظر سوره 48ي طباطبائی نیز معتقد است که مراد از شرك در آیه
ي محمد (ص)، و سوره 34ي بقره، و سوره 161 ) و چون در آیات4/371ي شرك بر کفر صادق نباشد. (طباطبایی، نامگذاري کلمه

دهد که چون آنها در حال کفر و یعنی در حال کفر مردند، آمده است نشان می» ماتوا و هم کُفّار«ي آل عمران،  عبارت سوره 91
  گیرند.اند پس مورد غفران خداوند متعال قرار نمیشرك و بدون توبه مرده
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کند که هر کس مؤمنی را ي نساء نیز با صراحت بیان میسوره 93ي آیه«ي شبهه چنین آورده است: ي محترم در ادامهنویسنده    
به ناحق بکشد، مجازاتش آتش ابدي جهنم است: و هر کس عمداً مؤمنی را بکشد، کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود 

  )85(شبهات قرآنی، » رایش آماده ساخته است.کند و عذابی بزرگ بگیرد و لعنتش میو خداوند بر او خشم می
ي نساء این است که انسانی را به خاطر ایمان داشتن به قتل برساند و یا کشتن او را مباح سوره 93منظور از قتل مؤمن در آیه     

قتل مومناً علی دینه من «باشد و روایت ي آن خلود در عذاب میي کفر قاتل است و الزمهشمرد، روشن است که چنین قتلی نشانه
کند. (مکارم آن را تأیید می)» 1/534فذلک المتعمد الذي قال اهللا تعالی عزّ و جلّ فی کتابه و أَعد لَه عذاباً عظیماً (عروسی حویزي، 

ي سوره 93ي  ر آیههاي دیگري نیز داده است که نقل آنها خالی از لطف نیست: خداي عزَّ و جلَّ د) به این شبهه، پاسخ4/68شیرازي، 
تواند حکم ) می53) و (زمر، 48ي (نساء، ي خلود در آتش داده ولی دو آیهنساء چنین قاتلی را به سختی تهدید کرده و به او وعده

دهد لکن صریح در ي آتش خالد و دائم را میي نساء وعدهسوره 93ي توان گفت: هر چند آیهخلود قاتل را مقید کند در نتیجه می
) به عبارت دیگر 5/41ي توبه و شفاعت مورد عفو قرار گیرد. (طباطبایی، تمی بودن آن نیست و ممکن است خلود آن به وسیلهح

) را تهدید به آتش جاودانه 25) و قاطع رحم (الرعد، 275) و نیز ربا خوار (البقره، 93آیاتی که قاتل نفس محترمه و بدون حق (النساء، 
دهد اما اینکه این کیفر، حتمی کند و از عذاب آتش خبر میاست؛ این چنین آیات تهدید به شر و خطر می کند، صرف اعالم خطرمی

) به بیان دیگر اگر قاتل، 4/382و غیر قابل تغییر باشد به طوري که امکان برداشتنش نباشد، آیات صراحتی در آن ندارد. (طباطبایی، 
ي جمع] ) دهد و خود را در اختیار اولیاي مقتول قرار فقیر [=کفاره 60دن یک بنده و اطعام توبه کند و کفاره ( دو ماه روزه و آزاد کر

بدهد که اگر خواستند بکشند و اگر خواستند عفو کنند در این صورت گناه او قابل غفران است و اگر بدون توبه از دنیا رفت عذابش 
توان انکار کرد. و شرطی که در روایات آمده مبنی بر اینکه جزاي قاتل همان است که آیه بیان کرده ولی احتمال غفران خدا را نمی

) ضمناً الزم 271-2/272مؤمن، آتش ابدي است اگر خداوند مجازات بکند، به قوت خود باقی است. (قرشی، تفسیر احسن الحدیث، 
تر از شرك را خواهد بخشید زیرا چکشود که خدا حتماً گناهان کوي نساء فهمیده نمیسوره 48ي است توجه کنیم که از آیه

  )2/456بخشد و خواستن خدا براي خود معیارهایی دارد و شامل همه نمی شود. (جعفري، فرماید: آنها را براي کسی که بخواهد میمی
ي سوره 75و  74حتی آیات «نویسد: ي مطلب خود چنین میگفتاري قرآن در ادامهي محترم شبهه و منکر اعجاز راستنویسنده    

کند که هیچ راه فرار و امید نجاتی براي آنها وجود ندارد و دهد و تأکید میي عذاب دائم در جهنم مینیز وعده» مجرمین«زخرف به 
گمان بی«است: » مشرکین«در این آیه فقط به معناي » مجرمین«توان گفت که مفهومی عام دارد و نمی» مجرم«دانیم که می

؛ و در تمام موارد فوق به یاد داشته باشید که »یابد و آنها در آنجا نومیدندنم ماندگارند؛ عذابشان تخفیف نمیمجرمان در عذاب جه
  )85-86(شبهات قرآنی، ». کندخداوند هرگز خلف وعده نمی

ه و هم گناهکاران را کسانی هستند که در روز قیامت متّصف به جرم هستند در نتیجه، آن اعم از کفّار بود» مجرمین«منظور از      
 »مؤمنین«ي قرار گرفته که از کلمه» متقین«ي شود و هم کفّار را؛ مؤید این معنا آن است که این کلمه در مقابل کلمهشامل می

توان گفت منظور از خلود، مجازات طوالنی است نه ) و نیز می18/122شود. (طباطبایی، أخَص است و تنها شامل مؤمنین باتقوا می
سخن » کندخداوند هرگز خلف وعده نمی«ي گرامی آورده است که ) و اینکه نویسنده2/275بدي و جاویدان. (مکارم شیرازي، ا

)؛ ولی اعالم مجازات توسط خداوند متعال، وعده نیست که ترك آن قبیح باشد 122 ،نساء( »و منْ أَصدقُ منَ اللَّه قیلًا« درستی است
رك وعید، نه تنها قبیح نیست؛ بلکه حسن است؛ چرا که وعید، حقی براي خداست و گذشتن از حق خود است و ت» وعید«بلکه 
؛ 152 /7فخرالدین رازى، شود. (براي تفصیل بیشتر نک به: ي بزرگواري است و موجب دروغ بودن سخن خداي متعال نمینشانه

117 /3ب، طی(  
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  گیرينتیجه 
گفتاري قرآن یا ي اعجاز محتوا و معارف قرآن قرار داد؛ همان اعجاز راستوان آن را در زیر مجموعهتیکی از وجوه اعجاز قرآن که می

ي نساء مورد استدالل قرار گرفت و از سوره 82ي عدم اختالف و تناقض در میان آیات قرآن است. این وجه از اعجاز قرآن در آیه
الف و تناقضی در میان مطالب متنوع مطرح شده در قرآن وجود ندارد پس شود که چون هیچ اختمفهوم آیه چنین نتیجه گرفته می

 قرآن کریم از جانب خداوند متعال فرو فرستاده شده است.
اند نه اعجاز؛ در صورتی که با بررسی گفتاري قرآن را به عنوان یک فضیلت و امتیاز مطرح کردهبرخی از دانشمندان، اعجاز راست    

ل قرآن و اُمی بودن پیامبر (ص) و تنوع مطالب در قرآن و عدم آگاهی اعراب جاهلی به آن مطالب و در معرض شرایط و طول مدت نزو
 توان به عنوان اعجاز قرآن مطرح کرد.رسیم که این وجه را نیز مینقد و انتقاد جدي بودن قرآن از سوي مخالفان به این نتیجه می

ي نساء، هر گونه اختالف اعم از اختالف در فصاحت و بالغت، محتوا و معارف، اخبار سوره 82ي در آیه» اختالف«ي منظور از واژه    
شود و البته به معناي اختالف در کوتاهی و بلندي آیات یا اختالف قراءات یا اختالف غیبی، براهین و استدالالت و... را شامل می

قید توضیحی است و مقصود آن است که الزمه » اختالفاً کثیراً«رت در عبا» کثیر«باشد و وصف ي فصاحت و بالغت آیات نمیدرجه
 عادي کالم غیر خداوند، اختالف زیاد است.

و هو «ي ي حالیهي اول، جملهي شبهات، آگاهانه یا ناآگاهانه، در شبههگیریم که نویسندهاز شبهاتی که بررسی شد نتیجه می    
و بیان قرآن » یوم«ي قمر به معناي اصلی سوره 19ي ي دوم در آیهه نکرده و در شبههي قلم مالحظسوره 49ي را در آیه» مذموم

و  »کفر«ي سوم با تفاوت قائل شدن بین هاي قوم عاد و در شبههي ساختمانالعادهي فجر در مورد استحکام فوقسوره 6-8در آیات 
 شبهاتی را مطرح کرده است. -است» والنیمدت ط« که به معناي -» خلود«و عدم توجه به معناي اصلی » شرك«

گفتاري قرآن کریم با توجه به اینکه عباراتی مانند ي محترم شبهات پیرامون اعجاز راستگیریم که نویسندهدر پایان نتیجه می    
داشته و برخی شود که آگاهی اجمالی به دروس حوزوي و اصطالحات آن و... را به کار برده معلوم می» خلف وعده«، »نقض غرض«

از تفاسیر را مطالعه کرده ولی اغلب سعی کرده که از موضع جدل و غلبه بر خصم، بیان مطلب کند و به معانی محتمل دیگر آیات و 
  لغات توجه نکرده است و تنها معنایی را که با نظر او سازگاري داشته مطرح کرده است. 
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