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Abstract:  
Some of the verses of the Qur'an describe the resurrection and its events, 
including the status of criminals in the resurrection. In the meantime, verses 
make it clear that interrogation and questioning of criminals and their actions 
are required, and emphasizes that questioning of the general public - including 
sinners - and even reports of divine messengers and some of them, on the lack 
of questioning of criminals and their criminal actions signify. Hence, between 
the implications of these two categories of verses, inconsistency and 
inconsistency have emerged. The commentators of the Holy Qur'an have tried 
to correct the above contradiction by explaining the verses correctly and based 
on their effort and explanation of the factors that caused the illusion of 
disagreement between the two categories of verses, disregard for the location 
of the question, dispute over the question. In the verses, ignoring the 
conditions of contradiction between the two statements and ultimately 
ignoring the rules of interpretation. The efforts of the commentators of the 
Holy Quran to resolve the inconsistencies of these two verses, although 
blessed and open, are dispersed on the one hand, and all the answers have not 
been gathered together, and on the other hand have not eliminated all 
ambiguities and bugs. The present study seeks to answer its representations 
by examining the verses concerned and by applying the rules of interpretation, 
the number of questions, the negation of the real question, and the proof of the 
virtual question, as well as the expression of the plurality of the hereafter. This 
article discusses the verses of the sinner's question first and then the 
contradictory verses. The method of data collection in this research is by 
library study and its approach is analytical and critical. The findings of the 
study invalidate the contradiction between these two categories of verses. 
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 در قرآن كريم نمايي آيات پرسمان گناهكارانتناقض

  
 09/05/8913تاريخ پذيرش:       05/12/7913تاريخ دريافت:         نژاد يفرهاد محمد

  .است بوده گانروز نزد نويسند 25صالح به مدت مقاله براي ا        **ياصفهان يرضائ يمحمد عل

  ***ارلويآقا نيحس

  

  
  چكيده

مجرمان در قيامت  به توصيف قيامت و رويدادهاي آن از جمله وضع كريم بخشي از آيات قرآن
و به  انگارداين ميان، آياتي استنطاق و پرسش از مجرمان و اعمالشان را حتمي مياز  .پردازدمي

اي دهد و پارهالهي را گزارش مي گناهكاران و حتي فرستادگان، تأكيد، پرسش از عموم مردم
رو، بين دالالت از اين .شان داللت داردديگر از آن، بر عدم پرسش از مجرمان و افعال مجرمانه

مفسران قرآن كريم  .پديدار شده است) (ظاهري ه از آيات، ناسازگاري و تناقضدست اين دو
مكاني  عدم توجه به موقعيت .آيات، تناقض ياد شده را مرتفع سازند اند با تبيين درستكوشيده

توجه نداشتن به شرائط تناقض بين دو گزاره و  پرسش، اختالف موضوع پرسش در آيات،
 هايي است كه به اين تناقض ظاهري داده شدهاز جمله پاسخ تفسير به قواعد نهايتاً عدم توجه

آيات پرسمان  شناسيو گونه كوشد با بررسي آيات مورد نظرپژوهش حاضر مي .است
پرسش حقيقي و اثبات  ها، نفياز قواعد تفسير، تعدد پرسش يمندبهره، ضمن گناهكاران

 هاينماييبه تناقض را تبيين نموده و  هاي مجازي و نيز بيان تعدد مواقف در آخرتپرسش
  .ي مستدّل ارائه كندپاسخ اين دسته آيات قرآني،

  واژگان كليدي
    .تناقضگناهكاران،  پرسش، ،قيامت، كريم قرآن
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  طرح مسئله
ها به تمام دانش هاي كالم و ويژه متكلمي است كه ياها و كاستيگويي از آفتتناقض و چند گونه

آيد، گويي دچار ميمنافعي به نقض احاطه ندارد، يا خود خواسته و براي مصالح ياها و معاني واژه
اي كريم كه كالم خداوند حكيم است و در بازه امّا قرآن .شوديا در سخن و رأي دچار تغيير مي

يك از اين شرايط نازل شده است دربردارنده هيچ از زمان طوالني و به تدريج و به اقتضاي
گويي در آن پذيرفته نخواهد بود، گونه تناقضو لذا هيچ گويي نيستهاي نقضنگيزهها يا اريشه

گونه اعوجاج و ناسازگاري دور بشري نيست از هر يا فرآورده بنابراين قرآن كريم كه مكتوب
هاي غير وحياني و از ناحيه منطق قرآن، اگر اين كتاب، در بردارنده گزاره مبتني بر .خواهد بود
 .بود، اختالفات فراواني در آن قابل رهگيري بود غير خدا

ي بشري ايده نمابا اين حال، برخي با گزينش و نگاه ظاهرگرايانه، و با يافتن موارد تناقض
هم قرار دادن دو دسته از  به عنوان نمونه دكتر سها با در كنار .كنندبودن اين كالم را پر رنگ مي

دارد، به تناقض در قرآن رأي  ديگري بر عدم آن داللتآيات كه يكي بر پرسش از مجرمان و 
آيات از  كه ناسازگاري محتوايي بين برخي مضامينحال آن ).787، ص1393سها، ( داده است

روشني و شفافيت،  باشد كه در عينيك سو به خاطر اسلوب ويژه قرآن در بيان مقاصد خود مي
نما به دليل موارد تناقض وي ديگر بسياري ازهاي بياني اسلوبي مركب دارد، از ساز نظر شيوه

حال اين مدعيان به عنوان نمونه  با اين .هاي سخن استتوجهي به تفاوت شرايط و موقعيتبي
رويدادهاي آن از جمله پرسش از مجرمان  معتقدند بين دو دسته از آياتي كه در توصيف قيامت و

كند، يا آياتي كه گفتگوي مجرمان با را نفي ميمجرمان  انگارد با آياتي كه پرسش ازرا محتوم مي
گفتگو و پرسش بين مجرمان داللت دارد و نيز  و آياتي كه بر كننديكديگر و همپرسي را نفي مي
با آيات مثبت عذرخواهي گناهكاران تناقض و ناسازگاري وجود  آيات نافي عذرخواهي مجرمان

  .دارد
تبيين  داند، خود را روشنگر وافزون بر آن كه ناسازگاري در آيات را منتفي مي كريم قرآن

هاي قرآن، داده هاي بيروني و متكي برخواند، از اين رو، بايد جدا از معرفتكننده هر چيزي مي
به طريق اولي، روشنگر  بتوان اين تناقض را مرتفع ساخت؛ زيرا كتابي كه روشنگر هر چيز است،

عطف توجه به قواعد تفسير  هاي بيروني ما و از جملهكه معرفتضمن آن .خواهد بودخود نيز 
هاي احتمالي مؤثر و ناسازگاري و در نظر داشتن شرايط منطقي تناقض نيز در برطرف كردن اين

  .مدد رسان است
 قيامت و از نمايي آيات پرسمان گناهكاران دردار پاسخ به تناقضكه اين مقاله عهدهبا آن

در قيامت مي پردازد  هاي ديگري از پرسمانجمله مدعيات دكتر سهاست، امّا پيش از آن به نمونه
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كه خود را مبين و روشن و  ـ ورزد تناقض در آيات قرآنو در عين حال بر اين نكته تأكيد مي
  .خواهد ساخت كتاب خدا را دچار خود نقضي ـ داندپيراسته از اعوجاج مي
آيات پرسمان يا  مقاله با ياد كرد آيات پرسمان و تأكيد بر دو دسته از بنابراين ما در اين

را، با تأمل و دقت  نماهاي احتمالي موارد تناقضعدم پرسمان گناهكاران، ضمن اشاره به تناقض
تفسير از جمله قاعده سياق  از قواعد منديبهرهدر فضا و فحواي دو دسته از آيات ياد شده و با 

به شرائط منطقي تناقض، اعوجاج  هاي مجازي و نيز استنادقي و اثبات پرسشو نفي پرسش حقي
  .و ناسازگاري ادعايي را پاسخ خواهيم گفت

  تحقيقپيشينه 
نه به شكل منسجم و متمركز، بلكه به نحو  اين موضوع هر چند هاي انجام شده دربارهپژوهش

االتقان في علوم  زركشي، علوم القرآن البرهان في همانند الي تفاسير و كتبيپراكنده و در البه
الميزان  طبرسي، البيانمجمع فخر رازي، مفاتيح الغيب معرفت، شبهات و ردود سيوطي، القرآن

تحت عنوان گفتگو  اياست، همچنين مستنصر مير مقاله آمده عالمه طباطبائي في تفسير القرآن
مقاالت قرآني وي است، چاپ شده و از  ايكه مجموعه ادبيات قرآن در قرآن دارد كه در كتاب

يك از اين آثار، آيات متناقض نما و امّا هيچ .در بخش كوتاهي از آن به اين مسئله پرداخته است
به دليل شايد  ـ اي از ابهامات راكه پاسخ به پارهآن پاسخ بدان را يكجا گردآوري نكرده، ضمن

با  مقاله درصدد است اين .فروگذار كرده است ـو ابهامات  االتبسندگي به حل بخشي از سؤ
 از شيوه تحليلي توصيفي، گيريمراجعه به مجموعه آيات و توجه به قواعد تفسيري و با بهره

مواردي  و بندي منسجم و متمركز واكاوي نمايدصورت تقسيمهاي عالمان و مفسران را بهتالش
  .بررسي و نقد كندشده است را ها پرداختهاين كمتر به آنازكه پيش

 مفهوم شناسي. 1

 در قرآن كريم موافقين و مخالفين تناقض. 1-1

تواند بين دو كس يا دو متن و و اختالف مي اختالف و تناقض با آنكه وضوح معنايي دارند،
داريم و نه دو را به دو متن يا دو گزاره معطوف مي گزاره باشد بر خالف تناقض كه همواره آن

و تناقض ) 32، ص1384(انصاف پور،  اختالف را به دگرساني ترين معاني فارسي،تازهكس و در 
اند، اما مناسب است در اينجا يك برگردان كرده) 32، ص1384 (انصاف پور، را به همپادي

  .مخالفين تناقض در قرآن ارائه شود گزارش كلي از موافقين و
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اي اي از آيات آن با پارهتناقض است و پارهبردارنده  برخي مانند دكتر سها معتقدند قرآن در
كه  است نيايكي از تناقضات ديگر قرآن : «نويسدوي مي .است ديگر، ناهمخوان و ناسازگار

 فـََيْوَمِئذٍ « شودكه در قيامت از مجرمان در مورد اعمال خطايشان سؤال نمي گويندبعضي آيات مي
 .شودنمي در روز قيامت از گناه انسان و جن سؤال) 39الرحمن:( »َجانٌّ َال ُيْسَأُل َعْن َذنِْبِه ِإْنٌس َوَال 

مورد سؤال واقع  گويند كه در قيامت مجرمان از اعمال و گناهانشانولي آيات متعدد ديگر مي
سوگند به پس  ؛)92-93حجر:( »يْعَمُلونَ  * َعمَّا کانُوا فـََوَربِّک لََنْسأَلَنَُّهْم َأْمجَِعنيَ « مانند؛ .شوندمي

 شوددادند، كه شامل نيك و بد ميپرسيد از آنچه انجام مى پروردگارت كه از همه آنان خواهيم
ي ناسازگاري آيات قرآن در خصوص و برخي مانند فايرستون بر مسئله ).787، ص1393سها، (

  ).217، ص1387 واليتي،( كندجنگ تأكيد مي
ناسازگاري و تناقض در آن راه  گونهچامّا مفسران معتقدند قرآن وحي الهي است و هي

؛ طباطبائي، 125، ص4ج ،1407 ؛ زمخشري،529، ص4، ج1422ابن عطيه، (مانند:  يابدنمي
  ).94، ص8، ج1336؛ كاشاني، 20، ص5، ج1417

   و استفهام پرسمان، سؤال. 1-2

ناي معاز ريشه پرسش است كه در زبان فارسي اسم مصدر پرسيدن است، و در  پرسمان هر چند
امّا به ) 563، ص1، ج1386(معين،  رودپرسي به كار ميبازخواست و احوال سؤال، پژوهش،
ي هاي فارسامّا فرهنگ .يافتگي، اين واژه در كتب لغت پيشينيان نيامده است دليل نو تركيب

 اندرا به معناي مسأله، موضوع يا امري كه نياز به بررسي، پژوهش و راه حل دارد، دانسته جديد آن
سأل به معناي طلب و درخواست  امّا سؤال در لغت از ريشه ).165، ص1384انصاف پور، (

  ).437ص ،1412راغب اصفهاني، ( شناخت، يا چيزي است كه انسان را به شناخت نزديك كند
معرفت  به ديگر معنا، گاه سؤال خواستار فهم و معرفت اجمالي و گاه خواهان شناخت و

انگاشت؛  توان جهل اجمالي يا تفصيلي را همواره منشأ پرسشبا اين همه، نمي .تفصيلي است
علم  -شده است كه از اين اسلوب در قرآن كريم فراوان استفاده -هاي انكاريزيرا در پرسش

اقسام انشاء دربردارنده  استفهام امّا از باب استفعال و يكي از .پرسشگر مفروض، بل محرز است
  اين معاني است:

  ).459، ص12، ج1410(ابن منظور،  آگاهي و علم خواستن و طلب .1
 ولي خوب فهميده نشده است وجود داشته، استخبار و به معناي چيزي كه علم بدان .2

  ).138، ص 2، ج1421سيوطي، : ك.(ر
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 دستيابي به تصوير ذهني جستجوي چيزي كه در ضمير مخاطب وجود دارد يا درخواست .3
  ).22، ص 1421(جرجاني، 

از استفهام پاسخ يا تصوير ذهني از امر استفهامي  مبتني بر سخن جرجاني، فاعل استفهام پيش
ؤال و دو واژه س .اش استقرار و استحكام يابدتصوير ذهني خواهديمدر اختيار دارد و با استفهام 

 قصد شناخت يكدو صورت آمده است: يا سؤال و استفهام حقيقي و به استفهام در قرآن به
َقاُلوا  فـََلمَّا َجاَء السََّحَرةُ « شريفه مانند آيه) 434، ص2، ج1410(زركشي، است  مطلب و كسب اطالع

كه ساحران آمدند، به فرعون گفتند: آيا هنگامي ؛)41شعراء:( »ِلِفْرَعْوَن أَِئنَّ لََنا َألَْجرًا ِإْن کنَّا َحنُْن اْلَغالِِبنيَ 
   .داشت؟ ماگر پيروز شويم پاداش مهمي خواهي

شان، پرسش گونه آگاهي نداشتند و لذاكنندگان نسبت به امر مورد سؤال هيچدر اينجا سؤال
كسب اطالع و آگاهي  امّا گاه سؤال و استفهام براي .پرسش حقيقي و براي درك واقعيت قصه بود

گفته  بدان استفهام مجازي نيست؛ بلكه براي اهداف ديگري چون توبيخ، تقرير و انكار است كه
) 434، ص2، ج1410 (زركشي،ده غير از كسب اطالع و شناخت است شود، يعني هدف گوينمي

ْلِربِّ َوتـَْنَسْونَ « شريفه مانند آيه ِ َُْمُروَن النَّاَس  مردم  آيا ؛)44بقره:( »أَنـُْفَسکْم َوأَنـُْتْم تـَْتُلوَن اْلکَتاَب أََفَال تـَْعِقُلونَ  َأ
اما خودتان  كنيد،دعوت مي) امبري كه صفات او آشكارا در تورات آمدهرا به نيكي(و ايمان به پي

  .كنيد؟آيا هيچ فكر نمي خوانيد،را مي) (آسماني كه شما خودتان كتابنماييد با اينرا فراموش مي
كند كه چرا سرزنش مي خداوند در قالب استفهام مجازي يكي از سران يهود را توبيخ و

 ).215، ص1، ج1372 دهي(طبرسي،كني، ولي خود آن را انجام نمييديگران را به خير دعوت م
خود را قاعدتاً به لحاظ فهم  نمايند،ظرافت آيه در اين است كه آنان كه ديگران را به نيكي امر مي

شمرند خويشتن را عقالي قوم بر مي يابند و در حقيقتمصالح و درك حقايق در موضع برتر مي
 .كندوانهادن عقل و عدم خرد پيشگي، سرزنش مي اينجا آنان را نسبت بهدر حالي كه قرآن در 

كنند و خود را در مندي ديگران استفاده ميبراي بهره گويي آنان از ظرفيت عقالني خويش فقط
و شگفتي اين نكته به پرسش توبيخي توأم با تعجب منتهي شده  سازندمندي سهيم نمياين بهره

تر انساني كه در مقام نصيحيت ديگران و راهبري آنان قرار تعبير روشن به ؟»ونَ لُ عقِ  تَ َال أفَ : «است
د و قرآن يابهاي معرفتي و عملي، شايسته توبيخ و سرزنش ميرا به دليل كاستي گيرد، مردممي
  .يابدكارگيري استفهام مجازي و توبيخي، آنان را به توبيخ و مالمت، سزاوارتر از ديگران مي با به

  تصويري كوتاه از قيامت و پرسمان در آن. 2
كه در جهان هاي جهان مادي و دنيوي است و چون انسان ماداميمحدوديت جهان آخرت، وراي
فهم كند؛ از  -گونه كه هستآن -تواند همه حقايق عالم فرا مادي رانمي كند،مادي زندگي مي



  1398ستان و زم پاييز)، 25ياپي(پ اولشمارة دهم، سال سيز                         144 

تصوير اجمالي، توصيف و ترسيم از كريم گذرا و با زباني قابل فهم و نيز با يك  رو قرآناين
  :رخي از آن تصوير استاين آيات نيم .را بر عهده داشته است قيامت
َِْت الَتَكلَّمُ : «گويدكس بدون اذن خداوند متعال سخن نمي در آن جهان هيچ - نـَْفٌس  يـَْوَم 

ِِْذنِهِ     ).105هود:( »ِإالَّ 
 ).9طارق:( »السَّرَائِرُ  تـُْبَلىيـَْوَم : «گرددپنهان آشكار مي حقايق همه -

ً ِلُريَْوا  يـَْوَمِئٍذ َيْصُدرُ : «يابندبندگان در برابرشان تجسم و حضور مي تمام اعمال - النَّاُس َأْشَتا
ُد   يـَْومَ « و) 6-8ه:زلزل( »* َوَمْن يـَْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا يـَرَهُ  َخْريًا يـََرهُ  * َفَمْن يـَْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّةٍ  َأْعَماَهلُمْ  جتَِ

آل ( »ُسوٍء تـََودُّ َلْو َأنَّ بـَْيَنَها َوبـَْيَنُه أََمًدا بَِعيًدا ُكلُّ نـَْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْريٍ ُحمَْضًرا َوَما َعِمَلْت ِمنْ 
 ).30عمران:

لََنْسأَلَنَُّهْم  فـََوَربِّک: «گيرندمورد پرسش و بازخواســت قرار مي نسبت به اعمالشان همه -
فـََلَنْسأََلنَّ الَِّذيَن أُْرِسَل : «امم امت باشند يا پيامبران) 92-93حجر:( »* َعمَّا کانُوا يْعَمُلونَ  َأْمجَِعنيَ 
 ).6اعراف:( »َولََنْسأََلنَّ اْلُمْرَسِلنيَ  ِإلَْيِهمْ 

و سؤال از محتواي سؤال از اُمم و پيروان را به قبول رسالت و اجابت رسل  فيض كاشاني
، 1415(فيض كاشاني،  ام گره زده و گمانه زني كرده استبه اداى رسالت و تبليغ احك پيامبران را

 ها را به عملكرد خير يا شرّ آنان در برابرشيخ محمود شلتوت نيز پرسش از امت ).180ص ،2ج

مردم با  جههاتبليغ اقوام، چگونگي مو) (چگونگي دعوت پيامبران و پرسش از پيامبران را نيز به
(شلتوت،  ساخته است دعوت و تبليغ پيامبران و منزلت اجتماعي مردم در نگاه پيامبران، وابسته

  ).560، ص 1382
و ) 500، ص4، ج1430(زحيلي،  خوانده زحيلي، محتواي سؤال از پيامبران را ابالغ رسالت
پيامبران درباره دو چيز سؤال پيامبران و از  بقلي شيرازي معتقد است از مردم درباره حفظ حرمت

سخن گفته و آيا ابالغ پيام از سر دلسوزي بوده است يا  شود؛ اينكه آيا به اندازه فهم مخاطبمي
ها و پرسش از پيامبران نه با اين همه پرسش از امت ).333، ص2، ج1388(بقلي شيرازي،  خير

و شمايل همگون است؛  و نه به لحاظ شكل - چنان كه گذشت - است به لحاظ فحوا يكسان
، 1392(جوادي آملي،  تقريري و توبيخي و پرسش از پيامبران استشهادي زيرا پرسش از مردم،

، 1426(قرطبي،  سؤال از مردم افضاحي و سؤال از پيامبران افصاحي است يا) 104، ص28ج
، 1392 (جوادي آملي، در آيه پيش گفته است» لنسألن«ار همين نكته رمز تكر شايد) 147، ص7ج
  ).104، ص28ج

 دي،(ميب نيز سؤال از مردم را تعذيبي و سؤال از پيامبران را تشريفي خوانده است ميبدي
با اين همه قرآن در آيه ديگري به صراحت، مقصود پرسش از امم را ) 559، ص 3ج ،1371
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؛ از روزي كه خداوند مردم )65قصص:( »اْلُمْرَسِلنيَ  يـَْوَم يـَُناِديِهْم فـََيُقوُل َماَذا َأَجْبُتمُ  وَ : «ساخته است عيان
 ظور پرسشكه منچنان .گويد به پيامبران چه پاسخي گفتيد، بيمناك باشيددهد و ميمي را فراخوان

خداوند  هراسناك باشيد از روزي كه) 109:مائده( »فـََيُقوُل َماَذا ُأِجْبُتمْ  يـَْوَم َجيَْمُع اهللَُّ الرُُّسلَ « از پيامبران
  .دادند گويد مردم در برابر دعوت شما چه پاسخيآورد و ميپيامبران را گرد هم مي

اهل دوزخ با خود در  باري قرآن كريم از گفتگوي بهشتيان با جهنميان و نيز گفتگوي
-42مدثر:( »ِيف َسَقرَ * َما َسَلَكُكْم  * َعِن اْلُمْجرِِمنيَ  َجنَّاٍت يـََتَساَءُلونَ  ِيف : «بسياري از آيات ياد كرده است

و  چه چيز شما را به دوزخ فرستاد؟ :كنند از مجرمانبهشتند و سؤال مي هايها در باغآن؛ )40
َدى وَ « َ  َ َ َما َوَعَد  اُلوا نـََعمْ قَ َربـَُّنا َحقًّا فـََهْل َوَجْدُمتْ َما َوَعَد َربُُّكْم َحقًّا  َأْصَحاُب اْجلَنَِّة َأْصَحاَب النَّاِر َأْن َقْد َوَجْد

ندا داده كه ما آنچه را  و بهشتيان دوزخيان را ؛)44اعراف:( »فََأذََّن ُمَؤذٌِّن بـَْيَنُهْم َأْن َلْعَنُة اهللَِّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ 
شما هم آنچه را پروردگارتان به شما  پروردگارمان به ما وعده داده بود همه را حق يافتيم، آيا

دهد كه لعنت خدا بر ها ندا مياي در ميان آندهنده ؟ در اين هنگام نداوعده داده بود حق يافتيد
 .ستمگران باد

  گونه شناسي آيات پرسمان در قيامت. 3

ترين سنخ نيستند ما در اينجا و به شكل گذرا به مهم آيات پرسمان در قيامت، همه از يك
  .مي پردازيم هاي آيات پرسمان در قيامتگونه

  شكلي و ساختاري گونه شناسي. 3-1
 »ِإنـَُّهْم َمْسُئوُلونَ  َوِقُفوُهمْ : «و مشتقات آن به كار رفته است مانند» سئل«آن واژه  آياتي كه در) 1

  ).92حجر:( »لََنْسأَلَنَُّهْم َأْمجَِعنيَ  فـََوَربِّكَ « و) 24صافات:(
 »يـَُناِديِهْم أَْيَن ُشرََكاِئي يـَْومَ  وَ : «آن واژه ندي و مشتقات آن به كار رفته است مانند آياتي كه در) 2

  ).47فصلت:(
َحيُْشرُُهْم َو َما  يـَْومَ  وَ : و مشتقات آن استفاده شده است مانند» قول«آن از واژه  آياتي كه در) 3

ُمثَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُخيْزِيِهْم « و) 17فرقان:( »َأْضَلْلُتْم ِعَباِدي َهُؤَالِء أَْم ُهْم َضلُّوا السَِّبيلَ  يـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ فـََيُقوُل أَأَنـُْتمْ 
  ).27نحل:( »الَِّذيَن ُكْنُتْم ُتَشاقُّوَن ِفيِهمْ  َويـَُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئيَ 

َ َمْعَشَر اجلِْنِّ َقِد اْسَتْكَثْرُمتْ ِمَن  يـَْوَم َحيُْشرُُهمْ  وَ : «در آن فقط ندا به كار رفته مانند آياتي كه) 4 يًعا  مجَِ
ِْتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم  َ َمْعَشَر اجلِْنِّ : «حرف ندا استفاده شده است مانند يا از) 128انعام:( »اْإلِْنسِ  َ ْنِس أََملْ  َواْإلِ

ِيت  َ   ).130نعام:ا( »يـَُقصُّوَن َعَلْيُكْم آ
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 ُل َماَذا َأَجْبُتمُ فـََيُقو َويـَْوَم يـَُناِديِهْم : «آياتي كه در آن تركيبي از ندا، قول و ادات پرسش مانند) 5
يا قول و ) 47فصلت:( »يـَُناِديِهْم أَْيَن ُشرََكاِئي يـَْومَ : «يا ندا و ادات پرسش مانند) 65(قصص:» اْلُمْرَسِلنيَ 

ي َهُؤَالِء أَْم ُهْم َضلُّوا َأْضَلْلُتْم ِعَبادِ  َحيُْشُرُهْم َو َما يـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ فـََيُقوُل أَأَنـُْتمْ  َويـَْومَ : «ادات پرسش مانند
ْنِس َجنَْعْلُهَما  َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َربـََّنا أَِرَ اللََّذْينِ : «قول و نداء مانند يا) 17فرقان:» (السَِّبيلَ  َ ِمَن اجلِْنِّ َواْإلِ َأَضالَّ

  .ه استبه كار رفت) 29فصلت:» (لَِيُكوَ ِمَن اْألَْسَفِلنيَ  َحتَْت أَْقَداِمَنا

  گونه شناسي پرسش، پرسشگر و پرسش شونده. 3-1
  :پرسش شامل عدم )1
  ) 39الرحمن:( »ِإْنٌس َوَال َجانٌّ  فـََيْوَمِئٍذ َال ُيْسَأُل َعْن َذنِْبهِ « :اعمال مردم عدم پرسش خدا از -
َما   َخَلْت َهلَا تِْلَك أُمٌَّة َقدْ « :هاي ديگرمسلمانان نسبت به اعمال امت عدم پرسش خدا از -

 )134بقره:» (َكانُوا يـَْعَمُلونَ  َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوَال ُتْسأَُلوَن َعمَّا

 »بـَْيَنُهْم يـَْوَمِئٍذ َوَال يـََتَساَءُلونَ  َفِإَذا نُِفَخ ِيف الصُّوِر َفَال أَْنَسابَ « :از همديگر عدم پرسش مردم -
 )101مؤمنون:(

 :پرسش شامل )2

  )92حجر:» (لََنْسأَلَنَُّهْم َأْمجَِعنيَ  فـََوَربِّكَ « :پرسش همگاني -
 )24صافات:» (َوِقُفوُهْم ِإنـَُّهْم َمْسُئوُلونَ « :پرسش از مجرمان -

 ) 47فصلت:» (َويـَْوَم يـَُناِديِهْم أَْيَن ُشرََكاِئي« :خدا از مجرمان پرسش -

  ) 40مدثر: » (يـََتَساَءُلونَ  ِيف َجنَّاتٍ « :مؤمنان از مجرمان پرسش -
ِْتُكْم ُرُسلٌ « :سش از اجنهپر - َ ْنِس أَملَْ  ِيت  َ َمْعَشَر اجلِْنِّ َواْإلِ َ   )130انعام:» (ِمْنُكْم يـَُقصُّوَن َعَلْيُكْم آ
يًعا ُمثَّ يـَُقولُ « :پرسش از مالئكه - ُكْم َكانُوا يـَْعُبُدونَ  َويـَْوَم َحيُْشرُُهْم مجَِ َّ  ) 40سبأ:» (لِْلَمَالِئَكِة َأَهُؤَالِء ِإ

 ) 6اعراف:» (َولََنْسأََلنَّ اْلُمْرَسِلنيَ  فـََلَنْسأََلنَّ الَِّذيَن أُْرِسَل ِإلَْيِهمْ « :پيامبران پرسش از -

َ ِعيَسى اْبنَ « :عيسي پرسش خاص از -  ُ َي ِإَهلَْنيِ مِ  َوِإْذ َقاَل اهللَّ ُذوِين َوأُمِّ ْن َمْرَميَ أَأَْنَت قـُْلَت لِلنَّاِس اختَِّ
 ) 116ائده:م» (اهللَِّ  ُدونِ 

عدم پرسش از گناهكاران است امّا  كه گفته شد تأكيد اصلي مقاله بر تناقض پرسش وچنان
 .شوداينك فهرست مي نمايي در امور ديگر نيز وجود دارد كهاين تناقض

  نمابندي آيات تناقض دسته. 4
  :شودنما به سه دسته كلي تقسيم ميآيات تناقض
  عدم پرسش خداوند از مجرمان استآياتي كه مربوط به پرسش يا.  
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 آياتي كه مربوط به پرسش يا عدم پرسش مردم از يكديگر در قيامت است. 

 است آياتي كه مربوط به عذرخواهي مجرمان يا عدم عذرخواهي ايشان در قيامت.  

 .مواجه خواهيم بود كه در مجموع با شش دسته از آيات

 آيات نافي پرسش خداوند از مجرمان. 4-1

پس در آن روز از گناه هيچ يك از ) 39الرحمن:( »َذنِْبِه ِإْنٌس َوَال َجانٌّ  فـََيْوَمِئٍذ َال ُيْسَأُل َعنْ « )1
  .شودنمي) و اجنه، پرسش (و بازخواست آدميان
(و  پرسش) (بزهكاران گناه مجرمان از ؛)78قصص:( »ُيْسَأُل َعْن ُذنُوُِِم اْلُمْجرُِمونَ  َوَال « )2

  .شودنمي) بازخواست
كند، و آيه دوم پرسش از مجرمان را پرسش را در قيامت نفي مي آيه اول به شكل مطلق

دهد، نشان مي» يـُْعَرُف اْلُمْجرُِموَن ِبسيماُهم: «فرمايدادامه آيات سوره الرحمن كه مي اّما .نمايدنفي مي
 تينافاس» اْلُمْجرُِمونَ يـُْعَرُف « نخست نيز بر نفي پرسش از مجرمان تأكيد دارد، چرا كه جمله آيه

، 8، ج1428 (رشيد رضا، شودپردازد كه چرا از مجرمان سؤال نميبياني است و به اين نكته مي
و با ) 29، ص8،ج1410شوند(صادقي، در واقع چون مجرمان با رخسار شناخته مي) 254ص

) 149، ص7ج ،1387شوند(سيد قطب، رنگ سياهي كه دارند، از بهشتيان سفيدرو باز شناخته مي
  .شوداز آنان سؤال نمي

  آيات مثبت پرسش خداوند از مجرمان. 4-2
از كساني كه پيامبران را  گمان؛ بي)6اعراف:( »الَِّذيَن أُْرِسَل ِإلَْيِهْم َولََنْسأََلنَّ اْلُمْرَسِلنيَ  فـََلَنْسأََلنَّ « )1

نخست آيه به پرسش از امم فقط بخش  البته .پرسيم و از پيامبران نيزبه سوي آنان فرستاديم، مي
برخي معتقدند از  .توجه داده است و مجرمان اشاره دارد و بخش دوم آيه به پرسش از پيامبران

، 3، ج1435(محمد المدرس،  كافران افزون گردد ها عذابشود، تا با پاسخ آنپيامبران پرسش مي
  .)241ص

پروردگارت كه از همه آنان سؤال(و  پس سوگند به) 92حجر:» (فـََوَربَِّك لََنْسأَلَنَُّهْم َأْمجَِعنيَ « )2
كه برخي چنان -روشن است كه، اگر سؤال را در اينجا به بازخواست  .كرد خواهيم) بازخواست
تأويل ببريم، شامل پيامبران  -)356، ص6، ج1383اند(قرائتي، گونه ترجمه كردهاين از مترجمان

 .كندميزيرا خداوند معصومان را بازخواست ن شود؛نمي

گمان نگاهشان داريد كه بي) (بر صراط دوزخ ؛)24صافات:( »ِإنـَُّهْم َمْسُئوُلونَ  َوِقُفوُهمْ « )3
 هاستشود بدعتهايي كه از آنان مياز عمده ترين سؤال .شوندمي) بازخواست و( پرسش
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 آنجااند از اعمال و عقايد انسان در كه برخي گفتهچنان) 35، ص19، ج1384شيرازي،  (مكارم

  .)188، ص5، ج1431شود(شبر، پرسيده مي
ِ لَُتْسأَُلنَّ « )4 هللَّ  ؛ به خدا سوگند كه در برابر دروغبافي خود پرسش)56نحل:» (َعمَّا ُكْنُتْم تـَْفَرتُونَ  َ

  .خواهيد شد) (و بازخواست
) و بازخواست(شگمان در برابر كردارتان پرسبي )93نحل:(» تـَْعَمُلونَ  َولَُتْسأَُلنَّ َعمَّا ُكْنُتمْ « )5

   .شويدمي
شك در روز قيامت در برابر و بي ؛)13عنكبوت:( »َعمَّا َكانُوا يـَْفَرتُونَ  َولَُيْسأَُلنَّ يـَْوَم اْلِقَياَمةِ « )6

   .شوندمي) دروغبافي خود پرسش(و بازخواست
شود بازخواست نمي ؛ و خدا از كرده خويش)23انبياء:( »ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلونَ  َال « )7

  .شوندسؤال مي) و آنان(مشركان و مجرمان

 آيات نافي پرسش مردم از يكديگر در قيامت. 4-3

پس همه ) در صور دميده شود چون( ؛)101مؤمنون:» (أَْنَساَب بـَْيَنُهْم يـَْوَمِئٍذ َوَاليـََتَساَءلُونَ  َفَال « )1
  .پرسنديكديگر نمي) (مردم از حال گسلد وپيوندها مي

 روز خبرها از آنان در آن ؛)66قصص:( »َعَلْيِهُم اْألَنـَْباُء يـَْوَمِئٍذ فـَُهْم َاليـََتَساَءُلونَ  فـََعِمَيتْ « )2
   .كنندماند و از يكديگر نيز پرسش نميپوشيده مي) (مشركان

  آيات مثبت پرسش مردم از يكديگر در قيامت. 4-4

روي به يكديگر ) (مجرمان برخي از آنان) 27صافات:( »يـََتَساَءُلونَ بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض  َوأَقْـَبلَ « )1
  .پرسنداز هم مي) (و پرخاشگرايانه كرده

برخي  بر) (بهشتيان پس بعضي از آنان) 50صافات:( »بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض يـََتَساَءلُونَ  فَأَقْـَبلَ « )2
قبور، هر  از آنجا كه پس از نفخ صور و برخاستن از .پرسندديگر روي آورده، از همديگر مي
از احوال  انديشد، در آنجا تساءول و پرس و جو كردن مردمكسي به وضع آشفته خويش مي

پس از نفخه صور و  كنند مربوط بهدهد، امّا آيات ديگري كه آن را اثبات مييكديگر معنا نمي
  .حسابرسي است

  در قيامتآيه نافي عذرخواهي مجرمان . 4-5
است كه دهان  امروز، روزي) 35-36مرسالت:( »* َوَال يـُْؤَذُن َهلُْم فـََيْعَتِذُرونَ  يـَْنِطُقونَ  َهَذا يـَْوُم َال «

  .شودگشايند و بر آنان اذن پوزش طلبي داده نمينمي
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  آيه مثبت عذرخواهي مجرمان در قيامت. 4-6
يًعا«  َواهللَِّ  * ُمثَّ ملَْ َتُكْن ِفْتَنُتُهْم ِإالَّ َأْن َقاُلوا تـَْزُعُمونَ  لِلَِّذيَن َأْشرَُكوا أَْيَن ُشرََكاؤُُكُم الَِّذيَن ُكْنُتمْ ُمثَّ نـَُقوُل  َويـَْوَم َحنُْشرُُهْم مجَِ

پرسيم، پس از مشركان مي آوريم،؛ در آن روز، همه را گرد هم مي)22-23انعام:( »َربَِّنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكنيَ 
سپس پاسخ و عذرشان جز اين نيست  دانستيد، كجايند؟ه آنان را همتيان خدا ميمعبودهايتان ك

  .همتاگرا و مشرك نبوديم گويند: سوگند به خدايي كه پروردگار ماست، ماكه مي

  نمايي آيات پرسمان گناهكارانبه تناقض پاسخ. 5
  گويي آنمانعة الجمع بودن كتاب هدايت و تناقض. 5-1

هاي ظاهري آيات پيش گفته آن است كه قرآن كتاب هدايت پاسخ به تناقض تريناجمالياولين و 
و تناقض و تنافي آيات، به سردرگمي مخاطب و ابهام در دالالت منتهي  و روشني بخش است

حلَْقِّ  َوأَنـَْزلَ : «فرمايدقرآن مي .مخالف فلسفه نزول آيات است خواهد شد و اين ِ ْحُكَم لِيَ َمَعُهُم اْلِكَتاَب 
؛ خداوند به همراه پيامبران كتاب حقي را فرو فرستاده است، )213بقره:( »ِفيهِ  بـَْنيَ النَّاِس ِفيَما اْخَتَلُفوا

  .آن در آنچه مردم اختالف دارند، حكم نمايند تا با
دامنه اختالف مردم فقط در بردارنده مسائل دنيوي نيست و حل اختالف  روشن است كه

يـَْهِدي «خواندقرآن خود را كتاب هدايت مي .و تناقض امكان پذير نخواهد بود ابهاممباحث، با 
امر  آيات .ترين راههاستكند كه مستقيماين قرآن به راهي هدايت مي) 9اسراء:( »ِهَي أَقْـَومُ  لِلَِّيت 

ي هدايت تلق هدايت كه نيازمند روشني است، با وجود تناقض و ابهام كه مانعي بر سر روشني و
ابهام، تنافي و هر آن چيزي  شود، سازگارند؟ بنابراين كتاب هدايتگر قاعدتاً نبايد به تناقض،مي

  .شوددامن بزند كه مانعي بر سر هدايت تلقي مي
 اگر اين) 82نساء:( «َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْريِ اهللَِّ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتَالًفا َكِثريًا َوَلوْ : «فرمايدهمچنين قرآن مي

دانيم و مي .يافتندهاي بسياري ميقرآن نازل شده از سوي خدا نبود، هر آينه در آن ناسازگاري
در اينجا دو نكته  .كه قرآن كتاب خداست، پس در آن تناقض، ناسازگاري و اختالفي نخواهد بود

  :شايسته ياد كرد است
 أََفَال : «ترغيب كرده استاين آيه، به تدبر و درنگ در آيات الهي  قرآن پيش از :نكته اول

  :تدبر دو معنا دارد) 82نساء:( »يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآنَ 
اين معنا بازگو كننده اين نكته است كه  .آيه ديگر اي از قرآن در پيانديشيدن در آيه الف)
   .آيات ديگر ممكن است اي از آيات با جستجو درفهم پاره
  .معناي تمركز در آيه براي فهم معناي آن است بهدرپي انديشيدن و اين در يك آيه پي ب)
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دوم، ارتباط ساختاري قرآن امر چندان قابل توجهي نخواهد بود، امّا مبتني  مبتني بر معناي
اوّل تدبّر، قرآن به مثابه يك كل است و نگرش جزئي و بدور از فهم ساختاري و  بر معناي
 .آن را تسهيل بخشد يا حتي امكان پذير نمايدتواند مسئله فهم آيات و تدبر در نمي اي،مجموعه

وحياني  ناشي از) گيرد و اين نكته را(قطعي مي بنابراين آيه ياد شده، نبود تناقض را در قرآن
  .)20ص ،5، ج1417طباطبائي، ( داندبودن آن مي

 هاي فراوانكند قرآن در بردارندگي اختالف و ناسازگاري شايد كسي تصور: نكته دوّم
داند، پس چه اشكالي دارد كه قرآن مبتني بر چند تناقض و دور مي را از خويش) (اختالفا كثيراً

اندك باشد؟ در پاسخ بايد گفت با توجه به منشأ وحياني بودن قرآن، وجود  ناسازگاري جزئي و
  .شودآنكه به كميت آن بپردازيم، بزرگ و كثير قلمداد ميقرآن، بي اختالف در

  هاي مجازيش حقيقي و اثبات پرسشنفي پرس. 5-2
َذنِْبِه  فَيْوَمِئٍذ َال يْسَأُل َعنْ : «شوددر قيامت پرسش نمي مبتني بر گزارش قرآن كريم از گناه مجرمان

 .شوداجنه پرسش نمي پس در آن روز ازگناه هيچ يك از آدميان يا ؛)39الرحمن:( »ِإْنٌس وَ َال َجانٌّ 
اين در  .شوددر قيامت پرسش نمي مجرمان از گناه ؛)78قصص:» (اْلُمْجرُِمونَ  ُذنُوِِمُ َال ُيْسَأُل َعْن : «يا

تأكيد  -مجرم باشند يا مطيع -همگان حالي است كه در آيات ديگري، بر استنطاق و پرسش از
ز كساني كه پيامبران گمان ابي ؛)6اعراف:» (الَِّذيَن أُْرِسَل ِإلَيِهمْ  فـََلَنْسأََلنَّ : «به عنوان نمونه .شده است

 »يْعَمُلونَ  ا کانُوا* َعمَّ  فـََوَربِّک لََنْسأَلَنَُّهْم َأْمجَِعنيَ : «يا .را به سوي آنها فرستاديم، سؤال خواهيم كرد
وجود چنين  .آنها سؤال خواهيم كرد، از رفتارهايشان خداي را سوگند از همه ؛)92-93حجر:(

 يا غير عمد در اين دسته از آيات ادعاي تناقض نمايندعمد به برخي آياتي در قرآن باعث شده كه
براي توجيه  هايي راقرآن پژوهان و مفسران راه حل اين است كه .)791ص  ،1393(سها، 
 :اندنمايي اين دسته از آيات ارائه كردهتناقض

ها نزد خداوند شود، زيرا اعمال انساناعمال و كردار هيچ كس پرسش نمي در قيامت از )1
شود كه فعل مجرمانه پرسش مي بلكه از انگيزه) 188، ص9، ج1422(ثعلبي، است  معلوم متعال

البته جوادي آملي  .)201، ص14ج ،1420چرا مرتكب آن گناه و عمل مجرمانه شديد؟ (رازي، 
 فرمايد: مي

هر دو قسم مكتوب و  ميان اعمال جوانحي و جوارحي فرقي نيست و«
و  ي انسان نيز در پرونده ثبت و مكتوبمشهود خداست بنابراين انگيزه

) 235ره:بق( »يـَْعَلُم َما ِيف أَنـُْفِسُكْم َفاْحَذُروهُ  َواْعَلُموا َأنَّ اهللََّ : «خدا به آن آگاه است
 .داند! از مخالفت او به پرهيزيدخداوند آنچه را در دل داريد، مي و بدانيد
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اگر آنچه را در ) 284بقره:( »ِبِه اهللَّ  ُختُْفوُه ُحيَاِسْبُكمْ َوِإْن تـُْبُدوا َما ِيف أَنـُْفِسُكْم َأْو « يا
را بر طبق آن، محاسبه  دل داريد، آشكار سازيد يا پنهان، خداوند شما

، 28، ج1392 جوادي آملي،؛ 663، ص12، ج1392(جوادي، » كندمي
  ).104ص

ه را عرفي اين نكتتوان گفت: جناب فخر رازي مبتني بر يك فهم نكته مي پاسخ به اين در
 هاي دنيايي نيز بيش از عملتر باشد، زيرا اوّالً در همين دادگاهخواننده قابل فهم آورده تا براي

معناي مهم  ثانياً پاي فشردن بر دواعي اعمال و صوارف آن به .فشارندبر انگيزه عمل پاي مي
 .گرفتن فعل و ترك فعل است

شود شرايع دين پرسش نمي قيامت از فروع و برخي ديگر از قرآن پژوهان، معتقدند در )2
و تصديق پيامبران پرسش خواهد  و آيات نافي پرسش ناظر بر چنين مواردي است، امّا از توحيد

 .)10، ص2، ج1421سيوطي،  :ك.(ر شد كه آيات مثبت پرسش، ناظر بر چنين امري است

ز و خروج مردگان رستاخي بر اين باور است كه به هنگام منهج الصادقينصاحب تفسير  )3
 -مجرم باشند يا مطيع -از همگان گيرد، امّا به هنگام حساباز قبر، پرسشي از ايشان صورت نمي

  .)126، ص9، ج1336(كاشاني،  پرسش خواهد شد

از مؤمنان باز شناخته  - كه سياه و تيره است - ويشخمجرمان با چهره  از آنجا كه )4
(رشيد رضا،  از سرّ درون از ايشان سؤال نخواهد شد دهدميرخساره خبر  و رنگ شوندمي

آيات نافي  و) 149، ص7، ج1387؛ سيد قطب، 29، ص8، ج1410صادقي،  ؛254، ص8، ج1428
 .مسأله است سؤال ناظر بر اين

به هنگام ظهور قيامت و آيات مثبت پرسش مربوط به زمان محاسبه  آيات نافي پرسش )5
 .)351، ص7، ج1390الهيجي،  اعمال است (شريف

پرسش، بر اين نكته  شود و آيات نافيسؤال حقيقي و تقريري از مجرمان پرسيده نمي )6
و آيات مثبت پرسش به  شودنظر دارد، امّا از آنان سؤال توبيخي، افضاحي و تعذيبي پرسيده مي

 .)110، ص28، ج1392 ؛ جوادي آملي،171، ص5، ج1429(شوكاني،  دهداين مسأله توجه مي

زباني و تقريري كه بخواهند با همين لسان دنيايي توضيح دهند، چيزي  سؤال از مجرمان )7
آيات نافي پرسش ناظر بر اين مسئله است، امّا پرسشي كه پاسخ آن بر عهده  شود وپرسيده نمي
ازي، مكارم شير( شود و آيات مثبت پرسش معطوف به اين نكته استاست ارائه مي اعضاي بدن

 .)90، ص6ج ،1384

كثرت جرايم و ارتكاب  كه نافي پرسش است ناظر به مجرماني است كه به دليل آياتي )8
رفته و بدون آن مجازاتشان  فراتر وجوپرسشان از حد انواع فسق و فجور، اعمال مجرمانه
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و آيات مثبت ) 267ص ،7، ج1390 ؛ طبرسي،131ص، 8، ج1393 (بهرام پور، مشخص است
 .داردپرسش به مجرماني غير از آنان اشاره 

 -هنگام سرازير شدن بدان يا به -آيات نافي پرسش مربوط به روزگار مجرمان در جهنم )9
و آيات مثبت پرسش ) 224ص ،14، ج1430(زحيلي،  است؛ زيرا قبالً اعمالشان احصاء شده است

 .به پيش از آن نظر دارد

 ر واقعكنند، و دآيات دال بر پرسش و آيات نافي پرسش با هم فرق مي از طرفي موضوع
يعني موضوع ) 184ص، 2، ج1410 (زركشي، آيات در موضوع اختالف دارند اين دو دسته از

سرزنش، مالمت  امّا براي شود، منتفي است،حقيقي كه براي روشن شدن مسئله طرح مي پرسش
بنابراين آيات  .شودو يا به علل مختلف ديگر كه همان سؤال مجازي است، از مجرمان سؤال مي

َوَما : «هر چيزي آگاه است بر داند چون خداوندش استفهام و سؤال حقيقي را منتفي مينافي پرس
هاي خداوند بر سؤال البته همه) 61يونس:( »ِمْثَقاِل َذرٍَّة ِفی اْألَْرِض َوَال ِفی السََّماءِ  يْعُزُب َعْن َربِّک ِمنْ 

 .است مالمت و گاه به علل ديگراي به غرض اي براي اقرار مجرمان، پارهنوع نيست، پاره يك
سؤال  نيست، قيامت مواقف مختلفي دارد كه در بعضي از آن جاهمهها، همچنين آن پرسش

  .جاري است و در بعضي ديگر سؤالي نيست

: يدفرمادسته اوّل نافي سؤال از مجرمان است، به قرينه آيات ديگر كه مي پس موضوع آيات
نفي سؤال حقيقي و اثبات ضمني سؤال مجازي و توبيخي ) 41الرحمن:( »اُهمْ اْلُمْجرُِموَن ِبِسيمَ  يْعَرفُ «

سؤال خواهد شد، ) آيات دسته دوم كه مبتني بر آن از همه مردم (حتي پيامبران امّا موضوع .است
استفهام حقيقي ) 7اعراف:( »َغائِِبنيَ  فـََلَنُقصَّنَّ َعَليِهْم ِبِعْلٍم َوَما کنَّا: «فرمايدآيات بعدي كه مي به قرينه

شود؟ چه چيزي سؤال مي پيامبران درباره شود كه از مردم واست، حال اين پرسش مطرح مي
در واقع از  .حدود انجام وظيفه خود سؤال شوند ها درگويند هر كدام از آنبرخي از مفسرين مي

بالغ احكام، سؤال اداي رسالت و ا پيامبران و از رسوالن درباره مردم درباره اجابت و قبول سخن
  .)349، ص3، ج1419 (ابن كثير، خواهد شد

  اي از مواقف و اثبات آن در مواقف ديگرنفي پرسش در پاره. 5-3

 َويْوَم يَناِديِهْم فَيُقوُل َماَذا َأَجْبُتمُ : «كندرا نفي مي مجرمان با يكديگر و همپرسي گفتگوي قرآن كريم
 بيمناك باشيد از روزي كه ؛)65-66قصص:( »يَتَساَءُلونَ  اْألَنـَْباُء يْوَمِئٍذ فـَُهْم َال  فـََعِميْت َعَليِهمُ  * اْلُمْرَسِلنيَ 

همه اخبار  گويد: به پيامبران چه پاسخي گفتيد؟ در اين هنگامدهد و ميها را ندا ميخداوند آن
   .از يكديگر سؤال كنند) توانندماند (حتي نميبر آنها پوشيده مي
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در صور  هنگامي كه) 101مؤمنون:( »نُِفَخ ِفی الصُّوِر َفَال أَْنَساَب بَيَنُهْم يْوَمِئٍذ َوَال يَتَساَءُلونَ  َفِإَذا« نيز
همه،  با اين  .پرسندها نخواهد بود و از يكديگر هيچ نميگونه نسبتي ميان آندميده شود، هيچ

: كند تگو دارند داللت ميدر قيامت يا يكديگر پرسش و گف ديگر بر اين كه مجرمان متعدد آيات
ها رو به يكديگر كرده و از هم آن و در اين حال) 27صافات:( »َوأَقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلی بـَْعٍض يَتَساَءُلونَ «

در اين هنگام رو به يكديگر كرده ) 25طور:( »بـَْعُضُهْم َعَلی بـَْعٍض يَتَساَءُلونَ  َوأَقْـَبلَ « يا .كنندسؤال مي
   .نمايندميسؤال ) گذشته (از

سؤال و  سوره مدثر 47تا  39جهنم با يكديگر و در آيات  سبا گفتگوي اهل در سوره نيز
اي از روي عمد يا عده و اين سبب شده است جهنم تأييد و نقل شده و بهشت اهل بين جواب

 و مفسران پژوهانقرآن) 787، ص 1393 (سها،.تناقض نمايند غيرعمد در اين دسته از آيات ادعاي
  اند؛گون پاسخ دادههاي گونهنمايي اين دسته از آيات را به صورتتناقض 
افتد: يك بار در پايان حيات اين جهاني مي طبق آيات قرآن كريم دو بار نفخ صور اتفاق )1

سپس با نفخ صور  .ميردآسمان و زمين است، مي كه درچه و هر آنكه پس از نفخ صور هر آن
َونُِفَخ ِفی الصُّوِر : «شونددوباره زنده و آماده حساب و جزا مي هاو انسان گردددوم رستاخيز برپا مي

و ) 68زمر:( »ِفيِه ُأْخَری َفِإَذا ُهْم ِقياٌم يْنظُُرونَ  ِفی السََّماَواِت َوَمْن ِفی اْألَْرِض ِإالَّ َمْن َشاَء اهللَُّ ُمثَّ نُِفخَ  َفَصِعَق َمنْ 
ميرند مگر كساني كه ها و زمين هستند، ميكه در آسمان شود و تمام كسانيدر صور دميده مي

خيزند، و در انتظار شود، ناگهان همگي به پا ميصور دميده مي خدا بخواهد، سپس بار ديگر در
نند، كپس آياتي كه تسائل و گفتگوي مجرمان را با يكديگر نفي مي .هستند) (حساب و جزا

صور دوّم تسائل و گفتگو ميان افراد و خويشاوندان  اوّل است، امّا در نفخ مربوط به نفخ صور
   .)204، ص3ج ،1407زمخشري، ( وجود دارد

مراحلي است كه در برخي از مراحل گفتگو و سؤال جاري است، و در  قيامت داراي )2
، 4، ج1430زحيلي،  ؛156، ص4، ج1422ابن عطيه، ( .پاسخي نيست برخي از مراحل پرسش و

(مغنيه،  پرسش اي انتظاراز آن پرسش است و در پاره  ايديگر در پارهبه تعبير برخي  .)502ص
به تعبير برخي  و) 26، ص3، ج1392(قرائتي،  يا اصالً سكوت در آنجا حاكم است) 1007، 1392

خود، در مواردي  عدم پرسش، در بخشي دفاع از يادر پارهاي از مواقف پرسش، در پاره
 شوداصالً اجازه تكلم داده نمي اييگري انداختن است و در پارهو گناه را به گردن د يريگبهانه

 .)149، ص5، ج1387(سيد قطب، 

ها پرسش جاري است، مواقفي برشمرده شده است كه در بعضي از موقف براي قيامت )3
  .)232، ص5، ج1422ك: ابن عطيه، .(ر پرسندكس چيزي نمياز هيچ و در بعضي از مواقف



  1398ستان و زم پاييز)، 25ياپي(پ اولشمارة دهم، سال سيز                         154 

 از آن مردم چنان به خود مشغولند ايمواقفي است كه در پارهقيامت داراي حاالت و  )4

هذه : «گويدابن عباس مي .كننددر برخي از حاالت سؤال مي كنند وكه از يكديگر سؤال نمي
 اي؛ يعني در قيامت براي انسان حاالت مختلفه)190، ص7، ج1372(طبرسي، » رات يوم القيمة

 كنند و بعضي اوقات شدّتشناسند و با هم سؤال ميمي است؛ در بعض اوقات مردم همديگر را

 .گرداندهول و وحشت قيامت آنان را مشغول به خود مي

 كنند،تناقضي ندارند؛ زيرا آياتي كه سؤال و گفتگو را اثبات مي گونهچيهاين آيات  )5

 نمجهمربوط به تسائل اهل بهشت بعد از ورود به بهشت و تسائل اهل جهنم بعد از ورود به 

و  كنند، مربوط به تسائل به هنگامه حساب استاست، امّا آياتي كه تسائل و گفتگو را نفي مي
 .)70، ص15، ج1417(طباطبائي،  كندقرآن تسائل اهل محشر را در آن هنگام نفي مي

 توجه به موضوع شناسي آيات، رافع تناقض نمايي آن. 5-4

آن در  توجه كرده و اثبات» يَتَساَءُلونَ « ط بر واژهدر اين دسته از آيات فق نماييمدعيان تناقض
بدون اينكه به سياق  اند،نمايي قرار دادهآياتي و عدم اثبات آن در آيات ديگر را دستاويز تناقض

دانيم از شرايط مي چنانكه .هر كدام از آيات و جايگاه سؤال كنندگان عطف توجهي نشان دهند
شان، اين آيات با توجه به سياق دو از جهت زمان و مكان است، امّاتناقض بين دو گزاره، اتحاد آن 

پس تناقضي بين اين دسته  .يكي نيستند باشند؛ زيرا از جهت زماني و مكانيفاقد اين شرط مي
  :گذرانيماي از آيات را از نظر مياينك پاره براي روشن شدن موضوع .از آيات برقرار نيست

  .)101مؤمنون:( »لصُّوِر َفَال أَْنَساَب بَيَنُهْم يْوَمِئٍذ َوَال يَتَساَءُلونَ ِفی ا َفِإَذا نُِفخَ « الف)
كشد كه با آيات ديگر بحث از جهت زمان و مكان اي را به تصوير ميصحنه اين آيه 

سوره مؤمنون، عرصه جدايي از اين دنيا، ورود به برزخ، برپايي عرصه  هاياز سياق .متفاوت است
كه آيات مورد  .ها استبه رستگاري رسيدن يا دچار عذاب الهي شدن انسان حسابرسي اعمال و
 .كنندبحث بدان اشاره مي

به وضعيت گناهكاران در آستانه مرگ اشاره كرده و  سوره مؤمنون 100و  99آيات 
كه خود را در حال جدا شدن از اين دنيا و قرار گرفتن  فرمايند: گناهكاران و مشركان هنگاميمي

غفلت از مقابل ديدگانشان كنار رفته، سرنوشت در انتظار را  هايبينند، پردهاي آخرت ميدر سر
خواهند آنان را به دنيا بازگرداند، تا كه مصرانه و به تمنّا از خدا مي اينجاست .كنندنظاره مي
 :يدرمافزمين نهاده جبران شود و نيك كاري پيشه كنند خداوند با رد درخواستشان مي تكاليف بر

  .شان چون سابق خواهد بودآورند و اگر باز گردند، رويهزبان مي اين فقط سخني است كه بر
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پس از مرگ،  .كندبرزخ كه حد فاصل دنيا و آخرت است، اشاره مي در ادامه آيات به عالم
) 100مؤمنون:( »يْبَعثُونَ  َو ِمْن َورَاِئِهْم بـَْرزٌَخ ِإَلی يْومِ : «رودشده، به عالم برزخ مي روح از بدن انسان جدا

و در قيامت با زنده شدن مردگان،  شوندتا روزي كه برانگيخته مي پشت سر آنها برزخي است
  .شودملحق مي اين روح به جسم آنها

ُ  َونُِفَخ ِفی الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ِفی السََّماَواتِ « مبتني بر آيه   ِفيِه ُأْخَریُمثَّ نُِفخَ َوَمْن ِفی اْألَْرِض ِإالَّ َمْن َشاَء اهللَّ
شود: يك بار در پايان عمر اين دنيا كه دو بار در صور دميده مي) 68زمر:( »َفِإَذا ُهْم ِقياٌم يْنظُُرونَ 
شود و بار ديگر به هنگام برپايي قيامت كه موجب زنده موجودات زنده مي موجب مرگ همه

با توجه به آيات  .شونددگي جديد ميها آماده حسابرسي و شروع زنشده و انسان شدن مردگان
بود، مراد از صُور در اين آيه، صور دوّم خواهد بود كه  قبل كه درباره مرگ و ورود به عالم برزخ

  .به دنبال دارد برپايي و حسابرسي در آخرت را
هولناك  صحنه سخن به ميان آمده،» يَتَساَءُلونَ  َوَال «سوره مؤمنون كه در آن از 101آيه  بنابراين

گير هر كس در فكر نجات نفس در آن لحظه .كشدو دشوار صحراي محشر را به تصوير مي
كنند، بلكه سختي آن پيوندهاي سؤال و طلب كمك نمي خويش بوده، نه تنها از يكديگر

  .سازدخويشاوندي را نيز از هم گسيخته مي
 »اْألَنـَْباُء يْوَمِئٍذ فـَُهْم َال يَتَساَءُلونَ  فـََعِميْت َعَليِهمُ  * ْرَسِلنيَ يَناِديِهْم فَيُقوُل َماَذا َأَجْبُتُم اْلمُ  يْومَ  وَ « ب)

  )65-66قصص:(
 كه) 62قصص:( »يـَُناِديِهْم فـََيُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكْنُتْم تـَْزُعُمونَ  يـَْومَ « اين آيات عطف است بر آيه

 اينكه شركائي كه براي خدا قائل شديدحاوي دو سؤال صريح و ضمني از مشركان است و آن 

پاسخ  طلبيد؟ اين پرسش دوّم، پرسش ضمني است و نبودها كمك نميكجا هستند و چرا از آن
را مطرح  در آيات مورد بحث، سؤال دوّم .هر يك از آن، اثبات دعوي باطل خدايان شرك است

  بودند، داديد؟كند كه چه پاسخي براي رسوالن كه از طرف خداوند متعال آمده مي
موقعيتي  شود؛ يعني درفرمايد: اخبار بر ايشان كور ميدر ادامه آيات به صورت استعاره مي

ها هيچ سؤال آن حتي بين .ها نخواهند داشتگيرند كه هيچ خبر و پاسخي براي آن سؤالقرار مي
دشوار روز  هولناك و شود، سياق آيات صحنهچنانچه مالحظه مي .شودو جوابي ردّ و بدل نمي

مؤمنون به برپايي قيامت و  سوره 101كشند كه مانند آيه محشر و حسابرسي را به تصوير مي
 .روز حسابرسي اشاره دارد

پرسمان گناهكاران سه جواب  توان گفت به آيات تناقض نماييكلي مي يبندجمعدر يك 
  كلي داده شده است؛
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است و در بعضي از مواقف هيچ بعضي از مواقف سؤال و پرسمان  ؛ درتعداد مواقف -1
  .شودسؤالي پرسيده نمي

در قيامت پنج صورت دارد: استفهام و استعالم، طلب، توبيخ،  ؛ پرسشهاتفاوت پرسش -2
استعالم برخواسته از جهل است و درباره خداوند متعال معنا  پرسش استفهام و .تقرير و استشهاد

) 97آل عمران:( »يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلونَ  ُيْسَأُل َعمَّاَال : «تقريري مختص خداست پرسش توبيخي و .ندارد
بنده مشترك بوده كه پرسش خدا از پيامبران استشهادي خواهد  پرسش استشهادي ميان خدا و

كنند مقصودشان نفي پرسش استفهامي است و آياتي كه كه پرسش را نفي مي بنابراين آياتي .بود
 پرسش تقريري مقدمه محاسبه .بيخي و تقريري استهستند، مرادشان پرسش تو مثبت پرسش

  .شان ثابت شوداقرار، محكوميت است تا با
مراد از آيات نفي پرسش، نپرسيدن از اعمالي است كه در  ؛تعدد مسئول عنه -3
اين سخن فخر  .هاستمثبت پرسش، پرسش از دواعي و انگيزه هاست و مقصود از آياتپرونده

 .ارائه شد رازي بود كه پاسخ آن نيز

  گيرينتيجه
  :توان نتايج ذيل را حاصل مطالعه در آيات پرسمان گناهكاران برشمردپژوهش مي مبتني بر اين

به قيامت است، تناقض و  ها احوال معطوفبين چند دسته از آيات كه همه آن  -1
ا از مجرمان در قيامت دارد ب مانند آياتي كه داللت بر پرسش .ناسازگاري ظاهري وجود دارد

  .نمايدعدم آن داللت مي كند يا برآياتي كه اين پرسش و استنطاق را انكار مي
هاي متناقض، امر توان گفت، قرآن كتاب هدايت است و گزارهمي در يك پاسخ كلي  -2

 .تواند در بردارنده تناقض باشدساخت، بنابراين قرآن نمي هدايت را مختل خواهد

اعد تفسير و از جمله مسئله بافت و سياق و درنگ و ارجاع به قو همچنين با درك و -3
 توان گفت؛در واقع مي .هاي پيش آمده حل و رفع خواهد شدتناقض نيز شرائط تناقض،

مجرمان، ناظر بر حقيقت باشد كه براي كشف واقعيت مسئله است،  اگر پرسش از الف)
گناهكاران ناظر بر مجاز باشد، خداوند بر همه چيز آگاه است و اگر پرسش از  شود؛ زيرانفي مي

ر پس آياتي كه داللت ب .گرددتوبيخ و مالمت و نه كشف واقعيت مسئله، اثبات مي يا به هدف
نمايد و آياتي كه پرسش از از مجرمان دارد، پرسش مجازي و توبيخي را اثبات مي پرسش
 .كند، ناظر بر پرسش حقيقي خداوند از گناهكاران استرا انكار مي مجرمان

ها، پرسش وجود نخواهد اي از آنقيامت داراي مواقف فراواني است، در پاره از آنجا كه ب)
وجه شود و تاي ديگر از مواقف، از مجرمان پرسش ميمبتني بر شرائط مقتضي در پاره داشت و
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 ها، بر طرف كننده تناقض ظاهري آيات است؛ زيرا از شرايط اصلياختالف مواقف و مكان به

 .مكان است) (موقف وحدتتناقض، 

كشند كه صحراي محشر را به تصوير مي صحنه پرسش هستند، آن آيات آياتي كه نافي ج)
آياتي كه  امّا تسائل و پرسشي در كار نيست، گونهچيهترس و وحشت،  به خاطر در آن لحظه

 .مجرمان بعد از ورود به جهنم است مربوط به تسائل مثبت پرسش هستند

 
  

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

 : انتشــاراتروتي، بالمحرر الوجيز فى تفســير الكتاب العزيز ،)ق1422عطيه اندلســى، عبدالحق ( ابن
  .دارالكتب العلميه

شق ريكث ابن سماع ،يدم س، )ق1419( ليا شارات دارالكتب العلمية محمد روتيب ،ميالقرآن العظ ريتف : انت
  .ضونيب يعل

   .: انتشارات دار الفكرروتي، بالعربلسان ، )ق1410منظور، محمد ( ابن
  .تهران: انتشارات زوّار ،يفرهنگ كامل فارس، )1384غالمرضا ( پور،انصاف

  .تهران: انتشارات موال ،ييبابا يعل قيترجمه و تحق ،انيالب سيعرا، )1388روزبهان ( ،يرازيش يبقل
  .قم: انتشارات هجرت ،اتيح مينس، )1393پور، ابوالفضل ( بهرام

سير القرآن، )1422ثعلبى نيشــابورى، ابو اســحاق احمد بن ابراهيم ( شف و البيان عن تف : روتي، بالك
  .انتشارات دار إحياء التراث العربي

  .ضونيب يمحمد عل هي: انتشارات دارالكتب العلمروتيب ،فاتيالتعر، )ق1421( يعل ،يجرجان
  .قم: انتشارات اسراء ،ميتسن ريتفس، )1392عبداهللا ( ،يآمل يجواد

   .: انتشارات دارالفكرروتي، بتفسير روح البيان، )تايحقى بروسوى، اسماعيل (ب
ــ ،ياصــفهان راغب : روتيب ،صــفوان عدنان ،يمصــحح: داوود ،مفردات الفاظ قرآن، )ق1412( نيحس

   .هيانتشارات دار الشام
  .: انتشارات دار الفكرروتي، بالمنار، )1428رضا، محمد ( ديرش
  .دمشق: انتشارات دار الفكر ،ريالمن ريتفس، )1430وهبه ( ،يليزح

   .: انتشارات دارالمعرفهروتي، بعلوم القرآن يالبرهان ف، )ق1410محمد ( ،يزركش
   .: دارالكتاب العربيروتي، بالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )ق1407محمود ( زمخشرى،
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  .خرم دل، تهران: انتشارات احسان ي، ترجمه مصطفضالل القرآن يف، )1387محمد ( ديقطب، س ديس
    .ي: انتشارات دارالكتاب العربروتي، بعلوم القرآن ياالتقان ف، )ق1421( نيجالل الد ،يوطيس

  .يالقرب يقم: انتشارات ذو ،نيالجوهر الثم، )1431شبر، عبداهللا (
  .تيتهران: انتشارات وال ،يجياله فيشر ريتفس، )1390( نيبهاء الد ،يجياله فيشر

مشهد:  ،يي، ترجمه محمد رضا عطا»جزء اول قرآن ده«ميقرآن كر ريتفس، )1382محمود ( خيش شلتوت،
  به نشر

  .يانصار في: انتشارات ابناء شرروتيب ،ريفتح القد، )1429بن محمد ( يمحمدبن عل ،يشوكان
  .، قم: انتشارات دارالعلمالقرآن ريتفس يالفرقان ف، )1410محمد ( ،يصادق

، قم: انتشــارات دفتر انتشــارات اســالمى القرآن ريتفســ يف زانيالم، )1417( نيمحمد حســ ،يطباطبائ
   .ى مدرسين حوزه علميه قمجامعه

   انتشارات ناصرخسرو.، تهران: مجمع البيان فى تفسير القرآن، )1372فضل بن حسن ( طبرسى،
  انتشارات داراحياء التراث العربى.:  روتيب ،بيالغ حيمفات، )ق1420رازى، ابوعبداهللا ( فخرالدين

   ، تهران: انتشارات الصدر.تفسير الصافى، )ق1415كاشانى، مال محسن ( فيض
   .از قرآن ييدرس ها ي، تهران: انتشارات مركز فرهنگنور ريتفس، )1391محسن ( ،يقرائت
ـــار ياب ،يقرطب جامع االحكام القرآن، )1426( يعبداهللا محمد بن احمد االنص : دارالكتب روتي، بال

  .يالعرب
شانى، صادقين فى الزام المخالفين، )ش1336مال فتح اهللا ( كا سير منهج ال  ، تهران: كتابفروشى محمدتف

  .حسن علمى
  .يالتراث العرب اءيانتشارات دار االح: روتي، بمواهب الرحمن، )1435( ميالمدرس، عبدالكر محمد

  .امنثتهران: انتشارات  ،نيفرهنگ مع، )1386محمد ( ن،يمع
  .الملل نيتهران: شركت چاپ و نشر ب ،نيالمب ريتفس، )1392محمد جواد ( ه،يمغن

  .هي، تهران: اسالمنمونه ريتفس، )1390ناصر ( ،يرازيش مكارم
  .ريكب ري، تهران: انتشارات اماالبرار ةعد كشف االسرار و، )1371( نيالد ديرش ،يبديم

دوفصلنامه ، »جهاد يقرآن يهادر آموزه يدرباره ناسازگار رستونيفا دگاهينقد د«، )1397( ميمر ،يتيوال
  .2، شماره11دوره  ،ثيمطالعات قرآن و حد علمي


