
٧١شمار�  ١١٥  …(ص) خطاب�هاى الهى به پيامبر

*زينب براتى

 چكيده
آن كريم و نهى ايشان ازدر قر (ص) هشى در خطاب�هاى الهى به پيامبرشتار پژواين نو

عدمد داستان�هاى ساختگى وجود.وا شامل مى�شوشك مى�باشد كه قريب هشت آيه ر
ك عصمتد آمدن مشكالت و شبهاتى در درجواين آيات باعث بـه وفهم صحيح از

حى شده،از ايـن رود و دريافـت وت خوديد در نبـونه شك و تـرگواز هـر(ص) پيامبـر
اتشيده�اند،لكن نظـرنه آيات بسيار كوجيه و تفسير اين�گـوان و محققان در تومفسر

شيدههش كـونده در اين پژوده اند.نگـارائه نكرا اراحدى رنظـر وده وآنان مختلH بـو
خى از مهم ترين اين آيات،عدمان و محققان در تفسير براى مفسراست ضمن بيان آر

د.بيان دار(ص) ا با عصمت پيامبرمنافات آنها ر
حى،عصمت،حكمت.خطاب،عتاب،هشدار،وه�ها:اژكليد و

ديدنهى از شك و تر
ديد نهى مى�كند وا از شك و ترر(ص) م آن كريم آيات متعددى داريم كه پيامبر اكردر قر

د.ل آن� دارل آن و يا الاقل احتمال حصـوى داللت بر حصـوشن است كه نهى از چيـزرو
ا بهت رحضر(ص) ديد پيامبرفع شك و تراى رند برهمچنين مى�بينيم كه در اين آيات خـداو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان.كز تهرآن و حديث.دانشگاه  پيام نور مرم قرشد علوشناسى ار كار.*
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آن كريمجه به تصريحات قراند.حال با توا مى�خوسش از آنها فراجعه به اهل كتاب و پرمر
قابل شك است؟بلـكـهاكى خطا ناپذير و غـيـرحى،ادراك وان گفت كـه ادرنه مى�تـوچگو
دن مطالبى كه به آنهاد انبياء هم در الهى بونه كه از اين آيات و نظاير آن استفاده مى�شوآن�گو

اه�ها و مسائلى كـه درند به كمـك ردند،هر چند خـداوديد مى�كـرالقاء مى�شده شك و تـر
حى وستى وا از صحت و درده آنها رف كرطرا بردلى آنها رار مى�داد شك و دواختيار آنها قر

د.دن آن مطمئن مى�نموالهى بو
د هشت آيه استديد بر حذر مى�دارا از شك و تـرر(ص) ند پيامبرآياتى كه در آن خداو

دازيم.سى هر يك مى�پركه به برر
»:Hن الكتاب من قبلك لقـدذين يقـرؤّلنا إليك فسئـل الا أنـزّ ممّفإن كنت فى شـكال

ل؛و اگر در آنچه بر تـو نـاز)١٠/٩٤نس،(يو» من الممتريـنّننك فال تكـوّ من ربّجاءك الحـق
س،هر آينهانند بپرا مى�خوديد هستى،از آنهايى كه كتاب آسمانى پيش از تو رده ايم در تركر

سيده است،پس از شك كنندگان مباش.ت به تو ردگارى پرورحق از سو
ده�اند؛ازا بيان كرال مختلفى رجيه و تفسير اين آيات،اقوهان در توآن پژوان و قرمفسر

جمله اين كه:
مايد:يكم:عالمه طباطبايى مى�فر

ف»�معارلنا اليكمما انزديد است و منظور از جمله�«كلمه�«شك»� به معناى ريب و تر
از ظاهر اين آيه برشت امت�هاست ونوى الهى در سراجع به مبدأ و معاد و سنت جارر

ديدهل گره ـ نسبت به حقيقت آنچه بـر او نـازّـ العياذ بالـل(ص) ل خدا سومى�آيد كـه ر
ع خطابد.و اين نـومه�اى ندارديد شده،و ليكن اين آيه شريفـه چـنـيـن الزدچار تـر

ديد است،استى دچار شك و ترد كه به رجه كسى شوهمان�طور كه ممكن است متو
دش هم يقين به صحت و حقانـيـتد كه خوجه كسى شـوهمچنين ممكن است متـو

د،وان گفت:اين مطلب دليل�هاى بسيـار دارد و هم بر دليل آن و نيز مى�توكالم دار
اى افاده اين معنا به�طور كنايه مى�گويد:دليلش تنها آن نيست كه در دست تو است؛و بر

د.ود دارجوى بر حقيقت آن وى دليل�هاى بسيارديد داراگر در حقيقت اين مطلب تر
عجود به آن ادله رديد داراقعا ترنده ونه سخن گفتن اين است كه اگر شنوفايده اين گو

اجعهاقع شده به ساير ادله مرد شك وايش مورلى يكى از ادله برد وكند.و اگر يقين دار
ف تخاطب و تفاهم شايع است؛وشى است كه در عركند.و اين جور سخن گفتن رو

اى اثباتشد كه هر يك بـرى داراين كنايه است از اين كه اين مطلب دليل�هاى بسيـار
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ض از تكثير آن اين�است كهد.ليكن غركافى است و احتياج به بيش از يك دليل ندار
فىگشت معناى كالم اين�است:اين معارد.در نتيجه بـربه هر حال مطلب ثابت شو
ل آنل بشر از قبـوده كه عقوا با حجت�هاى قاطع بيان كـراست كه خداى تعالـى آن�ر

ى خدا در خلقتشت جارّسند و داستان�هايى است كه همه ازمى�سازمضطر و ناگزير
د هم شاهد بر آن است.جوخبر مى�دهد،و آثار باستانى مو

ده كه شكى در آن نيستا در كتابى بيان كرف و اين داستان�ها رخداى سبحان آن معار
ه بر آند و عالود دارجوده حجت و دليلـى وپس بر طبق آنچه خداى تعالى بـيـان كـر

ان كتب آسمانى ـ البته آنهايى كه بـهى نيز هست و آن اين�است كه پيـروحجت ديگر
ف و داستان�هاا تحريH نمى�كنند.اين معارست آن آشنايند و آن رائت صحيح و درقر
القا مى�كنـد تـا در (ص) ل خداسـوا بر رد مى�يابند.و اين آيه حجـتـى را در كتاب خـور

١د.دم به�كار ببراى مراستدالل بر

ض و تقديرطيه در آيه بر تعليق و فرطيه است و كلمه�«إن»�شرم:جمله،قضيه اى شردو
هل خدا و اعالم اين معنى است كه آنچه دربارسود تلقين حجت به رشك است.و مقصو

آن ذكر شده در كتاب�هاى اهل كتاب،مذكور استن در قرعوسى و فرمش و موح و قونو
صاط كه شك است خصوع مشروقوط،بر ومت بر آن مطلع نيستيد،و تعليق و شركه تو و قو

٢داللت نمى�كند.(ص) م در قلب پيامبر اكر

انهمت اين خطاب و خطاب به كـفـار در�«ه مى�گويد:در تفاوى در اين بـارمخشرو ز
لى در اين آيه»�آمده است كه:در آنجا اثبات شك بر سبيل تاكيد است.ولفى شك مريب

ائيل و خبرصيH بنى اسرند پس از توض است.و معنى آيه اين�است كه:خداوبر سبيل فر
گفته است:اگر(ص) آن و پيامبرستى قراى تاكيـد دربر (ص) گاهى آنها بر حقانيت پيامبراز آ
دن كسى كه در دين شبهه داراجعه كن،چوضا شك داشتى بر دانشمندان اهل كتاب مرفر

٣ف مى�كند».طرا برگاه آن شبهه رانين دين و يا علماى آاجعه به قواز طريق مر

ب المثلهان نيز معتقدند كه اين آيه از قبيـل ضـرآن پژوان و قرى از مفسـرم:بسيارسو
ارخى معادل«به در مى�گوييم تـا ديـوه»است،كه بـرف «اياك اعنى و اسمعى يـا جـارمعرو
 (ص)سالت پيامبرا كه كسانى كه در ران است؛چراين،در اصل خطاب به ديگرد».بنابربشنو

ا؛چر (ص)د پيامبردند نه خوكان و عده اى از اهل كتاب بودند،مشرحى بر او شك كرل وو نزو
 بلكه٤ديدى نداشته است.ده است،شك و ترل كرى كه خدا بر او نازه چيزكه پيامبر دربار

٥دن به كفار است.منظور از اين خطاب تعريض و كنايه ز
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د؛كه ازا اين سخن بايد به ايشان گفتـه شـود كه:چرح مى�شوسش مطرن اين پـر اكنو
اى اطمينانال بكند؟در حالى كه به دنباله گفتار چنين آمده است و همين براهل كتاب سؤ

».ّك من ربّلقد جاءك الحقت بسنده است«و يقين حضر
ه مى�نويسد:سيد قطب در اين بار

خدادانى است كه در مكه پس از رقعيت و بحرد،بيانگر شدت و سختى موهنمواين ر
دند بـهده بوخى از كسانى كه ايمان آوراج براقعه معراج پيش آمده است.پس از ومعر

فات مى�يابند.اذيت و(ع)طالب و ابو(ع)تد شدند،خديجهاج مرسبب باور نداشتن معر
دد كه در خدمـت او و كسانى مى�گـر(ص)جه پيغمبـركان بيش از پيش متـوار مشرو آز

اكدت آيين اسالم ر كينه�توز تقريبا در مكه دعوِى قريشيانضع�گيرهستند.به سبب مو
د.ايـنت مى�شوه حضرايط و سختى�ها باعث انـدودد،همه اين شرق�H مى�گـرو متو

دايـىش با اين تاكيـد از او غـم�زدگـارانه پـروراست كه پس از اين� داستـان الـهـام�گـر
ود:«ده مى�شوشه زديد كنندگان تكذيب كننده گومى�كند…از اين گذشته به شك و تر

؛و از آنان كه )١٠/٩٥نس،(يو»ن من الخاسرينه فتكوّا بآيات اللبوّذين كذّ من الّننال تكو
ه زيان كنندگان باشى.مرا تكذيب مى�كنند مباش،كه در زآيات خدا ر

قتى كها ودند.زيـرگرصت مى�دهد كه بردند فرگراهند براين كنايه به كسانى كه مى�خو
لىس و جو كند وديد داشته باشد پرد كه اگر شك و تره داده مى�شو اجاز(ص)به پيغمبر
مايد:«ال أشك و ال أسأل» نه شك ود و مى�فرسد و شك و گمان نمى�ورزاو نمى�پر

ه حق واى يقين و اطمينان كامل اسـت دربـارا دارسم؛زيرم و نه مى�پـرديدى دارنه تر
ندان است كه شك نورزديده است.در اين امر،پيام به ديگرل گرحقيقتى كه بر او ناز

ا قادرح مى�كند مسلمـانـان رند طرنامه�اى كه خـداوه ممترين نباشـنـد.در بـرمرو از ز
هسش ايشان دربارسش كنند هر چند پرگاهان پرديد از آد كه به هنگام شك و ترمى�ساز

ظH است كه از عقيده و شريـعـتا مسلمان موعات باشد؛زيـرضواساسى�ترين مـو
د يقين و اطمينان پيدا كند و بر تقليد تكيه و اعتماد ننمايد.خو

دهموديد و ميان اين فردن به هنگام شك و ترسش نمودن پراد بون بر اين،ميان آزافزو
ا آنچه از آند؛زيرد ندارجو من الممترين»�منافاتى وّننمايد:«فال تكوند كه مى�فرخداو

قH كند و هميشگى و ثابتديدى است كه انسان در آن تونهى شده است شك و تر
ششنه تالش و كوسيدن به يقين و اطمينان هيچ گواى رديد برنده شك و ترباشد و دار

٦كت و جنبشى نداشته باشد.و حر
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د تا منافى عصمـتت داللت نـدارع شك از حضرقونتيجه اينست:كه ايـن آيـه بـر و
د چناند و مشاهده دريافت مى�كرا با شهوحى ر مسأله و(ص)ا كه از سويى پيامبر باشد.چر

٧د معنى نداشت.ديد در اين مورآنى حاكى از اين معناست،پس شك و تركه آيات قر

ند و شكتراراوان بر اين شك سزتش شك كند ديگر در نبو (ص)ى ديگر اگر پيامبراز سو
 (ص)ل پيامبره از قوهمين سور١٠٤ همچنين در آيه ٨م بطالن شريعت است. مستلز(ص)پيامبر

»؛«اگر در دين من شك داريد».پس من دينىّإن كنتم فى شكدم آمده است كه:«خطاب به مر
ل بماسوّآمن الرمايد: «د.و همچنين مى�فرنه تحدى نمى�كرگرت شك نداشت ود آن حضرخو
چندحى مى�شد ايمان داشت.در نتيجه هر؛پيامبر به آنچه به او و)٢/٢٨٥ة،(البقر»ّهل إليه من ربأنز

 است،اما مخاطب اصلى تمام انسان�ها هستند.(ص)آيه خطاب به پيامبر
حىدر مصدر الهـى و (ص)مديد در پيامبـر اكـرم اين آيه اثبـات تـراز منظر ديگر مفـهـو

ساترد رات با خصم و در افاده مقصوه استدالل،مماشات و مجارنمى�باشد بلكه اين شيو
حى الهى وعى با تكذيب كنندگان و يعنى در اين آيه شريفه و آيات مشابه،به نـو٩است.

امى�بهد تا به آرد و به علم اهل كتاب صحه گذاشته مى�شـواهى مى�شوآن،در ظاهر همرقر
ديدىاهدى در كتب آسمانى پيشين جاى شك و ترد شوجوتكذيب كنندگان بفهماند كه با و

باقى نمى�ماند.
سى پسر امامى مصاحب مود از محمد بن سعيد ادخرايتى از ابن بابويه به اسناد خورو

دند.از جمله آنها اين آيه شريفهال نمـوا كتبا سؤ كه يحيى بن اكثم مسائلى ر (ع)محمدتقى
د:مودم:فرال كرم سوادرد.و من از بربو

ل الهى و لكن جهـلـهت شك نداشت در منـز باشد و آن حضـر(ص)مخاطب پيامـبـر
دم در استغناءق باشد بين او و ساير مرث نشد تا فرا از مالئكه پيغمبر مبعوگفتند:چر

د وم كه،علماء يهود:به پيغمبر اكرموحى فـرب و مشى،حق تعالى واز مأكل و مشر
ث شدى مبعومان قبل از تو پيغمبـرال كن كه آيا زال سوّهُا در حضور اين جى رنصار

ا احتياج داشتند و تومات بشريه رازب نباشد بلكه تمام ايشان،لوكه محتاج اكل و شر
 به اعتبار(ص)هم در اين قسمت با آنها شريك هستى؛و تعبير به شك نسبت به پيامبر 
د بياييدده بوموشك جهله و ظهور حقانيت منصفه است.مانند آيه مباهله كه اگر فـر

١٠اى مباهله.ار دهيم هر آينه حاضر نمى�شدند برا بر شما قرمباهله كنيم و لعنت خدا ر

ذين آتيناهـمّال و الّل إليكم الكتاب مـفـصذى أنزّه أبتغى حكما و هـو الّأفغير الـل ب:«
؛آيا داور)٦/١١٤(االنعام، » من الممترينّنن فال تكوّك بالحقّل من ربّه منزّن أنالكتاب يعلمو
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ده�ل كرا بر شما نازشن رست كه اين كتاب روى جز خدا طلب كنم؟و حال آن كـه اوديگر
ل شده است،پـس ازت نازدگاراست؛و اهل كتاب مى�دانند كه آن به حق از جانب پـرور

ندگان مباش.شك آور
 مى�باشد و منظور اين(ص)جه پيامبران معتقدند كه:اين خطاب متـوى از مفسرشمار

«…فال يكن فىمايـد:«چنان كه مى�فر١١د،ده شـوامش قلبى او افزو�است كه بر يقيـن و آر
ديدى نباشد.؛…در دل تو از آن تر)٧/٢اف، (األعر»ج منه…ك حرصدر

آن معتقدنده اين كه آنان بر حقانيت قـر ويا خطاب به ايشان است كه:مبادا تو دربـار
حمان از باب تهييج است و زيادتـى در شـراين اين فـر بنابـر١٢ديد داشته باشـى.شك و تر

ل اين آيه آمده است: در شأن نزو١٣صدر و يقين و طمأنينه و تسكين قلب.
استه شده كه در آيات سابـق ذكـر شـدهات خوقتى كفار قريش از ظهور مـعـجـزكه و

اضى ر(ص)ل سوت رى بين آنها و حضرد و نصارم شدند به حكميت علما يهـومحرو
داضى به اين امر شور (ص) د بر آن كه نبايد پيامبرل شد كه داللت دارشدند و اين آيه ناز

د اهلد است و در نزد مصدق خوده و خوا از يكديگر جدا نموآن حق و باطل رن قرچو
ندتى�كه خداود و در صوره باقيه است و حاجت به مصدق نـدارن معجـزانصاف چو

ضايت به حكميت غير خدا منافى با مقام يقين به حقيت حـكـمده باشد رموحكم فر
د پس به اين مناسبت نهى صادر شو(ص)الهى است در نظر عام.پس نبايد از پيغمبر

ت اجل از اينن مقام آن حضرندگان چوت از شك آوردن آن حضرشده است.از بو
١٤دم.ندگان در نظر مرخطاب است يعنى مباش از شك آور

ديد نشده است همچنان كـهده و دچار ترگز شك نكر هر(ص)شن است كه پيغمبـررو
ىى و ماندگارد و مانند آن مبنى بر پايدارهنموده اند:«ال أشك و ال أسال»�اما اين رمود فرخو

هايى داللـتنج�ها و تكذيب�ها و انـكـارنگ�هـا و رانى نيـراوبر حق و نظائر آن و نيز بـر فـر
ه نسبتند چه اندازده اند و خداواه او تحمل مى�كر و مسلمانان همر(ص)مى�نمايد كه پيغمبر

ده است.موحمت فردن مرن و ثابت قدم نموهنمو و مسلمانان با اين ر(ص)به پيغمبر
حمة و رًسى� إماماه شاهد منه و من قبله كتاب موه و يتلوّنة من ربّأ فمن كان على� بي ج:«

 مـنّه الحقّعده فال تك فى مرية منه إنار موّاب فالنن به و من يكفر به من األحـزمنولئك يؤأو
دگار خويش؛آيا آن كس كه از جانب پرور )١١/١٧د،(هو»نمنواس ال يؤّ أكثر النّك و لكنّرب

ا ود پيشـوسى كه خـود و زبانش بدان گوياست و پيش از ايـن كـتـاب مـوشن داردليلـى رو
ابر است؟ايشان به آند برده است بدان شهادت داده است با آن كس كه دليل ندارحمتى بور
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د جايگاهش در آتش استى كه به او كافر شوه ديگرند و هر گروشن ايمان مى�آوركتاب رو
ند.دم ايمان نمى�آورلى بيشتر مرت آمده ودگاردر آن شك مكن كه حق است از جانب پرور

ها است.كه اخـص ازديد داشتن در كـاردن و تر«مرية»�در لغت به معنـاى دو دل بـو
دلى در آن هسـت وى كه دودن در چيزاه:يعنى استدالل كراء و ممارشك مى�باشد و امتـر

 و نيز گفته�اند:«مرية»�به معنى:١٥ند.سل شوستى آن به دليل متواى اثبات صحت يا نادربر
نيزفته�اند.واين تهمت گرام با قـرى است.و بعضى به معنى شك توديد در تصميم گيـرتر

١٦عى از شك است.ساند پس مرية نوا مى�رع رن فعلة،نوگفته�اند:«مرية»�بر وز

خى معتقدند:كه اينت است برات در تفسير اين آيه و مخاطب اصلى آيه نيز متفاو نظر
 بـهًه»�است.و اين تعبير اساسـاب المثل�:«اياك اعنى و اسمعـى يـا جـارآيه نيز از قبيل ضـر

مى�دهدارا به جاى مخاطب حقيقى قرقتى كه مخاطب غير حقيقى رخاطر بالغت كالم است و
١٨ت مى�باشند.اد از آيه،امت آن حضركه در اصل مر١٧ىاض ديگربه خاطر اهميت و اغر

ان گويد:صاحب الميز
لسودن رش كرمينه دلخو است و از ظاهر آيات بر مى�آيد كه در ز(ص) خطاب به پيامبر

ظيفه اشتش نسبت به و و تقويت ايمان آن جناب به كتاب خدا و تأكيد بصير(ص)خدا 
ت الهى است،و جملـهل اين آيه به معناى بصيـرنة»�در اوّا كه�«بيسخن مى�گويد،چـر

اى اين كه على�الظاهـر اگـرآن،برد قـر است نه خـو(ص)ل خدا سومذكور منطبـق بـر ر
اىد ـ بـرع شو»�بر آن متفرفال تك فى مرية مـنـهد كه جمله�«ست نبود،درآن بـومنظور قر

آنى هستى كه از ناحيهاى قرمايد:تو دارت بفرست نيست كه به آن حضراين كه اين در
شيده نيست.د يد مكن؛و اين بر كسى پوت به تو داده شده،پس در آن تردگارپرور
ايد: ايشان مى�افز
قلمايد:«انده شده آنجا كه مى�فرنة»� خوّآن،«بيآن كريم،قراهى گفت؛آخر در قرخو

شنم دليلى رودگار؛بگو:من از پرور)٦/٥٧(األنعام،»بتم به…ّى و كذّنة من ربّى على� بيّإن
انيد….غ مى�خوا دروم و شما آن دليل ردار

ت باشد نه به معـنـاىد بحث به معناى بصـيـرد كه در آيه مورمى�گوييم منافـات نـدار
ده انعام در مقام ديگر و مقصـود بحث در مقامى�است،و آيه سـورا آيه مورآن؛زيرقر

اياتى كه از شيعـه و]�است به دليل انطباق بـا رو(ع)منين�[علـىالمؤ»�اميرشاهد منـهاز�«
١٩ است.(ع)د از«شاهد»على ايات آمده كه مقصوسنى نقل شده است و در آن رو

گاه و هر جا كه نيز باشد دليل بر اين نيست كه هر(ص) به هر حال اگر خطاب به پيامبر
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اتصميـم آن ر(ص) ل خداسوده باشـد رى نموگيرى جلـوا از انجام امرد ر خو(ص)خدا پيامبـر
ى بر حذرا از انجام امـرار رگوگاه خدا امت آن بـزران گفت:هرداشته است؛بلكه مـى�تـو

ى دليل بر انجام آن نيست.د نيز همين طور است؛يعنى:نهى از چيزمى�دار
نده�اى است و معنى�اش اين است كهجه به هر شنواز نگاه ديگر خطاب و نهى آيه متو

حى ازآن و و اين كه قر(ص)سالت پيامبرهيچ عاقلى بعد از اقامه دالئل و بينات نبايـد در ر
ى خدا است شك كند.سو

حى بنابر داليلـى كـهل وسالت خويش و نزو در امـر ر(ص)ا كه محال است پيامبـرچر
انفتن از كافرعده انتقام گر و و(ص)ى پيامبره دلدارذكر شد شك نمايد،و اين كالم به انگيز

٢٠و تهديد آنها گفته شده است.يعنى:در عاقبت عبادت آنها شك مكن.

د.تشويقگيرا داشته باشد در برا كه صالحيت خطاب رحال اگر خطاب،هر كس ربه هر
 است،كنايه(ص)د.و اگر مختص به پيامبر ايل شونه�اى كه شك زبه تدبر صحيح است به گو

عقو از شك،و(ص)دن پيامبر ده است و از نهى نموآن شك كرو تعريض به كسى است كه در
٢١م نمى�آيد.ت الزع شك از آن حضرقوو يا انتظار و

د الهى در پىهنموش داشته است و اين ردگارشنى از پرورت دليل روا كه آن حضرچر
ده و هستمنان بودايى از دل موشن،همه جهت ثابت قدم داشتن و غمزاين همه داليل رو

ان و دشمنانى منكرانى از سواوه در آن هنگام كه در مسير حق با مشكالت و شبهات فربويژ
ن شميم يقين و اطمينان بر قلب آنها وزيدنانى همچوند و اين آيات نوراجه مى�شواسالم مو

اه حق ثابت قدم باشند و بر دشمنان فائق آيند.د تا در رمى�گير
هموّفا لموّهم من قبل و إن كما يعبد آباؤّن إالالء ما يعبدوا يعبد هؤّفال تك فى مرية ممد:«

ديد مباش.جز بـدانستند در تر؛از آنچه اينان مى�پـر )١١/١٠٩د،( هو»صنصيبهم غير منـقـو
ا بى هيچ كـم وستند ما نصيب آنـان رستيدند نمـى�پـرانشان پيش از اين مى�پـرنه كه پـدرگو

د.اهيم كركاست ادا خو
� اين آيه بيان شده اين�است:اتى مختلفى كه دربارنظر

ستى آنان�فقط.در اين آيه مخاطب پيامبر است.يعنى:در شك نباش كه منشأ بت پر١
مان همان آيد كه بر سركان ز و يا شك نكن كه بر سر دشمنان و مشـر٢٢تقليد آباء است.

 به انتقام از آنها و(ص)ند به منظور تسالى خاطر پيامبر ا خداوپيشينيان آمد،و اين سخن ر
جه داشت كه نهى از اماهمان�طور كه گفته شد بايد تو٢٣ده است.مواى كفار فرتهديدى بر
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ف�هشدارا داشته است بلكه صرانجام عملى دليل بر آن نيست كه او تصميم انجام آن عمل ر
و اخطار است.

جهبه هيچ و(ص) آن اين�است كه:پيامبرد وح مى�شوم مطـر.و اينجاست كه نظر دو٢
٢٤لى در اينجا،توبيخ و تحذير آنهاست.د وستيدند شك نكردر بطالن آنچه كه آنها مى�پر

و در معناى�«مرية»�آمده است:
دن عملى است تا نتيجه معينى كه مـنـظـور اسـتار كرى ادامه دادن و تكرمرية و مـر
اد عادىاى افردد است و آن برست و تردن اين ممـاراء اختيار كردد،و امترحاصل گر
ند تا به تحقيقاقعيت نداشته و مجبورك وسيدن به حق و دراى رسيله�اى بر�است كه و

لياء الهى كهك حقيقت كنند.و اما انبياء و اوانند درنامه بتوست در برى و ممارو پيگير
جهات ربانى و الهاماتتوار حق است با افاضات غيبى وتبط به انوب آنها منور و مرقلو

ده و حالت طمأنينةك كرا با بينش باطنى،به�طور قاطعيت درانند حقايق ردى مى�توشهو
ستيدن اين كفارصيات عبادت و پره خصوپيدا كنند.پس معناى آيه اين�است�كه:دربار

نامه آنهاسى كنى،بـرم نيست كه زياد دقت و برردشان الزدهاى خـواز اصنام و معبو
ستيدنـد ودهاى ساختگى مى�پـران آنها داشته و از معبـونامه�اى�است كه پـدرهمان بر

٢٥ند.فتار عذاب الهى مى�شود گران خون پدر همچوًحتما

كانستى مـشـرا در ريشه يابى جهل و بـت پـرر(ص)اين مطلب دقت و تالش پـيـامـبـر
ت ايشانت خويش ريشه كن نمايد و آن هدف اصلى نبواستاى دعوا در رساند،تا آن رمى�ر

ت مى�باشداد امت آن حضر و مر(ص)ان گفت كه آيه شريفه خطاب به پيامبر د.پس مى�توبو
اى بر حذر بر٢٦ه» مى�باشد.ب المثل«اياك اعنى و اسمعى يا جـارعى از قبيل ضرو به نو

ى دراقع تأثير بيشترخى از موه بيانى در برا كه اين شيوت؛چرم آن حضرتن و بيم دادن قوداش
شن مى�كند رو(ص)اى پيامبر ا چنان مى�نمايد مسأله�اى كه خدا برد،زيرن انسان داردل و درو

ن مسـألـه�اىضيح مى�دهد و جدال با كسى و خطـاب بـا كـسـى نـيـسـت كـه هـمـچـوو تـو
ددند كه به ايشان خطاب گرا ندارد كه آنان اين اهميت رد شوانموشان است؛تا و�گريبان��گير

د پس بدين هنگام كه جانب آنان فرو گذاشته شدهداخته شوو كمتر از آن هستند كه بدانان پر
ثر مى�افتـد وا بهتر در ايشان مـؤده از نارود آن حقيقت خالص و پالـوجهى به آنان نشـوو تو

٢٧ند.ار بگيرد خطاب قرد از اين كه آنان مستقيما مورف مى�دارد معطوا به خوم ايشان ربيشتر قو

»ائيلسى الكتاب فال تكن فى مرية من لقائه و جعلناه هدى لبنى إسرو لقد آتينا موهـ:«
اهنماىا رديد مباش و آن رسى كتاب داديم از ديدار او در تر؛هر آينه به مو )٣٢/٢٣(السجدة،
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ار داديم.ائيل قربنى اسر
ىده�اند.شمـاردد اختالف كران در اين كه ضمير«لقائه»�به چه كسى بـر مـى�گـرمفسر

اد از آن لقاى خدا و مسأله بعثت و قيامت مى�باشد و شاهد و مؤيد اين معنـامعتقدند:مر
شان بـهدگار»�گفتگو از لقاى پـرورنبل هم بلقاء ربهـم كـافـرواين است كه قبال در جملـه�«

٢٨ده است.ميان آور

لسود كه ردد وبيان مى�دار بر مى�گر(ع)سى ت موخى نيز معتقدند كه:ضمير به حضربر
لتى كه نـزود،در صوراهد نموده يا خـوا مالقات نمو ر(ع)سى اج مو در شب معـر(ص)ماكر

٣٠ت است. در آخر(ع)سى  و يا اين كه منظور،شك از لقاء مو٢٩اج باشد.ه قبل از معرسور

(ع)سىو نيز در معناى آيه گفته�اند:يعنى شك نداشته باش از لقاى اذيت�هايى كه مو

دت درل كتاب به خواد اين�است كه از نـزو و يا مر٣١د.د كرخورا ديد و به آنها بـرنيز آنها ر
ديدىديم و تر هم عطا كر(ع)سىا به تو داديم به موشك نباش ما از جنس كتاب مانند آنچه ر

٣٢حى مى�شد.د مانند آنچه به او وحى مى�شونداشته باش كه به تو و

دى كه گفته شد ممكن است صحيح باشد.ارگشت ضمير در�«لقائه»�به هر يك از موباز
نه مسائلديدى در اين گونه شك و تر هيچ�گو(ص)لى آنچه كه مهم است اين�است كه پيامبرو

اناى ديگرمشقى بـراى تاكيد مطلب و نيـز سـر برًالات معمـونه تعبيـرنداشت بلكه اين گـو
ديد است از قلب انسـان وان دور ساختن شك و تـرا كه باالترين هدف پيامـبـراست.چر

دهد آورج يقين با تمام حقايقى كه خداى تعالى در كتـاب�هـاى خـودن دل است به مـداربر
ستاخيز و اين يعنى:تصفيه عقل و نفس ازگ و روز راست،يقين به لقاء الله،يقين به مر

ه اىمانى كه در دل او ذرسد مگـر زس،مصلح جامعه به اين هدف نـمـى�رى و هوآثار هو
عقوديد نهى مى�كند و اين داللت بر وت آيه،از شك و ترشك نباشد،از اين رو سياق عبار

ده و تأكيدىل كرند نازد،بلكه تأكيدى است بر حقانيت آنچه كه خداو ندار(ص)تآن از حضر
ستاخيز.ع قيامت و بعثت در روز رقوع آنچه كه در قبل اتفاق افتاده و وقواست بر و
 وّن الحق فريقا منهم ليكتموّن أبناءهم و إنفونه كما يعرفوذين آتيناهم الكتاب يعرّالو:«
؛اهل كتاب همچنان)١٤٧ و ٢/١٤٦ة،(البقر » من الممترينّننك فال تكوّ من ربّالحق*ن هم يعلمو

گاهى حقيقتهى از ايشان در عين آلى گروا مى�شناسند وا مى�شناسند او رد رندان خوكه فرز
ديد مكن.ل شده حق همان است ترند آنچه از جانب خدا بر تو نازا پنهان مى�دارر

؛ )٣/٦٠ان،(آل عمر»ك فال تكن من الممترينّ من ربّالحقت«ان با عباره آل عمرسوراين آيه در
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ت عيسى مى�باشد.ط به خلقت حضرجه به آيات قبل آن،مربوار شده كه با توتكر
لى و به قو١٤٧ه/ديد ـ در تغيير قبله،بقرعى از شك و تر به نو(ص)در هر دو آيه پيامبر

 ـ نهى شده است.٦٠ان/،آل عمر(ع)خلقت عيسى 
 دانسته معتقدند كه:خطاب به(ص)ل خدا سوا خطاب به ران اين آيات رخى از مفسربر

د.و جملها در تبليغ ثابت بدارد و قدم او رده شواى اين كه بر يقين او افزوايشان است،بر
اى تأكيـداسـت،بـر(ص) مل اكرسـوخطـاب بـه ر)٢/١٤٧ة،(البـقـر» من الممـتـريـنّنـنفال تـكـو«

گز نبايده هـراد جامعه اسالمى�كه در اين باراجع است به افـرلى جنبه تهديـدى آن رقبله،و
٣٣اه دهند.ل رلزد تزديد كنند و در خاطر خوشك و تر

سش»�مبتدا و خبر است و پاسخ پركّ من ربّالحقت�«اين است كه:عبار و تفسير ديگر
دگار تومايد:حق از جانب پرورند مى�فرگفته پس چه كنم؟خداو(ص) مقدر كه گويا پيامبر

ا بـرض شدن شك رخى نيز عـار بر٣٤اه مده.دت غم راست و با كتمان اهل كتاب بـه خـو
ن اوت باشد چـود آن حضراد خود كه مرل كه:مانعى نـدارفته�اند،با اين قو پذيـر(ص)پيامبر

دد و اگر تأييد خدايى نبـوض نشوى عاراسته شكى بـروسيله خود.خدا بديـن وهم بشر بو
اد امتو مر(ص) ل خدا سو و نيز گفته�اند كه:خطاب به شخص ر٣٥ض مى�شد.شك عار

اه»�مى�باشد،چردم و خطاب از قبيل�«اياك اعنى و اسمعى يا جاراى مرست و تعليمى�براو
د و ديدن مالئكه و شنيدن سخن آنهـا،بعد از اتصال به مساله غيب و شهـو(ص) كه پيامبر

(ص)جه خطاب به پيامبر و علت اين كه تو٣٦ممكن نيست كه شك كند و مخاطب آيه باشد.

ك وافع شكوف و رت كاشH و مبين حقايق و معارمى�باشد بدين خاطر است كه آن حضر
٣٧ت نمى�نشيند.ح آن حضرديد در روحى غبار شك و ترنه با تابش آيات وديدهاست و گرتر

ث شـك در آن�ا حدواز شك نيسـت؛زيـر (ص) ل خداسـواد،نهـى راز منظر ديگـر مـر
دن امر است به حيثيتى كـهد يا تحقيق و محقق بـوقع نمى�باشد،بلكه مقصـوت متـوحضر

ف كه به�حقيقتاد امر به امت است در اكتساب معارى در آن شك نمى�كند.و يا مرهيچ ناظر
اين نهى ـ�در اينجا بنابر٣٨دد.اى آنها حاصل نگردن دين اسالم برديدى در حق بوسند و تربر

ف است،و شك واسطه تحصيل معاردن شك به�واقع امر به از بين برـ مجاز از امر و در و
ايل كنند،اماا زانند شك رف مى�توى نيست اما امت با كسب معارديد اگر چه امر اختيارتر

دهحى كسب�نموا از طريق وف رت معارا؟كه آن حضر به دور است.چر(ص)از ساحت پيامبر
ديد ورزيده است.همچنان�كـهده است و نه تـردلى كرقت نه دو هيچـو(ص)است و پيامبـر
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ده است.«ال أشك و ال أسأل بل أشهد انه الحق»�كنايه از اين�كه مخاطب اين آيهمود فرخو
٣٩من نيستم.

نده الهامگير شدن در بر(ص)جه شخص پيامبرنه متوليكن چنين خطابى آن هم بدينگو
د.حالاهند بوت خواى مسلمانانى كه دنباله رو آن حضرى است بره آشكارمند و اشارنيرو

دديان ـ در مورنگ�هاى يهوا و نيره گويى�ها و سخنان نارومان از ياوچه كسانى كه در آن ز
چ ـ متأثر گشته�اند و چه آنانى كه بعد از ايشان مى�آيند و سخنان پو(ع)قبله يا خلقت عيسى

د و شيفته و شيداى گفتـاراجع به كار و بار دينشان،در ايشان مى�گـيـران رديان و ديگريهو
دنش كره گوى و آويـزشيدن چنين تحذيرمند نيـودند،امروز ما بسى نيازايشان مى�گـرنارو

ا عليه مسلمانانا كه اين آيات مقدار كينه و مكر دشمنان راندرز چنين تهديدى هستيم.چر
د وى آنها دلمان نلـرزنگ بازاكنى و نيرشيار باشيم و با شبهه پـرد مى�كند تا هـوشزبر ما گو

دد.پايه�هاى ايمانمان سست نگر
تدگار؛پس به كدام يك از نعمتهاى پرور)٥٢/٥٥(النجم،»ىك تتمارّ آالء ربّفبأىز:«

شك مى�كنى.
 مى�دانند و معتقدند:خطاب اين آيه بـه(ص)ا خطاب به غير پيامبـران اين آيـه راكثر مفسر

؛و در اين آيات )٣٩ /٥٣(النجم،»ا ما سعىّو أن ليس لإلنسان إلد:«موانسان است كه در آيه قبل فر
٤٠اى شك باقى نمى�ماند.د مى�كند و جايى برحدانيت خود،كه دال بر وموا بيان فرد رآثار خو

م او و كفار و منظور قو(ص)ا از نظر تشريH خطاب به پيامبرى سخنى رى نيز روشمار
٤١ه» است.ستان مى�دانند و معتقدند كه اين آيه از قبيل«اياك اعنى و اسمعى يا جارو بت پر

ص سبب.م لفظ است نه خصوت بر عموآنى عبرا در آيات قرزير

ىنتيجه گير
جحان دوى جهت رى شك آمده است:شك به معناى تعادل و تسـاودر معناى لغو

است.به اين معنى كه گاهى دو نشـانـهگزيدن يكـى از آن دواى برنقيض در نظر انسان بـر
ىگزيدن يكى بر ديگـرد ـ كه بـرد دارجوفتن يكى از دو نقيـض واى پذيـرابر برى و بـرمساو

ىل يكى بر ديگـرجيح دادن و قبـواى تراى اين كه نشانه�اى در آنهـا بـرسخت است ـ يا بـر
(ص)ا بر پيامبـر د آمدن شـك رارى شك،اگر وجه به معناى لغـو حال با تـو٤٢د.د ندارجوو

ند دوى خداوف از سوحى و معارم هنگام دريافت واهيم شد كه بپذيـربپذيريم،ناچار خو
(ص)ده و پيامبر ا دچار شك و شبهه نموض مى�شده�اند كه ايشان ر عار(ص)نقيض بر پيامبر
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حىد بپذيريم كه واهيم بوده است.و يا اين كه مجبور خـوقادر به تمييز يكى از اين دو نبو
ده كهند بوى نشانه خداوده و شايد نشانه نقيض مساون نشانه اى بوت بدوند بر حضرخداو

اجعهجيح دهد.به طور مثال در افـسـانـه مـرى ترا بر ديگـرانسته يكـى ر نمى�تـو(ص)پيامبـر
ه اين دو نقيض آمده است كه دشمـنـى ازفل در آغاز بعثت دربـارقة بن نو به ور(ص)پيامبـر

(ص)ئيل بر ايشان ظاهر شد و به همين خاطر پيامبره جبرشياطين جن به نام�«ابيض»�در چهر

حى.شته ود كه اين پيام سخن شيطان است يا فرشك كر
ى كند در حالى كه او جزابرندى برنه ممكن است نشانه شيطانى با نشانه خـداوچگو

اى رند پيامبرنه ممكن است خداوند بيش نيست.و چگوگاه خداود شده از درآفريده اى طر
امش و يقينن هيچ نشانه�اى كه به او طمأنينه و آرگزيده است بدواى هدايت انسانها بركه بر

(ع)ان او بعيد است.از امام صادق ى تعالى و از لطH بى�كرها كند اين از ساحت باردهد ر

د:«كشH عنهممودند؟در پاسخ فرگاه مى�گرت خويش آنه از نبـوان چگوسيدند:پيامبرپر
٤٣د.ابر ديدگانشان كنار مى�روده�ها از برالغطاء»؛پر

شن وستد مگر با ادله روحى نمى�فرند به پيامبر وه مى�گويد:خداوسى در اين بارطبر
ند متعال مى�باشدحى شده است از ناحيه خداواضح تا داللت نمايند كه آنچه بر او واهين وبر

٤٤سد و بى�تابى نمى�كند.ان نمى�ترد و از ديگرى ندارو او احتياج به چيز ديگر

اتى استف و دستورستى معارنه آيات در مقام تأكيد بر حقانيـت و دراين اين�گوبنابر
نـهاى بيان اين مطلب است كه هيچ�گـود و بـردم ابالغ مى�شو بر مـر(ص)كه از ناحيه پيامبـر

ند بر اطمينانتيب خداود.بدين تراه نداراى آن رآن كريم و محتوديدى در حقانيت قرشك و تر
د.د صحه مى�گذارى پيامبر خواراستوقلبى و

١٤٦ و ١٤٧ه/و بقر٩٤نس/ص آيات يوى ديگر اكثر آيات بيان شده به�خصواز سو
ت پيامبرآن و نبوگاهى اهل كتاب نسبت به حقانيت قر در مقام بيان علم و آ١١٤و انعام/

نفونه،كما يعـرفـويعر است.يعنى:تأكيدى است بر اين حقـيـقـت كـه«(ص)امى�اسـالم گر
اا مى�شـنـاسـنـد او رد رنـدان خـو؛اهل كتـاب هـم چـنـان كـه فـرز)٢/١٤٦ة، (الـبـقـر»�أبنـائـهـم

اكنى مى�كنند.و اينگاهى باز هم كار شكنى و شبهه پـرمى�شناسند». اما با همه علم و آ
ى آنها شك به دلى و فريبكارنگ بازشيار باشند و با نيرگاه و هومسلمانان هستند كه بايد آ

ند.اه حق سست نشودن راه ندهند و در پيمور
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/١؛مجمع البيان،١١/٣٦٣آن،حى القر.تفسير من و٤

.٨/٣٨٢نه،؛تفسير نمو٣٥٦
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