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آلود به  کرد شرکعمل دادن نسبت در باب تحلیل انتقادی
 پیامبران سلف )ع( در قرآن

*س روحی برندقوکاو
 

 دهکیچ
اند و عملی که  اتفاق معتقدند پیامبران االهی دچار شرک نشده های اسالمی به تمامی فرقه

اند. با این حال، از ظاهر برخی نصوص دینیی  یا شرک باشد، انجام ندادهمتناسب با کفر 
آید که برخی از پیامبران خدا دچار شیرک شیده و از آن یا عمی   )قرآن و احادیث( برمی

مشرکانه سر زده است؛ این نصوص در تضاد آشکار با دالی  عقلی و نقلی مؤیّد عصمت 
کیه در رو  ریردآوری  است. ایین پیهوه های متعّدد شده  قرار دارد و خاستگاه شب ه

کند و در  ها، از شیوه اسنادی پیروی می ای است و در نحوه استناد داده خانه مطالب، کتاب
شب ات  تحلیلی است، تجزیه و تحلی  مطالب، رو  آن تحلی  محتوایی از نوع توصیفی

ها و تبیین   هرا رردآوری و پس از تنظیم این شبپیامبران سلف )ع( ورزی  مربوط به شرک
کند و در پایان به  ها را تحلی  و نقد می های رونارون دانشمندان به آن ا، این پاسخ پاسخ

 آمیز از پیامبران سلف شرک های مربوط به صدور عم  رسد که تمامی شب ه این نتیجه می
توان  می شود، خصوص حضرت آدم و ابراهیم و یوسف و عیسی )ع( را شام  می که به )ع(،
 های لفظی پاسخ داد که با ظ ور الفاظ قرآن یا با معانی تأویلی، سازرار رفت برون انواعبا 

های لفظی به دلی   رفت ها، که عمدتاً برون ای از تفسیرها و احتمال است. همچنین، پاره
 آید. های ناکارآمد به شمار می ناسازراری با ظاهر قرآن است، پاسخ

 

 پرستی، تثلیث. ، سجده بر غیرخدا، ستاره)ع(پیامبران  ،کشر :ها واژهکلید
                                                                    

 k.roohi@modares.ac.ir عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس *
 [09/0/59؛ تاریخ پذیرش: 02/1/59]تاریخ دریافت:   
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 مقدمه
و عملدی هده    اندد  دچار شرک نشده االهیامبران یاتفاق معتقدند پ ی بهاسالمهای  فرقه

 «ازارقده »بده ندام    ای از خدوار   عدده  فقد  اند.  باشد، انجام نداده کا شری هفرمتناسب با 
یدز  فرآمهز دچار شرک شده و اعمدا   ین قبل و بعد از رسالت امبریاست پ نمکمند دقتعم

: 7241، ؛ مجلسی2/54: 7247، ؛ تفتازانی1/9 تا: ، بیالحدید أبی ؛ ابن5/791 :7241، )سبحانی انجام دهد

فر هگناهان را  همهی یه آنان از سوهل گرفته کن مبنای نادرست شین نظر بر ایا (.77/99
دانندد.   یرا ممکدن مد   االهیای یانب به دستره یهب گر ارتکاب گناهیدانند و از سوی د یم
هه به ندوعی  م یدان یز میفرآمهرا ما اعمالی را یز ست،یرفته نین نظری پذیهی است چنیبد

ام کو اح ن مثل قرآنیات دیار ضرورکا انی، ین به مقدّسات مسلّم اسالمیا توهی تمسخر
ن ید ه منجدر بده ارتدداد و خدرو  از د    هد پرستی و امثا  آن باشدد،   ا مثالً بتی یناصلی د

ای از  ز عدهیز انجام دهد. نیفرآمهری عمل امبیرفت پیتوان پذ ینم ،ن اساسیشود. بر ا یم
تا:  ، بیالحدید أبی )ابن االهی قبل از نبوت ممکن استای یشرک انب معتقدند« هیحشو»گروه 

، ؛ سابحانی 4/712: 7191، )طباطباایی  عصمت و نقلی ین در حالی است هه ادله عقلیا (.1/9

: 7245، ؛ فاضا  مدادا   747: 7245؛ مکارم شیرازی، 4/142: 7279، ؛ ربانی گلپایگانی5/17-97: 7245

؛ 7/725: 7245، ؛ سبحانی497: 7242، ؛ حکیم51-1/55: 7271 ؛ سبحانی،771 :7247؛ بحرانی، 2/777

 هند. ین باورها را اثبات مینادرستی ا (745: 7279، ربانی گلپایگانی
پرهیز ایشدان  و  االهیانبیای  نورزیدن شرک ، اعتقاد بهاگر از این دیدگاه شاذّ بگذریم

 اجماع و اتّفاق تمامی مسلمانان است. با این حا ، از ظاهر برخی حلنه معمل مشرهااز 
 اندد  آید هه برخی از پیامبران خدا دچار شرک شده نصوص دینی )قرآن و احادیث( برمی

ی و این نصوص در تضاد آشدکار بدا دالیدل عقلد     از آنها عمل مشرهانه سر زده است.و 
نما  دو دسته نصوص دینی متناقضوع این سان، مجم نقلی مؤیّد عصمت قرار دارد. بدین

الی  هاگرچده در البد   هدا  شدبهه د شد. این ی متعدّد خواهها شبههو خاستگاه  هند میجلوه 
های گوناگون اسدالمی )اعدم از    های رشته هردن آنها در هتاب آمده و با مطرح متون دینی

نده عصدمت   های مسدتقل و مقداالتی هده در زمی    تفسیر، شرح احادیث و هتابهای  هتاب
اعدم از   انبیای االهی نوشته شده است( از ساحت انبیای االهی دفاع شدده امدا نوشدتاری   

ایدن دسدته از شدبهات مربدو  بده       وجدود نددارد هده تمدامی     نامده و مقالده   هتاب، پایان
جدا   )حضدرت آدم، ابدراهیم، یوسدع، عیسدی )ع(( را ید       االهدی ورزی پیدامبران   شرک



 9/  سلف )ع( در قرآن امبرانیآلود به پ دادن عملکرد شرک در باب نسبت یانتقاد لیتحل

هه در روش گردآوری  رو این پژوهش . از اینرده باشدهتحلیل  را ده و آنهاهرگردآوری 
و  هندد  یمد ، از شیوه اسنادی پیروی ها دادهاست و در نحوه استناد  یا خانه هتابمطالب، 

در  است،تحلیلی  تحلیل محتوایی از نوع توصیفی روشتابع در تجزیه و تحلیل مطالب، 
ی گونداگون دانشدمندان بده    ها پاسخو  ها شبههصدد است بعد از گردآوری و تنظیم این 

به پاسخ موجّه بده   ها شبهههر ی  از این باره و در هند تحلیل و نقدرا  ها پاسخاین  آنها،
 از هدر چیدز،   یا دیدگاهی نو در این زمینه درافکند. پیش بدعنوان بهترین پاسخ دست یا

 .آمدبه معنای لغوی و اصطالحی شرک خواهد  یا اشاره

 و اصطالح در لغت کشر یمعناشناس. 1

و یدا چیدزی بدا دیگدری اسدت       در هدار هسدی   بودن ی سهیمابه معندر لغت  «شرک»
شدود   قائدل هه به خدا شرک ورزد و بدرای خددا شدری      شود یممشرک به هسی گفته 

؛ 7/21تاا:   ؛ مصاففوی، بای  4/177: 7272؛ فیاومی،  7/257: 7274؛ راغب، 74/229: 7272، منظور )ابن

است: شرک  گونهشرک انسان در دین دو  (.5/44: 7274؛ قرشی، 1/277: 7171جزری،  ریاث ابن
خدا غیر در نظر داشتنعظیم هه اثبات شری  برای خدای تعالی است و شرک صغیر هه 

 (.7/254: 7274)راغاب،   شود یمگفته ریا و نفاق  گونه دوم شرک، هو باست  ربا او در امو

ست و ممکن است در صفات، ا ادادن برای خددر اصطالح، همتا قرار شرک ترتیب بدین
تقارن دو یدا چندد فدرد در    با بنابراین، (. 517 :7191 ،ی)جوا ی آمل دیا حتی ذات باش افعا 
شرک در عمل ، ی  از آنها بهره یا تأثیری در عمل یا امر باشد یا امری هه برای هر عمل

  .(7/29تا:  مصففوی، بی) ابدی یمتحقّق 
غیرخددا در  اعتقاد به عرضدیت  یابیم نوعی  درمی، رکدر تحقّق مفهوم ش با نگاه دقیق

از نظدر ظهدور و    یگرفتن مراتب مختلفد  ی شر ،از نگاه طباطبایی .نهفته استهنار خدا 
ند. برای نمونه اعتقداد بده   ی دارمراتب ین نظرمان هم از ایفر و اهه ه طور همانخفا دارد، 

جلدی   کدرگاه خددا گدرفتن، شدر   عان یرا شف ها بتز یشتر است و نیا بی که خدا دو تانیا
خددا فرزندد    یتاب دارند و براهه اهل هاست  هیشر تر پنهان یمه کن شریاست و از ا

دوا  مثالًه انسان کنیاعتقاد به استقال  اسباب است و ا تر پنهان یمهن هم یند، و از اا قائل
اسدت و بده    کاز شدر  ای ز مرتبهین نیا .اعتمادش به آن باشد همهدهنده بپندارد و را شفا

جدز بنددگان    هده  هیتا برسد بده شدر   شود یم تر عیضعو  تر عیضعاین صورت شرک، 
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خددا  یرست و آن عبارت از غفلت از خدا و توجه بده غ ین یاز آن بر یمُخْلَص خدا، هس
اطالق شود،  کبر همه دارندگان مراتب شر« کمشر» هلمه شود ینمن باعث یاست؛ اما ا
 یدده فدر ورز هند، به آن واجدب  ه کگر را ترید یواجب ای ی نمازه اگر مسلمانه همچنان

بندابراین، اگرچده    (.4/441: 7191)نا..: طباطباایی،    شود ینمبر او اطالق « افره»لمه ه یول
شدرک   ،اده شودد، ولی هر عملی هه در آن به غیرخدا ارزش ی داردمراتب متعدد شرک
ین هار به صورت مستقل هه ا شود یمدر صورتی شرک گفته  فق ، بلکه شود ینمنامیده 

 و به قصد عبادت انجام گیرد.

 ورزیدن حضرت آدم )ع( . شرک2
هُوَ الَّذِی خَلَقَکمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْهَدا زَوْجَهَدا   »اعراف آمده است:  سورهدر 

رَبَّهُمَدا لَدئِنْ    للّهمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا الِیسْکنَ إِلَیهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْال خَفِیفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَ
ی آتَیتَنَا صَالِحًا لَنَکونَنَّ مِنَ الشَّاهرِینَ، فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَال لَهُ شُرَهاءَ فِیمَا آتَاهُمَا فَتَعَدالَ 

سدت:  ای به این صورت مطدرح ا  در این آیه شبهه(. 794و  799)اعراف: « عَمَّا یشْرِهونَ للّها
 أَیهَدا  یدا »فرماید:  یمبه دلیل مشابهت صدر این آیه با آیه آغازین سوره نساء، هه خداوند 

و نیدز بدا    (7)نساا::  « زَوْجَهدا  مِنْها خَلَقَ وَ واحِدَةٍ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَکمْ الَّذِی رَبَّکمُ اتَّقُوا النَّاسُ
ر ذیل آن سخن از شدرک  خن از آدم و حوّا، و دمذهور س التفات به اینکه در صدر آیات

 که آدم و حدوّا دچدار گنداه و شدر    هد رد ه توان برداشت بنابراین، از این آیات می ،است
 (.4/14: 7279؛ ثعالبی، 9/111: 7191؛ طباطبایی، 2/711: 7999الهدی،  )ن..: علماند  شده

ه گنداه و  هد دامن زده شدده   یه به مسائلین آیات ذیل ایاز این گذشته، در برخی روا
ه حدوّا پانصدد بدار وضدع     هآمده است  یتیدر روا الًهند. مث یمآدم و حوّا را اثبات  کشر

دختدر بدود و بده     یگریاز آنها پسر و د یکیه هد، ییقلو زای دورد و در هر حملهحمل 
؛ 2/719: 7999الهادی،   ؛ علم4/477: 7177)طبرسی، ب آنها صاحب هزار فرزند شدند! ین ترتیا

س به یبه هنگام وضع حمل، ابل یت آمده است گاهین روایهمدر  .(77/19: 7241مجلسی، 
طان یشد  یه اگدر اسدم فرزنددت را از اسدام    هد رد ه یم وسوسهآمد و او را  یسراغ حوّا م

؛ 754و  1/757: 7242)سایوطی،  رد! هد  یشدت و حدوّا هدم قبدو  مد     هرا خواهم  او، ینگذار

از  منقدوالت  گونه ینا اگرچه(. 7/247: 7275؛ واحدی، 791: 7277؛ واحدی، 7/75تا:  سعد، بی ابن
آیات صریح قرآن درباره حضدرت آدم )ع(   لعاست و مخا یروایات اسرائیلیات و جعل
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شدود،   محسدوب مدی   االهیشده در زمینه عصمت انبیای  ی عقلی اثباتو ناسازگار با مبان
 یعندی مفهدوم   ،هه با پذیرش معنای ابتدایی از مفردات آیه ولی این روایات از این حیث

هماهنگ است و در هر حا  شرک را به آدم و حوّا )ع( نسبت داده اسدت،   «شرک»واژه 
: 7245؛ بالغای،  4/14: 7279؛ ثعاالبی،  119-9/111: 7191)ن..: طباطباایی،   خواهد بود پذیرفتنی

 زندد،  ینمد همچنان به مفهوم ظاهری آیه در ظهور در شدرک ضدربه    فق لیکن نه  (؛7/95
 هدا  پاسدخ . در ادامه، مجموعه هند یمچندان ورزی آدم )ع( دو کبلکه داللت آن را در شر

 :شود یمبه این شبهه همراه با نقد و ارزیابی ذهر 
در آیات مذهور دو احتمدا  مطدرح   « زوجها»و « ةنفس واحد»در زمینه مراد از  الع.
 خصدوصِ ، مقصدود از آن دو  .0ز آن دو، نوع پددر و مدادر باشدد؛    اینکه مراد ا .1است: 

ه خداوند شدما را از  هآدم )ع( باشد. در صورت او  معنای آیه این خواهد بود حضرت 
و  یمراحدل بداردار   یه از جنس هدم هسدتند، و بدا ازدوا  و طد    هده یآفر یپدر و مادر

پددران و مدادران هدم     همده  رده اسدت. هد پدر و مادرتان خلق  واسطهمان، شما را به یزا
 ین نگراند یه اهدارند  ییها یضع حمل نگرانو ی ژه نزدیو ی و بهمعموالً در طو  باردار

یاآمدن دن ی با بهول شود. یم االهیشتر به خداوند و دعا و تضرّع به درگاه یموجب توجّه ب
 شدود  ی سپرده مین حالت به فراموشیح و سالم باشد، معموالً ایژه اگر صحیو فرزند و به

گداه   یو حت یخف کشر یعن حالت نویه اهبندند  یشتر د  میب یو به علل و عوامل مادّ
و به اعتبار طبع نوع بشدر اسدت   ها  انسان همه یه دربارهن آین، ای. بنابرااست یجلّ کشر
 سپارند.  یم ی  اضطرار، خدا را به فراموشیاز شرا ییبا رها هه

تند، و البتده در  گرفتار آن هس یمؤمنان به نوع یها حتّ ه اغلب انسانه کگونه شر نیا
ک ن شریاز ا االهی یایو اول یاو انب است یخف ک، شرداردضعع شدت و  افراد مختلع

و ضدمیر آن   (؛794)اعراف: « عَمَّا یشْرِهونَ للّهفَتَعَالَی ا»: فرماید یمهستند. ذیل آیه هه  بری
وگرنه اگدر   ؛دهد، مؤیّد این دیدگاه است یمجمع است و شرک را به عموم مردم نسبت 

فتعالی »یا « عن شرههما للّهفتعالی ا»)ع( بود، باید مراد از صدر هالم حضرت آدم و حوا 
ه به بعد ه 151. نیز جمع بین آیات بعد از این ماجرا از آیه شد یمگفته « عمّا اشرهاء للّها

د صریحاً حضرت آدم دیگر از آیات قرآن هه خداون صریحاً در ردّ شرک است با فقراتی
هه قطعاً از د، اقتضا دارد ناد میمراهی مبرّا ، بلکه از هر نوع گمبرّا از شرک )ع( را نه فق 

الهادی،   ؛ علام 117-9/112: 7191)طباطباایی،   آیات مذهور، حضرت آدم )ع( اراده نشده باشد
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ه ضد رعرفت لفظی هه مبتندی بدر    بنابراین، این برون (.4/711: 7241؛ زمخشری، 2/711: 7999
شرک جلیّ و خفدی تعمدیم   شرک را به  است )یعنیمعنای گسترده از شرک و متعلّق آن 

هر ی  را مشخص هرده و ساحت آدم و حدوّا )ع( را حتّدی بده دور از     صادیقداده و م
 به شبهه خواهد بود. پذیرفتنی یپاسخ (شرک خفی دانسته است

« زوجهدا »و « ةنفدس واحدد  »ممکن است به عنوان احتما  دوم گفتده شدود مدراد از    
ه به آن اشاره یان آیه در پاه هیاز شرحضرت آدم و حوّا است و در این صورت منظور 

(؛ 9/117: 7191)نا..: طباطباایی،    دا )تربیت فرزند و ...( خواهد بدود شده، اشتغا  به غیرخ

در اینکده مدراد از    ؛ولی حقیقت این است هه در این صورت اشکا  همچنان باقی است
خصوص حضرت آدم و جمع است نه « عَمَّا یشْرِهونَ للّهفَتَعَالَی ا»مرجع ضمیر در جمله 
رفت لفظی هه با استناد به سدیاق و   بنابراین، این برون )ن..: همان(.حوا هه دو نفر هستند 

، اسدت از مرجدع ضدمیر افعدا  آیده      یه معنای دیگرضرعآیه درصدد  یها جملهارتبا  
 نادرست خواهد بود.

« دَعَدوَا »و « هَاتَغَشَّدا » مد نظر ابتددا از افعدا    یهآدر  ندب. در پاسخ شبهه برخی معتقد
هند، ولی در پایدان آیده فعدل جمدع      و به پدر و مادر اشاره می است ااستفاده شده هه مثنّ

آمده است. یعنی حتی اگر برخالف نظر طباطبایی ابتدای آیه را به آدم و حوّا « یشْرِهونَ»
و  اگر منظور از شرهی هه در پایان آیه به آن اشاره شده، اشداره بده آدم   ،اختصاص دهیم

اسدتفاده  « یشدرهان »فعل مثنّای  حوّا به عنوان دو نفر خاصّ باشد، در پایان آیه نیز باید از
رفت نادرست است، زیرا در پایان آیه همچندان در   این برون اما (.5/54تا:  )طوسی، بی شود

استفاده شده است هه مرجع آن صدر آیده اسدت و    ااز ضمیر مثنّ« جَعَال لَهُ شُرَهاءَ»جمله 
مشدکل را حدلّ   « عَمَّدا یشْدرِهونَ   للّده فَتَعَدالَی ا »در جملده  « یشْدرِهونَ »وجود فعل  صرف

 آیه در یها جملهرفت لفظی هه با استناد به سیاق و ارتبا   سان، این برون هند. بدین ینم
 ، نادرست خواهد بود.استاز مرجع ضمیر افعا  آیه  یه معنای دیگرعرضصدد 
 را« زوجهدا »و « نَفْسٍ وَاحِدَةٍ»از یله قریش و مقصود ه را قبین آی، مخاطب ایبرخ  .

را پددران و مدادران آنهدا    ید اندد، ز  و فرزندان او دانسته« همسر»و « قصی»جدّ بزرگ آنان 
آیده، هده   ن برداشدت لفظدی از   یولی ا (؛4/721: 7117؛ شبّر، 47: 7999)رازی،  اند بوده کمشر

ص و مخدالع بدا   مخص د تخصیص بال یق خاصّ منحصر دانسته،مصاد مفاد واژگان را در
 است. فتنیپذیرنا عموم آیه و
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ی هسدتند،  اولد  کتدر  یهنظرموافق  ها نمونهگونه  نیه در اهگر از مفسّران ید یبرخ د.
 ک مدذهور ه به حضرت آدم )ع(، شدر یز با انتساب آیه نین آیدر اشده  مطرح شبههدرباره 
ه در اضطرار ه یعت آدمیا اشاره به طبه بین نظریاند. موافقان ا دانسته یاول کتر یرا نوع

ن بده خداوندد متوسّدل    یوالدد  ینند در دوران بارداره ید مهیآورد، تأ یم یبه خداوند رو
دادن بده   یده و سدر و سدامان   ت و تغذید شدن بده ترب  بعد از تولد و مشغو  یشوند، ول یم
ب ید ن ترتید دانندد و بده ا   یفرزندان خود م دهنده یروزو  یج خود را مربّیتدر ک، بهوده

دانندد و   یه را آدم و حوّا مد ین مفسّران خطاب آیشود. ا یجاد میا یتیآنها انان یم براه هم
ع دچدار  ید ق و ظرید رق یلیخ یخود به صورت یعت انسانیمعتقدند آنها هم بر اساس طب

ن ید ا (.5/717: 7275)آلوسای،   یدد آ یبه حساب مد  یاول کآنها تر یه براهشدند  کن شریا
لفظی با پشتوانه عقلی است و نهی مضدمونی از شدرک را بده تدرک      یرفت یه هه بروننظر
دلیل بدر اینکده در آغداز آیده بده حضدرت        اختصاص داده است، با توجه به فقدان اولی
 )ع( و حوا )ع( مربو  شود، مردود است. آدم

ه مربدو  بده   را، هه یه قسمت او  آهن است یا ین شبههه دیگر در پاسخ به ایتوج ه.
مربدو    ،است که سخن از شررا، هه یآ ادامهمربو  به آدم، و  ،نش استیرخلقت و آف

ثنّدا و در  رفت آن است هه در آغاز آیده ضدمیر م   یم. مؤید این برونها بدان به عموم انسان
ه لفظی هرچند ین توجیا (.4/14: 7279؛ ثعالبی، 19تا:  الهدی، بی )علم پایان آن جمع آمده است

ست هه حداهی از اتّصدا  آیدات بده     یه سازگار نیاق آیبا س یلند، وه یشبهه را برطرف م
ه آن هد نندد  ه یاز امدام رضدا )ع( اسدتناد مد     یتیه به رواییکدیگر است. موافقان این نظر

آن  یه راوه ،ت مد نظریرده است. رواهد یین نظر را تأیبا مأمون ا یا حضرت در مناظره
ات ید آن بدا ظداهر آ   یه به ناسدازگار با توجّ( 7/712: 7242)صدوق،  است« محمّد بن جَهْم»

توان  یز نمیت را نین روایه در ایاست. اساساً ممکن است گفته شود تق یرفتنیقرآن، ناپذ
 .یسته سازگار نی  صدور حدیث با تقیرا شرایرفت، زیپذ

در تقدیر گرفته و با فدر  اینکده    را همزه «جَعَال لَهُ شُرَهاءَ»جمله برخی در آغاز  و.
انکداری اسدت، جملده را در واقدع     مزه اسدتفهام و ندوع اسدتفهام، اسدتفهام     این همزه، ه

 اندد  ندداده ؟! یعنی شدری  قدرار   اند داده: آیا برای خدا شری  قرار اند هردهگونه معنا  این

 ی در آیده( در ا واژهرفت لفظی )در تقدیرگرفتن  بروناشکا  این  اما (.75/91: 7247رازی، )
 است.آن است هه تقدیر، خالف ظاهر 
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هدا و بده    انسدان  همده  ، درباره152-185اعراف آیات  سورهورزی در  این، شرکبربنا
 یاضدطرار، خددا را بده فراموشد     وضدعیت از  ییاعتبار طبع نوع بشر اسدت هده بدا رهدا    

تند، و گرفتدار آن هسد   یمؤمنان به نوع یها حتّ ه اغلب انسانه کگونه شر نیسپارند. ا یم
از  االهدی  یدای و اول یاو انب است یخف ک، شرع داردالبته در افراد مختلع شدت و ضع

و  اسدت؛ هستند و ساحت آدم و حوّا )ع( حتّی بده دور از شدرک خفدی     ک برین شریا
ه قبیله قریش است یا حمدل  ین آیدیگر از قبیل حمل آیه بر اینکه مخاطب ا یها احتما 

دور از ظاهر آیده و   یا حمل استفهام در آن بر استفهام انکاری معانی به یاول کآیه بر تر
 است. فتنیپذیرنا

 م )ع(یحضرت ابراه یپرست و ستاره کشر. 1
 مسدئله م )ع( با قدوم خدود در   یانعام به داستان احتجا  ابراه سوره 45-47ات یدر آ 

ات پرسدتش سدتاره، مداه و    ید ن آید م )ع( در ایابدراه  وقتیاشاره شده است.  یپرست گانهی
ات وصدع  ید ن آیه اهد یآ یش مین شبهه پیند، اه یمرد و رد یپذ یب میترت ید را بهخورش

پرسدت بدوده و    یکتدا، سدتاره   یمدان بده خددا   یم )ع( بوده و او قبدل از ا یحا  خود ابراه
در  (.49: 7999؛ رازی، 7/277: 7245؛ هماو،  19تاا:   الهادی، بای   )علام  یج موحّد شده استتدر به

 :شود یمابی ذهر به این شبهه همراه با نقد و ارزی ها پاسخادامه، مجموعه 
ق ید شتر از طریب یرگذاریتأث یآنکه موحّد بود، برا با وجود م )ع(یحضرت ابراه الع.

 شده احتجا  در علدم منطدق اسدت    ی شناختهها راهاز  یکیهه  ،جد  )مجادله به احسن(
 یآنها و اثبات نادرستی نقد ن ابزار برایو از ا هردبا قوم خود محاجّه  (،197: 7214)مظفر، 

: 7245)نا..: جصاا ،    یز بر زبان رانده اسدت ظاهر سخنان هفرآم بهره برد و به شاندیعقا

: 7241؛ زمخشاری،  1/472: 7242؛ مغنیه، 71/717: 7191؛ طباطبایی، 77/441: 7244؛ مدریزی، 7/747

م )ع( به پرستش سدتاره،  یابراه  ن است هه تمسّیت ایواقع (.4/447: 7275؛ شندیفی، 4/17
بدا   یاسدت، ولد   یرفتنیاحتجا  با قوم خود، هرچند در نگاه او  پذ یاد بریماه و خورش

م )ع( یم بده خدود ابدراه   یخدواه  ید مدا مد  ید گو یرا قرآن میز ی ندارد.ات سازگاریروح آ
ق بخواهدد قدومش را   ید ن طرید ه او از اینکد م، نه این را نشان دهیها و زم وت آسمانکمل

و اساسداً   (؛15)انعاام:   «وَالْدأَرْ ِ  السَّدماواتِ  مَلَکدوتَ  إِبْراهِیمَ نُرِی هذلِ  وَ»ند: هت یهدا
ز در ید ندارد. ن یوت مفهومکد قرار دارد، سخن از ملیتوح یه هنوز در الفباه یقوم یبرا
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د هید ه تأید ن آید ا (؛57)انبیا::  ...« وَ لَقَدْ آتَینَا إِبْرَاهِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ: »اء آمده استیانب سوره
تدوان گفدت    یبدوده اسدت. لدذا مد     یدیز همان ابتدا واجد رشد توحم )ع( ایند ابراهه یم

رده هد  یگران پنهان مد یاعتقاد خود را از دی ول یمان داشتهتا ایکم )ع( به پروردگار یابراه
گدو  و ش آزر گفدت یم )ع( با عمویه ابراهه یات قرآن هنگامیرو بر اساس آ یناست. از ا

هدا   مدان دارد و بده بدت   یتدا ا یکبده خداوندد   م )ع( یه ابراههدانسته  یند، او هنوز نمه یم
 هندد  ید مد یو حضرت را تهدشود  میلذا پس از علم به موضوع برآشفته  .ندارد یا دهیعق

 (.57-57)ن..: انبیا:: 
دن یرسد  یدد و بده منظدور   توح مقدمهد به عنوان یب، ماه و خورشهوهگرفتن ب. قرار

نها همده  یه اهل رسانده است ین تأویاز مفسّران را به ا ید ناب، برخیم )ع( به توحیابراه
د شد  نائدل د برتدر  ید م )ع( با گذر از آنها بده توح یه ابراههد هستند، یه از مراتب توحیناه

 یم )ع( بدرا یگفدت ابدراه   توان یمدر تبیین این دیدگاه (. 441-7/447: 7244عربی،  )ن..: ابن
تدر   نییاتدب پدا  د از مرید ت اسدت، با یه ذات احدد هن یها و زم وت آسمانکبه مل یابیراه
م یدانست. ابراه ید افعالیه از توحیناهتوان  یب را مهوه ،بین ترتیند. به اهد گذر یتوح

د و ید ییبایخوشحا  شد و خداوند را در مظهر ز ی، بسیارد افعالیبه توح یابی)ع( با راه
ه متوجده شدد   کد بعدد از آن  یاو هسدتم. ولد   یه من در پهاست  ین پروردگاریگفت هم

رد. مداه را  ه ید و رو به افق باالتریز وجود دارد، از آن د  برید نیاز توح یرمراتب باالت
سده بدا سدتاره    یه مداه در مقا هد طدور   هدرد. همدان  ل ید تأو ید صدفات ید توان به توح یز مین

را ید ، زی اسدت د فعلد یاز توح یباالتر مرتبهز ین ید صفاتیدارد، توح یشتریب یدرخشندگ
ه هد رد هد دا ید راه پ االهی یم )ع( به اسمایت ابراهیمنشأ افعا  هستند. در نهاین صفات ا

دام از هد  چیهد این، وجود  ی باول است.د یتوح یمراتب عال است و از آنها ید نمادخورش
 یاسدما  ید تمدام یتوح توحید ذاتی،نجا مراد از یدر ا رسد. ینم ید ذاتیتوح هآنها به مرتب

م )ع( یلذا ابدراه  رّف آن است.دهنده و مع نشان« للّها»یت است و اسم و مقام واحد االهی
 «الْمُشْرِهینَ مِنَ أَنَا وَ مَا حَنِیفًا وَ األرْ َ السَّمَاوَاتِ فَطَرَ لِلَّذِی وَجْهِی وَجَّهْتُ إِن ی»فرمود: 
ند ه یدن به آن مرا آرام میذات حضرت حقّ هستم و فق  رس یمن در پ یعنی(؛ 19)انعام: 

زارم. ید اسدت و مدن از همده آنهدا ب     کندد، شدر  آن در برابدر ذات خداو  جز یزیو هر چ
لّ اسدماء و صدفات   هد د و یت( رسد ی)مقام واحدد  ید ذاتیم )ع( به توحیسان، ابراه ینبد

 رد.هجا شهود   یرا  االهی
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 یق و بررسد ید در حدا  تحق  موقعیدت ن یم )ع( در ایاند حضرت ابراه گفته یبرخ  .
م یاگدر مداه را بپرسدت    یعند یرده اسدت.  هد ان ید بوده و مطالب فوق را به صورت فرضی ب

: 7275 )آلوسای،  شدود   ین مد ین چند ید ده شود، اید پرستیگونه خواهد شد و اگر خورش نیا

سدازگار   کوجده بدا شدر    چیهد  یات بهن آیل همیصدر و ذ اما (.5/744: 7119؛ طیاب،  1/799
متّکی بدر فدر  و تقددیر برخدی واژگدان       و لفظی ین برداشت هه برداشتیست. لذا این

وجه با اصالت عدم تقدیر هده از فدروع اصدالت     چیآیات است، به ه های جمله)اگر( در 
 .یات سازگار نیستاق آیظهور است و نیز با س

رده و در واقع هان یرا از زبان قوم خود ب ها جملهن یم )ع( ایاند ابراه گفته یگروه د.
بر، )شا  ستاره، ماه و خورشید خدای من استصدد آن است هه بگوید به اعتقاد شما،  در

ز هه مبتنی بدر فدر  و تقددیر    یه لفظی نین توجیا اما(. 4/142: 7114؛ طبرسی، 4/419: 7241
 ست.یاق آیات سازگار نیاست، با ظاهر و س

ن ید ا اید م )ع( گفته آیابراه یعنیاست،  یارکن جمالت استفهام انیاند ا گفته یبرخ ه.
 هدرده اسدت  ار کد انت آنهدا را  ید ربوب یاسدتفهام  جملده ن ید پروردگار من اسدت؟! و بدا ا  

چندد  ره لفظدی نیدز ه  ین توجیدر هر حا ، ا(. 441، 77: 7244؛ مدریزی، 419تا:  الهدی، بی )علم
ی، هده  قرآند  هدای  جملده بدا ظداهر    یند، ولد ه یم کپا کشر شبههم )ع( را از یدامن ابراه

 .استفهام حقیقی است، سازگار نیست
و قبل  هیودهمربو  به زمان ن جمالت یاهه اند  ردههاز مفسّران استدال   یگروه و.

: 7279)ثعاالبی،   یسدت بدر آن وارد ن  یرادید ا  و اکم )ع( بوده است، لذا اشد یاز بلوغ ابراه

 مقامی، در واقدع پدذیرش اشدکا  اسدت و     ه لفظی مبتنی بر قراینین توجیولی ا (.4/295
د اسدت، ر  االهدی ر خود آن را به دلیل اینکه موجب هفر انبیای یدر تفس یدر آملید حیس

 یات، مراتدب واال ید ن آیل همد یصدر و ذ ،از این گذشته (.1/21: 7249)آملی،  هرده است
سدازگار   کوجه بدا شدر   چیه ین جمالت بهلذا ا هرده است.ان یم )ع( را بیابراه یدیتوح

آیدد هده    خدوبی برمدی   یح توجیه الدع گذشدت، بده   ست. نیز از آیات دیگر هه در توضین
 است. وحیدی داشتهودهی رشد تحضرت ابراهیم )ع( از ه

حدذف شدده   ه هد ر بوده یدر تقد یزین جمالت چیدر ا اند گفتهاز مفسّران  یبعض ح.
ر بدوده  یقولدون در تقدد  یه هد بدوده   «قا  یقولون هذا ربی»ن جمله در اصل یا است. مثالً

)رازی،  یدن پروردگدار مدن اسدت    د ایید گو یم )ع( گفته شما میحضرت ابراه یعنیاست، 
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ز خالف اصل )اصل عدم تقدیر( اسدت هده   ین برداشت لفظی نیا این،بنابر (.71/27: 7247
 ، و با ظاهر عبارات قرآن مطابقت ندارد.استاز فروع اصالت ظهور 

ن عبارات پرستش قدوم خدود را مسدخره    یم )ع( خواسته با ایاند ابراه گفته یبرخ  .
خالف ظهدور  بدر  یزرفت لفظی ن ین برونولی ا (.77/441: 7244؛ مدریازی،  71/54)همان:  هند

 ست.ین فتنیریو پذاست آیات 
 سدوره  45-47ات ید در آ م )ع(یحضدرت ابدراه   پرستی شرک و ستاره دربارهن، یابنابر

شدتر  یب یرگذاریتأث یآنکه موحّد بود، برا با وجودایشان انعام، این پاسخ موجه است هه 
ر علم منطق شده احتجا  د اختهشن های راهاز  یکیق جد  )مجادله به احسن( هه یاز طر
آنهدا و اثبدات   ی نقد ن ابزار برایه و از اهردبا قوم خود محاجّه  (،197: 7214)مظفر،  است
یز بر زبدان راندده اسدت. یدا اینکده      ظاهر سخنان هفرآم و به شان بهره بردهدیعقا ینادرست
م یدن ابدراه یرسد  ید و بده منظدور  توح مقدمهد به عنوان یب، ماه و خورشهوهگرفتن قرار

ه از یناهنها همه یه اهل رسانده است ین تأویاز مفسّران را به ا ید ناب، برخیوح)ع( به ت
معدانی  د. و امدا  نائل شد برتر یم )ع( با گذر از آنها به توحیه ابراهه ید هستندمراتب توح

، از جمله: حمل هالم به صورت است فتنیریپذمگی برخالف ظهور آیات و ناهدیگری 
اسدتفهام   ستاره، ماه و خورشید خدای من است؛ هه مخاطباناعتقاد این به  اشاره فرضی؛

 ؛م )ع(یو قبل از بلوغ ابدراه  هیودهبه زمان  بودن جمالت مربو  ؛جمالتی بودن ارکان
م )ع( یابدراه هه حذف شده است؛ این فر  هده  ن جمالت یدر ا در تقدیر بودن چیزی

 ند.هن عبارات پرستش قوم خود را مسخره یبا ااست خواسته 

 بر غیرخدا  سجدهیوسف )ع( به  اجازه حضرت. 1
که حضرت یعقوب )ع( و بدرادران یوسدع و همراهدان ندزد یوسدع )ع(      بعد از آن 

وَ رَفَعَ أَبَوَیهِ عَلی الْعَرْشِ »یوسع آمده است:  سورهآمدند، همگی بر او سجده هردند. در 
)یوسا::   «ِ حَقًّدا  یرَبد ءْیای مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَدا  وَ خَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَ قَا َ یأَبَتِ هَاذَا تَأْوِیلُ رُ

خداوندد جدایز نیسدت، پدس     هه: اگر سجده بر غیر شبهه مطرح استاین در اینجا  (. 744
الهادی،   ؛ علام 4/122: 7241)زمخشاری،  چرا یعقوب و یوسع )ع( به این هار راضی شدند؟ 

یوسدع هده    سدوره در ابتددای   تأمل اینجا است هه در قرآن، چده  درخور نکته (.91تا:  بی
ذهور هه داستان سجده مطرح شده و چه در آیه م (2)یوس:: داستان رؤیا را مطرح هرده 
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دیگر، برخی روایات نیز به این مسئله این عمل تقبیح نشده است. از سوی  (744)یوس:: 
 (.4/177: 7241)کلینی،  دامن زده و بر آن تأهید هرده است

جاری مردم آن زمان در احتدرام )و نده از بداب عبدادت(،      اند عادت برخی گفته الع.
گونه هده  هامل نبوده، بلکه همان سجدههردن بوده است، یا این سجود به صورت  سجده

ند و هدرنش  حددودی خدم شدد   وده، برای احترام به یوسع )ع( تا در آن زمان مرسوم ب
؛ واحدی، 4/122: 7241خشری، )زم ر هار آنها و تأیید آن وارد نیستایرادی ب ،بنابراین هردند.

؛ طبرسی، 721: 7241؛ الثوری الکوفی، 1/149: 7279؛ بیضاوی، 2/141تا:  ؛ ابوالسعو ، بی7/577: 7275

ولی این پاسخ، با ظاهر واژگان آیه و نیدز سدیاق آیدات     (.1/11تا:  ؛ شوکانی، بی5/257: 7114
 رَأَیدتُ  إِن ی أَبَتِ یا لِأَبِیهِ یوسُعُ قا َ إِذْ»و « خَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا»زیرا از عبارت  .سازگار نیست

هامدل و بده    سدجده (؛ 2)یوسا::   «سداجِدِین  لِی رَأَیتُهُمْ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ هوْهباً عَشَرَ أَحَدَ
در لغدت بده معندای همدا      « سدجد »شدن؛ زیرا مداده   نه خم شود یمافتادن استفاده  زمین 

ن صدورت اسدت هده انسدان بده سدجده رود و       خضوع است و شکل عبدادی آن بده اید   
: 7272؛ زبیادی،  4/477: 7272؛ فیاومی،  5/57تاا:   )ن..: مصففوی، بی اش به زمین بخورد پیشانی

و «( سدجد »یده )مداده   خالف ظهور مفردات آرفت لفظی بر اساس، این برونبر این  (.5/7
 و در پاسخ شبهه موجّه نخواهد بود. سیاق آیات است

روی  هاین اسدت هده آنهدا روبد     رفت این شبهه بیان شده در برونب. پاسخ دیگر هه 
گونه هه ما در نماز رو به هعبه، ولدی   لی برای خداوند سجده هردند. همانیوسع )ع(، و

یز در برابر و به سوی یوسع )ع( یا اینکه بده خداطر   ن آنهاهنیم،  برای خداوند سجده می
: 7241)زمخشاری،   ندد سدجده هردندد   هر حا ، بدرای خداو  برای تشکر از خدا و در و وا

الهادی،   ؛ علم7/415: 7179شهرآشوب،  ؛ ابن2/141تا:  ؛ ابوالسعو ، بی77/92: 7191؛ طباطبایی، 4/122

رفت ذهر شده اسدت،   مالئکه بر آدم نیز این برون سجدهروایات، از  یا پارهدر  (.91تا:  بی
؛ 195: 7249)حسن بن علای )((،   یعنی مالئکه برای خداوند، ولی در برابر آدم سجده هردند

: 7275؛ بحراناای، 7/199: 7249؛ حار  عااملی،   7/51: 7177؛ طبرسای،  7/471: 7274شهرآشاوب،   ابان 

بددین سدان،    .(5/257: 7114؛ طبرسای،  77/244و  724و  77/719: 7241؛ مجلسی، 4/974؛ 7/797
ریع هرد، ولدی  ظاهری تع سجدهتا بتوان برای آنها فرشتگان جسم مادّی ندارند  هرچند

تکدوینی و پدذیرش برتدری و     سدجده توان هرنش درونی،  مالئکه را می سجدهمنظور از 
یعندی   تدوان پدذیرفت؛   مذهور نیدز ایدن پاسدخ را مدی    خالفت آدم دانست. درباره سجده 
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مسجود حقیقی و نیت درونی آنها در سجده، خداوند بدوده، ولدی ظداهر سدجده رو بده      
یدا   «سُدجَّداً  لَهُ»هه در آنها  ،رفت با ظاهر آیات این برونع( انجام شده است. اما یوسع )

ه و ظهور در سجده برای شخص دارد نه به سوی او، مخالفدت  به هار رفت« ساجِدِینَ لِی»
ترتیدب   بددین شد.  یمگفته « الیّ ساجدین»یا  «الیّ سجداً»در این صورت باید  زیرا دارد.

صدور آنها، بر معنای مفهوم هلی آیده و  شده در تفسیر آیه در صورت صحّت روایات یاد
درصددد   رفت لفظدی هده   خواهند شد و در هر حا ، این بروننه واژگان آن حمل و معنا 

 است، ناهارآمد خواهد بود. برای معنای سجده در آیه مذهور ه مصداق دیگرعرض
ذاتی است، یعنی سدجده همیشده    یعبادت اهثر اندیشمندان معتقدند سجده اگرچه  .
)نا..:   ا در برابر غیرخداوند جایز نیستپرستش و عبادت و هرنش هامل است، لذ نشانه

تشدکی    خدوش  اما چنین برداشتی دست (،7/441: 7272؛ بیابانی اسکویی، 2/152: 7275سند، 
نکه حدداقل شداید   یا ای برشمردای را عبادت  توان به طور قطع هر سجده زیرا نمی .است

سجده به معنای مطلق پرسدتش  (، 7/741: 7191؛ طباطبایی، 4/294: 7279کثیر،  )ابن در آن زمان
سجده را از نیت سجده تفکی  هرد، یعنی اگر عمل سدجده   یکرهپتوان  نیست، بلکه می

توان عبادت شمرد، ولی اگدر نیدت در سدجده، پرسدتش      توأم با نیت پرستش نباشد، می
شدریعت مدا   گفدت در  تدوان   مدی  هدم  دستیا  توان سجده را عبادت ندانست، می نباشد،

ت نداشدته اسدت. اگدر    ید ان گذشته عمومین اصل در ادیخدا حرام شده و اسجده بر غیر
تواند بددون اشدکا  باشدد،     یعقوب )ع( بر یوسع )ع( می سجدهمبنای فوق را بپذیریم، 

( یوسع )ع( بوده باشد، قطعداً  یروی او و برای خدا هزیرا حتی اگر سجده برای )و روب
رفدت عقلدی    ندارد. بدر ایدن اسداس، ایدن بدرون      ش نبوده، پس ایرادیتوأم با نیت پرست

. عبدادت ذاتدی نبدودن سدجده یدا      1ی بدر  الخلدوّ( هده مبتند    ةمانعد وجهی )به صدورت  دو
 ، موجّه خواهد بود.استنبودن آن در زمان یعقوب و یوسع )ع(  حرام .0

ه سدور  122آیده   خددا در بدر غیر  سجدهبه یوسع )ع(  بر این اساس، اجازه حضرت
این، اگر عمل نابرب شود هه اگر سجده عبادت ذاتی نیست، میتوجیه به این نحو  یوسع

شدمرد، ولدی اگدر نیدت در     برعبدادت  آن را تدوان   ، مدی باشدسجده توأم با نیت پرستش 
وان گفدت در  تد  یا حداقل مدی  توان سجده را عبادت ندانست، می سجده، پرستش نباشد،

یدت نداشدته   ان گذشدته عموم ین اصل در ادیو اخدا حرام شده شریعت ما سجده بر غیر
حترام )و نه از باب دیگر مانند اینکه عادت جاری مردم آن زمان در ا یها پاسخو  است؛
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هامدل نبدوده، بلکده     سدجده سجود به صورت  کههردن بوده است، یا این عبادت(، سجده
حدودی خم  گونه هه در آن زمان مرسوم بوده است، برای احترام به یوسع )ع( تا همان

رای خداوندد سدجده   روی یوسع )ع(، ولدی بد   هیا اینکه آنها روب شدند و هرنش هردند،
نیدز   آنهدا هنیم،  گونه هه ما در نماز رو به هعبه، ولی برای خداوند سجده می هردند، همان

برای تشکر از خدا و یا اینکه به خاطر او  در برابر و به سوی یوسع )ع( سجده هردند،
و در  د، برخالف ظهدور و سدیاق آیدات اسدت    برای خداوند سجده هردنو در هر حا ، 

 پاسخ شبهه موجّه نخواهد بود.

 پرستی گانه تثلیث و سهباور به . 1
تثلیدث اسدت. ایدن شدبهه      شدبهه در عصمت حضدرت عیسدی )ع(    شبهه ینتر مهم 
هه . برخی با استفاده از معنای ظاهری این آیده شدب  استمائده  سوره 111یه آگرفته از بر

خداپرستی مردم را به پرستش خود و مدادرش   براند هه حضرت عیسی )ع( عالوه  هرده
)نا..:   پرستی بین مردم روا  پیدا هرده است گانه رو تثلیث و سه دعوت هرده، از ایننیز 

خِذُونِی وَ أُم دی  قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّیا عِیسَی ابْنَ مَرْیمَ أَأَنْتَ  للّهوَ إِذْ قَا َ ا» (:725تا:  الهدی، بی علم
قَا َ سُبْحَانَ  مَا یکونُ لِی أَنْ أَقُو َ مَا لَیسَ لِی بِحَقٍّ إِنْ هنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ  للّهاالهینِ مِنْ دُونِ ا

از (. 777)مائاد::   «عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِی وَ ال أَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِ  إِنَّ  أَنْتَ عَالمُ الْغُیوبِ
گیدری   هنند هه از متن قرآن، هه این ماجرا را بدون خدرده  رو، برخی چنین اشکا  می این

 آید هه حضرت مسیح )ع( شرک را در بین مردم روا  داده است. گزارش هرده، برمی
در دنیدا   اصالًوگویی  آید هه چنین گفت وضوح برمی به (779)مائد::  از آیات بعد الع.

و جهدان آخدرت جدای تکلیدع نیسدت. همچندین،        نیست، بلکه مربو  به قیامت است
معندا هده    استفهام در اینجا استفهام انکاری است، نه استفهام برای طلدب فهدم، بده ایدن    

و از نظدر ادبدی   « تو هه به مردم نگفتی من و مادرم را نیز بپرسدتید؟! »فرماید  خداوند می
: 7274هشاام،   )ابان  هندد  یماگر همزه استفهام انکاری بر جمله اثباتی وارد شود، افاده نفی 

ه قصدد تدوبیخ حضدرت عیسدی )ع( را نددارد، بلکد       پرسشدر واقع خداوند با این  (؛71
پرستی را خودشان در بین مدردم روا  دادندد، نده     گانه خواهد بگوید این تثلیث و سه می

 قُلْتُدهُ  هنْدتُ  إِنْ»مانندد آیده    ها جملهحضرت مسیح )ع( و سیاق هلّ آیات و ظهور برخی 
؛ معرفا،،  7/424: 7191)طباطباایی،   بدر ایدن مطلدب داللدت دارد     (777)مائاد::   «عَلِمْتَدهُ  دْفَقَ
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؛ زحیلی، 4/524: 7244کمونه،  ؛ ابن7/141: 7111؛ شری: الهیجی، 1/124: 7111؛ کاشانی، 122 :7112

: 7279؛ قاسمی، 2/541: 7241؛ قمی مشهدی، 4/275تا:  ؛ حدی، بی4/991: 7274؛ قفب، 1/744: 7279

تواند بهتدرین پاسدخ در ردّ    می« عِیسَی ابْنَ مَرْیمَ»نیز عبارت  (؛1/772: 7272؛ فیومی، 7/245
در  ،هندد  یمد هه به بردن نام آنان بسنده  خالف سایر انبیااین شبهه باشد، بلکه خداوند بر

 ؛ نساا:: 25؛ آل عماران:  451، 91)بدر::  هند یماهثر آیات صراحتاً عیسی را پسر مریم معرفی 

م ایجداد  تا توهّ (72و  7، ص:: 1؛ احزاب: 12؛ مریم: 777، 772، 774، 774، 19؛ مائد:: 717، 751
موضدوع تثلیدث از نظدر قدرآن هدامالً       ،بنابراین .ستا نشود هه حضرت عیسی )ع( خدا

ای در ایدن   أیید نکرده و شبههمردود است و حضرت عیسی )ع( به هیچ وجه تثلیث را ت
رفت لفظی هه مبتنی بر ظهدور آیدات    یست. بنابراین، این برونن وارد نبر ایشا خصوص

 است، موجّه خواهد بود.
بده   هدا  انسدان هه برخدی از   فهماند یمخداوند با این بیان به حضرت عیسی )ع(  ب.

 م از ایدن موضدوع آگداهی نداشدته اسدت     الوهیت تو باور داشدتند و حضدرت آن هنگدا   
و  114ور آیدات  گو بنا بر ظهد و تولی این گف (.1/272: 7114؛ طبرسی، 722تا:  الهدی، بی )علم
 قرطبای، )نده در دنیدا    (7/427: 7191)طباطباایی،   در قیامت واقع شده است سوره مائده 118

وگو مخالع با ظهور آیات  سان این توجیه لفظی از جهت زمان گفت بدین(. 7/112 :7172
 موجّه خواهد بود.و نا

ادعدای مسدیحیان را رد هندد هده بدر الوهیدت       با ایدن مداجرا،    خواهد یمخداوند   .
آیدد   اما از ظهور آیات برمدی  (.17/272: 7114)طبرسای،  حضرت عیسی )ع( پافشاری دارند 

ایدن توجیده    ترتیب طب این سخنان حضرت عیسی )ع( است نه مسیحیان. بدینهه مخا
زیدرا از جهدت    .پاسخی به شدبهه باشدد   تواند ینموجهی درست است، به لفظی اگرچه 

 خواهد بود. فتنیپذیرناگو مخالع با ظهور آیات و لذا و خاطب این گفتم
تثلیدث در   شدبهه حضرت عیسدی )ع( و   پرستی گانه تثلیث و سهبر این پایه، باور به  
قصدد تدوبیخ    پرسشخداوند با این شود هه  داده می گونه پاسخ سوره مائده، این111آیه 

پرسدتی را   گانده  یدد ایدن تثلیدث و سده    خواهد بگو ه میحضرت عیسی )ع( را ندارد، بلک
بین مردم روا  دادند، نه حضرت مسیح )ع( و سیاق هلّ آیات و ظهور برخدی  خودشان 

بر این مطلب داللت دارد. و اما پاسخ آن به این صورت هه خداوند با این  آیه یها جمله
اشدتند و  به الوهیت تو باور د ها انسانهه برخی از  فهماند یمبیان به حضرت عیسی )ع( 
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با این  خواهد یمیا اینکه خداوند  از این موضوع آگاهی نداشته است؛حضرت آن هنگام 
 ،ماجرا، ادعای مسیحیان را رد هند هه بر الوهیت حضدرت عیسدی )ع( پافشداری دارندد    

 موجّه خواهد بود.نامخالع با ظهور آیات و 

 خداوند یپذیر . باور به ترکیب1
در ( 777)مائاد::  « لَمُ مَا فِی نَفْسِی وَ ال أَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِ تَعْ»اشکا  دیگری هه از آیه  

شود، این است هه حضدرت عیسدی    یمضمن آیات گذشته به حضرت عیسی )ع( وارد 
تَعْلَدمُ مَدا فِدی    »یسده عبدارت   مقاداند، یعنی از  )ع( خداوند را مرهب از جسم و روح می

ندد  هه حضرت مسیح )ع( برای خداو آید برمی« نَفْسِ واَل أَعْلَمُ مَا فِی »با عبارت « نَفْسِی
 (.94: 7999رازی، ؛ 729: تا بیالهدی،  )علم ی  بدن و ی  روح قائل شده است

، بلکده از  ردادخداوند روح  وجه در صدد بیان این نیست هه هیچ . این عبارت بهالع
حی نام حضرت عیسی )ع( برای خود نفس و روچون باب مشاهله لفظی است، و صرفاً 

 (.7/757: 7241)زمخشاری،  ، در عبارت برای خدا، نفس و روح برشمرده اسدت  است برده
مجازی را در بر دارد، زمانی  شدن به مشاهله لفظی هه نوعی حمل لفظ بر معنای قائل اما

ی پذیر نباشدد، و ایدن در حدال    ل بر معنای حقیقی و متبادر امکانپذیر است هه حم امکان
این امکان وجود دارد. بنابراین، این توجیده لفظدی هده     توجیه آینده، است هه با توجه به

 مبتنی بر حمل بر معنای مجازی و مشاهله لفظی است، ناموجّه خواهد بود.
میدان   ،کهند، به معنای ذات است. توضیح اینخداو نفس در اصطالح قرآن درباره ب.

ت. نفدس در اصدطالح   در اصطالح قرآن تفاوت اس« نفس»در اصطالح فلسفه با « نفس»
امدا در   (،75: 7114)جرجانی،  ه یعنی روحی هه تدبیر و مدیریت بدن را به عهده داردفلسف
یعنی مدن   «ال أَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِ » ترتیب طالح قرآنی نفس به معنای ذات است. بدیناص
که تو ی  بدن و ید  روح داری، و مدن از   م در وجود و ذات تو چیست، نه ایندان نمی

ما فدی  »یعنی  «مَا فِی نَفْسِ » ،بدنت خبر دارم، اما از روحت خبر ندارم. به عبارت دیگر
ه رفت لفظی هه مبتندی بدر عرضد    بنابراین، این برون(. 7/979: 7274راغب اصفهانی، ) «ذات 

 .استاز نفس است، در توجیه آیه هارآمد  یمعنای دیگر
به طور هلی و تدرک اعتدرا  بده    مقصود از این هالم واگذاری هار خود به خدا   .

رفدت حمدل لفدظ بدر      این برون (.94: 7999رازی،  ؛729: تا بی)سید مرتضی،  استدرگاه خدا 
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مدل لفدظ بدر    هده ح  توان قائدل شدد   یممعنای مجازی است و روشن است زمانی به آن 
 نباشد. معنای حقیقی ممکن

شدود   یمین صورت معنا به ا سوره مائده 111در آیه ترهّب خداوند این، باور به بنابر
 یاصدطالح  به معنای ذات است، و نه روح هه داوندخ هه نفس در اصطالح قرآن درباره

وجده در صددد بیدان     هیچ این عبارت به»و اما توجیه آن به این صورت هه  .فلسفی است
ایدن توجیده هده    یدا   «بلکه از باب مشاهله لفظی اسدت  ،داردروح  هه خداوند این نیست

خود به خدا به طور هلی و ترک اعتدرا  بده درگداه     هالم واگذاری هار مقصود از این»
 است، ناموجّه خواهد بود.مجازی ، هه هر دو مبتنی بر حمل بر معنای «استخدا 

 جهینت

آمیدز از   شرک حاصل پژوهش حاضر در بررسی و نقد شبهات مربو  به صدور عمل
این است هه تمدامی ایدن    ،ی )ع(سیوسع و عیم و یحضرت آدم و ابراه، پیامبران سلع

یدا بدا    هه با ظهور الفاظ قدرآن های لفظی پاسخ داد  رفت برون با انواع توان میرا  ها شبهه
 است، به این صورت هه: تفسیر هالم خدا سازگار تأویلی همسو بامعانی 
حضدرت آدم )ع( عمدل مشدرهانه    بده   در آن ظاهر به( 794و  799)اعاراف:  هه  جایی .1

ایدن   اساسداً  ها و به اعتبار طبع ندوع بشدر اسدت و    انسان همه درباره ،تاس انتساب داده
  یست؛حضرت آدم )ع( ن بخش از این آیه درباره

انعام، این  سوره 47 تا 47یات م )ع( در آیحضرت ابراه یپرست شبهه ستارهدرباره  .2
 یرگدذار یتأث یم )ع( با وجود آنکه موحّد بدود، بدرا  یپاسخ موجه است هه حضرت ابراه

 ی نقدن ابزار برایو از ا هردبا قوم خود محاجّه  یق جد  )مجادله به احسن(،شتر از طریب
یز بر زبان راند. یا اینکه ظاهر سخنان هفرآم شان بهره برد و بهدیعقا یآنها و اثبات نادرست

م یدن ابدراه یرسد  بده منظدور  د و یتوح مقدمهد به عنوان یب، ماه و خورشهوهگرفتن قرار
ه از یناهنها همه یه اهل رسانده است ین تأویاز مفسّران را به ا یناب، برخ دی)ع( به توح
 ؛دش نائلد برتر یم )ع( با گذر از آنها به توحیه ابراههد هستند، یمراتب توح

گفدت هده    تدوان  مدی خدا بر غیر سجده به یوسع )ع( شبهه اجازه حضرت . درباره3
تدوأم بدا نیدت پرسدتش نیسدت،      سجده عبادت ذاتی نیست. بنابراین، اگر عمدل سدجده   

توان سجده را عبدادت   باشد، میرد، ولی اگر نیت در سجده، پرستش توان عبادت شم می
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خدا حدرام شدده اسدت و    وان گفت در شریعت ما سجده بر غیرت یا حداقل می ،ندانست
 ؛ت نداشته استیان گذشته عمومین اصل در ادیا

 شدده  اشداره  ع( از آیدات سدی ) حضدرت عی  پرسدتی  گانده  تثلیث و سهشبهه  درباره .7
، بلکه مربو  به قیامت اسدت و  است گویی اصالً در دنیا نبودهو آید هه چنین گفت برمی

اسدتفهام در اینجدا اسدتفهام انکداری     از این گذشته جهان آخرت جای تکلیع نیست. و 
 ؛است، نه استفهام برای طلب فهم

بده   سوره مائدده 111آیه  در خداوندبودن  هّبشبهه باور حضرت عیسی )ع( به مر .5
باره خداوند به معنای ذات اسدت  هه نفس در اصطالح قرآن در شود یماین صورت معنا 

 فلسفی است.  یاصطالح و نه روح هه
های لفظدی هسدتند،    رفت برون عمدتاًهه  ،دیگر های احتما ما معانی و تفسیرها و و ا

 .ندا ناهارآمد و ناموجّه ها شبههدر پاسخ این 
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 منابع
 رآن هریم.ق

 .ةیروت: دار الکتب العلمیب ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم(. 1719) للّه، محمود بن عبدایآلوس

 ،العزیز المحکم للّهم فی تأویل هتاب اضتفسیر المحی  األعظم والبحر الخ(. 1708) یدر بن علی، حیآمل
 .ور علی نورقم: ن ،یزید محسن الموسوی التبریالس

 ،میمحمدد أبوالفضدل ابدراه    :قیتحق ،شرح نهج البالغة(. تا بی) للّهد بن هبة ایالحمید، عبددابن أبی الح
 .اهشر سی البابی الحلبی ویع ،ةیتب العربکاء الیدار اح :جا بی

تصحیح: محمود  تحقیق و ،ثرالفی غریب الحدیث وا یةالنها(. 1614) جزری، مبارک بن محمد اثیر  ابن
 .طبوعاتی اسماعیلیانم مؤسسهقم:  ،محمد طناحی

  یسسدة االعلمد  ؤیدروت: م ب ،عیدون اخبدار الرضدا )ع(   (. 1727) یمحمد بدن علد  ، (صدوق)ه یابن بابو
 .للمطبوعات

 صادر.روت: دار یب ،الطبقات الکبری تا(. ی)بابن سعد، محمد 

 .دار للنشریقم: دار الب ،متشابه القرآن و مختلفه(. 1615) ی، محمد بن علشهرآشوبابن 

 اضواء. دارروت: یب ،)ع( طالب ابیمناقب آ  (. 1710) ی، محمد بن علرآشوبشهابن 

 ،یاء التراث العربد یدار اح :روتیب ،مصطفی رباب ،عربی ابن تفسیر(. 1700) محمد بن علی، یابن عرب
 .یولالطبعة اال

نشدورات  ة، مید تدب العلم کروت: دار الید ب ،التفسیر القدرآن العظدیم  (. 1715) ل بن عمریر، اسماعیابن هث
 ضون.یمحمدعلی ب

 .بغداد: جامعه بغداد ،ةالجدید فی الحکم (.1720) ابن همونه، سعد بن منصور

 .بیروت: دار صادر ،لسان العرب(. 1717)منظور، محمّد بن مکرم   ابن

 .العظمی مرعشی نجفی للّها خانه حضرت آیت قم: هتاب، مغنی اللبیب(. 1712)بن یوسع  للّهابن هشام، عبدا

 ،ارشاد العقل السلیم الی مزایدا القدرآن الکدریم    ،تفسیر ابی السعود(. تا بی) لسعود، محمد بن محمدابو ا
 .یاء التراث العربیروت: دار احیب

 .یالمرعشی النجف  یالعظم للّهه ایقم: مکتبه آ ،قواعد المرام فی علم الکالم (.1721) یثم بن علی، مبحرانی

 .ةبعث ةسسؤقم: م ،لبرهان فی تفسیر القرآنا(. 1719) مانیهاشم بن سل  ،یبحران

 .للمطبوعات یاالعلم ةسسؤروت: میب ،الهدی الی دین المصطفی(. 1729) ، محمدجوادیبالغ

 ةوزار ،النشدر و ةالطباعد  ةسسؤتهران: م ،مناهج البیان فی تفسیر القرآن(. 1717)، محمد یییابانی اسکوب
 .یاالرشاد االسالمو ةالثقاف

اء ید روت: دار احید ب ،(تفسیر بیضداوی ) ویلأانوار التنزیل و اسرار الت(. 1718) بن عمر للّه، عبدایضاویب
 .یالتراث العرب

دار المعدارف   :سدتان هپا ،شرح المقاصد فی علم الکدالم (. 1721)ن مسعود بن عمر ی، سعد الدیتفتازان
 .ةیالنعمان
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 :تحقیق ،القرآن تفسیر فی سانالح الجواهر(. 1718مخلوف ) بن محمد بن عبدالرحمن دیز ثعالبی، أبو
ی، الطبعة العرب التراث اءیإح روت: داریب ،الموجود عبد أحمد عاد  خیو الش معو  یعل محمد خیش

 .االولی

 .ةیتب العلمکروت: دار الیب ،تفسیر الثوری (.1726) دیان بن سعیسف للّهای عبدأب ،یوفکال یالثور

 .خسرو تهران: ناصر ،هتاب التعریفات(. 1642) ، علی بن محمدیجرجان

 .یاء التراث العربیروت: دار احیب ،احکام القرآن(. 1729) یجصاص، احمد بن عل

 .اسراء :قم ،توحید در قرآن(. 1686) للّهجوادی آملی، عبدا

، تیآ  الب ةمؤسس :قم ،وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة(. 1725) حسنحرّ عاملی، محمد بن 
 .الطبعة االولی

قم:  (،ع)الدتفسیر المنسوب الی االمام ابی محمد الحسن بن علی العسکری (. 1725)ن علی )ع( حسن ب
 .(عج)االمام المهدی  ةمدرس

 .روت: دار الفکریب ،تفسیر روح البیان(. تا بی) یل بن مصطفی، اسماعیحق

 .المعاصر  یز االسالمقم: المره ،واالستدال  ةالنظری :و اهل البیت )ع( ةاالمام(. 1707) م، محمد باقریحک

 .، الطبعة االولیةیتب العلمکدار ال :روتیب ،مفاتیح الغیب(. 1701)ن محمد بن عمر ی، فخر الدیراز

 .ةیالکتب العلم روت: داریب ،االنبیاء عصمة (.1588) ن محمد بن عمری، فخر الدیراز

 ،ودیوصفوان عدنان داتحقیق:  ،المفردات فی غریب القرآن (.1710) راغب اصفهانی، حسین بن محمد
 .الدار الشامیة ،العلم دار :دمشق

 .مام الصادق )ع(اال ةسسؤقم: م ،ةالقواعد الکالمی (.1718) ی، علیگانیربانی گلپا

 .روت: دار الفکریب ،تا  العروس من جواهر القاموس(. 1717) مرتضی محمد بن محمد ی،دیزب

ر کد روت: دار الفید ب ،الشدریعة والمدنهج  ة والعقیدالتفسیر المنیر فی (. 1718) یبن مصطف وهبة، یلیزح
 المعاصر.

الکشاف عن حقایق غوامص التنزیل و عیون االقاویل فی وجدوه  (. 1724)، محمود بن عمر یزمخشر
 .یروت: دار الکتاب العربیب ،ویلأالت

 .یالنشر االسالم سسةؤم ،نیالمدرس جماعةقم:  ،مفاهیم القرآن (.1729) ، جعفریسبحان

للدراسدات    یقدم: المرهدز العدالم    ،االلهیات علی هدی الکتاب والسنة والعقل(. 1716) جعفر، یسبحان
 .ةیاالسالم

 .چاپ دوم ،االمام الصادق )ع( ةقم: مؤسس ،رسائل و مقاالت(. 1709، جعفر )یسبحان

 .یالنشر االسالم ةسسؤقم: م ،بحوث فی الملل والنحل(. 1704) ، جعفریسبحان

 .ی(. قم: صحفهتاب الطهاره) د العروة الوثقیسن(. 1719سند، محمد )

 .میقم: دار القرآن الکر ،رسائل الشریع المرتضی(. 1729) نی، علی بن حسی(الهد علمی )د مرتضیس

 .یالفکر العرب قاهره: دار ،امالی المرتضی(. 1558) نیعلی بن حس (،یعلم الهدی )د مرتضیس

 .یع الرضیقم: دار الشر ،االنبیاء علیهم السالم هتنزی (.تا بی) نی، علی بن حس(یعلم الهد) ید مرتضیس
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خانه  قم: هتاب ،ثورمأر بالالدر المنثور فی التفسی(. 1727)ن عبدالرحمن بن أبی بکر ی، جال  الدیوطیس
 .نجفیمرعشی   یالعظم للّها یتحضرت آ

 .یرتیقم: بص ،مصابیح االنوار فی حل مشکالت االخبار(. 1641) للّهشبر، عبدا

 .نیالف مکتبةت: یهو ،الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین(. 1724) للّه، عبداشبر

 .تهران: دفتر نشر داد ،تفسیر شریع الهیجی(. 1646)شریع الهیجی، محمد بن علی 

کدر  دار الف :روتید ب ،اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن(. 1719)، محمد بن محمد المختار یطیشنق
 .عیالتوزوللطباعة والنشر 

 .عالم الکتبجا:  بی ،فتح القدیر(. تا بی) ی، محمد بن علیشوهان

 .سة االعلمی للمطبوعاتمؤس :روتیب ،المیزان فی تفسیر القرآن(. 1656)ن یی، محمّد حسیطباطبا

 .یمشهد مقدس: نشر المرتض ،االحتجا  علی اهل اللجا (. 1611) ی، احمد بن علیطبرس

 .تهران: ناصر خسرو ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن .(1640) ، فضل بن حسنیطبرس

 .یاء التراث العربیروت: دار احیب ،التبیان فی تفسیر القرآن(. تا بی) ، محمد بن حسنیطوس

 .تهران: اسالم ،م(ی)طبع قد اطیب البیان فی تفسیر القرآن(. 1648) نیب، عبدالحسیط

خانه حضدرت   قم: هتاب ،طالبین الی نهج المسترشدینارشاد ال(. 1729) للّهفاضل مقداد، مقداد بن عبدا
 نجفی.مرعشی   یالعظم للّها یتآ

دار  ةسسد ؤقدم: م  ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیدر للرافعدی  (. 1717) ، احمد بن محمدیومیف
 .الهجرة

 .ةیروت: دار الکتب العلمیب ،ویلأمحاسن الت(. 1718) نی، محمد جما  الدیقاسم

 .سالمیةالالکتب ا تهران: دار ،قاموس قرآن(. 1710) اهبر لیقرشی بنایی، ع
 .تهران: ناصر خسرو ،الجامع الحکام القرآن(. 1617) ، محمد بن احمدیقرطب

 .عیقاهره: دار الشروق للنشر والتوز ،فی ظال  القرآن(. 1710) دیقطب، س

ن، یالمدرس ةقم: جماع ،ئبتفسیر هنز الدقائق و بحر الغرا(. 1724) ، محمد بن محمدرضایمشهد  یقم
 .یالنشر االسالم ةسسؤم

 .یتهران: علم ،تفسیر هبیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین(. 1666) للّهبن شکرا للّها فتح، یهاشان

 .ةیتهران: دار الکتب االسالم ،الکافی(. 1724)عقوب ی، محمد بن ینیهل

 .الوفاء ةسسؤروت: میب ،بحار األنوار(. 1726)، محمد باقر یمجلس

 .یة، الطبعة الثالثةتب العلمکروت: دار الیب ،التحقیق فی هلمات القرآن(. تا بی، حسن )یمصطفو

 .نیالمدرس ةلجماع ةالتابع  یالنشر االسالم ةسسؤقم: م ،المنطق(. 1762) رضامظفر، محمد

 قم: نبوغ. ،تنزیه انبیاء(. 1647) یمعرفت، محمدهاد

 .یدار الکتاب االسالم ةسسؤقم: م ،سیر الکاشعالتف(. 1707) جوادیه، محمدمغن

روت: یب ،والمتاع ةامتاع االسماع بما للنبی من االحوا  واالموا  والحفد(. 1702) ی، احمد بن علیزیمقر
 .ةیدار الکتب العلم
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 .االمام علی بن ابی طالب )ع( ةقم: مدرس ،فی القرآن ةآیات الوالی(. 1709) ، ناصریرازیمکارم ش

 .ةیروت: دار الکتب العلمیب ،اسباب النزو (. 1711) ی بن احمد، علیواحد

 .: دار القلمروتیب ،الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز(. 1719) ، علی بن احمدیواحد


