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  زباني پيامبري و هم
 

  
  1حسين بهرامي اقدم  17/01/1395: دريافتتاريخ 

    30/04/1395: تاريخ تأييد
  

  چكيده
زباني پيامبران با  هم »ما أرسلنَا من رسولٍ الّا بِلسانِ قَومه«ي به اعتقاد برخي با استناد به آيه

ين مايه شدن ا زبان با قومش، مبعوث نشده است؛ با دستقوم خود الزم بوده و پيامبرِ غير هم
تنها ايشان پيامبر غير  اشكال شده كه نه Jفهم از آيه، در خصوص نبوت پيامبر اكرم

نظران از اين  صاحب. زبانان نيست بلكه الزم است دعواي رسالت جهاني او، تكذيب گردد عرب
يا پيامبران اولوالعزم يا تفسير قوم  Jاشكال به طرقي مختلفي چون استثنا بودن پيامبر اسالم

به باور نويسنده بامالحظه دستور زبان . اندادي يا معاشرتي و امثال آن تخلص جستهبه قوم نژ
كند بر نفي عربي و قواعد داللي آن اساس اين فهم از آيه درست نبوده و مفهوم آيه، داللت مي

درنتيجه استناد . زبان در همان زمان برانگيختن شدن به رسالت نه بيشترارسال پيامبرِ غير هم
هاي فوق آيه براي طرح اين اشكال صحيح نبوده، همچنان كه دفع اين اشكال با جواب به اين
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  مقدمه
، با توجه به »ابراهيم«چهارم سورة آية از  »ما أرسلنَا من رسولٍ الّا بِلسانِ قَومه«طبق بند 

زبانيِ باهمه قومي كه  رسالت هر پيامبري فقط باهم، عموميت رسوالن و داللت حصر در اين بند،
بر . شده، همراه بوده و رسالت رسولي نبوده كه با آنان غير همزبان باشد سوي آنان فرستاده به

شده كه رسالت پيامبر   از آن استفاده با توجه به منطوق و مفهوم حصر اساس اين فهم از آيه و
) 71: ق1413سبحاني، : 269: ق1425حكيم، (زبانان اختصاص داشته ، فقط به عربJاسالم

الزمة عكس نقيض اين قضيه، عدم مبعوث شدن رسول اسالم از طرف خداوند  بلكه ادعاشده
  ).71: ق1413سبحاني، (است 

هاي تفسيري يا كالمي از آن با عنوان كتاباساس اين شبهه، سابقة ديرين دارد و در بعض 
يادشده و ) 487: ق1433حلي، (» شبهه نصاري«يا ) 64: 19تا، فخر رازي، بي(» شبهه عيسويه«

  ).30330پاسخگو،(گردد مطرح مي ـ ظاهر از طرف زرتشتيان به  ـ تا امروز نيز اين شبهه
  :دهدسالمي را هدف قرار ميچنانچه واضح است، اين شبهه كيان چند امر قطعي و مسلّم ا

جاكه جهاني بودن رسالت، هر چند چراكه ازآن يابي كذب و باطل بر آن؛ كيان قرآن و عدم راه. 1
امر قطعي و مسلّم است، در اين صورت محتواي اين بخش از آيه  Jدر بعثت پيامبر اسالم

  . شودكذب و باطل مي
گر اين برداشت از مضمون آيه درست چراكه ا ؛Jكيان جهاني بودن رسالت نبي اسالم. 2

باشد، پس اين امر قطعي در نزد مسلمين كه اسالم، ديني براي همة اقوام به هر زبان و رنگ 
 .كنداست، با يك دليل قطعي تعارض پيدا مي

كه با فرض پذيرش اين داللت، وقتي گروه هدف از چراكيان وجوب پذيرش اسالم بر همه؛ . 3
زبان وجوب و الزامي بر پذيرش بر غير عرب زبانان باشند پس فقط عرب Jبعثت پيامبر اسالم 

اولي،  طريق  اصول اسالم طبق خود قرآن نخواهد بود و آنان مكلف به اصول نخواهند بود؛ پس به
 .بودنخواهند  ـ بنا بر قول به آنـ مكلف به فروع 

تواند طبق وعدة كتاب كه مثالً يهوديت ميچرا؛ Jكيان خاتميت پيامبري پيامبر اسالم. 4
 .آسماني خود منتظر پيامبرِ موعود همزبان با خود باشند

توانند بقاي دين خود مثالً زرد تشتيان ميتواند دين خود را نسخ نيافته بداند؛ ساير اديان مي. 5
 نيافته تا تحقق ـ بنا بر قبول پيامبري اوـ زباني بعد زرتشت را ادعا كنند، چراكه پيامبري فارسي

 .آنان را به دين جديد دعوت كند
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صورت  صراحت يا به برخي از آنان ذكر خواهد شد، به هاي تفسيري و كالمي كهدر كتاب
ها، چنانچه شود اين بيانضمني اين اشكال دفع يا رفع شده؛ ولي با دقت و تأمل ديده مي

چناني نداشته و  نشايسته و بايسته است، از عهدة جواب از اين اشكال برنيامده و پشتوانة آ
ها و معايبي دارند و بايد با بياني مستدل و صحيح، با پشتوانة دليل وافي و كافي از عهدة اشكال

در اين مقاله بعد از طرح و توضيح شبهه، با معطوف ساختن نگاه بر ديدگاه عالمان . جواب برآمد
تحقيقي از اين اشكال ارائه  ها، پاسخهاي رفته و با نقد و بررسي آنترين پاسخشيعي، سراغ مهم

  .شودمي

  بيان و تقريب اشكال
از باب  »ما أرسلنَا من رسولٍ الّا بِلسانِ قَومه«: با تمسك به صدر آية چهارمِ سورة ابراهيم

داران غير اسالمي چنين شبهه و اشكالي مطرح مجارات و مماشات از طرف برخي از كيش
زباني با قومش  ند از آيه، رسالت هر پيامبري فقط باهمحسب داللت اين بشود كه به مي
زبانان نبوده است و الزمة اين ادعا از ، پيامبرِ غير عربJخورده؛ درنتيجه پيامبر اسالم گره

سوي او، عدم صدق او در مدعايش است، چراكه طبق مفهوم اين حصر، هيچ رسول غير همزبان 
طرف خداوند رسالت نيافته است؛ پس ادعاي نبوت  شده، از سوي آنان فرستاده كه بهبا قومي

  .اش هست زبانان، كذب محض و در تعارض با خود كتاب آسمانيبر غير عرب Jپيامبر اسالم
البته شاكلة اين استدالل، متوقف بر قبول مقدمات زير است كه با مخدوش شدن هر يك از 

  :شودآن، طومار اين شبه پيچيده مي
ويژه با  خاطر نكره در سياق نفي بودنش، مفيد عموم بوده؛ به به» من رسول«عبارت . 1

بنابراين، اين بند از آيه، نص در عموم بوده و شامل همة . تنصيص در آن» من«لحاظ وجود 
  .شودنيز مي Jرسوالن، حتي پيامبر اسالم

 .به معناي معيت است» بلسان«در عبارت » با«حرف جرّ . 2
 .ويش استزبان و گ» لسان«مراد از . 3
شده و هدف  سوي آنان فرستاده  اليهم و افرادي است كه پيامبر به مرسل» قوم«مراد از . 4

 .تبليغي پيامبر هستند
 .رسول است» قومه«مرجع ضمير در . 5
 .شودعام بوده و شامل همة افراد مي» قوم«عبارت . 6
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رسول و : است؛ محصور» ما و اال«منطوق آيه، مقتضي حصر اضافي با اسلوب نفي و اثبات . 7
پس نوع حصر، منحصر كردن . است) زباني هم(معيت و همراهي با زبان قوم : محصور فيه

 .است) زباني باهم(بر صفت معيت ) رسول(موصوف 
بوده و در آن حجت است و بنابراين، آيه، ارسال رسوالنِ غير ) مخالف(حصر داراي مفهوم . 8

 .كندهمزبان با قومشان را نفي مي
انما : صورت است ة حقيقيه معدوله بوده كه صورت منطقي آن بدينياين قضيه، يك قض. 9

شده از سوي خداوند، زبانش با زبان  هر رسولِ فرستاده. (كل رسول من اهللا موافق لسانه لغة قومه
 .)شده، يكسان و مشترك است سوي آنان فرستاده قومي كه به 

يه است؛ درنتيجه وقتي اين عبارت صادق عكس نقيض مخالف موجبة كليه، سالبة كل. 10
كل غير «اين عبارت نيز صادق خواهد بود  »انما كل رسول من اهللا موافق لسانه لغة قومه«باشدكه 

 »موافق لسانه لسان قومه ليس رسوًال من اهللا

  پاسخ به شبهه

 تخصيص عموم آيه به غير نبي اسالم: پاسخ اول
ظاهر از . انداختصاص داده Jرا به غير نبي اسالم زباني نظران، اين هم اي از صاحبعده

كالم اين عده پذيرش هم مقدمات ذكرشده است، ولي با اين وجود اين، قائل به تخصيص اين 
من «برخي با اضافه كردن قيد . انداز مفاد آن به دليل خارج از آيه Jآيه و خروج نبي اكرم 

نيز با اضافه كردن  و برخي ديگر) 516: 16ق، 1420طبري، (و مقيد كردن كالم به آن » قبلك
زباني را  اين هم) 58: 6ق 1415؛ طبرسي، 268: 6تا، طوسي، بي(» فيما مضي من االزمان«قيد 

  رس اين اشكال خارجنموده و بدين ترتيب اين آيه را از تير Jمتوجه غير پيامبر اسالم
  .اندكرده

  :است امور زير باشد با توجه به كالم آنان، دليل بر اين تقييد محتمل
خداوند بر نبي اكرم «: است كه گفته» حسن بصري«اولي تفسيري از  دليل خبري؛ دو أثر و. 1
سوي قومش فرستاده ولي خاصه، پيامبر  منت نهاده، چراكه هر پيامبري را فقط به  Jاسالم

: گفته است كه» مجاهد«و دومي تفسيري از » .سوي همة خلق مبعوث كرده است  اسالم را به
ها فرستاده و پيش از ايشان، هر پيامبري را فقط  سوي همة انسان را به Jخداوند نبي اسالم«
: 6ق 1415طبرسي، :  268: 6تا، طوسي، بي(» .سوي قومش و اهل زبانش مبعوث كرده است به

58(  
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يه خارج را از مدلول آ Jكه با اشاره به نفي زمان ماضي، رسالت نبي اسالم» ما ارسلنا«عبارت . 2
گفتني است، اگر وجه تقييد همين امر لفظي باشد، از اين نكته غفلت شده كه زمان  كند؛مي

بنابراين حين نزول اين آيه، رسالت نبي . ماضي حقيقي را بايد برحسب تكلم و خطاب سنجيد
نيز داخل در نفي به  Jتحقق يافته و از زمان آن گذشته بود؛ پس رسالت نبي اكرم Jاكرم

  .ماندگردد، و وجهي بر اين تقييد نمييم» ما«
اند كه برخي به آن اشاره كرده »و ما أرسلنَاك إلّا كَافةً للنَّاسِ بشيراً و نَذيراً«: سبأ 28آية . 3

و عموميت  Jخداى متعال در اين آيه، به وسعت دعوت پيامبر). 58: 6ق، 1415طبرسي، (
) جهان(ما تو را نفرستاديم، مگر براى همة مردم : فرمايدمىكرده،  ها اشاره نبوت او به همة انسان

  .وجود دارد» كافه«مردم؛ بنا بر اختالفي كه در معناي ) عموم(يا مگر بازدارندة 
كه در آن، ازجمله موارد امتنان  Jخبرِ خصال از جابر بن عبداهللا انصاري از نبي اكرم .4

ه خداوند هر پيامبري را با لسان امتش اين برشمرده شده ك Jپروردگار بر پيامبر اسالم
- 424: تاصدوق، بي. (سوي همة خلق فرستاده است سوي آنان فرستاده است، ولي ايشان را به  به

  ).80: 3ق، 1413؛ فيض، 425
درهرصورت، الزمة اين تقييد اين است كه جهاني بودن رسالت در ميان انبيا را فقط مختص 

زبان و مشكل  با ساير غير عرب Jت زباني پيامبر اسالمكرده و مشكل تفاو Jپيامبر اسالم
ظاهر خود  عدم تبيين رسالت نسبت به آنان را با ترجمه و لزوم آن حل نماييم؛ امري كه به 

زباني بودن پيامبران پيشين، تبيين  ندارد، چراكه در وجه لزوم هم صاحب اين ديدگاه آن را قبول
كند و خود اين آيه را به بياني، در مقام نفي بيان ميو فهم سخن و عدم احتياج به مترجم را 

 35چنين شيخ طوسي و فيض در ذيل آية هم). 268: 6تا، طوسي، بي(داند اين احتياج مي
اند كه شريعت احقاف، اولوالعزم را برحسب ظاهر روايات اصحاب و اقوال مفسران، كساني دانسته

را نسخ كرده است و ) مزبان و چه غير همزبانچه ه(جديد آورده و شريعت انبياي قبل خود 
و ) 18: 5ق، 1413؛ فيض، 279: 9تا، طوسي، بي( .اندتن دانسته آنان را مخصوص در پنج
را قيد تورات و انجيل يا انزال آن دو  »هدي للناس«عمران،  آل 5و  4طبرسي نيز در تفسير آيه 

  .ودن آن دو را پذيرفته استپس جهاني ب) 236- 234: 2ق، 1415طبرسي، (دانسته است 
  نقد و بررسي اين ادله 

احتجاج به اين اخبار براي اين تقييد، خالي از مناقشه نيست، چراكه وجه ضعف استناد به . 1
  .ذكر خواهد شد خبر خصالهاي آن، واضح است؛ به اضافه چند اشكالي كه در مناقشه
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  :مناقشات زير وجود دارد در خبر خصال هم
شود؛ چنانچه برخي ندي به دوجه، كه موجب غايت ضعف آن مياشكال س. الف
  : اندمتذكر آن شده) 731: 1ق، 1423؛ قمي طباطبايي،154: 2ق، 1421خميني، (نظران  صاحب

  .»محمد بن أسود وراق«عدم وقوف به ترجمه . 1
و ) 309: 5ق، 1422بغدادي،(الحال  مجهول» احمد بن سخت«مثل  وجود ضعفاي از عامه؛. 2

: 6ق، 2002زركلي، (كذاب » محمد بن حميد«) 616: 2تا، سبحاني، بي(وضاع » بي البختريا«
نيافت؛ البته در منابع رجالي » محمد بن حميد«نويسنده در منابع رجالي كسي را به نام ). 110

: ك.ر(بوده و تضعيف شده است » ابن منكدر«نامي آمده كه از روايانِ » محمد بن ابي حميد«از 
 ).196: 6ق، 1409عدي، ؛ ابن233: 7و 135: 3ق، 1271حاتم، يأبابن

از اين خبر بعد اقرار به ضعف آن، به ) 388: 3ق، 1415نراقي، (اما دفاع صاحب مستند 
از طرف بعض محدثان متأخر، و جبران شدن ضعف » شهرت«جهت توصيف شدن اين خبر به 

امكان اثبات تحصيل شهرت عملي  سند از اين راه، در غايت ضعف است، چراكه برفرض قبول
و اثبات چنين شهرتي در اين خبر، جابريت ضعف سند به سبب شهرت قدما محل اختالف  قدما

؛ 290: 1ق، 1416؛ انصاري، 92: ق1408شهيدثاني، (اند بوده و بعض محققان آن را نپذيرفته
ن مسئله در نزد و اين، ديدگاه صحيح در اي) 337: 10ق، 1417؛ صدر، 240: 1ق، 1417خويي، 

محل وفاق نبوده؛ چنانكه نويسندة اين مقاله،  نويسنده هست و اين جبر در بين خود قدما هم
سندا و (واسطه شهرت  جبر وهن خبر به «اين مطلب را در رساله سطح چهار خود با عنوان 

  .ثابت كرده است» )متناً
كه گفته شود اين خبر عدم صحت استناد به خبر واحد در مباحث اعتقادي؛ مگر اين. ب

  .محفوف به قرائن قطعيه است
، 1389مركز اطالعات و منابع اسالمي، (ختالفي بودن تخصيص عموم كتاب باخبر واحد ا. ج

  . ؛ مگر اينكه گفته شود اين خبر محفوف به قرائن قطعيه است)291: 1
  .نفي جهاني بودن رسالت ساير پيامبران اولوالعزم در اين روايت .د

، خالف ظاهر آيه سوم و چهارم c، جهاني ندانستن رسالت موسي و عيسيبر اينافزون 
نَزَّلَ علَيك «: كندگرِ همة مردم معرفي ميرا هدايت» انجيل«و » تورات«عمران است كه  آل

 دين قَبلِ هاإلنجِيلَ م اةَ وأنزَلَ التَور يه ودينَ يا بمقَاً لدصقِّ مبِالح تابلنَّاِسالكل.«  
 Jبراي اثبات جهاني بودن رسالت پيامبر اسالم» سبأ« 28اما مناقشات استدالل به آية

 »اذا جاء االحتمال بطل االستدالل«بسيار معمول و مشهور است، ولي در مقام برهان و از باب 
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عهديه باشد نه جنسيه و ممكن است گفته شود مراد از » الناس«محتمل است الف و الم 
  . زبانان باشند، نه همة مردم از عرب و غير عرب ، مردم خاص و قوم نبي و عرب»الناس«

هاي خارج از آيه، احتمال قوي و در حد ظهور است؛ به پوشي از دليل اين احتمال با چشم
بر » ال«با توجه به كالم نحويان و مقدم شدن اين قسم از  ـاين دليل كه كثرت در الف و الم 

ديه بودن آن است و براي جنس بودنش نياز به قرينه است كه در اين آيه، عه ـ ساير اقسام آن
به دليل قطعي از غير اين آيه  Jاين قرينه مفقود است؛ پس بايد عموميت رسالت نبي اكرم

  .تواند دليل اين امر واقع شود نمي» مجاهد«و » حسن بصري«و قول . استفاده گردد
من «هايي همچون اللت آن براي تقييد آيه به عبارتو استدالل به د» ما ارسلنا«اما عبارت 

رسد، چراكه از اين نكته غفلت شده كه صحيح به نظر نمي» فيما مضي من االزمان«يا » قبلك
زمان ماضي حقيقي را بايد برحسب تكلم و خطاب سنجيد؛ بنابراين حين نزول اين آيه، رسالت 

نيز داخل در نفي  Jپس رسالت نبي اكرم تحقق يافته و از زمان آن گذشته بوده؛ Jنبي اكرم
  .ماندگردد وجهي بر اين تقييد نميمي» ما«به 

، قومي كه رسول بايد همزبان با آن قوم خبر خصالالبته توجه به اين نكته الزم است كه در 
و منّ علي ربي و قال يا محمد قد «: شده است آن رسول معرفي) اليهم مرسل(باشد، همان امت 

در آيه » قوم«شود بر اينكه ؛ و اين خود دليل يا شاهدي مي»رسول إلى امته بلسانهاأرسلت كل 
شود كه با تكلف و اليهم است؛ بنابراين موجب تضعيف اين سخن مي به معناي امت و مرسل

اليهم آن رسول  زورگويي تمام براي خالصي از اشكال، قوم رسول، غير امت او، و غير مرسل
  .واهد آمدمعرفي شود، چنانچه خ

  تخصيص عموم آيه به غير پيامبران اولوالعزم: پاسخ دوم

در اين پاسخ نيز مثل پاسخ پيشين، عموميت رسول پذيرفته نشده و از عموم آن، پيامبران 
عالمه طباطبائي ازجمله كساني كه اين جواب را داده است . اولوالعزم خارج گشته است

  :بر خروج اين دسته از انبيا چند امر استدليل ايشان ). 15 :12تا، طباطبايي، بي(
اين دليل تمام : جا آوردن حج  زبان، از عرب حجاز براي به غير عرب jدعوت حضرت ابراهيم. 1

به لغت عرب و  jنيست، چراكه كجاي قرآن يا شاهد متقن تاريخي آمده كه حضرت ابراهيم
  اي نبوده است؟ العاده زبانان ندا داد يا اين ندا، يك امر خارق براي عرب

ايراد اين دليل اين است كه : از فرعون و قومش براي آوردن ايمان jدعوت حضرت موسي. 2
كه زبان فرعون و قومش، هيچ دليل متقن قرآني يا غير قرآني وجود ندارد كه داللت كند بر اين
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  فهميدند؛ افزون بر و قومش بوده يا زبان همديگر را نمي jمتفاوت با زبان حضرت موسي
در كاخ فرعون رشد يافته بود و خانوادة او به دربار فرعون رفت و آمد  jكه، حضرت موسياين

از قوم موسي نيز حاضر بودند » مأل«، jو هنگام دعوت حضرت موسي) 40: طه: ك. ر(داشتند 
 ).110 :اعراف: ك. ر(

ت غير به باور نويسنده آنچه امروز مشهور است از دعو :Jعموم دعوت پيامبر اسالم. 3
، مستند آن، نامة حضرت به چند نفر از سران ممالك مثل، ايران، Jزبان توسط نبي اكرم عرب

اي و تاريخي كساني هاي مغازي و سيره روم، حبشه و مصر، و قضايا تاريخي رسيده از كتاب
برفرض پذيرش وثاقت همة اين . ابن اسحاق، طبري، يعقوبي، ابن جوزي و بيهقي است: چون

پوشي از ضعف اعتبار اين اخبار و گاهي  ها و با چشمماميت سند اين قضايا در آن كتابافراد و ت
اند كه در علم كالم و مسائل ها، اين اخبار از امور غير متواتر، غيرقطعي و غير يقينيخود كتاب

  .اعتقادي، صالحيت تمسك و دليل واقع شدن را ندارد
است، ده، شهرت اين قضايا را زير سؤال نبردهالبته توجه به اين مهم ضروري است كه نويسن

اي كالمي مورد مناقشه قرار داده است و بلكه سنديت آن را براي دليل واقع شدن بر يك مسئله
توان بر هر قضية مشهور تاريخي بديهي است كه نمي. دليل اين مناقشه را هم ذكر كرده است

و تحقق آن شروط را براي اثبات يك استناد جست، بدون اينكه شروط مبدأ اقيسه بودن آن 
  .مسئله ناديده گرفت
كند، بلكه اعتبار آن را براي اي تاريخي را زير سؤال نبرده و انكار نمينويسنده، مسئله

كسي كه قائل به اعتبار اين قضيه . پذيردتشكيل مقدمات يك قياس در يك مسئله كالمي نمي
ند و گرنه عدم اعتبار، اصل است و نياز به دليل هست بايد مدعاي خود را با دليل خود اثبات ك

ها هم افزون بر اينكه هيچ اطميناني نيست كه اين قضيه قبل و بعد از تأليف اين كتاب. ندارد
از سوي ديگر، شهرت يك قضيه در . مشهور بوده است و سند و دليلي بر اين امر وجود ندارد

  . ها نيستاي دليل و شاهد بر شهرت آن در ساير دورهدوره
مالحظة نويسنده بر اين دليل اين : اشتمال خود قرآن بر دعوت يهود و نصاري و غير آنان. 4

 زبان از قوم يهود و نصاري را مورد خطاب قرار داده و است كه امكان دارد گفته شود قرآن، عرب
نصاري را مورد زبان از يهود و  كه كسي بيايد بر اين نوع آيات استناد كند كه قرآن، غير عرباين

م لخطاب قرار داده، تمسك به دليلي كرده كه داللت اين دليل بر مطلوب، مشكوك و غيرمس
اصطالح، مصادر بر مطلوب است، چراكه اين مسئله كه قرآن خطابش براي عموم مردم  بوده و به
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ين است، مورد قبول اشكال كننده نبوده است و گرنه چن ـ زبان زبان و چه غير عرب چه عربـ 
  .كردشبه و اشكالي را وارد نمي

آيد كه به نظر نويسنده چنين مي :ايمان آورده است Jقبولِ ايمان هر كسي كه به پيامبر. 5
غايت چيزي . قبول ايمان، دليل بر وجوب تعييني آن نيست و هيچ استلزامي بين آن دو نيست

ده است، چراكه رسالت گرفتن كند، جواز اين طريق از ايمان بوكه قبول ايمان به آن داللت مي
احتمال . سوي قومي، معنايش عدم پذيرش ايمان شخص خارج از قوم به آن پيامبر نيست به

دارد چنين به نظر برسد كه كالم بر روي قبول ايمان است نه نوع وجوب آن؛ اما اين نظر صحيح 
اكه اشكال نيست، چراكه بحث روي قبول ايمان نيست بلكه بحث روي تعيين ايمان است چر

گويد واجب نيست كه من مشكلي ندارد، بلكه مي Jكننده به نگاهي، با پيامبري پيامبر اسالم
بر او ايمان بياورم، چراكه همزبان با من نبوده و طبق معارفي كه در دين او و كتاب او است، 

امبر، در كه يك شخصِ غير همزبان با آن پيولي اين. پيامبرِ هر قوم بايد همزبان با او باشد
شود، اين آيه از آن ساكت بوده و هيچ صورت ايمان آوردنش به آن پيامبر، ايمانش قبول نمي

زباني از طرف پيامبر شرط است نه  داللتي بر آن ندارد؛ به عبارت ديگر، طبق آية محل بحث، هم
  .از طرف قوم و اشخاص ايمان آورنده به آن پيامبر

كه بايد اثبات شود در زمان ل نيز تمام نيست، چرااين دلي: jدعوت عمومي حضرت نوح. 6
و ايشان مأمور تبليغ آنان بوده تا زبانِ آن حضرت نيز وجود داشته اقوام غير هم jحضرت نوح

 .بعداً به اين دعوت عمومي ايشان استناد شود
ه البته استثناي اولوالعزم براي دفع و رفع شبهة محل بحث اين مقاله با توجه به معنايي ك

محل است، چراكه اند، بيدارند و آن را به معناي قوم معاشرتي گرفته» قوم«عالمه در كلمة 
بگيريم نه غير آن، تا » اليهم مرسل«و » امت«اشكال زماني متوجه است كه قوم را به معناي 

 .مجبور شويم براي پيامبران اولوالعزم و خروج آنان دليل بياوريم
 Jسيوطي از ابوذر از نبي اكرم در المنثوروط به اين آيه از بعد ايشان در بحث روايي مرب

خداوند هيچ نبي را مبعوث نكرده مگر به زبان «: اندكند كه حضرت فرمودهروايتي را نقل مي
تواند نمي» رسول«با » نبي«جا شدن  در اين حديث جا به). 19: 12تا، طباطبايي، بي(» .قومش

است و رسول و نبي گاهي » رسول«در اين حديث همان » نبي« اي باشد، چراكهدربردارندة نكته
   Jكم دربارة پيامبر اسالم ويژه كه اين عدول دست اند؛ بهبه معناي هم نيز استعمال شده

كه، اگر اين حديث در مقام افزون بر اين. كه پيامبر هم نبي بوده و هم رسولفايده است چرابي
شود با سند و احراز شرايط حجيت آن، معارض ميتفسير رسول به نبي باشد با فرض صحت 
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و خبرِ مجاهد و حسن بصري با فرض احراز حجيت در جانب اين اخبار كه از واژة  خصالحديث 
شده و در اين تعارض، بايستي اين دستة اخير را مقدم كرد از باب تقديم  استفاده » رسول«

  .خاص بر عام

  )دينژا(تفسير قوم به قوم نَسبي : پاسخ سوم

اليهم، احتجاج  در اين جواب با عدم پذيرش مقدمة چهارم و بامعنا كردن قوم به غير مرسل
ازجمله كساني  6نمايد كه فيضچنين مي. شودبه آيه براي طرح اشكال مد نظر عقيم مي

كند كه ، اين قوم را مختص به كساني مي»الذين هو منهم«به » قومه«است كه بامعنا كردن 
» من نشويه«در اين مقام، » من«ن آنان به رشد و نمو رسيده است، چراكه ظاهر از پيامبر در ميا

  ).80: 3ق، 1413فيض، (اند البته ايشان صراحتاً دليلي بر اين معنا ذكر نكرده. است
صورت مفصل خواهد آمد ولي   چه چيز است در پاسخ چهارم به» قوم«كه معناي اين

اي از حديث جابر بن عبداهللا انصاري را از طريق ذيل آيه، فقرهتر گفته شد ايشان در چنانچه پش
اند كه در آن، ازجمله موارد امتنان پروردگار بر نقل كرده Jاز نبي اكرم خصال صدوق در

سوي آنان فرستاده است  اين بوده كه خداوند هر پيامبري را با لسان امتش به Jحضرت محمد
در » قوم«است كه  و اين خود دليل يا شاهدي. است سوي همة خلق فرستاده ولي ايشان را به

  .اليهم است آيه به معناي، قوم نسبي نيست بلكه مراد امت و مرسل

  تفسير قوم به قوم معاشرتي : پاسخ چهارم

اليهم، احتجاج  در اين جواب نيز با عدم پذيرش مقدمة چهارم و با نفي معناي قوم به مرسل
مراد از ارسال رسول به زبان قومش، ارسال به : نويسدبائي ميعالمه طباط. شودبه آيه عقيم مي

زبانِ آن قومي است كه آن رسول در ميان آنان زندگي كرده و با آنان مخالطه و معاشرت داشته 
  طباطبايي،(گردد  كه مراد زبان آن قومي باشد كه نسبت رسول به آن قوم برمياست، نه اين

كند به چراكه خداوند خود تصريح مي: آوردن سخن ميايشان در دليل اي). 15: 12تا، بي
زبان بودند، ولي با كه عبري» مؤتفكات«زبان بودند به كه سرياني» كلده«از  jمهاجرت لوط

  ).15: 12تا، طباطبائي، بي. (ها را قوم لوط ناميده استاين حال عبري
اساس شبهه را با اين جواب آيت اهللا سبحاني نيز اين پاسخ را پسنديده و بعد از نقل شبهه، 

  كند كهبعد ايشان شبهة عكس نقيض را مطرح مي). 71: 3ق، 1413سبحاني، (دارد برمي
ق، 1413سبحاني، (اصالً رسول از جانب خداوند نباشد  Jاش اين است كه پيامبر اسالمالزمه

يه اين است و منشأ مغالطه اين است كه تصور شده معناي آ«: داردو در پاسخ بيان مي) 71: 3
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اليهم است و بر اين تصور غلط استدالل خود را پايه ريزي كرده  زبان با مرسل كه هر رسولي، هم
كل رسول من اهللا موافق لسانه لغة قومه؛ ولي با اين : و حال آنكه مفاد آيه اين است كه. است

ض اين مفاد بله، عكس نقي. تواند مبعوث به بيشتر از قومش باشد و يا فقط به قومشوجود مي
شود كل غير موافق لسانه لسان قومه ليس رسوالً من اهللا، و اين درست و صحيح هم اين مي

» .موافق با زبان قومش بوده است Jاست و مفروض هم اين است كه كتاب و زبان نبي اكرم
  ).72: 3ق، 1413سبحاني، (

  :شوددر كالم ايشان مالحظاتي است كه به ترتيب زير ارائه مي
، امت »قوم«اند كه معناي ناي اين سخن ايشان بر اين است كه مسلّم گرفتهمب. 1
اليهم نيست و آيه تصريحي به آن ندارد؛ پس اگر ثابت شود كه معناي قوم امت  مرسل
  .شوداليهم است ـ كه چنين است ـ اساس اين گفته متزلزل مي مرسل
ت كرده يا بعد از آن، پيش از مقام رسالت به مؤتكفات مهاجر jاينكه حضرت لوط. 2

چيزي مشخص نيست، ولي اگر بعد از رسالت مهاجرت كرده باشد يا حين رسالت مهاجرت كرده 
كه در اين صورت، لوط شود، چراگاه باز مشكل گفته شده در جانب او هم مطرح مي باشد آن

بان با شود كه پيامبران را همزهمزبان با اهل موتفكات نبوده؛ پس بر خالف مدلول آيه مي
كه همة مردم مؤتفكات، عبري زبان بوده و هيچ سرياني ميان ثانياً، اين. كندقومشان معرفي مي

در  jاي كه حضرت لوطويژه كه مؤتفكات نام منطقه بود نه شهر و قريه، و قريه به(آنان نبوده 
ا رسول آن بخش از مؤتفكات بودند كه در آنج jيا حضرت لوط) آن بود، مدينه سندوم بود

به زبان عبري هم آشنا بوده به خاطر وجود  jكردند يا حضرت لوطمي فقط سرياني زندگي
ها در كلده، هيچ يك از اين محتمالت به دليل قطعي مشخص نيست تا در  جماعتي از عبري

بله، اگر اثبات شود كه بعد از مهاجرت . حق برساند يا به آن نزديك كند نظر دهي، ما را به
ه رسالت رسيده و تا آن زمان به زبان عبري مسلط نبوده، خوب در اين صورت سوي آنان، ب به
  .باشد تواند شاهدي بر اين ادعاي ايشانمي

اذا جاء االحتمال بطل «كند تا از باب البته نويسندة مقاله، صرف احتماالت را مطرح مي 
معاشرتي است نه غير  استدالل به جريان لوط را در اثبات اينكه قوم به معناي قوم» االستدالل

  .دهدآن، مخدوش نماييد و نفياً و اثباتاً در اين زمينه، نظري نمي
هم استعمال شده، جاي هيچ بحث و انكاري ) قوم معاشرتي(كه قوم به اين معنا اين. 3

بكار رفته در اين بخش آيه چيست، معناي » قوم«است كه مراد از  نيست، ولي تمام كالم در اين
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: 5ق، 1399؛ ابن فارس، 231: 5ق، 1409خليل، (باشد » جماعت رجال«آن كه  حقيقي وضعي
  :كه قطعاً به اين معنا نيست، يا معناي مجازي آن در يكي از اين سه معنا) 43

  خون؛ نژاد و هم ـ قوم و قبيلة هم 
شود كه شايد متشكل از چند نژاد، ـ يا قوم، مليت و مردمي كه در ميان آنان زندگي مي

 بان، چند دين و مذهب باشند؛ چند ز
 .اليهم و همان امت آن رسول اليهم و مبعوث ـ يا مرسل

از ميان اين سه احتمال با توجه به معناي متبادر از قوم انبيا، احتمال سوم مراد است؛ همان 
معنايي كه از شنيدن قوم نوح، قوم ابراهيم، قوم لوط، قوم ثمود، قوم شعيب، قوم هود، قوم 

شود و در قرآن نيز اين موسي، قوم زكريا و قوم عاد و غير اينان به ذهن متبادر مي صالح، قوم
فالن قوم كذايي تكذيب : شودمعناي از اين تعبيرات ياده شده، قصد شده و وقتي هم گفته مي

، مراد )14: ق( »كُلُّ كَذَّب الرُّسلَ«و ) 14: ص( »إن كُلٌّ الّا كَذَّب الرُّسلَ«: رسل كردند، مثل آيه
  . اليهم و مبعوث اليهم است همان مرسل

: اندمقصود بوده و ايشان بدعتي در ميان رسوالن نبوده Jپس اين معنا هم از قوم محمد
»ى إِلَيوحا يإِلَّا م إِنْ أَتَّبِع لَا بِكُم لُ بِي وفْعا يرِي ما أَدم لِ ونَ الرُّسا معبِد ا كُنْتقُلْ م م ا أَنَا إِلَّا و

  ).9: احقاف( »نَذيرٌ مبِينٌ
اليهم باشد اين معنا از آيه  اوالً، اگر مراد از قوم، مرسل: اما عكس نقيض آيه و پاسخ از آن. 4

كل غير موافق لسانه «: شودمي »أنّ كلّ رسول يوافق لسانه لسان قومه«ثانياً، عكس . صحيح است
المحمول  لةالمحمول نه قضيه سالبه غير معدو لةصورت قضية موجبه معدو ؛ به»غير رسول من اهللا

ثالثاً، صورت منطقي اين قضيه اين چيزي نيست . اندكه ايشان در بيان نقيض، به آن مبتال شده
  .صورت ديگري است كه خواهد آمد كه گفته شده، بلكه به

  تفسير قوم به نخستين قوم مبعوث اليهم: پاسخ پنجم

اليهم،  ين پاسخ نيز با عدم پذيرش مقدمة چهارم و با عدم معنا كردن قوم به مرسلدر ا
تصرف كرده و آن را به » قوم«اهللا مكارم نيز در جانب معناي آيت. شوداحتجاج به آيه عقيم مي

ها مبعوث شده است، و در دليل آن آورده  سوي آن اند كه رسول بهنخستين قومى معنا كرده
اند، تماس  ها برخاسته امبران در درجة اول با قوم خود، همان ملتى كه از ميان آنزيرا پي«: است

ها  تابيد و نخستين ياران و ياوران آنها مي داشتند و نخستين شعاع وحى وسيلة پيامبران بر آن
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ها سخن بگويد تا  ها و لغت آن شدند؛ بنابراين پيامبر بايد به زبان آن از ميان آنان برگزيده مي
  )291: 10تا، مكارم، بي(» .روشني براى آنان آشكار سازد ايق را بهحق

با اين تعليل، به يك استحسان عقلي شبيه است تا به » قوم نخستين«معناي كردن قوم به 
يك دليل معتبر داللي؛ مگر گفته شود اين معنا، دليل تجربي دارد و آن اينكه پيامبر در خالءكه 

اين حرف، سخني درست . مبعوث شده ميان يك قوم و مردمي هر حال در مبعوث نشده و به 
است، ولي تمام كالم در اين است كه آيا تماس اولين پيامبران با قوم خود، دليل بر اين است كه 

اين معنا مراد است و ساير معاني غلط است و در آن معاني ظهوري ندارد؟ » قوم«از اين كلمه 
ي متيقن معاني حقيقي يا مجازي قوم است؟ آيا وجود قرينهكدامين معنا از » قوم«اين معنا از 

شود؟ آيا مثالً خارجي سبب تعين ظهور كلمه در آن و عدم قصد معناي اعم و شامل از آن مي
مستلزم اين است كه هر جا اين لفظ » واجب الوجود«وجود قرينة لبي بر انفراد مصداق از لفظ 

ست و معناي عام از آن در هيچ استعمال مراد استعمال شد، آن معناي خاص جزئي مراد ا
  نيست؟

اين معنا و مصداق هم وجود دارد، » قوم«اگر دقت شود، نويسنده منكر نيست كه در مفهوم 
بلكه سخن نويسنده اين است كه اين توجيه براي حصر مفهوم قوم در اين معنا و محدود كردن 

  .آن به اين حد صحيح نيست

  اليهم غير مرسلتفسير قوم به : پاسخ ششم

ظاهر از كالم عالمه حلي در . در اين پاسخ باز مقدمة چهارم مورد پذيرش واقع نشده است
و به عبارت ديگر غير » من يفهم الخطاب«همين است ايشان قوم را به معناي غير  كشف المراد

ين حيث بياني اليهم نشده و از ا اي به مرسلگويد در اين آيه اشارهداند؛ يعني مياليهم مي مرسل
  كه پيامبر ارسالگويد پيامبرِ ارسال شده با قومش همزبان بوده، نه اينفقط آيه مي. ندارد
  ).488- 487: ق1422حلي، (فهميدند سوي كساني كه زبان و خطاب او را مي شده بهمي

» من يفهم الخطاب«را به معناي » قوم«دقت به اين نكته الزم است كه اگر مستشكل، 
زبان، پيامبرِ فارسي  گويد كه مثالً پيامبرِ عربتواند ادعا كند كه اين آيه ميوقت نمي ننگيرد، آ

من يفهم الخطاب و غير من يفهم «تواند كه واضح است معناي قوم نمي ها نيست، چونزبان
  را جهاني Jعالمه با پذيرش اين معنا از قوم، ازآنجاكه رسالت نبي اكرم. باشد» الخطاب

من يفهم «زباني با قومش، يعني  گويد ارسال رسول باهمهرچند آيه مي: گويديداند، ممي
اليهم نيستند، چراكه  مرسل» غير من ال يفهم الخطاب«گويد بوده ولي آيه نمي »الخطاب
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پذيرند كه معناي قوم پس عالمه مي. ها حل كرد توان تفاوت زباني را با ترجمه نسبت به آن مي
  .است» من يفهم الخطاب«بلكه نيست، » اليهم مرسل«

زباني بودن با قوم به جهت تبيين،  اوالً، هم: رسد اين سخن ناتمام باشد چراكهبه نظر مي
زباني چه  اشاره به آن دارد و گرنه هم» ليبين لهم«تفهيم و تفاهم است، چنانچه عبارت 

سوي  تاديم، مگر بهموضوعيتي دارد؟ پس آيه درصدد بيان اين است كه بگويد ما رسولي را نفرس
تر هم گفتيم، مراد از قومِ هر رسول، ثانيا،ً چنانچه پيش. كساني كه زبان و خطابش را فهم كردند

  .اليهم اشاره شده است اليهم است؛ پس در آيه به مرسل ملت اوست كه همان مرسل

  تصرف در معاني لسان، قوم و تبيين : هفتم پاسخ

گويي و رعايت سطح فكر  شريفه از زبان قوم، همان سادهآمده كه منظور آية  تفسير كوثردر 
گويند منظور ايشان مي) 588: 5تا، جعفري، بي(شود به تودة مردم گفته مي» قوم«مردم است و 

فهم پيامبران است مثل تعبير كس ، بيان روشن و همه»ليبين لهم«از اين تعبير به دليل عبارت 
  ).589: 5تا، جعفري، بي(» عربي مبين«به 

براي اين تفسير چند . در اين ديدگاه مقدمة سوم و چهارم مورد پذيرش واقع نشده است 
  :دليل ذكرشده است

  ).589: 5تا، جعفري، بي(زباني پيامبر با قومش و عدم نياز به بيان واضح بودن مسئله هم. 1
  :كهبه باور نويسنده اين دليل تمام نيست چرا

شود كه از ظهور آن عبارتي ظهور در آن دارد، باعث اين نمي اوالً، بديهي بودن معناي كه 
  . دست كشيد و آن را به معناي حمل كرد كه در آن به كار نرفته و شاهدي ندارد

به » لسان«زبان در مواجهه با اين عبارت از آيه، اين معنا از  ثانياً، بايد پرسيد آيا يك عرب
  شود؟حاصل مي كند و چنين تفهيم و تفاهميذهن او خطور مي

فهمِ سادة خالي از تعقيد داشته باشد، باز زبان تودة مردم ثالثاً، اينكه هر پيامبري بايستي يك 
يك امر بديهي و روشن است؛ پس به خاطر بديهي بودن يك معنا، چه لزومي دارد به معناي 

ي را رها بديهي ديگري عدول كرد كه نياز به ذكرش نبود و چه ترجيحي است كه يك امر بديه
  كرد و امر بديهي ديگري را گرفت؟

ويژه كه اين قضيه، يك قضية سادة  رابعاً، مگر قرار است در قران امر بديهي ذكر نشود، به 
گردد اي ميبديهي نيست كه شايان ذكر نباشد، بلكه بيانش موجب استنباط يك قاعده و ضابطه

  .شودر ميكه ثمراتش در مباحثي كه منظور اين نوشته است، پديدا
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زباني است، به معناي بيان  كه حيثيت تعليليه براي اين هم» ليبين لهم«مراد از تبيين در . 2
كس فهم است؛  روشني سخن گفتن و بيانِ روشن و همه كردن چيزي نيست، بلكه به معناي به

؛ لذا برايش متعلقي ذكر نشده »عربي مبين«در عبارتي همچون » مبين«مثل استعمال واژه 
  ).589: 5تا، جعفري، بي(تاس

  :بر اين دليل، مناقشاتي وارد است 
  شود؟اوالً، چگونه عدم ذكر متعلق تبيين، موجب اين استفاده از آيه مي

در لغت عرب در معناي الزمي، هرچند مجازاً، نياز به اثبات و » بين«ثانياً، ادعاي استعمال 
  .دليل آن است و صرف ادعاستبيان وجه دارد كه اين كالم، خالي از اين بيان و 

ثالثاً، بيان نشدن متعلق تبيين به خاطر روشن بودن آن است و آن، آيات، كتاب، اوامر، 
  .نواهي، احكام و معارفي الهي است

به معناي روشني، دليل » مبين«رابعاً، استعمال مشتقي از اين ماده در ثالثي مزيد، يعني 
. ب ديگر يا در فضاي مشابه، به همان معنا گرفته شودشود در مشقات ديگر، هرچند در ابوانمي
كه واضح است هر باب براي خود معناي دارد؛ حتي ابواب ثالثي مجرد هم از نظر معنا باهم چرا

نظر اينكه هم معنا بودن يك باب در معناي باب ديگر محل اختالف و  با صرف. تفاوت دارند
اب افعال، به معناي الزم يعني روشني استعمال در ب» بين«تضارب آراء است، اينكه چون مادة 

توان دليل بر اين باشد كه در باب تفعيل هم به آن معنا باشد بلكه بايد بر آن دليلي از  شده نمي
  .سماع، ذكر شود

شود عين مقامي است كه آية مي» عربي مبين«خامساً، آيا مقامي كه در آن قرآن توصيف به 
  ؟ سورة ابراهيم در مقام آن است

چطور اين بيان : ماند كهپاسخ ميسادسا،ً با فرض قبول اين معنا از تبيين، خب اين سؤال بي
شود كه قاطع عذر آنان باشد و جلوي زبان محقق مي روشن و همه فهم، نسبت به غير عرب

بودن قرآن را به جهت » عربي مبين«اعتراض آنان را بگيرد؟ امري كه خود صاحب اين ديدگاه، 
  .زبان گرفته شود داند كه اعتراض مردمِ عرباين مي

  ديدگاه نگارنده

  شده دربارة شبهة حاصل از آيه، حول دو چيز دور  هاي دادهچنانچه مشاهده شد جواب
از عموم اين آيه به دليل خارجي و يا عدم داللت قوم يا لسان بر  Jخروج پيامبر اكرم: زندمي
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شده براي دفع يا رفع اين اشكال، و خالي از  ادههاي داز طرفي، پاسخ. مدعاي اشكال كننده
  .اشكال نبودند

دهنده از آنچه در اين بين از آن غفلت شده اين است كه هم اشكال كننده و هم پاسخ
اند كه مدلول آيه، مدلول جملة اسميه است نه فعليه، و حاليه بودن اشكال، اين را مسلّم گرفته

عام بوده و شامل همه افراد امت » قوم«ارد و از طرف ديگر، هيچ تأثير در معنا ند» بلسان قومه«
شد به آن اشكال از طريقي شود؛ و بر اين اساس، اشكال را وارد دانسته و سعي ميآن رسول مي

شد، اساس اين گفته توجه مي رسد اگر به نكات پيشپاسخ داده شود؛ ولي به نظر نويسنده مي
توضيح مطلب به اين شرح . شدها بسته مية اين قيل و قالكن شده و پروند اشكال، از بن، ريشه

  :گرددارائه مي
اي از زمان ماضي و پايان كند بر حدوث وقوع مبدأ در بازهجملة خبرية ماضويه داللت مي

كند بر نفي حدوث وقوع مبدأ در يك بازه از زمان يافتن ـ در صورت مثبت بودن ـ، يا داللت مي
بودن ـ و اگر مفعول اين فعل مقيد به حال شود، داللت بر وقوع اين  گذشته ـ در صورت سالبه

بنابراين وقتي گفته . كندفعل يا عدم وقوعش در حالت اتصاف مفعول به اين حال و عرَض مي
، معنايش اين است كه تلبس رسوالن به مبدأ »ما أرسلنا من رسول الّا بِلسان قَومه«شود مي

زباني با قومش؛ به عبارت  زمانِ گذشته واقع نشد مگر در حالت هماي از رسول گشتن در بازه
ديگر، حدوث وقوع اين رسالت و تلبس شخص به حرفة رسالت، در حالتي بوده كه با قومش 
همزبان بوده و اين وصف و عنوان را داشته است و ديگر به اين اشاره ندارد كه در ادامه به نسبت 

  .ع شد يا نه و آن را داشته است يا نهزبان، حرفه رسالت واقبه غير هم
زباني با  بنابراين اين استفاده از مدلولِ اين بخش از آيه كه ارسال رسولي نبوده، مگر باهم

نيافته، صحيح نيست، بلكه اين ترجمه و مدلول  زباني تحقق قومش و اين امر ثابت بوده و غير هم
، است كه گفته فيما مضَي الّا بِلسان قَومه ما ارسال رسول: اي يعنيگيري، مدلول جملة اسميه

  .نشده
اي از زمان گذشته نكرديم، ما مبادرت به ارسال رسولي در بازه: فرمايدآية شريفه چنين مي

زباني را  زبان با قومش بود؛ يعني حين تلبس به رسالت، صفت همكه حين تلبس، هممگر اين
كه رسالتش زباني واقع شد و تمام گشت؛ ولي اين ت همداشته ال غير، و ارسال همة رسوالن باصف

زبانانش را نداشته،  زبانانش بوده يا در ادامه، مأموريت تبليغ و رسالت به غير هم هم محدود به هم
  .نفياً و اثباتاً در مقام بيان نيست
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، چراكه Jروشن است اين معنا در همة پيامبران صادق است حتي در مورد پيامبر اسالم
ن بازه از زمان كه خداوند خواست او را به حرفة رسالت متلبس كند و او را رسول گرداند، در آ

بود ال غير؛ ولي ) شده سوي آنان فرستاده قومي كه به(زبان با قومش در آن حين حضرت، هم
كه اين حرفه رسالت در ادامه، به نسبت به غير همزبان، واقع شده يا نه و آن را پيدا كرده اين

  . يا نه، ساكت است و در مقام بيان نيستاست 
توان بر ختم رسل نيز استدالل كرد، چراكه شود كه از اين آيه ميبا اين بيان روشن مي 

شده، با توجه به  جاكه در اين آيه از اسلوب نكره در سياق نفي استفادهطبق اين آيه ـ و از آن
اقي و مجموعي دارد، چرا كه نفي اينكه عموميت نكره در سياق نقي، ظهور در عموم استغر

تك  شود كه از تكمعنايش اين مي» ما جاء من رجل«: كه اگر گفته شدجنس شده، مثل اين
چراكه اصالً مردي مجيئي نداشته است؛ به  مردان و مجموعة مردان، نفي مجيء شده است

كل رجال او ماجاء «كه داللت بر عام استغراقي و » ما جاء كل رجل«خالف اينكه گفته شود 
پس آيه، ظهور در هردو از عام استغراقي و مجموعي . كه مفيد استغراق مجموعي است» الرجال

زباني با قومشان همراه  را دارد ـ همة رسوالن پيش از اين خطاب ارسال شده و ارسالشان با هم
  .بوده است و اين امر تمام گشته است

د بود، چراكه مثل نصاري و يهود منتظر لذا اين معنا بر ضرر بعض اشكال كنندگان خواه 
  زبان خود هستند و حال آنكه آيه، ارسال رسل را امري خاتمه يافته و تمام شدهپيامبرِ هم

ي نافيه با »ما«نفي معناي  و» من رسول«داند، به داللت ماضويه بودن جمله و عموميت مي
حال كون لسانهم موافقً لسان  انما ارسلنا كل رسول«: شود، چراكه مدلول آيه چنين مي»اال«

يعني همة رسوالن را ارسال كرديم و در زمان اين ارسال، زبان آنان موافق زبان قومشان  »قومهم
كند، تطبيق كه جملة ماضويه بر اتمام فعل در زمان گذشته داللت ميبا توجه به اين. بوده است

ا چنين حالتي در گذشته به اتمام شود كه كار ارسال همة رسوالن باين ضابطه در آيه چنين مي
  .رسيده و تمام گشته است

يا » كل«كند و داراي ادات عام مثل لفظ داللت بر عموم نمي» قومه«و از سوي ديگر، عبارت 
اليهم و امت  استغراق و امثال آن نيست تا همة افراد تحت معناي خود، يعني مرسل» الف و الم«

بنابراين اين . كندت قضية مهمله، داللت بر بعض آنان ميصور آن رسول را شامل گردد، بلكه به
هايش باشد، اليهم استفاده از آيه و استدالل به آن بر اين مطلب كه رسول بايد همزبان با كل مرسل

گويد موقع ارسال همه رسوالن كه اي نادرست و بدون پشتوانة داللتي است؛ بلكه آيه مياستفاده
بود و غير ) ملتي كه مأمور تبليغ آنان بوده(ن همزبان با قومشان زمانِ گذشته است، آن رسوال
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گويد كه موقع ارسال، رسوالن همزبان با كل زباني در موقع ارسال واقع نشد، ولي اين را نمي هم
البته به داللت عقل، بعض قوم حتماً . قوم و ملتش از موجودها و غير موجودها بوده يا با بعض آنان

براي شبهه و اشكال باقي نخواهد ماند چراكه معناي آيه  آويزي ين صورت، دستمراد بوده و در ا
هايش اليهم زبان با بعض قوم و مرسلشده، در زمان بعثتش هم شود كه پيامبرِ فرستادهچنين مي
  .بوده است

انما «: شودبنابراين اگر بخواهيم اين قضيه را به شكل قضية منطقي بيان كنيم، چنين مي
و  »حين تلبس بالرسالة و حدث ارساله) اي بعضِ ما ارسل اليهم(موافقٌ لسانُه لسانَ قومه كل رسول 

حين تلبس ) اي بعض ما ارسل اليهم(كل غير موافق لسانه لسان قومه «: شودعكس نقيض آن مي
وجهي براي تمسك به   با اين بيان، ديگر هيچ. »بالرسالة و حدث ارساله فهو غير رسول من اهللا

ماند و آيه هيچ داللتي بر زبان او باقي نمياز غير هم Jيه براي نفي رسالت پيامبر اسالماين آ
  .اصل مدعا ندارد

  گيري نتيجه
اش به معناي عضو خاص از بدن است، ولي در معناي مجاز هرچند در وضع حقيقي» لسان«

نيز » ويشگ«و » لغت«و » كالم«يا » قوة نطق«مفرد مرسل از باب عالقة آليت در معناي 
به قرينة لبيه اراده شده و معنا ) كالم و لغت(جا اين معناي اخيري استعمال شده است و در اين

  .به غير اين فاقد دليل و شاهد معتبري است» لسان«كردن 
است ولي مجازاً به عالقة جزئيت در » جماعت مردان«در وضع لغويش به معناي » قوم« 

اعم (ز استعمال شده و در اينجا مراد از قوم يك رسول، شيعه ني» شيعة فرد«يا  »عشيره«معناي 
او بوده و اضافة قوم به رسول حين حدوث ارسال رسول، از باب مجاز به ) از عشيره و غير آن

است و معناي كردن قوم به عشيره، قوم نژادي يا معاشرتي و يا نخستين » مايؤول اليه«عالقه 
  .توانة معتبر استاليهم، فاقد دليل و پشافراد مبعوث

گردد و عبارت در قبلِ استثنا بر مي» رسول«، ذكري است و به لفظ »قومه«مرجع ضمير در 
بنابراين، . شودكند و اين ضمير موجب عام و كلي شدن قوم نميبر عموم داللت نمي» قومه«

ل اين استفاده از آيه و استدالل بر آن بر مبناي اين مطلب كه رسول بايد همزبان با ك
  .اي نادرست و بدون پشتوانة داللتي استهايش باشد، استفادهاليهم مرسل
به خاطر خبريه ماضويه بودنش، داللت بر نفي  »ما أرسلنا من رسول الّا بِلسان قَومه«جملة  

كند و به خاطر مقيد شدن حدوث مبدأ، يعني ارسال در يك بازة زمان ماضي حقيقي مي
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با توجه به مطالب باال، . شودزبان بودن نفي مين در حالت غير هممفعولش به حال، رسالت آنا
اي از زمان گذشته، ارسال هيچ رسولي را واقع ما در بازه: شودمعناي منطوقي آيه چنين مي

زباني با  مگر در آن حين، متلبس به هم) و رسولي را متلبس به مبدأ رسالت نكرديم(نكرديم 
شود كه حدوث ارسال هيچ رسولِ غير همزبان منطوق اين مي قومش بوده است و مفهوم از اين

حين تلبس به مبدأ فعل، واقع نشده است و فقط حدوث ارسال و تلبس به رسالت همة رسوالن 
شود كه زباني با قومش واقع شده است و داللت التزامية اين منطوق و مفهوم چنين مي باهم

  .رسال و تلبس به اين حرفه واقع نشده استرسالت هيچ رسولِ غير همزبان حين حدوث اين ا
، چراكه در آن Jاين مدلول در همه پيامبران صادق است؛ حتي دربارة رسول اكرم اسالم

خواست او را به حرفه رسالت متلبس كند و او را رسول گرداند، در بازه از زمان كه خداوند مي
طبق اين معنا، همة . بود ال غير) دهش سوي آنان فرستاده قومي كه به(زبان با قومش آن حين، هم

زباني با قومشان ـ در حين ارسال ـ بوده  اند و ارسال شدنشان نيز باصفت همرسوالن ارسال شده
  .است
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