 ‐ 211860ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺘﺎب ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﺎمﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻠﻮم دﻧﯿﻮی
ﺳﻮال
ک ﺑﺎر ﻟﻄﯿﻔﻪای از ﮐﺴ ﺷﻨﯿﺪم درﺑﺎرهی ﯾ اروﭘﺎﯾ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮک ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻗﺮآن
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺻﺤﺖ دارد؟ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ .اروﭘﺎﯾ ﮔﻔﺖ :اﺳﻢ ﻣﻦ ﮐﻮک اﺳﺖ؛ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ در ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ؟ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺴﺖ .وﻗﺘ اﯾﺴﺘﺎد ﮔﻔﺖ :وﺗَﺮﻛﻮكَ ﻗَﺎﺋﻤﺎ )و ﺗﻮ را در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎدهای رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ( ﻣﻨﻈﻮرش
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮک را در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﻣﺑﯿﻨ!
ﺣﻢ اﯾﻦ ﺣﺮف ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد آﯾﺎت ﮐﺘﺎب اﻟﻪ را از ﺳﯿﺎق آن ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺧﺎرج ﺳﺎزﯾﻢ ،زﯾﺎر
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺪاﯾﺘ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ و آﻧﺎن را از ﺗﺎرﯾﻫﺎی ﺷﺮک و ﻫﻮسﭘﺮﺳﺘ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﺎرج ﻣﺳﺎزد و آﻧﺎن
را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه و روش ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻌﺎدت آﻧﺎن در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت اﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾ ﻣﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪف آﺷﺎرا در ﮐﺘﺎب اﻟﻪ
و در ﺑﺴﯿﺎری از آﯾﺎت ﮐﺮﯾﻤﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﻟﺮ ﻛﺘَﺎب اﻧْﺰﻟْﻨَﺎه اﻟَﻴﻚَ ﻟﺘُﺨْﺮِج اﻟﻨﱠﺎس ﻣﻦ اﻟﻈﱡﻠُﻤﺎتِ اﻟَ اﻟﻨﱡﻮرِ ﺑِﺎذْنِ رﺑِﻬِﻢ اﻟَ ﺻﺮاط اﻟْﻌﺰِﻳﺰِ اﻟْﺤﻤﻴﺪِ ]اﺑﺮاﻫﯿﻢ[۱ :
)اﻟﻒ ﻻم را؛ ﮐﺘﺎﺑ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﻓﺮود آوردﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اذن ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن از ﺗﺎرﯾﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی روﺷﻨﺎﯾ
ﺑﯿﺮون آوری؛ ﺑﻪ ﺳﻮی راه آن ﺷﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺳﺘﻮده(
و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل:
ﻗَﺪْ ﺟﺎءﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻪ ﻧُﻮر وﻛﺘَﺎب ﻣﺒِﻴﻦ (۱۵) ﻳﻬﺪِي ﺑِﻪ اﻟﻪ ﻣﻦ اﺗﱠﺒﻊ رِﺿﻮاﻧَﻪ ﺳﺒﻞ اﻟﺴَم وﻳﺨْﺮِﺟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﱡﻠُﻤﺎتِ اﻟَ اﻟﻨﱡﻮرِ ﺑِﺎذْﻧﻪ
وﻳﻬﺪِﻳﻬِﻢ اﻟَ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘَﻘﻴﻢ] ﻣﺎﺋﺪه[۱۶ :
)ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻪ ﻧﻮر و ﮐﺘﺎﺑ روﺷﻨﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ) (۱۵اﻟﻪ ﻫﺮﮐﻪ را از ﺧﺸﻨﻮدی او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن
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]ﮐﺘﺎب[ ﺑﻪ راهﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﻮﯾﺶ آﻧﺎن را از ﺗﺎرﯾﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی روﺷﻨﺎﯾ ﺑﯿﺮون ﻣﺑﺮد و ﺑﻪ راﻫ
راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺘﺸﺎن ﻣﮐﻨﺪ(.
ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺮﯾﻢ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰِ دﻧﯿﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎم و ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺣﺘ وﯾﮋﮔﻫﺎی آن ﯾﺎ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﻤﻪی ﻋﻠﻮم دﻧﯿﻮی ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺰﺷ و ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳ و ﻫﺪﺳﻪ و دﯾﺮ ﻋﻠﻮم در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ
داده ﮐﻪ از آن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ و اﻫﺪاف ﻗﺮآن ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد.
در ﺗﻔﺴﯿﺮ رازی )ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ (۲۵۸ /۲۰ :در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل:
وﻧَﺰﻟْﻨَﺎ ﻋﻠَﻴﻚَ اﻟْﺘَﺎب ﺗﺒﻴﺎﻧًﺎ ﻟّﻞ ﺷَء وﻫﺪًى ورﺣﻤﺔً وﺑﺸْﺮى ﻟﻠْﻤﺴﻠﻤﻴﻦ] ﻧﺤﻞ[۸۹ :
)و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﮐﻪ روﺷﻨﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﻫﻨﻤﻮد و رﺣﻤﺖ و ﺑﺸﺎرﺗﺮی اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ(
آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻋﻠﻮم ﻏﯿﺮ دﻧﯿﻮی ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ رﺑﻄ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺿﺮورت آﺷﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻗﺮآن را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺘﻮده ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
ﻋﻠﻮم دﯾﻦ اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ از ﻋﻠﻮم دﯾﻨ ﻧﯿﺴﺖ ]اﯾﻦ آﯾﻪ[ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻬ ﻧﺪارد.
ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻗﺮآن ﻫﻤﻪی ﻋﻠﻮم دﻧﯿﺎ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﯿ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﻋﺮﺑ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ از اﻻﻏﺶ اﻓﺘﺎد و
ﭘﺎﯾﺶ ﺷﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺟﺎزه ﻧﺪاد او را ﺑﺮدارﻧﺪ ﻣﺮ ﭘﺲ از آﻧﻪ ﺣﺎدﺛﻪی اﻓﺘﺎدﻧﺶ و ﺷﺴﺖ ﭘﺎﯾﺶ را از ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد )!(
اﯾﻦ ﺳﺨﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻋﻠﻤﺎی ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و دﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﮐﺴ آن را ﻧﻤﭘﺬﯾﺮد ﻣﺮ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺷﻨﻮﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد را ﻣﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺮدﮔﺎن در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ درﺳﺖ
اﺳﺖ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﻋﻘﻞ آن را ﻧﭙﺬﯾﺮد و در ﻧﻘﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن دﻻﻟﺖ ﻧﻨﺪ .ﺑﻠﻪ ﯾ از اﻣﺎﻣﺎن ﺳﻠﻒ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺮآن
ﻫﻤﻪی ﻓﺮوع اﺣﺎم ﻋﺒﺎدات ﺿﺮوری را ﺑﻪ دﻻﻟﺖ ﻧﺺ ﯾﺎ ﻓﺤﻮا )ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺺ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ( ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺷﻮد ،ﺑﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ
وﺟﻮب ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دال ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻨﺖ و ﻗﻮاﻋﺪ
ﻗﯿﺎس ﺻﺤﯿﺢ و دﯾﺮ ﻗﻮاﻋﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﻪی ﻓﺮوع و ﺟﺰﺋﯿﺎت دﯾﻦ را در ﺑﺮ ﻣﮔﯿﺮد و ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺸ از دﯾﻦ از
آن ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ« ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎر ).(۳۳۰ /۷
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪای ﮐﻪ در ﺳﻮال ﺷﻤﺎ آﻣﺪه ﯾ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻠﻤ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ دﻟﯿﻞ واﺿﺢ از ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻬﻮدﮔﯿﻮ ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﺳﺨﻦ ﻣﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻋﺎﻗﻠ ﺑﻮﯾﺪ ﻗﺮآن ﻧﺎمﻫﺎی ﻋﺮﺑ ﻣﺮدم را در ﺧﻮد دارد ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﺮﺑ؟!
ﺑﺪون ﺷ ﮐﺴ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾ ﮐﻨﺪ و اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺗﻠﻒ ورزد ﻣﺘﺤﻤﻞ ﭼﯿﺰی ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻠﻢ آن را ﻧﺪارد و ﺳﺨﻨ ﺑﺎ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺲ
ﻧﺎﮔﻮار ﺑﻪ اﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾ از ﻋﻠﻤﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﺴﻮﺑﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨ ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮرش اﺳﺘﺪﻻل
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ اﻗﺎﻣﻪی ﺣﺠﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺮﻓﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻮﺧ و ﺳﺎﮐﺖ ﮐﺮدن ﻃﺮف ﻣﻣﺎﻧﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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