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چکیده

تمامی فرقههای اسالمی به اتفاق معتقدند پیامبران االهی دچار شرک نشدهاند و عملی که
متناسب با کفر یا شرک باشد ،انجام نداده اند .با این حال ،از ظاهر برخی نصوص دینیی
(قرآن و احادیث) برمی آید که برخی از پیامبران خدا دچار شیرک شیده و از آن یا عمی
مؤید عصمت
مشرکانه سر زده است؛ این نصوص در تضاد آشکار با دالی عقلی و نقلی ّ
متعدد شده است .ایین پیهوه کیه در رو ریردآوری
قرار دارد و خاستگاه شب ههای ّ
مطالب ،کتابخانه ای است و در نحوه استناد دادهها ،از شیوه اسنادی پیروی میکند و در
تجزیه و تحلی مطالب ،رو آن تحلی محتوایی از نوع توصیفیتحلیلی است ،شب ات
مربوط به شرکورزی پیامبران سلف (ع) را رردآوری و پس از تنظیم این شب هها و تبیین
پاسخ های رونارون دانشمندان به آن ا ،این پاسخها را تحلی و نقد میکند و در پایان به
این نتیجه میرسد که تمامی شب ههای مربوط به صدور عم شرکآمیز از پیامبران سلف
(ع) ،که به خصوص حضرت آدم و ابراهیم و یوسف و عیسی (ع) را شام میشود ،میتوان
با انواع برونرفت های لفظی پاسخ داد که با ظ ور الفاظ قرآن یا با معانی تأویلی ،سازرار
است .همچنین ،پاره ای از تفسیرها و احتمالها ،که عمدت ًا برونرفتهای لفظی به دلی
ناسازراری با ظاهر قرآن است ،پاسخهای ناکارآمد به شمار میآید.
کلیدواژهها :شرک ،پیامبران (ع) ،سجده بر غیرخدا ،ستارهپرستی ،تثلیث.
* عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه تربیت مدرس
[تاریخ دریافت59/1/02 :؛ تاریخ پذیرش]59/0/09 :
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مقدمه
فرقههای اسالمی بهاتفاق معتقدند پیامبران االهی دچار شرک نشده اندد و عملدی هده
متناسب با هفر یا شرک باشد ،انجام ندادهاند .فقد عددهای از خدوار بده ندام «ازارقده»
معتقدند ممکن است پیامبر قبل و بعد از رسالت نیز دچار شرک شده و اعمدا هفرآمیدز
انجام دهد (سبحانی791/5 :7241 ،؛ ابنأبیالحدید ،بیتا9/1 :؛ تفتازانی54/2 :7247 ،؛ مجلسی: 7241 ،
 .)99/77این نظر بر این مبنای نادرست شکل گرفته هه آنان از سویی همه گناهان را هفر
می دانند و از سوی دیگر ارتکاب گناه هبیره به دست انبیای االهی را ممکدن مدیدانندد.
بدیهی است چنین نظری پذیرفته نیست ،زیرا ما اعمالی را هفرآمیز میدانیم هه به ندوعی
تمسخر یا توهین به مقدّسات مسلّم اسالمی ،یا انکار ضروریات دین مثل قرآن و احکام
اصلی دین یا مثالً بتپرستی و امثا آن باشدد ،هده منجدر بده ارتدداد و خدرو از دیدن
می شود .بر این اساس ،نمیتوان پذیرفت پیامبری عمل هفرآمیز انجام دهد .نیز عدهای از
گروه «حشویه» معتقدند شرک انبیای االهی قبل از نبوت ممکن است (ابنأبیالحدید ،بیتا:
 .)9/1این در حالی است هه ادله عقلی و نقلی عصمت (طباطباایی712/4 :7191 ،؛ سابحانی،
97- 17/5 :7245؛ ربانی گلپایگانی142/4 :7279 ،؛ مکارم شیرازی747 :7245 ،؛ فاضا مدادا :7245 ،
777/2؛ بحرانی771 :7247 ،؛ سبحانی51- 55/1 :7271 ،؛ حکیم497 :7242 ،؛ سبحانی725/7 :7245 ،؛

ربانی گلپایگانی )745 :7279 ،نادرستی این باورها را اثبات میهند.
اگر از این دیدگاه شاذّ بگذریم ،اعتقاد به شرکنورزیدن انبیای االهی و پرهیز ایشدان
از عمل مشرهانه محل اجماع و اتّفاق تمامی مسلمانان است .با این حا  ،از ظاهر برخی
نصوص دینی (قرآن و احادیث) برمیآید هه برخی از پیامبران خدا دچار شرک شدهاندد
و از آنها عمل مشرهانه سر زده است .این نصوص در تضاد آشدکار بدا دالیدل عقلدی و
نقلی مؤیّد عصمت قرار دارد .بدینسان ،مجموع این دو دسته نصوص دینی متناقضنما
جلوه میهند و خاستگاه شبهههای متعدّد خواهد شد .این شدبهههدا اگرچده در البدهالی
متون دینی آمده و با مطرحهردن آنها در هتابهای رشتههای گوناگون اسدالمی (اعدم از
هتابهای تفسیر ،شرح احادیث و هتابهای مسدتقل و مقداالتی هده در زمینده عصدمت
انبیای االهی نوشته شده است) از ساحت انبیای االهی دفاع شدده امدا نوشدتاری اعدم از
هتاب ،پایاننامده و مقالده وجدود نددارد هده تمدامی ایدن دسدته از شدبهات مربدو بده
شرکورزی پیدامبران االهدی (حضدرت آدم ،ابدراهیم ،یوسدع ،عیسدی (ع)) را ید جدا
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گردآوری هرده و آنها را تحلیل هرده باشد .از اینرو این پژوهش هه در روش گردآوری
مطالب ،هتابخانه ای است و در نحوه استناد دادهها ،از شیوه اسنادی پیروی مدیهندد و
در تجزیه و تحلیل مطالب ،تابع روش تحلیل محتوایی از نوع توصیفیتحلیلی است ،در
صدد است بعد از گردآوری و تنظیم این شبههها و پاسخهای گونداگون دانشدمندان بده
آنها ،این پاسخها را تحلیل و نقد هند و درباره هر ی از این شبههها به پاسخ موجّه بده
عنوان بهترین پاسخ دست یابد یا دیدگاهی نو در این زمینه درافکند .پیش از هدر چیدز،
اشارهای به معنای لغوی و اصطالحی شرک خواهد آمد.
 .1معناشناسی شرک در لغت و اصطالح
«شرک» در لغت به معنای سهیمبودن هسدی در هدار یدا چیدزی بدا دیگدری اسدت و
مشرک به هسی گفته میشود هه به خدا شرک ورزد و بدرای خددا شدری قائدل شدود
(ابنمنظور229/74 :7272 ،؛ راغب257/7 :7274 ،؛ فیاومی177/4 :7272 ،؛ مصاففوی ،بایتاا21/7 :؛

ابناثیر جزری277/1 :7171 ،؛ قرشی .)44/5 :7274 ،شرک انسان در دین دو گونه است :شرک
عظیم هه اثبات شری برای خدای تعالی است و شرک صغیر هه در نظر داشتن غیرخدا
با او در امور است و به گونه دوم شرک ،ریا و نفاق گفته میشود (راغاب.)254/7 :7274 ،
بدینترتیب شرک در اصطالح ،همتا قراردادن برای خدا است و ممکن است در صفات،
افعا یا حتی ذات باشد (جوا ی آملی .)517 :7191 ،بنابراین ،با تقارن دو یدا چندد فدرد در
عمل یا امری هه برای هر ی از آنها بهره یا تأثیری در عمل یا امر باشد ،شرک در عمل
تحقّق مییابد (مصففوی ،بیتا.)29/7 :
با نگاه دقیق در تحقّق مفهوم شرک ،درمییابیم نوعی اعتقاد به عرضدیت غیرخددا در
هنار خدا نهفته است .از نگاه طباطبایی ،شری گرفتن مراتب مختلفدی از نظدر ظهدور و
خفا دارد ،همان طور هه هفر و ایمان هم از این نظر مراتبی دارند .برای نمونه اعتقداد بده
اینکه خدا دو تا یا بیشتر است و نیز بتها را شفیعان درگاه خددا گدرفتن ،شدرک جلدی
است و از این شرک همی پنهانتر شرهی است هه اهل هتاب دارند و برای خددا فرزندد
قائل اند ،و از این هم همی پنهانتر اعتقاد به استقال اسباب است و اینکه انسان مثالً دوا
را شفادهنده بپندارد و همه اعتمادش به آن باشد .این نیز مرتبهای از شدرک اسدت و بده
این صورت شرک ،ضعیعتر و ضعیعتر میشود تا برسد بده شدرهی هده جدز بنددگان
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مُخْلَص خدا ،هسی از آن بری نیست و آن عبارت از غفلت از خدا و توجه بده غیرخددا
است؛ اما این باعث نمیشود هلمه «مشرک» بر همه دارندگان مراتب شرک اطالق شود،
همچنان هه اگر مسلمانی نماز یا واجبی دیگر را ترک هند ،به آن واجدب هفدر ورزیدده
ولی هلمه «هافر» بر او اطالق نمیشود (نا :..طباطباایی .)441/4 :7191 ،بندابراین ،اگرچده
شرک مراتب متعددی دارد ،ولی هر عملی هه در آن به غیرخدا ارزش داده شود ،شدرک
نامیده نمیشود ،بلکه فق در صورتی شرک گفته میشود هه این هار به صورت مستقل
و به قصد عبادت انجام گیرد.
 .2شرکورزیدن حضرت آدم (ع)
در سوره اعراف آمده است« :هُوَ الَّذِی خَلَقَکمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْهَدا زَوْجَهَدا
لِیسْکنَ إِلَیهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْال خَفِیفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللّه رَبَّهُمَدا لَدئِنْ
آتَیتَنَا صَالِحًا لَنَکونَنَّ مِنَ الشَّاهرِینَ ،فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَال لَهُ شُرَهاءَ فِیمَا آتَاهُمَا فَتَعَدالَی
اللّه عَمَّا یشْرِهونَ» (اعراف 799 :و  .)794در این آیه شبههای به این صورت مطدرح اسدت:
به دلیل مشابهت صدر این آیه با آیه آغازین سوره نساء ،هه خداوند میفرماید« :یدا أَیهَدا
النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکمُ الَّذِی خَلَقَکمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَهدا» (نساا )7 ::و نیدز بدا
التفات به اینکه در صدر آیات مذهور سخن از آدم و حوّا ،و در ذیل آن سخن از شدرک
است ،بنابراین ،از این آیات میتوان برداشت هرد هده آدم و حدوّا دچدار گنداه و شدرک
شدهاند (ن :..علمالهدی711/2 :7999 ،؛ طباطبایی111/9 :7191 ،؛ ثعالبی.)14/4 :7279 ،
از این گذشته ،در برخی روایات ذیل این آیه به مسائلی دامن زده شدده هده گنداه و
شرک آدم و حوّا را اثبات میهند .مثالً در روایتی آمده است هه حدوّا پانصدد بدار وضدع
حمل هرد و در هر حملی دوقلو زایید ،هه یکی از آنها پسر و دیگری دختدر بدود و بده
این ترتی ب آنها صاحب هزار فرزند شدند! (طبرسی477/4 :7177 ،؛ علمالهادی719/2 :7999 ،؛
مجلسی .)19/77 :7241 ،در همین روایت آمده است گاهی به هنگام وضع حمل ،ابلیس به
سراغ حوّا می آمد و او را وسوسه میهرد هده اگدر اسدم فرزنددت را از اسدامی شدیطان
نگذاری ،او را خواهم هشدت و حدوّا هدم قبدو مدیهدرد! (سایوطی 757/1 :7242 ،و 754؛
ابنسعد ،بیتا75/7 :؛ واحدی791 :7277 ،؛ واحدی .)247/7 :7275 ،اگرچه اینگونه منقدوالت از
روایات اسرائیلیات و جعلی است و مخالع آیات صریح قرآن درباره حضدرت آدم (ع)
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و ناسازگار با مبانی عقلی اثباتشده در زمینه عصمت انبیای االهی محسدوب مدیشدود،
ولی این روایات از این حیث هه با پذیرش معنای ابتدایی از مفردات آیه ،یعندی مفهدوم
واژه «شرک» هماهنگ است و در هر حا شرک را به آدم و حوّا (ع) نسبت داده اسدت،
پذیرفتنی خواهد بود (ن :..طباطباایی119- 111/9 :7191 ،؛ ثعاالبی14/4 :7279 ،؛ بالغای:7245 ،
)95/7؛ لیکن نه فق همچنان به مفهوم ظاهری آیه در ظهور در شدرک ضدربه نمدیزندد،
بلکه داللت آن را در شرکورزی آدم (ع) دوچندان میهند .در ادامه ،مجموعه پاسدخهدا
به این شبهه همراه با نقد و ارزیابی ذهر میشود:
الع .در زمینه مراد از «نفس واحدة» و «زوجها» در آیات مذهور دو احتمدا مطدرح
است .1 :اینکه مراد ا ز آن دو ،نوع پددر و مدادر باشدد؛  .0مقصدود از آن دو ،خصدوصِ
حضرت آدم (ع) باشد .در صورت او معنای آیه این خواهد بود هه خداوند شدما را از
پدر و مادری آفریده هه از جنس هدم هسدتند ،و بدا ازدوا و طدی مراحدل بدارداری و
زایمان ،شما را به واسطه پدر و مادرتان خلق هدرده اسدت .همده پددران و مدادران هدم
معموالً در طو بارداری و بهویژه نزدی وضع حمل نگرانیهایی دارند هه این نگراندی
موجب توجّه بیشتر به خداوند و دعا و تضرّع به درگاه االهی میشود .ولی با بهدنیاآمدن
فرزند و بهویژه اگر صحیح و سالم باشد ،معموالً این حالت به فراموشی سپرده میشدود
و به علل و عوامل مادّی بیشتر د میبندند هه این حالت نوعی شرک خفی و حتی گداه
شرک جلّی است .بنابراین ،این آیه درباره همه انسانها و به اعتبار طبع نوع بشدر اسدت
هه با رهایی از شرای اضطرار ،خدا را به فراموشی میسپارند.
این گونه شرک هه اغلب انسانها حتّی مؤمنان به نوعی گرفتار آن هستند ،و البتده در
افراد مختلع شدت و ضعع دارد ،شرک خفی است و انبیا و اولیای االهی از این شرک
بری هستند .ذیل آیه هه می فرماید« :فَتَعَالَی اللّه عَمَّا یشْرِهونَ» (اعراف)794 :؛ و ضدمیر آن
جمع است و شرک را به عموم مردم نسبت میدهد ،مؤیّد این دیدگاه است؛ وگرنه اگدر
مراد از صدر هالم حضرت آدم و حوا (ع) بود ،باید «فتعالی اللّه عن شرههما» یا «فتعالی
اللّه عمّا اشرهاء» گفته می شد .نیز جمع بین آیات بعد از این ماجرا از آیه  151به بعد هه
صریحاً در ردّ شرک است با فقراتی دیگر از آیات قرآن هه خداوند صریحاً حضرت آدم
(ع) را نه فق مبرّا از شرک ،بلکه از هر نوع گمراهی مبرّا میداند ،اقتضا دارد هه قطعاً از
آیات مذهور ،حضرت آدم (ع) اراده نشده باشد (طباطباایی117- 112/9 :7191 ،؛ علامالهادی،
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711/2 :7999؛ زمخشری .)711/4 :7241 ،بنابراین ،این برونرفت لفظی هه مبتندی بدر عرضده
معنای گسترده از شرک و متعلّق آن است (یعنی شرک را به شرک جلیّ و خفدی تعمدیم
داده و مصادیق هر ی را مشخص هرده و ساحت آدم و حدوّا (ع) را حتّدی بده دور از
شرک خفی دانسته است) پاسخی پذیرفتنی به شبهه خواهد بود.
ممکن است به عنوان احتما دوم گفتده شدود مدراد از «نفدس واحددة» و «زوجهدا»
حضرت آدم و حوّا است و در این صورت منظور از شرهی هه در پایان آیه به آن اشاره
شده ،اشتغا به غیرخدا (تربیت فرزند و  )...خواهد بدود (نا :..طباطباایی)117/9 :7191 ،؛
ولی حقیقت این است هه در این صورت اشکا همچنان باقی است؛ در اینکده مدراد از
مرجع ضمیر در جمله «فَتَعَالَی اللّه عَمَّا یشْرِهونَ» جمع است نه خصوص حضرت آدم و
حوا هه دو نفر هستند (ن :..همان) .بنابراین ،این برونرفت لفظی هه با استناد به سدیاق و
ارتبا جملههای آیه درصدد عرضه معنای دیگری از مرجدع ضدمیر افعدا آیده اسدت،
نادرست خواهد بود.
ب .در پاسخ شبهه برخی معتقدند در آیه مد نظر ابتددا از افعدا «تَغَشَّداهَا» و «دَعَدوَا»
استفاده شده هه مثنّا است و به پدر و مادر اشاره میهند ،ولی در پایدان آیده فعدل جمدع
«یشْرِهونَ» آمده است .یعنی حتی اگر برخالف نظر طباطبایی ابتدای آیه را به آدم و حوّا
اختصاص دهیم ،اگر منظور از شرهی هه در پایان آیه به آن اشاره شده ،اشداره بده آدم و
حوّا به عنوان دو نفر خاصّ باشد ،در پایان آیه نیز باید از فعل مثنّای «یشدرهان» اسدتفاده
شود (طوسی ،بیتا .)54/5 :اما این برونرفت نادرست است ،زیرا در پایان آیه همچندان در
جمله «جَعَال لَهُ شُرَهاءَ» از ضمیر مثنّا استفاده شده است هه مرجع آن صدر آیده اسدت و
صرف وجود فعل «یشْدرِهونَ» در جملده «فَتَعَدالَی اللّده عَمَّدا یشْدرِهونَ» مشدکل را حدلّ
نمی هند .بدین سان ،این برونرفت لفظی هه با استناد به سیاق و ارتبا جملههای آیه در
صدد عرضه معنای دیگری از مرجع ضمیر افعا آیه است ،نادرست خواهد بود.
 .برخی ،مخاطب این آیه را قبیله قریش و مقصود از «نَفْسٍ وَاحِدَةٍ» و «زوجهدا» را
جدّ بزرگ آنان «قصی» و «همسر» و فرزندان او دانستهاندد ،زیدرا پددران و مدادران آنهدا
مشرک بودهاند (رازی47 :7999 ،؛ شبّر)721/4 :7117 ،؛ ولی این برداشدت لفظدی از آیده ،هده
مفاد واژگان را در مصادیق خاصّ منحصر دانسته ،تخصیص بالمخصدص و مخدالع بدا
عموم آیه و ناپذیرفتنی است.
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د .برخی دیگر از مفسّران هه در این گونه نمونهها موافق نظریه تدرک اولدی هسدتند،
درباره شبهه مطرح شده در این آیه نیز با انتساب آیه به حضرت آدم (ع) ،شدرک مدذهور
را نوعی ترک اولی دانسته اند .موافقان این نظریه با اشاره به طبیعت آدمی هه در اضطرار
به خداوند روی میآورد ،تأهید میهنند در دوران بارداری والددین بده خداوندد متوسّدل
می شوند ،ولی بعد از تولد و مشغو شدن بده تربیدت و تغذیده و سدر و سداماندادن بده
هودک ،بهتدریج خود را مربّی و روزی دهنده فرزندان خود میدانندد و بده ایدن ترتیدب
همهم برای آنها انانیتی ایجاد می شود .این مفسّران خطاب آیه را آدم و حوّا مدیدانندد و
معتقدند آنها هم بر اساس طبیعت انسانی خود به صورتی خیلی رقیدق و ظریدع دچدار
این شرک شدند هه برای آنها ترک اولی به حساب مدیآیدد (آلوسای .)717/5 :7275 ،ایدن
نظریه هه برونرفتی لفظی با پشتوانه عقلی است و نهی مضدمونی از شدرک را بده تدرک
اولی اختصاص داده است ،با توجه به فقدان دلیل بدر اینکده در آغداز آیده بده حضدرت
آدم (ع) و حوا (ع) مربو شود ،مردود است.
ه .توجیه دیگر در پاسخ به این شبهه این است هه قسمت او آیه را ،هه مربدو بده
خلقت و آفرینش است ،مربو به آدم ،و ادامه آیه را ،هه سخن از شرک است ،مربدو
به عموم انسانها بدانیم .مؤید این برونرفت آن است هه در آغاز آیده ضدمیر مثنّدا و در
پایان آن جمع آمده است (علمالهدی ،بیتا19 :؛ ثعالبی .)14/4 :7279 ،این توجیه لفظی هرچند
شبهه را برطرف میهند ،ولی با سیاق آیه سازگار نیست هه حداهی از اتّصدا آیدات بده
یکدیگر است .موافقان این نظریه به روایتی از امدام رضدا (ع) اسدتناد مدیهنندد هده آن
حضرت در مناظره ای با مأمون این نظر را تأیید هرده است .روایت مد نظر ،هه راوی آن
«محمّد بن جَهْم» است (صدوق )712/7 :7242 ،با توجّه به ناسدازگاری آن بدا ظداهر آیدات
قرآن ،ناپذیرفتنی است .اساساً ممکن است گفته شود تقیه در این روایت را نیز نمیتوان
پذیرفت ،زیرا شرای صدور حدیث با تقیه سازگار نیست.
و .برخی در آغاز جمله «جَعَال لَهُ شُرَهاءَ» همزه را در تقدیر گرفته و با فدر اینکده
این همزه ،ه مزه اسدتفهام و ندوع اسدتفهام ،اسدتفهام انکداری اسدت ،جملده را در واقدع
اینگونه معنا هرده اند  :آیا برای خدا شری قرار دادهاند؟! یعنی شدری قدرار نددادهاندد
(رازی .)91/75 :7247 ،اما اشکا این برون رفت لفظی (در تقدیرگرفتن واژهای در آیده) در
آن است هه تقدیر ،خالف ظاهر است.

 / 11شیعهپژوهی ،سال دوم ،شماره هفتم

بنابراین ،شرکورزی در سوره اعراف آیات  ،152-185درباره همده انسدانهدا و بده
اعتبار طبع نوع بشر اسدت هده بدا رهدایی از وضدعیت اضدطرار ،خددا را بده فراموشدی
می سپارند .این گونه شرک هه اغلب انسانها حتّی مؤمنان به نوعی گرفتدار آن هسدتند ،و
البته در افراد مختلع شدت و ضعع دارد ،شرک خفی است و انبیا و اولیدای االهدی از
این شرک بری هستند و ساحت آدم و حوّا (ع) حتّی بده دور از شدرک خفدی اسدت؛ و
احتما های دیگر از قبیل حمل آیه بر اینکه مخاطب این آیه قبیله قریش است یا حمدل
آیه بر ترک اولی یا حمل استفهام در آن بر استفهام انکاری معانی به دور از ظاهر آیده و
ناپذیرفتنی است.
 .1شرک و ستارهپرستی حضرت ابراهیم (ع)
در آیات  45-47سوره انعام به داستان احتجا ابراهیم (ع) با قدوم خدود در مسدئله
یگانهپرستی اشاره شده است .وقتی ابدراهیم (ع) در ایدن آیدات پرسدتش سدتاره ،مداه و
خورشید را بهترتیب میپذیرد و رد میهند ،این شبهه پیش میآید هه این آیدات وصدع
حا خود ابراهیم (ع) بوده و او قبدل از ایمدان بده خددای یکتدا ،سدتارهپرسدت بدوده و
بهتدریج موحّد شده است (علام الهادی ،بایتاا19 :؛ هماو277/7 :7245 ،؛ رازی .)49 :7999 ،در
ادامه ،مجموعه پاسخها به این شبهه همراه با نقد و ارزیابی ذهر میشود:
الع .حضرت ابراهیم (ع) با وجود آنکه موحّد بود ،برای تأثیرگذاری بیشتر از طریدق
جد (مجادله به احسن) ،هه یکی از راههای شناختهشده احتجا در علدم منطدق اسدت
(مظفر ،)197 :7214 ،با قوم خود محاجّه هرد و از این ابزار برای نقد آنها و اثبات نادرستی
عقایدشان بهره برد و بهظاهر سخنان هفرآمیز بر زبان رانده اسدت (نا :..جصاا :7245 ،
747/7؛ مدریزی441/77 :7244 ،؛ طباطبایی717/71 :7191 ،؛ مغنیه472/1 :7242 ،؛ زمخشاری:7241 ،

17/4؛ شندیفی .)447/4 :7275 ،واقعیت این است هه تمسّ ابراهیم (ع) به پرستش سدتاره،
ماه و خورشید برای احتجا با قوم خود ،هرچند در نگاه او پذیرفتنی اسدت ،ولدی بدا
روح آیات سازگاری ندارد .زیرا قرآن میگویدد مدا مدیخدواهیم بده خدود ابدراهیم (ع)
ملکوت آسمانها و زمین را نشان دهیم ،نه اینکده او از ایدن طریدق بخواهدد قدومش را
هدایت هند« :وَ هذلِ نُرِی إِبْراهِیمَ مَلَکدوتَ السَّدماواتِ وَالْدأَرْ ِ» (انعاام)15 :؛ و اساسداً
برای قومی هه هنوز در الفبای توحید قرار دارد ،سخن از ملکوت مفهومی ندارد .نیدز در
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سوره انبیاء آمده است« :وَ لَقَدْ آتَینَا إِبْرَاهِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ ( »...انبیا)57 ::؛ ایدن آیده تأهیدد
میهند ابراهیم (ع) ا ز همان ابتدا واجد رشد توحیدی بدوده اسدت .لدذا مدیتدوان گفدت
ابراهیم (ع) به پروردگار یکتا ایمان داشته ولی اعتقاد خود را از دیگران پنهان مدیهدرده
است .از اینرو بر اساس آیات قرآن هنگامی هه ابراهیم (ع) با عمویش آزر گفدتوگدو
میهند ،او هنوز نمی دانسته هه ابراهیم (ع) بده خداوندد یکتدا ایمدان دارد و بده بدتهدا
عقیده ای ندارد .لذا پس از علم به موضوع برآشفته میشود و حضرت را تهدید مدیهندد
(ن :..انبیا.)57- 57 ::

ب .قرارگرفتن هوهب ،ماه و خورشید به عنوان مقدمه توحیدد و بده منظدور رسدیدن
ابراهیم (ع) به توحید ناب ،برخی از مفسّران را به این تأویل رسانده است هه اینها همده
هنایه از مراتب توحید هستند ،هه ابراهیم (ع) با گذر از آنها بده توحیدد برتدر نائدل شدد
(ن :..ابن عربی .)441- 447/7 :7244 ،در تبیین این دیدگاه میتوان گفدت ابدراهیم (ع) بدرای
راهیابی به ملکوت آسمان ها و زمین هه ذات احددیت اسدت ،بایدد از مراتدب پدایینتدر
توحید گذر هند .به این ترتیب ،هوهب را میتوان هنایه از توحید افعالی دانست .ابراهیم
(ع) با راهیابی به توحید افعالی ،بسیار خوشحا شد و خداوند را در مظهر زیبایی دید و
گفت همین پروردگاری است هه من در پی او هسدتم .ولدی بعدد از آنکده متوجده شدد
مراتب باالتری از توحید نیز وجود دارد ،از آن د برید و رو به افق باالتری هرد .مداه را
نیز میتوان به توحیدد صدفاتی تأویدل هدرد .همدانطدور هده مداه در مقایسده بدا سدتاره
درخشندگی بیشتری دارد ،توحید صفاتی نیز مرتبه باالتری از توحید فعلدی اسدت ،زیدرا
این صفات منشأ افعا هستند .در نهایت ابراهیم (ع) به اسمای االهی راه پیددا هدرد هده
خورشید نماد آنها است و از مراتب عالی توحید است .ولی با وجود این ،هدیچهددام از
آنها به مرتبه توحید ذاتی نمیرسد .در اینجا مراد از توحید ذاتی ،توحید تمدامی اسدمای
االهی و مقام واحدیت است و اسم «اللّه» نشاندهنده و معرّف آن است .لذا ابدراهیم (ع)
فرمود« :إِنی وَجَّهْتُ وَجْهِی لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ األرْ َ حَنِیفًا وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِهینَ»
(انعام)19 :؛ یعنی من در پی ذات حضرت حقّ هستم و فق رسیدن به آن مرا آرام میهند
و هر چیزی جز آن در برابدر ذات خداوندد ،شدرک اسدت و مدن از همده آنهدا بیدزارم.
بدینسان ،ابراهیم (ع) به توحید ذاتی (مقام واحددیت) رسدید و هدلّ اسدماء و صدفات
االهی را ی جا شهود هرد.
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 .برخی گفته اند حضرت ابراهیم (ع) در این موقعیدت در حدا تحقیدق و بررسدی
بوده و مطالب فوق را به صورت فرضی بیدان هدرده اسدت .یعندی اگدر مداه را بپرسدتیم
این گونه خواهد شد و اگر خورشید پرستیده شود ،ایدن چندین مدیشدود (آلوسای:7275 ،
799/1؛ طیاب .)744/5 :7119 ،اما صدر و ذیل همین آیات بههدیچوجده بدا شدرک سدازگار
نیست .لذا این برداشت هه برداشتی لفظی و متّکی بدر فدر و تقددیر برخدی واژگدان
(اگر) در جملههای آیات است ،به هیچ وجه با اصالت عدم تقدیر هده از فدروع اصدالت
ظهور است و نیز با سیاق آیات سازگار نیست.
د .گروهی گفته اند ابراهیم (ع) این جملهها را از زبان قوم خود بیان هرده و در واقع
در صدد آن است هه بگوید به اعتقاد شما ،ستاره ،ماه و خورشید خدای من است (شابر،
419/4 :7241؛ طبرسی .)142/4 :7114 ،اما این توجیه لفظی نیز هه مبتنی بدر فدر و تقددیر
است ،با ظاهر و سیاق آیات سازگار نیست.
ه .برخی گفته اند این جمالت استفهام انکاری است ،یعنی ابراهیم (ع) گفته آیدا ایدن
پروردگار من اسدت؟! و بدا ایدن جملده اسدتفهامی ربوبیدت آنهدا را انکدار هدرده اسدت
(علم الهدی ،بیتا419 :؛ مدریزی .)441 ،77 :7244 ،در هر حا  ،این توجیه لفظدی نیدز هرچندد
دامن ابراهیم (ع) را از شبهه شرک پاک میهند ،ولدی بدا ظداهر جملدههدای قرآندی ،هده
استفهام حقیقی است ،سازگار نیست.
و .گروهی از مفسّران استدال هردهاند هه این جمالت مربو به زمان هودهی و قبل
از بلوغ ابراهیم (ع) بوده است ،لذا اشدکا و ایدرادی بدر آن وارد نیسدت (ثعاالبی:7279 ،
 .)295/4ولی این توجیه لفظی مبتنی بر قراین مقامی ،در واقدع پدذیرش اشدکا اسدت و
سید حیدر آملی در تفسی ر خود آن را به دلیل اینکه موجب هفر انبیای االهدی اسدت ،رد
هرده است (آملی .)21/1 :7249 ،از این گذشته ،صدر و ذیل همدین آیدات ،مراتدب واالی
توحیدی ابراهیم (ع) را بیان هرده است .لذا این جمالت بههیچ وجه بدا شدرک سدازگار
نیست .نیز از آیات دیگر هه در توضیح توجیه الدع گذشدت ،بدهخدوبی برمدیآیدد هده
حضرت ابراهیم (ع) از هودهی رشد توحیدی داشته است.
ح .بعضی از مفسّران گفتهاند در این جمالت چیزی در تقدیر بوده هده حدذف شدده
است .مثالً این جمله در اصل «قا یقولون هذا ربی» بدوده هده یقولدون در تقددیر بدوده
است ،یعنی حضرت ابراهیم (ع) گفته شما میگوییدد ایدن پروردگدار مدن اسدت (رازی،
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 .)27/71 :7247بنابراین ،این برداشت لفظی نیز خالف اصل (اصل عدم تقدیر) اسدت هده
از فروع اصالت ظهور است ،و با ظاهر عبارات قرآن مطابقت ندارد.
 .برخی گفته اند ابراهیم (ع) خواسته با این عبارات پرستش قدوم خدود را مسدخره
هند (همان54/71 :؛ مدریازی .)441/77 :7244 ،ولی این برونرفت لفظی نیز بدرخالف ظهدور
آیات است و پذیرفتنی نیست.
بنابراین ،درباره شرک و ستارهپرستی حضدرت ابدراهیم (ع) در آیدات  45-47سدوره
انعام ،این پاسخ موجه است هه ایشان با وجود آنکه موحّد بود ،برای تأثیرگذاری بیشدتر
از طریق جد (مجادله به احسن) هه یکی از راههای شناختهشده احتجا در علم منطق
است (مظفر ،)197 :7214 ،با قوم خود محاجّه هرده و از این ابزار برای نقد آنهدا و اثبدات
نادرستی عقایدشان بهره برده و بهظاهر سخنان هفرآمیز بر زبدان راندده اسدت .یدا اینکده
قرارگرفتن هوهب ،ماه و خورشید به عنوان مقدمه توحید و بده منظدور رسدیدن ابدراهیم
(ع) به توحید ناب ،برخی از مفسّران را به این تأویل رسانده است هه اینها همه هنایه از
مراتب توحید هستند هه ابراهیم (ع) با گذر از آنها به توحید برتر نائل شد .و امدا معدانی
دیگری همگی برخالف ظهور آیات و ناپذیرفتنی است ،از جمله :حمل هالم به صورت
فرضی؛ اشاره به این اعتقاد مخاطبان هه ستاره ،ماه و خورشید خدای من است؛ اسدتفهام
انکاری بودن جمالت؛ مربو بودن جمالت به زمان هودهی و قبل از بلوغ ابدراهیم (ع)؛
در تقدیر بودن چیزی در این جمالت هه حذف شده است؛ این فر هده ابدراهیم (ع)
خواسته است با این عبارات پرستش قوم خود را مسخره هند.
 .1اجازه حضرت یوسف (ع) به سجده بر غیرخدا
بعد از آن که حضرت یعقوب (ع) و بدرادران یوسدع و همراهدان ندزد یوسدع (ع)
آمدند ،همگی بر او سجده هردند .در سوره یوسع آمده است« :وَ رَفَعَ أَبَوَیهِ عَلی الْعَرْشِ
وَ خَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَ قَا َ یأَبَتِ هَاذَا تَأْوِیلُ رُءْیای مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَدا رَبدیِ حَقًّدا» (یوسا::
 .)744در اینجا این شبهه مطرح است هه :اگر سجده بر غیرخداوندد جدایز نیسدت ،پدس
چرا یعقوب و یوسع (ع) به این هار راضی شدند؟ (زمخشاری122/4 :7241 ،؛ علامالهادی،
بیتا .)91 :نکته درخور تأمل اینجا است هه در قرآن ،چده در ابتددای سدوره یوسدع هده
داستان رؤیا را مطرح هرده (یوس )2 ::و چه در آیه مذهور هه داستان سجده مطرح شده
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(یوس )744 ::این عمل تقبیح نشده است .از سوی دیگر ،برخی روایات نیز به این مسئله
دامن زده و بر آن تأهید هرده است (کلینی.)177/4 :7241 ،
الع .برخی گفتهاند عادت جاری مردم آن زمان در احتدرام (و نده از بداب عبدادت)،
سجدههردن بوده است ،یا این سجود به صورت سجده هامل نبوده ،بلکه همانگونه هده
در آن زمان مرسوم بوده ،برای احترام به یوسع (ع) تا حددودی خدم شددند و هدرنش
هردند .بنابراین ،ایرادی بر هار آنها و تأیید آن وارد نیست (زمخشری122/4 :7241 ،؛ واحدی،
577/7 :7275؛ ابوالسعو  ،بیتا141/2 :؛ بیضاوی149/1 :7279 ،؛ الثوری الکوفی721 :7241 ،؛ طبرسی،

257/5 :7114؛ شوکانی ،بیتا .)11/1 :ولی این پاسخ ،با ظاهر واژگان آیه و نیدز سدیاق آیدات
سازگار نیست .زیرا از عبارت «خَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا» و «إِذْ قا َ یوسُعُ لِأَبِیهِ یا أَبَتِ إِنی رَأَیدتُ
أَحَدَ عَشَرَ هوْهباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیتُهُمْ لِی سداجِدِین» (یوسا)2 ::؛ سدجده هامدل و بده
زمین افتادن استفاده می شود نه خمشدن؛ زیرا مداده «سدجد» در لغدت بده معندای همدا
خضوع است و شکل عبدادی آن بده ایدن صدورت اسدت هده انسدان بده سدجده رود و
پیشانی اش به زمین بخورد (ن :..مصففوی ،بیتاا57/5 :؛ فیاومی477/4 :7272 ،؛ زبیادی:7272 ،
 .)7/5بر این اساس ،این برونرفت لفظی برخالف ظهور مفردات آیده (مداده «سدجد») و
سیاق آیات است و در پاسخ شبهه موجّه نخواهد بود.
ب .پاسخ دیگر هه در برون رفت این شبهه بیان شده این اسدت هده آنهدا روبدهروی
یوسع (ع) ،ولی برای خداوند سجده هردند .همانگونه هه ما در نماز رو به هعبه ،ولدی
برای خداوند سجده می هنیم ،آنها ن یز در برابر و به سوی یوسع (ع) یا اینکه بده خداطر
او و برای تشکر از خدا و در هر حا  ،بدرای خداوندد سدجده هردندد (زمخشاری:7241 ،

122/4؛ طباطبایی92/77 :7191 ،؛ ابوالسعو  ،بیتا141/2 :؛ ابنشهرآشوب415/7 :7179 ،؛ علمالهادی،

بیتا .)91 :در پاره ای روایات ،از سجده مالئکه بر آدم نیز این برونرفت ذهر شده اسدت،
یعنی مالئکه برای خداوند ،ولی در برابر آدم سجده هردند (حسن بن علای ())195 :7249 ،؛
ابانشهرآشاوب471/7 :7274 ،؛ طبرسای51/7 :7177 ،؛ حار عااملی199/7 :7249 ،؛ بحراناای:7275 ،

797/7؛ 974/4؛ مجلسی 719/77 :7241 ،و  724و 244/77؛ طبرسای .)257/5 :7114 ،بددین سدان،
هرچند فرشتگان جسم مادّی ندارند تا بتوان برای آنها سجده ظاهری تعریع هرد ،ولدی
منظور از سجده مالئکه را میتوان هرنش درونی ،سدجده تکدوینی و پدذیرش برتدری و
خالفت آدم دانست .درباره سجده مذهور نیدز ایدن پاسدخ را مدیتدوان پدذیرفت؛ یعندی
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مسجود حقیقی و نیت درونی آنها در سجده ،خداوند بدوده ،ولدی ظداهر سدجده رو بده
یوسع (ع) انجام شده است .اما این برونرفت با ظاهر آیات ،هه در آنها «لَهُ سُدجَّداً» یدا
«لِی ساجِدِینَ» به هار رفت ه و ظهور در سجده برای شخص دارد نه به سوی او ،مخالفدت
دارد .زیرا در این صورت باید «الیّ سجداً» یا «الیّ ساجدین» گفته میشد .بددینترتیدب
روایات یادشده در تفسیر آیه در صورت صحّت صدور آنها ،بر معنای مفهوم هلی آیده و
نه واژگان آن حمل و معنا خواهند شد و در هر حا  ،این برونرفت لفظدی هده درصددد
عرضه مصداق دیگر برای معنای سجده در آیه مذهور است ،ناهارآمد خواهد بود.
 .اگرچه اهثر اندیشمندان معتقدند سجده عبادتی ذاتی است ،یعنی سدجده همیشده
نشانه پرستش و عبادت و هرنش هامل است ،لذا در برابر غیرخداوند جایز نیست (نا:..
سند152/2 :7275 ،؛ بیابانی اسکویی ،)441/7 :7272 ،اما چنین برداشتی دستخدوش تشدکی
است .زیرا نمیتوان به طور قطع هر سجدهای را عبادت برشمرد یا اینکه حدداقل شداید
در آن زمان (ابنکثیر294/4 :7279 ،؛ طباطبایی ،)741/7 :7191 ،سجده به معنای مطلق پرسدتش
نیست ،بلکه میتوان پیکره سجده را از نیت سجده تفکی هرد ،یعنی اگر عمل سدجده
توأم با نیت پرستش نباشد ،می توان عبادت شمرد ،ولی اگدر نیدت در سدجده ،پرسدتش
نباشد ،می توان سجده را عبادت ندانست ،یا دستهدم مدیتدوان گفدت در شدریعت مدا
سجده بر غیرخدا حرام شده و این اصل در ادیان گذشته عمومیدت نداشدته اسدت .اگدر
مبنای فوق را بپذیریم ،سجده یعقوب (ع) بر یوسع (ع) میتواند بددون اشدکا باشدد،
زیرا حتی اگر سجده برای (و روبهروی او و برای خدای) یوسع (ع) بوده باشد ،قطعداً
توأم با نیت پرستش نبوده ،پس ایرادی ندارد .بدر ایدن اسداس ،ایدن بدرونرفدت عقلدی
دووجهی (به صدورت مانعدةالخلدوّ) هده مبتندی بدر  .1عبدادت ذاتدی نبدودن سدجده یدا
 .0حرامنبودن آن در زمان یعقوب و یوسع (ع) است ،موجّه خواهد بود.
بر این اساس ،اجازه حضرت یوسع (ع) به سجده بدر غیرخددا در آیده  122سدوره
یوسع به این نحو توجیه می شود هه اگر سجده عبادت ذاتی نیست ،بنابراین ،اگر عمل
سجده توأم با نیت پرستش باشد ،مدیتدوان آن را عبدادت برشدمرد ،ولدی اگدر نیدت در
سجده ،پرستش نباشد ،می توان سجده را عبادت ندانست ،یا حداقل مدیتدوان گفدت در
شریعت ما سجده بر غیرخدا حرام شده و این اصل در ادیان گذشدته عمومیدت نداشدته
است؛ و پاسخهای دیگر مانند اینکه عادت جاری مردم آن زمان در احترام (و نه از باب
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عبادت) ،سجدههردن بوده است ،یا اینکه سجود به صورت سدجده هامدل نبدوده ،بلکده
همان گونه هه در آن زمان مرسوم بوده است ،برای احترام به یوسع (ع) تا حدودی خم
شدند و هرنش هردند ،یا اینکه آنها روبهروی یوسع (ع) ،ولدی بدرای خداوندد سدجده
هردند ،همان گونه هه ما در نماز رو به هعبه ،ولی برای خداوند سجده میهنیم ،آنهدا نیدز
در برابر و به سوی یوسع (ع) سجده هردند ،یا اینکه به خاطر او و برای تشکر از خدا
و در هر حا  ،برای خداوند سجده هردند ،برخالف ظهدور و سدیاق آیدات اسدت و در
پاسخ شبهه موجّه نخواهد بود.
 .1باور به تثلیث و سهگانهپرستی
مهمترین شبهه در عصمت حضدرت عیسدی (ع) شدبهه تثلیدث اسدت .ایدن شدبهه
برگرفته از آیه  111سوره مائده است  .برخی با استفاده از معنای ظاهری این آیده شدبهه
هرده اند هه حضرت عیسی (ع) عالوه بر خداپرستی مردم را به پرستش خود و مدادرش
نیز دعوت هرده ،از این رو تثلیث و سهگانهپرستی بین مردم روا پیدا هرده است (نا:..
علم الهدی ،بیتا« :)725 :وَ إِذْ قَا َ اللّه یا عِیسَی ابْنَ مَرْیمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی وَ أُمدی
االهینِ مِنْ دُونِ اللّه قَا َ سُبْحَانَ مَا یکونُ لِی أَنْ أَقُو َ مَا لَیسَ لِی بِحَقٍّ إِنْ هنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ
عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِی وَ ال أَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِ إِنَّ أَنْتَ عَالمُ الْغُیوبِ» (مائاد .)777 ::از
این رو ،برخی چنین اشکا می هنند هه از متن قرآن ،هه این ماجرا را بدون خدردهگیدری
گزارش هرده ،برمی آید هه حضرت مسیح (ع) شرک را در بین مردم روا داده است.
الع .از آیات بعد (مائد )779 ::بهوضوح برمیآید هه چنین گفتوگویی اصالً در دنیدا
نیست ،بلکه مربو به قیامت است و جهدان آخدرت جدای تکلیدع نیسدت .همچندین،
استفهام در اینجا استفهام انکاری است ،نه استفهام برای طلدب فهدم ،بده ایدن معندا هده
خداوند می فرماید «تو هه به مردم نگفتی من و مادرم را نیز بپرسدتید؟!» و از نظدر ادبدی
اگر همزه استفهام انکاری بر جمله اثباتی وارد شود ،افاده نفی میهندد (ابانهشاام:7274 ،
)71؛ در واقع خداوند با این پرسش قصدد تدوبیخ حضدرت عیسدی (ع) را نددارد ،بلکده
می خواهد بگوید این تثلیث و سهگانهپرستی را خودشان در بین مدردم روا دادندد ،نده
حضرت مسیح (ع) و سیاق هلّ آیات و ظهور برخی جملهها مانندد آیده «إِنْ هنْدتُ قُلْتُدهُ
فَقَدْ عَلِمْتَدهُ» (مائاد )777 ::بدر ایدن مطلدب داللدت دارد (طباطباایی424/7 :7191 ،؛ معرفا،،
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122 :7112؛ کاشانی124/1 :7111 ،؛ شری :الهیجی141/7 :7111 ،؛ ابنکمونه524/4 :7244 ،؛ زحیلی،
744/1 :7279؛ قفب991/4 :7274 ،؛ حدی ،بیتا275/4 :؛ قمی مشهدی541/2 :7241 ،؛ قاسمی:7279 ،

245/7؛ فیومی)772/1 :7272 ،؛ نیز عبارت «عِیسَی ابْنَ مَرْیمَ» میتواند بهتدرین پاسدخ در ردّ
این شبهه باشد ،بلکه خداوند برخالف سایر انبیا هه به بردن نام آنان بسنده مدیهندد ،در
اهثر آیات صراحتاً عیسی را پسر مریم معرفی می هند (بدر451 ،91 ::؛ آل عماران25 :؛ نساا::
717 ،751؛ مائد777 ،772 ،774 ،774 ،19 ::؛ مریم12 :؛ احزاب ،1 :ص 7 ::و  )72تا توهّم ایجداد
نشود هه حضرت عیسی (ع) خدا است .بنابراین ،موضدوع تثلیدث از نظدر قدرآن هدامالً
مردود است و حضرت عیسی (ع) به هیچ وجه تثلیث را تأیید نکرده و شبههای در ایدن
خصوص بر ایشان وارد نیست .بنابراین ،این برونرفت لفظی هه مبتنی بر ظهدور آیدات
است ،موجّه خواهد بود.
ب .خداوند با این بیان به حضرت عیسی (ع) می فهماند هه برخدی از انسدانهدا بده
الوهیت تو باور داشدتند و حضدرت آن هنگدام از ایدن موضدوع آگداهی نداشدته اسدت
(علم الهدی ،بیتا722 :؛ طبرسی .)272/1 :7114 ،ولی این گفتوگو بنا بر ظهدور آیدات  114و
 118سوره مائده در قیامت واقع شده است (طباطباایی )427/7 :7191 ،نده در دنیدا (قرطبای،
 .)112/7 :7172بدینسان این توجیه لفظی از جهت زمان گفت وگو مخالع با ظهور آیات
و ناموجّه خواهد بود.
 .خداوند میخواهد با ایدن مداجرا ،ادعدای مسدیحیان را رد هندد هده بدر الوهیدت
حضرت عیسی (ع) پافشاری دارند (طبرسای .)272/17 :7114 ،اما از ظهور آیات برمدیآیدد
هه مخا طب این سخنان حضرت عیسی (ع) است نه مسیحیان .بدینترتیب ایدن توجیده
لفظی اگرچه به وجهی درست است ،نمیتواند پاسخی به شدبهه باشدد .زیدرا از جهدت
مخاطب این گفتوگو مخالع با ظهور آیات و لذا ناپذیرفتنی خواهد بود.
بر این پایه ،باور به تثلیث و سهگانهپرستی حضرت عیسدی (ع) و شدبهه تثلیدث در
آیه 111سوره مائده ،اینگونه پاسخ داده می شود هه خداوند با این پرسش قصدد تدوبیخ
حضرت عیسی (ع) را ندارد ،بلکه میخواهد بگویدد ایدن تثلیدث و سدهگاندهپرسدتی را
خودشان بین مردم روا دادند ،نه حضرت مسیح (ع) و سیاق هلّ آیات و ظهور برخدی
جملههای آیه بر این مطلب داللت دارد .و اما پاسخ آن به این صورت هه خداوند با این
بیان به حضرت عیسی (ع) می فهماند هه برخی از انسانها به الوهیت تو باور داشدتند و
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حضرت آن هنگام از این موضوع آگاهی نداشته است؛ یا اینکه خداوند میخواهد با این
ماجرا ،ادعای مسیحیان را رد هند هه بر الوهیت حضدرت عیسدی (ع) پافشداری دارندد،
مخالع با ظهور آیات و ناموجّه خواهد بود.
 .1باور به ترکیبپذیری خداوند
اشکا دیگری هه از آیه «تَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِی وَ ال أَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِ » (مائاد )777 ::در
ضمن آیات گذشته به حضرت عیسی (ع) وارد می شود ،این است هه حضدرت عیسدی
(ع) خداوند را مرهب از جسم و روح میداند ،یعنی از مقایسده عبدارت «تَعْلَدمُ مَدا فِدی
نَفْسِی» با عبارت «وَال أَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِ » برمیآید هه حضرت مسیح (ع) برای خداوندد
ی بدن و ی روح قائل شده است (علمالهدی ،بیتا729 :؛ رازی.)94 :7999 ،
الع .این عبارت بههیچ وجه در صدد بیان این نیست هه خداوند روح دارد ،بلکده از
باب مشاهله لفظی است ،و صرفاً چون حضرت عیسی (ع) برای خود نفس و روحی نام
برده است  ،در عبارت برای خدا ،نفس و روح برشمرده اسدت (زمخشاری.)757/7 :7241 ،
اما قائلشدن به مشاهله لفظی هه نوعی حمل لفظ بر معنای مجازی را در بر دارد ،زمانی
امکانپذیر است هه حمل بر معنای حقیقی و متبادر امکانپذیر نباشدد ،و ایدن در حدالی
است هه با توجه به توجیه آینده ،این امکان وجود دارد .بنابراین ،این توجیده لفظدی هده
مبتنی بر حمل بر معنای مجازی و مشاهله لفظی است ،ناموجّه خواهد بود.
ب .نفس در اصطالح قرآن درباره خداوند ،به معنای ذات است .توضیح اینکه ،میدان
«نفس» در اصطالح فلسفه با «نفس» در اصطالح قرآن تفاوت است .نفدس در اصدطالح
فلسف ه یعنی روحی هه تدبیر و مدیریت بدن را به عهده دارد (جرجانی ،)75 :7114 ،امدا در
اصطالح قرآنی نفس به معنای ذات است .بدینترتیب «ال أَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِ » یعنی مدن
نمی دانم در وجود و ذات تو چیست ،نه این که تو ی بدن و ید روح داری ،و مدن از
بدنت خبر دارم ،اما از روحت خبر ندارم .به عبارت دیگر« ،مَا فِی نَفْسِ » یعنی «ما فدی
ذات » (راغب اصفهانی .)979/7 :7274 ،بنابراین ،این برون رفت لفظی هه مبتندی بدر عرضده
معنای دیگری از نفس است ،در توجیه آیه هارآمد است.
 .مقصود از این هالم واگذاری هار خود به خدا به طور هلی و تدرک اعتدرا بده
درگاه خدا است (سید مرتضی ،بیتا729 :؛ رازی .)94 :7999 ،این برونرفدت حمدل لفدظ بدر
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معنای مجازی است و روشن است زمانی به آن میتوان قائدل شدد هده حمدل لفدظ بدر
معنای حقیقی ممکن نباشد.
بنابراین ،باور به ترهّب خداوند در آیه  111سوره مائده به این صورت معنا میشدود
هه نفس در اصطالح قرآن درباره خداوند به معنای ذات است ،و نه روح هه اصدطالحی
فلسفی است .و اما توجیه آن به این صورت هه «این عبارت بههیچوجده در صددد بیدان
این نیست هه خداوند روح دارد ،بلکه از باب مشاهله لفظی اسدت» یدا ایدن توجیده هده
«مقصود از این هالم واگذاری هار خود به خدا به طور هلی و ترک اعتدرا بده درگداه
خدا است» ،هه هر دو مبتنی بر حمل بر معنای مجازی است ،ناموجّه خواهد بود.
نتیجه
حاصل پژوهش حاضر در بررسی و نقد شبهات مربو به صدور عمل شرکآمیدز از
پیامبران سلع ،حضرت آدم و ابراهیم و یوسع و عیسی (ع) ،این است هه تمدامی ایدن
شبههها را میتوان با انواع برونرفتهای لفظی پاسخ داد هه با ظهور الفاظ قدرآن یدا بدا
معانی تأویلی همسو با تفسیر هالم خدا سازگار است ،به این صورت هه:
 .1جایی هه (اعاراف 799 :و  )794بهظاهر در آن بده حضدرت آدم (ع) عمدل مشدرهانه
انتساب داده است ،درباره همه انسان ها و به اعتبار طبع ندوع بشدر اسدت و اساسداً ایدن
بخش از این آیه درباره حضرت آدم (ع) نیست؛
 .2درباره شبهه ستارهپرستی حضرت ابراهیم (ع) در آیات  47تا  47سوره انعام ،این
پاسخ موجه است هه حضرت ابراهیم (ع) با وجود آنکه موحّد بدود ،بدرای تأثیرگدذاری
بیشتر از طریق جد (مجادله به احسن) ،با قوم خود محاجّه هرد و از این ابزار برای نقد
آنها و اثبات نادرستی عقایدشان بهره برد و بهظاهر سخنان هفرآمیز بر زبان راند .یا اینکه
قرارگرفتن هوهب ،ماه و خورشید به عنوان مقدمه توحید و بده منظدور رسدیدن ابدراهیم
(ع) به توحید ناب ،برخی از مفسّران را به این تأویل رسانده است هه اینها همه هنایه از
مراتب توحید هستند ،هه ابراهیم (ع) با گذر از آنها به توحید برتر نائل شد؛
 .3درباره شبهه اجازه حضرت یوسع (ع) به سجده بر غیرخدا مدیتدوان گفدت هده
سجده عبادت ذاتی نیست .بنابراین ،اگر عمدل سدجده تدوأم بدا نیدت پرسدتش نیسدت،
میتوان عبادت شمرد ،ولی اگر نیت در سجده ،پرستش باشد ،میتوان سجده را عبدادت
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ندانست ،یا حداقل میتوان گفت در شریعت ما سجده بر غیرخدا حدرام شدده اسدت و
این اصل در ادیان گذشته عمومیت نداشته است؛
 .7درباره شبهه تثلیث و سهگاندهپرسدتی حضدرت عیسدی (ع) از آیدات اشدارهشدده
برمی آید هه چنین گفتوگویی اصالً در دنیا نبوده است ،بلکه مربو به قیامت اسدت و
جهان آخرت جای تکلیع نیست .و از این گذشته اسدتفهام در اینجدا اسدتفهام انکداری
است ،نه استفهام برای طلب فهم؛
 .5شبهه باور حضرت عیسی (ع) به مرهّببودن خداوند در آیه 111سوره مائدده بده
این صورت معنا میشود هه نفس در اصطالح قرآن درباره خداوند به معنای ذات اسدت
و نه روح هه اصطالحی فلسفی است.
و اما معانی و تفسیرها و احتما های دیگر ،هه عمدتاً برونرفتهای لفظدی هسدتند،
در پاسخ این شبههها ناهارآمد و ناموجّهاند.
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شوهانی ،محمد بن علی (بیتا) .فتح القدیر ،بیجا :عالم الکتب.
طباطبایی ،محمّد حسین ( .)1656المیزان فی تفسیر القرآن ،بیروت :مؤسسة االعلمی للمطبوعات.
طبرسی ،احمد بن علی ( .)1611االحتجا علی اهل اللجا  ،مشهد مقدس :نشر المرتضی.
طبرسی ،فضل بن حسن ( .)1640مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :ناصر خسرو.
طوسی ،محمد بن حسن (بیتا) .التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
طیب ،عبدالحسین ( .)1648اطیب البیان فی تفسیر القرآن (طبع قدیم) ،تهران :اسالم.
فاضل مقداد ،مقداد بن عبداللّه ( .)1729ارشاد ال طالبین الی نهج المسترشدین ،قم :هتابخانه حضدرت
آیتاللّه العظمی مرعشی نجفی.
فیومی ،احمد بن محمد ( .)1717المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیدر للرافعدی ،قدم :مؤسسدة دار
الهجرة.
قاسمی ،محمد جما الدین ( .)1718محاسن التأویل ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
قرشی بنایی ،علیاهبر ( .)1710قاموس قرآن ،تهران :دار الکتب االسالمیة.
قرطبی ،محمد بن احمد ( .)1617الجامع الحکام القرآن ،تهران :ناصر خسرو.
قطب ،سید ( .)1710فی ظال القرآن ،قاهره :دار الشروق للنشر والتوزیع.
قمی مشهدی ،محمد بن محمدرضا ( .)1724تفسیر هنز الدقائق و بحر الغرائب ،قم :جماعة المدرسین،
مؤسسة النشر االسالمی.
هاشانی ،فتحاللّه بن شکراللّه ( .)1666تفسیر هبیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین ،تهران :علمی.
هلینی ،محمد بن یعقوب ( .)1724الکافی ،تهران :دار الکتب االسالمیة.
مجلسی ،محمد باقر ( .)1726بحار األنوار ،بیروت :مؤسسة الوفاء.
مصطفوی ،حسن (بیتا) .التحقیق فی هلمات القرآن ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،الطبعة الثالثة.
مظفر ،محمدرضا ( .)1762المنطق ،قم :مؤسسة النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسین.
معرفت ،محمدهادی ( .)1647تنزیه انبیاء ،قم :نبوغ.
مغنیه ،محمدجواد ( .)1707التفسیر الکاشع ،قم :مؤسسة دار الکتاب االسالمی.
مقریزی ،احمد بن علی ( .)1702امتاع االسماع بما للنبی من االحوا واالموا والحفدة والمتاع ،بیروت:
دار الکتب العلمیة.
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مکارم شیرازی ،ناصر ( .)1709آیات الوالیة فی القرآن ،قم :مدرسة االمام علی بن ابی طالب (ع).
واحدی ،علی بن احمد ( .)1711اسباب النزو  ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
واحدی ،علی بن احمد ( .)1719الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ،بیروت :دار القلم.

