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  يدهچک

 »یر موضـوع یتفسـ «بـه روش  ، میقـرآن کـر   ياخبارهـا موجود دربـارة  از شبهات  ینوشتار حاضر با هدف پاسخ به بخش
خـود خـالف را    يدر اخبارهـا ، دیگـر  یا امکان دارد قرآن به هدف تأمین مصلحت هدایت مردم یا به هدفیپردازد که آ یم

قـرآن   از جملـه موضـوعات  ماً یمستق مذموم یشیاند ن مصلحتی؟ اندشانه عمل کیاند مصلحت ـ  اصطالحدهد و ـ در  خبر 
ن ینظر قـرآن نسـبت بـه آن را از مضـام    ، »مصلحت« یو اصطالح يلغو يمۀ کاوش در معنایتوان به ضم یاما م، ستین

ـ ن یمنف ییمعنا ین واژه گاهیاما ا ،مثبت دارد ییبار معنا »یشیاند مصلحت« يشۀ لغویبرگرفت. ر اتیآ یبرخ ـ ی ابـد.  ی یز م
کارکردها و اهداف قـرآن  ، اوصاف دربر دارندة اتیآ یبررس: شود یموده میر پیدو مس، ن سؤالیبه ا یافتن پاسخ قرآنی يبرا
 ن اسـت کـه قـرآن   یا پژوهش حاضرتن قرآن. حاصل اانگر اوصاف و مقاصد خداوند به عنوان میات بیآدر کاوش ؛ و میکر

  مذموم را ندارد.   یشیاند مصلحت يها عوامل و نشانه

  .، اهداف خداوندخداونداوصاف ، قرآن اهداف، قرآن ، اوصافقرآن، اخبار،  اندیشی مصلحت ها: دواژهیکل
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  مقدمه  
بـا   رد و مـتکلم یـ گ یصـورت مـ   ییده و معنـا یانتقال ا يان کلمات و جمالت برایب، یدر هر ارتباط کالم

و ، تحقـق هـدف   ياست بـرا  يابزار، کند یزبان و آنچه ادا م رایز؛ ات خود استیتحقق منو یپ در، تکلم
، يسـاز  مانند قرآن (منشور انسـان  یآسمان یا مذموم باشد. اما اگر کتابیدوح تواند مم ین دو میک از ایهر

؛ هـدف سـخن گفـت    یتوان از احتمـال نادرسـت   ینم، کمال) مطرح باشد يت انسان به سویبا هدف هدا
ـ  ینۀ ابزار نادرست نید گزید به نظر آیگونه که شا همان خـاطر   هز تخصصاً از محل بحث خارج است. امـا ب

  :  گردد یمطرح م، حاًیهرچند تلو، مباحث یدر برخ مسئلهن یا، دو نکته
نادرسـت   يکـه فرهنـگ و زبانشـان بـا باورهـا      نـازل شـد   یان و به زبان قوم خاصیمقرآن در  ،اوالً

  .خته بودیآم  درهم
و  انیـ وه و طـرز ب یث شـ یچه از ح، ین کتاب آسمانیا ،یط نزولین شرایدر اثر چن یبه نظر برخ ،اًیثان

و بـوده  غلط در قرآن  يدارد که ابتدائاً موهم وجود باورها یعبارات، کالم و جمالت يمحتواث یچه از ح
ا بـر انگـارة   یـ و » کند یه میله را توجیهدف وس« یبر اصل انحراف، یدقت یا بیتسامح  یممکن است با اندک

  حمل گردد.  » قرآن يل از سوید موهومات و اباطییتأ«البطالن  واضح
ا در یـ ان یـ ا قـرآن در نحـوة ب  یـ آ: دینما یرخ م یسؤال ،ها دها و بحثین تردیش ادر کشاک ،به هرحال

ا یـ ؟ آاسـت  گام برداشته» کند یه میله را توجیوس، هدف« جهتدر  یشیاند اناتش از باب مصلحتیمفاد ب
  دارد؟   یهموج يها هیتوج ين مواردیچناصالً 

 يهـا  ان گـزاره یـ م در مقـام ب یقـرآن کـر  ا یـ آ: ن اسـت یشود ا یم یق بررسین تحقیآنچه مشخصاً در ا
ارتباط موضوع سخن با آداب و رسـوم   زمینۀدر : یعنیا نه؟ ی است مذموم داشته یشیاند مصلحت، يخبر
تحقـق غـرض خـود     يا قـرآن بـرا  یـ آ، اتیا بالقوة آیمخاطبانِ بالفعل  يپندارها، نادرست يباورها، غلط

، مـوده کـه آن رسـم   نان یـ ب يا گونـه  همطلب را ب، خاطبان)م ایمان و باور و پذیرشش یا افزایجاد ی(مانند ا
 ؛ث محتـوا یـ ث قالب مطرح است و هم از حیهم از ح، ن سؤالید شده باشد؟ اییح تأیا پندار ناصحیباور 
بـر فـرورفتن    یدر اعصار گذشته (مبنـ  ویژه به ،راستا با پندار غالب افراد ا همیآ ،نیدر داستان ذوالقرن ،مثالً

دها تَغْـرُب فـ   «: فرموده اسـت  ،آلود) گل يا درون چشمه، هنگام غروبد به یخورش جــ   یو ئَـۀٍ نٍ یعمح «
ت مخاطبـان)  یل هـدا یا تسـه یـ ع یا ممکن است بنا به مصلحت خـود (ماننـد تسـر   یز آی)؟ و ن86: (کهف
شـد؟ ماننـد   نقـل کـرده با  ، نـده یر با سخن گویرا مغا یا کالمی، ر از آنچه رخ دادهیغ یصورت هرا ب يا واقعه

با حصـر دارد کـه بـا     همراهقول   دو گونه نقل ،کاران قوم لوط با آن حضرت گنه يگوو گفت بارةدر نکهیا
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وما کانَ جواب قَومه إِالَّ أَنْ قـالُوا  «: ن افراد صادر شده باشدیاز آن دو کالم از ا یکید تنها یبا، لحاظ حصر
ه إِالَّ أَنْ قـالُوا ائْتنـا       «) و 82: (اعـراف »  تَطَهرُونیتکُم إِنَّهم أُناس یأَخْرِجوهم منْ قَرْ مـقَو واب فَمـا کـانَ جـ

بدون اشـاره   را یمطلب کذب، یبنابر مصلحت نکهیاا ی) و 29: (عنکبوت» نَیبِعذابِ اللَّه إِنْ کُنْت منَ الصادق
وسـف  یحضـرت   یکه مأموران حکومت یمانند اتهام سرقتنقل کند؟  شخصیاز جانب ، بودن آن  به کذب

ؤَذِّنٌ أَ «: شـان وارد کردنـد  یظاهراً از جانب آن حضرت بـر بـرادران ا   یأَذَّنَ مـ ا الْع ـ تُهـ ؟ » رُ إِنَّکُـم لَسـارِقُونَ  ی
  )70وسف: ی(

 یممـدوح و برخـ   یفرض کرد که برخـ  یشیاند مصلحت يبرا گوناگونی یتوان معان یم ،یطور کل هب
ـ   که میبرآن یر موضوعیبا روش تفس ،ن مجالیدر ا 1مذموم است. ن یو چنـ  میبپـرداز  یعمدتاً به ادلـۀ قرآن

  ست.  ین مانند آن و یعقل، یر ادلۀ ممکن کالمیسا یلزوماً ناف یروش
ارتبـاط دارد؛   »میات قـرآن کـر  یـ آ یینما واقع«با  یعنی، ریتفس یاز مبان یکیبا  ن موضوعیا: د گفتیبا

 ين مبنـا یـ ت ایـ تثب يبـرا  روي، . بـدین سـت یات سازگار نیآ یینما با واقع مذموم یشیاند مصلحتچراکه 
ز بـه لحـاظ مـوارد    یـ و ن یث ادلۀ مثبـت و نـاف  یاز ح، قرآن یشیاند مبحث مصلحت ، الزم استيریتفس
ـ   یعنـ ی، ن رونـد یاز ا یشود. بخش يبند و جمع یبررس، شانهیاند ات مصلحتیآ ییادعا  ینـاف  یادلـۀ قرآن

  ، در این نبشتار بررسی شده است.قرآن در اخبار یشیاند مصلحت
ـ   شۀ آنیو ر، »مصلحت«واژة ، »یشیاند مصلحت«اصطالح  یرکن اصل » ح  ل  صـ « یو عربـ  یمـادة ثالث

را » دغدغـۀ مصـلحت را داشـتن   «و » شـۀ مصـلحت بـودن   یدر اند« يمعنا »یشیاند«است. افزودن پسوند 
  روشن است.  ، یفارسرساند که ظاهراً در زبان  یم

شـۀ  یاستفاده کرده و با مترادف دانسـتن ر » ف به ضدیتعر«وة یکتب لغت معموالً از ش، ن واژهیا بارةدر
گـر  ید يمعنـا  بـارة و بعضـاً در  آن دو يلغـو  يان معنـا یـ در ب، »)سلم«اناً ی(و اح» صالح«و واژة » ح  ل  ص«

 يمقتضـا «آنهـا را بـا   ، )142ص، 4ج، 1421، يهر(از» مصلحۀ«اناً یو اح» اصالح«مانند  ،ن مادهیمشتقات ا
و ، ) مـرتبط 321ص، (همـان » ر و تخلـص از شـر  یـ تمکن از خ«) و 320ص، 1412، ي(عسکر» حکمت
ــد  ــض ــی ــالح«ض یا نق ــ(فراه» ط ــاد«، )371ص، 2ج، 1426، يازد؛ 117ص، 1409، يدی ــاد و افس » فس

اند. جالـب آنکـه    همان) دانسته، يازهر؛ 235ص، 1ج، تا یب، يروزآبادیف؛ 517ص، 2ج، 1414، منظور ابن(
، 7ج، 1409، يدیـ همـان معـرَّف آمـده اسـت (فراه    ، ها ضین ضد و نقیف همیدر تعر يدر موارد متعدد

ــر؛ 41ص، 3ج، 1426، يازد؛ 231ص ــن؛ 257ص، 12ج، 1421، يازه ؛ 530ص، 2ج، 1414، منظــور اب
  ).  323ص، 1ج، تا یب، يروزآبادیف؛ 388ص، 1ج، 1407، يجوهر
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که معموالً بـه عنـوان    ،و اضرار به مردم) یعتاً موجب ناراحتیخاردار و طب یاهی(گ» طلح« ياز معنااما 
ن یـ ا یوانگهـ . مشتمل بر منفعت است یبه نوع» ح  ل  ص«شود که مادة  یاستفاده م، عنوان شده» صلح«ضد 
ر ذات اقـدس  آن را قابل اطالق بـ  روي بدیناست (و  ير صعودیو س یحرکت تکامل یمتضمن نوع ماده
نجـات از   موجـب ا یـ ر یـ ل به خیتواند سبب ن یکه م يا گونه هب، اند) ندانسته، که کمال محض است ،یاله

انـد   ز دانسـته یـ آم حکمـت  یا هـدف یزه یبا انگ همراهرا ») مصلحۀ«عتاً ی(و طب» صالح« رو، ازاینو  ،شر شود
  ).»ص ل ح«ة ل مادیذ، 1412، ي(عسکر

جسـتن از   ياریـ م که بتوان با یافتین موضوع نیا زمینۀدر  یاثر مستقل ،یعلوم قرآن يها ان کتابیدر م
 يهـا  نـه یم کرد. اما در زمیر و علوم قرآن ترسیدر مباحث مربوط به تفس را ن اصطالحیا ییطۀ معنایح، آن
 یو برخـ » مصـلحت «آمـده کـه مـراد از     یعبـارات  یمصـالح و احکـام حکـومت   ، اصـول ، مانند فقه ،گرید

 ن عبـارات یـ دهـد. صـاحبان ا   یح مـ یرا توضـ ») یشـ یاند مصـلحت «(و نـه اصـطالح    گریاصطالحات د
، 2ج، 1405، ف المرتضـى یالشـر » (لحاظ منـافع بنـده  «؛ »ت شارعیو توجه به موارد مورد عنا ییراستا هم«

ـ ؛ 99ص، 1413، یمحقق حلـ ؛ 286ص » مقاصـد شـارع در رابطـه بـا بنـدگان     « 2؛)174ص، 1417، یغزال
، 1381، یهاشـم » (ات آنیـ ء با لحاظ اغـراض و غا یت شین وضعیتر مناسب«؛ )381ص، 1979، می(حک
ـ با اهـداف د  ییراستا هم«؛ )25ـ21ص، 1383، ي(احمد» عدم ضرر«؛ )33ص، 1384، یتوکل؛ 9ـ3ص ، نی

ـ » (ز جلب منفعت و دفع ضرریو ن يویدن ینیا دی، يویدن ، 1381، زاده لیـ وک؛ 221ص، 1403، یمحقق حلّ
، جـه یدر نت. انـد  ان کـرده یـ ب» مصـلحت «ح ی) را در توض25ـ21ص، 1383، ي(احمد» ضرورت«و  ؛)7ص

و  ینـ ین اغراض و مقاصـد شـارع مقـدس در رابطـه بـا امـور د      یت و تأمیرعا«، »مصلحت« یرکن اساس
، يزدیـ  یمدرسـ ( اسـت » آنهـا  يویو دن ینیق جلب منفعت و دفع ضرر در امور دیاز طر، بندگان يویدن

  ).  27ص، 1412، یرمضان البوط؛ 145ص، 1426
هـا   یها و خوب ين بدیسۀ بیمقا«: گفت »مصلحت« یاصطالح يف معنایتوان در تعر یم ،تینهادر اما 

، ي(مسـعود » ند مثبت آن در نظر گرفته شودیبرآ، يا ترك هر کاریدر انجام  نکهیاو ، ها ها و کمال ا نقصی
  گفته را دارد.   شینظر آثار پ باً تمام عناصر مدیف تقرین تعری). ا46ص، 1389
ز از یـ ن یفارسـ  يگذرا به منـابع لغـو   ینگاه، »یشیاند مصلحت«بودن اصطالح مرکب  یرغم فارس به

» ح  ل  صـ «ر مشـتقات مـادة   ین اصـطالح و سـا  یا یدر کاربرد فارس» ح  ل  ص«ۀ مادة یاول يوجود همان معنا
  ت دارد.  ی) حکا1816ص، 2ج، 1360، دیعم؛ 4176ص، 3ج ؛1468ص، 1ج، 1371، نی(مع

  ل  صـ «گر از مشتقات مادة ید یز برخیو ن» یشیاند مصلحت«و » مصلحت« يها واژه، یطبق منابع فارس
افتـه و  ی یبار منفـ  يش) قدرا ین ماده و مشتقات آن در زبان اصلیرغم بعد مثبت ا (به یدر زبان فارس» ح
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ـ یقـر ، یکنندة نفع شخص نیاست که صرفاً تأم يا عملکردیناظر به حالت  یگاه بـه منـافع    یتـوجه  ین ب
ن یتـأم  يممکـن اسـت فاعـل بـرا     ،ین حـالت یباشد. در چنـ  یت هدف اصلیو مالزم با عدم رعا، گرانید

ن بعـد  یـ مـرتبط بـا ا   يو قدر یگر واژة فارسیمتوسل شود. د یا روشیبه هر کار  ،خود یاغراض شخص
  ) است.  هل واژی، ذ1371، نی(مع 3»کار محافظه«، یمنف

؛ دارنـد » مصـلحت «بـا واژة   يشتریج است که تناسب بیرا یدر زبان فارس يگریمشابه دالبته واژگان 
ل یـ ذ، 1371معـین،  » (شیرانـد یخ« ؛ل واژه)یـ ذ، 1360، دیـ عم؛ ل واژهیذ، 1371معین، » (رخواهیخ«مانند 
و  »رخـواه یخ«و » شیاند کین« يها ل واژهیذ، 1371معین، » (شیاند کین«ل واژه) و یذ، 1360، دیعم؛ واژه

رود کـه در   یکـار مـ  ه ب يو در موارد ندارد یزبانان بار منف یکه در عرف فارس») فطرت خوش« یز معانین
  لحاظ شود.   یر کلیو خ یهدف اصل، مجموع

ت نفـع  یـ رعا«مفهـوم  ، مذموم» یشیاند مصلحت«در  یاصل ییمؤلفۀ معنا، گفته شیبا توجه به مطالب پ
  است. » گرانیر و منفعت دیو مقدم داشتن آن بر خ یشخص

و صرفاً لحاظ کـردن آن   ینفع شخص، میخداوند متعال و قرآن کرا دربارة ین است که آیحال سؤال ا
ت اسـناد بـه خداونـد و    یـ قابل ین وصـف یا چنـ یـ شـود؟ آ  یگران تصور میر و صالح دیبه خ یتوجه یو ب

  کالمش را دارد؟  
بـه  ، ) حسب عنوان1379، یشی(قر ها یسنج ر و مصلحتیغد یام آسمانیپمانند  ییها ينگار گرچه تک

آن بـا موضـوع    يامـا محتـوا  ، پـردازد  یمـ  یات و موضوعات قرآنیاز آ یکیدر رابطه با  یشیاند مصلحت
سـکوت  ، بلکـه علـل غصـب خالفـت    ، نـدارد  یارتباط، قرآن در اخبار) یسنج (مصلحت حاضرنوشتار 

  کاود.   یشان را میت از ایصحابه در حما یو سست ریحضرت ام
 یسـت و مبـاحث  ین موضـوع نگر یبه هم، د زبان قرآنیۀ دیمانند زاو، يگرید دیۀ دیتوان با زاو یه مالبت

ج در یـ را یادبـ  يهـا  هیـ استفادة قـرآن از آرا ، از فرهنگ زمانه يریرپذیقرآن و تأث، یمانند قرآن و زبان عرف
بـا  ، انـد  آنهـا پرداختـه   ن بهمحققا ی، که برخاز مباحث زبان قرآن را برخیو ، العرب رةیجزعصر نزول در 

هماننـد  ، هماهنگ با لسـان قـوم دارد   یکه لسان ،ا قرآنیث که آین حیاز ا ،مثالً 4؛مرتبط دانست مسئلهن یا
   ؟ا نهیکند  یمذموم دارد و از مطالب خالف واقع هم استفاده م یشیاند از آنها مصلحت یبرخ

قابـل   يا جـه یآن، نت يریـ گ یمستقل است تا با پ يروي، موضوع مورد بحث، سزاوار ورود بدین
قـرآن در   یشـ یاند ن موضـوع، مصـلحت  یا یبررس يد. براین مسئله حاصل آیا اثبات ایقبول در رد 

آنهـا در رابطـه    عدما یوجود  یو بررس یشیاند م: عوامل مصلحتیکن یه کاوش میاخبار را از دو زاو
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شـانه دربـارة   یاند ا رفتار مصـلحت یش یاند مصلحت شخص يها نشانه فقدانا یم؛ وجود یبا قرآن کر
  . ین کتاب آسمانیا

  مذموم در قرآن يشياند مصلحت يبرا ينبود عامل
دارد که در صورت اثبـات وجودشـان،    ییها ر رفتارها، عوامل و خاستگاهیمانند سا یشیاند مصلحت

هـم ملغـا    یشـ یاند بـودن آنهـا، مصـلحت    یر، و در صورت منتفیپذ ز امکانین یشیاند بروز مصلحت
 یات قرآن (به منظور مالحظۀ برخیف آیو عدم تحر 5ن بخش ـ با فرض صادق بودن یشود. در ا یم

ــ   )1390، ي؛ انـوار 17ــ 15، دروس1، ج1387، يزدیـ ر.ك: مصـباح   ،میف قرآن کـر یادلۀ عدم تحر
افتن آنهـا در  یـ ، راه یالهـ  اتیـ کرده، بـه اسـتناد آ   یمذموم را بررس یشیاند عوامل متصور مصلحت

  م: یکن یم یساحت قرآن را نف

    يتوجه يب .۱

امـور   یبه برخـ  یتوجه یواسطۀ ب هب، کنندگان به آن کنندگان به راه و دعوت تیا هدایق یسالکان طر یگاه
تحقـق هـدف    يلۀ ممکـن بـرا  یشده و برآنند که از هر وسـ  یمنف یشیاند و غفلت از آنها دچار مصلحت

مـوده شـود کـه فاقـد صـحت و اتقـان       یپ ییرهایمس، ا ناخواستهیاستفاده کنند. پس ممکن است خواسته 
ن مطلـب بـر قـرآن    یـ ا اید آید دیگاه با اصل غرض هم تعارض و تضاد دارند. حال با یو حت است یکاف

ا یـ  یاز درسـت  غفلـت  .1به دو صـورت   یتوجه ین بیابحث، طۀ موضوع یا نه؟ در حیکند  یز صدق مین
  شود. یتصور م، مخاطبان يبه عواقب استفاده از راه نادرست برا یتوجه یب .2و  ریمس ینادرست

، يزدیـ مصـباح  ر.ك: ( ، اوصاف و اهـداف قـرآن  کارکردها ، ازجمله،میات قرآن کریکوتاه در آ یتأمل
بـودن    ه درسـت بـ  يا ژهیاهتمام و ین کتاب آسمانیکند ا ی) روشن م1درس، 2ج؛ 90ـ64، ص1ج، 1387

خـود   يکـه بـرا   ییبلکـه صـفات و کارکردهـا   اسـت،   د مسـتثنا نکـرده  ین تأکیو خود را از ا ر داشتهیمس
  عبارت است از:   ن صفات و کارکردهایاز ا یم است. برخیبه راه مستق يبند يمستلزم پا، شمرد یبرم

  )  9: (اسراء أَقْوم یه  یللَّت يهدیإِنَّ هذَا الْقُرْآنَ : رین مسیت به استوارتریهداـ 
  )  16: (مائده بِه اللَّه منِ اتَّبع رِضْوانَه سبلَ السالمِ يهدی: سالمت يها ت به راهیعامل هداـ 
  )16: (مائده خْرِجهم منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِی: نور يابزار خروج از ظلمات به سوـ 
  )16: (مائده مٍیصراط مستَق  إِلى هِمیهدی: میت به صراط مستقیلۀ هدایوسـ 

ا غفلـت  یـ راه  یا نادرسـت ی یبه درست یتوجه یبا ب یتناسبمزبور، بودن به امور   يروشن است که هاد
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وة یشـ  یبتواننـد نادرسـت   امیـ اگر مخاطبان پ ویژه ، بهمخاطبان ندارد ياز عواقب استفاده از راه نادرست برا
 نیـت ام و یـ پ ينان و اعتمـاد خـود بـه محتـوا    یاطم ،ن صورتیچراکه در ا؛ القا و ابالغ آن را کشف کنند

  است.   يکه الزمۀ آن نقض غرض هاد، دهند ینده را از دست میگو

  مدار نبودن   حق .۲

ـ  هـاي  ویژگـی حاالت و ، نادرست يها وهیتوسل به ش یاحتمال يها نهیاز زم یکی ا عامـل  یـ فاعـل   یدرون
ن یمـودن چنـ  یناخودآگاهانـه پ ، جـه یو در نت یتوجه یو ب ر ناحقیمسنش عامدانۀ یتواند به گز یاست که م

  نجامد.  یب يریمس
امـا  ، سـت یب نیـ عج رو، ازایـن ج بـوده و  یـ ار رایبس یو انسان يعاد يها صه در فاعلین خصیوجود ا

  ا آن را محتمل دانست.  یمعتقد بود  ین حالتیتوان به وجود چن ینم، خداوند و قرآن بارةدر
از حق منفک نبـوده و از جملـه در    يا نهیچ زمیقرآن مطلقاً در ه، م از خودشیکرف قرآن یطبق توص

و  ییجـو  نـۀ حـق  یقـرآن در زم  يهـا  یژگـ یاز و يا تابـد. نمونـه   یراه نـاحق را برنمـ  ، ریانتخاب مس زمینۀ
  :  ن استیچن ینیگز حق

ـ أَنَّما أُنْـزِلَ إِلَ )؛ 1(رعد: ک منْ ربک الْحقُّ یأُنْزِلَ إِلَ يوالَّذحق بودن قرآن:  قُّ    ی الْحـ ک بـنْ ر مـ ک
  ). 19(رعد: 
، »أُنْـزِلَ «نـۀ  یبـه قر ، بر آن اطـالق شـده  » الْحقّ«که » ک منْ ربکیأُنْزِلَ إِلَ يالَّذ«مراد از ، هین دو آیدر ا

صـرفاً حـق    ات قرآنیشود که آ یروشن م»  ال«با » حقّ« یواسطۀ همراه هم است که بیات قرآن کرین آیهم
  ).  286ص، 11ج، 1417، ییدر آن راه ندارد (طباطبا یباطل ،چ وجهیو به ه است

). بـا  43: (سـبأ  نٌینَ کَفَرُوا للْحقِّ لَما جاءهم إِنْ هذا إِالَّ سحرٌ مبیقالَ الَّذ ...ناتیاتُنا بیهِم آیعلَ  وإِذا تُتْلى
 يم اسـت کـه در ابتـدا   یات قرآن کریهمان آ، هیل آیدر ذ» حقّ«مراد از ، هیح که با لحاظ صدر آین توضیا
    6ه مطرح شده است.یآ

م و هم خداونـد  یآید که هم قرآن کر جه به دست مییات قرآن، این نتیبه آ یاجمال ی، از نگاهیوانگه
ر، یله و مسینبوده وـ مثالًـ در انتخاب وس» جو حق«و » مدار حق«ست که یهستند. پس متصور ن» ن حقیع«

وهو  ..نا.ینُؤْمنُ بِما أُنْزِلَ علَن است: یچن یژگین ویات ناظر به ایآ یآورند. برخ يناحقِ آن رو يها به گونه
   )6(حج: ذلک بِأَنَّ اللَّه هو الْحقُّ )؛ 3(سجده: قُولُونَ افْتَراه بلْ هو الْحقُّ منْ ربک یأَم )؛ 91(بقره: الْحقُّ 

خـود حـق   ، خداوند و قـرآن ، ه)یفته در آرکار ه ب یع صناعیات فوق (با لحاظ حمل شایح آیبه تصر
  باشند.   مانند آن ای، »به حق یمتک«، »حق بر« ـمثالًـ  نکهیانه ، هستند
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  کننده و متکلم   جهل دعوت .۳

رود.  یمـ الزم اسـت،  ر از آنچه که یغ يریبه مس ،م عدول کردهیق قویاز طر، خاطر جهلشه فاعل ب یگاه
  :  ن امور باشدیاز ا یکیتواند  یم، در حد ارتباطش با بحث ما ین جهلیمتعلَّق چن
  ح؛ی. راه صحالف
  ؛یمنف یشیاند . مذموم بودن مصلحتب
  مخاطب. يان مطالب برایه نادرست بنش رایگز يامدهایعواقب و پ .ج

در ، گـر سـخن  یمنجر گـردد. بـه د   یمنف یشیاند تواند به مصلحت یم ،ن مواردیک از ایاز هر یناآگاه
بلکـه ممکـن   ، ستیا سالک نین نبودن متکلم یگز خاطر حقه ماً بیمستق حیمودن راه صحینپ، موارد برخی

 مسـئله  یشـۀ اصـل  ید که رفراهم کرده باش ینیگز عدم حق يرانه را بیزم، مانند جهل يگریاست عوامل د
مودن راه صـواب  یا اذعان متکلم و فاعل به لزوم پب یحت، ین حالتیجو کرد. در چنو د در آنها جستیرا با

  محتمل است.  ، مذموم یشیاند ز وقوع مصحلتین
راه اسـت،   آمـده  یتید و محـدود یـ از هرگونـه ق  يصورت نکره و عـار ه ب ذیلۀ یدر آ» ةذَر« چوناما 

بـه  قرآن جهـل نسـبت   ، ات پس از آنیو آ ذیلۀ یپس طبق آ. شود یز شامل میح و شناخت آن را نیصح
ـ  ذَرةٍعزُب عنْه مثْقالُ یبِ الیعالمِ الْغَ: کند یم یراه درست را از خداوند نف ـ   یف ال فو ماوات ضِ   یالسـالْـأَر

   )3: (سبأ نٍیکتابٍ مب  یوال أَصغَرُ منْ ذلک وال أَکْبرُ إِالَّ ف
» ءیشـ «ق یز از مصـاد یـ چراکه آنها ن؛ است یم منتفیخداوند و قرآن کر ازز یاقسام دوم و سوم جهل ن

ن یچنـ ، ز دارد کـه طبـق آنهـا   یر و مطلق خداوند به همه چیدال بر علم فراگ یات فراوانیهستند و قرآن آ
ـ : از است ات عبارتین آیا جملۀ است. از یز متعلَّق علم الهین يامور ؛ )29: (بقـره  میء علـ  یوهو بِکُلِّ شَ

  )176: نساء؛ 282: (بقره میء عل یواللَّه بِکُلِّ شَ
ـ ، يگریات دیدر آ نکهیاعالوه بر  کـه  اسـت  م و گوشـزد شـده   یترسـ  يا گونـه  هگسترة علم خداوند ب

، امیـ ح ابـالغ پ یگذارد کـه راه صـح   ینم یباق یدهد و شک یرا پوشش م يو شهود یبیمعلومات غ یتمام
بِ یـ عـالم الْغَ : سـت یده نیبر او پوشـ  یمنف یشیاند و قبح مصلحت، دن راه نادرستیناگوار برگز يمدهاایپ

    )22: حشر؛ 73: (انعام والشَّهادةِ

  ام  يندة پيگو يناتوان .۴

ن یچنـ . ام اسـت یـ نـدة پ یگو یناتوان، ان امور نادرستیرحق و بیر غیمس ینش مصلحتیاز شمار عوامل گز
  :  رخ دهد يو يبرا موردتواند در دو  یم یحالت
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  ؛امیابالغ پح یله و راه صحیافتن وسی .الف
  .امیمند پ و قاعده یت اصولیه و تثبیتوج .ب

ه و یـ توج«در  یز نـاتوان یـ و ن »ام و استفاده از روش درسـت آن یح ابالغ پیمودن راه صحیپ«از  یناتوان
 ییطـۀ قـدرت و توانـا   یح بـارة ح دریات صـر یـ است که آ یز دو احتمالین» امیمند پ و قاعده یت اصولیتثب

: (ملـک  رٌیء قَد یکُلِّ شَ  وهو على: کند یم یمتعال نف يآنها را از ساحت قدس خداآشکارا ، مطلق خداوند
    )12: (طالق رٌیء قَد یکُلِّ شَ  أَنَّ اللَّه على؛ )1

  فقدان عدالت   .۵

خـارج از   يرا بـه انجـام امـور    يفقدان عدالت در فاعل است کـه و  مذموم یشیاند گر مصلحتینۀ دیزم
تحـت  ، نوشـتار  يز با لحـاظ مطالـب ابتـدا   ین یشیاند ن مصلحتیاکشاند.  یظالمانه م و طبعاً طۀ عدلیح

  م؟ یمواجه ین فاعلیز با چنین مبحث نیا در ایرد. اما آیگ یقرار مبا آن راستا  م همیپوشش ظلم و مفاه
از ظلـم مبـرا   ، وة عمـل یاز جملـه در انتخـاب شـ   ، طور مطلـق ه خداوند را ب ،صراحتبه ات قرآن یآ

ـ   یإِنَّ اللَّه ال؛ )40: (نساء ذَرةٍظْلم مثْقالَ یإِنَّ اللَّه ال: داند یم اس شَ م النـَّ ال؛ )44: ونسیـ ( ئاًیظْلـیو   ک بـر م ظْلـ
  )  49: (کهف أَحداً

    گرانيرقابت با د .۶

؛ اسـت ام یـ نـدة پ یگو يبرا ییا رقبایب یوجود رق، مذموم یشیاند منجر به مصلحت یگر علل احتمالیاز د
او ، ل شـده به همان هـدف نایـ   يد زودتر از ویشاسازد که  یرا نگران م يشان وکه وجود و رقابت ییرقبا

  دان خارج کنند.یرا از م
که هرچه را هست  یاتیز آیبر قدرت نامحدود خداوند و ن ات دالید توجه داشت که با لحاظ آیاما با

ماند تا  ینم یخداوند باق يبرا یبیز اصالً رقیت و نداند، قدرت معارضه و امکان رقاب یملک طلق خداوند م
ماوات والْـأَرضِ    د: یبخواهد هدف را از او بربا السـ لْـکم لَه ؛ 107(بقـره:  أَنَّ اللَّه(    ماوات السـ لْـکم ه وللـَّ

ـ  ملک منَ الیفَمنْ )؛ 189عمران:  (آل رٌیء قَد یکُلِّ شَ  والْأَرضِ واللَّه على ه شَ ماوات     ..ئاً.یلـَّ السـ لْـکم ه وللـَّ
ما بضِ والْأَرما.یولى ..نَهع اللَّهقَد یکُلِّ شَ  و ضِ    )؛ 17(مائده:  رٌیءالْـأَرو ماوات السـ لْـکم لَه یإِنَّ اللَّهیـی ح  

یمیو ؛ 116(توبه: ت( ِضالْأَرو ماواتالس لْکم یلَهییح  یمیو لىتع وهقَد یکُلِّ شَ  و حد رٌیء)2د: ی(   
غافلند کـه تمـام تـوان و    ، شوند یب خداوند شمرده میرق، گرانیا دیهم که به زعم باطل خود  ییآنها
تواننـد از   ینمـ  ،و بدون خواسـت او  شان متعلق به خداوند و منوط به ارادة اوست وجود یو حت امکانات
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در اسـت،  نشـان  ین و هرچـه در آنهـا و ب  یها و زمـ  آسمانمزبور، ات یآح یچراکه به تصر؛ آن استفاده کنند
ا یـ آ، ن حـال یـ به دست اوست. با ا ات همهیموت و ح یکه حت يا گونه هبقرار دارد، طۀ ملک خداوند یح
فـرض کـرد؟ قـرآن     یبتـوان رقـابت   ،ماند که بر اساس آن یم یطۀ قدرتش باقیخارج از ح یا توانیب یرق

    )10: (صنَهما یأَم لَهم ملْک السماوات والْأَرضِ وما ب: کند یم یرخداوند نفیرا از غ یهرگونه ملک
کنـد   یتأمل روشن م ین است که اندکیکند ا یمطلب را در قالب سؤال مطرح م هیآ نکهیاد علت یشا

  ندارد.   یقیرخداوند ملک حقیغ یکس

  ام  يپ ن برخوردها بايمخاطب در نخست يريگ از جبهه ينگران .۷

نگرداند و از دسـت نـرود و جبهـۀ     يرو يام ویمخاطب و شنونده از پ نکهیاخاطر ه متکلم ب، يدر موارد
 ،از شـمار آنهـا   کـه  از آنها نامطلوب اسـت  یکند که برخ یم استفاده ییاز ترفندها، ف نگرددیمتکلم تضع

ده   ، و مـتکلم  یدهد که داع یرخ م یهنگام ن حالتیاست. ا یرواقعیان امور غیب ه و عـد در و محتـاج عـ 
  ن امر باشد.  یتواند هم یم یمنف یشیاند از علل مصلحت یکیر باشد. کلش یاهیازمند سین ،اصطالح

را اصـل وجـود   یـ ست؛ زیر و کثرت نفرات نکلش یاهیازمند سیخداوند، ن یعنیاما صاحب قرآن، 
شـدن آنهـا     نگـران پراکنـده   یین خداید قدرت و منوط به ارادة اوست. پس چنیز در یعده و عده ن

علَـى   أَعزَّةٍنَ یعلَى الْمؤْمن أَذلَّۀٍحبونَه یحبهم ویاللَّه بِقَومٍ  یأْتینه فَسوف یرْتَد منْکُم عنْ دیمنْ ست: ین
    )54(مائده: نَ یالْکافر

، چگونـه ممکـن اسـت    یوانگهد دارد. یخداوند تأک يو غنا يازین یم به صراحت، بر بیقرآن کر
ا یباشد؟  یند، نگران از دست رفتن گروهید قدرت اویا، که تمام ملک و ملکوت در یخالق همۀ اش

ـ  )؛ 15(فـاطر:   دیالْحم یها النَّاس أَنْتُم الْفُقَراء إِلَى اللَّه واللَّه هو الْغَنیأَ الْغَن ه وأَنْـتُم الْفُقَـراء وإِنْ    یواللـَّ
  )38(محمد: رَکُم یستَبدلْ قَوماً غَیتَولَّوا تَ

    ين مصالح و منافع شخصيتأم .۸

ا یـ ، است. منـافع  ین مصالح و منافع شخصیتأم يتالش برا، مذموم یشیاند گرِ منجر به مصلحتیعامل د
و مهـم (منـافع    ینسبت به مصالح اصل یمنافع شخص، آن یکه ط یمیتقس؛ یرشخصیا غیاست  یشخص

  ن قسم دوم است. یز همیمحل بحث ما ن؛ الجمع و متضاد هستند مانعۀ، معارض، )یرشخصیغ
در است که تمـام اسـباب و علـل     يخداوند ،قرآن و درواقع، یکه متکلم و داع ،اما در محل بحث ما

ن یموضـوع تـأم  ، کنـد  یصـدق نمـ   يبر و ینفع و ضرر شخص، يازین یواسطۀ ب هقدرت اوست و ب حیطۀ
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الْـأَرضِ   یالسماوات وما ف یلَه ما ف؛ )2: (اخالص اللَّه الصمد: شود یم یز منتفین یع شخصمصالح و مناف
الْغَن ولَه إِنَّ اللَّهم یویالْح64: (حج د(    

  ام  يمستدل و موجه نبودن پ .۹

آن اسـت. در   يام و محتـوا یـ پ یگ هیپا یو ب یسست، مذموم یشیاند ش متکلم به مصلحتیگر گرایعامل د
ان کنـد  یـ نادرست و ناروا ب يا گونه همطلب را ب، ن ضعفیجبران ا براينده یممکن است گو ،ن صورتیا

  ند.  یبنش یمطلب به کرس ،اصطالح در نبرد و یتا مخاطب به ضعف محتوا پ
، نیمتـ  یمطالـب و معـارف  ، ام قـرآن یـ دهـد کـه پ   یم و صفات آن نشان مـ یات قرآن کریآ یاما بررس

توسـل بـه    يبـرا  يا زهیـ م است. پس انگیحک يا ندهیو از جانب گو یناشدن ر و ابطالینفوذناپذ، مستحکم
ـ یأُم الْکتـابِ لَـد    یوإِنَّه فـ : ماند ینم یباق یمنف یشیاند مصلحت لکـ  ینا لَعیح؛ )4: (زخـرف  م   تـابالـر ک

ـ یأْتیال * زٌیوإِنَّه لَکتاب عز؛ )1 :(هود رٍیمٍ خَبیاتُه ثُم فُصلَت منْ لَدنْ حکیأُحکمت آ نْ بلُ مالْباط ینِ یهیـ د ه
    )42ـ41: (فصلت دیمٍ حمیلٌ منْ حکیوالمنْ خَلْفه تَنْز

  مذموم در قرآن يشياند مصلحت يها نبود نشانه
 د دریـ آن، در مـوارد ترد  يهـا  ا حالت، بـا وجـود نشـانه   یک صفت یم وجود یواسطۀ رابطۀ مستق به

کرد و در صورت وجود آنها، وجود خود صـفت   یهاي آن را بررس توان نشانه یوجود آن صفت، م
  جه گرفت.یرا نت

 يهـا  اما در صورت وجود نشـانه ، دمعلول وجود چند صفت مختلف باش ها نشانه ید برخیگرچه شا
عـدم آن عامـل   تـوان بـه    یم ،و در صورت فقدان همۀ آنها ،توان به وجود آن یم، ک عاملی يمختلف برا

هـا   ن نشـانه یم که ایده ینشان م، کرده یرا بررس یمنف یشیاند مصلحت يها نشانه ،افت. در ادامهینان یاطم
  :  صورت نگرفته است  یشیاند مصلحت گونه اینپس در قرآن . در قرآن وجود ندارد

  نادرست   يبا فرهنگ عموم يبرخورد جد نبود .۱

شـدن مخاطبـان و از دسـت      از پراکنده یواسطۀ نگران هب ،شیخوژه در آغاز دعوت یو هب، شیاند مصلحت
کنـد تـا بتوانـد بـا      ینمـ  يبرخورد جد ،و آداب و رسوم نادرست تودة مردم یبا فرهنگ عموم، دادن آنها

  د.  یرا جذب نما يشتریافراد ب، یشعار احترام به آداب و رسوم اجتماع
ه و رسـم  یـ از هـر رو  ،قـرآن از همـان ابتـدا    کنـد کـه   یم روشن مـ یات قرآن کریگذرا به آ یاما نگاه

، ان آنهـا یـ ام قـرآن در م یـ ت پیـ که در صورت عـدم تثب  يا هیمخاطبان اول یعنی، ان اعرابیدر م ينابهنجار
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ن آن را مـذمت کـرده و در   او مرتکبـ ، انتقـاد نمـوده  ، دیرسـ  یگر اقوام و مناطق نمـ یقرآن به د يد ندایشا
و  یج دخترکُشـ یـ د قرآن با رسـم را یمخالفت شدارز، است. نمونۀ ب ز کردهید نیآنها را تهد یحت ،يموارد

  :  ل بودندقای انیچهارپا یبرخ ين براااست که مشرک یز احکام خاصین
نْ    ؛ )9ــ 8: ری(تکو ذَنْبٍ قُتلَت يبِأَ * سئلَت الْموؤُدةُوإِذَا  مـ ه لَ اللـَّ عـحماجۀٍ  رَةٍیـ ببالسـائصـ  والولَۀٍیو 

مالحظـۀ مـوارد    ؛ براي103: (مائده عقلُونَیفْتَرُونَ علَى اللَّه الْکَذب وأَکْثَرُهم الینَ کَفَرُوا یوالحامٍ ولکنَّ الَّذ
    )241ـ110، ص1423، معرفتر.ك:  ،شتریب

  ز  يبرانگ  در مسائل جنجال يريگ طفره رفتن از موضع .۲

 زیـ برانگ و جنجـال  یاتیـ در مسـائل ح  ویـژه  ، بـه يریـ گ موضع رفتن از  طفره، یشیاند گر مصلحتینشانۀ د
شـود   یمـ  یمخاطبان یگردان يموجب رو ،به نوبۀ خود، ين اموریح در چنیصر يریگ چراکه موضع؛ است

، نینشـان دهنـد. بنـابرا    يدیشـد  يها ممکن است واکنش رو، ازاینخود حساسند و  يها قرمز  که به خط
  م.  یمواجه شو یمنف یشیاند مصلحتلۀ امکان دارد باز هم با مسئ

 يریـ گ موضـع  ، بـه صـراحت  مشرکانِ آن روز يکننده برا نییار مهم و تعیم در مسائل بسیاما قرآن کر
ه کرد کـه شاخصـۀ مهـم    اشار یپرست کفر و بت، شرك ویژه بهو  یدتیتوان به مسائل عق یم ،مثالً ؛دینما یم

در همـان بـدو بعثـت و     امبر اکـرم یـ نمود و پ يبا آن برخورد جد ،و قرآن از همان ابتدا آن جامعه بود
م کـرد و  یآشـکارا آنهـا را تحـر   ، ت آنانید مشرکان و آزار و اذیرغم فشار شد به، دعوت به اسالم در مکه

ـ  قُلْ تَعالَوا أَتْلُ ما ح؛ )36: (نساء ئاًیواعبدوا اللَّه والتُشْرِکُوا بِه شَ 7داد:  د سریتوح يندا کُم أَالَّ یرَّم ربکُـم علَ
ـ  یقُلْ إِنَّما حرَّم رب؛ )151: (انعام ئاًیتُشْرِکُوا بِه شَ ـ بِغَ یالْفَواحش ما ظَهرَ منْها وما بطَنَ والْإِثْم والْبغْ قِّ  ی رِ الْحـ

أَنْ تُشْرِکُوا بِاللَّه33: (اعراف و( ؛نَ الْأَوم سوا الرِّجبتَنحج ثانِفَاج) :30  (  

  متناسب با معتقدات مردم  نيريش يها وعده .۳

ک یـ تار يا ندهیم آیز از ترسیدوارکننده و پرهیرنگارنگ و ام يها دادن وعده ،یشیاند گر مصلحتید نشانۀ
ـ   دسـت ـ ام را  یندة پیاز مردم را جذب و گو یعیف وسیط يا هین رویکننده است. چن وسیو مأ  ـکـم موقتاً

  د.  ینما یم کیبه هدفش نزد
 يهـا  دهند وعـده  یکه عمل صالح انجام م ین و کسانیقبه مت ياریم گرچه در موارد بسیقرآن کر

دها و یـ دارد، اما تعداد وع يویدن يها درخصوص پاداش یپس از مرگ و حت یدربارة زندگ یبزرگ
دربارة عذاب و عقابِ خطاکـاران و مجرمـان و ظالمـان، قابـل توجـه و       ین کتاب آسمانیتذکرات ا
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ن، و ید، سنگیات قرآن ذکر شده، شدیکه در آ ییها ها و عذاب دی، نوع تهدیکننده است. وانگه رهیخ
ماله   یوأَما منْ أُوتشانه است: یاند ۀ مصلحتیکامالً ناسازگار با رو بِشـ ه تابـک ...  وه ثُـم  *  خُـذُوه فَغُلـُّ

وال *  میوم هاهنا حمـ یس لَه الْیفَلَ*...  سلْسلَۀٍ ذَرعها سبعونَ ذراعاً فَاسلُکُوه  یثُم ف*  م صلُّوهیالْجح
ف کـانَ  یـ کَ هِم مطَراً فَانْظُرْیوأَمطَرْنا علَ)؛ 37ـ25(حاقه:  نَوأْکُلُه إِالَّ الْخاطؤیال*  نٍیطَعام إِالَّ منْ غسل

  )84(اعراف:  ینعاقبۀُ الْمجرِم
: ر.ك بـراي نمونـه،  د هسـتند ( یـ مف ییهـا  افسـانه  ینـ ید يهـا  گـزاره  که ن تصورید براساس ایالبته شا

مانـۀ  یم، بـا هـدف حک  یقرآن کـر  يخبر يها )، عنوان شود که خداوند در گزاره169، ص1383، يساجد
از  یبدهد، هرچند برخـ  ییدهایت شدن آنها وعده و وعیهداها و درست عمل کردن و  ر رفتار انسانییتغ

شـده، بـه    وصـف  یبهشـت  يها ا همۀ نعمتیوندد، یخلود در نار به وقوع نپ ،نشود؛ مثالً یآنها درواقع عمل
ن وعـده  یت و اصالح مردم چنینگردد، بلکه خداوند با لحاظ مصلحت هدا یکه اخبار شده عمل یصورت
  داشته باشد.   ییدهایو وع
ن یسـو چنـ   کیـ نکـه از  یخود متصور باشـد، امـا بـا لحـاظ ا     يخود ن فرض، گرچه ممکن است بهیا

م بحـث از  یگر سـو در مـورد قـرآن کـر    یز است، و از دیآم درواقع اخبار کاذب با هدف مصلحت يا هیرو
محـال بـوده و بـا صـفات او،      يگفته، ارتکاب کذب از جانـب و  شیپ یل کالمبر دالیاست که، بنا یماتن

د کـاذب بـه مصـلحت    یـ ان اخبـار و وعـده و وع  یـ توان ب یست، نمی، سازگار ن»صدق«و » حکمت«مانند 
، »از باطـل  يعـار « و» حق«مانند  یینکه صفات و کارکردهایبر ا افزونرفت. یخداوند پذ بارةت را دریهدا

  دهد. یرا نم ین فرضیشمرد، اجازة تحقق چن یخود برم يم برایکه قرآن کر

    يجد يدهايدر برابر تهد ينينش عقب .۴

شـده در مواقـع بـروز      از اصول و مواضـع اعـالم   ینینش شانه، عقبیاند گر رفتار مصلحتید یژگیو
راه  ید بـه درسـت  یش به خاطر عدم تقیاند از جانب مخالفان است. مصلحت يد جدیمخالفت و تهد

متوسـل   يا وهیبه هر ش یراحت از جانب مخاطب، به يدیا تهدیله، در صورت مواجهه با خطر یو وس
 يگـر یگـردد و از وسـایط د   ، از راه رفتـه بـازمی  »کند یه میله را توجیهدف وس«شود و براساس  می

  کند.  یاستفاده م
  ریـ ن اصول و اعتقادات مخاطبان خـود و ز یتر ن و مهمیتر ییشدن با مبنا ریرغم درگ به میاما قرآن کر
کوشـند و   یدفاع از معتقداتشان مـ  يبا تمام توان برا ،ز به نوبۀ خودیمخاطبان ن نکهیاو با ، سؤال بردن آنها

، اتشیـ نـزول آ  يباز هم از ابتـدا تـا انتهـا   ، کنند یدها را متوجه قرآن و آورندة آن میها و تهد انواع تهمت
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، ن اصـل اسـالم  یتر ییربنایز یعنی ،دیاز اصول خود نداشت و شعار توح یو انحراف ینینش گونه عقب چیه
    )36: (نساءئاً یواعبدوا اللَّه والتُشْرِکُوا بِه شَ؛ )1: (اخالص قُلْ هو اللَّه أَحد: را کنار نگذاشت

از آنهـا   یر آمـده و برخـ  یخ، علـوم قـرآن و تفسـ   یگفته در کتب تـار  شیپ يدهایها و تهد تهمت
  عبارت است از:  

 )103: نحـل علِّمه بشَـرٌ ( یقُولُونَ إِنَّما یاست:  م دادهیامبر تعلی(و نه خداوند) به پ يگریقرآن را شخص دـ 
  )126ـ125، ص1ج، 1387، يزدی(مصباح 

 ؛25: انعـام نَ (یرُ الْـأَول ینَ کفَرُوا إِنْ هذا إِالَّ أَساطیقُولُ الَّذی: انینیشیپ يها جز اسطوره ،ستین يزیقرآن چـ 
ـ  15: قلـم ؛ 17: احقـاف ؛ 68: نمـل ؛ 5: فرقـان ؛ 83: مؤمنـون ؛ 24: نحـل ؛ 31: ز انفالین ؛ 13: نیو مطفّف

  )ربط ذيات یل آیذ و... 67ص، 9ج ؛53ـ52، ص7ج، 1417، ییطباطباهمچنین ر.ك: 
، 12ج، 1417، ییطباطبـا ؛ همچنـین ر.ك:  51: قلـم  ؛6: حجرإِنَّک لَمجنُونٌ (: مجنون است امبر اکرمیپـ 

  )92ص، 10ج ؛318ص، 6ج، تا یب، طوسى؛ 388ص، 19ج ؛98ص

  تلون   .۵

ن صـورت کـه   یبـد ؛ اسـت  »رنـگ عـوض کـردن   «ا همـان  یـ  »تلون«، یشیاند بارز مصلحت يها از نشانه
ـ ؛ دهـد  یر مـ ییخود را تغ یاساس ، دایم شیوةط گوناگونیش در شرایاند مصلحت ر از یـ کـه (غ  يا گونـه  هب
  فرض کرد.   يو روشها و  تیبت و حاکم بر فعالثا، یک اصل کلیتوان  یمذموم) نم یشیاند مصلحت

امـده،  ید و شرك) کوتـاه ن ین خود (همانند توحیادیتنها از اصول بن ندارد و نه ین حالتیقرآن چن
ت نمـوده و  یـ د و تقویز موضع خود را تشدیشرب خمر) ن یجی(مانند حرمت تدر يبلکه در موارد
 یـ مثالً، در باب امور اجتماع  يو اعتقاد یصادر کرده است. در مسائل شرع يتر رانهیگ حکم سخت

توان ـ مثالًــ بـه     ین زمینه، میقاطع دارد. در ا یست و موضعیز اهل مدارا با معاندان نیـ ن  یاسیو س
حکـم مسـلمان    یشـکن و حتـ   مـان یان پیـ هودینامۀ رفتار با مسلمان و کافر، حکم برخورد بـا   نییآ

  محارب اشاره کرد:  
 )؛91نسـاء:   ؛191؛ بقـره:  29(فتح:  نَهمینَ معه أَشداء علَى الْکُفَّارِ رحماء بیه والَّذمحمد رسولُ اللَّ

ومنْ رِبـاط   قُوةٍوأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم منْ « ؛)36(توبه: » کافَّۀًقاتلُونَکم یکما  کافَّۀًنَ یقاتلُوا الْمشْرِک«
نْ   یأَخْرَج الَّذ يهو الَّذ)؛ 60(انفال: » تُرْهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوکملِ یالْخَ تـابِ مـلِ الْکنْ أَهنَ کَفَرُوا م

شْرِ.یدلِ الْحأَول مارِه.. نْ حم اللَّه میفَأَتاهفی ثُ لَم قَذَفوا وبتَسیح     ب الرُّعـ یقُلُـوبِهِم ونَ ب یـ خْرِبـ موتَه
ه ول     على نَۀٍ أَو تَرَکْتُموها قائمۀًیمنْ لما قَطَعتُم ... نَیالْمؤْمن يدیهِم وأَیدیبِأَ ولها فَبِـإِذْنِ اللـَّ يخْـزِ یأُصـ 
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قَتَّلُـوا  یاً أَنْ الْأَرضِ فَسـاد  یسعونَ فیحارِبونَ اللَّه ورسولَه وینَ یإِنَّما جزاء الَّذ)؛ 5ـ2(حشر:  نَیالْفاسق
 أَیأَو تُقَطَّع وا أَولَّبیدیص أَو الفنْ خم ملُهجأَرو زْیهِمخ ملَه کضِ ذلنَ الْأَرا مينْفَو نْ یفیالد  م لَهـا و

رَةِ یفظ الْآخع ذابیع33(مائده:  م(   

  تسامح   .۶

ن اسـت.  یشـ یرنـگ کـردن احکـام و مواضـع پ     کـم تسـامح و  ، شانهیاند ۀ مصلحتیرو هاي نشانهاز  یکی
ت ینه بـه تناسـب حـال و وضـع    ، ر خودکلش یاهیشتر و افزودن بر سیجذب افراد ب يش برایاند مصلحت

احکـام  ، شانیا یزن بیو آس يگر انیزان شدت مخالفتشان و متناسب با احتمال طغیبلکه به حسب م، افراد
  .  کند یق میقل و تریو مواضع خود در رابطه با آنها را تعد

ماننـد  ؛ د حکـم در مـوارد مهـم اسـت    یتشد یو حت دهندة عدم تسامح م نشانیات قرآن کریآ یبررس
در و ، م شـد یسـپس در رابطـه بـا نمـازگزار تحـر     ، در مذمت آن نازل گشـت  يا هیشرب خمر که ابتدا آ

نِ   ی: )110ــ 109، ص2ج، 1418، قاسـمى در زمرة محرّمات قرار گرفت ( ،یطور کل هت بینها عـ ئَلُونَک سـ
الْمرِ ورِ قُلْیالْخَمهِما .. .سنْ نَفْعرُ مما أَکْبه219: (بقرهإِثْم( وا ؛الةَالتَقْرَبکارى الصس أَنْتُمنسـاء   و) :ا  ؛ )43 إِنَّمـ
الْمرُ ولِ الشَّیالْخَممنْ عم سرِج المالْأَزو الْأَنْصابرُ ویس وهبتَن90: (مائدهطانِ فَاج(    

ـ  یقُلْ إِنَّما حرَّم رب«فۀ یۀ شریآ البته مفسران ـ بِغَ یالْفَواحش ما ظَهرَ منْها وما بطَنَ والْإِثْم والْبغْ قِّ ی رِ الْحـ «
، طبـرى داننـد (  یم شـرب خمـر مـ   یآن را مرحلۀ نخست تحر ،ن روند قرار دادهیز در ای) را ن32: (اعراف
  ).  193ص، 2ج ؛53ـ52، ص7ج، 1417، ییطباطبا؛ 212ص، 2ج، 1412

  با مخالفان   يمماشات و همراه .۷

ف یـ بـه تعر ، با عبارات دوپهلو ویژه بهگاه و  گه شیاند ن است که مصلحتیا یشیاند گر مصلحتینشانۀ د
 که بعضـاً ـ  مخاطبان یعالوه بر عدم برخورد با فرهنگ عموم ،آنان پرداخته نظراتد از مخالفان و یو تمج

 ياز عناصر و باورهـا  یبا برخ، جلب نظر آنها يبراـ  مشتمل بر اوهام و خرافات و مطالب نادرست است
  شود.  یشان همراه م یفرهنگ

ندارد، بلکه مکـرر   یتنها با آنها مماشت مشرکان از خدا و دخترانش، نه یتلق اما قرآن، مثالً دربارة
فَاستَفْتهِم )؛ 57(نحل:  شْتَهونَیللَّه الْبنات سبحانَه ولَهم ما  جعلُونَیود: ینما ین باور آنها را تخطئه میا

أَم لَه الْبنـات  )؛ 153(صافات:  نَیأَصطَفَى الْبنات علَى الْبن)؛ 149(صافات:  أَلرَبک الْبنات ولَهم الْبنُونَ
   )39(طور:  ولَکُم الْبنُونَ
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ت یـ خاطر تثبه ب، نیادیچندان بن د نهیشا اي هلن مسئی، در چنشانهیاند نظر مصلحت که از نقطه یدر حال
  ست. یمکرر ن يریگ به موضع يازین، تر عده و عدة آن عیت هرچه سریاصل اسالم و تقو

سـورة کـافرون   ، ان خـود و آنهـا  یـ م يو بلکه مرزبند م با مخالفانیگر عدم مماشات قرآن کرینمونۀ د
ـ ، هـا  مصالحه در امر پرستش خداوند و بـت  ياز مشرکان برا یبه درخواست گروهاست که در پاسخ  ه ب
د مـا  : )496ص، 1411، واحدى، مطرح شد (انیسال در م کیصورت پرستش  بـونَ  الأَعد بـتَع *   الأَنْـتُمو

  .نِید ینُکُم ولیلَکُم د * أَعبد والأَنْتُم عابِدونَ ما * عبدتُّم والأَنا عابِد ما * أَعبد عابِدونَ ما

    ييگو مبهم .۸

ن و ارائـۀ شـواهد الزم   یمبهم گذاردن نکات مهم در کالم و استفاده از عبارات دوپهلو بـدون نصـب قـرا   
بـه   جـا توانـد در هر  یآن مـتکلم مـ   یاسـت کـه طـ    یشیاند گر مصلحتینشانۀ د، ن مراد متکلمییتع يبرا

ـ ـ د وـ یـ را مطرح نما يگرید یا اصول و مبانیو  دهدق ییتض موضع خود را توسعه و، دلخواه از درِ  ـمثالً
  ابد.  یو به هدف دست  یدسازش با خصم درآ

ـ   ین کتاب آسمانیکند که ا یباز هم مراجعه به قرآن روشن م عبـارات   يریکـارگ  هضمن اجتنـاب از ب
شـک و   يجـا اسـت و   پرداختـه ن اصول و احکام خـود  ییبه تب ،با صراحت تمام، ریپذ دار و انعطاف کش
و   یاللَّه خالقُ کلِّ شَ.. .أَم جعلُوا للَّه شُرَکاء: دید بر توحیمانند تأک؛ گذارد ینم یآنها باق بارةدر يدیترد هـو ء

ارالْقَه د(؛ )16: (رعد الْواح ارالْقَه دالْواح إِالَّ اللَّه نْ إِلهـ   : اجتناب از شرك؛ )65: صما م ئاً یالتُشْـرِکوا بِـه شَ
: (بقـره  الزَّکـاةَ آتُـوا  : وجوب پرداخت زکـات ؛ )43: (بقره الصالةَموا یوأَق: وجوب اقامۀ نماز؛ )151: (انعام
دوا فـ   ...اتَّقُوا اللَّه: لزوم جهاد با دشمنان و قلع و قمع آنان؛ )110 جاهـب   یو یسـ ه؛ 191: بقـره ؛ 35: (مائـده ل
د منْهمـا     یوالزَّان ۀُیالزَّان: هیو زان یحد زان ياصرار بر اجرا؛ )60: انفال؛ 36: توبه؛ 91: نساء وا کلَّ واحـدلفَاج
ؤْمن   طائفَۀٌشْهد عذابهما یولْ ...نِ اللَّهید  یف رأْفَۀٌوالتَأْخُذْکم بِهِما  جلْدةٍ مائَۀَ نَ الْمـ جـایی ). در 2: (نـور  نَیمـ 

 یـی طبـق اصـول عقال  اسـت،   ات آمـده یـ در آ یب ادبیبا چند ترک یا عباراتیبا چند معنا  یهم که واژگان
  شود.   یات روشن میمراد از آن آ یعقلو  ییروا، ین قرآن، با مراجعه به قرایمحاوره

  جا  يرأفت ب .۹

آنهـا   یشتر و اجتناب از پراکنـدگ یکه با هدف جذب مخاطبان ب ينوظهور يها ها و جنبش بسا حرکت چه
کننـد و   ین نمـ یـی تع يتخلفات جد يبرا یا اصالً مجازاتی، ز از خودیآم جذاب و رأفت يا م چهرهیو ترس

  ند.  ینما یا آن را رسماً و علناً اعالم نمی
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و  ياعتقـاد ، یاجتمـاع  ، یاسـ یم در مسـائل مهـم س  یقـرآن کـر  ، شانهیاند ۀ مصلحتین رویبرخالف ا
ـ  ۀُیالزَّان: ده استید ورزیآن تأک ياعالم و بر اجرا صراحتبه ن را ان و مجرمافحکم متخل، یشرع   یوالزَّان

ؤْمن   طائفَـۀٌ شْهد عذابهما یولْ ...رأْفَۀٌو ال تَأْخُذْکُم بِهِما  جلْدةٍ مائَۀَفَاجلدوا کُلَّ واحد منْهما  نَ الْمـ نـور  نَیمـ) :
ـ  * بِالْأُنْثى  الْحرُّ بِالْحرِّ والْعبد بِالْعبد والْأُنْثى  لىالْقَتْ یکُم الْقصاص فیکُتب علَ؛ )2 ف لَکُمصـاصِ   یوالْقاةٌیـ ح 

  )  275: (بقره ع وحرَّم الرِّبایأَحلَّ اللَّه الْب؛ )179ـ178: (بقره

  ات يماد يات به پايکردن معنو يقربان .۱۰

آنهـا موجبـات    ين فـور یۀ انسـان اسـت و تـأم   یاول يازهایاز نمسکن و  پوشاك، مانند غذا يعتاً اموریطب
 شـتر مخاطـب  یجلب نظـر هرچـه ب   يها از راه یکی رو، ازاینآورد.  یرا فراهم م يع ویت سریجلب رضا

و  يبه امـور معنـو   یتوجه کم ای یتوجه یو ب يو يملموس و ماد يها ازها و خواستین توجه خاص به
  ش باشد.  یاند مصلحت يها تواند از نشانه یم زین ين کاریاوست. چن یعیطب ماوراي

 يافزودن تذکرات معنـو  ،خورد یات به چشم میاز آ ياریلِ بسیذ ویژه بهکه  ،بارز قرآن يها یژگیاز و
ـ   ،جـه یو در نت يو معنو ين هر دو بعد مادیات است تا توازن بیآ يبه محتوا یو اخالق ن ابعـاد  یتعـادل ب

ه خَ    یا وزیالـدنْ  اةِیالْحء فَمتاع  یتُم منْ شَیأُوتوما : مختلف انسان برقرار گردد ـ نَتُهـا ومـا عنْـد اللـَّ   رٌ وأَبقـى ی
رَ   ؛ )282: (بقـره د وإِنْ تَفْعلُوا فَإِنَّه فُسوقٌ بِکُم واتَّقُوا اللَّه یضَار کاتب والشَهیوال؛ )60: (قصص حـخَّرَ الْب سـ

لَح نْهتَأْکُلُوا میماً طَرِل نْهوا متَخْرِجتَسلْا وونَها ۀًیحستَشْـکُرُونَ   ...تَلْب لَّکُـملَعاللَّیـ ؛ )14: (نحـل  و جـ یـ ول یلَ ف 
یالنَّهارِ وف النَّهار جرَیاللَّ یولالْقَمو سخَّرَ الشَّمسلُونَ خَب ...لِ ومبِما تَع أَنَّ اللَّهیـ ؛ )29: (لقمـان  رٌیو جـ اللَّول لَ ی

یف یالنَّهارِ وف النَّهار جرَیاللَّ یولالْقَمو سخَّرَ الشَّمسذ    ...لِ و نْ   یذلکُم اللَّه ربکُم لَـه الْملْـک والـَّ ونَ مـعنَ تَـد
نَّ    وإِنْ طَلَّقْتُموهنَّ منْ قَبلِ أَنْ تَمسوه؛ )13: (فاطر رٍیملکُونَ منْ قطْمیدونه ما  لَهـ فَرَضْـتُم قَـدضَـۀً یفَرنَّ و 

وا الْفَضْـلَ     النِّکاحِ وأَنْ تَعفُوا أَقْرَب للتَّقْوى عقْدةُده یبِ يعفُوا الَّذیعفُونَ أَو یفَنصف ما فَرَضْتُم إِالَّ أَنْ  التَنْسـو
صیبلُونَ بمبِما تَع إِنَّ اللَّه 237: (بقره رٌینَکُم(    

    يض طبقاتيتبع .۱۱

از  ین است که به طبقات خاصـ یا، شیاند ت مصلحتیل فعالویژه در اوای ، بهیشیاند گر مصلحتینشانۀ د
تـا   کنـد  یآنها لحاظ م يبرا ییها ازات و رانتیامت، ژه داشتهیا و قدرتمندان ـ توجه و یاجتماع ـ معموالً اغن 

  نه کنند.  یشبرد اهدافش هزیو پ يو ياری ياز امکاناتشان برا، ازیز در مواقع نینان نیا
 يو برتر یازدهیدهد که مالك امت یم نشان میات قرآن کریبه مطالب و آ یهرچند اجمال ینگاه
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ت حالـت تقـوا در فـرد اسـت.     یـ ز تقویـ و ن يدر مراتـب معنـو   ی، ترقـ ین کتـاب آسـمان  یاز نظر ا
در  يا ژهیاز ویا امتیاختصاص ندارد، و اگر پاداش  یز عام است و به گروه خاصیقرآن ن يها خطاب

رو، قرآن خطاب و عتـاب خـود    نیو تقواست. ازا يواجدان همان مالك معنو يآنها لحاظ شود برا
ـ   ن و القاب گروهیو عناو یرا نه با اسام ن و ین، مؤمنـات، مشـرک  یها، بلکه با اوصاف آنها (ماننـد متّق

ذ   )؛ 13(حجرات:  مکُم عنْد اللَّه أَتْقاکُمإِنَّ أَکْرَکند:  یان مین) بیمجرم ه الـَّ د اللـَّ عـلُـوا   یومعنُـوا ونَ آم
 ملَه حاتالرَةٌالصغْفظ مرٌ عأَجیو؛ 9(مائده:  م(تَّقالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو اتَّقُوا اللَّهبقره:  نَیو)؛ نیـز  194

ن ی؛ همچنـ 76عمـران:   (آل نَیحب الْمتَّقیفَإِنَّ اللَّه   بِعهده واتَّقى  نْ أَوفىم  بلى)؛ 123و  37ر.ك: توبه: 
 45(حجـر:   ونٍیجنَّات وع  ینَ فیإِنَّ الْمتَّق)؛ 27(مائده:  نَیتَقَبلُ اللَّه منَ الْمتَّقیإِنَّما )؛ 7و 4ر.ك: توبه: 

رٌ یـ خَ الْـآخرَةِ ولَـدار  )؛ 31و نحـل:   41، مرسـالت:  54، قمر: 17ن ر.ك: طور: ی؛ همچن15ات: یو ذار
   )51(دخان:  نٍیمقامٍ أَم  ینَ فیإِنَّ الْمتَّق)؛ 30(نحل:  نَیولَنعم دار الْمتَّق
در  ،فرودست را به شـدت نکـوهش کـرده    یبا طبقات اجتماع يبدرفتار اتیاز آ یبرخ آن،عالوه بر 

ات یـ و آ، 2ــ 1: (عبس  أَنْ جاءه الْأَعمى * عبس وتَولَّى: کند یم يریگ موضع به شدت ییخطا نیقبال چن
   8.پس از آن)

نـاتوان از   يبا ضـعفا  :کند یه میکاران توص به طلبهم  فیت حال طبقات ضعیه به رعایدر مقام توص
رَةٍ یم  إِلى فَنَظرَةٌ عسرَةٍوإِنْ کانَ ذُو : در صورت امکان از طلب خود بگذرند ،مدارا داشته، نیپرداخت د سـ 

    )280: (بقره رٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم تَعلَمونَیوأَنْ تَصدقُوا خَ
هـا   گـروه  یبرخ يم برایست که قرآن کرین نیز چنیدها نیها و وع ان مجازاتینۀ بیدر زم، گر سویاز د

و  دهیـ ک چشـم د یـ را بـه   یبلکـه همگـ  ، ل شـود قایـ ف یـ ا در مجازات آنهـا تخف ییل شده، ت قایمصون
طبقـات را شـامل    یو تمـام  اسـت عـام  ، کند یان میمجازات ب يان) که برایطغو  (مانند فجور ییها مالك

ـ ؛ )14: (انفطار مٍیجح  یوإِنَّ الْفُجار لَف: شود یم ج   یکَالَّ إِنَّ کتاب الفُجارِ لَف نْ  ؛ )7: نی(مطففـ  نٍیسـ ا مـ فَأَمـ 
  )  39ـ37: (نازعات  الْمأْوى یم هیفَإِنَّ الْجح * ایالدنْ اةَیالْحوآثَرَ  *  طَغى

    يو مسائل عمل يمسائل نظر ةباردوگانه در يريگ موضع .۱۲

ـ  ین کار را تنها در عرصۀ شـعار و تبل یا دیبه ضعفا توجه نما یبر مصلحتش اگر بنایاند مصلحت ه غـات و ب
آنهـا را لحـاظ   ، )يبر (ماننـد مسـائل اقتصـاد    نهیو هز يجد يها نهیو در زم دهد مین انجام یصورت نماد

  کامل دارد.   یا هماهنگیبا اغن، بلکه در پس پرده و در عرصۀ عمل، کند ینم
، یو حـوزة عملـ   يدر عرصـۀ نظـر   ين اقشـار یۀ قرآن در برخورد با چنـ یکه رو است یدر حالاین 
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بلکـه  ، دانـد  یرا تقوا م يگانه مالك برتریست و یل نقای ا و فقرایاغنن یب يزیاست و تما یاجتماع يبرابر
 یسـهم ، نمـوده  يریـ گ از آنها دست، ز به آنها توجه داشتهین ياقتصاد يها نهیدر زم ـمثالً ـدر مقام عمل و
رُوا فـ  یللْفُقَراء الَّذ: دهد یازات را به آنها اختصاص میاز مواهب و امت صـب   ینَ أُح ـ یسـ ؛ )273: (بقـره  هلِ اللَّ

ذ  یواعلَموا أَنَّما غَنمتُم منْ شَ لـولِ ولرَّسلو هسخُم لَّهفَأَنَّ ل الْ  الْقُرْبـى  يءسـاک   تـامى یوالْمب  یو نِ السـ ابـلِینِ و 
  )  41: (انفال

  يريگ جهينت
 طلبانه اسـت  مصلحت يها زهیانگ ينه دارا، شبرد اهدافشیم در پیروشن شد که قرآن کر ،از آنچه گذشت

، و ارائـۀ معـارف   ین کتـاب آسـمان  یـ بلکه در طـول نـزول ا   ،شانه داردیاند رفتار مصلحت يها و نه نشانه
ــه انســان احکــام و دســتورالعمل ــا ب ــان، ه ــابت یهمــواره اصــول و مب ــر آن یث ــوده  ب و ، ســتاحــاکم ب

  شود.   یت با مخاطبان مشاهده نمین کتاب هدایدر تعامل ا، مذموم یشیاند مصلحت
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   _____________________________________________________  ها نوشت پی

د: تخلف از آنچه که منطقاً باید عمل شود؛ عمل کردن برخالف مقتضاي عقل؛ انجام کاري برخالف مقاصد شـرع؛  اي مانن . معانی1
  تخلف از عملکرد و انتظار عقال؛ تقدیم اهم بر مهم؛ مراعات مقتضاي شرایط ویژه؛ و... . 

مصلحت را کاویده، بلکه پیش از وي شود، غزالی نخستین کسی نیست که معناي اصطالحی  . برخالف آنچه که گاهی تصور می2
  در این زمینه کوشیده است.  شریف مرتضىکم  دست

  ورزد.  ها و تشکیالت جدید مخالفت می . کسی که طرفدار سنن و آداب گذشته است و با بدعت3
ز جملـه، مبحـث   (ا1388)؛ فقیـه،  3و2هـاي  (بخـش 1380پاك مقـدم،   اند از: دامن . برخی از آثار مشتمل بر چنین مباحثی، عبارت4

تـا؛ بابـایی،    )؛ کریمی، بی12، و10، خصوصا9ً، 6، 5، 4هاي  ، فصل32ـ20، 16ـ14(ص1383تعارض قرآن با علم)؛ سعیدي روشن، 
)؛ سـعیدي روشـن،   3(بخـش 1383)؛ سـاجدي،  2(مبـاحثی از فصـل  1388راد، مجتبـی،   علـی، روحـانی   کیا، غـالم  اکبر، عزیزي علی

)؛ معرفـت،  4ــ 2هاي (فصل1378)؛ ایازي، 5ـ2هاي (فصل1383)؛ رضایی، 13و1هاي (فصل1376خواه،  )؛ فراست5(مانند فصل1389
  ).  184ـ20(ص1423

المـر تلْـک   «به قرآن نسبت داده شده، مانند: » حقّ«. برخی از آیات دال بر صادق بودن قرآن، آیاتی است که در آنها صفاتی مانند 5
علَـیهِم    وإِذا تُتْلـى «)، 19(رعد: ...»  أَنَّما أُنْزِلَ إِلَیک منْ ربک الْحقُّ «...)، 1(رعد: ...» ربک الْحقُّ  آیات الْکتابِ والَّذي أُنْزِلَ إِلَیک منْ

 یناتآیاتُنا ب ...   رٌ مح إِنْ هـذا إِالَّ سـ مها جـاءقِّ لَملْحقالَ الَّذینَ کفَرُوا لو فْتَرىوانگهـی ادلـۀ   43(سـبأ:  » بـینٌ قالُوا ما هذا إِالَّ إِفْک م .(
  دیگري، مانند ادلۀ کالمی نیز، بر صادق بودن قرآن کریم داللت دارند. 

) اما اکثر مفسـران، مـراد از آن را   381، ص4، ج1414اند (شوکانی،  . گرچه برخی مراد از آن را غیر از قرآن، مانند امر دین، دانسته6
  .618، ص8ج ،1372دانند؛ مثالً طبرسی،  قرآن کریم می

. در همین رابطه جملۀ معروفی از حضرت نقل شده که در پاسخ مشرکان مکه که خواستار کنار گذاردن دعوت به توحید بودند، 7
به خدا اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپ من بگذارید که از دعوت خویش دست بردارم، از پاى «فرمودند: 

، 1383؛ حمیري، 135، ص2تا، ج بن یسار، بی (محمدبن اسحاق»  ا رواج دهد یا جان بر سر آن گذارمنخواهم نشست، تا خدا دینم ر
  ).172، ص1ج
؛ واحـدي،  268، ص10تـا، ج  ، بـی طوسـى انـد (  . البته طبق شأن نزول صحیح این آیات، نه طبق شأن نزولی که دیگران ذکر کرده8

  ).471، ص1411
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