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چکیده

تحدی قرآن کریم به ایـ کـه ناـارش کتـابم هنانآـد آن اد هـد برـر سـاره اسـه ،هنـ ار
روش تری گ ا بر الهم ب دن آن به شنار آمد اسه .دشنآان اسالم نیز اد دیرباد تالشهـایم بـرای
پاسخ به ای تحدی قرآن داشتهاند که هن ار ناکام ب د اسه .مهمتری کتابم که در سالهای اسیـر
در مقام معارضه با قرآن ناارش یافته ،کتاب «حس اإلیجاد» اسه کـه انترـار آن در بـی م امـ
ربم و اسالمم سبب واکآشهای مختلف دانرنآدان و ملل مسلنان شد .ای مقالـه کـه تـاد تری
پژوهش در ای دمیآه به شنار ممرود ،با بهر مست اد روش تحلیلم ـ انتقادی به بررسم و نقد ای
کتاب در سه مح ر قالب ،محت ا و ش اهد پرداسته اسه .بآا بر دستاوردهای ای پژوهش ،بـا ت مـه
ً
به آیات تحدی قرآن کریم معل م ممش د که ای اثر اساسا شرایط معارضه با قرآن را ندارد تـا ن بـه
به بررسم مناثل ب دن آن با قرآن برسد .بآابرای  ،ظافر نیز هنانآد دیار مـد یان هنـاوردی در ایـ
میدان ناکام ماند اسه.
ّ
واژگان کلیدی :قرآن کریم ،حس اإلیجاد ،معارضه ،آیات تحدی ،نصیرالدی حس الظافر.

 .تاریخ دریافت 9912/99/91 :و تاریخ تأیید.9912/98/82 :
 .اســتاد تنــام مامعــط النصــ فم العالنیــط و ضــ هی ــه لنــم پــار وقــه مرکــز پژوهرــم قــرآن کــریم النهــدی:
rezaee@quransc.com

 .دانرج ی دکترای قرآن و مستررقان مامعط النص فم العالنیط (ن یسآد مس

ل)Dr.riahi@chmail.ir :
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قرآن مهمتری کتاب مسلنانان و تآها سخآم اسه که ا جاد آن قابل اثبات اسه و هناان را به
ّ
تحدی ممطلبد .تحدی در لغه به معآای د ت به مسابقه (مـ هری ،صـحاا اللغـط/7 :9911 ،
 )8992و مبارد طلبم و پیش س اندن سصم برای غلبه مست بر اوسه (فراهیـدی ،کتـاب العـی ،
861 /9 :9192؛ اب فارس ،معجم مقاییس اللغط891 :9926 ،؛ صفم پ ر ،مآتهم االرب فـم لغـط
العرب)892 /9 :9966 ،؛ و در اص الا نیز بارت اسه اد ای که معجزات انبیاء هنیره هنرا بـا
مبارد طلبم و هناوردی اسه .پیامبران الهم با انجام امری ف قالعاد و اثبات جز دیارانّ ،اد ـای
س د را به اثبات ممرسانآد؛ بآابرای هر کاری گرچه سارقالعاد باشد و دیاـران اد آوردن آن نـات ان
ّ
باشآد ،ولم اگر به هنرا تحدی و مبارد طلبم نباشد ،معجز نامید ننمشـ د (رضـایم اصـفهانم،
ل م قرآنم ( 8ا جاد قرآن در ل م طبیعم و انسانم) .)87 :9918 ،بآابرای بـه نظـر ممرسـد کـه
ّ
تحدی شرط اصلم در معجز و اثبات جز کسانم اسه که ممس اهآد با آن مبارد کآآد.
در ای میان د ای در ط ل تاریخ سعم کرد اند به مبارد طلبم قرآن پاسخ داد  ،بخـه سـ د را در
ای میدان بیادمایآد که دانرنآدان مسلنان ،در هر صر در برابر آنان ایستاد و اد سـاحه قـرآن دفـا
کرد اند .قرن اسیر نیز اد ای قا د مستثآا نب د  ،افراد و مؤسساتم ک شید اند با ارائه متـ ن و منالتـم
با قرآن معارضه کآآد .بات مه به گسترش رودافزون رسانهها ،ای مت ن بهسر ه در مامعـه ،بـهویژ در
فضای مجادی مآترر شد و برای بسیاری ایجاد شبهه کرد اسه .ادای رو ضروری اسه در پژوهرـم
لنم ،ضن یادآوری اهداف و روشهای معارض ننایان ،مت ن یاد شد بررسم و نقد ش د.
ّ
آنچه بر اهنیه پاسخا یم به شبهات تحدی ممافزاید ،ای اسه کـه شـاید بسـیاری اد مـردم
نت انآد تفاوت فراوان قرآن با س ر های معلم را دریابآد .اگر ای تفاوتهـا روشـ نرـ د ،دشـنآان
ّ
وانن د ممکآآد که تحدی قرآن شکسه س رد  ،آیات و س ر های قرآن ،متآم معن لم هنانآد دیار
مت ن ربم اسه؛ ولم با بررسم ای مت ن و س ر های معلـم و مقایسـه آن بـا آیـات و سـ ر قـرآن
کریم ،را بر ای شبهه افکآان بسته و بر اینان مسلنانان افزود ممش د.
ناارش کتاب «حس اإلیجاد» در سال  9198میالدی و در انترارات آمریکـایم ـ انالیسـم در
الق مصر به شکل وسیعم مآترر و ت دی شد (س یم ،البیان فم تفسیر القرآن .)9 :9199 ،حس
 86ب ِ
اإلیجاد مآس ب به شخص ناشآاس ـ نصیر الدی حسـ الظـافر ـ اسـه .ایـ اثـر کـه مدیـدتری
ّ
تهامم دشنآان اسالم لیه تحدی قرآن اسه ،حاوی دو س ر ساستام اسه که با اقتبـاس فـراوان
اد قرآن تألیف یافته اسه .هدف اد ناارش ای کتاب رواه آن بی مسلنانان بـ د تـا اد ایـ طریـ
مسلنانان را نسبه به کتاب آسنانم بدبی نناید.
پژوهش حاضر با بهر مست اد روش تحلیلم و انتقادی درصدد اثبـات س ـا و ب ـالن کتـاب
مزب ر اسه.

پیشینه پژوهش
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تاکآ ن ،کتابها ،مقاالت و پایاننامههایم در ای سص ص ن شته شد که اد آنهـا ممتـ ان بـه
کتاب «نفحات اال جاد فم ّرد الکتاب النسنم «حس اإلیجـاد»» ،اثـر آیهاللـه سـید اب القاسـم
س یم (دارالن رخ العربم 9112 ،م 9199 /ق)؛ کتاب «اإلحتراد مفتریات حس اإلیجاد» ،اثـر
محندابراهیم ب آقا رضا سراسانم (چاپ سآام اد روی مت دسهن یس)؛ و کتاب «ا جاد قـرآن
با گرایش شبهه پژوهم» ،اثر محند لم محندی (انترارات پژوهرـاا لـ م و فرهآـ اسـالمم،
 9917ش) اشار کرد.
اد منله مقاالتم که به برسم اد معارضات در قرن اسیـر پاسـخ داد انـد بارتانـد اد« :بـدیل
القرآن» اثر مص فم بکری (مآترر شد در ایآترنه 8221 ،م منعیـط احیـاء التـراال االسـالمم)،
هنچآی «گزارشم اد یک کتاب؛ نقد کتاب الفرقان الح » ،اثر زالدی رضـانژاد (اندیرـه تقریـب
بهار  ،9921شنار .)7
ّ
اد منله پایاننامهها ،نقد و بررسم م ارد تحدی به قرآن ،اثر سعید شنس ،م سسـه آم دشـم و
پژوهرم امام سنیآم ،مق کارشآاسم ارشد ،استاد راهآنا مهدی پیر ایم 9961 ،ش ،که در ایـ
پژوهش مد یان هناوردی با قرآن اد صدر اسالم تا قرون اسیر معرفم و در م اردی آثار آنان نیز نقد
شد اسه.
اد منله سایههایم که آثار مـد یان هنـاوردی را نقـد کرد انـد:؛ «مرکـز التفسـیر للدراسـات
االسالمیه» ،اد سایههای وهابم در ربستان سع دی ( )www.tafsir.orgاسه .با ت مـه بـه ای کـه
پژوهشهایم که تاکآ ن ص رت گرفته تنرکز و ت بی بر کتاب حس اإلیجاد نداشـتهاند و هنچآـی
م الب کلمتری در ای سص ص تبیی نن د اند ،به نظر ممرسـد ،ایـ پـژوهش بت انـد س هـای
گذشته را حدودی مبران نناید.
اهداف انتشار کتاب حسن اإلیجاز

اد بررسم سخآان ،ن شتهها و پیریآه حس ظافر ممت ان به برسم اهداف و روشهای او پم برد
که مهمتری آن بارت اسه اد:
ّ
 .1ادعای هماوردی با قرآن

یکم اد س ر های ّاد ایم ظافر منالتم اسه که در مقام معارضه با سـ ر ی حنـد ارائـه کـرد
اسه« :الحمد للرحمن رب اال کوان الملک الدیان لک العبادة و بک المستعان اهدنا صراط االیماان»
او مد م اسه ای منالت اد س ر حند بهتر اسه .وی دلیل برتـری منـالت فـ ق را استصـار،
بیان هنه محت ا و قافیهپردادی مآاسبتر ممداند (معرفه ،التنهید فم ل م القرآن.)811 :9922 ،

86

 .2نقد فصاحت و بالغت و اسلوب ادبی قرآن

یکم دیار اد اهدافم که ظافر القا ممکآد ،ای اسه که برسم اد دانرنآدان مسلنان ،ا جاد بیـان
قرآنم را قب ل ندارند ،پس قرآن چآـی ا جـادی نـدارد؛ دیـرا اگـر قـرآن ا جـاد بیـانم داشـه ،هنـه
دانرنآدان مسلنان آن را ممپذیرفتآد( ]9[.سراسانم ،االحتراد مفتریات حس االیجاد ،بمتا.)11 :
ای هدف بسیار ضعیف و نراندهآد ضعف لنم ن یسآد کتاب «حس اإلیجاد» اسـه .در
ادامه ابتدا به روش نقض ،سپس به روش حل ،به شبهه یاد شد پاسخ س اهیم داد.
الف .اختالف در عهدین
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برسم اد مستررقان ای ایراد و نقد را بر اد ای ا جاد قرآن وارد ممکآآد و استالفاتم که در بیان
برسم اد مسلنانان در م رد ا جاد بیانم قرآن آمد اسه را دستاویز غیر الهم بـ دن آن ممدانآـد؛ و
ای م اب نقضم بر ای نظر مستررقان وارد اسه که در ایـ صـ رت ،استالفـات در هـدی نیـز
م مب ای دلیل اسه که هدی الهم نیسه ،درحالمکه ایران به ای امر قائـل نیسـتآد .سالصـه
استدالل ظافر ای ب د که استالف در یک نظریه به معآای باطل ب دن آن نظریه اسه.
در پاسخ ممگ ییم :اگر استدالل ف ق صحیح باشد ،دیاران نیز ممت انآد با یآد کتاب انجیل،
باطل و مسیحیه آییآم غیر الهم اسه؛ دیرا اگر نصرانیه بر ح بـ د ،لنایرـان در آن استالفـم
نداشتآد؛ درحالمکه مسیحیان به دستههای کات لیک ،پروتستان و … تقسیم شد اند .دربـار کتـاب
مقدس مسیحیان استالف جیبم به چرم ممس رد .درحالمکه اکثر مسیحیان انجیل ( هد مدید)
ً
را به آ ان کتاب دیآم س د و کـالم سداونـد قبـ ل دارنـد ]8[.برسـم اد مسـیحیان اصـ ال انجیـل را
نپذیرفتهاند .مس له آپ کریفای[ ]9هد قدیم[ ]1و هـد مدیـد[ ،]1یکـم اد بحـ برانایزتری مسـائل
مسیحیان و یه دیان اسه .دی شآاسان و روحانیانم هنانآد ابراهیم اب زیز و الکسـاندر گیبسـ ن
اد تآاقضهای آشکار مت کتاب مقدس سخ گفتهاند و اسپی نزا که تعلینات یهـ دی و مسـیحم را
نزد بهتری دانرنآدان یه دی و مسیحم صر س د فراگرفته ب د ،اد م العه تآاقضهـای م مـ د در
کتاب مقدس نتیجهگیری ممکآد که سـدا و م سـم تـ رات را نآ شـتهاند ]7[.اسـتالف بـی انامیـل
 07چهارگانه ،کتاب ا نال رس الن ،نامههای ح اری ن مسیح و کتاب مکاشفه ی حآا چرـنایر اسـه.
آیا ممت ان با ت مه به ای استالفات گفه :نه مسیحیه بر ح اسه و نه هدی ؟! روش اسه کـه
استدالل یاد شد مخدوش و نارواسه .دلیـل ناکـافم و باطـل بـ دن مسـیحیه فعلـم ،تآاقضـات
درونم ،مخالفه ای آیی با م الب بدیهم ،دروغپردادیهای م م د در آن و  ...اسه ،نه استالفم
که بی دانرنآدانش وم د دارد (محندی ،ا جاد قرآن با گرایش شبهه پژوهم.)921 :9917 ،

ب) اعجاز قرآن کر یم در نظر مسلمانان

هنه مسلنانان معجز ب دن قرآن کریم را قب ل دارند و در اصـل ا جـاد هـیخ استالفـم ومـ د
ندارد؛ ولم وم کرف شد اد ا جاد قرآن متفـاوت اسـه و در آیآـد نیـز ومـ دیاـری کرـف
ممش د .وم ا جاد قرآن مختلف اسه و دانرنآدان مختلف با ت مه بـه اسـتالف تخصصشـان
برسم اد وم را مآاسبتر مم دانآد و دربار برسم اد ومـ گفتاـ دارنـد (ر.ش :شـادی ،ا جـاد
التنیز)819 :8226 ،؛ و ای گفتا های لنم به معآای رد اصل ا جاد
القرآن و مآهج البح
ً
قرآن نیسه .اص ال قرآن کتابم نیسه که ویژ دمان ساصم باشد .ایـ کتـاب الهـم بـرای دمـان و
مکان و مردم ساصم نادل نرد اسه؛ پس بدیهم اسه ،با پیررفه لنـم و قلـم مـردم ،ومـ
ا جاد مدیدی نیز برایش اکتراف و گفتا دربار ی وم ا جاد بیرتر شـ د؛ ولـم ایـ گفتا هـا
بههیخومه به معآای نفم اصل ا جاد نیسه.
معجز ب دن قرآن اد حی بیان و ای که کسم ننمت اند به پایه فصاحه و بالغه قـرآن سـخ
با ید ،اد وم ا جاد اسه که نهتآها هماکآ ن ،بلکه اد صدر اسالم برای بسیاری اد غیرمسلنانان
نیز شآاسته شد ب د اسه .در ادامه به سخ دو ت اد آنان اشار ممکآیم.
اب العالی ّ
معری که س د متهم به مبارد با قرآن ب د ،ممگ ید :ای سخ در میـان هنـه مـردم ـ
ا م اد مسلنانان و غیرمسلنان ـ م رد اتفاق اسه که کتابم که محند آورد اسه ،قلهـا را در
برابر س د مغل ب ساسته و تاکآ ن کسم نت انسـته اسـه مانآـد آن را بیـاورد .سـبک ایـ کتـاب بـا
هیخیک اد سبکهای معن ل میان رب ،ا م اد س ابه ،رمز ،شعر و سج کاهآان شباهه نـدارد.
امتیاد و ماذبه ای کتاب به قدری اسه که اگـر یـک آیـه اد آن در میـان کلنـات دیاـر قـرار گیـرد،
هنچ ن ستار ای فرودان در شب تاریک ممدرسرد (رضایم اصفهانم ،ل م قرآنم ( 8ا جاد قرآن
در ل م طبیعم و انسانم).)12 :9918 ،
ولید ب مغیر مخزومم ـ اد سران کفار قریش ـ ممگ یـد :بـه سـدا سـ گآد اد محنـد سـخآم
شآیدم که نه شباهه به گفتار انسانها دارد و نه پریان ،گفتار او شیریآم ساص و دیبایم مخص صـم
دارد ،باالی آن ـ هنچ ن شاسههای درستان برومآد ـ پرثنر و پایی آن ـ مانآـد ریرـههای درستـان
که ـ پرمایه اسه؛ گفتاری اسه که بر هنهچیز پیرود ممش د و چیزی بر آن پیرود نخ اهـد شـد.
ای سخآان ،سخ برر نیسه (طبرسم ،مجن البیان فم تفسیر القرآن126 /7 :9127 ،؛ سـ یم،
البیان فم تفسیر القرآن16 :9192،؛ درکرم ،البرهان فم ل م القـرآن812 /8 :9192 ،؛ راونـدی،
قصص االنبیاء ،899 /8 :9192 ،رضایم اصفهانم ،ل م قرآنم ( 8ا جاد قرآن در لـ م طبیعـم و
انسانم).)19 :9918 ،

بررسی انتقادی کتاب «حسن الیجاز فی ابطال العجاز»

ج) اعتراف غیرمسلمانان به اعجاز قرآن

07

 .3تضعیف بنیانهای اعتقادی مسلمانان

در ط ل تاریخ ،سرس رد کردن مسلنانان و برگرداندن آنان اد اسالم یکـم اد آردوهـای دیـری
مسیحیان و یه دیان ب د و برای ای مقص د به حربههای مختلفم مت سـل ممشـدند .یکـم اد ایـ
َ َ
حربه ها ،اظهار اسالم و پس اد مدت ک تاهم ارتداد بـ د کـه قـرآن درای بـار ممفرمایـدَ  :وقالت

َ ْ ُ ُ ْ
َ ُ َ َ َّ ُ ْ ْ ُ
ُ ْ َّ ُ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ
َّ َ ٌ ِّ ْ َ ْ ْ َ
نزل لَع ِ
اب آمِنوا ب ِ ِ
جَّتو
اّلین آمنوا وجه انلهتاِِ واْفتووا آرِتول لَُّهت یو ِ
طآئ ِفة من أه ِل الكِت ِ
اّلی أ ِ

َ
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(آل نران.)68/
منله « َل َع َّل ُه ْم ی ْرج ُع َ
ون» در آیه ف ق نران ممدهد که آنها به تأثیر ای نقره امید داشتآد (مکـارم
ِ
شیرادی و دیاران ،تفسیر نن نه .)791 /8 :9961 ،دمانم نیز یه دیان دوادد نفر اد احبار را انتخاب
کرد و به آنها گفتآد ابتدا به مسلنان شدن تظاهر کآید ،ولم پس اد مـدتم اظهـار ارتـداد کآیـد تـا
مسلنانانم که اد رس ل سدا تبعیه ممکآآد ،به شک و تردیـد افتآـد (مالحـ یش ،بیـان النعـانم،
.)911 /1 :9928
معارضان قرن اسیر نیز شی ای را که مآکران قرآن در پیش گرفته ب دند ،پیایری کرد انـد؛ بـرای
نن نه حس ظافر ،ن یسآد کتاب «حس اإلیجاد» ابتدا اظهار اسالم کرد؛ ولم پس اد مدتم اظهار
ارتداد و بادگره به کفر نن د (محندی ،ا جاد قرآن با گرایش شبهه پژوهم.)911 :9911 ،
یکم اد ن یسآدگان یه دی به نام «شامح م میآان» که با کارگرو انترـار کتـاب «فرقـان الحـ »
هنکاری کرد و اد ا ضای فعال کارگرو یاد شد ب د ،ممگ ید« :م به کسانم که تصـ ر ممکآآـد
باید بادتاا مسلنانان یعآم کعبه را تخریب کرد ،ممگ یم اشتبا ممکآآد؛ دیرا ای کـار ،سرـم و
نفرت مسلنانان را شعلهور کرد  ،ما را اد اهدافنان بادممدارد ،ما باید کـاری کآـیم کـه آنـان وقتـم
کعبه را مم بیآآد آن را ساستنانم سآام و باستانم ببیآآد ،نه بادتااهم که هنه باید بدان رو آورنـد،
مسلنانان باید هآاام بادت ،دوبار بهس ی قدس االقـدس (بیهالنقـدس) رو کآآـد» (سالـدی،
اإلنتصار للقرآن.)19 :8221 ،
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 .4معرفی اسالم بهعنوان دین خشونت و ترور

ظافر ممگ ید :مسلنانان دیاران را مجب ر کرد اند که بر آیی اسالم گردن نهآد ،آنان صـفحهی
گیتم را اد س ن رنای کرد و بالهای دیادی به وم د آورد اند (سراسانم ،االحتـراد ـ مفتریـات
ّ
حس االیجاد ،بمتا .)92 :ای اد ا را غالب مستررقان بارها م را کرد اند ( Rudolphpeter, 2005,
 )p 4919و نقد آن نیز بهص رت امنالم به شکل ذیل اسه:

بررسی انتقادی کتاب «حسن الیجاز فی ابطال العجاز»

غالب آیاتم اد قرآن که دربار مهاد در قرآن آمد مهـاد دفـا م اسـه؛ بـرای نن نـه اولـی آیـات
مرب ط به مهاد در قرآن که در سال دوم ورود پیـامبر بـه مدیآـه نـادل شـد  ،مربـ ط بـه مهـاد دفـا م
مسلنانان اسه .سداوند در ای آیات ممفرماید« :به کسانم که مآ بر آنان تحنیـل گردیـد  ،امـاد
مهاد داد شد اسه؛ چراکه م رد ستم قرار گرفتهاند و سدا بر یاری آنها ت اناسه» (حج .)91/در آیه
بعد تأکید ممکآد که کافران ،مسلنانان را ظالنانه اد سانه و کاشانه س د بیرون راند  ،بدون هـیخ دلیـل
م مهم و تآها به ای ساطر که مسلنانان سداوند یکتا را ممپرستیدند ،آنان را آوار کردند .روش اسه
که در چآی م اردی هر قل سلینم ،دفـا مرـرو را حـ مظلـ م ممدانـد (رش :مکـارم شـیرادی و
هنکاران ،تفسیر نن نه991 /91 :9961 ،؛ طباطبایم ،النیزان فم تفسیر القرآن.)927 /91 :9196 ،
 .9مآ در اسالم برای کر رگرایم و س نریزی نیسه؛ بلکه برای محبـه بـه مـردم مظلـ م و
بمپآاهم اسه که حق ق س د را اددسـهداد  ،در آتـش ظلـم فسـاد ،بهپرسـتم و محرومیههـای
امتنا م ممس دند .سداوند متعال در قرآن کریم ممفرماید« :چرا در را سدا و نجات بیچارگان اد
مردان و دنان و ک دکان پیکار ننمکآآد؟ بیچارگانم که ممگ یآد :بارالها مـا را اد ایـ سـردمی کـه
مردمش هنه ستنارند ،بیرون ک و نجات بـد و اد ناحیـه س دسرپرسـتم براینـان بفرسـه یـا اد
مانب س د یار و مددکار براینان روانه ک ( ».نساء.)61/
ً
 .8اص ال باور و ا تقاد امبار پذیر نیسه .قرآن کریم نیز در س ر بقر آیه  817تصریح ممکآـد
ْ
ْ
ّ َ ْ َ َ َ ُّ ْ
الوش ُد م َِن ال َغ؛ «در دی امبار و اکراهم نیسه ،دیـرا را سـعادت و
ین قد تبنی
که ال ا ِكوال ِِف ادل ِ
کنال اد را گنراهم و ضـالله بـاد شـآاسته شـد اسـه ».المـه طباطبـایم در تفسـیر آیـه فـ ق
مم ن یسد :دی در آیه به معآای ا تقاد و اینان اسه که اد ام ر قلبم اسه و اکرا و امبـار در آن را
ندارد ،چ ن باور اکرا و امبار تآها در کارهای ظاهری و حرکاتم مـادی و بـدنم امکانپـذیر اسـه؛
ولم ا تقاد قلبم ،ل ل و اسباب دیاری اد سآخ باور و ادراش دارد و امکان ندارد که مهل سبب لم
ّ
ْ
ش د یا مقدمات غیر لنیه نتیجه لنیه دهد .پس مفه م منله «ال ِاکرا ِفم الدی » ممت انـد یکـم
ِ
اد دو احتنال دیر باشد :منک اسه منله سبری باشد و اد حال تکـ ی سبـر دهـد کـه نتیجـه آن
حکم دیآم به نفم اکرا در دی اسه .یا منک اسه منلهای انرایم ترریعم باشد که منله «قـد
تبی الرشد م الغم» نیز شاهدی بر ای معآاسه .در ای صـ رت مقصـ د اد آیـه ایـ اسـه کـه
هیخکس نباید دیاران را به داشت اینان و ا تقاد مجب ر کآد .در ای ص رت نیز نهم مذک ر بر یـک
حقیقه تک یآم متکم و مقص د ای اسه که اکـرا در افعـال بـدنم ممت انـد اثـر داشـته باشـد [و
مم ت ان کسم را مجب ر کرد که کاری کآد یا نکآد] ،ولم اکرا و امبار در ا تقادات و باورهای قلبـم
اثری ندارد (طباطبایم ،النیزان فم تفسیر القرآن.)919 /8 :9196 ،
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 .9اسالم نیز هیخگا اد دیاران ننم س اهد بـا امبـار بـه م لبـم معتقـد شـ ند ،بلکـه اد آنـان
ممس اهد اگر در سردمی اسالم باقم ماند اند ،به ق انی اسالم احتـرام باذارنـد .البتـه احتـرام بـه
ق انی اسالم با بهپرستم غیرقابلمن اسه؛ ولم پیروان ادیان آسنانم ممت انآد در سایه اسـالم و
ق انی اسالمم ،ب ه آیی س د پایبآد باشآد و هنانآد مسـلنانان در امآیـه بـه سـر برنـد (محنـدی،
ا جاد قرآن با گرایش شبههپژوهم9911 ،؛ ص .)991
 .1با بررسم سیر پیامبر و حضرت لم درممیابیم که آنان نیز هیخگا کسم را به پذیرش
اسالم مجب ر ننمکردند و اگر آدارهای مررکان و منانعه آنـان اد تـابش نـ ر اسـالم نبـ د ،پیـامبر
اکرم هیخگا دست ر مهاد صادر ننمکرد (هنان).
عدم وجود آثار و نشانههای بیرونی برای حقانیت حسن اإلیجاز
 .1مؤلف نهچندان شناخته شده حسن اإلیجاز

اگرچه قرآن س د را آیهای ظیم و نرانهای بر حقانیه پیامبر اسالم و د ت ایران ممشنرد؛
ً
اما وم د پیامبر اسالم و ویژگمهای روحم و اسالقم ایران نیز متقـابال نرـانه حقانیـه قـرآن و
د ت ایران اسه.

ُ ِّ ُ
ِّ َّ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ِّ ِّ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ
َ ُ ُْ َ
ب مما نزنلا لَع عبدِنا فأتوا بِسوِ ٍة من مثُِ ِه وادعتوا شتهداُْ متن دو ِ اللِ إ ِ
وإ ِ كنت ِِف ِی ٍ
ُك ْن ُت ْ َصادق َ
نی( بقره.)44/
ِِ

ْ

ْ

برسم مفسران مرم ضنیر هاء در « ِّمث ِل ِه» را پیامبر ممشنردند ،یعآم قـرآن اد کسـم چـ ن او
شاهکاری بمنظیر اسه (طباطبایم ،النیزان فم تفسیر القرآن.)11 /9 :9196 ،
هنچآی در تاریخ رفتارهای نیکم اد ایران چ ن گ شهگیری و بادت (مجلسم ،بحار االنـ ار،
 ،)979 /1 :9121دوری اد بهپرستم (بیهقم ،دالئل الآب ة ،بمتـا ،)91 /8 :دوری اد لهـ و لعـب
(هن  ،)99 /8 :م اننردی و یاری ستم دیدگان و شرکه در پینان حلف الفضـ ل (هنـ ،)96 /8 :
به ثبه رسید که با مقام نب ت سادگار اسه.
ُ
اد طرفم ایران به تعبیر قرآن ا ّمم ب دند ،یعآم اهل س اندن و ن شت نب دند ،ای ویژگـم ایرـان
07
را اد ای اتهام که سخآانران تقلیدی اد کتب ادیان الهم پیری اسه ،تبرئه ممکآد و شاهدی دیاـر
در راستای گفتارشان س اهد ب د.
دم پذیرش پیرآهاد مالم قریش اد طرف ایران (مجلسم ،بحـار االنـ ار،)928 /92 :9121 ،
هم قریآهای اسه که نران ممدهد انایز مادی در کار نب د اسـه؛ اگرچـه امـی ب دنرـان مـایم
برای شک درای بار باقم ننمگذاشه.

شد بـ د

شاهد دیار پیشگ یمهایم در کتب ادیان پیری دربار رساله ایران اسه که با
ً
اهل کتاب در انتظار پیامبر آسرالزمان ح الم مکه ساک ش ند .مثال در ت رات آمد اسه« :اولم اد
ک سیآا ظه ر ممکآد و دومم اد سا یر و س مم اد ک فـاران» .سـیآا کـ هم اسـه کـه حضـرت
م سم در آنجا با سدا سخ گفه؛ سا یر ک هم اسه در شام که حضرت یسـم در آنجـا بـ د؛ و

ک فاران هنان مکه اسه (ق ب راوندی ،مل هـای ا جـاد معصـ می  ،بمتـا)11 :؛ و ای کـه
لنای اهل کتاب در آن دمان ایران را به نرانههایرـان شـآاسته ب دنـد (مجلسـم ،بحـار االنـ ار،
.)999 /96 :9121
ای نن نهها و م ارد فراوان دیار که در سیر ایران ذکر شد  ،دالیل سـارمم بـر حقانیـه قـرآن و
ً
قرایآم بر درستم ّاد ای نب ت اد س ی ایران اسه؛ اما کتاب «حس اإلیجاد» ظاهرا تألیف شخصـم
(سراسانم ،االحتراد

مفتریات حس االیجاد ،بمتا .)91 :گ یا با انتخـاب نصـیرالدی بـرای سـ د

درصدد آن ب د که شبهه افکآم س دش را دیآم و س دش را یاور دی معرفم کآد؛ چآانکه لقـب ظـافر
نیز شاید بدان سبب انتخاب شد که س د را هنیره پیـرود بدانـد .پـس گ یـا وی سـ د را یـاور دیآـم
ممداند که هنیره پیرود اسه ،وی کتابش را برای کنک به نصرانیه ن شته اسه؛ درواق وی در مقام
آن ب د که مسیحیه را دی هنیره پیرود قلنداد کآد (محندی ،ا جاد قرآن با گرایش شـبهه پژوهـم،
9911؛ ص  .)977ای کتاب در انترـارات آمریکـایم ـ انالیسـم در بـ الق مصـر و در سـال 9198
میالدی مآترر شد اسه (س یم ،البیان فم تفسیر القرآن9199 ،؛ ص .)9

بررسی انتقادی کتاب «حسن الیجاز فی ابطال العجاز»

به نام نصیرالدی حس الظافر اسه ،ولم با اطنیآان ممت ان گفه اسم ف ق نام مستعار ن یسآد اسه

بخش ا ظم کتاب اشکالگیری به قرآن و شبهه پراکآم و سرشار اد غلط و دروغ و بهتـان اسـه،
بهگ نهای که هرکس آن را بخ اند ،ممت اند به برسم اد آن دروغها پم ببرد.
 .2عدم تأثر و تأثیر بر فرهنگ جهان معاصر

امل مختلف مانآد مهل و تآام معیرـه و نداشـت نظـام صـحیح دنـدگم ،وحرـمگری و
درند س یم و تآبلم و بمحالم و دیار رذایل اسالقم ،محیط ربستان را به نح باردی تاریک کرد
و کمکم ام ر شرم آوری را در میان آن ق م معنـ ل و قـان نم اد سرافـات آمیختـه بـ د و افسـانههای
ی نانم و ساسانم بـر افکـار مللـم کـه مترقمتـری مامعـه آن رود بـه شـنار ممرفتآـد ،حک مـه

ممکردند .هماکآ ن در میان ملل مترقم شـرق ،سرافـههای دیـادی ومـ د دارد (سـبحانم ،فـروغ
ابدیه.)11 /9 :9921 ،
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رس ل سدا در چآی دورانم بر اساس مفاهینم که در قـرآن طـرا شـد  ،بـه مبـارد بـا مفاسـد
اسالقم و قیدتم و امتنا م و فرهآام پرداسه؛ اما ن یسآد «حسـ اإلیجـاد» نـه بـه ویژگمهـای
انح اطم ای دوران نظر دارد و نـه اد پیرـرفههای لنـم رود بهـر گرفتـه؛ بلکـه در پـم مخالفـه
متعصبانه با اسالم ،بر مبآای کنک بر نصرانیه اسه و چرم بر هنه دالیل است ار حقانیه قرآن بسـته
اسه .الو بر تعالیم بمنظیر ،قرآن اد چآان ماذبهای برسـ ردار بـ د کـه دشـنآان نیـز بـدان ا تـراف
ممکردند .اد س ی دیار چآان تأثیر شارفم در مامعه داشه که در مدتم ک تا اد ق مم ماهل ،ملتـم
متندن ساسه که بخشهای دیادی اد مهـان را تحـه سـی ر سیاسـم و فرهآاـم سـ د درآورد کـه
نراندهآد ی تحق ا جاد و به بار نرست وم د آن اسه (برومآد ،نقد و بررسم تبیی حقانیه قرآن،
 :9921ص )992؛ و به هنی مهه نرانهای سارمم برای حقانیه قرآن محس ب ممش د.
ظافر با تقلید اد قرآن به معارضه با آن برساسته اسه ،ولم اگـر تقلیـد اد آن معارضـه محسـ ب
ممشد ،رب صدر اسالم بسیار بهتر ممت انسه کتابم چ ن قرآن معـل کآـد .یـا ای کـه هرکسـم
ممت اند با مآفم و معک س کردن افعال در منالت قرآن کتابم ن رضه کآد ،چه رسد به کتـاب او
که س د تقلیدی ناهنا ن و نادیبا اد کتابم دیار
اسه .برای مثالَ :
َ َ ُ

لحند لله َر ِّب العالنی )
(ا
(س ر حند)

الحند للرحنان
(منله ساستام ظافر)
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ
َ
ْ

( ِإنا أ یآاك الک ثر فصل ِلربك وانحر…)
(س ر ک ثر)

انا ا یآاش الج اهر ،فصل لربک و ماهر …
(منله ساستام ظافر)
نقد و بررسی سورهی ساختگی در معارضه با سوره حمد

ظافر سخ س د را ای گ نه آغاد کرد اسه« :الحمد للارحمن رب االکاوان الملاک الادیان لاک
العبادة و بک المستعان إهدنا صراط اإلیمان» (معرفه ،التنهید فم لـ م القـرآن.)811 :9922 ،

او مد م اسه ای منالت اد س ر حند بهتر اسه .وی دلیل برتری منالت ف ق را استصار بیان
هنه محت ا و قافیهپردادی مآاسبتر ممداند.
اد آنجاکه نام برد منالت ف ق را در برابر س ر حند و در مقام معارضه با ای س ر شریفه بیان
 08کرد  ،مآاسب اسه ابتدا ت ضیحم دربار منالت یاد شد ارائه ،سپس آن را با س ر حنـد مقایسـه
کآیم تا روش ش د ،مقایسه ای منالت با س ر حند ،هنانآد مقایسه س رشـید بـا کـرم شـبتاب
اسه .یادآور مم ش یم که معارضه با قرآن ،به معآای آوردن کالمم در برابر قرآن و با هدف نقـض و
غلبه بر قرآن اسه که ای کالم دارای ویژگمهای قرآن باشد؛ پس کالمم را ممت ان معارض با قرآن
دانسه که هنه ویژگمهای دیر را داشته باشد:
9ـ گ یآد آن را در برابر قرآن ارائه کرد باشد؛

8ـ دارای ویژگمهای قرآن باشد ،یعآم وقتم سخآم را ممت ان همتراد و همسآخ با قرآن دانسه
که با آیات قرآنم ،بسیار شبیه باشآد؛ بهگ نهای که امکان اشتبا آن سخآان با قرآن وم د داشته باشـد
( ناری ،ح ل ا جاد القرآن :9179 ،ص )87؛
منالت مذک ر یک یا چآد ومه اد وم ا جادی را که قرآن دارد ،دارا باشآد؛
9ـ شکل و محت ا را اد قرآن سرقه نکرد باشد؛
8ـ معارضه کآآد در الفاظ و مفاهیم ن آوری کرد باشد (محندی ،ا جـاد قـرآن بـا گـرایش
شبهه پژوهم.)919 :9911 ،
انواع اقتباس از قرآن در کتاب حسن االیجاز
 .1اقتباس از عبارات و کلمات کلیدی قرآن در بخشهای مختلف آیات جعلی

مدول و نن دار دیر نتایج ف ق را نران ممدهد؛

تعداد

درصد

اسم سوره

کامل

 011درصد

اصطالحات سوره حمد

6

 44درصد

کلمات همخانواده کلمات قرآنی

4

 41درصد

کلمات غیر قرآنی

3

 04درصد

بررسی انتقادی کتاب «حسن الیجاز فی ابطال العجاز»

یکم اد دالیلم که اثبات ممکآد س ر های «حس اإلیجاد» ساسته دسه برر و غیر وحیـانم اسـه،
ً
اقتباسهای فراوان آن اد قرآن کریم اسه .س ر ساستام ظافر ،دارای  91کلنه اسه که  7کلنـه آن یآـا
هنان کلنات س ر حند و  1کلنه آن اد کلنات همسان اد کلنـات قـرآن اسـتخراه شـد اسـه ،پـس
درمجن بیش اد  12درصد کلناتم که در مقام معارضه با س ر حند ارائه شـد  ،اد سـ د سـ ر حنـد
سرقه شد و سیاق بخش مهنم اد س ر نیز اد سیاق س ر حند اقتباس شد اسه.

مدول میزان استفاد اد س ر حند در س ر ی ساستام ظافر
50
45
40
35
30
25

20
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0

نن دار درصد استفاد اد س ر حند در س ر ی ساستام ظافر

00

 .2اشکال اسلوب ادبی
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وی در ادامه منالت دیر را آورد اسه« :حمدا من صمیم الجنان و یزلا الاع شار الرضاوان» ایـ
منالت آنقدر سخیف اسه که برسم ادیبان دربار آن ن شتهاند« :گ یآد ای سخآان ،اص ل اولیه دبـان
ربم را نیز ننمدانسته؛ ایآان یزلف را بر «من صمیم» ف کرد اند .حتم اگـر ایآـان هیخیـک اد ق ا ـد
فصل و وصل ربم را ننمدانآد و بدی سان منالت س د را به هذیان ملح کرد اند ،بادهم چرا ـرش را
به رض ان اضافه کرد اند؟» (سراسانم ،االحتراد مفتریات حس االیجاد ،بمتا.)97 :
گ یا سادندگان بارات ف ق ،مز به «سجع» و «قافیاه» پـردادی ،نظـری نداشـته چآـی تصـ ر
ممکرد اند که اگر بارتم بر ودن آیات قرآن درسه کآآد ،مانآد قرآن را آورد اند ،س ا ای بـارات
اد نظر «معنا» و «الفاظ» م دون و صحیح و در سر حد فصاحه قرآن باشد یا نه .ای اشتبا بسـیار
بزرگم اسه که آنها مرتکب شد اند ،اگر کار به ای سادگم ب د که ما بعضم اد کلنات ای س ر را
برداریم و بهمای آن هر کلنهای س استیم باذاریم و بـه هنـی انـداد کـه هـمودن آن کلنـه باشـد
قآا ه کآیم ،ممبایسه تاکآ ن هزاران س ر مانآد س ر های قرآن آورد باشآد (محنـدی ،ا جـاد
قرآن با گرایش شبهه پژوهم.)916 :9911 ،
 .3عدم ارتباط و پیوستگی بین کلمات سورهی ساختگی ظافر

در منلهی «الحمد للرحمن» تآاسب منله بهکلم بههمریخته اسه؛ دیرا «آل» در «الحماد» بـه
معآای مآس و برای تعنیم اسه؛ ولم «رحمن» فقط اشار به یکم اد صفات او که صـفه رحنـه
اسه ،ممباشد و ای م ض با ن میه «حمد» سادگار نیسـه .وقتـم ممگـ ییم «الحمدللاه »...
یعآم مآس ستایش و ستایش محض و هنه سـتایشها مخـتص ذاتـم اسـه کـه هنـه کنـاالت را
داراسه و کلنه ای که برای بیان ذات مستجن منی صفات کنـال و منـال وضـ شـد « ،اللـه»
اسه نه واژ دیار؛ اد ای رو در بارت «الحمدللاه» مآاسـبه حکـم و م ضـ بـه شـکل کامـل و
روشآم ر ایه شد اسه .در ای منله به سدا رض ممکآیم که اگر ما هنه حنـدها و سـتایشها
را برای سداوند ممدانیم ،ادآنروسه که ذات سداوند مـام و دربردارنـد ی هنـه صـفات کنـال
اسه و چ ن سداوند وامد هنه کناالت اسه ،هنهی ستایشها نیز مخص ص اوسه.
 .4عدم ارتباط و پیوستگی بین جمالت سورهی ساختگی ظافر

کسانم که به ستایش م م دی ممپردادند ،به سبب یکم اد دالیل دیر اسه:
الف .به سبب کنال ها و امتیادهای شخصم آن م م د اسه؛ پس ستایش کآآد  ،ستایش شـد
را ذاتم مام هنه صفات کنال ممداند و ادای رو او را شایسته ستایش ممداند.
ب .برای سپاسازاری اد سال و برای ای اسه که ستایش شد  ،ستایش کآآد را آفریـد و او را
تربیه کرد اسه.

بررسی انتقادی کتاب «حسن الیجاز فی ابطال العجاز»

ه .به امید نعنهها و م هبه هایم اسه که به آنان آایه شد و امیدوارند در ادامـه نیـز اد آن
بهر مآد باشآد.
د .اد ترس مجادات آیآد اوسه.
َ
ُ
احلمد للِ َِ ِّب الَّاَلنی ،واژ «الله» به انایز نخسه اشار دارد« .ربالعاالمین»
در آیه شریفه 
دومی انایز « ،الرحمن الرحیم» انایز س م و «مالک یوم الدین» انایز چهارم را مـدنظر دارد .ایـ
آیات متذکر مم ش ند که با هر انایز و لتم که انسان بخ اهد م م دی را ستایش کآد ،باید سدا را
ستایش کآد و هنه ستایشها را به سدا استصـاص دهـد (طباطبـایم ،النیـزان فـم تفسـیر القـرآن،
 .) 81 /9 :9196با ای بیان ،ارتباط مستحکم ای آیه با آیات بعدی نیز روش ممش د؛ درص رتمکه
با تبدیل واژ «الله» بـه «الارحمن» ،ارتبـاط روشـآم بـی منلـه «الحماد للارحمن» و بـارت «رب
االکوان» وم د ندارد.
در قسنه دوم نیز ن یسآد فقط کلنه «العالمین» را به «االکوان» تبدیل کرد اسه .س انآد با انـدکم
تأمل درممیابد که بی وصف «رب العالمین» با منله «الحمدللاه» و وصـف «الارحمن الارحیم» تآاسـب
کامل وم د دارد .به الو واژ «العالمین» بر وم د الم متعدد و م م دات دارای شع ر دالله دارد کـه
اد واژ «اکوان» استفاد ننمش د (س یم ،البیان فـم تفسـیرر القـرآن« .)16 :9199 ،اکاوان» بـه معآـای
«حوادث» اسه و آن با «خلقت» تآاسب دارد؛ اد ای رو مآاسب اسه «خالق االکاوان» گفتـه شـ د نـه بـا
کلنه «رب» که به معآای «مالک» اسه؛ دیرا مالکیه و تربیه بعد اد حدوال اسه.
ن یسآد «حسن اإلیجاز» چآی پآداشته اسه که تعبیر «الحمد للرحمن» مفاد «الرحمن الارحیم»
را در بردارد؛ غافل اد آنکه «رحمان» بر سعه رحنه الهم و شن ل آن نسـبه بـه هنـه انسـانها یـا
م م دات دالله دارد و «رحیم» رحنه دائنم و ماودانه سداوند را که ویژ نیک کاران اسه ،بیان
ممکآد (هن ) .اد س ی دیار با واژ ی «رحیم» (رحنه ساصه) دمیآه م را شدن وصف «مالاک
یوم الدین» فراهم ممش د؛ اد ای رو حتم باوم دای دو وصف در آیه اول «بسم الله الرحمن الرحیم»
تکرار آن دو وصف ،در ایآجا ضرورت داشته اسه.
در ادامه ن یسآد به پآدار س د س استه اسه وصف «مالک یوم الدین» را با کلناتم ک تا تـر ادا
کآد؛ اد ای رو واژ «الملک الدیان» را بهمای آن گذاشته اسه ،ولم در اثر ای تبدیل ،نکات مهنم
اد دسهرفته اسه؛ ت ضیح آن که ای س ر درصدد تعلیم و تلقی اصـ ل معـارف الهـم بـه انسـان
ََ
اسه .در آیات قبل با ذکر اسم ساص ،یعآم لم شخصـم (اللـه) و سـه صـفه اد اوصـاف او ،بـه
معرفم اولی اصل ا تقادی یعآم «توحید» پرداسته و اد استصاص ستایشها به سداونـد سـخ بـه
میان آورد اسه .آیه «مالک یوم الدین» دومی اصل ،یعآم «معاد» را م را و در آیات بعد ،ضـن
نتیجهگیری اد آیات قبل ،مس له «نبوت» را که س می اصل ا تقادی اسالم اسه ،بیان ممکآد ،ولم
ً
تعبیر «الملک الدیان» صرفا دو صفه دیار اد اوصاف سدا را یادآور ممش د.
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راب ه ای آیه با آیه بعد نیز نکته مهنم اسـه کـه بایـد بـه آن ت مـه شـ د .مالکیـه انحصـاری
سداوند نسبه به رود مزا دمیآه را فراهم ممسادد که بآد  ،بادت را تآها برای سدا انجام دهـد و در
ای مسیر فقط اد او کنک بخ اهد و سر تسلیم در پیرـاا سـدا فـرود آورد .ن یسـآد بـهمای آیـه
شریفه «ایاک نعبد و ایاک نستعین» منله «لک العبادة و بک المستعان» را گذاشته اسه که نهتآها
مختصرتر اد آیه شریف نیسه ،بلکه یک حرف بیرتر دارد.
واناهم منله «لک العبادة و بک المستعان» هیخگ نه داللتم بر ب دیه گ یآـد و اسـتعانه
او اد درگا سداوند ندارد .ای منله حداکثر ممت اند بر ای نکته دالله کآد که سداوند هم شایسته
بادت اسه ،ولم ننمت اند بر حصر بادت بر سداوند متعال دالله کآد؛ به بارتدیار مقصـ د
اد «ایاک نعبد» ای اسه که سدایا ما تآها ت را ممپرسـتیم؛ درحالمکـه «لاک العباادة» یعآـم تـ
شایسته بادت هستم و بی ای دو تفاوت دقیقم وم د دارد« .ایااک نعباد» بـر دو م لـب داللـه
ممکآد :یکم ای که بادت تآها و تآها مخص ص سداوند اسه و الغیـر؛ دوم ای کـه مـا نیـز فقـط
هنان سدا را ممپرستیم ولم منله «لک العباادة…» تآها بر ای م لب دالله ممکآد کـه سداونـد
نیز شایسته پرستش اسه؛ نه حصر اد آن فهنید ممش د و نه ای که ما هم او را ممپرستیم .پـس آن
ً
مفه م پراردشم که اد «ایاش نعبد و ایاش نستعی » استفاد ممش د ،در ای تعبیر ابدا وم د نـدارد؛
دیرا در ای منله بآدگان با صراحه تنام ا تراف به ب دیه و بآدگم سداوند و استعانه مست اد
ً
ذات پاش ممکآآد؛ و ای یک تلقی پرمعآا و دائنم اسه که در تربیه آنها کامال تأثیر دارد.
منله «اهدنا صراط االیمان» که بهمای «اهدنا الصراط المستقیم» گذاشته شد نیز در مقایسه ،اد
محت ای کنتری برس ردار اسه .الو بر ای که «الصراط المساتقیم» نسـبه بـه «صاراط االیماان»
فراگیرتر اسه؛ به بارت روش تر «الصراط المستقیم» (را راسه) یک مفه م ـام دارد کـه شـامل
ً
تنام ش ن دندگم مادی و معآ ی انسانها ممش د؛ ضنآا اد ای تعبیـر اسـتفاد ممشـ د کـه در دو
طرف را سعادت ـ یعآم در طرف افراط و تفریط ـ را های انحرافم فراوانتری هسه که باید بهدقه
مراقب آن ب د؛ ولم اد «صراط االیمان» ای معآا فهنید ننمش د؛ دیرا اسـتقامه در برابـر ا مـاه
قرار دارد (اب اش ر ،التحریر و التآ یر .)81 /92 :9182 ،را های کج و بمراهه فراوان اسه ،ولم
 67را راسه بیش اد یک را نخ اهد ب د.
ن یسآد اد هنانآد آوری ادامه آیات س دداری کرد اسـه و چآـان پآداشـته کـه تعبیـر «صاراط
االیمان» دربردارند مفاد آیه بعد اسه؛ درص رتمکه به قـرب الهـم رهآنـ ن ممشـ د؛ بـه الو اد
مهه تربیتم ارائه الا و اس و هردار دادن نسبه به الا هـای انحرافـم و مسـیرهای نادرسـه،
نقش چرمگیری در تعلیم و تربیه و رشد و پیررفه فرد دارد و ای نکـات تآهـا بـا بـارت «اهادنا
صراط االیمان» بههیخومه تأمی ننمش د.

اشکاالت کلی کتاب حسن اإلیجاز

ت مه به اشکاالت کلم ادآنمهه شایسته و بایسته اسه که ارائه کآآدگان ای متـ ن مد مانـد
آن را در برابر قرآن رضه کرد اند و ّاد ای معارضه با قرآن را دارند .بـا ت مـه بـه اهنیـه یـاد شـد
برسم اد اشکاالت کلم کتاب «حسن اإلیجاز» در ای قسنه اد مقاله ،م رد بررسم واق ممگردد:
ّ
 .1مغالطه با ادعای بداهت

بررسی انتقادی کتاب «حسن الیجاز فی ابطال العجاز»

یکم اد روشهای مغال ه ای اسه که گ یآد بهمای استدالل برای اثبات ّاد اهـای سـ د ،بـا
ّاد ای بدیهم ب دن ،اد م لب ب ر کآد تا س انآدگان تص ر کآآـد ایـ م لـب بـدیهم بـ د  ،بایـد
پذیرفته ش د .ظافر نیز در کتاب س د در م ارد فراوانم اد ای روش استفاد کرد اسـه .وی بـهمای
استدالل ،به باراتم هنچ ن «س ب بیآـدیش و انصـاف د »« ،سـدا انصـاف دهآـدگان را دوسـه
دارد»« ،نیک بیآدیش و نظر بد »« ،کسم که دید بیآا دارد باید ببیآـد و تأمـل کآـد»« ،اندیرـنآدان
نیک ممفهنآد که م لب چآی اسه» « ،المه سآه کلر در کتابش چآی گفته و ای برای ما کافم
اســه»« ،ن یســآدگان مســیحم در کتابهــای سـ د آورد انــد» و … (سراســانم ،االحتـراد ـ
مفتریات حس االیجاد ،بمتا )1 :تنسک مسته که مغال های بزرگ اسه.
در ای گ نه م ارد منک اسه س انآدگان ساد دل و شآ ندگان س شباور بر ای کـه ثابـه کآآـد
ه شنآد و دانا هستآد ،م لب یاد شد را بپذیرنـد؛ درحالمکـه م لـب مـذک ر ،باطـل و ناصـ اب
اسه .درواق ن یسآد به س انآدگان چآی القا ممکآد که یا آنچه م گفـتم را ممپذیریـد یـا کـ دن
هستید و مخاطب که تص ر ممکآد را س مم وم د ندارد ،آنچه را در مت آمد  ،ممپذیرد (هن ).

 .2نقل ناقص اشکاالت

روش دیار ظافر ،نقل اشکاالت کتب تفاسیر و س دداری اد نقل پاسخهای آن اسه .مقتضـای
روش لنم ای اسه که هرگا کسم شبهه و اشکالم را اد کتابم نقل کرد ،پاسخ مؤلفان را نیز نقـل
کآد و اگر پاسخ را ناکافم دید ،بهنقد آن بپردادد ،ولم ظافر بهمای پیروی اد ای روش لنم ،آنچـه
را مفسران به آ ان «ان قله» یا پرسش و اشکال نقل کرد اند ،آورد اسه؛ ولـم پاسـخهایم را کـه
دانرنآدان به سؤاالت و شبهات یاد شد داد اند ،حذف کـرد اسـه (هنـ ) .در ای گ نـه مـ ارد،
شبهات در ذه س انآدگان باقم ممماند و به پاسخ دسه ننمیابآد .گا شبهه افکآان ننمگ یآد که
شبهه را اد کدام کتاب سرقه کرد اند ،تا س انآدگان نت انآد به پاسخ آن دسترسم پیدا کآآد و اگـر در
م اردی شبهه را نقل کآآد ،بهگ نهای نقل ممکآآد که س انآد تصـ ر کآـد آنچـه نقـل شـد  ،نظریـه
ن یسآدگان مسلنان و مفسران نیز هسه ،درحالمکه دانر ران اسالمم پس اد نقل شبهه ،پاسـخ آن
را نیز ارائه کرد اند (رشیدرضا ،تفسیر النآار.)922 /9 :9112 ،
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دشنآان قرآن گا برای تثبیه شبهات ،تآها بخرم اد سخآان دانرنآدان مسلنان را نقل و اد ذکر
ادامه آن س دداری ممکآآد .ای گ نـه مغال ـه کـردن بهمثابـه آن اسـه کـه کسـم با یـد قـرآن بـه
مسلنانان اماد نناد س اندن نداد ؛ چ ن فرم د اسه« :التقربوا الصالة».
نن نه ای مغال ه را ممت ان در کتاب «حس اإلیجاد» به وض ا دید .بـه آ ان نن نـه ن یسـآد
مسیحم کتاب یاد شد  ،ابتدا شبههای م را ممکآد ،مبآم بر ای که برسم اد مسلنانان نیز معتقدند
ارائه متآم هنانآد قرآن منک اسه .وی در ادامه ،سآد منله فـ ق را بـاقالنم قـرار داد  ،مـت او را
ای گ نه نقل ممکآد« :و لیس هذا باشجب مما ذهب الیه فریق مانهم نن اللاق قاادرون شلاع اإلتیاان
بمثله» .س انآد ای که به کتاب باقالنم دسترسم نداشـته باشـد ،تصـ ر ممکآـد منلـه بـاقالنم در
هنی ما به پایان ممرسد و نتیجه ممگیرد که برسم اد مسلنانان نیز معتقد ب دند ارائه متآم هنانآـد
قرآن منک اسه و هنه انسانها ممت انآد هنانآد قرآن را ارائه کآآد؛ درحالمکه منله وی ادامـهای
دارد که شبههگر آن را حذف کرد اسه .ادامه منله چآی اسه« :وانماا یتااخرون شناه لعادم العلام
بوجه ترتیب لو تعلموه لوصلوا الیه به» (باقالنم ،إ جاد القرآن.)99 :9112 ،
کسم که ادامه مت را بخ اند ممفهند که سخ باقالنم ای نیسه که مسلنانان معتقدنـد ارائـه
متآم هنانآد قرآن منک اسه؛ بلکه گفتار او ای اسه که برسـم اد مسـلنانان معتقـد ب دنـد اگـر
اسرار تربیه کلنات قرآن را سداوند به هر یک اد بآدگانش آایه فرماید ،او نیـز ممت انـد هنانآـد
قرآن ارائه کآد؛ پس ای که هیخکس نت انسته و ننمت اند هنانآد قرآن ارائه کآد ،بدان دلیل اسه کـه
اسرار آن را سداوند به هیخکس نیام سته اسه.
هماکآ ن به دنبال اثبات صحه یا سقم سخ یاد شد نیستیم؛ آنچه در ای بخش مهـم اسـه،
نران دادن تحریف ت سط شبهه گران اسه کـه بخرـم اد سـخ را نقـل و اد ذکـر بقیـه سـ دداری
ممکآآد تا بذر شبهه در دل س انآدگان پراکآد ش د.
ّ
 .4تکرار ادعاها

یکم دیار اد روشهای شبهه افکآم ظافر ای اسه که در بسیاری م ارد ّاد اهای گزافـم را کـه
67
ً
ً
غالبا هیخ مستآدی ندارد ،مرتبا تکرار ممکآد تا س انآد تص ر کآد ،سخ یاد شد  ،کالمم صحیح
و ح اسه؛ برای نن نه وی بارها ّاد ا ممکآد که در قرآن غلطهای فـاحش و بزرگـم ومـ د دارد و
متعاقب آن نتیجه ممگیرد ،پس قرآن اد ناحیه سداوند نادل نرد اسه ،درحالمکـه نـهتآها در قـرآن
هیخ غل م وم د ندارد ،بلکه یکم اد وم ا جاد قرآن ،پیراستام آن اد هرگ نه ناهناهآام اسـه
(محندی ،ا جاد قرآن با گرایش شبهه پژوهم.)999 :9917 ،

 .5نسبت دادن سخن غیرمسلمانان به مسلمانان

یکم دیار اد اشکاالت کلم «حس اإلیجاد» ای اسه که در م اردی م البم را بـه مسـلنان نسـبه
ً
داد و مثال مد م شد برسم اد مسلنانان نیز داللـه ا جـاد قـرآن بـر وحیانیـه آن را انکـار کرد انـد و
مقص د وی اد برسم اد مسلنانان ،بابیه و بهاییه هستآد؛ درحالمکه بدون تردید ،بابیه و بهاییه اد فرقـههای
مرتد ب د و مسلنان محس ب ننمش ند (س یم ،البیان فم تفسیر القرآن.)1 :9199 ،
نتیجه

اد مجن مباح ای مقاله ،ممت ان چآی نتیجه گرفه که کرـیش ظـافر ،در کتـاب «حسـ
اإلیجاد» بیش اد آنکه به فکر هناوردی با قرآن باشد ،در راستای شبهه افکآم گـام برداشـته اسـه.
مهمتری م اردی که وی به آ ان معارضه با قرآن کریم ارائه کرد  ،یکم معارضـه بـا سـ ر حنـد و
دیاری معارضه با س ر ک ثر ب د و اثبات شد ظافر نیز هنانآد دیار مد یان هناوردی در ای میدان
ناکام ماند اسه .در بررسم س ر ی سـاستام او در معارضـه بـا سـ ر حنـد روشـ گردیـد کـه
اقتباسات فراوان ،اشکاالت ادبم ،دم پی ستام بی کلنات و بارات ،مهـمتـری م انـ پیـرودی
س ر ی ساستام او در ای مبارد اسه .افزون بر ای  ،اشکاالت کلـم فراوانـم مت مـه ایـ کتـاب
اسه که برسم اد آنها بارتاند اد :ناشآاسته ب دن نسبم مؤلـف ،ـدم تـأثیر بـر فرهآـ مهـان،
مغال ه با اد ای بداهه ،نقل ناقص اشکاالت و یا سخآان مسلنانان ،تکـرار اد اهـا و نسـبه دادن
سخ دیاران به اندیرنآدان مسلنان.

بررسی انتقادی کتاب «حسن الیجاز فی ابطال العجاز»

چا نه ممت ان گفه قرآن دارای غلطهای فاحرم اسه و افرادی که دانرم دربار رم د و ل م
ربم نداشته و در اروپا دیسته و در مدرسه کلیسا فارغالتحصیل شد اند ،ایـ غلطهـای فـاحش و
بزرگ را کرف کرد اند ،ولم در ط ل چهـارد قـرن ،بـزرگتـری دانرـ ران و ادیبـان و لغـهدانـان
مسلنانان و غیرمسلنانم که در سردمی های ربم دیسته و یا فآ ن بالغه ربم را با س ن و مـان
س د لنس کرد اند ،آن اشکاالت را نفهنید اند .ای ترفآد بهمثابه آن اسه کـه شخصـم روسـم یـا
بآاالم که چآد صباحم در کالس دبان فارسم نرسته ،تص ر کآد شاهآامه فردوسم و دیـ ان حـاف
منل اد غلطهایم اسه که هیخ دانرنآد دبانشآاس فارسم بدان را نیافته و تآها آن ن آم د به هنـه
آن اغالط و اشتباهات پم برد اسه .آیا ممت ان چآی ّاد ایم را اد چآی فردی بـهراحتم پـذیرفه؟
چآی فردی اگر به دنبال ح و حقیقه باشد ،بهمای اتهام بـه حـاف و سـعدی و فردوسـم و هنـه
دباندانان فارسمدبان ،پرسشها و اشکاالت س د را بر استادانش رضـه ممکآـد و اد آنهـا پاسـخ
مم س اهد؟ اما اگر به دنبال متهم کردن دانرنآدان باشد ،سؤاالت ابتدایم س د را ردیف و بـا سـیل
تهنه و افترا هنرا ممکآد؛ هنانگ نه که ظافر مسیحم ای را را برگزید اسه.
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[ ]9وی مد م ب د که اگر مؤلف قرآن بهمای س ر حند ،منالت فـ ق را گفتـه بـ د؛ باکنـال
استصار م لب را ادا کرد  ،در ی حال ،هنه محت ای س ر حند را گردآورد ب د و اد ضعف تألیف
و م الب داید رهایم یافته و اد قافیههای پسه ،مانآد رحیم و نسآعی ساره شد ب د.
/.مدسل انجیل[2] http://fa.wikipedia.org/
ً
[ ]9اپ کریفا در لغه به معآای مرک ش ،کاذب و پ شید اسه .اص الحا به کتابهـایم گفتـه
ممش د که دارای محت ای یه دی و مسیحم اسه؛ ولم استآاد آن به وحم بهشدت مرک ش اسـه؛
ادای رو برسم اد گرو های یه دیه ،کات لیک ،ارتدکس و پروتستان ،آنها را نینه شر م نامید انـد.
(دایرةالنعارف کتاب مقدس؛ ص .)869
[ ]1هد قدیم پس اد صدها سال اد بری به ی نانم ترمنه شد که چ ن بهوسیله هفتـاد نفـر اد
دانرنآدان یه دی ای ترمنه انجام شد ب د ،سبعیآیه نام گرفه .بعد اد ترمنه ،بی نسخه بـری و
ی نانم (سبعیآیه) تفاوت های فاحرم مراهد شد و ای م لب ابتدای استالف در هد قـدیم بـ د.
در سالهای بعدی برسم دانرنآدان یه دی در فلس ی گرد هم آمدند و بر ِ 91سفر ت اف کردنـد و
اد برســم اســفار ســبعیآیه روی گرداندنــد و نــام آن را «اپ کریفــا» نهادنــد .مســیحیان نخســتی در
امپرات ری روم ،نسخه سبعیآه را بهط ر کامل به کار ممگرفتآد .ای نسخه مای س د را در کلیسا بـاد
کرد و تا امرود کلیساهای کات لیک و ارتدوکس به ترمنه سبعیآه وفادار ماند اند .در قرن شـانزدهم،
پروتستان اپ کریفا را کآار گذاشته ،نسخه یه دی هد تی را که مرتنل بر  91کتاب ب د پذیرفتآـد
(ت ماس میرل؛ کالم مسیحم)81 :
[ ]1هنانگ نه که در هد تی کتابهایم وم د دارد کـه مـ رد اتفـاق یه دیـان یـا مسـیحیان
نیسه ،در هد مدید هم کتابهای غیررسنم دیادی وم د دارد که ادنظر کلیسا م رود شـد انـد.
ً
ای کتابها ندتا اد مجن مت ن اولیه و انامیلم هستآد که بعدها غیررسنم ا الم شدند .برسم
اد ای کتابها که به اپ کریفای هد مدید یا کتابهای معلـم هـد مدیـد شـهرت یافتـه اسـه،
بارتاند اد« :انجیل برانیان»« ،انجیل مصریان»« ،انجیل پ رس»« ،انجیل مرقیـ ن»« ،انجیـل
 67ت ماس»« ،انجیل فلیپس»« ،انجیل ک دکم» و «انجیل برنابا» .برسم اد نامههای اپ کریفـایم هـد
مدید هم بارتاند اد« :ا نال پ رس»« ،ا نال پـ لس»« ،ا نـال ی حآـا»« ،ا نـال ت مـاس»،
«مکاشفه س م ی حآای رس ل» و «رساله برنابا»( .رش :هنان.)19-11 :
[ ]7بادوخ (یآدسکه) اسپی نزا ( 9766-9798میالدی) فیلس ف مره ر هلآدی.
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سالدی ،صالا بدالفتاا ،اإلنتصـار للقـرآن ،تهافـه «فرقـان» متآبـ االمریکـان امـام
حقائ القرآن ،مؤسسط الفرمان للآرر 8221 ،م.
سراسانم ،ابراهیم ،االحتراد مفتریات حس االیجاد ،بمنا ،بمما :بمتا.
س یم ،سیداب القاسم ،البیان فم تفسیر القرآن ،م سسه احیاء آثار امام س یم ،قم9192 :
ق.
ــــــ ،نفحات اإل جاد فم رد الکتاب النسـنم حسـ اإلیجـاد ،دار النـؤرخ العربـم،
بیروت 9199 :ق.
ــــــ ،البیان فم تفسیر القرآن ،م سسط احیاء آثار امام س یم ،قم.9192 :
راوندی ،سعید ب هبط الله ،قصص االنبیـاء ،تحقیـ بـدالحلیم ـ ض الحلـم ،مکتبـط
العالمط النجلسم،قم 9192 :ق.
رشیدرضا ،محند ،تفسیر النآار ،الهی ط النصریه العلنط للکتاب ،قاهر  9112 :م.
رضانژاد ،زالدی « ،گزارشم اد یک کتاب :نقـد کتـاب الفرقـان الحـ » ،مجلـه اندیرـه
تقریب ،مجن مهانم تقریب مذاهب اسالمم ،تهران :ش  ،7بهار  9921ش.
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 .96رضایم اصفهانم ،محند لم ،ل م قرآنم ( 8ا جاد قرآن در لـ م طبیعـم و انسـانم)،
مرکز بی النلل ترمنه و نرر النص فم ،قم 9918 :ش.
 .92ــــــ ،پژوهرم پیرام ن ا جاد قرآن ،انترارات مبی  ،تهران.9929 :
 .91درکرــم ،بدرالــدی محنــد ب ـ بدالل ـه ،البرهــان فــم ل ـ م القــرآن ،تحقی ـ ی ســف
بدالرحن مر رم ،دارالنعرفط ،بیروت 9192 :ق.
 .82سبحانم ،معفر ،فروغ ابدیه ،دفتر تبلیغات اسالمم ،قم 9921 :ش.
 .89شادی ،محند ابراهیم ،ا جاد القرآن و مآهج البح ـ التنیـز ،مکتبـط مزیـرة الـ رد،
مدیآه مآ ر  8226 :م.
 .88صفم پ ر ،بدالرحیم ،مآتهم االرب فم لغط العرب ،چاپ اسالمیط ،تهران 9966 :ش.
 .89طباطبایم ،سید محندحسی  ،النیزان فم تفسیر القرآن ،دفتـر انترـارات اسـالمم ،قـم:
 9196ق.
 .81طبرسم (امی االسالم) ،فضل ب حس  ،مجن البیان فـم تفسـیر القـرآن ،دارالنعرفـط،
بیروت 9127 :ق.
 .81ناری ،لم ،ح ل ا جاد القرآن ،دارالثقافیه العربیه ،قاهرة 9179 :م.
 .87فراهیدی ،سلیل ب احند ،کتاب العی  ،مآر رات دارالهجرة ،قم 9192 :ق
 .86ق ب الراوندی ،سعید ب بدالله ،مل های ا جاد معص می  ،بمتا.
 .82مجلسم ،محندباقر ،بحاراألن ار ،دار احیاء التراال العربم ،بیروت 9121 :ق.
 .81محندی ،محند لم ،ا جاد قرآن با گرایش شبهه پژوهم ،انترـارات پژوهرـاا لـ م و
فرهآ اسالمم ،قم 9911 :ش.
 .92ــــــ ،ا جاد قرآن با گرایش شبهه پژوهـم ،قـم :انترـارات پژوهرـاا لـ م و فرهآـ
اسالمم 9917 ،ش.
 .99معرفه ،محندهادی ،التنهید فم ل م القرآن ،م سسه فرهآام انتراراتم التنهیـد ،قـم:
 9922ش.
 .98مکارم شیرادی ،ناصر و دیاران؛ تفسیر نن نه ،دارالکتب االسالمیه ،تهران 9961 :ش.
 .99مالح یش ،بدالقادر ،بیان النعانم ،م بعط الررقم ،دمر  9928 :ق.
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