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 .ثبات اعجاز قرآن از آن استفاده می کنند ا از جمله آیاتی که مسلمانان برای

 در تفسیر نمونه درشأن نزول این آیه می گوید: 

ه می آمد به سررزمین جحفر" مدینه"به سوی" مکه"امبر)ص( به قصد هجرت ازهنگامی که پی

افتاد، شهری که حرم امرن دردا  "مکه"فاصله چندان زیادی از مکه ندارد، به یاد موطنش هک

که قلب و جان پیامبر با آن پیوند ناگستنی داشت در آنجا اسرت، آثرار ایرن است و دانه کعبه 

بود در چهره مبارکش نمایان گشت، در اینجا پیک وحی دردا  شوق که با تاثر و اندوه آمیخته

جبرئیل نازل شد و پرسید آیا به راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمرود: آری، 

إِنَّ الَّرِِ  فررررضر عرلریَرکر الَقءررََرانر جبرئیل عرض کرد: دداوند این پیام را برای تو فرسرتاده: 

آن کس که این قرآن را بر تو فرض کرده است تو را به سررزمین اصرلیت "دٍ مرعرا لرررادُّكر إِلىر

"،"  تفسرریر قرطبرری"،" تفسرریر کبیررر فخررر رازی "،" مجمررا البیرران"»"بررازمی گردانررد

و می دانیم این وعده بزرگ سررانجام تحقری یافرت و پیرامبر « و تفاسیر دیگر" میزانالتفسیر

و قدرت و عظمت فراوان به مکره بازگشرت، و حررم اسالم )ص( پیروزمندانه با ارتشی نیرومند 

 امن ددا بدون جنگ و دونریزی به او تسلیم شد.

ا بنابر این آیه فوق یکی از پیشگوییهای اعجاز آمیز قرآن است که چنین دبری را به طور قطر

تحقی یافت. حرال بایرد مرورد بررسری  هم یو بعد از مدت و بدون هیچ قید و شرط بیان کرد

 که آیا این آیه می تواند یک پیشگوئی باشد یا دیر؟ قرار دهیم 

تمسک به این آیره بررای اثبرات اعجراز قررآن   البته اگر ثابت شد که این آیه پیشگوئی است

متوقف براین است که چنین پیشگوئی هائی از غیر پیامبر سر نمی زنرد و کرس دیگرری نمری 

د بررسری قررار گیررد و در اینجرا تواند پیشگوئی کند . این مطالب در جای دودش باید مور

 بحث ما راجا به همان مطلبی است که آیا این آیه پیشگوئی هست یا نه ؟ 

 از طریی آیه ی فوق: پیشگوییاشکاالت وارده به اثبات 

اشکال اول :استفاده پیشگوئی از آیه فوق مستلزم این است که مراد از )معاد( در آیه، مکه باشد 

 سط تفسیر آیه ی فوق می گوید: امونه در اودر حالی که همان تفسیر ن

بازگشرت بره ین احتماالت دیگری در کلمه ی معاد داده اند که منظور از معاد، جمعی از مفسر

حیات پس از مرگ یا سرزمین محشر یا دود مرگ یا مقام شفاعت کبری یا بهشرت و یرا بیرت 

ور مرَن هءور  أرعَلرمء مرن جراَر ِبالهَُءدر  مرعراٍد  قءل رَّبىِّ إِنَّ الَِِّ  فرررضر عرلریَکر اَلقءرََرانر لرررادُّكر ِإلىر

 قصص( 58)فىِ ضرلرالٍ مُّبِین

مان(کسی که قرآن را بر تو فرض و حتمی کرد،همانا تو را سوی وعده گاهی بی گمان)ه

بازگرداننده است .بگو:))پروردگارم بهتر می داند چه کسی با هدایت آمده و چه کسی 

 در گمراهی آشکارگری است.
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ی معراد اتفراق نظرر  ین در تفسریر کلمرهپس مشاهده می شود که دود مفسررالمقدس است . 

از  د دیگرر نمری شرودمکه اشتباه باشد و وقتی اشتباه ش به پس ممکن است تفسیر کلمهدارند. ن

 و پیشگوئی را نتیجه گرفت.  این طریی اعجاز

تالف نظرر هسرت در ایرن آیره ادرجواب به اشکال اول: درست است که راجا به کلمه معاد 

کره گرفتره انرد و حتری گروهری از را به معنری مین در این آیه، معاد ولکن قول مشهور مفسر

استدالالتی برای اثبرات اینکره مرراد از  )آقای صادقی تهرانی(ین مثل مفسر تفسیرالفرقانمفسر

مثالً در معاد در اینجا مکه است آورده و نظریات مخالف را هم نوعاً برا دلیرل رد کررده اسرت.

کره پیرامبر را بره آن برگردانرد و  مگر مرگی در کار بوده استمورد رد مرگ گفته است که 

 .که با آن ددا بر پیامبر منت نهد اصالً مگر موت چیزی است 

بره کلمرم معراد، مکره ین قرآن در اینجا نسبت مطلب مسلم است که قول مشهور مفسر پس این

ی را هم در کنار آن بگِاریم احتمرال افرزایش مری شان نزول و واقعم تاریخاست و اگر آن 

هم باالدره احتمال صحّت  بقیم اقوال از معاد مکه است . ولی با همم این گفته ها  مراد کهیابد

)اگر چه احتمال اینکه مراد از)معاد( مکه باشد بیشتر است درنتیجه پیشرگوئی ایرن آیره می رود

هم احتمال می شود اگر چه احتمالش زیاد است . پس می توان بعنوان یک موید برای اعجاز 

نظریه ای دارنرد و آن ین قرآن در اینجا بعضی از مفسر  نگاه کرد نه  دلیل . (قرآن به این آیه 

اینکه اگر از آیه ای از قرآن چند معنی برداشت شد و همم آنهرا قابرل قبرول باشرد و برا هرم 

یم همم این معانی در این آیه نهفته است. در نتیجره یرک آیره یتضادی نداشته باشند ما می گو

). و گروهری از علمرای اسرالم از معنی صحیح داشته باشرد 01حتی  ممکن است در آن واحد

همین مطالب می دواهند اعجاز قرآن را نتیجه بگیرند که در جای دود بایرد مرورد بررسری 

طبی این حرف باز اشکالی در مورد پیشگوئی به آیه وارد نیسرت چرون براالدره   قرار گیرد. (

است که بدانید ازیک مفسر، مثل ابن عباس چند  و جالب معنی )مکه( در کلمم معاد نهفته است

هم معنی مکه نقل شده و هم معنی دیگری . )رجوع شود به  ،معنی نقل شده یعنی از ابن عباس

 تفسیر جاما البیان (

آیره بکنرد و بگویرد پیرامبر  گوئی درپیشر وجودبه  ن با این حرف ممکن است کسی اشکاللک 

ی را زد ولی صراحتاً اسم مکه را نیاورد ترا در صرورت اسالم در حین دروج از مکه چنین حرف

عدم برگشت به مکه آن جمله جای توجیه داشته باشد و اشتباه درنیاید. یعنری اگرر محمرد در 

برنگشت می تواند این جمله را توجیه کند که مراد من از معراد کره مکره نبروده آینده به مکه 

این کلمره را  نرسیده که دودش دبری محمد بلکه معاد روز قیامت بوده است و ظاهراً هم از

و این  هم شاید از زرنگی محمد بوده است که بعضراً آیرات را درودش توضریح  توضیح دهد

 است.  هنمی داد
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جوابی که ممکن است یک شخص مسلمان باین اشکال بدهد این است که مردم آن زمران از 

واال  ن برای پیشگوئی کرافی اسرت.و دیگر همیکلمم معاد همگی الاقل مکه را می فهمیده اند 

واقعاً اگر نمی فهمیدند، می آمدند و از پیامبر می پرسیدند . و ما ازطرفی روایراتی از مفسررین 

لکن این حرف ظاهراً نسبت بره همرم مرردم  آن زمان داریم که معاد رابه مکه تفسیرکرده اند.

حابه و مفسررین آن زمران که در تفسیر معاد از ص صادق نیست چون بالخصوص بعضی روایاتی

یان( البته رسیده معاد رابه غیر مکه تفسیر کرده اند )در این رابطه رجوع شود به تفسیر جاما الب

تنها معنری آن )دقرت شرود(  ،نهو یکی از معانی معاد بوده باشد ممکن است مراد آن احادیث 

مکه محقری شرد ولری بهرحال محمد یک زمانی به مکه بازگشت و این آیه طبی تفسیر معاد به 

نیست بلکه  %011اینکه ما بیاییم واز آیه استفاده اعجاز و پیشگوئی کنیم ظاهراً طبی اشکال فوق 

ین احتمرال زیرادی جه به نقل تاریخ و قول مشرهور مفسرراحتمال است اگر چه احتمال با تو

 است و واقعاً هم احتمال زیادی است.  

است در حالی که طبی شأن نزول گفته شده ایرن رمکی ورسورۀ قصص از جمله سء اشکال دوم:

 آیه در مکه نازل نشده است.

معیار در مکی و مدنی بودن سوره ها و آیات متفاوت است. قولی که مورد  جواب این اشکال:

قبول بعضی از مفسرین است این است که آن آیاتی که قبل از هجرت به مدینره نرازل شرده 

وآن آیاتی که بعد از هجرت بره مدینره نرازل  شده باشدمکی است هر چند در غیر مکه نازل 

شده مدنی است هر چند در غیر مدینه نازل شده باشد. حال آیا زمان نزول این آیه مصرداق 

) بستگی دارد ابتدای هجرت را ورود قبل از هجرت است یا نه؟ هر دو احتمال در اینجا هست

مکی است نه مدنی. وحتی  ه اند این آیه نهو حتی بعضی گفت به مدینه بگیریم یا دروج از مکّه(

ین اهل سنت مثل صاحب تفسیر روح المعانی و صراحب تفسریر التمدیرد والتنرویر بعضی مفسر

هجررت را شرروع نکررده برود گفته اند این آیه زمانی نازل شد که پیامبر در مکّه بود و هنوز 

و دیگرری برگشرت، چرون پیشگوئی را استفاده کرده اند: یکری درروج  2وبعد، از این حرف 

وقتی بازگشت گفته شده، الزمه اش دروج هم هست  وطبی این حررف دیگرر اشرکال مکری 

آمده است که این آیره  030تازه در کتاب شرف النبی ص  بودن سورۀ قصص پیش نمی آید.

 در مدینه بر پیغمبر نازل شد.

مری نبه اصل پیشگوئی و امّا در آدر این جواب می گوییم مکی و مدنی بودن این آیه ضرری 

زند، این آیه هرجا می دواهد نازل شده باشد همین که پیشگوئی در آن نهفتره اسرت کرافی 

 است.



 4 

استفادۀ پیشگوئی از آیه مستلزم این است که چنین پیشگوئی ای راحرت نباشرد.  اشکال سوم :

کّره برمری ممکن است کسی بگوید پیامبر به راحتی این احتمال را می داده که در آینده به م

 گردد.

با توجه به شرائط مکّه در زمان نزول این آیه این احتمال دیلی بعیرد بره  جواب این اشکال :

رت می کنرد نظر می رسد چون پیامبر اصالً به داطر وجود مشرکان و کفار در مکّه از آنجا هج

دارد تحت والیت همان مشرکان و کفار بوده و محمرد از تررس آنهرا  و در آن زمان هم مکّه

انجام داده  را چنین پیشگوئیچگونه چنین کسی در چنین فضائی  مکّه را ترك می کند. حال

 است.

عالوه براینکه در این آیه پیشگوئی دیگری هم هست و آن پیشرگوئی زنرده مانردن پیرامبر ترا 

بازگشت به مکّه است و این پیشگوئی هم به این راحتی نبوده چون در آن شرائط کفار دنبرال 

و احتمال کشته شدن پیامبر وجود داشته است و باز چنین پیشرگوئی ای بره  بودندپیامبر کشتن

 نیست. یاین راحت

 البته این زنده ماندن، الزمم پیشگوئی بازگشت به مکّه است و اال صراحت ندارد.

ایرن اشرکال را وادار کنرد کره پیرامبر ایرن  پیرامبر به پیشگوئی زنده ماندنممکن است کسی 

می شود و پیشرگوئی  ا انجام داد وبا دود گفت اگر من زنده ماندم که دیلی دوبپیشگوئی ر

و مردم  بیشتری را به دود جِب می کنم و اگر هرم مءرردم کره درمی آید من درست از آب 

مءردم. من برای دنیایم می دواهم طرفدار داشته باشم وبرای دنیا دنبال مقامم، اگر مءرردم کره 

 گیرد :بمورد توجه قرار  باید به این اشکال چند مطلبدیگر مرده ام. در جواب 

بازگشت بره قبول دارد پیشگوئی زنده ماندن الزمم پیشگوئی  . هم چنانکه دود اشکال کننده0

مکه است و هیچ صراحتی ندارد بنابراین بحث پیشگوئی ابتداًَ روی بازگشت به مکه مری رود 

 اشرکال کننردهازگشت به مکره شراید حررف یامبر قبل از بنه زنده ماندن و در صورت مرگ پ

درست دربیاید که پیامبر با دود گفت اگر مءردم که مءردم ولی پیامبر باید فکر این را هرم مری 

کرد که شاید هم نمیرد ودر نتیجه مردم از او توقا بازگشت به مکه را دارند. پیرامبر کره فقرط 

ین اشرکالی کررده بلکره در ابتردا چنر اشکال کنندهزنده ماندنش را پیش بینی نکرده بود که 

بازگشت به مکه را پیش بینی کرده بود. بنابراین پیامبر اگر می دواسته پیش بینی کند باید فکر 

این که زنده می ماند ودر نتیجه طبی پیش گوئی اش باید به مکّه برگردد را هم بکند. بنابراین 

گفت اگر من زنده ماندم که دیلی در کالمش آورده است )پیامبر با دود  اشکال کنندهاینکه 

دوب می شود و پیش گوئی من درست از آب در می آید و مردم بیشتری را به درود جرِب 

 پیش گوئی بازگشت به مکه هم هست. )دقت شود( محقی شدناین حرف متوقف بر  می کنم(
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ته مری . اگر پیامبر اسالم پیامبر دورغ گوئی هم باشد و لکن از زندگی او این مطلرب برداشر2

شود که او نمی دواسته حتّی بعد از مرگش هم نقطه ضعفی که اصرل نبروت او را زیرر سر ال 

ور َرادرررِینر از دود بر جای بگِارد. پیامبری که در قرآنش در سورۀ جمعره مری گویرد :ببرد 

وث شرده هرم مبعر مری آینرد )پیامبر اسالم بر افراد دیگری که در آینرده مِنهَُءمَ لرمَّا یرلَحرقءواَ بهُِِم

است( بنابراین باید فکربعد از مرگش را هم بکند چون ادعا کرده است که انسانهای آینده هم 

که می گوید )پیامبر گفت: اگر مءردم کره  اشکال کنندهباید مسلمان شوند.بنابراین، این جملم 

ی دارد مءردم( این مطلب ظاهراً از زندگیِ پیامبر برنمی آید و واقعاً پیامبری کره چنرین ادعرائ

و  ش دقرت کنرد ترا تناقصری برین ادعاهراحتّی اگر دروغین هم باشد دیلی باید در حرفهرای

 حرفهایش پیش نیاید.

ممکن کسی بگوید پیامبر این آیه را بعد از بازگشت به مکّه برای مرردم بیران  اشکال چهارم :

بیشرتر مرردم را کره کرد. به این صورت که بعد از اینکه پیامبر دوباره به مکّه بازگشت بررای این

بیایم و بره  فریب دادنوآنها را به دود جِب کند با دود گفت دوب است برای  فریب دهد

چنرین پیرامی از طررف دردا تم از مکّه دارج می شدم جبرئیل آنها بگویم من موقعی که داش

بررای برای من آورده بنابراین طبی این اشکال اینکه پیامبر این آیه را قبل از بازگشت به مکّه 

از طرفی هم مشهور است که پیامبر دود گاهی می گفت  مردم بازگو کرده باشد معلوم نیست.

برود، بنرابراین هریچ این آیه را در بین فالن سوره قرار دهید یعنی این کار دست دود پیامبر 

بعید نیست که پیامبر پس از بازگشت به مکّه به کاتبین وحی دستور داده باشد که ایرن آیره را 

 در بین سورۀ قصص که مکّی است قرار دهید.

 در جواب به این اشکال باید موارد زیر مورد دقت قرار گیرد : جواب به اشکال چهارم :

اشکال باال آمده تنها احتمرال اسرت و اصرالً قابرل اثبرات  . اوالً باید بگوییم که مطلبی که در0

و اگرر بشرود در نقلهرای تراریخی چنرین  است که به ما رسیدهنیست و مخالف با نقل تاریخی 

احتماالتی را آورد در هر تاریخی می شود چنین احتمراالتی را وارد کررد و در نتیجره تمرام 

 کرد. %011نمی توان اعتماد نقلهای تاریخی مشکوك می شوند و به هیچ تاریخی 

البته این را هم بگویم که این احتمال هرچند هم کم باشدولی باالدره چنین احتمالی هسرت 

 اگرچه این احتمال توسط مواردِ بعدی که ذکر دواهد شد دیلی بعید به نظر می رسد.

ایرن  . اگر فرضی که در احتمال باال گفته شد صحیح باشد و پیامبر بررای گرول زدن مرردم2

حرف را گفته باشد آیا بهتر نبود به جای لفظ معاد، لفظ مکّه را می آورد تا دیگر هیچ شبهه ای 

 روی کلمم معاد نباشد ودر نتیجه از این آیه بهتر بتوان پیشگوئی را استفاده کرد.

دبری داشرته باشریم کره بره  ته شد صحیح باشد باید ما روایت یا. اگر احتمالی که در باال گف3

وقتی ما در  ن کیفیت از صحابه به ما رسیده باشد که مثالً از یکی از صحابه رسیده باشد کههمی
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ی که داشتم از مکّه دارج می شردم جبرئیرل نرازل شرد زمان مکّه  بودیم پیامبر به ما گفت: من

 یعنی باید دبری به ما رسیده باشد که از آن فهمیرده شرود کره  وآیه فوق را بر من نازل کرد.

به مکّه برای مرردم بیران سورۀ قصص بعد از ورود پیامبر اسالم  58شأن نزولی برای آیه چنین 

شده است ولکن چنین دبری نداریم. البته ممکن است کسی به این جواب اشرکال کنرد کره 

مرن بعرد از  که جوری این دبر را نقل کنید که آینده گان نفهمند پیامبر دود به صحابه گفت

پیامبر می دانست که مردم زمران درودش چون  را برای شما گفته ام! که این مطلبورود به م

می کنند. مردم ساده ای که نمری گِاشرتند آب وضروی پیرامبر روی زمرین حرفش را قبول 

بریزد مسلماً براحتی این حرف را از پیامبر قبول می کردند ولی پیامبر نگرران برود کره مرردم 

زده است از او قبول نکنند در نتیجره بره روایران و  از ورود به مکهآینده این حرف را که بعد 

صحابه گفت جوری  این مطلب را نقل کنید که مردم آینده هم قبول کنند و به همین دلیرل 

است که دبری نداریم که در آن بیان شده باشد که پیامبر بعد از ورود به مکه ایرن مطلرب را 

ر پیرامبر قصرد چنرین کارهرایی را داشرت که البته باید بگوییم که اگربرای مردم بازگو کرد. 

 موارد شبهه آمیزتری در تاریخ اسالم وجود دارد که باید دستور به حِف آنها می داد .

. احتمالی که در اشکال چهارم گفته شد در ذهن ما این سوال را ایجاد مری کنرد کره چررا 4

ه سوال کنرد: ای پیرامبر امبر بعد از ورود به مکه این قضیه را بازگو کرد کسی نیامد کوقتی پی

ایرن مطلرب را  و اینرکچرا این آیه را قبل از ورود به مکه در همان مدینه برای مردم نگفتی 

برای ما می گوئی؟ این سوال واقعاً به پیامبر در صورت وجود احتمال ذکر شرده وارد برود از 

م در ابرالغ وحری طرفی هم ما از تاریخ پیامبر اسالم موردی این چنین نداریم که پیامبر اسرال

 ای این قدر فاصله بیندازد. 

. این احتمال که در اشکال چهارم گفته شد ممکن است در بقیم پیشگوئی هرای پیغمبرر هرم 8

آن وقروع وارد باشد در حالی که در بعضی از آن پیشگوئی ها مسلم است که محمرد قبرل از 

کره مسرلم  بنابراین در مرواردی (.مثل پیشگوئی غلبم روم)را انجام داده است  اتفاق پیشگویی

 به موارد مسلم کرد.  نیست شاید بتوان استناد

که یکی از علمرای پاکسرتان اسرت کتراب به نام سید ابوعلی ما دودی  یشخص :اشکال پنجم 

بازگشرتن  در این کتاب ایشان پیشگوئی آیه راجا بره  ن دارد.تفسیری دارد به نام تفهیم القرآ

فهریم القررآن در ذیرل آیرم سرورۀ بول نردارد . اینرک مرتن تفسریر تپیغمبر اسالم به مکه را ق

بردی مفسرین معاد را مکه گرفته اند که ظاهر امر این نیست و آنها می گوینرد نرزول قصص:))

برسرولش  را این آیه در هنگام هجرت به مدینه بوده و ددا در اینجا وعدۀ بازگشرت بره مکره

این آیات در زمان هجرت به حبشره نرازل شرده و داده است اما بنابر مدارك دادلی و سنّت 

پرس چررا در  زمان هجرت به مدینه نازل شرده اسرت این آیات سالها بعد در بگوییماینکه اگر
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ذکر برگشت رسرول بره دون هیچ ربطی بیان شده؟ تازه در این متن ب آن هم این قالب متنی

 85)دهد پاسخی بره عرِر کرافرانمکه بسیار بی ربط به نظر می رسد زیرا اگر آیه این معنا را ب

کره بردون  نخواهد بود بلکه تازه عِر آنها را قوی تر هم می کند و به این معنامی بود قصص(

ادرراج دواهرد  چیزی که شما مردم مکه می گویید صحیح است که محمد از این شرهرشک 

 . و ما او را سرانجام باز می گردانیمشد اما برای همیشه تبعید نخواهد بود 

حدیث معروفی که توسط بخاری و نسائی وسایر راویان از ابن عباس نقل شده در واقا نظرر و 

حال معنی صحیح آیره ایرن نیست که از پیامبررسیده باشد.ابن عباس است و حدیثی  یشخص

 چنین است.

معاد یعنی محل بازگشت، کاربرد آن به عنوان عام به معنای موقعیت واال و مقام اسرت. بردری 

و  نبایرد محردود کررد بهشت زده اند اما دلیلی برای این محدود کردن نیست . معنا راآنرا به 

سرورۀ  85در آیرم  کره کفرار مکره سخنجهان عمومیت داد. در  دوقول ددا را می توان به 

ای محمد آیا می دواهی ما را هم به همراه درودت  که نده آنها معترفانه گفته بودقصص آمد

برای ما سرخت ینت را قبول کنیم زندگی در عربستان دبپیوندیم و  بدبخت کنی. اگر ما به تو

رسراندن قررآن بره  می شود. در پاسخ این گفته ها ددا به پیامبرش می گوید ددائی که برارِ

دیگران را بر دوش تو گِاشت تو را نابود نمی کند وتو را به جائی می رساند که تصرور آنررا 

ینده حتی در ایرن جهران دردا تسرلط ترو را بره کرل هم نمی توانند بکنند و در چند سال آ

محقی می کند و این در تاریخ عرب بی سابقه بوده که مردمی بتواند برر کرل قبائرل عربستان 

  ((بلکه تسلط مِهبی هم بود. هبودا کند و این نه تنها تسلط سیاسی تسلط پید

بیران شرده ،  اشکال پنجم در اصل اشکال نیست چون طبی گفتره هرای :جواب اشکال پنجم

تفسیر دیگری برای آیه است و در اصل پیشگوئی با قول مشهور مفسرین مشرترك اسرت حتری 

پیشگوئی ای که طبی این تفسیر از آیه برداشت می شود بمراتب سخت تر اسرت از پیشرگوئی 

ای که قول مشهور بیان می کند. )دقت شود(بنابراین طبی ایرن تفسریر نیرز پیشرگوئی وجرود 

 مواردی در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد: دارد. البته 

این آیه در زمان هجرت به حبشه نازل شده، ما سرندی در ایرن  اینکه این مفسر گفته است -0

 .و دود نیز سندی ذکر نمی کند رابطه نیافتیم

)رابطه ابتدای آیه با انتهای آن که در رابطم با نحوۀ ارتباط آیه اشکالی داشتباز این مفسر  -2

 که ما از تفسیر المیزان بیان این ارتباط را می آوریم: حث پیشگویی است(ب

اما آنچه که دقت در سیاق آیات سوره به دست می دهد. این است که: آیه شرریفه تصرریحی 

باشد به آنچه که داستان مزبور در اول سوره به آن اشاره می کررد، و آیرات بعرد از آن هرم 

اول سوره، داستان بنری اسررائیل و موسری)ع( را نقرل  موید آن است.چون ددای تعالی در
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کرد، و مفصل بیان داشت که چه منت ها بر آنان نهاد، امنیت، سالمتی، عزت و تمکن بره آنران 

داد، بعد از آن که ذلیل وزبون دست آل فرعون بودند، و فرعونیان پسرانشان را می کشتند، و 

 زنانشان را زنده می گِاشتند. 

به داللت التزامی داللت می کند بر اینکه می دواهد به همه مومنین و عرده ای و این داستان 

جمیل دهد، که به زودی از فتنه ها و شدائد و عسرتی که گرفتارش هستند نجاتشان می دهرد، 

را بر همه ادیان تقدیم وبرتری می بخشد ، و آنان را بعرد از آنکره در زمرین جرایی و دینشان 

می دهد، واین داللت التزامی را مطلا سوره نیز تایید مری کنرد.آن  نداشتند، در زمین مکنت

گاه بعد از آنکه ازنقل داستان مِکور فارغ شد، فرمود: حکمت واجب می کنرد کترابی نرازل 

شود، تا هم مردم را به سوی حی راهنما و تِکر باشد و هم اتمام حجت باشد، تا به وسریله آن 

د، هم چنان که چنین کتابی بر موسی نازل کرد، البتره کتاب، دود را از عِاب ددا حفظ کنن

بعد آنکه قرون اولی و نسل های گِشته را هالك سادته بود، و هم چنان که کتابی برر پیرامبر 

نازل کرد، هر چند که مردم او را از باب عنادی که با حی داشتند تکِیب کردند، و دنیا را بر 

ای را امیدوار می سازد، کره دردای تعرالی بره  آدرت ترجیح دادند. و این سیاق هر شنونده

بیان می کند در چنین زمینه  زودی آنچه راکه به اشاره و به داللت التزامی می فهماند. صریحاً

مرعررادٍ   إِنَّ الَِِّ  فرررضر عرلریَکر الَقءرََرانر لرررادُّكر إِلرىر "که ددای تعالی می فرماید:ای اگر بشنود 

 رش برود، مخصوصراًین وعده جمیلی است که منتظرد ، که منظور همبدون درنگ می فهمن "

هم که تورات را به قررآن  که در اولش فرمود: آن کسی که قرآن را بر تو واجب کرده ، قبالً

ورات آورده برود، ترا تشبیه کرده بود، و نجات دادن بنی اسرائیل را هرم قبرل از فرسرتادن تر

و وارثران رائیل با ادِ به آن و عمرل بره آن امامران ول تورات باشد، و بنی اسمقدمه برای نز

باشند. پس در نتیجه معنای آیه این می شود: آن کسی که قرآن را بر ترو واجرب کررد ترا برر 

مردم  بخوانی و ابالغ کنی و دستوراتش را به کار بندی به زودی ترو را بره آن محلری برمری 

ورات را بر موسی نرازل هم چنان که تعود باشد و آنجا معادت شود  نتگرداند که این برگشت

قدر و منزلت دودش و قومش را باال برد. و معلوم است کره رسرول دردا  ،ول آنکرد و با نز

)ص( قبال در مکه بود، مکه ای که در آن همه گونه شدائد و فتنه ها را دید ، آن گاه مهاجرت 

الی کره پایره هرای کرد و سپس بدانجا برگشت ، در حالی که فتح و فیرروزی داشرت ودر حر

کان ملتش مستحکم شده بود ، بت های مکه را بشکسرت ، و بنیران شررك را محکم، و ار دینش

ویران سادت، مومنین وارث آن سرزمین شدند، در حالی که از آنجا باذلت و دواری بیررون 

 گشته بودند.
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ند، و بفهماند ه آورد، برای این است که به عظمت این عود اشاره کرا نکر "معاد"و اگر کلمه 

که این برگشتن قابل قیاس به بودن قبلی اش در مکه نیست و تاریخ هم ایرن معنرا را تصردیی 

  می کند.

ی بتازه در این متن ذکر بازگشت رسول بره مکره بسریار )گفته است : ابوعلی مادودیاینکه  .3

ت که ایرن مفسرر ( به این صورت نیساشکال پنجم الی آدر ) (ربط به نظر می رسد زیرا اگر ....

مبنری برر اینکره پیرامبر درود بیان شده عِر کفار  58بیان کرده است . این مطلبی که در آیم 

قوی تر نمری را  بیرون رفتن دود را قبول دارد پس دیگر ما برای بیرون کردن او عِر داریم

ه آمدن )معاد( می تروان ( و همچنین از نکرإِنَّ الَِِّ  فرررضر عرلریَکر الَقءرََرانرکند زیرا از عبارت )

ار سورۀ قصص غیراز بازگشتی است که کف 58برداشت کرد که این بازگشت به مکه از نظر آیم 

مکه انتظار آن را می کشیدند. عالوه بر اینکه اصل این مطلب یعنی اینکره درود کفرار انتظرار 

 ظاهراً مسلم نیست .  است بازگشت محمد به مکه را داشته

 می شود.  برداشت حرف این مفسر صحیح باشد باز هم از آن پیشگوئی. بهر حال اگر هم 4

 

نمری  آیه از این این است کهبا توجه به تمام مطالب گفته شده سوره قصص  58نتیجه : از آیم 

م یرد مری تروان از ایرن آیره  عنوان نتیجه گرفت ولی به  %011قرآن را به طور  اعجاز توان

 ن آیه پیشگوئی بوده باشد دیلی زیاد است .البته همچنراناستفاده کرد چون احتمال اینکه ای

که در صدر بحث گفته شد استفادۀ اعجاز قرآن از این پیشگوئی در صورت اثبات ، متوقف برر 

این است که کس دیگری نمی تواند پیشگوئی کند که این مطلب باید در جرای درود مرورد 

 بررسی قرار گیرد. 

 

 

 

 


