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 توطئه ی غرانیق و ابعاد آن

 

 *دکتر جعفر تابان

 

 چكیده

واقدی و طبری وبه پیروی از این دو، برخی دیگرافسانه ای نقل کررد  انرد کره برر 

اساس آن تعابیری حاکی از تجلیل بتهای قرری  دصورتصآ آیراآ قرآنری بره پیرا بر 

ا آگا  شد  و دص آنگا  پیا بر تتسط جبرئیل از واقعیت آنه .القا شد  است( ص) اسالم

سرلاان صشردی ایرن گرزاص  صا بره ورتصآ ص ران  .یافته که جزء آیاآ قرآن نیسرتدد

 یدص حرال .دصآوصد و دا ده ی تحریف وقلب حقایق صا به نحت بری سرابقه ای گسرتراند

که اسداد تاصیخی و صوح تتحید  حتص قرآن آن صا  ردود شارد  و عصات پیا بر نیرز 

 .گذاصد جایی برای وحت آن باقی نای
 

 افسانه ی غرانیق، سلاان صشدی، ستص  ی نجم، آیاآ شیطانی. :کلید واژگان
 

 مقدمه
یهتد و به ویژ  پیشتایان و احباص آنان هاتاص  با سراختن دصو  و پخر  اخبراص بر  

پرداختدرد. گرزاص   جعرتر غرانیرق نیرز از اساس از زبان انبیاء به تحریف حقایق  ر 

 بی اعتباص ساختن قرآن و زیر ستار بردن عصات پیا بر یتحریفاتی است که آنان برا

                                                 
 . استادیاص ، دانشکد  ی شهید  حلّاتی*

 75-92،ص83فصلدا ه ی دین وسیاست،شااص  ی دو،ز ستان
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بزصگ اسالم وتصآ داد  اند. برخ  از نتیسددگان  سلاان، بدون برصسر  و تحقیرق، 

 این افسانه صا گزاص  کرد  اند.

اکدتن با هجتم تبلیغات  به  بران  و اصکران اندیشره ی اسرال ی و سرتء اسرتفاد  ی 

بی اساس بتدن آن هرا  ،است دص جریان تحقیق دشادان از این گتنه تحریفاآ، الزم 

صوشن و اهداف  خالفان نیز از احیای این گتنه افسانه ها تبیرین گرردد. ایرن  قالره دص 

ز داوصی هرای عقرل هردف صا یره بر اسداد تاصیخی و نیاین جهت پی   ی صود و با تک

 دنبار  ی کدد.
 

 غرانیق ژه یوا
و از آنجائی که حکایت غرانیق واقعیرت افسانه، قصه و داستان ساختگ  صا گتیدد 

 عالاان  سلاان افسانه صا بر آن اطالق کرد  اند. نداصد

صاجع به غرانیق نیز آ د  است: غرانیق جاع غرنتق یك نتع پرند  ی آب  سفید یا 

 (.قا تس الاحیط) سیا  صنگ

ن غرانیق جاع غرنتق به  عدای جتانان زیبا شکل، غرانیق العلر   رراد بتهاسرت. ایر

 (.لغت نا ه دهخدا)  عد  تدها دص داستان غرانیق آ د  و داستان ساخته شد  است

سرفید و  ،جرتان  ،غِرنتق یا غُرنتق یا غُرنیق،  رغ  اسرت آبر  برا گرردن سریا 

صا از قرری  ( غرنرتق) بیدم جتان :   ( ع) ختشروى، از آن جاله است حدیث علی

 ( الادجد) که دص ختن ختد تپید  است.
 

 ه ی غرانیقافسان
دص نخستین سار هاى بعثت که آزاص و اذیت  شرکان نسبت ، بدا بر گزاص  طبری 

اى از  سرلاانان بره حبشره به  سلاانان طاقت فرسا شرد  برتد و بره هارین جهرت عرد 
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نگرانر  و دغدغره ی زیرادى داشرتدد  ( ص)  هاجرآ کرد  بتدند. گفته اند که پیا بر

  بر او فرسرتد کره  تجرب نرتع  نزدیکر  بره حضرآ انتظاص داشت که خداوند آیات

 تر کدد.قری  شتد و یا حداقل آیات  نازر نشتد که شرایط صا سخت

هراى قرری  دوص اى از  سلاانان دص یک  از انجان خانرهبا عد ( ص) صوزى پیا بر

مْت کرد  وقتی او بره آیراآ : و ستص  ی نجم صا تالوآ    کعبه نشسته بتد پیا بر أَفَرََأَُْت

، ای  شرکان آیا دو برت برزصگ( )19-20نجم / ) الَّتَ وَالتعمزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ التأمختََىال

صسرید و ( بت دیگرر صا  ست ین مناةید ]که بی اثر است[ و دیدعزّّّای ختد صا  الآ و

ایدهرا ) : تلك الغَانيق العلى و انّ شفاعُهن لَُتجرىآن ها صا تالوآ ناتد، با ختانردن

تالوآ ستص  ادا ه پیدا کررد و ( صود  بلدد پروازند که شفاعت آنان ا ید    رغان آب

دص پایرران، حضرررآ آیرره ی سررجد  صا تررالوآ فر ررتد و  سررلاانان و  شرررکان سررجد  

 ابتاحیحه سعیدبن عاص و یرا ا یرنبن خلرف و اند این ولیدبن  غیر کردند. حت  نتشته

جد  کددرد قردصى از خراا یرا تتانستدد خم شرتند و سرکه به لحاظ کهتلت سن نا 

صیگ حرم صا برداشتدد و به چهر  و پیشان  ختد نزدیك کردند.  ردم قری  از آنچه 

 پیا بر ختاند  بتد و خدایانشان صادص  قام شفاعت پذیرفته بتد شاد شدند.

خبر سجد  ی  شرکین و آشت   سرلاانان برا آنران بره سررعت بره حبشره صسرید و 

گیرند به  که براز باوص که دیگر  تصد آزاص و اذیت قراص نا اى از  هاجران با این عد 

تلرك الغرانیرق العلر  و ان  نازر شرد و گفرت:( ص) گشتدد. ا ا شب جبرئیل بر پیا بر
 (.75/ 2 طبرى/) جاله ی قرآن نیست. شفاعتهن لترتج  از

 

 ناقالن این افسانه

طبقاآ ابن سعد و این داستان دص کتب  شهتصى  اندد تاصیخ طبرى، تفسیر طبرى ، 
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ایرن ا رر  .برر آن ورحه نیرز گذاشرته اسرت اسباب التدزیل واقدى آ د  و حتی طبرری

برداصى و ستء فروت  غتدای صا برای  خالفان اسالم فراهم آوصد و آنان حداکثر بهر 

 استفاد  صا از آن به عال آوصدند.

کردند و به آیراآ اکتفا ن اد شد یناقالن افسانه ی غرانیق به نقل داستان ذیل آیاآ 

دیگرى از قرآن نیز استداد کردند  از جاله گفته اند این حادثه پیا بر صا بسریاص دلتدرگ 

 ن صو ، برای دلداصی او این آیه فرود آ د:یکرد  بتد از ا

َرَِي عَلَيتنَرا رَيترََإم وَإِ ا   وَإِنت كَادموا لَيَفتُِنمونَكَ عَنت الَّذِي أَوتحَيتنَرا إِلَيتركَ لَُِفُت

اتَّخَذموكَ خَلِيال  وَلَوتلَا أَنت ثَبَُّتنَراكَ لَََر ت كِر تتَ تَرَتكَنم إِلَريتهِْت شَريتلا  ًَلِريال  إِ ا  لَ

اسرَا  ) لَأَ ًَتنَاكَ ضِعتفَ التحَيَاةِ وَضِعتفَ التمَمَاتِ ثمَّْ لَا تَجِ م لَركَ عَلَيتنَرا نَيِريَا 

ایم گاررا  ح  کرد و چیزى نااند  که تت صا از آنچه به ستى تت و(.75-73

کددد تا غیر آن صا بر  ا ببددى و دص آن وتصآ تت صا به دوست  خرتد بگیرنرد 
قطعاً نزدیك بتد کا  به سرتى آنران  تاایرل  داشتیمو اگر تت صا استتاص نا 

شتى، دص آن وتصآ حتااً تت صا دو برابر دص زندگ  و دو برابر پس از  رگ 
 یافت .براى ختد یاوصى نا  چشاندیم آنگا  دص برابر  اعذاب   

آیاآ فتق نه تدها گزاص  غرانیق صا تأیید نای کدد بلکه از تهدیرد و تحکاری کره 

نای  اند که صستر خدا چیزی غیر از وحی الهری  ید   ی شتد تردیدی باقیدص آنها د

 .صا به خداوند نسبت نداد  است

 کددد : آنان آیاآ زیر صا نیز دص این ز یده تفسیر  ی

يتََانم فِر  وَمَ ا أَرتسَلتنَا مِنت ًَبتلِكَ مِنت رَسمولٍ وَلَا نَبِىٍّ إِلَّا إِ َا تَمَنَّى أَلتََى الشرَّ

َّ ْمحتكِْم اللَّرهم يَْاتِرهِ وَاللَّرهم عَلِريْك حَكِريْك  أممتنِيَُِّهِ فَيَنتسَخم اللَّهم مَا ْملتَِ  الشَّيتََانم ثْم

ُتنَة  لِلَّذِْنَ فِ  ًملموبِهِْت مَََضك وَالتََاسِريَةِ ًملمروبمهمْت وَإِنَّ لِيَجتعَلَ مَا ْملتَِ  الشَّيتََانم فِ
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و پی  از تت هیچ صسرتر و پیرا برى (.52-53حج ) الظَّالِمِينَ لَفِ  شََِاقٍ بَعِي ٍ

 کرد شریطانصا نفرستادیم جز ایدکه چتن آیات  براى هدایت خلق تالوآ   
کرد. آنگا  خدا آنچره کره سیسه   دص آن آیاآ اله  القاء و د( جن و انس)

شیطان القاء کرد   حت و نابتد  ی ساخت و آیاآ خرتد صا  حکرم و اسرتتاص 
کرد و خدا بحقایق ا تص داناست. تا خدا با آن القاءاآ شریطان کسران  صا   

و ) که دلهایشان  بتال به  رض نفاق و شرك یرا کفرر و فسراد اسرت بیاز ایرد
و هاانا کافران و ستاکاصان سرخت دص شرقاوآ و ( باطن آنها صا پدیداص سازد

 باشدد.دوص از نجاآ   

 ظاهر آیاآ فتق حاکی است که :

 کددد.  ( آصزو) صستالن و پیا بران تاد  - 1

 نااید. داخله   ( آنان) شیطان دص تادیاآ - 2

 نااید.خداوند آثاص  داخله صا  حت    - 3

 پیا بران چیست البته باید دید  قصتد از تاد  صستالن و 

هرای  داصد و هر کس براى عالی کردن اهرداف خرتد و پیشربرد  قاورد  نقشره

چیدد  پیا بران نیرز از ایرن ا رر  سرتثد  نیسرتدد. براى تحصیل آصزوهای   قد ات    

این .حار باید دید که  داخله ی شیطان دص این تادیاآ به چه وتصتهای   تصتص اسرت

 آ تصتص کرد:تتان به دو وتص داخله صا   

ایجاد شك و تردید دص تصایم پیا بران و ایدکه  یان آنران و اهدافشران  تانرع  - 1

 گردند.ب  شااصى وجتد داصد و با تتجّه به این  تانع آنها دص اهداف ختد  تفق نا 

کررد و ا راصاآ و قررائن اقردام  قد اآ کاصى صا فرراهم  ر  یهر  تقع پیا بر - 2

، شیطان و شیطان وفتان با تحریك  ردم بر ضد آن پیا بر و با دادجدّى او صا نشان   
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 داشتدد.ایجاد  تانع، او صا از نیل به ختاسته ی ختد باز   

إِنَّ عِبَادِي  احتاار اور با آیاآ قرآن سازگاصنیست.براى  ثار دص قرآن آ د  است:

 رن تسرلط و ( با خلتص) و هرگز تت صا بر بددگان (42حجَ ) لَيتسَ لَكَ عَلَيتهِْت سملتََانك

إِنَّهم لَيتسَ لَهم سملتََانك عَلَى الَّذِْنَ يمَنمروا وَعَلَرى  ونیز دص قرآن  یختانیم : .لبه نخت هد بتد

که البته شیطان صا هرگز بر کسی که به خدا ایاان آوصد  و  (99نحل  ) رَبِّهِْت ََُْوَكَّلمونَ

 .بر او تتکل و اعتااد کرد  تسلط نخت اهد بتد

کدد، نشان ین آیاآ و آیاآ دیگر که نفتذ شیطان صا دص قلتب اولیاء اله  نف    ا

 ی دهد که  داخله ی شیطان دص حد سست کردن اصاد  ی پیا بران و یا بزصگ جلرت  

دادن  تانع کاص دص نظر آنان نیست. بلکه وستسه ی شیطان به  عداى دوم اسرت  یعدر  

د آنرران و وستسرره دص قلررتب  خاطبرران  داخلرره ی او از طریررق تحریررك  ررردم بررر ضرر

 .پذیردپیا بران و ایجاد  تانع بر سر صا  آنان وتصآ   
 حت آثاص  داخله ی شیطان تتسط خداونرد دص حقیقرت، دفرع کیرد و شرر آنران از 

باشد. دص سرتص پیا بر است. تا حق بر  ت دان آشکاص گردد و براى تیر  دالن آز ای  

لَنَا وَالَّرذِْنَ يمَنمروا فِر  التحَيَراةِ الر  نتيَا: فر اید   51ی غافر آیه ی   را  .إِنَّا لَنَنيمَم رمسرم

 کدیم.اصی   یاند دص این جهان ایاان آوصد  پیا بران و کسان  صا که

هراى خداونرد خالوه ایدکه پیرا بران بره دنبرار اهرداف الهر  خرتد بره تبلیر  پیرام

کردنرد و ان سردگ انردازى  ر پرداختدد و شریطان و شریطان ورفتان دص  سریر آنر  

 خداوند صستالن اله  صا یاصى کرد  و اهداف شیطان وفتان صا خدث  ناتد  است.

 

 ردّ پاى یهودیان در افسانه ی غرانیق
طبرى این داستان صا به نقل از  حادبن کعرب قرظر  از یهرتد بدر  قریظره دانسرته 
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نان برر علیره اسرالم هتد و جعل آیاست و این دص حال  است که ضدیت و کیده تتزى 

 ا رى  برهن است.

نیرز شراهد واقعره دانسرته اسرت   دص  بر اساس گزاص  طبری ، قرظ  ابن عبراس صا

حال  که ابن عباس دص آن ز ان هدتز به دنیا نیا د  بتد.  طلب قابل تا ل دیگر این که 

نیسرت اند وا روز  هیچ تردیردی برخ  از  ستشرقان، ناقالن و  بلغان افسانه فتق بتد 

ستء استفاد  سلاان صشدى  رتد وا ثار وی نیز تحت تأثیر تبلیغاآ وهیتنیست ها  که

 .وتصآ گرفته است

 نقد افسانه ی غرانیق
قبل از هر چیز تتجه به این نکته الزم است که این داستان ساختگی دص هریچ یرك 

ه دص وحاح از  دابع  عتبر حدیثی اهل تشیع و تسدن نیا د  است   نه دص کتب اصبعه و ن

پرس از هجرری و207یآن صا نخستین باصواقدی  ترت فر.به آن شد  است یسته اشاص  ا

کره دص 150ا ا ابرن اسرحاق دص گذشرته بسرار  .نقل کرد  است 310وی طبری  تتفی 

سیر  نتیسی پیشتای هاگان واز نظرر دقرت نیرزکم نظیراسرت هریر اشراص  ا ی بره آن 

حیراآ پیرا برصا برزیراد برن عبرداک البکرالی او اثر گران سدگ ختد دص باص  ی  .نداصد

ك بتد  و سیر  ی ختد صا یز که شاگرد این یا الء کرد  است وابن هشام ن185 تتفی 

 .ان نای آوصدیتدوین ناتد  است هیچ ذکری از آ ن به   بر اساس آنچه از وی شدید 

د  صسرنا ( ص) هاچدین سلسله ی نقل این حدیث به هیچ کدام از اوحاب پیا بر

بعضی از تابعان و کسان  که زندگ  پیا بر صا دصا نکرد  بتدنرد ناقرل ایرن حدیثدرد. 

 صسد.بدابراین، این حدیث  رسل است و به کس  که ختد شاهد وحده بتد  باشد نا 

گاه  دص سلسله ی نقل حدیث غرانیق از ابن عباس نام بررد  شرد  اسرت  ا را ابرن 

ترتان او صا شراهدى برر ایرن قضریه   و نار عباس سه سار قبل از هجرآ به دنیرا آ رد
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 دانست.

هاچدین سلسله ی نقل این حدیث دص دصون خرتد نیرز اشرکاالآ و کاسرتی هرایی 

گتیرد: هدگرا   ابن حجر ضان ایدکه سدد و طرق نقل آن صا ضعیف دانسته    داصد.

شرتد کره صاههاى نقل،  ختلف گردید ثابت  ر  که تعداد صاویان یك حدیث زیاد و

انرد چرتن اى که ایرن حردیث صا نقرل کررد صاى اول است  بدابراین، سه  رسلهآن دا

 (.8/333فتح الباصى/) تتان به آنها استداد جستکددد   هادیگر صا تأیید   

 تتان از وی پرسید :دص ایدجا   

 سخن دصو  و نسبت ناصوا نیز باشهرآ وحت و اعتباص  یابد  آیا

سان بزصگی که این داستان صاساختگی دانسته آیاادعای  ذکتص به ذهن حدیث شدا

 اند نرسید  است  

احادبن حسین بیهق  از بزصگان شافع  که دص دقت و نقرد حردیث  شرهتص اسرت 

 گتید: ایرن حردیث از جهرت نقرل ثابرت نیسرت و صاویران آن  رتصد طعرن هسرتدد  

 (.5/ 23صازى/ )

ده نقل کرد  است باطل ابتبکر ابن عرب   یگتید: هر آنچه صا که طبرى دص این ز ی

 (.8/33الباصى/ فتح) بتد  و اول  نداصد

 دکران و  عانردان )  حادبن اسحاق بن حزیاه  عتقد است این حدیث صا زندیقان

 (.333/ 8صازى/) اند.وضع و جعل کرد ( دین

گتید: این حدیث صا هیچ کدام از کسان  که احادیث ورحیح صا قاض  عیاض   

 اند.د کددد، نقل نکرنقل   

گتید: این حدیث صا از دص باص  ی نقل حدیث از طریق ابن جبیر نیز ابتبکر بزّاص   

 رسالً آن صااز سعیدبن جبیر نقل  گران کهیشعبه کس  نقل نکرد   گر ا ین بن خلد و 
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اند و صا  شداخته شد  ی آن از طریق کلب  از اب  والح و او از ابن عباس اسرت. کرد 

که اسداد به ابن عباس  شکتا است هاان طتص که اسداد بره ابرن شتد وی  تذکر   

ا ا اسداد کلب  به ابن عباس از طریرق ابر  ( 117الشفا/ ) صسدجبیر  شکتا به نظر   

والح به اتفاق علارا اسردادى ضرعیف برتد  ترا حردی کره سریتط  آن صا بردترین صا  

 ( 189/ 2االتقان/ ) .داند  
 

 دلیل تاریخى

هاجران حبشه صا دلیل برر ورحت  راجرای غرانیرق دانسرته انرد و برخی بازگشت  

از تاجید بت های قری  بر زبران پیرا بر جریران یافرت  یگفته اند چتن تعابیری حاک

 هراجران نیرز از ایرن  .قری  خرسدد شدند و دست از آزاص و اذیت  سلاانان برداشتدد

 ا ر  طلع شدند و به سرز سن ختد بازگشتدد.

تتانرد  يیردى برر افسرانه ی غرانیرق باشرد. زیررا جران حبشره نار ا ا بازگشت  ها

 هاجرآ اور به حبشه دص صجب سار پدجم بعثت و این سجد  یعدر  اولرین سرجد  دص 

اسالم، دص ص ضان هاان سار اتفاق افتاد، یعد  قبل از اسالم آوصدن حاز  و عار، ایرن 

م آوصدن ایررن دو، دانرریم پرری  از اسررالدو دص سررار ششررم بعثررت اسررالم آوصدنررد.  رر 

هرا و پداهگاههرا بره جرا  سلاانان دص داصاالصقم پدهان بتدند و  راسرم ناراز صا دص خانره

آن ز ان هرگز کس  از ایشان نای تتانست نزدیك کعبه قرآن بختانرد آوصدند  تا   

بن  سعتد با دلیرى خاص ختد  ستص  ی الررحان صا برا و سجد  کدد. یکباص عبداللّه

ودای  بلدد نزدیك کعبه ختاند  بتد که قری  بره سرخت  او صا آزصد  بتدنرد. از آن 

 ختاند.پس دیگر کس  نتتانست آنجا نااز بگذاصد و یا قرآن ب

بازگشررت  هرراجران حبشرره دو دلیررل داشررت: اور آنکرره چررتن نجاشرر  بررا آنرران 
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کرد  سیحیان آزصد  خاطر شدند. لذا عروره برر آنران تدرگ ترر شرد. ختشرفتاصى   

اند. از ایرن صو، آنران دص ها صا کم کرد  دیگر آن که شدید  بتدند قری  آزاص  سلاان

چتن سجد  ی  تصد ادعرا دص ص ضران شتار سار پدجم بعثت از  هاجرآ بازگشتدد و 

آن سار وتصآ گرفته بتد  ی بایست قری  از آزاص  سلاانان دسرت کشرید  باشردد  

دص حالی که باز هم  سلاانان  تصد آزاص و اذیرت قرراص  ری گرفتدرد و از ایرن صو، هرر 

بن  سعتد یرا عثاران برن کدام دص پدا  کس دیگرى از  کیان قراص گرفتدد بجز عبداللّه 

 .تن. بدا بر این نای تتان بازگشت  هاجران صا دلیل وحت این افسانه دانست ظع

 

 دالیل قرآنى

صوح قرآن با بت پرستی دصستیز اسرت. حتری دص سرتص  ی  باصکره ی نجرم جایرع 

آیاآ دص نکته  بت وبت پرستی است. دص قرآن دالیل زیادى بر صدّ افسرانه غرانیرق 

 داصد.وجتد 

 ر اید:فدص آیات  از این ستص    

مْت الالَّتَ وَالتعمزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ التأمختََى أَلَكمْت الذَّكََم وَلَهم التأمنثَى تِلتركَ  أَفَََأَُْت

مْت وَيبَاؤمكمْت مَا أَنزَلَ اللَّرهم بِهَرا  إِ ا  ًِستمَةك ضِيزَى إِنت هِ َ إِلَّا أَستمَاءك سَمَّيتُممموهَا أَنُت

بِعمونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهتوَى الترأَنتفمسم وَلَََر ت اَراءَهمْت مِرنت رَبِّهِرْت مِنت سملتََانٍ إِنت ََُّْ

آیررا آن دو بررت، الآ و عُررزّى صا دیدیررد  و  درراآ (.19-23نجررْ ) التهمرر َى

این سه ) ست ین بت دیگر صا  آیا نصیب شاا پسر است و نصیب خدا دختر 
ت نراصوا. ایدهرا نیسرتدد  گرر این تقسریا  اسر( دانستددبت صا دختران خدا   

نفرسرتاد   ایرد. خردا برا آن هرا دلیلر نا های  که شاا و پدصانتان به آنهرا داد 



 

 

 

 

 

 85/توطئه ی غرانیق و ابعاد آن

 

وهتای نفس پیروی نای کددرد و گرر چره از جانرب  است. آنان جز از گاان
 پروصدگاص آنان بر ایشان هدایت آ د  است.

هریچ دلیرل  بت و بت پرست  دص این آیاآ به تاسخر گرفته شد  است  چیزى کره

 تجه  براى آن وجتد نداصد. چگتنه  اکن است دص  یان این آیاآ، آیات  دیگر دص 

 دح بت ها قراص گیرد. گتیا ناقالن این افسانه کسان  چتن  غیر  سخن شداس بزصگ 

 آن صوز عرب صا نیز عرب زبان وآگا  به فصاحت و بالغت کالم ندانسته اند.

 فر اید: دص آیاآ اور ستص    

النَّجتِْ إِ َا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبمكمْت وَمَا رَوَى وَمَا َْنتَِقم عَنِ التهَوَى إِنت همروَ وَ

چرتن ( قرآن) ستگدد به اختر(.1-5نجْ ) إِلَّا وَحتىك ْموحَى عَلَّمَهم شَ ِْ م التَموَى

فرود آ د. که یاص شاا نه گارا  شد  و نره دص نرادان   انرد . و از سرر هرتس 
شتد نیست. آن کس که ید. این سخن بجز وحی  که وح    گتسخن نا 

 صا تعلیم داد.( پیا بر) داصاى قدصآ شدید است او

 دص آیاآ فتق خداوند هر نتع گاراه  صا از ساحت  قدس پیرا بر گرا ر  اسرالم

فر ایرد کره کدرد. و  ر داند و هاه سخدان او صا وح  اله   عرفر   ر دوص   ( ص)

 گتید.صوى هتس سخن نا هرگز از ( ص) پیا بر

 فر اید: دص جاى دیگرى از قرآن کریم   خداوند 

 وَلَوت تَََوَّلَ عَلَيتنَا بَعتضَ التأًََاوِْلِ لَأَخَذتنَا مِنتهم بِالتيَمِينِ ثمَّْ لَََََعتنَرا مِنترهم التروَتِينَ

اى سخدان بر  ا بسته بتد، دست صاست  صا سخت اگر پاص (.44-46حاًه   )

 کردیم.سپس صگ قلب  صا پاص    ( کردیمقطع   ) یمگرفت  
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شرطیه از ا تداعیه دص این آیه بره خرتب  نشران  ری دهرد کره پیرا بر ( لت) استفاد  از

 هرگز  طلب  صا که از خداوند نباشد به او نسبت نداد  است.( ص) گرا   اسالم

تر او دص آیاآ قرآن کریم بر صوى این نکته تأکید شد  اسرت کره خداونرد و صسر

گردند و شیطان و اعتان و انصاص  برر ایشران سرلطدت و چیرگر  نختاهدرد پیروز   

 کرر و سیاسرت شریطان سسرت و  .(76نسراء ) إِنَّ كَيت َ الشَّيتََانِ كَانَ ضَرعِيفا  داشرت.

خردا  (21مجادلره ) كََُبَ اللَّهم لَأَرتلِبَنَّ أَنَا وَرمسملِ  إِنَّ اللَّرهَ ًَروِىع عَزِْرزك .ضعیف است

نگاشته و حتم گردانید  که البتّه  ن و صستالنم غالب شرتیم کره خردا بری حرد قرتی 

تتان غلبه ی شیطان صا برر آنچره کره خداونرد آن صا تضراین چگتنه   . و قتدص است

لتََانك عَلَرى الَّرذِْنَ يمَنمروا وَعَلَرى رَبِّهِرْت ََُْوَكَّلمرونَکرد  تتجیه کررد    إِنَّهم لَيتسَ لَرهم سرم

 (.65اسَا  ) إِنَّ عِبَادِي لَيتسَ لَكَ عَلَيتهِْت سملتََانك وَكَفَى بََِبِّكَ وَكِيال  (.99نحل )

 فر اید:خداوند تباصا و تعال  دص جایی دیگر   

ًملت مَا َْكمونم لِ  أَنت أمبَ ِّلَهم مِنت تِلتََاءِ نَفتسِ  إِنت أَتَّبِعم إِلَّا مَا ْموحَى إِلَرىَّ إِنِّر   

بگت،  را نرسد از پی  (.15ْونس  ) نت عَيَيتتم رَبِّ  عَذَابَ َْوتمٍ عَظِيٍْأَخَافم إِ

کردم. شتد پیروى نار صاعتض کدم جز آنچه صا که به  ن وح     ختد آن
 ترسم.اگر پروصدگاصم صا نافر ان  کدم از عذاب صوز بزصگ   

ب  تردید  ا ایرن قررآن  (.9حجَ،  ) إِنَّا نَحتنم نَزَّلتنَا الذِّكتََ وَإِنَّا لَهم لَحَافِظمونَ

 ایم و قطعاً نگهبان آن ختاهیم بتد.صا به تدصیر نازر کرد 

و نگهبان قرآن دص طتر تاصیخ برتد  و هسرت و آن  خداوند تباصا و تعال  حافظ

داصد. بدابراین، دص دوص  ی صستر صا از هر گزند، تحریف، زیادآ و کاست   صتن   
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قرآن بتد  و ا کان نداشته که  طالب  غیر قرآن  دص  یان نیز خداوند حافظ ( ص) خدا

 آیاآ آن نازر شد  باشد.

 

 غرانیق با ادله ی عقلی نقد

شرتد کره واجرب اسرت خداونرد لطیرف و صئرتف و با برهان لطف اثباآ  ر  - 1

 هربان براى هدایت انسانها، پیا بران  صا بفرستد ترا صا  نیرك صا از صا  شررّ برراى آنران 

دد و آنان صا از خطر سقتط دص انحراف، ضاللت و گاراهر  براز داصنرد. اگرر جدا ناای

قراص است چدین پیا بران  به غیر از وح  اله  و آیراآ او چیرز دیگررى صا بیران کددرد 

 گردد.نقض غرض   

اغراء به جهل بر خداوند  حار است.  ثالً اگر کس  دصوغگت ادّعاى پیرا برى  - 2

ز  او صا تأیید کدرد. زیررا سربب اغرراء بره جهرل و گاراهر  ناتد خداوند نباید با  عج

گردد. اگر کسان  که باید صا  تتحید صا بداایدد بره شررا دعرتآ کددرد و انسانها   

 خداوند نیز  يید آنها گردد آنگا  این هاان اغراء به جهل و  حار ختاهد بتد.

ا کره دص اورل پیا بر باید دص تلقّ  وح   صتن از خطا باشرد. هاره حتر  آنهر - 3

انرد. نبر  دص عصات انبیاء گفتگت داصند عصات صستر صا دص ا ر ابال  وحر  پذیرفتره

دصیافت وح ، حفرظ و ضربط و ابرال  آن بره  رردم بایرد از خطرا و لغرز   صرتن و 

 حفتظ باشد. سخن حق  که بر او نازر شد  با شعتص و بصیرآ کا ل، به صوشد  صوز 

ناایرد و دص وص از هر خطا و لغزش  آن صا لاس  ر کدد و به دو بدون ابهام دصا   

 کدد.نهایت ا انت آن صا به  ردم ابال    

چگتنه  اکن است کس  که قهر ان  باصز  با بت پرست  است و دص فتح  که  - 4
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 گیرد تا بت ها صا بشکدد  يید و  بل  بت پرستی باشد صا بر دو  ختد   ( ع) عل 

بس  صیشه داصتر از آن برتد کره برا ختانردن ( ص)  بردشاد  بت پرستان با پیا - 5

 چدد آیه ی فرض  به زودى بره دوسرت   بردر شرتد و هاره  شرکالآ  رتفرع گرردد.

، 118-119/ 2، قاضررر  عیررراض 435/ 14، طباطبرررایی 93/ 1،  عرفرررت 148صا یررراص/ )

 (.195طتسی/ 

 گتید:قاض  عیاض   

اى اجاراع چدین نقیصه ا ت  سلاان بر عصات پیا بر و تدزیه او از  ثل یك
اى براى غیر خدا کرد  باشرد داصد، ختا  ختد او تاداى نزور یك چدین  دیحه

که کفر است و ختا  که شیطان به جاى قرآن وستسره کررد  باشرد و ایرن کره 
پیا بر آن صا از قرآن بشااصد تا جبرئیل او صا آگا  کدد تارام ایدهرا دص حرق نبر  

گتیدد پیرا بر از پری  خرتد عارداً چدرین سرخد   اتدع و  حار است. یا ایدکه ب
گفته این کفر است و یا ایدکه سهتاً از زبان  پرید . او از این قبیل سرخدان نیرز 
 دزّ  و  برّ است.  ا به دلیل و برهان و به اجااع، عصات او صا از کفرر برر در و 

داصیم و یا حتر  ایدکره شریطان خرتد صا فرشرته زبان، عادى و سهتى  سلم   
 (.2/116) نااید، و یا به طریق  بر او صاه  یابد و یا به خدا چیزى ببددد

 فر اید:عال ه طباطبای    

د دکد تن این حدیث صا تکذیب   ( ص) ادله ی قطع  بر عصات پیا بر
حت  اگر سدد آن وحیح باشد. واجب است که ساحت  قدس پیا بر گرا   

 زند پاا نااییما ت انبیاء لطاه   صا از ایدگتنه صذائل که به کر( ص) اسالم
 (.435/ 14الایزان /)
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 سوء استفاده ی مستشرقان از افسانه ی غرانیق

کدرد. سرر ویلیرام  رتیر از ایرن حادثره دفراع  تضع  ستشرقان دص این باص  فرق   

گیرد. نتیسددگان تاصیخ قرون وسط  دص دانشرگا  کابرریر کدد و آن صا قطع      

اى است. کراصر  تصخ دانشادد ایتالیای ، کائتان ،  دکر چدین حادثه بسیاص  تأسفدد که

دص سرار هراى اور بعثرت  بره سره الهره ی ( ص) گتید که  حادبروکلان آلاان    

اى بردانها دانستدد اعتراف داشت و دص آیه که که هاتطدان  آنها صا دختران خدا   

 ( 34، بروکلان / 167صا یاص/ ) اى کرد و صوز بعد انکاص ناتد.اشاص 

 

 سوء استفاده ی سلمان رشدی

آخرین واکد  دص برابر این افسرانه، تحلیرل و تفسریر نراصوا و تحریفری اسرت کره 

سرددگی یسلاان صشدی به شریت  ای خصراانه و کرا الً برر خرالف اخرالق و آداب نت

سراخته « آیراآ شریطانی»ص رانی برا عدرتان  ،وتصآ داد  است و بر پایه ی آن افسرانه 

 ،. برخی به نقد این اثر پرداختره انرد ولری نتیسردد  و قلرم هتراا او دص ایرن اثرراست
تردیدی به جا نگذاشته که او ایرن اثرر صا دص واقرع بررای گشرتدن عقرد  هرای صوانری 

ختی  تدوین کرد  و چدین اثری والحیت نقرد و برصسری نرداصد. ایرن اثرر دص واقرع 

ای شخصیتی صشردی ابرزاص  داسربی ادا ه ی برختصد غرب با اسالم است که کاستی ه

 برای آن فراهم ناتد  است.

تقابل غرب با اسالم صیشره ای کهرن داصد. سره سرد  ی نخسرت اسرال ی هاررا  و 

قا و شرق دوص بتد. سپس غرب بره یهاز ان با گستر  نفتذ اسالم تا عاق اصوپا و آفر

تد  هرای  رردم با بسیر ت تهاجم  تقابل نسبت به اسالم دست یازید. صوحانیتن  سیحی



 

 

 

 

 

 

 

 ستفصلنامه ی دین و سیا / 90
 

سراسر اصوپا به طرف شرق، بره سرتی بیرت الاقردس شرتافتدد. حرکرت آنران آنچدران 

گسترد  بتد که گتیی هاه ی اصوپا و غرب بره حرکرت دص آ رد  برتد. بردین ترتیرب 

بی علیه  سلاانان شکل گرفت و حدود دویست سار طتر کشرید. دص یجدگ های ول

و حضتص اسالم صا از بین ببررد. ا را بره  این  دآ طتالنی غرب بسیاص کتشید تا سیطر 

 قصتد ختد نرسید و یتص  هاه جانبه ی ولیبی ها عقیم  اند. این طررح هرگرز صهرا 

 یدص صوزگاص  ا دص دوص  هرا ،به سر کردگی ایاالآ  تحد  ی آ ریکا  ،نشد و غرب 

جدید تهاجم هاه جانبه ای صا با برختصداصی از قردصآ تکدتلرت ی و نظرا ی پیشررفته 

تصآ داد  است. غربی ها طی قرن گذشته برا ترال  وقفره ناپرذیری بررای شرداخت و

فرهدگ، تاصیخ، تادن و آداب صستم  لل  سلاان بره  یردان آ دنرد ترا ناکرا ی هرای 

 ختد صا جبران کددد.

ا ا دص انتهای آن قرن حادثه ی عظیای صخ داد وفرهدگ و تادن غرب صا بره نحرت 

ان بره دسرت و پرا افتادنرد ترا از ا رتاآ بررق آسرای بی سابقه ای به چال  کشید و آنر

انقالب اسال ی ایران که تاا یت استکباص صا بره خطرر انداختره برتد جلرتگیری کددرد. 

تا  حاورر  ی اقتصرادی و  گرفته یبدین  دظتص به شیت  های گتناگتن از تهاجم نظا 

دی یکری  هاتر از هاه تهاجم فرهدگی دص ابعاد  ختلف آن صوی آوصدند. سلاان صشر

از این ابعاد صا برعهد  گرفت و سررباز فرداکاصی شرد دص جبهره ی دشران. او اسرالم، 

ع یپیا بر و برخی وحابه ی پاکباخته ی او صا به استهزاء و هتاکی کشید  آن هم دص شد

دص پیررا ی عاررق تتطارره صا یرراد آوص شرردند و ( ص ) ترررین شررکل  اکررن. حضرررآ ا ررام

 فر تدند: 

طانی کاصی حساب شد  برای زدن صیشه ی دیرن  سأله دص کتاب آیاآ شی
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و دیدداصی و دص صأس آن اسالم و صوحانیت است. یقیداً اگر جهرانختاصان  ری 
تتانستدد صیشه و نام صوحانیت صا  ی ستزاندند. ولی خداوند هارتاص  حرافظ و 
 نگهبان این  شعل  قدس بتد  است که از این پس نیز ختاهرد برتد. بره شررط

 ( 1367/ 11/ 3) ر و فریب جهانختاصان صا بشداسیم.آن که حیله و  ک

پس از حادثره ی  شرکتا یرازد  سرپتا بر صوشرن شرد.  اهایت  تضع ا ام صاحل

حادثه ای که آن گتنه که از قرائن بر  ی آید بانیان آن کتشیدند حرکتی هاره جانبره 

نیز با خرتد و تهاجای صا علیه اسالم ناب آغاز و دنیای غرب و نهاد های بین الاللی صا 

هارا  کددد. لذا  ی بیدیم پس از آن کشتصهای  سلاان وحده ی یکه تازی آ ریکرای 

گیرد. جدایتکاص  ی شتد و زشت ترین جدایاآ به دست نظا یان آ ریکایی وتصآ  ی

اسرت بره  قرام قلرم و  بر این اساس، آن فرد صستایی که ایدرك دص گتشره ای خزیرد 

چ کرس دص خرتد فروشری او تردیرد نرداصد و حسراب کرد و ا روز  هی اندیشه نیز جفا

 نتشته ی او نیز نزد هاگان صوشن است.
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