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  نقد قرآن
٢٣  

 خاص و عام

 يا زئیج خبری، تام جملۀ يك مواردی در و شود می موضوع افراد تمام شامل حكم كه ھستند عام يا خبری جمالت

 پديده از جملۀ بسياری مثل .نمی شود موضوع افراد تمام شامل حكم، .»سفيد پوستند انسانھا بعضی«يعنی  است، خاص

  ندارند عام شمول يعنی اند اينگونه علمی ھای

 اگرً مثال .كم نه و بيش نه شود می شامل واقع كه در بشود افرادی ھمان شامل خبری جملۀ كه آنست بيان، صحيح روش

 پس .نيستند سفيد  انسانھا از بسياری چون .بود خواھد غلط»  پوستند سفيد انسانھا «شود  بيان به صورت كلی فوق جملۀ

 .ندارد كامل تطبيق واقعيت بر كلی جملۀ اين

 ميزان از مواردی در چون .نمی كنند )خاص(جزئی و )عام( كلی تفكيك در كافی دقت انسانھا عاميانه، گفتارھای در

 در  اما .می كنند بيان كلی به صورت را جزئی حكم يك كردن، اغراق برای ھم در مواردی و خبرند بی حكم شمول

 تمام بايد ًقطعا باشد، خدا كالم قرآن اگر .خطاست عدم دقت و شود دقت بايد رياضی فلسفی، منطقی، علمی، بيانات

 كه داند می و آگاھست ھر چيزی بر خدا چون باشد، مشخص آن خاص و عام به دقت، و باشد و صحيح دقيق جمالتش

در  و ندارد وجود دقت و صحت اين قرآن، در زيادی موارد در اما .می شود افراد بعضی يا افراد تمام شامل حكم يك

 محمد كالم بلكه نيست خدا كالم قرآن كه مؤيد اينست خطا اين .است شده بيان كلی به صورت جزئی احكام زيادی موارد

 و است خبربوده بی حكم شمول ميزان از مواردی ودر انسانھا بقيۀ است مثل سانیان كه است

 محمد موارد، اين از بعضی در .است بيان كرده كلی به صورت را جزئی حكم يك كردن، اغراق برای ھم مواردی در

 در كه كند جزئی می به تبديل را حكم و كند می نقض را قبلی حكم كليت كه آيتی آورده )سالھا يا ماھھا( مدتی از پس

 .گويند می تخصيص آن به فقھی و تفسيری اصطالح

 می صحيح و دقيق را جمله اوليه، بيان در ھمان بود خدا از كالم اگر چون .است قرآن بودن بشری نشانگر تخصيص

 سردرگمی ھام واب موجب فوق دقت عدم .كند اصالح آن را بعد مدتھا و بگويد غلط يا نيمه غلط را جمله اين كه نه گفت

 اين از زيادی و اختالفات است آراء معركۀ بحث، اين دانند كه می دارند آشنائی تفسير و فقه به كسانی كه و شود می ھم

 دارد وجود به ندرت خطا و بی دقتی اين ھم، علمی كتابھای ترين ساده در صورتی كه در .است شده دقت، ايجاد عدم

 .زياد درموارد آنھم باشد چنين نبايد باشد خدا كالم اگر قرآن اما .است بشر از خطای یناش باشد داشته وجود ھم اگر تازه
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 و برخطاھا اند كرده فقھاء تالش و  مفسرين .نه محمد فقھاست و مفسرين ابداعات از ھم تخصيص بحث اين تازه

 .كنند اصالح را خطاھا الحيل لطائف به يا بگذارند قرآن سرپوش در موجود ضعفھای

 شده بيان كلی به صورت جزئی حكم متعددی، در موارد كه اينست دارد وجود قرآن در مورد اين در كه بزرگی یخطا

 :مثال برای .است نشده اصالح مذكور خطای يعنی نگرفته ھم انجام بعدی تخصيص و

 )٣٩ نجم(ماسعی اال لالنسان  ليس -

 .ندارد وجود او كوشش بجز چيزی انسان  برای :ترجمه

به  جمله اين كه است بديھی .بس و است تالش خود نتيجۀ و تالش مالك فقط انسان كه گويد می قطعيت با تآي اين

 بدنً  قطعا .ھمۀ آن نه اوست تالش از ناشی انسان معنوی و مادی دارائی از كوچكی چون بخش .است غلط كلی صورت

 كه نعمتھائی تمام .ندارد نقشی ھيچ آن اوليۀ پيدايش در ھيچ انسانی اما ماست دارائيھای ترين اصلی از اجزايش تمام با ما

 .نيست ما تالش نتيجۀ ماست استفادۀ مورد زندگی آغاز درً طبيعت مخصوصا در

 نتيجۀ سازد می را ما شخصيت عمدۀ بخش و می كنيم رشد آن در فرھنگی و مادی لحاظ از ما كه خانواده بزرگ سرمايۀ

 .نيست ما تالش

 عمدۀ بخش ًاصوال .نيست او نتيجۀ تالش نوجوان است ھر اختيار در كه تكنيكی علمی، فرھنگی، مادی، سرمايۀ عظيم

 از برگرفته ما و پوشش خوراك نوع حتی و سنتھا تحصيل، نوع مذھبی، باورھای رفتار، شامل، آگاھيھا، ما شخصيت

محل  ًمثال فرھنگ .ماست تالش تقيممس نتيجۀ داريم و ھستيم ما از آنچه كوچكی بخش واقع در .است خانواده و جامعه

 و سعادت مالك دين نوع اگر و .كند می قطعی تعيين به طور را افراد دين افراد، اتفاق به قريب اكثريت در كه است تولد

 ًعمدتا جامعه ھم افراد اخروی سرنوشت كنندۀ تعيين پس باشد )قول اديان به( جھنم و بھشت

 افراد ھمۀ برای ًاصوال و .به ندرت كنند؟ انتخاب می و تحقيق خودشان را خود ندي مردم از كداميك .فرد خود نه است

 انسان ھر آنچه خالصه به طور .كنند تحقيق مذھب يا سنت، ، مطلب ھر برای قبول كه نيست امكانپذير بشر

 تالش و )نوادگیخا و اجتماعی و و تاريخی جغرافيائی محيط( محيط ،)ژنتيك( وراثت می كند تبديل خاصی انسان به را

 شخصيت كتاب روانشناسی ھر به منبع برای( است تالش نقش از تر اساسی محيط و عامل وراثت دو نقش و است فرد

 از البته .داند می او تالش از ناشی را انسان چيز ھمه خطا فوق به صورت آيت اما .)ايد نرفته خطا به كنيد مراجعه كه

 ھم ما حرف لب .بياورد در سر روانشناسی ھم الفبای از پيش سال ١۴٠٠ یبدو محيط در كه رود نمی محمد انتظار

 .خدا كار نه است پيش سال ١۴٠٠ ناآگاه در فردی كار جمله اين كه ھمينست

يری  سوف سعيه ان و :گويد می ی كه آيت بعد به دليل نه دنيا، است آخرت به مربوط فوق آيت كه شود گفته است ممكن

 غلط)عام( كلی  به صورت بازھم باشد ھم آخرت به مربوط اگر» ديد خواھد آينده در را خود سعی «يعنی ) 40 نجم(

مسير  كه ھست ھم ھمين و است محيط و ًعمدتا ژنتيك سازد می ما را آنچه شد، اشاره قبل پاراگراف در چنانچه .است

 بنابر( است قيامت در افراد سرنوشت تعيين كنندۀ مھمترين كه افراد دين ًمثال كند می مشخص را ما تالش و اعتقادات

 .نيست او نتيجۀ تالش و كند می پيدا انتقال كودك به محيط از به طور جبریً صرفا ،)اديان ادعای

 انتظار دانا خدای از و .است قاصر حقيقت بيان در وادارد ولی تالش به را افراد كه است خوب شعار برای فقط آيت اين

 .است محمد ساختۀ و نيست خدا از جمله اين اين، بنابر .را بگويد حقيقت كه می رود

 :ديگر مثال

 .است آسانی سختی ًقطعا با يعنی )۶ الشرح(يسری العسر مع ان -
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 بعضی در .است غلط كلی، و قطعی جمله به صورت اين كه است بديھی .است شده تكرار قرآن آيت سه در مطلب اين

 آسايش و موفقيت به تالش موارد بسياری در اما .آيد می راحتی و سختی، موفقيت و تالش به دنبال موارد

 برسند عالی آموزش به كنند می سعی ھمۀ كسانی كه آيا .دارند ادامه عمر تمام در ھا سختی بعضی و شود نمی منجر

 شده نابود افراد یطبيعی برا غير يا طبيعی ھای فاجعه تمام از بعد آيا .يابند؟ می بھبود تمام بيماريھا آيا شوند؟ می موفق

 بدانند )حيوانات حتی و( افراد كه است الزم محيط، با مطلوب برای تطابقً اصوال .خير شود؟ می فراھم بھبود ستمديده يا

 موجب قبول، و آگاھی اين .رسند نمی و آسايش مطلوب نتيجۀ به تالشھا و رنجھا و سختيھا از بسياری كه كنند و قبول

 .شود می شكستھا در يأس عدم و منفی شديد واكنش عدم و زندگیبا  گرايانه واقع برخورد

 بنابر .است قاصر حقيقت بيان در ولی كند سطحی اميدوار به طور را افراد كه است خوب شعار برای فقط نيز آيت اين

 .است محمد وساختۀ نيست خدا از اين،

  :ديگر مثال

َوإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بھا  َ َِ ُ ِ َ ً َ ْ َّ َ ْ َ ََ ِ َوإن تصبھم سيئة بما قدمت أيديھم إذا ھم يقنطون َ ُ َ َْ َ َْ ْ ُْ َ ُِ ِِ ِ ِْ َْ ْ َ ََّ َ ِ ٌ ِّ ُ َ﴿٣۶﴾  

 اى صدمه است آنان گذشتۀ عملكرد آنچه ]سزاى[به چون و گردند مى شاد بدان بچشانيم رحمتى را مردم چون و :ترجمه

 .است آمده نيز فصلت ۴٩ آيت در مطلب اين .شوند مى بناگاه نوميد برسد ايشان به

 اين اما .گردند می نااميد حال ھمه در اين كه ھمگی نه شوند نااميد است ممكن سختی در و شاد نعمت در انسانھاً معموال

 بيان، اينگونه .درست نيست كه شود می سختيھا ھمۀ و انسانھا ھمۀ شامل كه آورده به طور كلی را نااميدی و شادی آيت

 .باشد صحيح و دقيق بايد كه خدا بيان نه كند می مطالب غلو انبي در كه است محمد مثل انسان يك سخن

  :ديگر مثال

َوإذا مس اإلنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل  أندادا ليضل ع َ َ َ َ ََّ َّ ٌّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ُِ ُ ُ ُ ُ ُِّ ً َ َّ َ َ َ َ َ ََ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ ََ َْ ِّ ً َّ ُ ً ُ ِ ن ْ

ِسبيله قل تمتع بكفرك قليال إنك من أصحاب النار  َِّ َّ ُ َِّ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َْ ْ َ َِ ً َ ْ ِ َِ َ ُ﴿٨﴾  

 چون سپس خواند مى است كننده او بازگشت سوى به كه حالى در را پروردگارش رسد آسيبى انسان به چون و :ترجمه

 و نمايد مى فراموش كرد مى ادع او درگاه به پيشتر آن رفع در كه را آن عطا كند نعمتى خود جانب از را او

 .است نيز آمده فصلت ۵١ آيت در مطلب ھمين) ٨(زمر دھد مى قرار ھمتايانى خدا براى

 ھمۀ نه .است صحيح )جزئی( به صورت خاص آيت مفھوم .است غلط )عام( كلی به صورت آيت اين كه است بديھی

 بلكه .ورزند می شرك گرفتاری شدن فبرطر از پس انسانھا ھمۀ نه كنند و می تضرع گرفتاری در انسانھا

 .چنين اند انسانھا از بعضی

  :ديگر مثال

ِووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرھا ووضعته كرھا وحمله وفصاله ثالثون شھرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربع ِ ُّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ََ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َُ َّ ُ َّ ُ ُِ ًِ َ َ َ َُ ُ َُ ُ ُ ُ ُ ُْ ً ًْ ُْ َ ً ِ ِ ْ َين َّ

ِّسنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َِّ َِّّ ً ُِّ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ْ ْ َّ ُ ْ ِ ْ َ ً

َتبت إليك وإني من المسلمين  َ َِ ِ ِْ ْ ُْ ْ ِّ ِ َِ َ ُ ُ﴿١۵﴾  

 را او رنج تحمل با و شد باردار او به رنج با تحمل مادرش كرديم سفارش احسان به مادرش و پدر به را انسان و :ترجمه

 مى برسد سال به چھل و برسد خود كامل رشد به كه آنگاه تا است ماه سى او شيرگرفتن از بار برداشتن و و آورد دنيا به

 شايسته ای كار و گويم سپاس اى داشته ارزانى مادرم و به پدر و من به راكه نعمتى تا بيفكن دلم بر پروردگارا گويد

 درگاه به من حقيقت در گردان شايسته برايم را فرزندانم و دارى خوش آن را كه دھم انجام

 ١۵احقاف -پذيرانم فرمان از من و آوردم توبه تو
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 است شده كشيده خط زيرش كه قسمتی در و كند می انسان بيان مورد در را كليی حكمھای فوق آيت در بينيد می چنانچه

 در انسانھا )ھمه نه( ًاوال بعضی :دارد اشكال چند آيت اين..گويد می را ھا دعا اين رسيد سالگی چھل وقتی به انسان گفته

 به كل را كمی عدۀ حكم كه دارد وجود فاحش غلط يك آنجا در پس .ذكر كنند را ھا دعا ًعينا اين است ممكن سالگی ۴٠

 بيان سنی ھر در توانند می دعاھا اين ندارد دعا ھا اين در نقشی سالگی ۴٠ اين كه دوم اشكال .است داده نسبت انسانھا

  سالگی۴٠در  انسانھا عقلی كمال كه رساند می ضمنی آيت بطور اين در سالگی بيان چھل اين كه سوم اشكال .شوند

 .وجود دارد آن تأئيد در ھم متعددی احاديث چنانچه افتد می اتفاق

 شواھد و است يافته راه قرآن به كه است دليل قديمی بدون نظريۀ يك اين است غلط اينھم) ٧/۴۴٢ المنثور الدر رتفسي( 

 .آنست خالف علمی

 اوج به تواند می نيز بعد سنين در و رسيد چنانچه بوعلی برسد عقل و فھم اوج به تواند می ھم ۴٠ از قبل سنين در انسان

دورۀ  در واقعی مرز سالگی يك ۴٠ بنابراين .است چنين امروزی دانشگاھی محققان و ناكثر دانشمندا در چنانچه برسد

 .نيست انسان عقالنی روانی رشد

  :ديگر مثال

ٌوھو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن اإلنسان لكفور  ُ َْ َ َُ َ َِ َِّ ِ ْ ْ ُْ ُ ُْ ُْ َُّ ِ َّ ُِ ُ َ َّ َ    حج﴾۶۶﴿َُ

مى دھد حقا كه انسان سخت ناسپاس ] نو[ميراند و باز زندگى  ما را مىو اوست كه شما را زندگى بخشيد سپس ش: ترجمه

 )۶۶(است 

 را قطعيت و تأكيد آن ابتدای در آن و به كاربردن است حكم بودن عام نشاندھندۀ انسان ابتدای در جنس ال بردن به كار

 .نيستند فرھنگی، ناسپاس پيشرفت باً مخصوصا انسانھا، بسياری .نيست صادق موارد در ھمۀ ھم حكم اين اما .رساند می

  :ديگر مثال

َكال إن اإلنسان ليطغى  ْ َ ََ َ ِ ْ َّ ِ َّ َ أن رآه استغنى ﴾۶﴿َ َْ ْ ُ َّ   العلق﴾٧﴿َ

 )٧( غنی ببيند نياز بى را خود كه ھمين )۶( كند مى سركشى انسان كه حقا :ترجمه

 غنا ھنگام در انسان كلی و قطعی و حتمیبه طور  يعنی است تأكيد برای )ليطغی ابتدای در( ل و ان و عموميت برای ال

 اين كه نه ولی است سركشی عوامل از يكی غنا  گرچه .نيست ًنيز قطعا كلی حكم اين .كند می سركشی

 دوران در .است شده كاسته او سركشی مادی بشر و علمی پيشرفت با تاريخی نظر از .شود سركشی به منجر غنا ھميشه

 با حالی كه در بودند دزدی و خونريزی و تجاوز حال درً دائما انسانھا فرھنگی بشر، و علمی مالی، فقر

  .شد نمی سركشی به منجر ھميشه غنا نيز در گذشته حتی ديگر طرف از .اند شده كاسته بشدت موارد اين بشر پيشرفت

 ادامه دارد

 
 


