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شخو خَاٌیم گفث؛ و ةً ایو  یىَراى کحاب ویا ثیٌدا از ينيد ةٍره ي ىرَه و قرآن وییجت ي درةاره دوره ویا در

و ـی  دریافث. ایو نترخ در ٌفث گفحار جَان نيلَر ذقیقی خدا را از کالنض چگَىً نی پردازیم کً نَؽَع نی

   گردد. ي نالقهيدان ارائً نی ي نحَالی حٍث اشحفاده ٌفث ٌفحً

 

 در قرآنو متناقض متشابه  ،، مبهممُجمَلآیات : درس دوم

 

اشث؛  نُخهَلةَدن، « جتیان کل طیء»گذطحً ةً ایو نَؽَع پرداخحیم کً قرآن در نیو حانهیث و ي  در حلصً

اةٍانات نحهددي دارد. در ایو حلصً ةا جفػیل ةیظحري كاٌرا ، و در نیو ایيکً کحاب ٌدایث ةظریث خَاىده طده

 رشیم کً: نیدٌیم و ةً ایو ىحیخً  نیقرآن را نَرد ةررشی قرار و نحياقؼ نحظاةً  ،، نتٍمنُخهَلآیات 

جَان از آىٍا نقػَد ذقیقی خدا را نحَحً طد. جا  هیةصیاري از آیات قرآن، ةً خَدي خَد، نفٍَم ىیصحيد و ى

ةرـرف ىظَىد، آیات نذکَر ةراي نردنان قاةل  خداوىد و یا نرحم نَرد جایید او ً ایو اةٍانات جَشؿزناىی ک

طراف داطحً ةاطد، ةدیٍی ، اِ کالم وذی و نلَم الٍی کً ةً نفاٌیم یوحَد نتیّيؽرورت  اشحفاده ىخَاٌيد ةَد. لذا

 ىهاید. نیو نقالىی 

 

  :نُخهَلآیات 

در ادةیات نرب، ٌرگاه نحکلّم درغدد ةیان جام طَد.  نیاشحفاده « نفػّل»ي  هً، در نقاةل کل«نُخهَل»ي  واژه

در قرآن کریم ىیز آیات نحهددي  1 .گَیيد« نُخهَل»نض را ىتاطد و گفحار او ةً روطيُ ةر نرادش داللث ىکيد، کال

 اصطالحا و ایو آیات،وحَد دارد کً در آىٍا نَؽَع نَرد ةرخ ةً روطيی و ةا حزییات الزم ةاز ىظده و از ایو ر

 طَىد.  ىانیده نی« نُخهَل»



طَىد. ةً نيَان ىهَىً دشحَرٌاي قرآىی ناىيد  ي اذکام و آداب طریهث دیده نی آیات نُخهَل، ةیظحر در ذَزه

ةرپایی ىهاز، ةً حا آوردن ذج، پرداخث زکات و روزه گرفحو، حزو آیات نُخهَل ٌصحيد؛ چراکً کیفیث اىخام آىٍا 

جَان ةً چگَىگی احراي ایو  ي آیاتِ ایو ذَزه، ىهی ید داده ىظده و ذحی ةا حهم آوري ٌهًةً وؽَح جَؽ

 دشحَرات پی ةرد.

جَان جَقم فٍم و احراي اىحلارِ احراي آىٍا را از کصی  ةدیٍی اشث جا زناىی کً ایو آیات، نُخهَل ةاقی ةهاىيد، ىهی

شؿ خَد خداوىد جتییو طَد؛ یا ةاید نرحهی کً نَرد داطث. ةياةرایو، یا ةاید کیفیث احراي ایو دشحَرات، جَ

جایید خداوىد ةاطد، ةراي جتییو آیات نُخهَل، نهرفی گردد جا نردم ةً ایظان نراحهً کييد. وگرىً نردم چگَىً 

 کالم خدا را اـانث کييد و ةا چً کیفیحی ىهاز ةخَاىيد یا روزه ةگیرىد یا زکات دٌيد یا ...؟

ي اذکام و دشحَرات طرنی ىیصث؛ ةلکً ةرخی آیات انحقادي و نهرفحی را ىیز  ود ةً ذَزهآیات نُخهَل، جيٍا نرد

ي چیصحی و چگَىگی  طَىد. ةً نيَان ىهَىً در آیات زیر، از نفاٌیهی شخو ةً نیان آنده کً درةاره طانل نی

 آىٍا در ٌیچ حاي قرآن جَؽیری ىیانده اشث:

 .2شَره فخر، آیً  در:ٌاي دٌگاىً،  ةً نهياي طب« نَظرٍ لَیَالٍ» -

 .82شَره ىهل، آیً  :دراي از زنیو،  ةً نهياي حيتده «الْأَرْضِ نِّوَ دَاةَّةً » -

 .3در: شَره ةروج، آیً گَاٌی طده،  گَاه و ةً نهياي « نَظٍَُْدٍ  وَ طاٌِدٍ» -

 .44 ةً نهياي شدره نيحٍی، در: شَره ىخم، آیً« الْهُيْحٍََُ شِدْرَةِ» -

 .66در: شَره اشراء، آیً  درخث نلهَن،ةً نهياي « هَُىَةَالْهَلْ الظَّخَرَةَ » -

 .46ةً نهياي دو ةٍظث، در: شَره الرذهو، آیً « انِحَيَّحَ» -

- ... 

ٌاي  جري دارىد؛ وگرىً از کخا ةاید ةداىيد نثال نيلَر خدا از طب نردم ةراي فٍم ایو آیات ىیاز ةً جَؽید طفاف

 ي نلهَىً چیصث؟ و یا نقػَد از دو ةٍظث یا طخره دٌگاىً کً ةً آىٍا شَگيد یاد کرده، چیصث؟

 

 آیات نتٍم:

جَاىد نَؽَع نَرد  اي کً خَاىيده ذحی ىهی ٌصحيد؛ ةً گَىً 2ةرخی از آیات قرآن، ىانفٍَم، گيگ و نتٍم ظاهر

، 4«الر»، 3«الم» ي ةارز ایو دشحً آیات ٌصحيد. ناىيد: ةرخ آن آیً را جظخیع دٌد. ذروف نقفهً، ىهَىً

و ... . ةدیٍی اشث جا زناىی کً ایو آیات، جَشؿ خداوىد نحهال یا نرحم جایید طده از شَي او جتییو  5«ـصم»

 ىظَىد، ةراي نردم قاةل اشحفاده ىخَاٌيد ةَد.



 آیات نحظاةً:

هاىی ، آیاجی ٌصحيد کً از ىلر لفق یا نهيی، چيد پٍلَ ٌصحيد و ایو قاةلیث را دارىد کً ةً ن«نحظاةٍات»

  -خداوىد نحهال  –گَىاگَن، جأویل و جفصیر طَىد. در ایو آیات، لزونا كاٌر آیً از نقػَد ذقیقیِ گَیيده ي کالم 

و ىادرشحی از کالم « اطحتاه»طَد و ةرداطث « نظحتً»ةً ٌهیو دلیل نهکو اشث انر ةر افراد  6ختر ىهی دٌد؛

 خداوىد داطحً ةاطيد.

رشد نقػَد خدا از کالنض چیزي نحفاوت از كاٌر  ٍات قرآن ٌصحيد کً ةً ىلر نیٌایی از نحظاة آیات زیر، ىهَىً

  آیً ةاطد:

 وىددر روز قیانث از دید خدااي  . آیا ةً راشحی نده7"آىٍا )در روز قیانث( از خدا نرخَب ٌصحيد" -

 ناىيد؟! نینخفی 

کيد و  خداوىد آند و طد نی . آیا ةً راشحی8"آیيد و )روز قیانث( پروردگارت و فرطحگان دشحً دشحً نی" -

 رود؟! نیراه 

. 9"کييد ىلاره نی خَیض کً ةً شَي پروردگار ٌصحيدٌایی خرّم و طاداب  در آن روز )قیانث(، چٍره" -

 ي خداوىد ٌهاىيد شایر نخلَقات، قاةل رؤیث اشث؟! آیا ةً راشحی چٍره

. آیا ةً راشحی خداوىد ناىيد شایر نخلَقات ىیازنيد ةً نکان 10"خداي رذهان ةر نرش قرار گرفحً اشث" -

 اشث؟! 

 آیا ةً راشحی خداوىد ٌهاىيد آدنی داراي دو دشث اشث؟! .11"دو دشث خدا گظَده اشث" -

نقػَد ذقیقی خدا از ایو نتارات، قاةل فٍم و جظخیع ، نظخع ىظَدایو آیات، نفٍَم غرید جا زناىی کً 

، ةدیٍی و ي نحهال جایید طده ةاطداز شَي خداکً  رافع اختالفوحَد یک ورت ؽرةياةرایو، . ىخَاٌد ةَد

ةً ٌدایث ونده داده طده در قرآن طَىد و  دچار شردرگهی نی ،در غیر ایو غَرت، نردنان ىهاید. نینقالىی 

 دشث ىخَاٌيد یافث.

 

 آیات نحياقؼ:

در ةصیاري از نَارد، ةً دلیل طَىد.  نی در جؾاد ةا آیات دیگر دیده ظاهراآیات نحياقؼ، آیاجی ٌصحيد کً 

طَد کً ةرخی آیات قرآن، ةا یکدیگر در جياقؼ ٌصحيد. ةً  ةرداطث اطحتاه از نحظاةٍات، ایو جػَر ایخاد نی

ي دیگري خداوىد  در آیً انا؛  12"یاةيد ٌا او )خداوىد( را در ىهی چظم"نيَان ىهَىً در قرآن کریم چيیو آنده: 



ىلاره  خَیض کً ةً شَي پروردگار ٌصحيدٌایی خرّم و طاداب  وز )قیانث(، چٍرهدر آن ر"فرناید:  نی

 طَد؟! ىهیدیده طَد یا  ةاالخره خداوىد دیده نیآید کً:  و ایو شَال پیض نی. 13"کييد نی

یک  ةایدةياةرایو، ٌهاىفَر کً اطاره طد، نههَال دلیل ةروز چيیو نظکالجی ةرداطث اطحتاه از آیات نحظاةً اشث. 

ي چيیو آیاجی جَؽید دٌد );  درةارهو الٍی کً ةً کالم وذی و نفاٌیم و نلَم آن، اطراف داطحً ةاطد، یِّتَنُ

 .جتییو کيد( جا نردم در فٍم کالم خداوىد دچار اطحتاه و اطکال ىظَىد

 داىد: هیکيد کً نهيا و جأویل آیات نحظاةً را حز خدا و راشخان در نلم، کصی ى قرآن کریم ةً غراذث نفرح نی

 14"وَنَا یَهْلَمُ جَأْوِیلًَُ إاِلَّ اللًُّ وَالرَّاشِخَُنَ فِی الْهِلْمِ"

 ، چً کصاىی ٌصحيد؟ «نلمدر راشخان »انا شَال نٍم ایو اشث: نقػَد خدا از 

گَید، ةً احهال  نیةٍره نيدي از آیات نحظاةً شخو ي  ىرَهي  از قرآن کً درةارهاي  رشد ذحی آیً نیةً ىلر 

 پردازیم کً: نیآیيده ةً ایو نَؽَع ي  طده و ىیاز ةً جتییو و طفاف شازي دارد. در حلصًةیان 

 جتییو کالم خداشث و خداوىد ایو انر نٍم را ةً چً طخػی واگذار فرنَده اشث؟ي  چً کصی طایصحً

 

 ىکات نٍم ایو حلصً:

ییات الزم ةاز ىظده اشث. نَؽَع نَرد ةرخ ةً روطيی و ةا حز ، آیاجی ٌصحيد کً در آىٍانُخهَلآیات  -

 ناىيد ةصیاري از آیات نرةَط ةً اذکام و دشحَرٌاي طرنی.

 اىد. ناىيد ذروف نقفهً. نهياي آىٍا قاةل فٍم ىیصث و رنزگَىً ةیان طدهآیاجی ٌصحيد کً  ،آیات نتٍم -

کيد و از  اطاره ىهی ،ةً نقػَد ذقیقیِ خداوىدلزونا كاٌر آىٍا آیات نحظاةً، آیاجی چيد پٍلَ ٌصحيد کً  -

غفات خدا و انَر غیتی ي  درةاره. ناىيد ةصیاري از آیاجی کً افحيد ایو رو افراد در فٍم آىٍا ةً اطحتاه نی

 . گَیيد نیشخو 

اي دیگر دیده  ةً دلیل ةرداطث اطحتاه از نهياي آیً، در جؾاد ةا آیًآیات نحياقؼ، آیاجی ٌصحيد کً  -

  کييد. هل خداوىد غرتث نیي ف ناىيد ةرخی آیاجی کً درةاره طَىد. نی

جَاىيد ةً ٌدایث ونده داده طده در  هیجا احهال، اةٍام و جظاةً نَحَد در آیات، ةرـرف ىظَد، نردم ى -

طراف وحَد یک نتیّو الٍی کً ةً کالم وذی و نفاٌیم و نلَم آن، اِؽرورت قرآن دشث یاةيد. از ایو رو 

 داطحً ةاطد، ةدیٍی و نقالىی اشث.



                                                           

یهيی: ةً ذصاةی کً ةً جفػیل ىیانده ةاطد و  "ةیان إلُ یرحاج نا: الهخهل: الفقٍاء وقَل...  نخهل: یتیو لم الذي والکالم یفػل لم الذي للرصاب قیل" -4

 «.حهل»ب، ذیل واژه کالنی کً روطو ىظده ةاطد، نخهل گَیيد ... و ةيا ةً قَل فقٍا، نخهل آن چیزي اشث کً ةً جتییو ىیاز داطحً ةاطد: نفردات راغ
اي پَطیده طده  انري نتٍم اشث کً ةً گَىًیهيی: "هرَفیُ ال يالذ الهخٍَل ٌَ و میالتٍ حهم التٍُُم...  ةاةً ال و نهياه هرفی ال نلحتصا کان اذا نتٍم انر" -2

 «.ةٍم»، ذیل واژه لصان الهربطَد:  اشث کً طياخحً ىهی آن ىتاطد ... التٍُُم حهم التٍیم اشث و آن نخٍَلی )فٍم( کً نهياي آن طياخحً ىظَد و ةاةی ةراي

 .4 ًیآ شخده، و لقهان روم، نيکتَت، نهران، آل ةقره، يٌا شَره م،یکر قرآن -3

 .4 ًیآ ، ذخر و میاةراٌ َشف،ی ٌَد، َىس،ی يٌا شَره م،یکر قرآن -4

 .4 ًیآ قػع، و طهراء يٌا شَره م،یکر قرآن -5

...  نراده نو كاٌره یيتئ ال نا: الهحظاةً: الفقٍاء فقال الههيُ، ذیخ نو أو اللفق، ذیخ نو إنا ةغیره؛ لهظاةٍحً جفصیره أطکل نا: القرآن نو والهحظاةً" -6

ةَده(، یهيی: نحظاةً در قرآن، نفلتی اشث کً جفصیر آن ةً دلیل طتاٌحض در لفق یا نهيی ةً چیزي غیر از آن )چً نّد ىلر خداوىد "فیً اخحلف نا: والهحظاةً

نفردات گَیيد نحظاةً نفلتی اشث کً كاٌرش از نرادش ختر ىهی دٌد ... و نحظاةً چیزي اشث کً درةاره ي )فٍم( آن اخحالف اشث:  نظکل اشث. فقٍاء نی

 «.طتً»راغب، ذیل واژه 
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