
الرحمنالرحیماهللبسم



وِ تیي ایي  اًذ وزدُآیات پٌح سَرُ سدذُ ٍ چْار سَرُ هقارج چٌیي تػَر  ؽاّز تِتزخی تا تَخِ 

 تقارؼ ٍخَد دارد.در خػَظ عَل رٍس لیاهت،  ضذُ تیاىدٍ آیِ تِ لحاػ تفاٍت در سهاى 

رُجُ  - ِض ُُثَّ يَ عأ َرأ ماِء ِإََل اْلأ َر ِمَن السَّ َمأ دارُُه أَلأَف َسَنٍة ِمَّا   ِإلَيأِو يف يَُدب ُِّر اْلأ ٍم كاَن ِمقأ ونَ يَ وأ  سجده (5)  تَ ُعدُّ

رُُج الأَمالِئَكُة َو الرُّوُح ِإلَيأِو يف - دارُُه   تَ عأ ٍم كاَن ِمقأ  معارج (4أَلأَف َسَنٍة )  ََخأسيَ يَ وأ

 :تعارضبیان 

 است. ضذُ تیاىعَل هذت رٍس لیاهت هقادل ّشار سال سهیٌی  پٌح،در سَرُ سدذُ آیِ  -

 است. ضذُ تیاىسال  ّشار پٌداُعَل هذت رٍس لیاهت هقادل  ،در سَرُ هقارج آیِ چْار -

 برای رفع تعارض: شده بیانهای  حل راه

گفت راتغِ ایي دٍ آیِ  تَاى هیتا تَخِ تِ رٍایاتی وِ در خػَظ احَال رٍس لیاهت ٍخَد دارد   -1

هَلف است وِ  55ٍخَد ًذارد. هغاتك رٍایات لیاهت دارای  یاست ٍ ّیچ تقارض ٍ خاظ فام

فثَر اس یه  سهاى هذتسَرُ سدذُ  5آیِ  درًتیدِ. اًداهذ هی تِ عَلفثَر اس ّز هَلف ّشار سال 

 رٍس لیاهت را تیاى وزدُ است. سهاى هذتسَرُ هقارج توام  4هَلف را تیاى وزدُ است ٍ آیِ 

 تزای تیاى هثالغِ در سیادی ّستٌذ ٍ همػَد تیاى دلیك سهاى ًیست. غزفاًدر لزآى  ضذُ تیاىافذاد  -2

 نیست. قبول قابل شده ارائه های پاسخ ،موردبررسیآیات  ظاهر بهبا توجه 

 خػَظ تِ لزاردادیه هفَْم را هخػع هفَْم دیگز  تَاى ًویتذٍى ٍخَد لزیٌِ  ،عثك لَافذ -

است  یرٍس تِهزتَط  ضذُ تیاى سهاى هذت ٍضَح تِایٌىِ ایي فول خالف ؽاّز تاضذ. در ّز دٍ آیِ 

در ّز یه اس آیات  ضذُ تیاى سهاى هذت گزید فثارت تِاست.  ضذُ دادُوِ در آیِ ًسثت تِ آى تَضیح 

 ٍغف، هَغَف خَد است ًِ رٍس لیاهت. در همام 

در دٍ آیِ ضزیفِ غحیح ًیست.  ضذُ افالم ّای سهاىثت تِ تِ ًؾز استفادُ اس فٌَاى فام ٍ خاظ ًس -

استفادُ اس  ایي فٌاٍیي تٌْا در فزؼ اگز همػَد فام ٍ خاظ اغغالحی در فمِ یا اغَل تاضذ، 

چَى فام ٍ خاظ ّز دٍ تِ سهاى  دیگز فثارت تِتفاٍت حىن فام تا خاظ غحیح خَاّذ تَد. 



اضارُ دارًذ ٍ خاظ در حمیمت تخطی اس فام است، تزای آًىِ تتَاى راتغِ دٍ سهاى را فام ٍ 

هثال ٍلتی اس  عَر تِخاظ داًست تایذ در آیِ ضزیفِ ٍخْی تزای توایش دٍ سهاى ٍخَد داضتِ تاضذ. 

ذ تَاً ًوی؟ اًداهذ هیپیادُ چِ هذت تِ عَل  غَرت تِضَد هسافزت اس تْزاى تا هطْذ  سؤالوسی 

تزای رفـ اتْام اس والم  ای لزیٌِاتتذا تگَیذ یه هاُ ٍ در اداهِ تگَیذ دٍ ّفتِ، تذٍى آًىِ ّیچ 

دٍ ّفتِ تخطی اس یه هاُ است. اٍ تایذ در خَاب تگَیذ یه هاُ اها دٍ  ّزچٌذٍخَد داضتِ تاضذ 

ذ تَد. تا تَخِ است. در غیز ایي غَرت والم اٍ تام ًخَاّ تز آساىیا  تز سختّفتِ آى تِ دلیل وذا، 

ٍ افداس ادتی خالف فػاحت  ضذُ ارائِهثتٌی تز تَضیح  ،تزای رفـ تقارؼ ضذُ تیاىتِ ایٌىِ تَخیِ 

 ًخَاّذ تَد. پذیزش لاتللزآى است، تذٍى ٍخَد دلیل یا لزیٌِ، 

است وِ فثَر اس ّز  ضذُ اضارُدر تزخی رٍایات تزای تَغیف احَال لیاهت تِ ٍخَد پٌداُ هَلف  -

 ،لیاهترٍس ًْایت سهاى آگاّی اس تیدِ چٌیي تثییٌی ً. اًداهذ هیّشار سال تِ عَل  ّا آىیه اس 

در  يیهؤهٌ. سیزا رٍایاتی وِ در همام تَغیف احَال است (سال ّشار پٌداُ) وار گٌاُتزای یه فزد 

. ّوچٌیي غزف تزاتزی اًذ وزدُفثَر اس لیاهت را تسیار وَتاُ تیاى  سهاى هذترٍس لیاهت ّستٌذ ، 

در آیِ چْار سَرُ هقارج تِ ایي هقٌا ًیست وِ ّز دٍ  ضذُ افالم سهاى تادر رٍایات  ضذُ افالمسهاى 

هَخَداتی ّستٌذ وِ اس تٌْا هالئه ٍ رٍح   ایي آیِ ضزیفِسهاى ًاؽز تِ یه پذیذُ ّستٌذ. در 

. وٌٌذ یهحاى حزوت خذاًٍذ سث یسَ تِسال است  ّشار پٌداُهقارج در رٍسی وِ هذت آى 

 عی وٌٌذ.   آى راٍ تایذ هَالف  حضَرداضتِدر رٍس لیاهت ّوِ هَخَدات  وِ یدرحال

پذیزفت وِ  تَاى ًویرٍس لیاهت تذاًین  سهاى هذتدر ّز دٍ آیِ را ًاؽز تِ  ضذُ تیاىاگز سهاى   -

اى وزدُ تاضذ سال تی ّشار پٌداُخذاًٍذ سثحاى در یه آیِ ایي سهاى را ّشار سال ٍ در آیِ دیگز 

تزای تیاى هثالغِ  غزفاً ضذُ افالماگز سهاى  سیزااس تاب هثالغِ در سیادی تاضذ.  ضذُ تیاىسهاى  اگزچِ

ایٌىِ تفاٍت دٍ  خػَظ تِ ضذ یهاستفادُ  سهاى هیتایذ در ّز دٍ آیِ اس  ون دستدر سیادی تاضذ 

وٌٌذ چٌذ ًفز در ٍرسضگاُ حضَر  سؤالتسیار سیاد است. تػَر وٌیذ اس ضوا  ضذُ افالمسهاى 

تگَییذ ّشار ًفز ٍ تار  تار یهداضتٌذ؟ ضوا تزای ایٌىِ وثزت افزاد حاضز را تِ هخاعة تفْواًیذ ، 

ًفز در ٍرسضگاُ حضَر داضتٌذ. تا تَخِ تِ حىوت خذاًٍذ سثحاى تِ ًؾز  ّشار پٌداُدیگز تگَییذ 

 فذد چٌیي اختالف سیادی ٍخَد داضتِ تاضذ. ًثایذ تیي دٍ  ،الة هثالغِلحتی در فزؼ استفادُ اس 

 آیات: ظاهر بهرفع تعارض با توجه  حل راه

 سهاى هذتگفت ایي آیات در همام تیاى  تَاى یهتا تَخِ تِ سیاق ٍ ؽاّز آیات در سَرُ سدذُ ٍ هقارج 

ٍخَد ًذارد تا ًیاس تِ حل آى تاضذ. در لالة  لیاهت ًیستٌذ. در حمیمت اساساً تیي ایي دٍ آیِ تقارضی

 . گزدد هیایي ادفا ارائِ  ذاتیهؤچٌذ ًىتِ ادلِ ٍ 



، خذاًٍذ سثحاى در ایي آیات  گزدد هیسَرُ سدذُ هطخع  5ٍ  4تا تَخِ تِ سیاق ٍ ؽاّز آیات  -1

تزای تِ تىاهل رسیذى اهز  هَردًیاس سهاى هذتدر همام تیاى تفاٍت تُقذ سهاًی فزش الْی ٍ سهیي یا 

 تىَیٌی الْی در اهَر تذریدی است.

َض َو ما بَ يأَنُهما يف َرأ ماواِت َو اْلأ َتوى  اللَُّو الَّذي َخَلَق السَّ ُروَن   ِستَِّة أَيَّاٍم ُُثَّ اسأ ِش ما َلُكمأ ِمنأ ُدونِِو ِمنأ َوِلٍّ َو ال َشفيٍع َأ َفال تَ َتذَكَّ َعَلى الأَعرأ
(4) 

ِض ُُثَّ يَ عأرُُج إِلَيأِو يفيَُدب ِّ  َرأ ماِء ِإََل اْلأ َر ِمَن السَّ َمأ وَن )  ُر اْلأ دارُُه أَلأَف َسَنٍة ِمَّا تَ ُعدُّ ٍم كاَن ِمقأ  (5يَ وأ

 

ٍ سهاى هطخػی را تزای  گَیذ هیٍ سهیي سخي  ّا آسواىسَرُ سدذُ خذاًٍذ اس خلمت  4در آیِ  

 اضارُ دارد: آیِ تقذ تِ چٌذ هفَْم. فزهایذ هیآى افالم 

 تذتیز اهز الْی اس سَی آسواى تِ سهیي است. -1

در خولِ  ضذُ تیاىاس الفاػ  استفادُ ،(يَ عأرُجُ تا تَخِ تِ ایٌىِ اغل اٍلی در تقیي فافل ) -2

هقٌای ایي تخص اس آیِ  درًتیدِاست.  يَ عأرُجُ گفت )االهز( فافل لفؼ   تَاى هی، است

ٍ سپس اهز  وٌذ هیسهیي تذتیز  سَی تِخَاّذ تَد: خذاًٍذ اهز را اس آسواى  گًَِ ایي

تِ تثییي تْتز هقٌای آیِ  تَاًذ هی يَ عأرُجُ . تَخِ تِ هقٌای ریطِ فقل گزدد تاسهیاٍ  سَی تِ

است. اٍل، حزوت غقَدی. دٍم،  اخذضذُووه وٌذ. در ریطِ ایي لفؼ سِ هقٌا 

  . 1یت ٍ هٌتْای هسیزغا سَی تِحزوت تذریدی. سَم، حزوت 

سهیي ٍ  سَی تِالسم تزای تذتیز اهز اس آسواى  سهاى هذتدر اداهِ خذاًٍذ سثحاى  -3

 .فزهایذ هیرا یه رٍس وِ هقادل ّشار سال سهیي است تیاى  هثذأتاسگطت آى تِ 

 یَقِزُجُرٍس لیاهت ًیست. تزای آًىِ فافل  سهاى هذتهغاتك آًچِ تیاى ضذ ایي آیِ در همام تیاى 

تِ ًیاس  ،رٍس لیاهت تاضذ سهاى هذت ًاؽز تِ ضذُ تیاىسهاى  درًتیدِتا ضَد چیشی غیز اس االهز لحاػ 

 . وِ در ایي آیِ ٍخَد ًذارد لزیٌِ است

ٍَ یَسِتَقِدِلًََُهَ تِالْقَذابِ ٍَ لَيْ یُخْلِفَ اللَُِّ ٍَفِذَُُ ٍَ إِىَّ ) سَرُ ضزیفِ سدذُ :  47اس آیِ  تَاى هی -2

استفادُ وزد. در ّز دٍ آیِ خذاًٍذ  هؤیذ فٌَاى تِ( سٌََةٍ هِوَّا تَقُذٍُّىَ  وَأَلْفِفٌِْذَ رَتِّهَ یََِهاً 

را تا  رسذ هییا تِ تىاهل  غادرضذُسثحاى در همام همایسِ ، هذت رٍسی وِ در آى اهز الْی 

 . 2فزهایذ هیتزاتز افالم ّشار سال سهیي 

                                                           
1
 .08-55، ص 5، ج  التحقيق فى كلمات القرآن الكريمحسن مصطفوی،   
 تَدى آى ًیست. یزفمالًیغفاخش است دلیل تز ًفی یا  یزهادیغاهَر  یسهاًوٌذایٌىِ تطز در حال حاضز اس درن ٍ تثییي  2

ادلِ ایي ارائِ لثال پذیزش تَد اها اهزٍسُ داًطوٌذاى فیشیه تا  پزداسی خیالًسثی تَدى سهاى در حذ  درگذضتِوِ  عَر ّواى

  حمیمی ٍ تدزتی ٌَّس تدزتِ ًطذُ است. غَرت تِ ّزچٌذ ،وٌٌذ هیذیذُ را اثثات پ



ّشار سال سهیٌی وِ در  سهاى هذت ، است  ضذُ هطخع ٍضَح تِدر تزخی اس رٍایات  -3

 است در خػَظ تذتیز اهز الْی است ًِ رٍس لیاهت. ضذُ تیاىآیِ ضزیفِ 

 

o رُُج إِلَيأوِ   فی، تفسري القمي ِض ُُثَّ يَ عأ َرأ ماِء ِإََل اْلأ َر ِمَن السَّ َمأ َر َو   يَُدب ُِّر اْلأ َمأ ُُموَر الَِِّت يَُدب ُِّرَىا َو اْلأ ِِن اْلأ يَ عأ
َداُر َذِلَك الأَيوأ النَّ  ُم الأِقَياَمِة فَ َيُكوُن ِمقأ َماَل الأِعَباِد ُكلُّ َىَذا يُظأِهرُُه يَ وأ َي الَِّذي أََمَر بِِو َو أَعأ ِم أَلأَف َسَنٍة ِمنأ هأ

ن أَيا   .3ِسِِن الدُّ

o ٍم    رواه السيوطي يف الدر املنثور عن عكرمة قال سأل رجل ابن عباس ما ىؤالء اآليات كاَن يف يَ وأ
ٍم كا رُُج ِإلَيأِو يِف يَ وأ ِض ُُثَّ يَ عأ َرأ ماِء ِإََل اْلأ َر ِمَن السَّ َمأ دارُُه ََخأِسَي أَلأَف َسَنٍة و يَُدب ُِّر اْلأ دارُهُ ِمقأ   أَلأفَ   َن ِمقأ

مًا ِعنأَد رَبِّكَ  َدُه َو ِإنَّ يَ وأ ِجُلوَنَك بِالأَعذاِب َو َلنأ ُُيأِلَف اللَُّو َوعأ َتعأ ونَ   َسَنٍة و َيسأ قال   َكأَلأِف َسَنٍة ِمَّا تَ ُعدُّ
َض يف ِستَِّة أَيَّامٍ  َرأ ماواِت َو اْلأ كل يوم ألف سنة و    يوم القيامة حساب َخسي ألف سنة و َخَلَق السَّ

دارُهُ  ٍم كاَن ِمقأ رُُج ِإلَيأِو يِف يَ وأ ِض ُُثَّ يَ عأ َرأ ماِء ِإََل اْلأ َر ِمَن السَّ َمأ  .4َسَنٍة و ذلك مقدار السري  أَلأفَ   يَُدب ُِّر اْلأ

o  ٍلِوِ   َو َعِن ابأِن َعبَّاس ََرِضَي ِإََل   يف قَ وأ َفِل اْلأ رِِه ِمنأ َأسأ دارُُه ََخأِسَي أَلأَف َسَنٍة قَاَل ُمنأَتَهى أَمأ ٍم كاَن ِمقأ يف يَ وأ
َدارُُه ََخأِسَي أَلأَف َسنَ  ِق َسبأِع ََسَاَواٍت ِمقأ رِِه ِمنأ فَ وأ دارُهُ ُمنأَتَهى أَمأ ٍم كاَن ِمقأ ِِن ِبَذِلَك   أَلأفَ   ٍة َو يَ وأ َسَنٍة يَ عأ

َدارُهُ  ٍم َواِحٍد َفَذِلَك ِمقأ َماِء يِف يَ وأ ِض ِإََل السَّ َرأ ِض َو ِمَن اْلأ َرأ َماِء ِإََل اْلأ َر ِمَن السَّ َمأ َسَنٍة ِْلَنَّ   أَلأفُ   يُ َنزُِّل اْلأ
ِض َمِسريَةُ  َرأ َماِء َو اْلأ َ السَّ  .56ََخأِسِماَئِة َعامٍ  َما بَ يأ

 

رٍس  سهاى هذتًاؽز تِ  ضذُ تیاىاحتوال ایٌىِ سهاى  تَاًذ هیتَخِ تِ آیات اتتذایی سَرُ هقارج  -4

 گیزی ًتیدِغزف اهىاى ٍخَد چٌیي احتوالی هاًـ اس . وٌذتمَیت  ون دستاثثات یا را لیاهت ًثاضذ 

 است. ضذُ تیاىلغقی هذفی در خػَظ تقارؼ 

5-  

 (1ِبَعذاٍب واِقٍع ) َسَأَل ساِئلٌ 

 (2لِلأكاِفريَن لَيأَس َلُو داِفٌع )

 (3ِمَن اللَِّو ِذي الأَمعارِِج )

رُُج الأَمالِئَكُة َو الرُّوُح ِإلَيأِو يف دارُُه ََخأسَي أَلأَف َسَنٍة )  تَ عأ ٍم كاَن ِمقأ  (4يَ وأ

 

 است.  ضذُ اضارُوزدُ  سؤالدر آیِ اٍل تِ فزدی وِ اس فذاب الْی  -

 است. ضذُ ٍغفضذُ،  لزارگزفتِ سؤالذاب  هَرد فدر آیِ دٍم  -
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فذاب هقزفی ٍ تا غفت غاحة هقارج ٍغف  وٌٌذُ ارسال فٌَاى تِسثحاى در آیِ سَم خذاًٍذ  -

 است.ایي هقٌا  هؤیذغقَد ٍ فقل یقزج در آیِ تقذ  یّا راُضذُ است. هقارج تِ هقٌای 

آیِ سَم در تَغیف خذاًٍذ سثحاى است. در حمیمت در آیِ سَم فمظ تِ  وٌٌذُ لیتىوآیِ چْارم  -

هقارج تِ تشرگی ٍ  تیاى فؾوتاها در آیِ چْارم تا  ضذُ اضارُغاحة هقارج تَدى خذاًٍذ سثحاى 

 ضذُ هقزفیغاحة هقارخی سثحاى، خذاًٍذ آیِ است. در ایي  ضذُ اضارُ ّا آىغاحة  فؾوت

سال تِ عَل  ّشار پٌداُ ّا آىدر  سثحاى خذاًٍذ سَی تِ حاست وِ سیز ٍ فزٍج هالئه ٍ رٍ

 .اًداهذ هی

 

 :گیری نتیجه

اساساً تعارضی بیه آن  دروتیجٍريز قیامت ویستىد زمان  مدتدر مقام بیان  یک َیچ مًردوظردي آیٍ  -

 دي يجًد ودارد.

بٍ معىای وسبی  لسيماًدر خصًص مدت ريز قیامت،  مؤمىیهتًصیف صًرت گرفتٍ وسبت بٍ احًال  -

 کار گىاٌدر قرآن ي ريایات ویست. ممکه است فرد  شدٌ اعالم َای زمانبًدن زمان یا استغراقی بًدن 

 َا مًقفيريدی بٍ ایه  اصالً مؤمهقیامت معطل شًد اما فرد  َای مًقفسال در  َسار پىجاٌ ياقعاً

در َر مًقف بسیار  َا آنتًقف  بٍ دلیل خالی بًدن وامٍ عمل ایشان از گىاٌ، آوکٍوداشتٍ باشد یا 

 کًتاٌ باشد.

در ريایات وسبت بٍ مدت ريز قیامت  شدٌ بیاندر آیٍ چُار سًرٌ معارج با عدد  شدٌ بیانبرابری عدد  -

 ريز قیامت است.  زمان مدتایه آیٍ  ویس در مقام بیان  لسيماًبٍ ایه معىا ویست کٍ 

 


