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  مختصرى درباره  نويسنده
  )ييكويحجت اهللا ن(

  
اما معلومات مفصلي در . اهل قم و از استادان معاصر به شمار ميروند» حجت اهللا نيكوئي« استاد آقاي

  .مورد وي در دسترس نميباشد
قسمت ( در شهر قم بدنيا آمد و بعد از اتمام ديپلوم در همان شهر، وارد دانشكدة زبان انگليس وي

سازمان تبليغات «در دانشگاه پيام نور شد، و در آنجا ادامة تحصيل داد و بعداً بعنوان كارمند در ) ترجمه
  .مشغول به كار شد» اسالمي

 استاد نيكوئي توجه زيادي به مطالعة كتاب هاي ديني و بحث دربارة حقايق دين، در متن كتابهاي قديم 
پذيرفت  اي را نمي اسي دين داشت و هيچ عقيدهو جديد داشت، و ميل شديد به نقد و بررسي عقايد اس
  .جز اينكه با داليل قاطع وبراهين محكم ثابت شده باشد

 ايشان در قم و نزديكي او به حوزة علميه و كتابخانه هاي متعدد و بسيار غني آن باعث شده كه اقامت
ذاهبي اسالمي داشته مطالعات زيادي نه فقط از كتب شيعه بلكه از كتابهاي اهل سنت و ساير فرق و م

 آراء طالعةو همچنين عمل وي در سازمان تبليغات اسالمي باعث گسترش معلومات ايشان وم. باشد
  .مختلف در همة جهات شد

 رفت و آمد ميكرد )صاحب كتاب شهيد جاويد(نزد شيخ نعمت اهللا صالحي نجف آبادي » نيكوئي «آقاي
كرد، و همچنين كتابهاي دكتر عبد الكريم سروش را و از روح نقادي آن شيخ بزرگوار استفاده هايي 

  .تاس» قبض وبسط تئوريك شريعت«مطالعه نمود و تحت تاثير افكار آن قرار گرفت بويژه كتاب 
اينچنين برميĤيد كه ايشان كتابهاي استاد مرحوم حيدر علي » نيكوئي« اينكه از بعضي كلمات كما

و گفته هاي قلمداران » شاهراه اتحاد يا بررسي نصوص امامت«قلمداران را نيز مطالعه كرده بويژه كتاب 
  .را خيلي پسنديد

كه » تئوري امامت در ترازوي نقد«كتابي تاليف كرد به اسم » نيكوئي« حدود سن سي سالگي آقاي در
 نقد ي است در ترازوجي شيعة امامية رانيدر آن با كمال جرأت و صراحت تئوري امامت آنچنانكه در ب

  . استكي تئوري نظر و بازسازدي به تجدازمندي ندارد و نيثابت كرد كه اين نظريه وزنگذاشت و 
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سر و صدايي در محافل ) كه در حدود پانزده يا بيست سال پيش صورت گرفت( انتشار اين كتاب البته
ديني براه انداخت، و تعدادي از علماي بزرگ شيعه به مخالفت اين كتاب پرداختند، و مؤلف آن را 

  .عوت به مناظره نمودندد
كه از شاگردان ممتاز آيت اهللا محمد » علي شيرواني«با شيخ فاضلي بنام ) نيكوئي( اين راستا مؤلف در

تقي مصباح يزدي مهمترين استاد ومدافع تشيع سنتي در حوزه است، مناظرة حضوري و چند جلسه 
 و راتمناظ» ن رحيم پور اصغريحس«داشته، كه بدون نتيجه متوقف شد، سپس با آقايي به نام شيخ 
  .مباحثات غير مستقيم داشته كه آنهم بدون نتيجه به پايان رسيد

 اين مدت البته آقاي نيكوئي به خاطر عقايد مخالف شيعة او، از كارش اخراج شد و بعداً هم به زندان در
استين شيعه را خوب مطالعه رفت، و از زندان با تعهد كتبي و اقرار به اينكه او اشتباه كرده و تمام ادلة ر

  .نكرده آزاد شد
از صحنه هاي علمي متواري و به زندگي عادي مشغول شد و بعد از » نيكوئي« از آزادي، استاد بعد
  . سوال بردندري اسالم و قرآن را هم زني شدند و اصل دي زدگني ددچار يمدت
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  یھا و لوازم منطق فرض  بودن اصول دين،پيشیتحقيق
  

  مقدمه
شود و تقريبا  از بديهات اوليه شمرده مي» تحقيقي بودن اصول دين« فرهنگ ديني ما مسلمانان در

هاي  در ابتداي بيشتر رساله. كند اي وارد نمي ورزد و خدشه كس، عالم يا عامي، در آن شكي نمي هيچ
  :اين موضوع تاكيد و گفته شده است كهعمليه مراجع تقليد بر روي 

 در اصول دين جايز نيست و مسلمان بايد در اين مورد تحقيق كند و اصول دين را با دليل و تقليد
  .برهان بپذيرد

 عقل و وجدان انسان نيز البته جز اين نيست، يعني تقليد و تعبد كوركورانه، آن هم در مسائل مهم حكم
ين، مخالف عقل و وجدان و فطرت انسان است و دينداران نيز به سازي چون انتخاب د و سرنوشت
 داده و يا حكم ااند، نه به خاطر آنكه فقيهان بدان فتو را پذيرفته» تحقيقي بودن اصول دين«همين دليل 

تر، تحقيقي بودن اصول دين، خود تقليدي نيست، بلكه يك اصل كامالً بديهي  به عبارت روشن. اند كرده
  .كند همه آدميان از جمله دينداران آن را تأييد مياست كه عقل 

گيرد   خوب، تا اينجا مشكلي وجود ندارد، اما نكته بسيار مهمي كه معموالً مورد غفلت قرار ميبسيار
ها و لوازم منطقي خاصي دارد كه بدون توجه نظري و  فرض اين است كه تحقيقي بودن اصول دين پيش

 لزوم تحقيق در واي جدي و با صداقت دم از عدم جواز تقليد  گونه  بهتوان پايبندي عملي به آنها نمي
كوشم تا به اندازه وسع ناچيز خودم مسئله را باز كنم و به دنبال آن  من در اين نوشتار مي. اصول دين زد

  .پسند ارائه دهم آزموني ساده براي تشخيص جديت و صداقت قائالن به اين شعار زيبا و عقل

  ھا فرض شيپ
گوييم در اصول دين بايد تحقيق كرد و آنها را با دليل و برهان پذيرفت، اين بدان معناست كه   ميتيوق

 يايم كه هر انسان ايم، يعني قبول كرده بنياد را از پيش به رسميت شناخته حجيت عقل مستقل و خود
االصول   آن علينستداراي عقلي است كه با بكار ب... فارغ از هر نژاد، طبقه، جنس، دين، مذهب و 

در اين . كم در مواردي به حقيقت دست يابد تواند به شناخت جهان و انسان نايل آيد و دست مي
: تواند با استفاده از عقل خود حقيقت را كشف كند عبارتند از فرض، برخي از مواردي كه بشر مي پيش

به عنوان ( پيامبر اسالم اآيوجود يا عدم وجود خدا، واقعيت داشتن ارسال رسل توسط خدا و اينكه 
توان با تعبيري ديگر هم بيان كرد و آن  فرض را مي اين پيش. واقعاً پيامبري الهي بوده است يا نه) مثال
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بايد دين حق را برگرفت و «گوييم  اند؛ وقتي مي ديني اينكه حق و باطل اموري ماقبل ديني و يا برون
پس . ني نه حق را با دسنجند، يكه دين را با حق م تمعناي سخنمان اين اس» دين باطل را رها كرد

  .ديني و مستقل از دين است معيار حق بودن يا نبودن دين، امري برون
تر استقالل فكري و شخصيتي او   دوم به رسميت شناختن فرديت آدمي يا به عبارت روشنفرض پيش
 چراكه در غير اين  عقل هركس براي خودش حجت است نه براي ديگري؛ فرض، در اين پيش. است

و در حد (هركس بايد خودش . كشد و اين خالف فرض است صورت كار به تقليد در اصول دين مي
اي برسد كه در نظر  تالش كند و با مطالعه و تحقيق و انديشيدن در اصول دين، به نتيجه) اردتواني كه د

در نظر ما ضعيفند، به ممكن است يك فرد عامي با داليلي كه . قبول است خودش مستدل و قابل
اي خالف اعتقاد ما رسيده باشد، اما همان نتيجه براي خودش حجت است و ما فقط هنگامي  نتيجه
تر و معتبرتر او را   كه بتوانيم با داليل قويمي را داشته باشاش دهي در عقدنظري از او توقع تجدتوانيم مي

 با مخالفان فقط هنگامي بايد دست از او نيز در مواجهه. اش واقف كنيم قانع و به خطاي فرضي
قبول بيابد، نه اينكه به صرف برتري علمي آنها و يا  كننده و قابل اش بردارد كه داليل آنها را قانع عقيده

هر علت ديگري مرعوب شود و از راي خود عدول كند، چنين روشي با تحقيقي بودن اصول دين 
  .ناسازگار است

تحقيق به . توجه كنيم» تحقيق« واژه يشود كه به معنا ا آشكار ميفرض سوم هنگامي بر م  پيشاما
كم نزديك شدن به آن است؛ پس وقتي  معناي تالش و جستجو براي يافتن حقيقت و يا دست

ايم كه   پذيرفته خواهيم در موضوعي خاص، مثالً وجود يا عدم وجود خدا تحقيق كنيم، از پيش مي
علوم نيست و بايد با تحقيق و مطالعه و تأمل و تعمق فراوان بفهميم حقيقت در اين مورد هنوز براي ما م
تر، ما در ابتدا نسبت به وجود خدا شك داريم و  به تعبير دقيق. كه باالخره خدا وجود دارد يا نه

از (دانيم كه آيا خدا وجود دارد يا نه، همين شك اوليه محرك تالش ما براي رسيدن به حقيقت   نمي
وقتي به . در مورد ديگر اصول دين مانند نبوت نيز مطلب از همين قرار است. شود يم) طريق تحقيق

ايم كه معلوم نيست  خواهيم در مورد نبوت پيامبر اسالم تحقيق كنيم، از پيش پذيرفته عنوان مثال مي
يم و ا  در اين مورد تحقيق نكردهن بوده است، چراكه ما هنوز خودماي الهيپيامبر اسالم واقعاً پيامبر

 يتي ما مفيد و سودمند باشد، اما براي ما حجقاتيتحقيقات ديگران هم هرچند ممكن است در روند تحق
خواهيم خودمان با  خواهيم در اين مورد از ديگران تقليد كنيم، بلكه مي فراموش نكنيم كه ما نمي. ندارد

ه از دوران كودكي و با القائات شك و ترديد در مورد آنچ. سيمتحقيق و مطالعه و انديشيدن به نتيجه بر
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 دارد، ي شرعياند، نه تنها مبنايي كامالً معقول و منطقي و اخالقي و حت و تبليغات فراوان به ما آموخته
  .است) يا هر موضوع ديگري(بلكه تنها محرك واقعي ما براي تحقيق و مطالعه در اصول دين 

اي باشد كه  ه شايد تعبير ديگري از همان نكته تعريف واژه تحقيق، يك نكته ديگر هم نهفته است كدر
وقتي در . شود نتيجه تحقيق از پيش معلوم نيست، بلكه پس از تحقيق معلوم مي: در باال آمد و آن اينكه

 حتي انجامد، يكنيم، معلوم نيست كه نتيجه تحقيق ما به كجا م موضوعي خاص شروع به تحقيق مي
 در مورد وجود خدا شروع يبه عنوان مثال وقت.  به نتيجه برسيمگاه نتوانيم ممكن است در مواردي هيچ

  :آيد هاي زير از آب درمي  نتيجه تحقيق ما به حصر عقلي يكي از حالتم،يكن ي و مطالعه مقيبه تحق
  .خدا وجود دارد) الف
  .خدا وجود ندارد) ب
  اي قطعي و بنابراين حكم به تعليق دادن عدم حصول نتيجه) ج
 مي خواهجي نتاني از اكي ين است كه در ابتدا و يا در حين تحقيق معلوم نيست كه به كدام نكته مهم ااما
به اين ) به عنوان مثال(اينكه ديگران، هرچقدر هم عالم و فيلسوف باشند، در تحقيقات خود . ديرس

. هيم رسيد نتيجه خواهمان به زيدهد كه ما ن ، منطقاً نتيجه نمي» خدا وجود دارد«اند كه  نتيجه رسيده
هرچند بدون شك استفاده (هركس بايد متكي به تحقيقات و مطالعات و تفكرات خود باشد، نه ديگران 

بازهم فراموش نكنيم كه اصول دين تحقيقي است، نه ). علمي از تحقيقات ديگران هيچ اشكالي ندارد
  !تقليدي

سازي  ست از ضرورت معقولفرض تحقيقي بودن اصول دين عبارت ا پيش) ترين و شايد مهم (چهارمين
مانند نماز (ايم كه عمل به فروع دين  به عبارت ديگر، گويي از پيش فرض كرده. عمل به فروع دين

 ك خاص، جهاد و به طور كلي شعائر و مناسيگرفتن، حج رفتن، رعايت حجاب به شكل خواندن، روزه
شناختي مانند وجود خدا، نبوت  هنگامي معقول است و معنا دارد كه ابتدا بعضي مقدمات جهان) ديني

را از پيش قبول كرده باشيم، وگرنه اگر بنا به ...  معاد و  پيامبر اسالم، آسماني بودن قرآن، واقعيت داشتن
 الهي نبوده و يا معادي در مبريفرض، خدايي وجود نداشته باشد و يا پيامبر اسالم به معناي واقعي پيا

ام بسياري از آداب و مناسك ديني وجود ندارد، بلكه گاهي انجام كار نباشد، نه تنها الزامي در انج
مورد » الزام به انجام تكاليف ديني«البته در اينجا بيشتر . معنا خواهد بود چنين اعمالي نامعقول و بي

بحث است، وگرنه انجام برخي از اين تكاليف و يا آداب و مناسك ديني از روي عالقه شخصي 
  .ديگري است بحث
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   ی و لوازم منطقمدھاآ یپ
شود كه به دو نكته مهم  هنگامي آفتابي مي»  بودن اصول دينيتحقيق«آمدهاي منطقي   لوازم و پياما

  :توجه كنيم
كم  منظور من در اينجا روش تحقيق به مفهوم علمي آن نيست، بلكه اشاره به دست: روش تحقيق) الف

است كه اگر رعايت نشود، تحقيق به معناي ) خصوصاً در حوزه اصول دين(يك شرط الزم در تحقيق 
. مطالعه و تأمل و تعمق در داليل و براهين طرفين دعوا: گيرد و آن عبارت است از واقعي صورت نمي

در مورد وجود يا عدم وجود خدا تحقيق كنيم، ابتدا بايد هم داليل ) به عنوان مثال(خواهيم  وقتي مي
يم و هم داليل معتقدان به عدم وجود خدا را؛ آنگاه پس از قائالن به وجود خدا را بخوانيم و بشنو

 بين آن دو قضاوت منطقيمطالعه داليل دو طرف دعوا، با استفاده از ضوابط و قواعد علمي، عقلي و 
چراكه معتقدان و منكران وجود خدا هركدام براي خود داليل و براهيني اقامه كرده و به داليل و . كنيم

بدون مطالعه . اند هايي داده  نيز پاسخگرياند و به نقدهاي متقابل همد د نقد زدهبراهين طرف مقابل خو
همين سخن را در مورد ديگر اصول .  رسيدنطقيتوان به قضاوتي معقول و م  مباحث نمينيمجموعه ا

ي مسلمانان معتقد به نبوت پيامبر اسالم هستند، در حال. توان گفت دين مانند نبوت پيامبر اسالم نيز مي
هم عالمان اسالم و هم عالمان ديگر اديان براي مدعاي . كه پيروان اديان ديگر چنين اعتقادي ندارند

 قرار باشد كه هنگام تحقيق در مورد نبوت پيامبر اسالم فقط به سخنان اگر.  دارنديخود داليل و براهين
 عمل يا ي مانند قاضم،يريعالمان اسالم گوش كنيم و از داليل و براهين مخالفان و منتقدان خبر نگ

چنين قضاوتي با .  كه فقط به سخنان يك طرف دعوا گوش داده و بر همان مبنا حكم كرده استميا كرده
مطالعه داليل .  و عدالت ناسازگار است و معلوم نيست كه به حقيقت اصابت كرده باشدالقعقل و اخ

ناي اين است كه در تحقيق خود جدي  نسبت به داليل طرف مخالف، به معيياعتنا ييك طرف دعوا و ب
اي خاص برسيم؛ اين جز خودفريبي چيز ديگري  ايم كه به نتيجه و صادق نيستيم و از پيش قصد كرده

  .يستن
باشد كه در   مييويژه اگر قرار بر رعايت شرط الزم تحقيق در هر موضوعي، به: زمان بردن تحقيق) ب

تر از آن اين است كه اصوالً از   است و مهميه بسيار مهمبرد و اين نكت آمد، زمان مي) الف(بند فوق 
ويژه در دوران   بهنكتهتوجه به اين . زمان الزم براي رسيدن به نتيجه را تعيين كرد توان مدت پيش نمي

معاصر كه تعداد منابع فلسفي و كالمي موافقان و مخالفان اصول دين بسيار زياد است و روز به روز نيز 
امروزه در كنار .  برخوردار استيشود، از اهميت خاص و غناي اين منابع افزوده ميبر تعداد، عمق 

  مسلمين كه در آنها بر حقانيت مباني انديشه اسالمي استدالل شده ي و كالميانبوهي از منابع فلسف
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است، صدها كتاب و هزاران مقاله از طرف مخالفان در نقد اصول دين اسالم و اثبات اديان و مكاتب 
اي  توان به نتيجه شود و پيداست كه با خواندن دو يا چند كتاب از طرفين دعوا نمي يگر نيز يافت ميد

 خواهيم ديد كه تحقيق در اصول دين شايد ساليان دراز به اشيم،بين ب اگر واقع. مطمئن و معتبر رسيد
  .وقت به نتيجه قطعي و نهايي نرسد طول انجامد و حتي ممكن است هيچ

فرض كنيم يك بودايي با خواندن ترجمه هندي قرآن و . ك نكته مهم در اينجا الزم باشد ذكر يشايد
موضع يك مسلمان . چند كتاب در اصول عقايد اسالمي به اين نتيجه برسد كه اسالم دين حقي نيست

  :توان چنين خالصه كرد گيري را مي در اين مورد چيست؟ اين موضع
هاي تفسير، فلسفه، كالم، اخالق، تاريخ و فقه اسالمي   قرآن و متون اوليه و معتبر اسالمي در حوزهاوالً

توان در اين متون تحقيق  اند و بدون آشنايي عميق با زبان و ادبيات عربي نمي به زبان عربي نگاشته شده
خصوصاً (اندن دو يا چند كتاب  خوبااول و معتبر بسيار فراوان است و  كرد و ثانياً تعداد اين متون دست

بنابراين .  صحيح و عميق از اسالم و قرآن رسيديتوان به شناخت نمي) چندم باشند اگر ترجمه و دست
  .قضاوت آن فرد بودايي در مورد اسالم سطحي و شتابزده بوده و از اعتبار علمي برخوردار نيست

ا آيا همين سخن را در مورد روش گيري كامالً درست و منطقي است، ام  خوب، اين موضعبسيار
توان گفت؟ آيا خود مسلمانان هم در هنگام تحقيق  بودا و يا اديان و مذاهب ديگر هم نمي شناخت آيين

 ما ست،در اصول دين و مطالعه اديان و مذاهب ديگر نبايد همين اصل را رعايت كنند؟ پاسخ آشكار ا
توانيم در مورد آن  نمي) يگري دنيي هر آاي( بودا اول آيين نيز بدون مطالعه عميق و وسيع متون دست

اند و براي مطالعه و  هاي چيني، هندي يا ژاپني نوشته شده اما اوالً آن متون به زبان. آيين قضاوت كنيم
اول آنها هم   متون معتبر و دستعدادها آشنا شويم، و ثانياً ت درك صحيح از بوديسم بايد با اين زبان

توان به درك   دارد كه بدون مطالعه آنها نميي كتاب بودا هم تفسيرهاي معتبر متعددبسيار فراوان است و
اما آموختن زبان و ادبيات هندي يا چيني و مطالعه منابع علمي .  از اين آيين رسيديدرست و عميق
 ي در مورد همه اديان و مذاهب و مكاتب ديني و غيردينهيمكشد و اگر بخوا ها طول مي آيين بودا سال

  !باشيم اين روش علمي را بكار بنديم، شايد نياز به چند صد سال عمر داشته
 اين نكته را فقط به اين منظور مطرح كردم تا بگويم كه اوالً قاعده طاليي اخالق در تحقيقات علمي من

هم قابل پياده شدن است و ثانياً كار تحقيق در اصول دين صداقت، جديت و صبر و حوصله شگرفي 
شايد گزاف نباشد اگر بگوييم كه مطالعه جدي و . شود  و با مطالعه چند كتاب و مقاله تمام نميطلبد مي

و مقايسه و انتخاب بهترين آنها اصوال ) رسد كه تعدادشان به صدها مي(عميق همه اديان و مذاهب 
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اي  ه نتيجهپذير نيست و بنابراين حتي اگر پس از سالها مطالعه و تحقيق در مورد اصول دين، ب امكان
  .خاص رسيديم، نبايد آن را حقيقت نهايي و نهايت حقيقت تلقي كنيم

آمدها و لوازم منطقي مدعاي   مجموعه نكاتي كه تاكنون گفتم مورد پذيرش واقع شده باشند، پياگر
  :كنم در اينجا فقط به چند مورد اشاره مي. شوند  راحتي آشكار مي تحقيقي بودن اصول دين به

اني انديشه ديني براي هر فردي كه در اصول دين تحقيق نكرده و دينش را از پدر و مادر شك در مب) 1
تنها جايز، بلكه به يك معنا واجب است، چرا كه اوالً تقليد و تعبد كوركورانه  و محيط به ارث برده، نه

ك و  بدون شنياًجايز نيست و ثا)  شرعي و حتيبه حكم عقل و وجدان و فطرت بشر(در اصول دين 
ترديد در آنچه آدمي به عنوان اصول دين از آباء و اجداد خود به ارث برده و با تقليد از محيط و 

آيد و تحقيق به معناي واقعي آغاز  اي واقعي براي تحقيق بوجود نمي اجتماع خود كسب كرده، انگيزه
ا جديت و انگيزه قوي در  واقعي و بيويژه جوانان به معنا خواهيم مردم و به بنابراين اگر مي. شود نمي

انگيز اعتقادات ديني، به فرزندان و  جاي بمباران تبليغاتي و القاء مكرر و مالل  كنند، بهقياصول دين تحق
 كه ممكن است حق و شندينديجوانانمان كمك كنيم تا در اين اعتقادات ارثي و تقليدي شك كنند و ب

اي   معناي واقعي و جدي صورت نگيرد، انگيزه تشكيك بهينچراكه تا ا.  باشديگري دي در جاقتيحق
حتي آنها هم كه در اصول دين خود تحقيق كرده و به . آيد براي تحقيق در اصول دين بوجود نمي

آنها . خرج دهند و پرونده اصول دين را مختومه اعالم كنند اند، نبايد جزميت به اي خاص رسيده نتيجه
ن ناقص و يا نادرست بوده و لذا نبايد به نتيجه حاصله اطمينان  تحقيقاتشاتنيز بايد بدانند كه ممكن اس
توان و نبايد مختومه  در عالم انديشه و تفكر پرونده هيچ موضوعي را نمي. قطعي و جزمي داشته باشند

  .اعالم كرد
 به جاي تدريس اجباري و تحميل اعتقادات يك دين خاص به دانش زينهاد آموزش و پرورش ن) 2

روحيه تحقيق و مطالعه و جستجوي حقيقت را در آنها پرورش دهد و از تلقين و القاي آموزان بايد 
پدر و مادر نيز در ترتيب فرزند خود . دفاع پرهيز كند سويه ديني خاص به كودكان و نوجوانان بي يك

 يافردي كه از همان ابتد. طلبد تري مي اين نكته توضيح دقيق. بايد همين استراتژي را در پيش گيرند
كودكي و در طول دوران رشد و بلوغ و تحصيل در دبستان و راهنمايي و دبيرستان، تحت بمباران 

گيرد و از در و  قرار مي... طرفة پدر و مادر، معلم، تلويزيون، راديو و  تربيتي و تبليغاتي و القائات يك
سيدن به سن رشد و بلوغ بارد، پس از ر مي) مثال اسالم(اش تبليغ يك اعتقاد خاص  ديوار محيط زندگي

ها و اعتقادات شك كند و انگيزه الزم  در درستي اين آموخته) تواند سختي مي و يا به(تواند  ديگر نمي
 تربيتي و آموزش و پرورش   و نتيجه نظامحاصلبنابراين . براي تحقيق در اصول دين را بدست آورد
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شدت مانع تحقيق در اصول دين  مذكور، بوجود آمدن روحيه تعصب و جزميت كوري است كه به
كند، چراكه گمان  كسي كه چنين بار آمده است، نيازي به تحقيق در اصول دين احساس نمي. شود مي
 اني با ادگري به جوامع ديسر. اند كند دين و آيين حق همان است كه از كودكي تاكنون به او آموخته مي

  . بر شما مكشوف افتدتي واقعني تا اديگفتگو كن و با جوانان و بزرگساالن آنها دي بزنگريو مذاهب د
كسي كه تقليد را كنار گذاشته و شروع به تحقيق در اصول دين كرده است، تا زماني كه به نتيجه ) 3

 شرعاً هيچ الزامي براي انجام دستورات شرعي يا مناسك ديني ندارد، ينرسيده باشد، عقالً، اخالقاً و حت
) به عنوان مثال(ه است كه آيا اصوالً خدايي وجود دارد يا نه، و آيا چراكه هنوز برايش معلوم نشد

به عبارت . پيامبر اسالم واقعاً پيامبري الهي بوده است يا نه، و آيا پس از او هم پيامبري آمده است يا نه
 چنين كسي هنوز برايش معلوم نشده است كه آيا دين ريشه در واقعيت دارد يا ساخته اوهام گر،يد

.  اديان كنوني كدام حق و كدام باطل استان است، و اگر دين از حقيقي برخوردار است، از ميبشري
داند  برايش معلوم نشود، نمي) و نه از روي تقليد(ها با تحقيق كافي  آشكار است كه تا پاسخ اين پرسش
يهوديت، : يد پيروي كرددين، و اگر بايد ديندار بود، از كدام دين با كه آيا اصوالً بايد ديندار بود يا بي

؛ پس نه تنها شخص محقق خود را ملزم به ... مانند بوديسم، آيين هندو ورقيمسيحيت، اسالم، اديان ش
)  خاص مثالً اسالم استيكه مربوط به دين( از قوانين و آداب ديني و شرعي خاص كدام چيرعايت ه

 نييز به هيچ وجه نبايد او را ملزم به انجام ان) ويژه عالمان و فقيهان به(بيند، حكومت و جامعه ديني  نمي
  . كنند، چرا كه اين تحميلي ناروا و غيرمنطقي و غيرعادالنه استامور

 به داليل و براهين موافقان يشود كه دسترس تحقيق در اصول دين به معناي واقعي هنگامي ميسر مي) 4
 مخالفان در چاپ و نشر و طرح يد مستلزم آزاني باشد و اسري مكساني  بهيني دشهيو مخالفان اند

 تحت عنوان انها و منابع علمي مخالف  باشد كه چاپ و نشر كتابنياگر قرار بر ا. نظرات خودشان است
 از گمراه شدن جوانان و يريبه بهانه جلوگ(ترويج كتب ضاله ممنوع و مستوجب مجازات باشد و 

. شود ود، تحقيق در اصول دين ناممكن ميجلوي اظهار نظر مخالفان گرفته ش) تشكيك در ايمان مردم
گرديم و   دنبال حقيقت ميهاگر واقعاً و صادقانه معتقد به تحقيقي بودن اصول دين هستيم و اگر واقعاً ب

هاي مخالف، آزادي  حقيقت برايمان مهمترين و بزرگترين ارزش است، پس بايد به صاحبان همه انديشه
 كنند و محققان بتوانند در پرتو تضارب آراء به حقيقت برسند و يا بدهيم تا نظرات خود را آزادانه مطرح

 نبوت پيامبر اسالم تحقيق كن، اما فقط ردتوان به كسي گفت كه در مو نمي. به آن نزديك شوند
توان به كسي گفت درباره امامت  نمي. اند هايي را بخوان كه در اثبات نبوت پيامبر اسالم نوشته شده كتاب

  .اند نوشته شده) ع(هايي را بخوان كه در اثبات امامت امام علي ي فقط كتابتحقيق كن، ول
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و از صميم  و اما آخرين و شايد مهمترين الزمه منطقي تحقيقي دانستن اصول دين اين است كه واقعاً ) 5
قلب به نتيجه تحقيق خود تن دهيم، حتي اگر مخالف اعتقادات رايج در جامعه باشد، و نتايج تحقيقات 

به عبارت ديگر نبايد . ود ما بدهي اگر مخالف عقييگران را نيز به رسميت بشناسيم و محترم بداريم، حتد
نتيجه تحقيق در اصول دين را از پيش تعيين كنيم و به مردم بگوييم كه در اصول دين تحقيق كنيد، ولي 

چراكه اين روش موجب )! دحكم ارتدا(شويد  حتماً بايد به نتيجه مورد نظر ما برسيد وگرنه مجازات مي
 ،ي جدقي بزرگ در برابر تحقي و مانعشود يم)  خالفجهي به نتدنياز رس(ترس و وحشت محققان 

  .كند ي مجادي و صادقانه اقيعم

  جهينت
تواند ميزان صداقت و جديت ما در  نهايي باشد كه پاسخ به آنها مي  شايد نوبت به طرح دو پرسشاكنون

  :ين را آفتابي كندشعار تحقيقي بودن اصول د
)  همه دينداران استي شرعيكه وظيفه عقلي، وجداني، اخالقي و حت(آيا تحقيق در اصول دين ) الف

مستلزم جامعه و حكومتي آزاد و دموكراتيك نيست؟ به عبارت ديگر آيا در جامعه بسته و استبدادي و 
 خود را آزادانه يها ها و استدالل شهتوانند اندي غيرآزاد، كه اوالً فقط طرفداران دين و مذهب حاكم مي

طرح كنند و به چاپ و نشر برسانند ولي پيروان ديگر اديان و مذاهب از اين آزادي محرومند، و ثانياً 
 ما،ي صدا و س،يمانند آموزش و پرورش، آموزش عال (يتي و تربي آموزشيها و نهادها همه رسانه

 و ثالثاً شك و ترديد در ندا  خاص شدهني دكي ي و القاغي و تبلسيملزم به تدر...) مطبوعات و 
اش  شود و رابعاً فرد محقق از اينكه نتيجه تحقيق كم تقبيح مي هاي ديني اگر جرم تلقي نشود، دست آموزه

توان دم از   خواست طبقه حاكمه درآيد، ترس و وحشت دارد، ميايمخالف اعتقادات رايج ديني و 
  تحقيق در اصول دين زد؟

) يمانند نماز و روزه و حجاب اسالم (يني دفيبه انجام تكال) گرانيو د(زم كردن فرزندانمان  ملايآ) ب
 خالف عقل و اند، دهي نرسيا جهي نكرده و به نتقي خود تحقني آنها هنوز در اصول دميدان ي كه ميدرحال

 و شهيالعه و اند و مطقيحق آنها را به تكار، ني ايجا  بهدي نبااي آست؟ي شرع نيوجدان و اخالق و حت
 را به عهده خودشان ي و مذهب و نوع زندگني كرد و انتخاب دقي تشوقتي حقافتني ي براشتريتفكر ب

 ي سخن در نادرستنجاي كه در اديتوجه كن(گذاشت تا آزادانه و آگاهانه راه خود را انتخاب كنند؟ 
 است، وگرنه كمك و يني دفي تكالنجام به فرزندان و الزام و اجبار آنها به ادهي و عقني دليتحم

 في تكالي آنها به انجام بعضقي تشواي آزاد و دوستانه و ي در چارچوب بحث و گفتگوي علمييراهنما
 ) نداردي اشكالنجامد،ي كه به اكراه و اجبار نيي تا جايشرع
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نبوت در مفهوم عام خود، یکی از اصول بنیادین و مشترک همه ادیان الهی است. مطابق این 

سخن گفته و آنها را مأمور هدایت و راهنمایی هایی  [ در طول تاریخ با انسان1اصل، خداوند]

مردم به سوی کمال معنوی و سعادت حقیقی کرده است. بعضی از این پیامبران صاحب 

اند و بعضی دیگر فقط وظیفه تبلیػ تعالیم پیامبران پیشین را به عهده  کتاب و شریعت بوده

 داشتند.

نظر دارند، اختالفی اگر  مي اتفاقدر این تعریؾ کلی از نبوت، پیروان همه ادیان ابراهی 

 هست در مصادیق این اصل کلی است.

به عنوان مثال یهودیان معتقدند که عیسی و محمد فرستادگان واقعی خدا نیستند. مسیحیان به  

پذیرند و آسمانی  نبوت موسی اعتقاد دارند، ولی محمد را به عنوان یک پیامبر حقیقی نمی

کنند. در این میان مسلمانان معتقدند محمد آخرین و بزرگترین پیامبر  بودن قرآن را انکار می

 است. الهی

بدیهی است که پیش از پرداختن به این اختالفات، باید به یک پرسش بنیادین پاسخ داد و آن  

اینکه آیا دلیل محکم و قاطعی برای اثبات نبوت در مفهوم کلی )و صرفنظر از مصادیق آن( 

 وجود دارد؟ 

آنها کنند. به اعتقاد  متفکران اسالمی )خصوصا شیعه( بحث را از ضرورت نبوت آؼاز می

توان با دالیل عقلی و پیشینی نشان داد که ارسال رسل بر خداوند واجب است ولذا محال   می

 است که پیامبرانی مبعوث نشده باشند.

به عبارت دیگر حتی اگر در شرایطی باشیم که )بنا به فرض( خبری از رسوالن الهی  

ین نتیجه برسیم که خداوند های عقلی صرؾ به ا توانیم با تجزیه و تحلیل نداشته باشیم، می

حتماً پیامبرانی را تاکنون فرستاده است، و وظیفه ما فقط شناخت پیامبران حقیقی و استفاده از 

تعالیم وحیانی آنها برای رسیدن به کمال و سعادت است. من در اینجا چهار نمونه از ادله 

 ضرورت نبوت را مورد نقد و بررسی قرار میدهم:

 

 

 

 

 

 

 

 



 )حکوت الهی(دلیل اٍل 

 

این دلیل بر مبناي نقصان علم و دانش بشري و عدم كفایت عقل انسان در شناخت راه كمال و 

 است:سعادت اقامه شده 

 براي تكامل اختیاري آفریده است. خداي متعال انسان را الف.

 سعادت و شقاوت دنیا و آخرت است. تكامل اختیاري درگرو شناخت صحیح راجع به ب.

 كند. ن براي چنین شناختي كفایت نميعقل انسا ج.

 

ؼرض  این مقدمات این است كه حكمت خداي متعال اقتضاء دارد كه براي اینكه نقض  نتیجه

از خلقت انسان پیش نیاید، خدا راه دیگري )وحي( در اختیار انسان قرار دهد تا از آن راه پي 

 [2.]به سعادت دنیا و آخرت ببرد و بتواند كمال اختیاري پیدا كند

 

 اکنون خوب است نگاهي انتقادي به این استدالل بیندازیم:  

 

منطقي حكمت الهي این است كه از آفرینش   مقدمه اول این دلیل از كجا آمده است؟ الزمه .1

شماري داشته باشد. حال  تواند مصادیق بي هر موجودي هدفي داشته باشد، اما این هدؾ مي

چگونه )و با كدام دلیل عقلي( معلوم شده است كه خداي متعال انسان را براي تكامل اختیاري 

 آفریده است؟

 

آمده است. « سعادت و شقاوت دنیا و آخرت»دوم این دلیل سخن از   در مقدمه .2  

مهم را باید در   فرض این مقدمه توانایي عقل در اثبات معاد است. در این مورد سه نكته پیش

 نظر داشت:

 

فرض مورد تردید بسیاري از فیلسوفان و متكلمان )خصوصاً در عصر  این پیش الف.        

قرار گرفته و قضاوت قاطع در مورد آن مستلزم نگاهي نقادانه و موشكافانه به این  حاضر(

[ به هر حال ابتدا باید وجود جهان 3ت]ساي مخالفان و دفاعیات موافقان اادله و بررسي نقده

آخرت و زندگي پس از مرگ را با دلیل عقلي محكم و قاطع اثبات كرد تا بتوان از آن در 

 استفاده كرد. آیا چنین دلیلي تاكنون اقامه شده است؟ مقدمه این استدالل

 

فرض كنیم وجود جهان آخرت و زندگي پس از مرگ، با دلیل عقلي قابل اثبات  ب.        

تواند وجود معاد )بدون جزئیات آن( را اثبات  باشد. اما مسلّم است كه عقل انسان حداكثر مي

  كند و اثبات وجود دو نوع زندگي پس از مرگ )یكي در بهشت و دیگري در جهنم( از عهده



اثبات وجود بهشت و جهنم و اینكه بعضي از انسانها سر از  عقل خارج است و لذا قبل از

عقلي ضرورت نبوت سخن   توان در ادله آورند، نمي اولي و بعضي دیگر سر از دومي درمي

 از سعادت و شقاوت آخرت زد.

 

توان فرض كرد كه سعادت و شقاوت آخرت،  با صرؾ نظر از نكات فوق، مي ج.        

ل نكردن به مقتضاي عقل و فطرت و وجدان بشري است. به عمل كردن و یا عم  نتیجه

عبارت دیگر حتي اگر با دلیل عقلي و پیشیني وجود زندگي پس از مرگ و پاداش و كیفر 

تواند  چنین دلیلي بیش از این نمي  اخروي در اثر اعمال دنیوي را بتوان اثبات كرد، نتیجه

شوند. لكن این مقدار براي اثبات  شقي مي هاي بد هاي خوب سعادتمند و انسان باشد كه انسان

عقل   ضرروت بعثت پیامبران كافي نیست. زیرا شناخت خوب و بد و یا عدل و ظلم از عهده

دوم )با فرض صحت( ناتمام است. براي اثبات ضرورت نبوت ابتدا باید   آید. لذا مقدمه برمي

احكام عقل و اخالق و اثبات كنیم كه رسیدن به سعادت آخرت عالوه بر عمل كردن به 

عقل بشر بیرون است. اثبات عقلي و   وجدان، شرایط دیگري هم دارد كه شناخت آنها از عهده

آن برنیامده   پیشیني این مدعا كاري است كارستان كه تاكنون هیچ فیلسوؾ یا متكلمي از عهده

 است.

 

ین مقدمه گفته شده که سوم که رکن اصلی این استدالل است. در ا اما بپردازیم به مقدمه .3

عقل انسان توانایی کشؾ و شناخت راه رسیدن به کمال اختیاری و سعادت واقعی را ندارد و 

بنابراین خداوند باید از راه بعثت پیامبران و انزال وحی آسمانی این نقص را جبران کند تا 

دیگری هم  بشر بتواند به سعادت و کمال واقعی برسد. خوب است عین این مدعا را از جای

 نقل کنیم و سپس به نقد و بررسی آن بپردازیم:

 

های جدی یارای های فراوان و آسیبهای حسی و عقلی به دلیل محدودیتشناخت و آگاهی

ی رفیع سعادت [ و کمال ] را ندارد. بنابراین الزم است که رساندن و هدایت انسان به قله

و راهنمای دیگری افزون بر عقل و در  گری و حکمت، هادیخداوند بر اساس صفات هدایت

 [4عین حال همسو با آن برای انسان قرار دهد.]

 

و « سعادت»های توان گفت؟ حقیقت این است که معنای واژهاین مقدمه چه می درباره

کلیدی بطور  در این مقدمه معلوم و مشخص نیست. بنابراین ابتدا باید این دو واژه« کمال»

مهم تعریؾ شوند: اول اینکه مقام و جایگاه بحث  ه با رعایت دو نکتهواضح و دقیق و البت

کنونی، یعنی عقلی و پیشینی بودن آن فراموش نشود و دوم آنکه تعریؾ بدون دلیل و مبنا 

های مذکور مقدمه سوم از ابهام معنایی خارج شد، تازه نباشد. پس از آنکه با تعریؾ واژه

-می« کمال»و « سعادت»در اینجا هر تعریفی که برای  رسد.نوبت به اثبات عقلِی آن می

تواند راه رسیدن به آن سعادت کنیم، باید با دلیل عقلی و پیشینی نشان دهیم که عقل انسان نمی

یابد و فطرت و وجدان و کمال را کشؾ کند. به عبارت دیگر باید نشان دهیم که آنچه عقل می

ن سعادت یا کمال کافی نیست و ما به چیزی بیش کند برای رسیدن به آآدمی به آن حکم می

 : پردازیماز آن نیاز داریم. اکنون به تعریؾ دینداران از سعادت و کمال می

 



به زعم دینداران: سعادت واقعی یعنی نجات و رستگاری در آخرت )جهاِن پس  . الؾ        

دوم گفتم، اوالً این تعریؾ هنگامی  از مرگ(. اما همانطور که پیش از این در نقد مقدمه

مورد بحث باشد که از پیش و به روش عقلی وجود  مقدمه تواند پشتوانهدرست است و می

زندگی پس از مرگ _ آن هم با کیفیتی که در ادیان الهی آمده است _ اثبات شده باشد، و 

نای مذکور برای سعادت ثانیاً در اینجا باز با این پرسش مواجه هستیم که با فرض پذیرِش مع

عقل از کشؾ راه رسیدن به سعادت واقعی )رستگاری »گوید: واقعی، دلیل این مدعا که می

در آخرت( عاجز است، چیست؟ عقل آدمی )با فرض اثبات معاد و زندگِی پس از مرگ( 

کند که عمل به احکام عقل و اخالق و فطرت و وجداِن انسانی همراه با الجمله حکم می فی

تواند ما را به ها و خطاهای ؼیرعمدی( میاقت و اخالص )هر چند همراه با لؽزشصد

سعادت آخرت برساند و اگر سعادت آخرت به چیزی بیش از این نیاز داشته باشد، خداوند به 

ای ای آدمیان را از آن آگاه خواهد کرد؛ ولی فراموش نکنیم که در اینجا هم با گزارهگونه

ه شرط یا مقدِم آن )ناکافی بودِن عمل به احکام عقل و فطرت برای شرطی روبرو هستیم ک

رسیدن به سعادت آخرت( به روش عقلی و پیشینی قابل اثبات نیست و بنابراین نتیجه یا تالِی 

آن )ضرورت وحی و نبوت( معلق و مشروط به اثبات آن مقدم )شرط( است و این، مدعای 

توان به طلب را با طرح یک پرسش دیگر میبرد. این مضرورت نبوت را زیر سوال می

تر بیان کرد و آن اینکه: با فرِض واقعیت داشتِن معاد و زندگی پس از مرگ، ای روشنگونه

اید که عقل قادر به کشؾ راه رسیدن به سعادت آخرت نیست و عمل به شما از کجا دانسته

ی را به رستگاری برساند؟ مگر تواند آدم احکام عقل و اخالق و فطرِت انسانی به تنهایی نمی

چه عقل در این مورد اید و او به شما گفته است که آنای برقرار کردهشما با خداوند رابطه

یابد، کافی نیست و برای نجات در آخرت به چیزی بیش از آن نیاز است؟ فراموش نکنید می

شت را در ازای کند که بهکه سعادت آخرت در نهایت به دست خداست و او خود تعیین می

دهد. در اینجا حکم عقل این است که به دلیل حکیم بودن و عادل بودن خدا چه به آدمیان می

اند(، عمل صادقانه و خالصانه به احکام عقل و اخالق و )که مفروضات بحث در این مقام

فطرت انسانی )اگر چه ممکن است با خطاهای ؼیرعمدی هم همراه باشد( همان راهی است 

ها به سعادِت آخرت قرار داده است و اگر چیزی بیش از این داوند برای رسیدن انسانکه خ

شد و حاال که ما جز عقل و فطرت و وجدان انسانی الزم بود، به نحوی به آدمیان ابالغ می

چیز دیگری نداریم، البد خداوند به همین مقدار اکتفا کرده و از ما آدمیان فقط همین مقدار را 

حال اگر خصم مدعی شود که خداوند عالوه بر عقل به آدمی چیز دیگری )مثالً  خواهد.می

اوست )البینه علی المدعی(.  پیامبران( هم داده، اثبات آن به عهده وحی آسمانی به واسطه

های عقلی و پیشینی ما را به ناکافی بودِن عقل برای شناخت راه  بنابراین تجزیه و تحلیل

 شود.ضرورت بعثت پیامبران منتهی نمی رساند و بهسعادت نمی

 

[ گرفته 5کمال واقعی نیز در میان دینداران به معنای رسیدن به مقام قرب الهی] . ب        

شود. اما این تعریؾ گرانبار از مفاهیم دینی است و لذا در بحث کنونی که ماهیت عقلی و می

از « قرب الهی»وان پرسید که مفهوم تپیشینی دارد، قابل استفاده نیست. به عبارت دیگر می

و به چه دلیل باید بگوییم که کماِل واقعی انسان در تحقق این مفهوم است؟ از اینها  کجا آمده

توان پرسید که: از کجا معلوم عمل به احکام عقل و فطرت و پیروی از گذشته باز هم می

کدام دلیل عقلی و ماقبِل دینی  تواند ما را به مقام قرب الهی برساند؟ باقواعد اخالقی نمی

اثبات شده است که برای رسیدن به مقام قرب الهی به چیزی بیش از عمل به قواعد عقل و 

 اخالق نیاز داریم؟

 



شود که ادعای عدم توانایی عقل در کشؾ و شناخت راه از مجموع این مطالب معلوم می

 محکمی ندارد. هرسیدن به سعادت و کمال، ادعایی بدون دلیل است و پشتوان

اما جای این سؤال خالی است که چه عاملی موجب شده است تا متکلمان اسالمی برای اثبات  

 ضرورت نبوت به چنین مدعایی متوسل شوند؟ 

ها ابتدا اصل نبوت را پذیرفته و تعالیم مدعیان نبوت را به پاسخ به نظر من روشن است. آن

-رسیدن به سعادت و کمال قلمداد کرده و چون دیده عنوان حقایق مسلِّم وحیانی و راه صحیحِ 

ها اند که بسیاری از این تعالیم )مانند وجوب نماز و روزه و حج و ... آن هم با کیفیتی که آن

عقل از کشؾ و »اند که گویند( از طریق عقل قابل حصول نبوده و نیست، با خود گفتهمی

آنگاه « و در این مورد نیازمند وحی است شناخت راه رسیدن به سعادت و کمال ناتوان است

یک برهان عقلی در اثبات ضرورت وحی و نبوت کرده و بدین  همین مدعا را دستمایه

 اند.ترتیب در دام دور و مصادره به مطلوب گرفتار شده

 

اکنون )به روش برهان ُخلؾ( فرض کنیم که عقل آدمی واقعاً برای هدایت و رساندن او به 

ناشی از چیست؟ « ناکافی بودن»واقعی کافی نیست. سؤال این است که این  سعادت و کمالِ 

پاسخ دینداران این است که نقص و محدودیت ذاتی عقل و جایزالخطا بودن و گرفتاری آن در 

اش در شناخت راه صحیح رسیدن به کمال و چنگال نفسانیت و ... عامل اصلِی ناتوانی

مهم مؽفول واقع شده و آن اینکه اگر چنین باشد، راه  سعادت است. اما در اینجا یک نکته

جبران آن بعثت پیامبران و انزال وحی آسمانی نیست، چرا که قبوِل نبوِت مدعیان نبوت و 

گیرد و عقِل ناقص و فهم تعالیم وحیانِی پیامبران راستین نیز با ابزار عقل صورت می

اینجا هم ممکن است پایش بلؽزد و در پذیر و اسیر در چنگال نفسانیت در خطاکار و آسیب

تشخیص پیامبران واقعی از دروؼین ناکام بماند و حتی به تشخیص ؼلط دچار شود و در 

صورت شناخت پیامبران واقعی، در فهم تعالیم به یادگار مانده از آنها )کتاب آسمانی و سنت( 

از وحی و نبوت  فهمی و یکسونگری درافتد و لذا هدؾ خداوند خطا و کج نیز به ورطه

خواست انسان را به راهی خاص هدایت کند که سعادت حاصل نشود. بنابراین اگر خداوند می

قوای ادراکِی او را به  و کمال او در گروی پیمودن آن راه است، عقل انسان یا مجموعه

ها انسان کشؾ و شناخت آن راه برآید و یا اینکه با همه کرد که از عهدهای خلق میگونه

گفت، نه اینکه آدمی را با عقلی ناقص و بطور جداگانه و از طریق وحی و الهام سخن می

خطاکار و نامطمئن بیافریند و آنگاه برای جبراِن آن با افرادی خاص )پیامبران( سخن بگوید 

 ها را مأمور هدایت دیگران بکند.و آن

 

یل بیش از این نیست كه خداوند اگر از همه اشكاالت فوق بگذریم، نتیجه مقدمات این دل .4

باید به طریقي انسان را در كشؾ راه كمال راهنمایي كند. اما بعثت پیامبران فقط یكي از 

هاي دیگر هم وجود دارند. بنابراین دلیل فوق اعم از مدعاست. براي اثبات  ها است و راه راه

ها به سوي كمال  ت انسانضرورت نبوت دو راه وجود دارد: یا باید اثبات كنیم كه براي هدای

و سعادت فقط و فقط یك راه وجود دارد و آن هم بعثت پیامبران است، ویا اثبات كنیم كه 

آمیزترین راه براي هدایت آدمیان است.  ترین و بهترین و موفقیت بعثت پیامبران، حكیمانه

 تاكنون براي كدام یك از این دو مدعا دلیلي محكم و قاطع اقامه شده است؟

 



اگر این دلیل درست باشد و بنا به مقتضاي حكمت الهي، ارسال پیامبران از سوي  .5  

منطقي آن این است كه در هر عصري صدها هزار   خداوند ضرورت داشته باشد، الزمه

زمین یك پیامبر وجود   اي از مناطق روي كره پیامبر مبعوث شود، بطوري كه در هر منطقه

ن همواره بتوانند بطور مستقیم و بدون واسطه از هدایتها و داشته باشد تا مردم سراسر جها

مند شوند. در حالي كه در هیچ عصري چنین نبوده است. حال آیا  هاي پیامبران بهره راهنمایي

بر طبق مقدمات دلیل مذكور، خداوند در بسیاري موارد خالؾ حكمت عمل نكرده و مرتكب 

 ؼرض نشده است؟   نقض

 : ي عالمان شیعه بدین نحو پاسخ داده شده استاین اشكال از طرؾ برخ

اند سخني صواب نیست.  شود كه انبیاء در منطقه خاصي... مبعوث شده اوالً آنچه گفته مي

گوید: امتي نبود مگر آنكه در میان آن امت نذیر و هشدار  چرا كه خود قرآن صریحاً مي

كه راهي بین خدا و انسان باشد كه اي فرستاده شد... ثانیاً مقتضاي حكمت خدا این است  دهنده

ها با استفاده از آن راه بتوانند حقایقي را كه براي شناخت راه كمال نیاز دارند بشناسند.  انسان

هایي  ها از این راه بهره ببرند. شاید انسان انسان  ولي مقتضاي حكمت این نیست كه حتماً همه

اده، مربوط به سوء اختیار خودشان باشد و نخواهند از این راه استفاده كنند و این عدم استف

  كنند، مانع استفاده گیري نمي اصالً شاید كساني عالوه بر اینكه خودشان از این راه بهره

دیگران هم بشوند... در چنین مواردي گناه این محرومیت از نبوت به گردن اشخاص مانع 

 [6است و از طرؾ خدا كوتاهیي نشده است.]

 

 اما این پاسخ قانع كننده نیست.  

براي پاسخ به این اشكال و اثبات وجود پیامبران متعدد در میان همه ملل و اقوام دنیا  اوال 

باید به اسناد و مدارك معتبر تاریخي استناد كرد نه به آیات قرآن، چرا كه در اینجا هنوز 

 اثبات نشده است. نبوت محمد و آسماني بودن قرآن و اعتبار و اصالت این كتاب

زمان پیامبر اسالم )ص( را )به عنوان مثال( در نظر بگیرید. در آن زمان كه ایشان  دوما

مشؽول هدایت مردم عربستان بودند، راهنما و هدایتگر میلیاردها انسان دیگر در صدها 

چین، هاي آمریكا، اروپا، آفریقا، اقیانوسیه و حتي بقیه كشورهاي آسیا مانند  كشور از قاره

ها و  اي كه در اقیانوس ژاپن، كره، مالزي، اتحاد جماهیر شوروي و دهها و صدها جزیره

 كردند، چه كسي بود؟ دریاهاي دورافتاده زندگي مي

كرد؟ شاید در هر یك از این  كدام پیامبر آنها را به راه راست )یا راه كمال( هدایت مي

گوید ـ  قرآن هم بیش از این نمي  ـ و آیه هاي دور پیامبري مبعوث شده بود مناطق، در گذشته

اما حداقل در زمان بعثت پیامبر اسالم )ص( در هیچكدام از این مناطق پیامبري وجود 

نداشت و تعالیم پیامبران پیشین هم بنا به ادعاي شیعه و سني تحریؾ شده بود و بنابراین بر 

داشت. اما چرا در هیچكدام ضرورت نبوت، نیاز ضروري به پیامبر جدید وجود   طبق ادله

زمین از   ها در اكثر نقاط كره هاي بسیاري از انسان از آن مناطق پیامبري نیامد و عمالً نسل

شان شود؟  اختیار آنها باعث محرومیت تعالیم پیامبران محروم ماندند؟ چطور ممكن است سوء

تد و آنها به اختیار خود، دهد كه خداوند پیامبري براي آنان بفرس اختیار هنگامي معنا مي سوء

دعوت پیامبر را نپذیرند و به او پشت كنند. در حالي كه مردم آن مناطق )در زمان پیامبر 

هاي الهي محروم  اختیار، از نعمت هدایت اند تا در اثر سوء اسالم( با پیامبري روبرو نشده

 شوند.

 



یز توجیه موجهي نیست. اگر اما ایجاد مانع از طرؾ دیگران )مخالفان و دشمنان پیامبر( ن  

سئوال این باشد كه چرا )به عنوان مثال( تعالیم پیامبر اسالم به سراسر جهان گسترش نیافت 

زمین از تعالیم او محروم ماندند، در این صورت   زیادي از مردم در مناطق دیگر كره  و عده

هاي دشمنان  كارشكنيشاید بتوان گفت كه یكي از عوامل آن، ایجاد مانع از طرؾ مخالفان و 

پیامبر بود. اما سئوال من این نیست. سئوال من این است كه چرا خداوند )در همان زمان( 

اي مانع ارسال رسوالن الهي  توان گفت عده براي مردم نقاط دیگر نیز پیامبر نفرستاد. آیا مي

ي بودند تا اي منتظر بعثت پیامبر توان گفت در آن مناطق عده در آن مناطق شدند؟ آیا مي

هاي خداوند را نقش بر آب كنند؟ و آیا خداوند چنین  بالفاصله او را به قتل رسانده و نقشه

بینیم كه  هاي خود صرؾ نظر كرد؟ مي دید و براي همین از نقشه تهدیدي را در مقابل خود مي

مشكل ضرورت تعدد پیامبران را حل « ایجاد مانع از طرؾ دشمنان»متوسل شدن به 

. چرا كه خداوند خود باید به فكر این مشكل باشد و نگذارد مخالفان و ستمگران مانع كند نمي

رسیدن پیام الهي به گوش انسانهاي دیگر شوند. درست است كه هدایت الهي نباید جبري 

باشد، اما مقتضاي برهان مورد بحث )و هر برهاني كه بخواهد ضرورت نبوت را اثبات 

  ممكن ـ مثالً پیامبران متعدد ـ به گوش همه  ي باید به هر وسیلهكند( این است كه تعالیم اله

ها مختار باشند كه راه راست را انتخاب كنند یا طریق ضاللت و  ها برسد و آنگاه انسان انسان

اي كارشكني  گمراهي را در پیش گیرند. فرض كنیم در زمان پیامبر اسالم )ص( عده

توانست براي  شدند. اما آیا خداوند نمي نقاط دیگر ميكردند و مانع گسترش تعالیم او به  مي

زمین هم پیامبراني مبعوث و مردم آن   هاي مخالفان، در نقاط دیگر كره خنثي كردن كارشكني

نقاط را نیز به راه راست هدایت كند؟ مگر ؼرض خداوند از آفرینش مردم نقاط دیگر جهان 

یدن به كمال نیاز ضروري به هدایتها و رساندن آنها به كمال نبود و مگر آنان براي رس

 هاي پیامبران الهي نداشتند؟  راهنمایي

ها با  مقتضاي حكمت خدا این است كه راهي بین خدا و انسان باشد كه انسان : اگر واقعاً 

این راه   ، اخت راه كمال نیاز دارند بشناسنداستفاده از آن راه بتوانند حقایقي را كه براي شن

 اي در عربستان باز شود. ي عدهنباید فقط برا

بلكه براي مردم تمام نقاط دیگر جهان هم باید چنین راهي باز باشد. درحالي كه هیچگاه  

چنین نبوده است و در طول تاریخ همواره اكثریت قریب به اتفاق مردم جهان از وجود 

 پیامبران الهي و تعالیم آنان محروم بودند.

شدند،  خالفان و ستمگران مانع گسترش تعالیم پیامبران نمياز اینها گذشته فرض كنیم كه م 

اما آیا در آن زمان امكان عملي گسترش این تعالیم به سراسر جهان بطوري كه در تمام 

كشورها مردم هر شهر و روستایي عین این تعالیم را بدون كوچكترین تحریؾ و كم و زیاد 

رصد سال پیش ـ كه وسایل مسافرت جز شدن دریافت كنند، وجود داشت؟ آیا در هزار و چها

هاي بادي و پارویي چیز دیگري نبود ـ امكان مسافرت پیامبر به صدها  اسب و شتر و قایق

كشور دور افتاده مانند كانادا، نیوزلند، ژاپن، چین، آلمان و ... بود؟ وانگهي مگر مسافرت به 

دین سال اقامت كند تا بتواند تنهایي كافي است؟ پیامبر باید در هر كدام از آن كشورها چن

مجموعه تعالیم اسالم را به گوش همه برساند. آنگاه حساب كنید براي اینكه پیامبر به تمام 

مردم جهان برساند به چند صد سال   مناطق دنیا مسافرت كند و تعالیم اسالم را به گوش همه

پیروان او   به عهده عمر نیاز دارد؟ اگر وظیفه گسترش تعالیم پیامبر در سراسر جهان را

 شود.  بگذارید باز هم مشكل حل نمي

چرا كه اوالً تعداد اصحاب و پیرواني كه )بنا به فرض( تعالیم پیامبر را بطور كامل و 

ها هزار انسان  اند بسیار كم است، در حالي كه براي این منظور نیازمند ده صحیح یاد گرفته



وتاه رسیدن به این هدؾ ممكن نیست و در دراز تعلیم یافته هستیم كه باز هم در یك زمان ك

 ماند. مدت هم مشكل محرومیت بسیاري از انسانها به قوت خود باقي مي

اند،  ثانیاً اصحابي كه به عنوان شاگرد و نماینده پیامبر به نقاط دیگر كره زمین سفر كرده 

ده است و ما چگونه به مردم آن نقاط اثبات كنند كه در فالن منطقه پیامبري مبعوث ش

 ایم تا از طرؾ او شما را به راه راست هدایت كنیم؟  شاگردان و نمایندگان او هستیم و آمده

اگر مردم از این نمایندگان معجزه بخواهند و اینان از آوردن معجزه عاجز باشند ـ كه البته 

شود تا هم  عاجز هم هستند ـ تكلیؾ چیست؟ مگر نباید وحیاني بودن این تعالیم به مردم اثبات

مردم را جذب كند و هم راه عذر و بهانه را به روي مخالفان ببندد و حجت را بر آنها تمام 

 كند؟

 

 که : اند گفته اند. اي دیگر پاسخ داده اي مشكل ضرورت تعدد را به گونه عده  

كنند كه حكمت الهي، اقتضاي ارسال رسل  ضرورت نبوت فقط این مطلب را ثابت مي  ادله 

هاي آن مساعد باشد و موانعي هم در كار نباشد. ما  را دارد، اما به شرطي كه شرایط و زمینه

بینیم كه در بعضي مناطق یا  كنیم، ولي اگر مي با دلیل عقلي فقط ضرورت نبوت را اثبات مي

تواند این را دریابد كه حتماً  انها پیامبري مبعوث نشده است، عقل ما فقط ميدر بعضي زم

موانعي در كار بوده است، حتي اگر نتواند آن موانع را كشؾ كند. بنابراین عدم تعدد 

ضرورت نبوت نیست. اما این پاسخ نیز مشكل را حل   پیامبران در یك عصر، ناقض ادله

او بر   هایش مخلوق خداوند است و اراده ها و قانون پدیده  مهكند. زیرا نظام آفرینش با ه نمي

خواهد كاري كند  توان تصور كرد كه خداوند مي هستي حكمفرماست. اوالً چگونه مي  همه

)مثالً بعثت پیامبران(، اما عواملي ـ كه براي ما مجهولند ـ مانع انجام آن فعل توسط او 

شود؟ ثانیاً چطور ممكن  خداوند چه مي  نت مطلقهشوند؟ پس علم و قدرت الیتناهي و سلط مي

است خداوند انسان را براي پیمودن راهي خاص و رسیدن به هدفي خاص بیافریند كه عقل 

از شناخت آن عاجز و لذا محتاج و نیازمند به راهنمایي پیامبران باشد، ولي همین خدا جهان 

یند كه مانع بعثت پیامبران و لذا مانع اي بیافر هاي آنرا بگونه هستي و نظام آفرینش و پدیده

تحقق ؼرض خودش از آفرینش انسان شود؟ اگر خداوند انسان را ذاتاً نیازمند به راهنمایي 

پیامبران بیافریند و قصدش نیز هدایت مردم سراسر جهان توسط پیامبران الهي باشد، خودش 

اي  یي كه به اختیار انسان لطمهكند و موانع را تا جا ها و شرایط مناسب آنرا فراهم مي زمینه

 دارد.  نزند از میان برمي

شد  كرد، آنگاه باز هم گفته مي از اینها گذشته، فرض كنیم خداوند اصالً پیامبري مبعوث نمي

اند ـ  كه ارسال پیامبران بر خداوند واجب است، اما حتماً موانعي ـ كه براي بشر ناشناخته

 فرستد! باعث شده است كه خداوند پیامبري ن

خاصیت كردن مدعاي ضرورت نبوت است.  گونه توجیهات تنها هنري كه دارند، بي اما این

تذكر یك نكته شاید خالي از فایده نباشد و آن اینكه اگر در هر عصري تعداد پیامبران آنقدر 

 قلیلي از  شدند و فقط عده مند مي هاي الهي بهره زیاد بود كه مردم اكثر نقاط جهان از هدایت

گوید  ماندند، شاید توجیهات فوق )كه مي نصیب مي مردم در بعضي نقاط از این نعمت الهي بي

 پذیرش بود.  اند( تا حدودي قابل عواملي مجهول مانع ارسال رسل در آن مناطق شده

مهم این است كه به عنوان مثال در زمان پیامبر اسالم )مانند بسیاري از زمانهاي   اما نكته

اي از خاورمیانه  هاي دور( در سراسر دنیا فقط یك پیامبر، آنهم در گوشه هدیگر در گذشت



)عربستان( مبعوث شده است. به عبارت دیگر اكثریت قریب به اتفاق مردم جهان از 

 بهره بودند.  ها و تعالیم رسوالن الهي بي هدایت

خداوند فقط در آیا شرایط مساعد براي ارسال پیامبران فقط در عربستان وجود داشت؟ و آیا 

عربستان توانست بر موانع ؼلبه كند؟! باید كمي بیندیشیم و به این سئوال پاسخ دهیم كه از 

توان سخن گفت كه )به عنوان مثال(  هاي مناسب براي بعثت پیامبران مي كدام شرایط و زمینه

ع در زمان پیامبر اسالم در هیچ كجاي جهان جز عربستان وجود نداشته و از كدام موان

توان سخن گفت كه در صدها كشور و هزاران جزیره و شهر و روستا در سراسر جهان  مي

وجود داشته، ولي در عربستان وجود نداشته و همین باعث شده است كه در آن زمان خداوند 

 فقط در عربستان پیامبري مبعوث كند؟

 

ماند. در  لي نمي. اگر این دلیل درست بود، زمین در هیچ عصري از پیامبران الهي خا6  

زماني بین حضرت عیسي) ع ( و پیامبر اسالم   ها، مانند دوره حالي كه در بسیاري از دوره

)ص( كه بیش از ششصد سال طول كشید، در هیچ كجاي دنیا خبري از پیامبري الهي نبود. 

، «سوء اختیار مردم»پیداست كه با توجه به توضیحات پیشین، توسل به عواملي مانند 

اي كه مانع  وجود عوامل ناشناخته»و « كني و ایجاد مانع از طرؾ مخالفان و دشمنانكارش»

 براي حل این مشكل نیز ناكارآمد هستند.« شدند ارسال رسل مي
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لطؾ   اكثر متكلمان قدیم و بسیاري از معاصران براي اثبات ضرورت نبوت به قاعده  

 اند. خالصه این استدالل چنین است: متوسل شده

 

 .بعثت پیامبران لطؾ است .1

 .لطؾ برخداوند واجب است .2

 بعثت پیامبران برخداوند واجب است.  نتیجه :

 

معناي لطؾ در میان متكلمان چیست و سپس دالیل براي ارزیابي این استدالل ابتدا باید ببینیم 

وجوب لطؾ بر خداوند را بررسي كنیم و در مرحله سوم ببینیم كه آیا بعثت پیامبران واقعاً 

 كنیم: مصداق لطؾ هست یا نه. از تعریؾ لطؾ آؼاز مي

 

لطؾ، موهبتی است که در پرتو آن، اسباب اطاعت از دستورات مولی )خدا( فراهم 

 [ .7گردد] دوری از معصیت او مساعد می های وزمینه

 

لطؾ آن ]فعلي[ است كه به سبب آن مكلؾ به طاعت )انجام تكلیؾ( نزدیك و از معصیت 

 [8شود] )سرپیچي از تكلیؾ( دور مي

 

 رود: در اصطالح متكلمان، لطؾ به دو معنا به كار مي  

 

اختیار خویش فعلي ( لطؾ محّصل، فعلي است كه در صورت وقوع آن، انسان مكلؾ، با 1

 كند. دهد و یا از انجام معصیتي خودداري مي را كه اطاعت خداوند در آن است، انجام مي

 

( لطؾ مقرب، فعلي است كه در صورت وقوع، شخص مكلؾ، به انجام طاعت و ترك 2

آید  مساعدي براي اطاعت از خداوند فراهم مي  شود. به این معنا كه زمینه معصیت نزدیك مي

[9. ] 

 

 : شود كه موضوع قاعده لطؾ، انسان مکلؾ است از تعاریؾ باال روشن مي  



 

لطؾ در جایي ]مطرح[ است كه پاي تكلیؾ )عقلي یا شرعي( در میان باشد؛ ]به عبارت 

دیگر[ نسبت به شخصي كه مكلؾ به انجام یا ترك كاري است، دو دسته امور وجود دارند: 

وي اختیار خویش، آنچه را كه مكلؾ است انجام ( اموري كه اگر واقع شوند، شخص از ر1

سازد.  ( اموري كه در صورت وقوع، زمینه را براي انجام تكلیؾ آماده و مهیا مي2دهد  مي

 [ .11اول، لطؾ محصل و ایجاد گروه دوم، لطؾ مقرب است]  ایجاد امور دسته

 

 [ .11شود] ميموضوع لطؾ، تكلیؾ به معناي عام آن است كه تكلیؾ عقلي را هم شامل 

 

 [ .12دهد] لطؾ امري است كه خداوند نسبت به مكلؾ انجام مي

 

شود و آن  تر شدن معنای لطؾ( یک سوال بسیار مهم و کلیدی مطرح می اكنون )برای روشن

اینكه آیا اگر فعل لطؾ انجام نگیرد، انسان مكلؾ از شناخت و لذا انجام تكلیؾ عاجز 

وعي كمك و تشویق و تسهیل است و انسان مکلؾ بدون آن شود، یا اینكه فعل لطؾ فقط ن مي

تواند تکلیؾ خود را شناخته و به آن عمل کند؟ از مجموع سخنان متكلمان در مورد  هم می

آورند و مثال معروفي كه براي  قاعده لطؾ و دلیلي كه براي اثبات وجوب لطؾ برخداوند مي

نظر آنان اگر خداوند فعل لطؾ را انجام شود كه از  زنند، معلوم مي تقریب مطلب به ذهن مي

 گوید: تواند به تكلیؾ خود عمل كند؛ ابواسحاق نوبختي در تعریؾ لطؾ مي ندهد، مكلؾ نمي

 

دهد ... و از وقوع طاعت از مكلؾ  لطؾ امري است كه خداوند نسبت به مكلؾ انجام مي

و اگر آن لطؾ نبود، شود كه خداوند آن )لطؾ( را در حق مكلؾ انجام داده است  معلوم مي

 [ .13كرد] وي اطاعت نمي

 

 

 : زنند توجه كنید همچنین به مثالی که متکلمان در اثبات وجوب لطؾ می

داند كه آمدن او منوط به مقدماتي است  كند و مي شخصي فردي را به میهماني دعوت مي

بر انجام  )مانند فرستادن راهنما یا اعالم نشاني محل میهماني(. حال اگر شخص میزبان،

مقدمات مذكور توانا باشد و با این حال، از این كار خودداري كند، عقل او را به نقض 

 [ .14شمارد] كند و فعل او را قبیح و برخالؾ حكمت مي ؼرض محكوم مي

 

بنابراین لطؾ از دیدگاه متكلمان فعلي است كه خداوند باید در حق انسانی که مكلؾ به تکلیفی 

تا زمینه مساعد براي انجام آن تكلیؾ بوجود آید و انسان مكلؾ بتواند  خاص است انجام دهد

به انجام آن نزدیك شود و یا آن را انجام دهد، و اگر خداوند این كار را نكند، زمینه مساعد 



شود و نه آن را انجام  شود و مكلؾ نه به انجام تكلیؾ نزدیك مي براي انجام تكلیؾ فراهم نمي

 دهد. مي

 

 جا دو نکته مهم روشن شد:تا این   

 

در تعریؾ لطؾ، مكلؾ بودن انسان )پیش از آن که فعل لطؾ در حق او انجام شود(   .1

مفروض واقع گردیده و بر مبناي آن گفته شده است كه لطؾ، فعلي است )از طرؾ خداوند( 

ام تكلیؾ انج  ها با اختیار خود به انجام تكلیؾ بپردازند و یا زمینه شود انسان كه موجب مي

براي آنها فراهم آید. به عبارت دیگر اگر انسان، مکلؾ به تکلیفی نبود، لطؾ اصوالً 

 موضوعیت نداشت.

 

تواند  لطؾ )بنا به تعریؾ( فعلی است )از سوی خداوند( که اگر انجام نشود، مکلؾ نمی  .2

 تواند( به آن عمل کند. تکلیؾ خود را بشناسد و )یا نمی

 

ک اشکال اساسی وجود دارد که آن را دچار تناقضی درونی کرده است اما در تعریؾ لطؾ ی

و آن اینکه در این تعریؾ ابتدا مکلؾ بودن انسان _ پیش از آنکه فعل لطؾ در حق او انجام 

شود _ مفروض واقع گردیده و سپس گفته شده که لطؾ، فعلی است )از طرؾ خدا( که 

ها با اختیار  شود تا انسان کند و موجب می می های مساعد برای انجام تکلیؾ را فراهم زمینه

خود به انجام تکلیؾ بپردازند، و فراموش نکنیم که )باز هم بنا به تعریؾ( اگر خداوند فعل 

تواند تکلیؾ خود را  بشناسد و به آن  لطؾ را در حق انسان مکلؾ انجام ندهد، انسان نمی

ؼرض  شود تا نقض بر خداوند واجب میعمل کند )و البته به همین دلیل است که انجام لطؾ 

رخ ندهد(. اما سئوال این است که اگر آگاهی )به تکلیؾ( و توانایی )در انجام آن( را دو 

توانیم  شرط الزم برای مکلؾ بودن انسان بدانیم )که البته جز این هم نیست(، آنگاه چگونه می

 ، مکلؾ بدانیم؟ ای که فعل لطؾ در حق او انجام نشده است انسان را در مرحله

لطؾ )مطابق تعریؾ( آن چیزی است که آگاهی یا توانایی انجام تکلیؾ )و یا هر دو( را به 

دهد )و اصوالً دادن آدرس و ایجاد زمینه مساعد برای انجام تکلیؾ ، معنایی جز  انسان می

این ندارد(، پس پیش از انجام لطؾ توسط خدا، حداقل یکی از این دو )یعنی آگاهی و 

وانایی( وجود نداشته و بنابراین در آن مرحله اصوالً تکلیفی در کار نبوده است و در این ت

کند. چرا که از یک طرؾ در مورد شرط لطؾ  صورت لطؾ دیگر موضوعیتی پیدا نمی

شود که تکلیفی )عقلی یا شرعی( وجود داشته باشد و از  گوییم: لطؾ در جایی مطرح می می

تواند وجود  ای تعریؾ میکنیم که اصوالً پیش از آن تکلیفی نمی گونه طرؾ دیگر لطؾ را به

شود تا لطؾ مفهومی بالمصداق  داشته باشد و همین تناقض درونی در تعریؾ، باعث می

 شود. 

ها  خوب است این مطلب را به صورتي مبسوط توضیح دهم. سوال این است كه چرا ما انسان

 مكلؾ به تكالیؾ عقلي هستیم؟ 

؛ یعني اگر عقل نداشتیم، مكلؾ به تكلیؾ عقلي «چون عقل داریم»مسلماً این است كه پاسخ 

 معني است. هم نبودیم و اصوالً تكلیؾ عقلي در جایي كه عقل نباشد، بي



كند.  آید و پس از آن، تكلیؾ عقلي معنا و مصداق پیدا مي تر، اول عقل مي به عبارت روشن 

توان مطرح كرد: ما چه هنگام مكلؾ  و دیني هم ميپرسش فوق را در مورد تكالیؾ شرعي 

وقتي خداوند به نحوي )مثال با »شویم؟ پاسخ این است كه:  به تكالیؾ دیني و شرعي مي

، یعني پس از این مرحله است كه «ارسال رسل( دستورات دیني و شرعي را به ما ابالغ كند

كه ما فقط عقل داریم و پیامبران شویم. در جایي  ما مكلؾ به انجام تكالیؾ دیني و شرعي مي

اند، ما فقط مكلؾ به تكالیؾ  اند ولي هنوز تكلیفي را به ما ابالغ نكرده اند و یا آمده الهي نیامده

عقلي هستیم و در چنین وضعي اصوالً تكلیؾ دیني و شرعي براي انسان معنا و مصداق 

 ندارد.

 

ممكن است بعضي به این پرسش پاسخ پرسیم: آیا اعطاي عقل به انسان لطؾ است؟  اكنون مي

كند. اما سوال این است  مثبت بدهند و بگویند: آري، چون انسان را به انجام تكلیؾ نزدیك مي

كه پیش از اعطاي عقل، انسان مكلؾ به انجام چه تكلیفي بوده كه لطؾ اعطاي عقل براي 

رست این است كه نزدیك كردن او به انجام آن تكلیؾ صورت گرفته است؟ در اینجا سخن د

بگوییم: خداوند با دادن عقل به انسان در حقیقت براي او جعل تكلیؾ كرده است، یعني 

تواند مصداق لطؾ باشد. حال،  تكلیؾ، پس از اعطاي عقل آمده است، پس اعطاي عقل نمي

ه خواهد موجودي دوپا )مانند انسان( را خلق كند، باید حتماً او را مكلؾ ب آیا وقتي خداوند مي

تكالیؾ عقلي كند تا اینكه اعطاي عقل به او واجب شود؟ پاسخ این است كه در اینجا وجوبي 

در كار نیست؛ اگر خداوند بخواهد براي انسان تكالیفي عقلي وضع كند، در هنگام آفرینش به 

دهد و اگر نخواهد او را مكلؾ به تكالیفي عقلي كند، خوب عقل هم به او  او عقل هم مي

خواست میمون را مكلؾ به تكالیؾ عقلي كند، به او عقل هم  مانطور كه اگر ميدهد. ه نمي

 خواسته این حیوان را مكلؾ كند و براي همین عقل هم به او نداده است! داد؛ ولي گویا نمي مي

 

گیریم كه به دلیل عقل داشتن،  رویم و انسان عاقلي را در نظر مي حال یك مرتبه جلوتر مي

پرسیم: آیا ارسال رسل  هاي الهي( است. مي لي )مانند لزوم شكر نعمتمكلؾ به تكالیؾ عق

گویند: آري، چون ارسال رسل آدمیان را به  نسبت به چنین انساني لطؾ است؟ متكلمان مي

 پرسیم: منظورتان كدام تكلیؾ است؟ كند. مي انجام تكلیؾ نزدیك مي

 دو پاسخ در اینجا محتمل است: 

 

این است که بگوییم: ارسال رسل نسبت به تكالیؾ دیني و  یک پاسخ به پرسش فوق . 1

پرسیم: مگر قبل از ارسال رسل و  شود. در این صورت باز هم مي شرعي لطؾ محسوب می

ابالغ تكالیؾ دیني و شرعي، انسان مكلؾ به چنین تكالیفي بوده است كه حاال بر خداوند 

آن تكالیؾ یاري كند؟ تكالیؾ دیني و  آدمیان را در انجام واجب شده است تا با ارسال رسل، 

كنند و بنابراین در اینجا مطلب مطابق با  شرعي پس از ارسال رسل معنا و مصداق پیدا مي

تعریؾ لطؾ نیست، بلكه عكس آن است. به عبارت دیگر اگر خداوند بخواهد انسان عاقل را 

ها ابالغ  لیؾ را به انسانفرستد تا آن تكا مكلؾ به تكالیؾ دیني و شرعي كند، رسوالني را مي

كنند، و اگر نخواهد تكلیفي براي انسان وضع كند، لزومي هم براي فرستادن رسوالن وجود 

 ندارد.

 



شود. این  پاسخ دوم این است که ارسال رسل نسبت به تکالیؾ عقلی لطؾ محسوب می . 2

ت آن چنین استدالل همان مدعایی است که تقریباً همه متکلمان شیعه بدان قائلند و براي اثبا

 اند: كرده

 

)سپاسگزاري از خداوندي كه به ما « شكر منعم»ما انسانها تكالیؾ و وظایفي عقلي، مانند 

داریم كه عقل، ما را به انجام آن الزام « لزوم شناخت آفریدگار عالم»نعمت بخشیده است( و 

ا آوردن تكالیؾ شرعي كند. از سوي دیگر، تردیدي نیست كه بعثت انبیاء به دلیل آنكه ب مي

سازد، زیرا عمل به تكالیؾ شرعي،  همراه است، زمینه را براي عمل به تكالیؾ عقل مهیا مي

كند )به عنوان مثال، با اداي نماز و پرداخت  ما را به انجام تكلیؾ عقلي خود نزدیك مي

 پذیرد(. عقلي سپاسگزاري از خداوند نعمت بخش انجام مي  زكات، بخشي از وظیفه

 

شود كه وضع قوانین شرعي  با توجه به این دو مقدمه )و با نظر به تعریؾ لطؾ(، آشكار مي

كند و از  و ابالغ تكالیؾ دیني، لطفي است كه ما را به اداي تكالیؾ عقلي خویش نزدیك مي

شود كه وضع و ابالغ تكالیؾ شرعي،  آنجا كه لطؾ بر خداوند سبحان واجب است، نتیجه مي

است. اما ابالغ تكالیؾ شرعي بدون بعثت پیامبران ممكن نیست و چون ذي  بر خداوند واجب

آن )یعني بعثت پیامبران( بر خداوند   المقدمه )یعني ابالغ تكالیؾ شرعي( واجب است، مقدمه

 [15واجب خواهد بود. ]

 

 خالصه این استدالل این است که ما انسانها تكالیفی عقلي داریم، اما اگر خداوند فعل لطؾ  

های الزم برای انجام  )در اینجا: وضع تکالیؾ شرعی( را در حق انسان انجام ندهد، زمینه

تواند آن تکالیؾ را انجام دهد. اما پرسش مهم  شود و انسان نمی همان تکالیؾ عقلی مهیا نمی

تواند تکلیؾ  در اینجا این است که اگر پیش از وضع قوانین و تکالیؾ شرعی، انسان نمی

ا انجام دهد، )یعنی وقتی حداقل یکی از دو عنصر آگاهی و توانایی وجود ندارد( عقلی خود ر

توان او را مکلؾ به تکالیؾ عقلی دانست؟ آیا این استدالل مشتمل بر تناقض  چگونه می

 نیست؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

های مجزا و با ترتیبی  تر این استدالل، ابتدا متن آن را به صورت گزاره برای بررسی دقیق 

 آوریم: منطقی می

 

 ها تکالیؾ عقلی )مانند شکر منعم( داریم. . ما انسان1

 

 . بعثت پیامبران با آوردن تکالیؾ شرعی همراه است.2

 

 کند. نزدیک می . عمل به تکالیؾ شرعی، ما را به انجام تکالیؾ عقلی خود3

 

 (.3و  2و  1. بعثت پیامبران لطؾ است )نتیجه 4

 

ها لطؾ است )لطفی که ما را به انجام تکالیؾ  . وضع تکالیؾ شرعی و ابالغ آنها به انسان5

 کند(. عقلی خود نزدیک می

 

 . لطؾ بر خداوند واجب است.6

 

 (.6و  5است )نتیجه ها بر خداوند واجب  . وضع تکالیؾ شرعی و ابالغ آنها به انسان7

 

 ها بدون بعثت پیامبران ممکن نیست. . ابالغ تکالیؾ شرعی به انسان8

 

به دست  8و  7و هم از  6و  4ای که هم از  . بعثت پیامبران بر خداوند واجب است )نتیجه9

 آید(. می

 

 

 

 

 



 

 : آید های فوق، پنج استدالل مرتبط با هم به ترتیب زیر بوجود می با ترکیب گزاره

 

  

 1استدالل 

 ها تکالیؾ عقلی )مانند شکر منعم( داریم. . ما انسان1

 . بعثت پیامبران با آوردن تکالیؾ شرعی همراه است.2

 کند. . عمل به تکالیؾ شرعی، ما را به انجام تکالیؾ عقلی خود نزدیک می3

 (.4نتیجه: بعثت پیامبران لطؾ است )گزاره 

 

 

 توجه است:در مورد این دلیل، نكات زیر قابل 

 

 . مقدمه اول کامالً درست است و سخنی در آن نیست.1

دلیل و بلکه آشکارا کاذب است. چرا که هیچ مالزمه منطقی و  . مقدمه دوم اما مدعایی بی2

ای بین بعثت پیامبران و آوردن تکالیؾ دینی و شرعی وجود ندارد. به عبارت دیگر  عقلی

توان فرض كرد كه بعثت  ي مبعوث نشده است( ميقبل نبوت كه هنوز پیامبر )در وضعیت ما

ها به انجام همان تكالیؾ عقلي )از طریق بیان  پیامبران فقط براي تشویق و ترؼیب انسان

هاي اخروي( و یا براي تعلیم حقایق آسماني )در مورد مبدأ و معاد، فلسفه آفرینش،  پاداش

و این فرض در مقام تجزیه و معناي حقیقي سعادت، كیفیت حشر و نشر و...( خواهد بود 

توان با دلیل عقلي و پیشیني حكم كرد  تحلیل عقلي و پیشیني كامالً معقول و محتمل است. نمي

كه اگر پیامبراني از طرؾ خداوند مبعوث شوند، حتماً تكالیؾ شرعي و دیني هم خواهند 

 آورد.

 توان مطرح کرد: . در مورد مقدمه سوم، دو نکته را می3

به روش « بعثت پیامبران لطؾ است»ؾ( در این دلیل، قصد بر این است كه گزاره ال        

عقلي و پیشیني و با این فرض كه ما در وضعیت قبل از نبوت و عدم آشنایي با تعالیم 

بریم، اثبات شود. اكنون سئوال این است كه در چنین فضایي، چگونه  پیامبران به سر مي

؟ «كند شرعي، ما را به انجام تكالیؾ عقلي خود نزدیك مي عمل به تكالیؾ»توان گفت كه  مي

تكالیؾ »توان با استدالل و تجزیه و تحلیل عقلی صرؾ ، از كم و كیؾ و آثار  مگر مي

كه قرار است )از طرؾ خدا( وضع شود، آگاهي یافت تا بتوان چنین احكامي صادر « شرعي

اگر پیامبراني مبعوث شوند، تكالیفي  توان فهمید كه كرد؟ پیش از بعثت پیامبران، چگونه مي

با اداي »و... با خود خواهند آورد؟ این حكم كه: « پرداخت زكات»و « نماز  اقامه»مانند 



« پذیرد سپاسگزاري از خداوند نعمت بخش انجام مي  نماز و پرداخت زكات، بخشي از وظیفه

 ؟از كجا كشؾ شده است؟ از دلیل عقلي و پیشیني، یا تعالیم انبیاء

 

عمل به تكالیؾ شرعي، ما را به انجام تكالیؾ عقلي خود »ب( معناي این سخن كه          

چیست؟ اگر معناي آن این باشد كه بدون آوردن تكالیؾ شرعي، انسان قادر « كند نزدیك مي

به انجام تكالیؾ عقلي نیست، چنین معنایي بوضوح باطل است. مطابق این معنا عقل فقط 

وم انجام بعضي كارها )مثالً شكر منعم( حكم كند، ولي راه و روش درست تواند به لز مي

تواند کشؾ کند و لذا محتاج راهنمایي شدن است و پیامبران با  انجام این تكالیؾ را نمي

دهند. اما این مدعا هرگز  آوردن تكالیؾ شرعي، روش درست انجام آن تکالیؾ را نشان مي

الجمله  نجام هر تكلیؾ عقلي، روش آن را هم حداقل فيپذیرفتنی نیست. عقل انسان براي ا

تكلیفي عقلي )یا به عبارت دقیقتر، اخالقي( « لزوم شكر منعم»كند. به عنوان مثال  كشؾ مي

درست از   فهمد كه با تشكر زباني و قلبي و استفاده است و آدمي با رجوع به عقل خود مي

اي از وظیفه شكرگزاري را  حداقل مرتبههاي الهي و کمک به محرومان و نیازمندان  نعمت

انجام داده است و اصوالً تكلیؾ عقلي او چیزي بیش از این هم نیست، چرا كه وقتي انسان 

شناسد، فقط به همین مقدار  فهمد و نمي فقط عقل دارد و عقل او هم چیزي بیش از این را نمي

بنابراین ارسال رسل و  مكلؾ است و فراتر از آن، از حوزه تكلیؾ عقلي او خارج است.

دانست، « لطؾ»توان نسبت به تكالیؾ عقلي مصداق  وضع قوانین و تكالیؾ شرعي را نمي

چرا كه بدون ارسال رسوالن و وضع تكالیؾ شرعي، انسان با همان عقلي كه دارد، هم 

کند و بیش از آن هم اصوالً  شناسد و هم نحوه انجام آن را کشؾ می تكلیؾ عقلی خود را مي

اش بیرون است. ممكن است بگویید آنچه عقل براي انجام تكلیؾ عقلي  تكلیؾ عقلي ز دایره ا

فهمد، هر چند به نوبه خود درست است، ولي كافي نیست و لذا الزم است  شكر منعم مي

پیامبراني از طرؾ خداوند مبعوث شوند و بقیه ماجرا را هم براي انسان توضیح دهند تا او 

منعم را به نحو كامل انجام دهد. ولي این سخن اوالً خروج از قاعده لطؾ بتواند وظیفه شكر 

دلیل است. براي اثبات ضرورت بعثت پیامبران باید ثابت كنیم كه آنچه عقل  و ثانیاً مدعایي بي

كند، كافي نیست و نظر خدا را  فهمد و بدان حكم مي در مورد نحوه انجام تكالیؾ عقلي مي

پذیر است؟ چگونه؟  ا اثبات چنین مدعایي با روش عقلي و پیشیني امكانكند. اما آی تأمین نمي

فهمد، در مقام و  دهد كه آنچه عقل در مورد نحوه انجام تكلیؾ عقلي مي اندكي تأمل نشان مي

رسد تا بگوییم لطؾ بر  مرتبه تكلیؾ عقلي كافي است و بنابراین نوبت به قاعده لطؾ نمي

اعده لطؾ، اگر انجام كاري توسط خدا لطؾ باشد )مثال خداوند واجب است. چون مطابق ق

ارسال رسل( و خداوند آن كار را نكند، مرتكب نقض ؼرض شده است )چرا كه در این 

توانند به تكلیؾ خود عمل كنند _ به تمثیل معروؾ متكلمان توجه كنید(.  صورت آدمیان نمي

لطؾ خداوند )در اینجا: ارسال رسل در حالي كه انسان براي انجام تكالیؾ عقلي خود نیاز به 

و وضع تكالیؾ دیني و الهي( ندارد. البته اگر خداوند خودش بخواهد چیزي بیش از آن 

تكالیؾ عقلي را به انسان تكلیؾ كند، بر او واجب است كه به نحوي )مثال با ارسال رسوالن 

 دارد.الهي( آدمیان را از آن آگاه كند. ولي این دیگر ربطي به قاعده لطؾ ن

 

یک « كند عمل به تكالیؾ شرعي، ما را به انجام تكالیؾ عقلي خود نزدیك مي»گزاره   

تواند داشته باشد و آن اینکه انجام تکالیؾ شرعی تاثیر مثبتی بر روی  معنای دیگر نیز می

گذارد. اما اوالً این مدعا نیز فاقد دلیل است، و ثانیاً در این فرض،  انجام تکالیؾ عقلی می

توان گزاره بعثت پیامبران لطؾ است را از این مقدمه نتیجه گرفت. زیرا لطؾ  دیگر نمی

تواند به تكلیؾ خود  )مطابق تعریؾ( آن چیزي است كه اگر اعمال نشود، مكلؾ اصوالً نمي



عمل كند، در حالي كه در فرض مذكور، اگر پیامبران مبعوث نشوند و تکالیؾ شرعی با 

واند به تكالیؾ عقلي خود عمل كند. حال اگر در این فرض، ت خود نیاورند، انسان باز هم می

توانیم این لطؾ را بر خداوند واجب بدانیم، چرا كه  ارسال رسوالن را لطؾ بدانیم، دیگر نمي

 شود. ؼرض نمي عدم انجام آن توسط خداوند موجب نقض

 

« ان لطؾ استبعثت پیامبر»تواند گزاره  بنابراین استدالل مذکور کامالً مخدوش است و نمی

 را اثبات کند.

 

  

 

 2استدالل 

 شود: ساخته می 6و  4های  این استدالل با ترکیب گزاره

 

 . بعثت پیامبران لطؾ است.4

 . لطؾ بر خداوند واجب است.6

 (9نتیجه: بعثت پیامبران بر خداوند واجب است )گزاره شماره 

 

( 4اول این دلیل )گزاره شماره  شود که مقدمه اما مخدوش بودن استدالل قبلی مانع از آن می

را بپذیریم. بنابراین حتی اگر وجوب لطؾ بر خداوند را بپذیریم، استدالل دوم باز هم عقیم 

 شود. )وجوب بعثت پیامبران بر خداوند( اثبات نمی 9ماند و لذا گزاره شماره  می

 

  

 

 3استدالل 

 شود: درست می 3و  1های  این استدالل با ترکیب گزاره

 

 ها تکالیؾ عقلی )مانند شکر منعم( داریم. ما انسان. 1

 کند. . عمل به تکالیؾ شرعی، ما را به انجام تکالیؾ عقلی خود نزدیک می3

 (.5ها لطؾ است )گزاره شماره  نتیجه: وضع تکالیؾ شرعی و ابالغ آنها به انسان 



 

_ که اکنون در این استدالل به عنوان  3در نقد استدالل اول معلوم شد که گزاره شماره   

دلیل و بلکه کاذب است. بنابراین استدالل سوم نیز  مقدمه دوم به کار رفته است _ مدعایی بی

 شود. ( اثبات نمی5ماند و نتیجه آن )گزاره شماره  عقیم می

 

  

 

 4استدالل 

شود و در صدد اثبات ضرورت وضع و  ساخته می 6و  5های  گزاره این استدالل با ترکیب

 ابالغ قوانین و تکالیؾ شرعی است:

 

 ها لطؾ است. . وضع تکالیؾ شرعی و ابالغ آنها به انسان5

 . لطؾ بر خداوند واجب است.6

ها بر خداوند واجب است )گزاره شماره  نتیجه: وضع تکالیؾ شرعی و ابالغ آنها به انسان

7.) 

 

ین دلیل نیز حداقل با این مشکل مواجه است که )با توجه به عقیم بودن استدالل قبلی( مقدمه ا

نیز معلق و  7( هنوز اثبات نشده است. بنابراین گزاره شماره 5اول آن )گزاره شماره 

 ماند. پشتوانه می بی

 

  

 

 5استدالل 

تا وجوب و ضرورت  شود ساخته می 8و  7های  این استدالل نهایی نیز با ترکیب گزاره

 بعثت پیامبران را اثبات کند:

 

 ها بر خداوند واجب است. . وضع تکالیؾ شرعی و ابالغ آنها به انسان7

 ها بدون بعثت پیامبران ممکن نیست. . ابالغ تکالیؾ شرعی به انسان 8

 (.9نتیجه: بعثت پیامبران بر خداوند واجب است )گزاره شماره 



 

ن مشکل مواجه است که )با توجه به عقیم بودن استدالل قبلی( مقدمه این دلیل نیز حداقل با ای

( هنوز اثبات نشده است. بنابراین نتیجه نهایی استدالل مورد بحث 7اول آن )گزاره شماره 

 ماند. )وجوب بعثت پیامبران( همچنان منتظر دلیل می

 

 

 كنید:اقامه شده است، توجه « وجوب لطؾ»اکنون به دالیلي كه براي اثبات 

 

 

 دلیل اول  

 

تردیدي نیست كه ؼرض خداوند از تكلیؾ بندگان )و وضع قوانین شرعي( این است كه آنان 

پاداش و ثواب شوند. بر این اساس، اگر خداوند بداند   با انجام طاعت و ترك معصیت، شایسته

كه در صورت وقوع فعلي )كه مقدور اوست(، مكلؾ با اختیار خویش طاعتي را انجام 

شود )لطؾ مقرب( و با این حال،  دهد )لطؾ محصل( یا دست كم به انجام آن نزدیك مي مي

آید كه ؼرض خویش از تكلیؾ بندگان را نقض كند.  خداوند آن فعل را محقق نسازد، الزم مي

كند كه نقض ؼرض كاري قبیح و از ساحت حكمت خداوند به دور است.  اما عقل حكم مي

كند كه براي اجتناب از نقض ؼرض، فعل مورد بحث را  ا ميبنابراین حكمت الهي اقتض

 انجام دهد و این همان وجوب لطؾ است.

 

گیرند: شخصي  متكلمان به منظور ایضاح بیشتر این استدالل، معموالً از یك تمثیل كمك مي

داند كه آمدن او منوط به مقدماتي است )مانند  كند و مي فردي را به میهماني دعوت مي

راهنما یا اعالم نشاني محل میهماني(. حال اگر شخص میزبان، بر انجام مقدمات فرستادن 

مذكور توانا باشد و با این حال، از این كار خودداري كند، عقل او را به نقض ؼرض محكوم 

 [16شمارد.] كند و فعل او را قبیح و برخالؾ حكمت مي مي

 

ه کردم( به این استدالل سرایت کرده تناقض درونی قاعده لطؾ )که پیش از این به آن اشار  

پیش از آنكه فعل لطؾ در « مكلؾ بودن انسان به تكالیؾ شرعي«  است. در این استدالل نیز

حق او انجام شود، مفروض واقع شده و چون لطؾ )بنا به تعریؾ( آن چیزي است كه اگر 

نابراین لطؾ بر تواند انجام دهد، ب شناسد و نمي صورت نگیرد، انسان تكلیؾ خود را نمي

ؼرض شده  شود، چرا كه اگر خداوند فعل لطؾ را انجام ندهد، مرتكب نقض خداوند واجب مي

ؼرض )از سوی خداوند حکیم( محال است. به عبارت دیگر اگر پذیرفته باشیم كه  و نقض

خداوند ما را به جایي دعوت كرده است، باید این را هم بپذیریم كه دادن آدرس )به هر 

ایم كه اوالً انسان از طرؾ خداوند مكلؾ به  ظیفه او است. همینطور اگر پذیرفتهنحوي( و

تواند آن تكالیؾ را بشناسد و انجام دهد مگر اینكه خداوند  تكالیفي شرعی شده است و ثانیاً نمي



فعل خاصي را انجام دهد، در این صورت باید بپذیریم كه خداوند حتماً باید آن فعل )لطؾ( را 

سان انجام دهد تا زمینه مساعد برای انجام آن تکالیؾ فراهم شود، وگرنه مرتكب در حق ان

 ؼرض شده است. نقض

 

توان فهمید كه خداوند تكالیفي شرعی  اما سوال این است كه چگونه با دلیل عقلي و پیشیني مي

ا براي ما وضع و ما را مكلؾ به انجام آن تكالیؾ كرده و حاال باید  فعل لطؾ را در حق م

توانیم آنها را انجام دهیم؟ به عبارت دیگر از كجا معلوم شده است كه  انجام بدهد تا ما ب

خداوند بشر را به جایي خاص دعوت كرده است و حاال باید آدرس هم بدهد تا بشر بتواند به 

توان انسان را پیش از دریافت لطؾ، مکلؾ  آن جا برود؟ عالوه بر این، اصوالً چگونه می

های انجام تکلیؾ  نه به تکلیؾ آگاهی دارد و نه زمینه  حالی که در این مرحله دانست در

 برایش فراهم شده است؟

 

 دلیل دوم

 

به مقتضاي حكیمانه بودن افعال الهي، تكلیؾ باید ؼرض معقولي داشته باشد، ؼرضي كه با 

، كه از هدؾ آفرینش انسان هماهنگ باشد. هدؾ آفرینش انسان، تعالي و تكامل معنوي است

آید. اكنون اگر انجام دادن كاري از جانب خداوند..... در  طریق انجام تكالیؾ الهي بدست مي

تحقق هدؾ مزبور تاثیر داشته باشد، انجام دادن آن واجب و الزم خواهد بود. زیرا فاعل 

حكیم همه تدابیر معقول و میسوري را كه در تحقق هدؾ او دخالت دارد، به كار خواهد 

و چون لطؾ از جمله تدابیر حكیمانه معقول و میسوري است كه در تحقق یافتن هدؾ گرفت؛ 

 [ .17باشد] تكلیؾ موثر است انجام دادن آن به مقتضاي حكمت، واجب و ضروري مي

 

 خالصه این دلیل چنین است:    

 

 هماهنگ باشد.  . تكلیؾ باید ؼرض معقولي داشته باشد، یعني با هدؾ آفرینش انسان 1

 هدؾ خداوند از آفرینش انسان، تعالي و تكامل معنوي است.. 2

 آید. . این هدؾ )تعالي و تكامل معنوي( از طریق انجام تكالیؾ الهي بدست مي3

. اگر انجام كاري از جانب خدا در تحقق هدؾ مذكور تاثیر داشته باشد، انجام آن بر او 4

 واجب است.

را كه در تحقق هدؾ او دخالت دارد، به كار . فاعل حكیم همه تدابیر معقول و میسوري 5

 خواهد گرفت

 اي است كه در تحقق یافتن هدؾ تكلیؾ موثر است. . لطؾ از جمله كارها و تدابیر حكیمانه6

 : انجام دادن لطؾ، بر خداوند واجب است.نتیجه



 

 كنم: این دلیل نیز اشكاالتي دارد كه به چند مورد آن اشاره مي

 

اول در حقیقت مصداقي از مفهوم كلي حكمت است و معناي آن این است  مقدمه . الؾ        

كه اگر خداوند بخواهد تكلیفي براي انسان وضع كند، آن تكلیؾ باید معقول و متناسب با هدؾ 

از آفرینش او باشد. این سخن )با فرض حكیم بودن خداوند( درست است، اما در این برهان 

آید. آنچه در این برهان )به عنوان یکی از مقدمات( الزم  ميربط با نتیجه به نظر  زاید و بي

 است، اثبات مکلؾ بودن انسان است که متاسفانه خبری از آن نیست.

 

اند و استفاده از دلیل نقلي هم  مقدمات دوم و سوم این برهان فاقد دلیل عقلي مستقل . ب        

راي استحكام دلیل مورد بحث ابتدا باید كند. ب برهان را مبتال به دور و مصادره به مطلوب مي

هدؾ خداوند از آفرینش انسان، پیمودن راهي خاص »با دلیل عقلي و پیشیني اثبات كرد كه 

و سپس با دلیل عقلي دیگري باید نشان داد كه رسیدن « براي رسیدن به تكامل معنوي است

ر این دو مقدمه اثبات اگ«. به آن هدؾ، فقط و فقط از طریق انجام تكالیؾ الهي میسر است

شوند )كه البته دلیل محكم و قانع كننده براي اثبات آنها وجود ندارد( آنگاه ضرورت وضع 

شود، و این البته ربطي هم به نتیجه  قوانین و تكالیؾ دیني و شرعي از سوي خداوند اثبات مي

ضرورت وجوب یا »مورد نظر در این برهان ندارد. چرا كه این برهان در صدد اثبات 

یابد که ابتدا  است )آن هم به صورتي كلي نه مصداقي( و لطؾ هنگامی معنا می« لطؾ

مکلؾ بودن انسان اثبات شود؛ و اثبات ضرورت وضع قوانین و تكالیؾ دیني و شرعي به 

معنای اثبات مکلؾ بودن انسان به این تکالیؾ نیست. انسان هنگامی مکلؾ به این تکالیؾ 

ها آگاه شود و آگاه شدن به این تکالیؾ، پس از ارسال رسل رخ  ز آنشود که به نحوی ا می

 دهد. می

 

تاثیر داشتن فعلي خاص در تحقق »مقدمه چهارم نیز كاذب است. چرا كه صرؾ .  ج        

كند. وجوب انجام یك فعل از  وجوب انجام آن فعل از سوي خدا را اثبات نمي« یك هدؾ

ؼرض  عدم انجام آن موجب عدم تحقق هدؾ و لذا نقض شود كه طرؾ خدا هنگامي اثبات مي

 شود.

 

البطالن است. حکیم بودن خدا چهار  دلیل و بلکه واضح مقدمه پنجم ادعایی بی . د        

 : تواند داشته باشد معنی می

 

 خداوند به حقایق اشیا معرفت و شناخت دارد. -1

 افعال خداوند در ؼایت اتقان و کمال است. -2

 دهد. د افعال خود را بر اساس ؼایات و اؼراض معقول و خردپسند انجام میخداون -3

 [ .18دهد] خداوند فعل قبیح و ناشایست انجام نمی -4



 

به عبارت دیگر الزمه منطقی حکیم بودن خدا )در بحث کنونی( این است که اوالً از افعال 

اؾ خود مرتکب فعل قبیح و خود هدفی معقول و خردپسند داشته باشد و ثانیاً برای تحقق اهد

ؼرض قبیح است(. اما انجام همه  ؼرض هم نکند )چراکه نقض ناشایست نشود و البته نقض

کارهای معقول و میسور برای تحقق ؼرض به هیچ وجه الزمه منطقی حکمت الهی نیست. 

کننده )به اقتضای حکمت( فقط موظؾ به انجام  در همان مثال معروؾ متکلمان، دعوت

تواند به مهمانی او برود. مثالً اگر  شونده نمی است که اگر انجام ندهد، دعوت کارهایی

شونده آدرس محل مهمانی را نداند و آمدنش به مهمانی منوط به دانستن آدرس باشد،  دعوت

است. اما  ؼرض کرده شود که آدرس را به او بدهد، وگرنه نقض کننده واجب می بر دعوت

تواند به محل مهمانی برود و  را دریافت کرده و خودش میشونده آدرس  فرض کنیم دعوت

سرویس هم  شونده یک تاکسی تواند برای راحتی دعوت کننده می باز هم فرض کنیم که دعوت

شونده  کننده این کار معقول و میسور  را برای دعوت برای او بگیرد. حال آیا اگر دعوت

ت. بنابراین مقدمه پنجم دلیل مورد بحث نکند، کاری ؼیرحکیمانه کرده است؟ پاسخ معلوم اس

 آشکارا کاذب است.

 

 

 دلیل سوم 

 

ها عبادت و اطاعت و نیز دوری گزیدن از معصیت است و  ؼرض خداوند از آفرینش انسان

ؼرض  چنانچه لطؾ انجام نگیرد، ؼرض یاد شده به دست نخواهد آمد )و این به معنای نقض

 [ .19حکیم تعالی قبیح است]ؼرض از  خواهد بود، در حالی که( نقض

 

 

 :    این دلیل نیز دو اشکال عمده دارد

 

 گوید( فاقد دلیل مستقل عقلی است. مقدمه اول آن )که از فلسفه آفرینش انسان سخن می . 1

 

فرض کنیم مقدمه اول درست است، اما معنای آن مقدمه این است که هدؾ خداوند از  . 2

ع تکالیفی برای انسان، او را به سوی مقصدی )مثالً: کمال آفرینش انسان این بوده که با وض

معنوی( هدایت کند، نه اینکه انسان )پیش از دریافت لطؾ( مکلؾ به تکالیفی )شرعی و 

اش  الهی( است و حاال باید از طرؾ خداوند به او لطؾ شود تا بتواند تکالیؾ دینی و شرعی

خواهد  ، این دلیل )و اصوالً هر دلیلی که میها عمل کند. به عبارت دیگر را بشناسد و به آن

وجوب لطؾ را اثبات کند( هنگامی تمام است که ابتدا مکلؾ بودن انسان به تکالیفی شرعی 

و الهی )به روشی عقلی و پیشینی( اثبات شود تا در مرحله بعد بتوان پای لطؾ را به میان 

 ت. ای اصوالً قابل اثبات نیس کشید. در حالی که چنین مقدمه



 فراموش نکنید که:

 [21لطؾ در جایي ]مطرح[ است كه پاي تكلیؾ )عقلي یا شرعي( در میان باشد]

 [21دهد] لطؾ امري است كه خداوند نسبت به مكلؾ انجام مي

 

توان از لطؾ و وجوب آن  پس وقتی مکلؾ بودن انسان هنوز اثبات نشده است، چگونه می

 سخن گفت؟

گوید: هدؾ خداوند از آفرینش انسان عبادت و  _ که می بلی، اگر مقدمه اول این دلیل 

اطاعت است _ به روشی عقلی و پیشینی اثبات شود، آنگاه )به دلیل اینکه خداوند را حکیم 

های الزم  توانیم نتیجه بگیریم که خداوند باید به طریقی )مثالً ارسال رسل( آگاهی دانیم( می می

ها قرار دهد. اما این،  ه عبادت را در اختیار انساندر مورد دستورات و تکالیؾ الهی و نحو

همان دلیل حکمت است که پیش از این )در بخش اول کتاب( آن را به تفصیل مورد نقد قرار 

دادم و حتی اگر درست هم باشد، ربطی به قاعده لطؾ ندارد. چرا که اثبات آن مقدمه به 

 معنای اثبات مکلؾ بودن انسان به تکالیفی خاص نیست.

 

اما پرسش آخر من در مورد برهان لطؾ )در اثبات وجوب و ضرورت بعثت پیامبران( این 

است که اگر واقعاً بعثت پیامبران لطؾ است و لطؾ بر خداوند واجب، پس چرا خداوند این 

كرده و همیشه اكثریت قریب  ها  معدودي از انسان  لطؾ را در هر زماني فقط شامل حال عده

اند؟ به عنوان مثال در زمان پیامبر اسالم، آیا فقط  یا از این لطؾ محروم بودهبه اتفاق مردم دن

لطؾ به مردم عربستان بر خداوند واجب بود؟ آیا بر خداوند واجب نبود در همان زمان، به 

مردم كانادا، ژاپن، مكزیك، استرالیا و ... هم لطؾ كند و پیامبري به سوي آنان بفرستد؟ و 

زماني بین حضرت عیسي و   كه چرا حداقل به مدت ششصد سال )دوره توان پرسید باز مي

 پیامبر اسالم( این لطؾ بكلي تعطیل شد و خداوند در این مدت پیامبري براي مردم نفرستاد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هیاى خدا ٍ اًساى( دلیل سَم )ًیاز بِ ٍاسطِ

 

ها و ضرورت وجود واسطه انساناین استدالل بر مبنای عدِم امکاِن ارتباط مستقیم خداوند با 

 در این میان اقامه شده است:

 

امام صادق)ع( در پاسخ پرسش از اثبات نبوت فرمود: هنگامی که ثابت کردیم برای ما   

آفریدگاری هست که برتر از ما و همه مخلوقات است ... و این آفریدگار، حکیم و برتر از 

و منزه از آن است که مردم بتوانند او را  آن است که کار عبث و بیهوده از او صادر شود

مشاهده کنند یا با او تماس جسمانی بگیرند و با او مصاحبه نموده، سخن بگویند و احتجاج 

شود که کنند و او هم به نحو مباشرت و مشاهده با ایشان سخن گفته و احتجاج نماید، ثابت می

زبان او باشند و مقاصد او را به  باید برای خدای سبحان سفیرانی در میان مردم باشد که

چه  وسیله بقا و دوام بندگان برسانند و آنان را به منافع و مصالحشان راهنمایی کنند و آن 

هاست، برای آنان بیان کنند. پس با این بیان، وجود وسایطی مردم و نیز سبب فنا و نابودی آن

را به خلق برسانند [ یعنی از طرؾ پروردگار حکیم که آمر و ناهی باشند و مقاصد او 

 [22«]شود.پیامبران ] ثابت می

 

 هر چند بسیاری از عالمان شیعه معتقدند که:

 

افکار و انظار حکمای گذشته و  این کالم شریؾ با این وجازت، مشتمل است بر خالصه

علمای آینده، بلکه اشاره به حقایقی است که ؼایت فکر و نظر اکثر متکلمان به آن نرسیده 

 [23«]ستا

 

کنم نگاهی جدی و منتقدانه به این استدالل )که توسط متکلمان ساخته و به امام اما گمان نمی

صادق نسبت داده شده است(، خصوصاً با استفاده از مبانی و مطالبی که در نقد دو دلیل قبلی 

استدالل )حکمت و لطؾ( گفته شد، چیزی از آن باقی بگذارد. این استدالل در حقیقت همان 

ربط یا نادرست هایی ؼیرقابل اثبات و بعضاً بیفرض اول، ولی با بیانی دیگر است و بر پیش

های این دلیل این است که آدمی با عقل و فرض بنا شده است. به عنوان مثال یکی از پیش

تواند منافع و مصالح خود را بشناسد و بفهمد که چه چیز موجب بقا خود نمی دانش و تجربه

 شود.اش میدوام و چه چیز موجب فنا و نابودی و

( دادم ضعیؾ و ناتوان 3و  2فرض با توضیحاتی که در نقد دلیل اول )بندهای  این پیش 

فرض دیگر این است که خداوند مقاصدی دارد که حتماً باید آن مقاصد را به گوش  است. پیش

آمده است. از طرفی در این دلیل  بندگاِن خود برساند، اما معلوم نیست که این مدعا از کجا

گفته شده است که خداوند برتر از آن است که مردم با او تماس جسمانی بگیرند و با او 



مصاحبه نموده و سخن بگویند و او هم با مردم به نحو مباشرت و مشاهده سخن گفته و 

 ستدالل ندارد. ا فرض( کامالً درست است اما ربطی به نتیجه احتجاج نماید. این مقدمه )پیش

ها حتماً باید به صورت جسمانی و به مگر سخن گفتن خداوند با مردم و هدایت و راهنمایِی آن

 نحو مشاهده و مباشرت باشد؟ 

-خداوند )اگر قصد هدایت آدمیان به راهی خاص و یا بیان مقاصد خود را داشته باشد( می

فرشتگان خود با آدمیان سخن  ه واسطهتواند از طریق وحی و الهاِم مستقیم یا ؼیرمستقیم و ب

ها احتجاج کند. مگر بنا به فرض مورد قبول متکلمان و دینداران، خداوند با بگوید و با آن

 پیامبراِن خود چنین نکرده است؟

توانست به همان نحو که با پیامبران خواست با آدمیان سخن بگوید، مگر نمیاگر خداوند می 

گویید خداوند منزه است است با آنها سخن بگوید؟ شما از طرفی میو سفیراِن خود سخن گفته 

از اینکه مردم با او سخن بگویند و او نیز منزه است از اینکه به نحو مباشرت و مشاهده با 

کنید که همین خدا چگونه )به ادعای شما( با سفیرانش  ایشان سخن بگوید، اما فراموش می

شنوند و با گوید و آن سفیران چگونه سخِن او را میمی ها سخنرابطه برقرار کرده و با آن

تواند بکار رود. اشکال  گویند؟ هر روشی که آنجا بکار رفته، در اینجا نیز میاو سخن می

خداوند منزه از آن است که به نحو : »منطقی دلیل مورد بحث این است که در آن از گزاره

پس »نتیجه گرفته شده است که: « ن بگویدجسمانی و مشاهده و مباشرت با بندگان خود سخ

ای نیست جز اینکه( پیامبران و سفیرانی از طرؾ ضرورت دارد )یا به عبارتی دیگر؛ چاره

دوم به هیچ وجه  ؛ در حالی که گزاره«میان او و مردم مبعوث شوند خداوند به عنوان واسطه

 اول قابل استنتاج نیست. از گزاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 چهارم ) علن عٌایی خداًٍد بِ ًظام احسي( دلیل

 

این استدالل حاصل تأمالت مالصدرای شیرازی در مسأله وحی و نبوت است و از شش 

 شود:مقدمه و یک نتیجه تشکیل می

 

 . انسان مخلوق خداست.1

 

. انسان برای استکمال خود در امر معاد )تشبه به باری( بالذات و برای معاِش معطوؾ به 2

العرض محتاج هدایتی است که فقط باید از جانب خداوند باشد و هیچ طریق جایگزینی معاد ب

 برای آن وجود ندارد.

 

 . خداوند به علم عنایی به کمال انسان و ؼایت قصوای او در نظام احسن آگاه است.3

 

 باشد.. علم عنایی مستلزم تحقق نظام احسن و ایصال هر ممکن به کمال خود می4

 

ی خود ساکن عالم از عالم ملکوت اعلی است و انسان به لحاظ کماالت اولیه. خداوند 5

طبیعت است و بین این دو، ُبعدی طوالنی وجود دارد که تنزل از جانب ملکوت و ترقی از 

 جانب انسان را الزم می آورد.

 

 . تحقق مقدمات فوق با نظر به ذاتشان ممکن، و با نظر به عنایت الهی واجب است.6

 

 [ .24پس وصول هدایت تشریعی به انسان از طریق انسانی دیگر واجب است] یجه:نت  

 



 

 

 

 

آن کامالً صحیح باشد،  گانهمقدمات شش در مورد این برهان باید بگویم که حتی اگر همه

آید این است که انسان آید. آنچه از این مقدمات بدست میها بدست نمیمورد نظر از آن نتیجه

ه کمال و تشبه یا تقرب به خداوند و نجات و سعادت اخروی نیازمند نوعی برای رسیدن ب

 گذارد.هدایت است و خداوند نیز قطعاً چنین هدایتی را در اختیار آدمیان گذارده و می

اما سؤال مهم اینجاست که از کجا معلوم آن هدایِت الزم از طریِق اعطای عقل و وجدان و  

گرفته است؟ برای اثبات ضرورت وحی و نبوت ابتدا باید فطرت در اختیار آدمیان قرار ن

ثابت کنیم که این مقدار هدایت _ که از طریق عقل به آدمیان رسیده است _ برای رشد و 

کمال انسانی و رسیدن به مقام قرب الهی و رستگاری در آخرت کافی نیست. آیا تاکنون دلیلی 

 است؟عقلی و پیشینی برای اثبات این مدعا اقامه شده 

 

 گانه نتیجه گرفته شده است که: دراین برهان از مقدمات شش

از »، اما عبارِت «وصول هدایت تشریعی به انسان از طریق انسانی دیگر واجب است»

 در این گزاره از کجا آمده است و چه ربطی به آن مقدمات دارد؟ « طریق انسانی دیگر

از کجا معلوم که آن هدایتی که باید به انسان برسد، از طریِق عقل و فطرت نرسیده و  اوالا 

 نیاز به وحی نیز هست؟ 

به آدمیان برسد؟ به عبارت « از طریِق انسانی دیگر»اگر وحی الزم باشد، چرا باید  ثانیاا 

خداوند  دیگر وجود واسطه انسانی بین خدا و مردم )نبی( در اینجا چه ضرورتی دارد؟ مگر

 آدمیان وحی کند؟ تواند به همهنمی

 شود:در پاسخ به این پرسش گفته می 

 

اخذ معرفت وحیانی و ابالغ آن [ به دیگران ] محتاج مقدمات و شرایط و کماالتی است که 

نبی در داشتن آنها از سایرین ممتاز است ... بدون تهذیب و دوری از شواؼل عالم ماده و 

مبادی عالیه، انتظار الهام و اخذ معارؾ ؼیبی امری محال است، لذا  بدون تقرب وجودی به

نیاز به واسطه به خاطر ُبعدی است که بین انسان و عالم ملکوت وجود دارد. واسطه کسی 

هاست و از حیث است که از حیث تعلقش به عالم ماده با اهل حس مرتبط است و در بین آن

 [25لکوتیان است.]عروج و صعودش به جانب ملکوت در سلک م

 

اما سؤال این است که شخص نبی چگونه و با کدام علم و آگاهی توانسته مقدمات و شرایط و 

 کماالت الزم برای دریافت وحی را کسب کند و از سایرین ممتاز شود؟ 



 

 

 پاسخ این سؤال از دو حال خارج نیست:

ادراکی )عقل( هیچ تفاوت فرض اول این است که شخص نبی به لحاظ قوای  الؾ .        

های عقلی و مقتضای وجدان و های دیگر نداشته و با عمل به یافتهذاتی و ماهیتی با انسان

فطرت خود به کماالت معنوی رسیده و تا جایی پیش رفته که مستحق دریافت وحی شده 

گوید: هر است. اما این فرض آشکارا ناقض مدعای ضرورت نبوت است و در حقیقت می

های کمال را طی کند و خودش به مقام نبوت )دریافت تواند از این طریق پلهانی میانس

 ای دیگر نیست.وحی( برسد، پس نیاز ضروری به واسطه

تواند راه سعادت و به عبارت دیگر این پاسخ اعتراؾ به این واقعیت است که عقل آدمی می 

 کمال را کشؾ کند.

 

خص نبی با عنایت و تربیت خاص الهی توانسته فرض دوم این است که ش . ب        

مقدمات الزم برای دریافت وحی را کسب کند و اگر نظر و عنایت خاص الهی )حتی از 

 رسید. دوران کودکِی نبی( نبود، آن شخص به این مقام نمی

را خداوند به شخص نبی داده و در ؼیر این « قابلیت دریافت وحی»به عبارت دیگر 

های کمال را تا آنجا طی کند توانست خودش پلهکا به عقل و فطرِت خود نمیصورت، او با ات

 که قابلیت دریافت وحی را بدست آورد.

ای را که روی شخص نبی تواند همان برنامهاما اگر چنین است باید پرسید: مگر خداوند نمی 

ه باشند، خداوند پیاده کرده است، روی دیگران هم پیاده کند؟ اگر آدمیان نیاز به وحی داشت

آدمیان را بگیرد  ها مبذول کند و دست همهتواند همان عنایِت خاص را به تک تکِ انسانمی

های کمال باال ببرد. شان هدایت کند و از پلههای وجودیها و ظرفیتو به تناسب قابلیت

 محکمی ندارد. بنابراین مدعای ضرورت نبوت پشتوانه
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 پيشگفتار

 

ديديم كه ادله ضرورت نبوت  اگر مقاله ی "نقد مبانی نظری نبوت" را خوانده باشيد،

اما آيا اين بدان معناست  توانند لزوم ارسال رسل را به نحوي عقلي و پيشيني اثبات كنند نمي

مدعيان نبوت   كه خداوند در طول تاريخ هرگز پيامبري به سوي بشر نفرستاده است و همة

 اند؟ زده بوده و يا تّوهمدروغ گو، شياد 

توان فرض كرد كه خداوند نه به  در يك نظر ابتدايي پاسخ اين پرسش منفي است. گويي مي 

دليل ضرورت و نه به اين دليل كه بر او واجب بوده، بلكه به هر دليل ديگري )كه ممكن 

 است به عقل بشر نرسد( پيامبراني را مبعوث كرده است.

اند، اما احتمال وجود  ناشدني مواجه رورت نبوت با مشكالت حلبنابراين هرچند ادله ض 

با   پيامبران الهي )در گذشته، حال و يا آينده( هنوز منتفي نشده است. بسيار خوب، من فعالا 

 پذيرم. كنم و آن را مي اين مدعا مخالفتي نمي

 باز شناخت؟  توان پيامبراِن راستين را )به فرِض وجود( از مدعيان دروغين اما چگونه مي 

ها را به راهي  كند كه از طرف خدا مأموريت يافته است تا ما انسان مدعي نبوت ادعا مي

شود. او  خاص هدايت كند كه سعادت حقيقي دنيا و آخرت جز با پيمودن آن راه ميسر نمي

مدعي است كه خداوند با او سخن گفته و حقايق و تعاليم خاصي را به او وحي كرده و ما نيز 

يد به آن حقايق ايمان بياوريم و زندگي خود را با تعاليم وحيانيِ او تنظيم كنيم تا به نجات و با

رستگاري برسيم و در غير اين صورت بايد منتظر عذاب الهي و شقاوت ابدي )پس از 

 مرگ( باشيم. 

 گويد؟ توانيم يقين حاصل كنيم كه او واقعاا راست مي حال چگونه مي

كند،  كنيم كه ما با فردي كه اكنون ادعاي نبوت مي حالت فرض مي ترين بينانه در خوش 

ايم كه زندگي پاك و  ايم و ديده عمري نشست و برخاست داشته و از نزديك با او آشنا بوده

سالمي داشته و هيچگاه به دنبال زخارف دنيوي نبوده و سالمت نفس و صداقت و امانتداريِ 

ها _ كه البته هيچكدام نيز يقيني و قابل اثبات  مة اين فرضاو براي ما مسلم است؛ اما آيا با ه

توان به قطع و يقين گفت كه او در ادعاي خود )مبني بر دريافت وحي و  نيستند _ مي

مأموريت الهي( صادق است؟ پاسخ مسلماا منفي است. اينها هر چند ممكن است احتمال صدق 

 نند مدعاي او را با قطع و يقين اثبات كنند:توا او را باال ببرند، اما به دو دليل هرگز نمي

زيد تاكنون دروغ نگفته و مردم را »توان از گزارة  آنكه به لحاظ عقلي و منطقي نمي اول 

اكنون »نتيجه گرفت كه « فريب نداده و بدنبال زخارف دنيوي و هواهاي نفساني نبوده است

ها و عوامل مختلفي ممكن است  انگيزه«. نيز چنين است و تا آخر عمر نيز چنين خواهد بود



ها گاهي  تكار را به فكر دروغ گفتن و فريب مردم بيندازد )اين انگيزهشخصي راستگو و درس

 دوستانه و از روي دلسوزي باشد(؛ انسان  ممكن است اخالقي،

اينكه ممكن است مدعي نبوت قصد دروغ گفتن ندارد ولي دچار توهم شده باشد. به  دوم 

حي و رواني ها و شرايط فكري، رو عبارت ديگر ممكن است شخصي كه داراي زمينه

اي روحي و معنوي را از سر گذارنده و از روي توهم و يا به خطا  خاصي است، تجربه

ها، شرايط و  ها به داليل گوناگون و تحت تأثير علت گمان كند كه به او وحي شده است. انسان

توانند دچار توهمات عجيب و غريب شده و  هاي مختلِف عصبي، روحي و رواني مي زمينه

 زرگي بكنند.ادعاهاي ب

اين واقعيت در علوم روانشناسي و روانپزشكي به اثبات رسيده و امروزه جزو بديهيات  

شود. بنابراين حتي اگر فرض كنيم كه مدعي نبوت قصد دروغ گفتن و فريب  محسوب مي

شود. چرا  باز هم نبوت او به معناي واقعي و به قطع و يقين اثبات نمي  دادِن مردم را ندارد،

 كن است خود دچار اوهام و خياالت شده باشد. كه مم

هر پيامبری پيش از آنکه بخواهد نبوت خود را برای ديگران اثبات کند، ابتدا بايد به اين 

 پرسش پاسخ دهد که: 

ای از طرف خدا( با تو سخن  تو خودت چگونه فهميدی و يقين کردی که واقعاا خدا )يا فرشته

های ديگر کرده است؟ از کجا يقين داری که دچار توهم گفته و تو را مأمور هدايت انسان

بينيد که  ای وحی الهی بوده نه القائات شيطانی؟ می ای و دريافت کرده ای و يا آنچه شنيده نشده

اگر واقعاا پيامبراني وجود داشته و يا   با مسئله سختی روبرو هستيم. پس تكليف چيست؟

ببريم كه  قين و به نحوي برهاني به اين واقعيت پيتوانيم از روي قطع و ي چگونه مي  دارند،

 آنها واقعاا و حقيقتاا پيامبران خدا هستند؟

را به عنوان مهمترين و محكمترين )و به عبارتي: « معجزه»اينجاست كه متفكران اسالمي   

كنند. به اعتقاد عموم عالمان اسالم ارائه معجزه  تنها( نشانة محکم و قطعی نبوت معرفي مي

تواند به نحوي برهاني داللت قطعي و يقيني بر صدق و واقعيِت  سوي مدعيِ نبوت مي از

 ادعاي او داشته باشد. 

معجزه را تواند برصدق نبي داللت كند؟ متفكران اسالمي  اما معجزه چيست و چگونه مي

 : كنند اينچنين تعريف مي

پذيرد، در  ر صورت ميالعاده كه از جانب خداوند و بدست پيامب معجزه امري است خارق

حالي كه با ادعاي پيامبري و تحدي ]= هماورد طلبي[ همراه است و با مدعاي پيامبر 

 [1اند] مطابقت دارد و قابل تعليم و تعلم نيست و ديگران از انجام آن ناتوان

 

 مطابق اين تعريف، معجزه سه خصوصيت اصلي دارد:    

ها در  تر بر خالف جريان طبيعي حوادث و پديده قيقالعاده و يا به عبارتي د اينكه خارق اول 

 جهان است و لذا ريشه در علل و عوامل مافوق طبيعي دارد؛ 

اينكه مدعي نبوت فقط با اتكا به قدرت و اذن الهي و بدون اينكه در اين مورد از كسي  دوم

 شود، آموزشي ديده يا تمرين و ممارستي داشته باشد، موفق به انجام آن عمل مي



تواند مثل )و يا برتر از( آن را بياورد. تنها  كس نمي يعني هيچ  اينكه معارض ندارد، سومو  

« معجزه»دهد،  توان نام فعل خاصي را كه مدعي نبوت انجام مي با اين شرايط است كه مي

آيد( نبوِت آورندة آن را به نحوي قطعي و  گذاشت و سپس )مطابق برهاني كه پس از اين مي

 جه گرفت.يقيني نتي

 

اما در اينجا معمايي وجود دارد كه تا حل نشود، معجزه در مقام اثبات، مفهومي     

دهد. سئوال اين است كه با توجه به  مصداق شده و كاركرد خود را تماماا از دست مي بي

انگيز خاص )مانند تبديل عصا به  بودِن يك فعِل شگفت توان معجزه تعريف فوق چگونه مي

 اژدها( را اثبات كرد؟ 

كنيد و با ادعاي او مبني بر نبوت مواجه  فرض كنيد شما در زمان حضرت موسي زندگي مي

كنيد و او هم در مقابل چشمان شما عصا را به اژدها تبديل  شويد. سپس از او طلب بيّنه مي مي

مصداِق معجزه   فهميد كه كار او واقعاا  كند. از كجا با قاطعيت )و به نحو برهاني( مي مي

 است؟

 شود كه كار او )تبديل عصا به اژدها(:  تر چگونه بر شما ثابت مي عبارت دقيقبه 

ها در طبيعت است و عللي  عادت و برخالف جريان طبيعي حوادث و پديده خرق الف.   

 مافوق طبيعي دارد، 

 قابل تعليم و تعلم نيست  ب.   

 تواند مثل آن را انجام دهد(؟  كس نمي معارض ندارد )هيچ ج.   

 

كند كه در اينجا هيچ راهي براي رسيدن به قطع و يقين  تأملي اندك اين واقعيت را آشكار مي

 وجود ندارد.

انگيز كه از طرف يك  توانيم يقين كنيم كه فالن عمل شگفت به عبارت ديگر ما هيچگاه نمي 

و در  مدعيِ نبوت انجام گرفته است، واقعاا و دقيقاا مصداق معجزه )بنا به تعريف فوق( است

 رسد. نمي« نحوة داللِت معجزه بر صدق نبي»نتيجه نوبت به مرحلة بعد يعني 

 تر اين مطلب ضروري باشد: رسد كه توضيح دقيق به نظر مي 

خارج از »و يا « العاده بودن خارق«  مطابق تعريف عالمان اسالم اولين خصوصيت معجزه 

انم به وجود اين خصوصيت در تو است. اما من چگونه مي« چارچوب قوانين طبيعت بودن

 ببرم؟  فعل مورد نظر پي

 ناشدني وجود دارد:  در اينجا دو مشكل حل  

توانم به همة قوانين و اسرار طبيعت علم پيدا كنم تا پس از آن  اينكه من هيچگاه نمي اول

 گنجد يا نه؛  انگيز در چارچوب قوانين طبيعت مي قضاوت كنم كه آيا فالن كار شگفت

اصوالا دانِش بشر نسبت به طبيعت دانشي تجربي و استقرايي و لذا غيرقطعي و  اينكه دوم

شويم كه با شناخِت ما از طبيعت و قوانين  اي مواجه مي  غيريقيني است. بنابراين وقتي با پديده



شويم كه شايد آنچه ما پيش از اين به عنوان  آن ناسازگار است، با اين شك و ترديد مواجه مي

 ايم.  دانستيم، واقعاا قانون طبيعت نبوده است و ما در اشتباه بوده مي قانون طبيعت

انگيز و  هاي شگفت از اينها گذشته، ما هنوز نسبت به بسياري از استعدادها و توانايي

انگيز كه از  اسرارآميز انسان جاهليم و لذا ممكن است در مواجهه با بسياري از اعمال شگفت

هاي ماورائي روي آوريم و اين رويكرد شايد خطا باشد.  به تبيينزند،  ها سر مي برخي انسان

دومين خصوصيِت معجزه اين بود كه آورندة آن از راه آموختن از ديگران و تمرين و 

نمايد كه من چگونه و  ممارست موفق به انجام معجزه نشده باشد؛ باز هم اين پرسش رخ مي

 انگيز را از كسي نياموخته است؟ فعِل شگفت آن  توانم بفهمم كه مدعيِ نبوت از چه راه مي

توانم در اين مورد به  هايش تحقيق و جستجو كنم، نمي من هرچقدر هم در زندگي او و گذشته 

كس نتواند مثل آن  هيچ»اي قطعي و يقيني برسم؛ سومين خصوصيت معجزه اين بود كه  نتيجه

زمين و پرس و جو از همة   كرةمن حتي اگر بتوانم با جستجو در سرتاسر «. را انجام دهد

انگيز را انجام دهد يا  تواند مثل فالن عمل شگفت آيا كسي مي»مردم جهان در اين مورد كه 

با پاسِخ منفيِ همة مردم جهان مواجه شوم )يعني يك استقراء تام كه البته ناممكن است( « نه

است، زيرا اين استقراء تام توانم يقيين كنم كه فعِل مدعي نبوت واقعاا بالمعارض  بازهم نمي

و  كشد و در اين مدت ممكن است كودكان خردسالي كه مورد پرس  حداقل پنجاه سال طول مي

اند، قادر به انجام آن  اند و اكنون پس از پنجاه سال تبديل به مرداني كامل شده جو قرار نگرفته

 فعل باشند.

رسد، زيرا  ست و بنابراين به نتيجه نميگاه تمام شدني ني اگر خوب دقت كنيم اين استقراء هيچ 

فرد جواني كه امروز به سئوال من پاسخ منفي داده است، ممكن است چند سال ديگر به هر 

برده و قادر به انجام آن شود و اين احتمال در همة موارد و در همة  طريقي به راز آن كار پي

 ها وجود دارد.  زمان

قطعي و يقيني براي اين سئوال كه آيا در سراسر  بنابراين هيچ راهي براي يافتن پاسخي

خاص را _ كه مدعيِ نبوت به عنوان   شود كه بتواند آن فعل جهان كسي ديگر هم پيدا مي

توان با قطع و يقين فعلي  وجود ندارد. پس هيچگاه نمي« معجزه آورده است _ انجام دهد يا نه

_ مصداق معجزه دانست و اين  انگيز باشد خاص را _ هرچقدر هم كه در نظر ما شگفت

 كند. بست مي  بردن به واقعيت و صدق نبوت هر مدعي دچار بن مشكل، ما را در پي

هاي تاريخي به دست ما  اين مشكل در مورد معجزات پيامبران پيشين _ كه از طريق نقل 

توان به قطع و  كند. سئوال اصليِ من اين نيست كه چگونه مي رسيده است _ نيز صدق مي

هاي آسماني و يا منابع تاريخي )مانند معجزات  يقين دريافت كه معجزاِت نقل شده در كتاب

اند و دروغ و افسانه نيستند )هر چند اين نيز  سي( واقعاا رخ دادهمنسوب به موسي و عي

 كشاند(. بستي ديگر مي پاسخ است كه ما را به بن سئوالي مهم و البته بي

پرسم: با فرض بر اينكه داستان تبديل عصا به مار توسط موسي واقعيت دارد و ساخته و  مي 

طع و يقين فهميد كه در كاِر او حيله و توان به ق سازان نيست، چگونه مي پرداختة افسانه

بازاِن آن زمان _ كه شاهد  اي از ساحران و شعبده نيرنگي نبوده است؟ فرض كنيم كه عده

اند كه كار موسي از نوع سحر و شعبده نبوده است، ولي  ماجرا بودند _ نيز تصديق كرده

متخصص »زيرا آنها فقط   تواند شك و ترديد ما را بطور كامل از بين ببرد، تصديق آنها نمي

اند نه معصوم! هر متخصصي هر چقدر هم كه در كار خود  بوده« بازي در سحر و شعبده

تخصص داشته باشد، ممكن است در تشخيص و درك موضوع خطا كند. ممكن است دانش و 

بازي بسيار فراتر از ساحراِن دربار فرعون بوده و از  موسي در سحر و شعبده تجربة 

اطالع  فنوني استفاده كرده است كه ساحراِن حاضر در صحنه نسبت به آنها بيها و  روش



اند و از آنجا كه در برابر موسي به نحو چشمگيري شكست خورده و از كار او  بوده

بازي نبوده  اند كه كار موسي از نوع سحر و يا شعبده اند، گمان كرده زده شده العاده شگفت فوق

 آميز تبديل به مار يا اژدها كرده است.  اي معجزه نهعصا را به گو  و او واقعاا 

از اين گذشته، گواهي ساحران )به عنوان متخصصان در موضوع سحر( حتي اگر درست 

توانند سحر نبودِن عمل موسي را تشخيص  كند. آنها حداكثر مي باشد نيز مشكلي را حل نمي

شد عمل موسي از نوع سحر و توان گفت كه اگر معلوم  دهند، نه معجزه بودن آن را. نمي

شعبده نيست، پس حتماا معجزه است. ساحران نيز بايد به اين سئوال پاسخ دهند كه )حتي اگر 

توان اثبات كرد كه او اين كار  فرض كنيم عمل موسي از نوع سحر نبوده است( چگونه مي

انجام دهد؟ تواند مثل آن را  كس نمي را از كسی نياموخته است و در سراسر جهان نيز هيچ

ها و  و يا خالف جريان طبيعي پديده« العاده خارق»توان فهميد كه كار موسي  چگونه مي

تا زماني كه وجود اين اوصاف در فعل موسي به قطع و يقين اثبات   حوادث اين جهان است؟

 توان نام آن را معجزه گذاشت. نشود، نمي

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مدعيِ نبوت قداللت معجسه بر صد

 

هر چند بنا به داليلي كه پيش از اين آمد، معجزه )صرف نظر از اينكه در مقام ثبوت     

كنيم كه  دهد يا نه( در مقام اثبات قابل تشخيص نيست، اما در اينجا فرض مي واقعاا رخ مي

العاده  انگيزي انجام داده است كه خصوصيات اصليِ معجزه )خارق مدعي نبوت، فعل شگفت

توان بنا به تعريف، نام آن را  ودن، قابل تعليم و تعلم نبودن و معارض نداشتن( را دارد و ميب

 معجزه گذاشت. 

 حال نوبت آن است كه بپرسيم: آيا معجزه داللت بر واقعيت و صدق نبوت دارد؟ 

د، آي به اعتقاد عالمان اسالم، انجام معجزه توسط مدعيِ نبوت، مطابق براهيني كه در اينجا مي

 كند: به نحوي قطعي و يقيني داللت بر صدق او در اين ادعا مي

 

  

 دليل اول: حكمت الهي    

 

آورد كه با حفظ  اي مي ... وقتي مدعي نبوت ... براي ادعاي خود نشان و معجزهبرهان : 

شود كه  اختصاص به او دارد و ازتوان ديگران خارج است، از آن استنتاج مي  ساير شرايط،

عالم غيب و الوهي ارتباط دارد و در ادعايش صادق است. به ديگر سخن، خداوند با وي با 

اعطاي معجزه به پيامبر خود در حقيقت نشان و سند تأييد و تصديق نبوت وي را امضا و 

آيد كه خدا با فراهم ساختن قدرت معجزه بر غير پيامبر به  صادر كرده است، و گرنه الزم مي

كاذب را تصديق كند و مردم را به سوي جهالت و خالف غايِت طور غير مستقيم، شخص 

خود سوق دهد، لذا چنين رهيافتی با توجه به صفات خير خواهي و حكمت و تنزه خداوند از 

قُبح، نادرست است. به تعبير ديگر، از عدم تكذيب مدعي نبوت و سكوت خداوند در برابر 

د ]و محال است كه خداوند با دادن شو خوارق وي، رضايت و تأييد مدعي نبوت كشف مي

قدرت معجزه به مدعيان دروغيِن نبوت، آنها را تاييد و تصديق كند و موجب گمراهيِ مردم 

 [2شود[.]

 

 

هاي نادرست و يا  فرض اما اين برهان با مشكالت فراواني روبرو است، زيرا پيش   

 كنم: ناشدة فراواني دارد. در اينجا به بعضي موارد اشاره مي اثبات



 

 اين استدالل در قالب يك قياس استثنايي اقامه شده است، به اين شكل كه:  .1    

اگر خدا قدرت معجزه را به مدعي دروغين نبوت بدهد، با اين كار در حقيقت او را  الف. 

 تأييد كرده است، 

 محال است خداوند دروغگو را تأييد كند،  ب.

دهد و اين بدان  مدعي دروغين نبوت نميخداوند هرگز قدرت معجزه را به  در نتيجه:

 معناست كه انجام معجزه توسط يك مدعي نبوت نشانة صدق اوست.

 

اي شرطي است، از كجا آمده و دليل آن  اما مقدمة اول اين استدالل )الف( كه گزاره   

خواهيم براي اثبات داللت منطقي معجزه برصدق مدعي نبوت دليل  چيست؟ اصوالا وقتي مي

 شرطي دليل بياوريم.  م، بايد براي همين گزارةبياوري

چرا كه مخاطبان مدعي نبوت با فرض اعتقاد به وجود خداي عالم و قادري كه خالق هستي  

اند كه هر كس هر چه دارد در نهايت از خداست  هاي آن است، پذيرفته العلل همة پديده و علت

ه خدا به او داده موفق به انجام معجزه دانند كه مدعي نبوت با علم و قدرتي ك و بنابراين مي

دانند كه خداي عادل و حكيم هرگز دروغگو را تأييد و تصديق  شده است. آنها همچنين مي

كند. اما سؤال اصلي آنها اين است كه به چه دليلي بايد اعطاي قدرت معجزه به مدعي  نمي

ن است )به عنوان مثال( نبوت را به معناي تأييد و تصديق او بدانيم و نه چيز ديگر؟ ممك

خداوند براي امتحان عقول آدميان و يا امتحان خود مدعي نبوت اين قدرت را به او اعطا 

كرده باشد. تا وقتي كه در مورد هدف و غرض خداوند از اين كار احتماالت متعدد و مختلف 

 جيح داد.توان يك احتمال را بدون هيچ دليلي بر احتماالت ديگر تر وجود داشته باشد، نمي

 

 استدالل مورد بحث به شكل ديگري هم اقامه شده است و آن اينكه:   

 

قدرت بر اعجاز اعطا   -كند  كه تحدي هم مي  -اگر خداوند حكيم به مدعي دروغين نبوت 

كند و يا چنين قدرتي را از او سلب نكند، اغراي به جهل و )به عبارتي ديگر( اضالل كرده 

 [.3جهل برخالف حكمت )خداي( حكيم است] است و اضالل و اغراي به

 

اما اعطاي قدرت معجزه به مدعي دروغين نبوت لزوماا اغراي به جهل و اضالل مردم    

انجام معجزه توسط يك مدعي نبوت، »شود، مگر اينكه از پيش معتقد باشيم:  محسوب نمي

اما دليلي بر اين .« كند عقالا و منطقاا داللت بر تأييد و تصديق الهي و صدق مدعاي او مي

سنجان انجام معجزه توسط مدعي  فرض( اقامه نشده است و لذا عاقالن و نكته مدعا )يا پيش

 شوند. خورند و گمراه نمي گيرند و فريب نمي نبوت را لزوماا نشانة صدق او نمي

 بنابراين تقرير فوق از برهان مورد بحث نيز دچار دور و مصادره به مطلوب است.  



اي ديگر  گونه مد باقر صدر متوجه اين اشكال شده و براي حل آن، دليل فوق را بهشهيد مح

 تقرير صدر چنين است:بازسازي كرده است. 

 

نفسه و به دقت عقلي.... برنبوت مدعي داللت ندارد، اما  هرچند ظهور معجزه في مقدمه اول:

مقدار، اغراي به جهل  تواند چنين داللتي داشته باشد. پس به همين برحسب فهم متعارف مي

 شود.... حاصل مي

 ه جهل )يا اضالل مردم( قبيح است.اغراي ب مقدمه دوم:

 [.4اظهار معجزه در دست مدعي كاذب قبيح بوده و خالف حكمت الهي است] پس:

 

هاي  سنجي ها و نكته معناي استدالل شهيد صدر اين است كه اگر پاي قواعد منطقي و دقت   

كند و  نفسه داللتي بر صدق مدعي نبوت نمي ، معجزه به خودي خود و فيعقلي در ميان باشد

گيرانه عقلی و منطقی انجام معجزه را  های سخت سنجی ها و نکته ورزان به دليل دقت لذا عقل

 کنند.  نشانه نبوت مدعی تلقی نمی

سنجي،  اما باالخره از آنجا كه عوام در اثر جهل به قواعد عقل و منطق و عدم دقت و نكته

دانند و لذا هر كس معجزه انجام دهد،  انجام معجزه توسط مدعي نبوت را دال بر صدق او مي

پذيرند، پس خداوند نبايد قدرت معجزه را به مدعي  بسياري از مردم ادعاي نبوت او را  مي

 شود. دروغگو بدهد، چون در اين صورت باعث گمراه شدن و فريب خوردن مردم مي

شده و بلكه  نا فرض اثبات ز برهان نيز با مشكالتي مواجه است. پيشاما اين تقرير ا 

البطالن استدالل شهيد صدر اين است كه خداوند بايد جلوي فريب خوردن و گمراه  واضح

لوح را _ حداقل در مسائل كالن عقيدتي _ بگيرد، اما خداوند چنين  شدن افراد عامي و ساده

واقع( نيز در بسياري موارد چنين نكرده است. فريب تضمينی نداده و در عمل )يا در عالم 

لوح و عامي )حتي در مسئله دين و عقيده( داستاني  هاي ساده خوردن و گمراه شدن انسان

انگيز مرتاضان  است كه از اول خلقت تاكنون ميلياردها بار اتفاق افتاده است. اعمال شگفت

 شود.  هاي زيادي شده و می هي انسانپوستان آمريكايي نيز موجب فريب و گمرا هندي و سرخ

فرض مذكور درست باشد، در اين موارد نيز خداوند بايد قدرت انجام اين اعمال را  اگر پيش

بردار نيست(. ممكن است بگوييد كه اعمال  از آنها بگيرد )توجه كنيد كه دليل عقلي تخصيص

معارض  مال آنها بالانگيز مرتاضان نبايد موجب فريب خوردن مردم شود. زيرا اع شگفت

شوند كه بتوانند مانند كارهاي آنها را انجام دهند،  رقيب( نيست و افراد ديگري نيز پيدا مي )بي

تواند مثل آن را انجام دهد. اما اين اشكال  در حالي كه معجزه بالمعارض است و هيچكس نمي

قواعد آشنا نيستند و به  لوح بنا به فرض، با اين اصول و وارد نيست. اوالا افراد عامي و ساده

فريب »اين تفاوتها توجهي ندارند. ثانياا محور اصلي در استدالل بازسازي شده شهيد صدر 

ها و  خوردن و گمراه شدن عوام در اثر جهل و ناداني و عدم توانايي در اعمال دقت

است و بالمعارض بودن يا نبودن اعمال مرتاضان و يا « هاي عقلي و منطقي سنجي نكته

فرض مورد بحث درست  مدعيان ديگر تاثيري در اصل مطلب )باور آنها( ندارد. اگر پيش

باشد، خداوند بايد قدرت انجام خوارق عادات را از مرتاضان هندي هم بگيرد و نگذارد 

اي از عوام فريب خورده و جذب آنها شوند. ثالثاا اصوال همه دعوا بر سر اين است كه  عده

اي كه  دن عمل مدعي نبوت را نشانة صدق او دانست. اگر )به شيوهچرا بايد بالمعارض بو

چون عمل بالمعارض، »در برهان صدر آمده است( به اين سوال چنين پاسخ داده شود كه: 



، آنگاه « شود موجب باور آنها و لذا )در صورت دروغگو بودن مدعی( فريب خوردنشان مي

ارض )معجزه( موجب باور و فريب خوردن مگر فقط عمل بالمع»آيد كه:  اين سوال پيش مي

هاي هندي و جادوگران  انگيز مرتاضان و جوكي العاده و شگفت اعمال خارق« شود؟ مردم مي

دهد. به اين نكته مهم بايد  پوست آمريكايي نيز بسياري از آدميان را فريب داده و مي سرخ

العاده بودن  د، خارقشو توجه كرد كه آنچه موجب فريب خوردن آدميان در اين موارد مي

عمل است نه بالمعارض بودن آن، )بگذريم از اينكه اصوالا بالمعارض بودن شرطي است 

 كه هرگز به معناي واقعي كلمه حاصل شدني نيست(.

توان صدق مدعاي  اي كه در استدالل او آمده است( مي با مبناي شهيد صدر )و به شيوه 

الطبيعه و حقانيت راه و روش آنها( را اثبات كرد،  مرتاضان )مبني بر ارتباط آنها با ماوراء

العاده مرتاضان به داليل  انگيز و خارق درست است كه اعمال شگفت»بدين صورت كه: 

نفسه داللت بر صدق مدعاي آنها  متعدد )و از جمله معارض داشتن( به خودي خود و في

د، اما برحسب فهم متعارف ده كند و حقانيت اعتقادات و راه و روش آنها را نشان نمي نمي

شماري از مردم سراسر جهان و  تواند چنين باشد )و براي همين است كه هر روز عده بي مي

شوند(.  انگيز جذب آئين آنها مي حتي افراد باسواد و تحصيلكرده با مشاهده همين اعمال شگفت

 «. اغراي به جهل حاصل شده است»پس به همين مقدار، 

ل صدر درست و معتبر باشد، بايد نتيجه بگيريم كه مرتاضان هندي هم در بنابراين اگر استدال

اند، چرا كه اگر صادق نبودند، خداوند قدرت انجام اين كارها را به آنها  مدعاي خود صادق

كرد تا موجب اضالل مردم نشود. از اينها گذشته، خداوند عالوه  داد و يا از آنها سلب مي نمي

يرخواه و مهربان هم هست، پس مطابق مبناي صدر و به اقتضاي بر حكيم بودن، عادل و خ

برهان او نبايد قدرت ظلم و تجاوز و غارتگري را به كسي بدهد، چرا كه در اين صورت 

اوالا خودش عامل اصلي ظلم و ستم شده است و ثانياا حداقل بسياري از مردم عادي )در اثر 

شناسي(  سنجي در مباحث خداشناسي و جهان جهل به قواعد عقلي و فلسفي و عدم دقت و نكته

ها و شرور اخالقي و انساني )به طور طبيعي و ناخودآگاه( عدم وجود  ها و بدي از وجود ظلم

 شوند. گيرند و گمراه مي خداي عادل و حكيم را نتيجه مي

ق ها داده است. مطاب بينيم كه در عالم واقع خداوند قدرت ظلم و تجاوز را به انسان اما مي 

ها )و يا به داليلي كه  شود: خداوند براي امتحان انسان تفكر دينی براي حل اين مشكل گفته مي

توانند از  ها و امكاناتي در اختيار آنها گذاشته است. آدميان مي ما نتوانيم بفهميم( قدرت  شايد

هاي ها و امكانات در جهت خير و نيكي استفاده كنند، اما اگر كسي در جهت كار اين قدرت

خالف و يا ظلم و ستم به ديگران و يا فريب دادن مردم از آنها استفاده كند، مقصر خودش 

 است و در حقيقت اوست كه مرتكب ظلم شده است نه خدا. 

العاده مدعيان نبوت و مرتاضان  همين سخن يا توجيه را در مورد معجزات و كارهاي خارق

هايي كه خداوند به ايشان  سوء استفاده از قدرت توان گفت. اين افراد با و ساحران و... هم مي

كنند و در حقيقت عامل و مقصر اصلي  دهند و گمراه مي اي را فريب مي عطا كرده است، عده

تر مثال شيطان است.  فريب و گمراهي مردم همين مدعيان دروغگو هستند. از اين واضح

ا آدميان را وسوسه کند و فريب خداوند شيطان را آفريده و به او مهلت و اجازه داده است ت

دانيم که بسياری از آدميان در اثر ضعف قوة عاقله و يا ضعف ايمان  دهد. از طرفی می

ها و فريب  خورند و اين همه فجايع تاريخ در اثر همين وسوسه شدن فريب شيطان را مي

اصلي همه توان گفت كه خداوند خودش عامل  دهد. آيا در اينجا مي ها رخ داده و مي خوردن

 از آن در طول تاريخ است؟  ها و فجايع ناشي اين گمراهي

 



 

 : مطابق اين استدالل .2     

عادات يك مدعي نبوت به معناي رضايت و   سكوت خداوند در برابر معجزات و خوارق»

تأييد مدعي نبوت است. بنابراين اگر خداوند در برابر معجزات مدعيان دروغين نبوت 

 «ت دروغگو را تأييد و تصديق كرده استسكوت كند، در حقيق

 

 اين سخن دو اشكال عمده دارد:     

اينكه چرا بايد سكوت خداوند را عالمت رضا دانست؟ ممكن است سكوت خداوند داليل  اول

 متعددي داشته باشد )از جمله امتحان مدعي نبوت و يا آزمايش عقول آدميان(. 

شود؟ به نظر  د چگونه براي آدميان احراز مياينكه اصوالا سكوت يا عدم سكوت خداون دوم

ماند.  من حتي اگر فرض كنيم كه سكوت عالمت رضاست، باز هم دليل مورد بحث عقيم مي

آورد، عقل آدمي )به داليلي  چرا كه وقتي يك مدعي نبوت براي اثبات مدعاي خود معجزه مي

اللتي بر صدق مدعي نبوت انجام معجزه منطقاا هيچ د»دهد كه  كه پيش از اين آمد( ندا مي

و از آنجا كه عقل )بنا به فرضی که خود دينداران هم آن را قبول دارند( حجت الهي « ندارد

و رسول باطني است، نداي عقل نداي خداست. به عبارت ديگر خداوند در اينجا سكوت 

تكذيب نكرده، بلكه به واسطة عقل آدميان مدعاي مدعي نبوت را به چالش كشيده و در حقيقت 

 كرده است.

 

 

در استدالل مورد بحث به يك نكتة مهم هم توجه نشده است و آن اينكه مطابق اين  .3     

استدالل، مخاطبان اوليه يك مدعي نبوت بايد مدتي بالتكليف بمانند!  فرض كنيد شما اولين 

اي  معجزهگذارد و سپس برايتان  كسي هستيد كه مدعي نبوت ادعاي خود را با او در ميان مي

 دهد تا )به زعم خود( ادعايش را اثبات كند. انجام مي

در اين حالت _ كه هنوز هيچكس معجزة او را نديده و به او ايمان نياورده است _ شما  

صدق مدعايش بدانيد؟ آيا استدالل فوق در   توانيد معجزة او را نشانة چگونه و با چه دليلي مي

 اينجا كارآيي دارد؟ 

وضوح منفي است، زيرا هنوز كسي به او ايمان نياورده است تا شما مطابق استدالل پاسخ به 

مورد بحث نتيجه بگيريد كه او در ادعاي خود صادق است. اين احتمال وجود دارد كه 

نبوتش نداند و لذا به او ايمان نياورد. براي حل اين مشكل بايد از   كس معجزه او را نشانة هيچ

ا  قاطع اثبات كنيم كه: هرگاه يك مدعي نبوت معجزهپيش و با يك برهان  اي ارائه دهد، قطعا

اي به او ايمان خواهند آورد. اما اين گزاره به روش عقلي و پيشينی قابل اثبات نيست و  عده

 تاكنون نيز هيچ برهاني به نفع آن اقامه نشده است. 

معنا و عقيم  استداللي بي يك مدعي نبوت  بنابراين استدالل مورد بحث براي مخاطبان اولية

نفسه و به خوديِ  چنين برهاني اعتراف تلويحي به اين واقعيت است كه معجزه في  است. اقامة

 خود هيچ داللتي بر صدق مدعي نبوت ندارد. 



مدعي نبوت بايد صبر كنند و منتظر بمانند تا ببينند كه آيا كسي به او ايمان   مخاطبان اولية

اي به او ايمان آورند، آنگاه )مطابق استدالل  پس از مدتي باالخره عده خواهد آورد يا نه؛ اگر

توانند صدق مدعي را نتيجه بگيرند )صحت و سقم اين استنتاج بحث ديگري  مورد بحث( مي

 است(، 

شود. حال  اما اگر كسي سخن مدعي را باور نكند و به او ايمان نياورد، نبوِت او اثبات نمي

طبان آن مدعي )بنا به اقتضاي برخورد و نگاه منطقي( بخواهند به تصور كنيد اگر همة مخا

 آورد! شود كه هيچكس به او ايمان نمي اين مي  آيد؟ نتيجه همين نحو عمل كنند، چه پيش مي

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تنها فعل خدا ،دليل دوم: اعجاز    

 

بسياري از متكلمان قديم و بعضي از متكلمان جديد براي اثبات داللت معجزه بر نبوت به    

 اند: اين دليل متوسل شده

 

انگيز و محيرالقول است كه عقل خود به خود با مشاهدة  العاده شگفت نفس معجزه چنان خارق

ائل نيست. پس از آن فاعل انساني ق  كند و براي تعالي مي آن، فاعل آن را منحصر به باري

 [5شود] نفس مشاهده اعجاز علم به ارتباط آورنده آن با مقام الوهي حاصل مي

 

كند. در اينكه معجزه )بنا به فرض وقوع( فعلي بسيار  اين دليل نيز چيزي را اثبات نمي   

انگيز است، شكي نيست. اما آدميان با ديدن معجزه، فاعليت آن را لزوماا به خدا نسبت  شگفت

كند اين است كه عمل مذكور با علم  دهند. آنچه عقل پس از مشاهده معجزه بدان حكم مي ينم

و قدرتي كه خداوند به مدعي نبوت داده انجام شده است )نه اينكه فاعل آن لزوماا خداست( اما 

همانطور كه در نقد دليل قبل متذكرشدم، دادن قدرت انجام معجزه به مدعي نبوت لزوماا به 

ييد و تصديق مدعاي او نيست. عالوه براين حتي اگر پذيرفته باشيم كه فاعل معجزه معناي تأ

تعالي  توانيم فاعل آن را منحصر به باري تواند انسان )مدعي نبوت( باشد، باز هم نمي نمي

طبيعي )مالئك و يا شياطين( فاعل اصلي معجزه  كنيم، چرا كه ممكن است نيروهاي ماوراء

 ر، غيرانساني بودن مساوي خدايي بودن نيست.باشند. به عبارت ديگ

 

 دليل فوق تقرير ديگري نيز دارد كه بدين گونه است:   

 

آيد كه البد فاعل  العاده از سوي مدعي نبوت .... اين نكته بدست مي با مشاهده يك عمل خارق

معجزه داراي يك خصوصيت و ويژگي خاص و فراطبيعي است .... آن خاصيت، داشتن 

 [6ي و قدسي است...]نفس نبو

 

برد. فرض كنيم كه انجام معجزه توسط مدعي نبوت داللت  اين تقرير نيز راه به جايي نمي   

كند، اما به چه دليل بايد بگوييم كه اين  خاص و فراطبيعي در او مي  بر وجود يك ويژگي

ماا به الطبيعه لزو ؟ ارتباط با ماوراء«داشتن نفس نبوي و قدسي»ويژگي عبارت است از 

تواند به معناي داشتن نفس  معناي داشتن نفس قدسي و ارتباط با خدا نيست، اين ويژگي مي

 كند. شيطاني و ارتباط با شياطين باشد. بنابراين انجام معجزه لزوماا داللت بر نبوت نمي

 

  



 

 انگيس یك نتيجه شگفت

 

تواند صدق مدعاي او را  اگر بپذيريم كه انجام معجزه توسط مدعي نبوت به هيچ وجه نمي   

رسيم كه هدف و غرض خداوند از اعطاي قدرت معجزه به يك  اثبات كند، به اين نتيجه مي

باشد. چرا كه خداي عالم و حكيم « تأييد و تصديق مدعاي او»تواند  مدعي نبوت هرگز نمي

واقعاا  ما از كجا بدانيم تو»داند كه اگر مدعي نبوت در برابر اين سوال مردم كه:  خود مي

انجام معجزه را به عنوان نشانة نبوت خود مطرح كند، مردم از او « پيامبر خدا هستي

ما از كجا بدانيم كه هدف خداوند از اعطاي قدرت معجزه به تو، تأييد و »خواهند پرسيد: 

آنگاه مدعي نبوت بايد با دليلي محكم و «. تصديق مدعاي تو بوده است و نه چيز ديگر؟

اثبات كند كه هدف خداوند از اعطاي قدرت انجام معجزه به او تأييد و تصديق او ناپذير  خدشه

بوده است. اما چنين دليلي وجود ندارد و راه اثبات اين مدعا بسته است. بنابراين خداوند 

تواند مدعي را تاييد و تصديق نموده و حجت را بر مردم تمام كند.  داند كه از اين راه نمي مي

بوت انجام معجزه را به عنوان دليل صدق خود مطرح كند، اتفاقاا معلوم پس اگر مدعي ن

 شود كه پيامبر نيست! مي

 

  

 

 یك پرسش نهایي

 

انتزاعي داشت، بدين معنا كه  تا اينجا بحث ما پيرامون معجزه و مسائل مربوط به آن جنبه   

ايم و او هم براي تهكرديم حضوراا با يك مدعي نبوت مواجه شده و از او دليل خواسفرض مي

العاده )مانند تبديل عصا به اژدها( انجام داده انگيز و خارق اثباِت نبوت خود فعلي شگفت

كرديم كه آيا آن فعل واقعاا مصداقي از معجزه )مطابق تعريف متكلمان است؛ آنگاه بحث مي

وجود دارد كه  توان نام آن را معجزه گذاشت، آيا دليلي قطعياسالمي( هست يا نه، و اگر مي

 داللت معجزه بر نبوِت مدعي را اثبات كند.

 

كنيم كه معجزه اوالا به لحاظ مصداقي قابل تشخيص است و ثانياا داللت بر اكنون فرض مي   

كند. اما پرسش مهم اينجاست كه آيا مدعيان نبوت در تاريخ )مانند موسي و محمد( نبوت مي

ها همگي افسانه و هاي مربوط به معجزات آناينكه داستاناند يا واقعاا معجزاتي انجام داده

القمر اند؟ آيا موسي واقعاا عصا را به مار )يا اژدها( تبديل كرد؟ آيا محمد واقعاا شقاسطوره

كرد و )در يك مورد ديگر( درختي را با فرمان خود از جايش حركت داد و به نزد خود 

معقول و پذيرفتني است كه بتوان با شواهد و ها هنگامي آورد؟ پاسخ مثبت به اين پرسش

مداركي محكم و معتبر وقوع اين حوادث در گذشته را به نحوي قاطع اثبات كرد. اما آيا چنين 

 كاري شدني است؟ چگونه؟



 

اي از طرف يك مدعيِ فراموش نكنيد كه ما در زمان حاضر عمالا و حضوراا با معجزه   

اند كه )به مان تاكنون هزاران بار به ما گفتهران كودكيايم، اما از دونبوت روبرو نشده

عنوان مثال( هزار و چهارصد سال پيش پيامبري به نام محمد ظهور كرد و فالن معجزات 

شود كه به نبوِت او ايمان بياوريم  را براي اثباِت نبوت خود انجام داد. آنگاه از ما خواسته مي

وقف عمل به تعاليم او كنيم تا به سعادت آخرت  زندگي و هستي و نيستيِ خود را و همه

برسيم و از شقاوت ابدي در آخرت نجات يابيم. در برابر اين مدعيات سنگين و سهمگين آيا 

اي انجام داد يا اينكه حق نداريم يك بار و فقط يك بار بپرسيم كه آيا محمد واقعاا معجزه

 اند؟هاي مربوط به معجزات او همگي ساختگيداستان

 

هاي اما در اينجا با مشكل بزرگي روبرو هستيم كه اثبات قطعيِ وقوع معجزات در زمان   

است. تاريخ علمي ظنی است، يعني وقوع « ظنيت علم تاريخ»كند و آن گذشته را ناممكن مي

توان به نحوي هاي دور باشد _ نميتاريخي را _ خصوصاا اگر مربوط به گذشته هيچ حادثه

شناسيِ دوران معاصر از بديهيات است. به عبارت ديگر د و اين در معرفتقطعي اثبات كر

شناختي مواجه هستيم و راه گريزي از آن نداريم. فراموش  بست معرفتما در اينجا با يك بن

ساز است نهايت مهم، حساس و سرنوشتاي بينكنيد كه پذيرش يا عدم پذيرش يك دين مسئله

 اي نبايد بر مبنايي ظني و ُسست باشد.گيري در چنين مسئلهو تصميم

 

متكلمان مسلمان براي اثبات مدعاي خود به كتب و منابع تاريخي و روايي خودشان استناد    

هشام،  وقوع معجزات به دست محمد در تواريخ معتبر )مانند سيره ابن»گويند:  كنند و ميمي

ها دروغ و كند كه آن داستانمي طور متواتر آمده و اين اثبات تاريخ طبری و...( آن هم به

سخن در اين است كه )با صرف نظر از ظنيت تاريخ( اوالا منابع و  اما همه«. افسانه نيستند

-اسناد و مدارك مورد نظر متكلمان اسالمي _ كه همگي به دسِت مسلماناِن مؤمن نوشته شده

 شود؟ ها چگونه اثبات ميعتبار آننما و معتبر باشند، و اتوانند واقعاند _ واقعاا تا چه حّد مي

تاريخي را اثبات  تواند قطعيت وقوع يك حادثهثانياا تواتر دقيقاا به چه معناست و چگونه مي

ها نيز ادعايي كند؟ و ثالثاا آيا اخبار مربوط به معجزات محمد واقعاا متواترند يا اينكه تواتر آن

 خواننده مورد اين مسائل را به عهده ساختگي )از طرف مسلمانان مؤمن( است؟ تحقيق در

ها نيست. هدف گذارم، چرا كه در اين اوراق مختصر مجال ورود به اين بحثانديشمند مي

ها فقط و فقط ايجاد انگيزه براي تحقيق و مطالعه و تأمل بيشتر و من از طرح اين پرسش

-ست و نه چيز ديگر. ميهايي است كه از كودكي به ذهن ما فرو رفته اتر در باب دگمعميق

-اي بسيار مهم و خطير مواجه هستيم و نبايد در پذيرش انديشهخواهم بگويم در اينجا با مسئله

 باورانه عمل كنيم. لوحانه و خوشهاي ديني ساده

 

  

 

 

 



 

 بعثت پيامبران خالف حكمت الهي

 

 

 : مده پيرامون معجزه را مطرح كردمتا اينجا من چهار مشكل ع   

انگيز، واقعاا معجزه است يا  ه اصوالا راهي براي پي بردن به اينكه فالن عمل شگفتآنك اول

توان با قطع و يقين، به وجود اوصاِف  نه وجود ندارد؛ و اين ناشي از آن است كه هرگز نمي

معجزه با صدق  معجزه در فعل مورد نظر اذعان كرد، و همين به تنهايي براي نفي رابطه 

دهد، ابتدا بايد  انگيزي انجام مي ت. زيرا وقتي مدعي نبوت عمل شگفتمدعي نبوت كافي اس

اي )مطابق تعريف( صورت گرفته است يا نه، و  معجزه  معلوم شود كه آيا در اينجا واقعاا 

سپس )در صورت مثبت بودن پاسخ( به اين انديشيد كه آيا آن معجزه داللت بر صدق مدعي 

 رسد.  بست روبرو باشد، نوبت به مرحلة دوم نمي ُبناول با   كند يا نه. وقتي مرحله مي

آنكه حتي با فرض وقوع معجزه، استداللي كه براي اثبات داللت منطقيِ معجزه بر صدق  دوم

مدعي ارائه شده است، استداللي ضعيف است و شكاف منطقي بين معجزه و نبوت با اين ادله 

 شود، ضعيف پر نمي

انگيز آوردم( انجام  ش از اين تحت عنوان يك نكته شگفتاينكه )بنا به دليلي كه پي سوم 

كند، بلكه برعكس، عدم نبوت او را  معجزه توسط مدعي نبوت نه تنها نبوت او را اثبات نمي

 كند. اثبات مي

شود تا آيندگان بتوانند به وقوع معجزات  ظنيت علم تاريخ است که مانع از آن می چهارم 

 .ين حاصل کنندتوسط مدعيان نبوت در گذشته يق

ام و آن اينکه: هر  را که پيش از اين بدان اشاره کرده پنجمی و بر اينها بيفزاييد نکته) 

پيامبری پيش از آنکه بخواهد نبوت خود را برای ديگران اثبات کند، ابتدا بايد به اين پرسش 

از طرف  ای پاسخ دهد که: تو خودت چگونه فهميدی و يقين کردی که واقعاا خدا و يا فرشته

خدا با تو سخن گفته و تو را مأمور هدايت انسانهای ديگر کرده است؟ از کجا يقين داری که 

 ای وحی الهی بوده نه القائات شيطانی؟( ای و دريافت کرده ای و يا آنچه شنيده دچار توهم نشده

 

ا به تواند شك و ترديدي مهيب نسبت به اصل نبوت ايجاد كند، زير مجموع اين مطالب مي   

بردن به واقعيت و صدق مدعاي افرادي كه  رسد كه راهي مطمئن و قطعي براي پي نظر مي

 كنند، وجود ندارد. ادعاي پيامبري مي

خواست پيامبراني به سوي بشر بفرستد، الجرم راهي براي حل اين مسئله  اگر خداوند مي 

داد، ولي گويي چنين راهي وجود ندارد، پس )حداقل به احتمال قوي( ارسال رسل  قرار مي

آيد. به عبارت ديگر نتيجه شگرفی که  واقعيت ندارد، زيرا خالف حکمت الهی از آب در می

ان گرفت اين است که بعثت پيامبران با حکمت الهی ناسازگار است، و تو از مطالب فوق می

شنيديم که حکمت الهی اقتضای ارسال رسل  ای است شنيدنی. تا به حال هميشه می اين نکته

 رسيم که اتفاقاا ارسال رسل خالف حکمت الهی است.  را ميکند، ولی کم کم به اين نتيجه می



ل داده است تا از آن برای کشف حقيقت و تشخيص حق زيرا از طرفی خداوند به انسان عق

از باطل استفاده کند و فريب نخورد، و از طرفی ديگر همين عقل در برخورد با مدعيان 

نبوت راهی برای کشف حقيقت ندارد و آدمی اگر بخواهد به مقتضای عقل و منطق عمل 

اگر خداوند پيامبرانی مبعوث شود که  تواند نبوت مدعی را باور کند. نتيجه اين می کند، نمی

کنند و حتی  سنجان از ايمان آوردن و پذيرش مدعای آنها خودداری می کند، عاقالن و نکته

کنند و  گيری می گاهی به اقتضاي همان عقلي كه خدا به آنها داده است، در برابرشان موضع

آيا اين خالف [ 7آورند] باور به آنها ايمان می در عوض افراد عامی و ساده لوح و خوش

 كنم: حکمت نيست؟ من براي تقويت مدعاي خودم، دو پرسش مهم را مطرح مي

 

ها را به راهي خاص هدايت كند كه عقل از كشف آن  خواست انسان اگر خداوند مي .1   

شان( ارتباط برقرار كند  ها )در حد توان و ظرفيت توانست با همة انسان عاجز است، آيا نمي

امبران را )بنا به فرض دينداران( مورد عنايت و توجه و تربيت خاص خود و همانگونه كه پي

تر و  ضمن اينكه عادالنه  قرار داد، با ديگران نيز همينگونه رفتار كند؟ آيا اين روش،

همه اديان و مذاهب و  آمد و مانع بوجود آمدن اين تر از آب در نمي موفق تر بود،  حكيمانه

هاي درون يك دين(  ديني )بين پيروان و فرقه هاي درون و جنگ هاي مختلف و اختالفات فرقه

 شد؟ ديني )ميان پيروان اديان مختلف( نمي و برون

 

ها )به هر دليلي( ممكن نباشد، اما اگر خداوند  فرض كنيم هدايت مستقيم همه انسان .2   

ها و در  توانست در همه زمان ها را به راهي خاص هدايت كند، آيا نمي خواست انسان مي

سراسر كره زمين پيامبراني مبعوث كند )تعدد و استمرار نبوت( تا از طرفي هيچ انساني از 

ها و  فهمي ها و بد االمكان مانع تحريف شود، و از طرفي ديگر حتينعمت هدايت محروم ن

ها و دعواهاي فردي و  ها و يا جنگ حيرت و ها ولذا اختالفات و تشتت آرا و شك فهمي كج

 [   8اي شود؟] فرقه

 

شود كه اگر خداوند قصد هدايت آدميان به  ها معلوم است. اما نتيجه اين مي پاسخ اين پرسش   

ها  كرد، و يا حداقل در همه زمان را داشت، يا از روش هدايت مستقيم استفاده ميراهي خاص 

كدام از اين دو محقق نشده  كرد. اما هيچ و در همه مناطق كره زمين پيامبراني را مبعوث مي

است، بنابراين خداوند قصد هدايت آدميان به راهي خاص )آنچنان که متکلمان مسلمان 

ت. به عبارتي ديگر نبوت به شكلي كه در تاريخ رخ داده )و به نتايج گويند( را نداشته اس می

تواند منشائي خدايي داشته باشد. اين مطلب  تلخ و ناگواري كه شاهد آن هستيم منتهي شده( نمي

شود كه به ناسازگاري بسياری از تعاليم مدعيان نبوت با  تر مي تر و روشن هنگامي واضح

 ببريم. ز پياقعيات علمي نياصول مسلم عقلي و اخالقي و و

 

  

 

 



 پي نوشتها
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اند، در حقيقت  [.حتی آن دسته از عاقالن و فرهيختگان هم که نبوت مدعي را پذيرفته7]

 اند. مرتکب خطای عقلی شده

 

ام. براي درك  تر مطرح كرده تر و مبسوط ها را پيش از اين و به نحوي دقيق [. اين پرسش8]

   اله "نقد مبانی نظری نبوت"مقنقد دليل اول ضرورت نبوت در  6و  5هاي  بهتر مطلب به بند

 مراجعه كنيد.
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  ُامي بودن محمد
   

اند كه از دو      متكلمان مسلمان براي اثبات نبوت پيامبر اسالم و آسماني بودن قرآن دليلي اقامه كرده
  :مقدمات دليل عبارتند از. مقدمه و يك نتيجه تشكيل شده است

  :پيامبر اسالم ـ كه آورندة قرآن است ـ اُمي بود.     الف
است و مقصود از آن اين است كه فرد جز معلوماتي كه طبق فطرت ) م اُ(اُمي به معناي منسوب به مادر

آورد معلومات ديگري ندارد و فاقد معلومات اكتسابي بدست  و استعدادهاي مادرزادي خود بدست مي
  1. قدرت بر خواندن و نوشتن استآمده در پرتو

مكتب نرفته و درس ) ثتپيش از بع(    به عبارت ديگر پيامبر اسالم در دوران نوجواني و جواني 
  .دانست نخوانده بود و خواندن و نوشتن نمي

نظير و محتواي آن اوالً عاري از  نثر قرآن از نظر زيبايي، فصاحت و بالغت شاهكاري بي.     ب
  :هرگونه خطا، تناقض و سخن لغو و بيهوده است، و ثانياً شامل 

  
... ترين مواعظ  ن دستورهاي اخالقي و عادالنهترين و بلندترين معارف و واالترين و ارزشمندتري ژرف

  2.هاي تعليم و تربيت است ترين شيوه وسازنده
تواند در همه اعصار و تا روز قيامت،   در قرآن تعاليم حكيمانه و معارف بلندي وجود دارد كه مي

  .ترين مسائل و مشكالت بشر باشد ترين و بنيادي گوي عميق پاسخ
زيرا يك فرد درس . شود پيامبر اسالم و آسماني بودن قرآن نتيجه گرفته مي   از اين دو مقدمه نبوت 

تواند آياتي با اين مرتبه از فصاحت و بالغت و زيبايي و در عين  نرفته، هرگز نمي ناخوانده و مكتب
از پيش خود ... ناپذير علمي، فلسفي، اجتماعي و حال شامل تعاليم حكيمانه و حقايق مسلّم و خدشه

به عبارت ديگر با توجه به . گيرند حقايق و تعاليمي كه هيچگاه رنگ كهنگي به خود نميبسازد، 
  :شود كه  محتواي قرآن معلوم مي

  3.اي فراتر از توان انسانهاي عادي است فراهم آوردن اين همه معارف و حقايق در چنين مجموعه
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  : زير قابل تأملنددر مورد مقدمة اول آن، نكات.      اما اين دليل چندان محكم نيست
دانست ـ  نايافته بود و خواندن و نوشتن نمي ناخوانده و تعليم اين مدعا را ـ كه پيامبر درس. 1    
ناپذير اثبات كرد، و همين نكته مهم، دليل فوق را از اعتبار ساقط   اي قطعي و خدشه توان به گونه نمي
دانيم و اسناد و مدارك تاريخي  يز زيادي نميما از دوران نوجواني و جواني پيامبر اسالم چ. كند مي

موجود نيست، جز همان كتب ) بعثت(معتبري در مورد جزئيات زندگي آن حضرت قبل از چهل سالگي 
در حدود يكصد و بيست سال پس از ) سيرة ابن اسحاق(تاريخي و روايي مسلمانان كه اولين آنها 

شد،  ه به سينه از يك نسل به نسل بعدي منتقل ميهايي كه بصورت شفاهي و سين پيامبر و از روي نقل
ماند و  اي از شك و ابهام مي بنابراين حقايق مربوط به دوران جواني پيامبر در هاله. نوشته شده است

تواند داشته باشد، چه  كتب تاريخي مسلمانان به لحاظ منطقي حتي براي خودشان اعتبار چنداني نمي
اقل  نويسان سكوالر يا حد بايد از ميان منابع و اسناد و مدارك تاريخكه قاعدتاً (رسد براي مخالفان 

بگذريم از اينكه اطالعات موجود ).  براي آنها شاهد آورد_عصر پيامبر بوده باشند   كه هم_غيرمسلمان 
  .در منابع تاريخي مسلمانان نيز بسيار اندك و ناچيز است

اي رسمي مكتب نرفته بود و خواندن و نوشتن هم  ونهفرض كنيم پيامبر اسالم پيش از نبوت، بگ. 2    
تجربه،  سواد، بي فردي كامالً عامي، بي _ كه ادعاي پيامبري كرد _اما آيا در چهل سالگي . دانست نمي
خبر از همه چيز و همه جا بود؟ آيا در طول چهل سال زندگي، با هيچ عالم و حكيم و  استعداد و بي بي

اي از كسي نياموخته و با تعاليم  راهب و تاجر و شاعر و پير و جواني مالقاتي نداشته و هيچ نكته
كردند و حتي عموي  ش هزاران يهودي و مسيحي زندگي ميتورات و انجيل ـ با آنكه در شهر و ديار

يك دانشمند مسيحي بود ـ هيچگونه آشنايي نداشت؟ آيا در اين مدت، به ) ورقه بن نوفل (همسرش 
نمايندگي از طرف همسر ثروتمندش به سفرهاي داخلي و خارجي نرفته بود؟ آيا دانش و تجربة پيامبر 

دانست؟ پاسخ همة اين سؤاالت معلوم  ترچراني چيز ديگري نميدر حد عرب بيابانگردي بود كه جز ش
دانست، اما  توان به راحتي فرض كرد كه پيامبر درس نخوانده بود و خواندن و نوشتن نيز نمي مي. است

باري  استعداد و نبوغ ذاتي و هوش سرشار و زندگي پرفراز و نشيب او در طول چهل سال برايش كوله
كه براي رسيدن به ) كرد يا گمان مي(دانست  به به ارمغان آورده بود و مياز دانش و معرفت و تجر

نرفته و  هاي بزرگ تاريخ، افرادي مكتب بسياري از شخصيت. اهداف خود راهي جز ادعاي نبوت ندارد
  .هايي ماندگار شدند دانستند، اما تبديل به چهره ناخوانده بودند و خواندن و نوشتن نيز نمي درس

به معناي اين است كه فرد، فاقد معلومات ) همانطور كه در مقدمه اول آمد(ن ديگر اُمي بودن     به بيا
اي است كه در پرتو قدرت بر خواندن و نوشتن بدست آمده باشد، نه اينكه هيچ چيزي از هيچ  اكتسابي
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مي بنابراين ممكن است شخصي اُ. كس نياموخته و هيچ دانش و معلومات و تجربياتي نداشته باشد
پس اُمي بودن پيامبر . باشد، اما هوش و ذكاوت و دانش و معلوماتش از هزار فرد غير اُمي بيشتر باشد

  .كند اسالم اگر هم واقعيت داشته باشد، چيزي را اثبات نمي
    و اما در مورد مقدمة دوم ـ كه قرآن را شاهكاري علمي، ادبي، اخالقي و عاري از هرگونه خطا و 

توان به آساني پذيرفت،  مدعايي به اين بزرگي را چگونه مي! هذا اول الكالم:  ـ بايد گفتداند تناقض مي
در حالي كه به اعتقاد بسياري از انديشمندان بزرگ تاريخ و دانشمندان علوم مختلف، محتواي قرآن از 

در رد آن صدها عيب و ايراد دارد و تاكنون كتابها و مقاالت فراواني  …لحاظ عقلي، علمي، ادبي و 
هايي كه به بعضي نقدها داده شده، معلوم  و پاسخ(پاسخ مانده است  نوشته شده كه بسياري از آنها بي

 ؟ روش منطقي اين است كه قرآن را ابتدا در معرض نقد ناقدان 4)كننده باشند نيست كه تا چه حد قانع
 آيا نقد علمي قرآن در كشورهاي ماند؟ اما گذاشت و آنگاه ديد كه در اين آزمون دشوار، از آن چه مي

  اسالمي نظير عربستان و يا جمهوري اسالمي ايران مجاز است؟
   به هر حال مقدمه دوم اين دليل نيز نه تنها به هيج وجه قابل اثبات نيست، بلكه محل هزار شك و 

 _ان را توان مدعايي چنين مشكوك و لرز ترديد و چون و چراست و من در شگفتم از اينكه چگونه مي
آن هم در برابر مخالفان و (اي در يك دليل عقلي   به عنوان مقدمه_كه اتفاقاً محل اصلي دعواست 

و از پيش (آورد؟ آيا نه اين است كه مقدمات يك دليل عقلي بايد قطعي و يقيني ) منتقدان قرآن
 باشند؟) شده اثبات

                                            
  org.answeringislam.www :براي مطالعه دهها كتاب ومقاله معتبر درنقداسالم وقرآن رجوع كنيد به سايتهاي 4

  )به زبان عربي( com.islameyat.www و ١٣servant.www. netو)به زبان انگليسي (com.faithfreedom.wwwو 
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 اخبار غيبي قرآن

 

هاي مربوط قرآن در بعضي موارد پس از ذكر داستان   

به پيامبران پيشين و بيان جزئياتي در مورد حوادث 

كند كه مطالب گفته شده در زندگي آنها، تأكيد مي

ها و حقيقت اخبار غيبي هستند )رجوع كنيد به سوره

 94، آل عمران/25، مريم/99-94، قصص/94آيات هود / 

.(. عالمان اسالم با توجه به اين مطلب دليلي بر و..

اند نبوت پيامبر اسالم و آسماني بودن قرآن اقامه كرده

 كه بدين قرار است:

ها جز از راه اخبار علم قطعي به اين اخبار و جريان 

غيب ميسر نيست. زيرا نه خود پيامبر اسالم در آن 

اش ديشهتوانست با فكر و انها حضور داشت و نه ميصحنه

از آن ها با خبر شود و نه كتب معتبر تاريخي وجود 

داشت تا مطبع آگاهي او باشد و نه كتب الهي )به 

صورت( تحريف نشده و دست نخورده باقي مانده بود كه 

 1هاي غيبي از آنها استنباط شودچنين گزارش

اما اين استدالل هنگامي درست است كه ما ابتدا با    

يروني )و غيرقرآني( و با شواهد و معيارهاي عيني و ب

هاي قرآني را مداركي محكم و قطعي، صدق محتواي داستان

اثبات كرده باشيم. در حالي كه اين شرط هنوز محقق 

نشده و اصوالً محقق شدني هم نيست. مخالفان و مخاطباني 

كه اعتقادي به نبوت پيامبر اسالم و آسماني بودن قرآن 

رابر آنها اقامه شده است( ندارند )و دليل فوق در ب

هاي قرآني از توانند بپرسند كه: صدق محتواي داستانمي

كجا ثابت شده است و ما از كجا بدانيم مطالب قرآن 

دربارة پيامبران پيشين دروغ و افسانه نيست تا پس از 

 آن )مطابق برهان فوق( آسماني بودن قرآن را بپذيريم؟

يامبر اسالم به اين گوييم پاز اين گذشته، وقتي مي   

داشت، منظورمان چيست؟ اگر منظور « علم قطعي»وقايع 

اين است كه پيامبر اسالم نسبت به صحت وقوع اين 

ها قطع و يقين داشت، در اين صورت دو پرسش داستان

 شود:مطرح مي

دانيم كه پيامبر اسالم واقعًا به الف( از كجا مي   

اي ترديد ذره اين مطالب قطع و يقين داشت و در دلش

توان از آنچه در دل و ها نبود؟ چگونه مينسبت به آن

 گذشت، با قاطعيت سخن گفت؟ذهن و ضمير پيامبر مي

ب( فرض كنيم پيامبر اسالم واقعًا به صحت اين    

ها و ها قطع و يقين داشت، اما صدق اين داستانداستان

ش كنيد؟ فرامومطابقت آنها با واقع را چگونه اثبات مي

نكنيد كه يقين ما به يك گزاره، ضامن صدق آن نيست. 
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ممكن است ما به مطلبي يقين داشته باشيم، ولي آن 

توان پرسيد كه از مي نيمطلب خالف واقع باشد. بنابرا

ها از كجا معلوم يقين پيامبر به اين اخبار و جريان

ها به بسياري هايي كه بسياري از انساننوع همان يقين

و خرافات دارند، نبوده است؟ اگر در پاسخ از اباطيل 

از آنجا كه علم پيامبر به اين »به اين پرسش بگوييد: 

ماجراها از طريق اخبار غيبي يا وحي و الهام ملكوتي 

ايد، دچار دور و مصادره به مطلوب شده« حاصل شده است

چرا كه اين مدعا همان چيزي است كه در استدالل مورد 

كنم، استدالل بحث در صدد اثبات آن هستيد. خالصه مي

 مورد بحث بر سه مقدمه استوار است:

هايي كه در قرآن پيرامون حوادث زندگي . داستان1

با پيامبران گذشته آمده است، همگي درست و مطابق 

اي خطا و اشتباه يا مطلب خالف واقع در اند و ذرهواقع

 شود.آنها ديده نمي

ها علم قطعي و . پيامبر اسالم نسبت به اين داستان5

اي ترديد در مورد صحت اين داشت و در دلش ذره یيقين

 يافت.ها راه نميجريان

ها جز از طريق . علم قطعي به اين اخبار و جريان3

 شود.ي و الهام ملكوتي( حاصل نمياخبار غيبي )وح

نتيجه: پيامبر اسالم از طريق وحي الهي به اين     

 ها و ماجراها علم پيدا كرده است.داستان

اما اشكال اين استدالل در اين است كه حداقل دو     

 مقدمه اول آن آن مشكوكند.

رخ  ناً يع زياستدالل فوق در جايي ديگر ن یاصل یخطا   

اي از مردم زمان پيامبر ضيح اينكه عدهداده است. تو

اسالم معتقد بودند كه موسي يك ساحر بوده و پيامبر 

اسالم هم در حقيقت مانند موسي يك ساحر است و لذا به 

 آوردند:نبوت هيچكدام از اين دو ايمان نمي

 فرمايد كه:سبحان در برابر چنين افرادي تحدي مي خداي

 -)قصص « و اهدي منهماقل فاتو بكتاب من عند هللا ه »

گوييد ... كتابي از سوي خدا ( )يعني:( اگر راست مي94

بياوريد كه هدايتگري آن از اين دو كتاب آسماني 

 2)قرآن و تورات( بيشتر باشد

                                                            

فرض استفاده شده است: در اينجا باز هم از دو پيش   

هاي استوار ل اينكه محتواي قرآن حقايق مسلم و حكمتاو

ان هذاالقرآن »و صراط حق است و به قول خود قرآن 

و دوم اينكه حقانيت و استحكام « يهدي للتي هي اقوم

توان با معيارهاي عيني و بيروني و شواهد قرآن را مي

ناپذير نشان داد. در حالي كه هر و خدشه مو مدارك محك

ز نظر مخالفان و منتقدان زير سوال است. فرض ادو پيش

                   
 131ص،همان  2
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برد. بنابراين تحدي به محتواي قرآن راه به جايي نمي

فرض كنيد يك مسيحي در پاسخ به اين تحدي، انجيل )و 

يا يك زرتشتي اوستا( را ارائه دهد و مدعي شود كه 

تر از تر و محكمتر، عميقمحتواي كتاب آسماني ما درست

تواند ما را به از قرآن مي مطالب قرآن است و بهتر

سوي كمال و سعادت راهنمايي كند. در اين صورت چگونه 

 توان مدعاي او را رد كرد؟و با چه معيار و ميزاني مي
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  آسمان از نگاه قرآن
  

  :گويد مي) ق( سوره قاف 6    آيه 
ايم، و هيچ پارگي  اند كه چگونه آن را ساخته و زينتش داده مگر به آسمان باالي سرشان ننگريسته

  .در آن نيست) شكافي(
در ) فرج(اما پارگي، شكاف يا ترك .      طبق اين آيه هيچ پارگي يا شكافي در آسمان وجود ندارد

) سقف: يا به عبارتي ديگر(سمان چه معنايي دارد؟ مگر آسمان مانند يك صفحه گسترده و وسيع مورد آ
است كه چنين مفهومي در مورد آن صدق كند؟ حقيقت اين است كه اگر به آياتي از قرآن كه در آنها از 

سمان آسمان و چگونگي خلقت آن سخن رفته است، تأملي اندك كنيم، خواهيم ديد كه از نظر قرآن آ
  :گويد  سوره انبياء مي32آيه . مانند سقفي است كه بر فراز زمين بنا شده ا ست

  …  و آسمان را سقفي محفوظ قرار داديم 
آيد كه سقفي به اين  رود، براي عرب جاهلي طبعاً اين سؤال پيش مي     و البته وقتي سخن از سقف مي

ت كه محمد مجبور است ادعا كند كه اينجاس. بلندي و بزرگي چگونه بدون ستون ايستاده است
محمد اين مدعا . بينيد  ها را نمي اند، ولي شما آن ستون هايي اين سقف بلند و بزرگ را نگه داشته ستون

  :دهد را در قالب آياتي از قرآن ارائه مي
  ...هايي كه آنها را ببينيد برافراشت ها را بدون ستون خدا همان كسي است كه آسمان

  )2سوره رعد، آيه              (            
  :گذارد اين سقف روي سرما بريزد البته در اصل، قدرت خداست كه نمي

  ...بر زمين فرو افتد] مبادا[دارد تا  و آسمان را نگاه مي …
    )65   ، آيهحجسوره                           (

  :شد كه در چنين فضاي فكري، طبيعي است كه يكي از عالئم قيامت اين با
    آسمان گشوده و درهايي در آن پديد آيد

  ) 19سوره نبأ، آيه              (            
 سال پيش 1400هاي  اش از جهان هستي در چارچوب دانسته  اما آيا از محمد ـ كه دانش و آگاهي

اشد؟ اين، البته  ما، دركي امروزين داشته ب   توان انتظار داشت كه از فضاي بيكران باالي سر است ـ مي
  !انتظاري نابجاست
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  پھناي بھشت
    پهناي بهشت چقدر است؟ اين، سؤالي بود كه عرب جاهلي عالقه فراواني به دانستن پاسخ آن 

از ظاهر آيات قرآن . كرد بايستي از طرف خدا پاسخي براي آن دريافت مي پس پيامبر هم مي. داشت
  :ه اين سؤال پاسخ داده استپيداست كه خداي محمد دوبار و به دو گونه ب

آسمانها و زمين است و ] به اندازه[و براي نيل به آمرزش از پروردگار خود، و بهشتي كه پهناي آن «
  3سوره آل عمران ـ آيه » .براي پرهيزكاران آماده شده است، بشتابيد

ن و زمين است و به آمرزش از پروردگارتان و بهشتي كه پهناي آن به اندازه پهناي آسما] براي نيل[«
سوره  » …اند، بر يكديگر سبقت جوييد   براي كساني آماده شده كه به خدا و پيامبرش ايمان آورده

  21حديد ـ آيه 
ممكن است ! ؟»ها و زمين آسمان«است يا » آسمان و زمين«   معلوم نيست كه پهناي بهشت به اندازه 

به «و دومي براي كساني كه » پرهيزكاران«ي اولي برا. بگوييد در اينجا از دو بهشت سخن رفته است
كند؟  اما آيا صرف ايمان آوردن به خدا و پيامبر، آدمي را بهشتي مي. »اند خدا و پيامبرش ايمان آورده

طبق آيات قرآني و روايات پيامبر و به حكم عقل و وجدان بشري اگر ايمان به خدا و پيامبر، با ! هرگز
اما انجام اعمال صالح و . دهد اي نمي  نتيجه همراه نباشد،) در حد امكان(عمل صالح و پرهيز از گناهان 
پس هيچ دليل نداريم كه اين دو آيه از دو . است» پرهيزكاري«ها، همان  دوري از گناه و فساد و بدي

: سؤال اين است كه معناي جمله. اما مشكل اصلي در جاي ديگري است. گويند بهشت سخن مي
چيست؟ به عبارت ديگر پهناي بهشت به اندازه » ها و زمين است ازه پهناي آسمانپهناي بهشت به اند«

تواند به اندازه عرض زمين باشد، و اگر به  هاست، ديگر نمي هاست يا زمين؟ اگر به اندازه آسمان آسمان
ممكن است بگوييد كه طبق آيات . ها باشد تواند به اندازه عرض آسمان اندازه عرض زمين است، نمي

گويد،  اما اوالً ظاهر آيات چنين نمي. ها و زمين است فوق، پهناي بهشت به اندازه مجموع پهناي آسمان
است و نسبت بين پهناي زمين و پهناي  ) ها كهكشان(ها  ثانياً زمين جزء بسيار كوچكي از آسمان

در اين صورت معناي توجيه فوق اين است كه ها مانند نسبت يك به هزاران ميليارد است و  آسمان
خواهد بگويد كه پهناي بهشت به اندازه ميلياردها سال نوري بعالوه عرض  خداوند در اين آيات مي

ماند كه بگوييم طول جاده نيويورك به اندازه مجموع طول يك طناب  زمين است و اين مثل آن مي
يا اينكه وزن فالن كاميون به اندازه وزن يك فيل  كيلومتري بعالوه طول يك كرم ابريشم است و 300

يعني چه؟ مگر زمين مسطح است » عرض زمين«؟ از اينها گذشته اصالً !بعالوه وزن يك مورچه است
  !كه طول و عرض داشته باشد؟
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  تر است؟ کداميک سخت
  :گويد  سوره مؤمن مي57     آيه 

آفرينش آسمان و : ر الناس اليعلمون؛ يعنيلخلق السموات و االرض اكبر من خلق الناس و لكن اكث«
  ».دانند بزرگتر است، ولي بيشتر مردم نمي) ها انسان(زمين از آفرينش مردم 

  :پرسد  سوره نازعات نيز خطاب به آدميان مي27    آيه 
 آن را] او[تر است يا آسماني كه  سخت] آدميان[آيا آفرينش شما : السماء بينها؛ يعني ءانتم اشد خلق ام«

  »برپا كرده؟
. شود بگيريم، آيه دچار ابهام مي» بزرگتر«: را به همان معناي لغوي، يعني» اكبر«    در آيه اول، اگر 

: معناي درستي دارد، اما گزاره» از انسان بزرگترند) از نظر حجم و اندازه(ها و زمين  آسمان«زيرا گزاره 
است ـ كه البته معناي ظاهر آيه نيز همين است » بزرگتر«ها و زمين از آفرينش انسان  آفرينش آسمان«
در . بگيريم» تر سخت«و يا » تر انگيز شگفت«مگر اينكه اكبر را به معني . كند معناي معقولي پيدا نمي ـ 

آيد كه پاسخ به آنها ضروري  رود، اما سؤاالتي پديد مي اين صورت، هر چند ابهام ظاهري از بين مي
  :است

انگيزتر از فالن پديده ديگر هست يا نيست،   يا نبودن و اينكه فالن پديده شگفتانگيز بودن شگفت. 1   
ممكن . شدني نيست گردد و ديكته هاي آدميان برمي به حاالت نفساني و شرايط روحي و رواني و سليقه

 مورچه از مار ، ديگريانگيزتر از مورچه باشد و از نظر فرد است از نظر من، مار حيواني شگفت
انگيز  نگيزتر باشد و در نظر شخص سومي، هيچيك از اين دو به اندازه زنبور عسل شگفتا شگفت
ها و زمين از آفرينش آدميان  همينطور ممكن است از نظر بعضي افراد، آفرينش آسمان. نباشند
 از هيچيك از اناي از آدمي انگيزتر باشد و از نظر بعضي ديگر برعكس، و حتي ممكن است عده شگفت
در اينجا گويي محمد، حاالت نفساني و روحي و رواني خود را بيان كرده و ! ، به شگفت نياينداين دو

  .به خدا نسبت داده است
آيد كه چطور ممكن است آفرينش  بگيريم، اين سؤال پيش مي» تر سخت«اگر اكبر را به معني . 2    

ن باشد؟ اصوالً بكار بردن تر از آفرينش انسا ها و زمين، براي خداوند قادر مطلق، سخت آسمان
 كند، هدر مورد خداي قادر مطلقي كه هر چه اراد» تر سخت«و » سخت«، »تر آسان«، »آسان«هاي  واژه

براي چنين خدايي آفرينش يك مورچه با . آيد، معناي درست و معقولي ندارد بالفاصله بوجود مي
ها   خداوند با آفريدن ميليونكند، آفريدن يك ذره خاك در نظر  فرقي نميناسوريآفرينش يك دا

  .تر از اولي است كهكشان يكي است و نبايد گفت دومي براي او سخت



 4

معني و   سوره نازعات ـ كه در ابتدا آمد ـ بي27 با توضيحاتي كه آمد، سئوال مطرح شده در آيه 
تر  ن سختآيا آفرينش شما آدميا: پرسد در اين آيه، خداي محمد از مردم مي. كند نامعقول جلوه مي

 ؟!»ها ن آسما آفرينش«: ها؟ گويي توقع دارد كه مخاطبان در پاسخ بگويند است يا آفرينش آسمان
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  ايا محمد پيامبر الھي بوده است؟
  

  داليل متكلمان مسلمان
   آيا دليل محكم و قاطعي براي اثبات پيامبريِ محمد وجود دارد؟ متكلمان مسلمان داليلي براي اثبات 

در اينجا مجبورم به بررسي اين . اند كه به نظر من از استحكام كافي برخوردار نيستند نبوت محمد آورده
  :داليل بپردازم

  ) محمدیصداقت و پاک(شواھد و قرائن .   ١
بينيد كه او انساني پاك و وارسته  شما اگر در زندگي محمد تا بيش از بعثت تحقيق كنيد، مي: گويند  مي

... بوده و هرگز دروغ نگفته و هيچگاه به دنبال زخارف دنيوي چون پول و مقام و رياست و شهرت و 
 كه دروغي بگويد و يا ود به او داده بودند، زيرا هرگز ديده نشده بمردم لقب محمد امين را. نرفته است

توان او را متهم به دروغگويي  كند، چگونه مي چنين كسي وقتي ادعاي نبوت مي. در امانتي خيانت كند
) مبني بر نبوت(دهد كه او هرگز دروغ نگفته و همين گواه صدق مدعاي او  زندگي او نشان مي. كرد
  .است

  : اينجا چند مشكل عمده وجود دارد   اما در
براي (اصوالً استناد به وارستگي روحي و اخالقي و صداقت در گفتار و كردار يك مدعي نبوت )    الف

 كه ساليان دراز با او محشور بوده و در _فقط براي نزديكان فرد مدعي ) اثبات صدق او در اين مدعا
اند و نه   نداشتهآشناييارد، نه براي كساني كه با او هيچ  كارآيي د_اند  سفر و حضر او را همراهي كرده

زيرا اين اوصاف را فقط نزديكان آن فرد به طور . آيند هاي آينده مي هايي كه در زمان براي انسان
هايي مواجه  فقط با نقل قول) هاي آينده چه در همان زمان و چه در زمان(اند، ولي ديگران  مستقيم ديده

به (از كجا معلوم محمد : توانند اين پرسش را مطرح كنند كه آور نيست و مي ان يقينشوند كه برايش مي
اند و يا در كتب تاريخ و حديث آمده  واقعاً چنان انساني بوده است كه نزديكانش نقل كرده) عنوان مثال

 قطع و توانند با تر شويم خواهيم ديد كه حتي نزديكان يك مدعي نبوت نيز نمي است؟ البته اگر دقيق
تواند با قطع و  به عنوان مثال خديجه چگونه مي.  در او وجود داردصافييقين ادعا كنند كه چنان او

اي خيانت نكرده است؟ كامالً ممكن  يقين ادعا كند كه محمد هرگز به او دروغ نگفته و در امانت ذره
انت كرده، ولي خديجه هايش به نحوي خي است كه محمد در مواردي به او دروغ گفته و يا در امانت

  . نشده باشدضوعمتوجه اين مو
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ممكن است شخصي واقعاً آن صفات برجسته را داشته باشد، ولي بنا به علل و داليلي دلسوزانه، )    ب
مثالً اصالح جامعه و (گرايانه تصميم بگيرد كه براي رسيدن به اهداف خود  بشردوستانه و يا مصلحت

 بود، اثبات هبنابراين صرف اينكه محمد هرگز دروغ نگفت. روغ شودمتوسل به د) ها مبارزه با بدي
اتفاقاً ممكن است همان اوصاف برجسته . كند كه در ادعاي خود مبني بر نبوت نيز صادق بوده است نمي

 دروغ او ني نبوت، اولي ادعاگري ديموجب شده باشد كه او به دروغ ادعاي نبوت كرده و به عبارت
  .باشد
دار باشد، ممكن است بنا به عللي دچار توهمات و  اني هرچقدر هم راستگو و امانتهر انس)    ج

تخيالت بيمارگونه و يا القائات شيطاني شود و خودش هم نفهمد كه در حقيقت فريب خورده و دچار 
  .خطا و اشتباه شده است

 از آنها پيدا نشود،    بنابراين تا وقتي كه احتماالت فوق وجود داشته باشد و راهي قطعي براي فرار
  .تواند نبوت او را اثبات كند استناد به اوصاف اخالقي فرد مدعي نبوت و نوع زندگي او در گذشته نمي

  نيشي پی آسمانی و کتابھاامبرانيبشارت پ.   ٢
به عبارت ديگر . آمده است) تورات و انجيل(نام و اوصاف محمد در كتب آسماني پيشين : اند    گفته

پس اگر به نبوت  موسي و عيسي اعتقاد داشته باشيم، بايد . يشين وعده ظهور او را داده بودندپيامبران پ
 قابل طرح است نه ملحدان ب كه البته فقط در برابر اهل كتا_اما اين دليل . نبوت محمد را نيز بپذيريم

  : كافي نيست، زيرا_
ا است، نشاني صريح و قاطعي از پيامبر هاي آسماني كه امروز در دست م در هيچ كدام از كتاب)    الف

بسياري از ) هزار و چهارصد سال پيش(ممكن است بگوييد در زمان پيامبر اسالم . اسالم وجود ندارد
 پيامبر با انهنوز تحريف نشده بودند و در آنها نام و نش) خصوصاً تورات و انجيل(ها  اين كتاب

اما اوالً اين مدعايي . كرد  در آن زمان تمام ميصراحت ذكر شده بود و اين، حجت را بر اهل كتاب
چرا كه به هر حال در زمان ما نام و . تاريخي و غير قابل اثبات است و ثانياً ربطي به دوران ما ندارد

  . نيستودهاي آسماني موج نشاني صريح و غير قابل ترديدي از محمد در كتاب
تواند نام و نشان و  نمي)  باشدمي حكيمستند به خدااگر (اي  اصوالً هيچ پيامبر يا كتاب آسماني)    ب

   :اوصاف پيامبر بعدي را بيان كند، چرا كه سه مشكل عمده در اين مورد وجود دارد
مثالً آنجا كه سخن از اوصاف پيامبر (   اول اينكه ممكن است سخن پيامبر و يا حتي متن كتاب آسماني 

آيد، يعني   و در اين صورت نقض غرض پيش ميدر طول زمان دچار تحريف شود) گويد بعدي مي
  . نيستيامبرروند كه واقعاً پ به غلط سراغ كسي مي) ها رخ داده است در اثر تحريفي كه در نشانه(مردم 
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 گيرد كه  تواند مورد سوء استفاده افرادي قرار ها و اوصاف پيامبر بعدي مي    دوم اينكه دادن نشانه
  .آيد مبري كنند و در اين صورت نيز نقض غرض پيش ميخواهند به دروغ ادعاي پيا مي

)  سال بعد بياييد600المثل قرار است  يعني دادن نام و نشاني پيامبري كه في(   سوم اينكه اين كار 
فرض كنيد عيسي به پيروان خود بگويد كه صدها سال بعد در شهر مكه و از . كامالً لغو و بيهوده است
 همان پيامبر بعد از من اورسد و  به پيامبري مي... ساله به نام محمد بن عبدا 40ميان قبيله قريش مردي 

اما مردم زمان عيسي چه نيازي به دانستن اين موضوع . است و اين پيشگويي در انجيل هم ذكر شود
اي ندارد، چون آنها  نيز فايده) مثالً مردم زمان محمد(هاي آينده  اين پيشگويي براي نسل! دارند؟ هيچ

از كجا معلوم كتاب انجيل دچار تحريف نشده باشد و اين مطلب : شوند كه نطقاً با اين سؤال مواجه ميم
تواند وجود اين پيشگويي در  نيز جزو جعليات آن نباشد؟ وقتي چنين احتمالي وجود دارد، محمد نمي

  .هدانجيل را دليل حقانيت و صدق خود بداند و مجبور است دليل و نشانه ديگري ارائه د

  معجزات محمد. ٣
اما اوالً همانطور كه پيش از . محمد معجزاتي انجام داد و همين نشانه پيامبري اوست: اند اي گفته    عده

 مدعا كه محمد ني اثبات اي براي راه كند و ثانياً اين به تفصيل آوردم، معجزه چيزي را اثبات نمي
. شود ي نمدهي توسط او دزه از انجام معجيا انهحتي در قرآن هم نش.  انجام داد  وجود ندارديمعجزات

جويانه  هايي عجيب، بهانه مخالفان و شكاكان بارها از محمد طلب معجزه كردند، ولي او هر بار با پاسخ
ها از طرف خدا به او  كرد كه آن پاسخ ربط، از زير بار معجزه شانه خالي كرده و سپس ادعا مي و گاه بي

در اينجا به . كردند  عنوان آيات قرآني ثبت ميبهها را   نيز آن پاسخكاتبان وحي. وحي شده است
   :كنم هايي از اين آيات اشاره مي نمونه

  :گويد  بقره مي  سورة118آية . 1   
آيد؟ كساني كه پيش از  اي نمي گويد؟ يا براي ما معجزه چرا خدا با ما سخن نمي«:  نادان گفتندافراد

] ي خود[ها ما نشانه. ماند و افكارشان به هم مي[دلها. گفتند  ايشان را مي  گفتةمثل همين] نيز[اينان بودند 
  .ايم را براي گروهي كه يقين دارند، نيك روشن گردانيده

معرفي شده و مورد توهين و !  كه در اين آيه به عنوان افراد نادان_مخالفان پيامبر !     خوب دقت كنيد
: كنند هم را كه بطور طبيعي در ذهنشان بوجود آمده است مطرح مي دو پرسش م_اند  تحقير قرار گرفته

 فقط با يك نفر ارتباط چراخواهد ما آدميان را به راهي خاص هدايت كند،  اول آنكه اگر واقعاً خدا مي
فرستد؟ چه اشكالي دارد كه خدا با ما هم سخن بگويد تا اين همه  كند و او را به سراغ بقيه مي برقرار مي
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واقعاً پيامبري، مانند پيامبران گذشته ) محمد(دوم آنكه اگر تو 1 و جنگ و دعوا بوجود نيايد؟اختالف
 آنگاه خداي محمد به جاي اينكه به پرسش اولِ آنها ت؟اي بياوري، معجزه تو كدام اس بايد معجزه

 ابتدا به  ستد،اي براي پيامبر بفر پاسخي منطقي و قانع كننده بدهد و در پاسخ به پرسش دوم آنها معجزه
؟ و !كنيد ها را مطرح مي گويد كه شما مانند گذشتگانتان احمق و نادان هستيد كه اين پرسش آنها مي

به خداي ! »ايم  خود را براي گروهي كه يقين دارند، نيك روشن گردانيدههاي نهمانشا«: گويد سپس مي
هاي  لطف كنيد و نشانه. هاي شما ندارند آنها كه يقين دارند، نيازي به معجزات و نشانه: محمد بايد گفت

  !خود را براي مخالفان و شكاكان روشن كنيد
  :گويد  سورة بقره مي145آية .2    
  ..كنند  تو را پيروي نمي قبله] باز[اي براي اهل كتاب بياوري   اگر هر گونه معجزهو

  : سورة انعام نيز تقريباً همين مضمون را دارد109    آية 
، حتماً بدان  اي براي آنان بيايد خورند كه اگر معجزه هايشان، به خدا سوگند مي ن سوگندتري  با سختو

بيايد، باز ايمان ] معجزه هم[دانيد كه اگر   معجزات تنها در اختيار خداست، شما چه مي :بگو. گروند مي
  آورند نمي

مخالفان و .  آشكار است_آوريد   كه اگر معجزه هم بيايد، باز ايمان نمي_آميز بودنِ اين پاسخ      طفره
گويد و يا دچار توهم نشده است؟ به  شكاكان باالخره از كجا بايد مطمئن شوند كه محمد راست مي

عمل كنيد، آنگاه اگر كسي ايمان نياورد، ) فرستادن معجزه(تان  شما به وظيفه: خداي محمد بايد گفت
جت، مخالفان را در روز قيامت مجازات خواهيد بدون اتمام ح شما چگونه مي. خودش مسئول است

  كنيد؟
  :گويد  انعام مي  سورة37آية . 3    
بي ترديد خدا قادر است : اي از جانب پروردگارش براو نازل نشده است؟ بگو چرا معجزه:  گفتندو

  دانند اي فرو فرستد، ليكن بيشتر آنها نمي معجزه
به عبارت ديگر در اين آيه، خداي محمد به . دارداي وجود ن     بين صدر و ذيل آيه هيچ تالزم منطقي

  كه _بيشتر آنها « :گويد مي. دهد ربط و عجيب مي پرسش معقول و منطقي و طبيعي مخالفان پاسخي بي
اتفاقاً همة آنها ! »اي فرو فرستد دانند كه خدا قادر است معجزه   نمي_كنند  پرسش فوق را مطرح مي

 از طرف خدا آمده  گويند كه اگر محمد واقعاً ار است و براي همين ميدانند كه خدا قادر به اين ك مي

                                            
  .فراموش نكنيد كه قابليت را هم خدا ميدهد.نگوييد همه قابليت اين فيض را ندارند 1
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فرستد و از اين طريق  اي نمي است، پس چرا خداوندي كه قادر به فرستادنِ معجزه است، براي او معجزه
 معجزه ندانند، چنين سئوالي را مطرح فرستادنِاگر آنها خدا را قادر به . كند او را تأييد و تصديق نمي

  .كنند نمي
  :گويد  سورة رعد مي7آية .4    
تو ] اي پيامبر،[اي از طرف پروردگارش نازل نشده است؟  چرا معجزه: گويند اند مي  آنان كه كافر شدهو

  ...اي،  فقط هشدار دهنده
بودن منافاتي با » هشداردهنده«كند، اما مگر   سورة عنكبوت نيز همين مضمون را تكرار مي50   آية 

  آنها باشد؟» هشداردهندة« دارد؟ مردم از كجا بدانند كه محمد از طرف خدا آمده است تا ارائه معجزه
  :گويد  سورة رعد مي27آية . 5  
در : اي بر او نازل نشده است؟ بگو  چرا از جانب پروردگارش معجزه: گويند اند مي  كساني كه كافر شدهو

 به سوي  باز گردد،] به سوي او[س را كه كند و هر ك حقيقت خداست كه هر كس را بخواهد گمراه مي
  .نمايد خود راه مي

آيا چون هدايت و ضاللت بدست خداست، بايد ادعاي مدعي نبوت را بدون ! ربط     بازهم پاسخي بي
  دليل و بينه پذيرفت؟

  : سورة اسري نيز خواندني است59اما آية . 6    
تكذيب (نكه پيشينيان، آنها را به دروغ گرفتند ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اي] چيزي [و

  ...روشنگر بود، ولي به آن ستم كردند] اي معجزه[به ثمود ماده شتر داديم كه ] به عنوان مثال[و ) كردند
خواهد مردمِ زمان محمد را به چوب  خداي محمد در اين آيه مي. شود تر نمي گيري از اين جالب     بهانه

) بنا به اعتراف خود قرآن(اول آنكه : در اينجا دو نكته فراموش شده است. كندگناه گذشتگان مجازات 
بلكه . كردند  انكار ميراآمد، همه آن  اي مي در زمان پيامبران پيشين اينگونه نبود كه هرگاه معجزه

ه كامالً كردند و اين البت اي نيز معجزه را انكار مي آوردند و عده پذيرفتند و ايمان مي اي مي همواره عده
اي  اي  آن را تصديق و عده اي بفرستد، بدون شك عده بنابراين اگر براي محمد نيز معجزه. طبيعي است

كس ايمان  اي بياورد كامالً بيهوده است و هيچ  معجزهمداينطور نيست كه اگر مح. كنند  تكذيب ميزين
حجت است؛ بنابراين حتي  ي اتماماي برا نشانة نبوت و وسيله) بنا به فرض(دوم آنكه معجزه . آورد نمي

اگر فرض كنيم كه معجزات پيامبران گذشته همگي بيهوده از آب درآمد و هيچكس در اثر آن معجزات 
اگر . تواند ادعاي بدون دليل و بينة محمد را معقول و موجه جلوه دهد ايمان نياورد، اين واقعيت نمي
 خواهند ي كه از او معجزه مي در پاسخ به كسانتواند ادعاي نبوت كند و چنين باشد، هر شيادي مي
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 پس من اوردند،ي نماني گذشته هر چه معجزه آوردند، مردم انكار كردند و اامبرانياز آنجا كه پ: ديبگو
 زيمحمد ن. رنديپذ  ي را نميا  بهانهنياما عاقالن چن.  استدهيفا ي كه بدانم ي چون مآورم ي نمعجزههم م

داند  اي بياورد تا ادعايش بدون دليل و بينّه نباشد، حتي اگر مي باشد، بايد معجزهاگر واقعاً پيامبر خدا 
  .گيرد كه آن معجزه مورد انكار قرار مي

  :گويد  سورة شعرا است كه مي4آية  ترين آيات در اين مورد، يكي از جالب. 7    
  . گردنهايشان خاضع گردد ،آوريم تا در برابر آن اي از آسمان بر آنان فرود مي  بخواهيم، معجزهاگر

زا بفرستد و موجب خاضع  انگيز و حيرت اي شگفت تواند معجزه دانند كه اگر خدا بخواهد مي     همه مي
اما سئوال همه اين است كه اگر . كس در اين مورد شكّي ندارد هيچ. شدنِ مخالفان و شكاكان شود

اي   او معجزهديقت، پس چرا براي تأييد و تصخداوند واقعاً محمد را به عنوان پيامبر مبعوث كرده اس
  فرستد؟ نمي
 محمد رواني از پيا اما عده.  انجام نداده استيا  دارند كه محمد معجزهني قرآن داللت بر ااتي   آ
 لهيوس ني بتوانند بددي مطرح كردند تا شاامبرشاني را به عنوان معجزات پيها پس از مرگ او موارد سال
 يكنم كه هنوز در كتب كالم ي به چند نمونه مهم اشاره منجايمن در ا. دست و پا كنند بر نبوت او يليدال

آموزان و   نوشته و به دانش" اثبات نبوت محمدلي دال"به عنوان ) عهيخصوصا ش( مسلمانان يريو تفس
 - 3 معراج، -2القمر،   شق-1:  معجزات عبارتند از نيا. شود ي داده مميها تعل  و طلبهانيدانشجو
 نكته مهم جلب ني به بحث، توجه خواننده را به ان از پرداختشيپ. ي قبله مسجدالنبنيي تع_4 و 2مباهله

 كي معجزات، به ني با استناد به اخواهد ي مسلمان مومن مكي است كه ني كه فرض بر اكنم يم
 بوده ي الهامبري پكياثبات كند كه محمد واقعا ...)  و ي هندو، زرتشت،يهودي ،يحيمس (رمسلمانيغ

  است؟ ي كار شدنني ااي كه آمينياكنون بب. است

  القمر شق
 از مشركان مكه به يا  عدهشد، ي مدهي كه قرص كامل ماه در آسمان دييها  از شبيكي در نديگو ي   م

محمد از خدا .  ما دو پاره كني ماه را برا،ي خدا هستامبري كه پييگو ياگر تو راست م: محمد گفتند
 به حالت اول ره دوباي شد و پس از مدتمهيناگهان ماه دو ن.  آنها را اجابت كندياضاخواست كه تق

                                            
 نبوت، انتشارات بوستان كتاب يپرسمان قرآن : ي علدي س،يهاشم:  به ديان مثال رجوع كنبه عنو 2
  166-178، ص )  قمهي حوزه علمياسالم غاتي تبليوابسته به دفتر مركز(
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 او را رمسلمان،ي غكي در برابري داستانني با طرح چنتوان ي ماي است كه آنياكنون سؤال ا. بازگشت
  :لي است، به دو دلي بوده است ؟ پاسخ بوضوح منفامبريمتقاعد كرد كه محمد واقعاً پ

 _ ي منابعني آمده است و چنني مسلميخي و تاريي منابع روايالقمر فقط در معدود ستان شقدا)     الف
 ي حجت قطعاي ي كافلي دلرمسلماني غكي ي براتوانند ي نم_اند   شدهفيكه توسط مسلمانان مؤمن تال

داستان .  نداردجود ورمسلماني غكي ي داستان براني اثبات صحت و اعتبار اي براي راهنيبنابرا. باشند
 از عالمان اسالم ياري واقع نشده و بسرشي به اجماع مورد پذزي خود مسلمانان ناني در ميالقمر حت شق

  3.اند  قرار دادهديوقوع آن  را مورد ترد
 نكته ساده كي داستان وجود ندارد، بلكه توجه به ني اثبات صحت و اعتبار اي براينه تنها راه)    ب

 واقعاً زيانگ  و شگفتمي حادثه عظني اگر انكهي كند و آن ايبودن آن را آفتاب ي ساختگتواند ي ميبه راحت
 و به دنديد ي حادثه را منيا زي از دهها كشور اطراف عربستان نگري انسان دونيليرخ داده بود، صدها م

 و كردند ي خود ثبت مني سرزمخي در تاريعي طبعي وقانيزتريانگ رتي و حنيتر بي از عجيكيعنوان 
 در ساختند، يها م ها و افسانه  آن داستانهي و در حاشدادند ي انتقال مي بعديها  به نسلنهي به سهنيس
 ني چني ملتچي هاتي و در فرهنگ و ادبده ثبت نشيا  واقعهني چني كشورچي هخي كه در تاريحال

  . استامدهي نيداستان
  :اند  پاسخ دادهني نقد چنني به ايزدي مصباح ي  آقا
 نندياند به آسمان نگاه كنند تا بب  ننشستهشهيمردم كه هم.  استيا رمنتظرهي حادثه غكيمعجزه  ني اوالً ا

 نه، آنها اي شود ي ماي آنندي كه توجهشان به آسمان است و منتظرند ببيكسان. افتد ي اتفاق ميچه حوادث
 شود و به همه خبر  ضبطعي وقاو صورت نبود كه تمام حوادث ني در آن موقع وضع به ااًيثان. ننديب يم

 در كل جهان انتشار ي وجود نداشت كه فوراً خبريجمع  ارتباطليچون در آن زمان وسا. داده شود
 كه در همه ستي نني اشي معناشود ي ظاهر مني از زميا  قطعهكي در يا  حادثهني چنكيبعالوه . ابدي

  4وع نكرده است مناطق طلاز ياريچون در اول شب است، هنوز ماه در بس.  شوددهيجا د
  : استزيانگ  شگفتي ناتمام و حتي پاسخ به جهاتني   ا
 نشسته و چشم به آسمان دوخته شي از پي كه آدمستيالقمر الزم ن  شدن واقعه شقدهي دياوالً برا. 1  

خود   خودبهتواند ي در آسمان ميزيانگ  و شگفتمي واقعه عظنيچرا كه چن.  باشديا  حادثهدنيو منتظر د

                                            
  332، ص 2 المنار، ج ري رضا، تفسديرش:  به ديبه عنوان نمونه رجوع كن 3
  135 و 136 ص ،يراه و راهنماشناس 4
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 در ايو ) تزارهامانند صحراها و كش( باز ي افراد شود كه در فضاهايب نظر حداقل معدودموجب جل
 كه در ي انسانونيلي صدها مانيالقمر، از م  باور كرد در لحظه وقوع شقتوان ي ماي آاًيثان.  هستندها يبلند

وده است تا آن حادثه را  نگاهش به آسمان نبكس چي هكردند، ي ميدهها كشور اطراف عربستان زندگ
  ند؟ي ببيطور اتفاق به
. اينكه در آن زمان وسايل ارتباطي مثل دوران ما وجود نداشت، ربطي به مشكل مورد بحث ندارد. 2   

ديدند و هركدام  چرا كه اگر اين حادثه رخ داده بود، طبيعتاً افراد زيادي در نقاط مختلف زمين آن را مي
طرافيان خود نقل كنند و از اين طريق، حتي آنها كه حادثه را نديده بودند، در توانستند آن را براي ا مي

كردند و بدين ترتيب اثري از اين واقعه در تاريخ مردم اقوام ديگر هم  ها آن را باور مي اثر كثرت نقل
. وداي نياز به وجود وسايل ارتباطي مدرن نب بنابراين براي ثبت چنين معجزه عظيم و جهاني. ماند مي

 نيسئوال ا.  شده استيربط ي پاسخ بني سئوال مورد بحث باعث چنيبدون شك عدم دقت در محتوا
 جهان مخابره نكردند تا در گري حادثه را به مردم نقاط دنينبوده است كه چرا مردم عربستان وقوع ا

  . مدرن وجود نداشتي ارتباطليپاسخ گفته شود كه در آن زمان وسا
 به هر حال در ي طلوع نكرده است، ولگري مناطق ديول شب، ماه هنوز در بعضدرست است در ا. 3   
تر در   واضحيصورت  باالتر و بهيا  در نقطهزي نگري مناطق دي در بعضي از نقاط طلوع كرده و حتياريبس

 شده يربط ي بب مطلنيباعث توسل به چن) شبهه(باز هم عدم دقت در متن سئوال . شود ي مدهيآسمان د
 نشد، تا در پاسخ گفته دهي دني زمگري نقاط ديالقمر در بعض  كه چرا حادثه شقستي ننيسئوال ا. است

 از گري دي جاچي است كه چرا در هنيسئوال ا. شود كه در آن نقاط ماه هنوز طلوع نكرده بود
 ماه فقط در حادثه، ني در زمان وقوع ااي نشد؟ آدهي دمي حادثه عظني اطراف عربستان ايكشورها

   نبود؟ تي جهان هنوز طلوع نكرده و قابل روگري دي كجاچي و در هشد ي  مدهيربستان دع
اگر اين حادثه واقعيت داشت، چرا بايد دونيمه شدن ماه و برگشتنش به حالت اول چنان سريع . 4   

داد كه هيچ انسان ديگري در سراسر عربستان و كشورهاي ديگر فرصت ديدن آن حادثه را  رخ مي
كشيد تا هم شاهدان بيشتري پيدا   باشد؟ چه اشكالي داشت كه اين حادثه حداقل ساعتي طول مينداشته

  كند و هم شائبه توهم و خطاي ديد كمتر شود؟
خواست  مي» حكيم« نكته مسلم است كه اگر خداي ني فوق، ايها نظر از پرسش    به هر حال صرف

ياورد، آن را فقط براي معدودي مشرك بي سر و پا اي ب العاده براي پيامبرش چنين معجزه عظيم و خارق
 در آن زن و مرد هآورد؛ بلكه در ميان انبوهي از جمعيت ك اند نمي جو كه دنبال حق نبوده و لجوج و بهانه

كرد تا اوالً  و پير و جوان و كافر و مشرك و مسلمان و مسيحي و يهودي نيز وجود داشت اين كار را مي
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اي در اثر ديدن آن به پيامبر ايمان بياورند  ز مردم تمام شود و ثانياً حداقل عدهحجت بر تعداد انبوهي ا
  !اي به اين عظمت سوخت نرود و معجزه

  يها  راه" سؤال كه ني از عالمان اسالم در پاسخ به ايا  چگونه عدهدانم ي   با توجه به نكات فوق، نم
  :نديگو ي و مكنند ياشاره م) ها  راهني از ايكينوان به ع(القمر   به داستان شق"اثبات نبوت محمد كدامند؟

  5است) ص( اكرم امبري پي مسلم و قطعيها  از معجزهيكي) شكافته شدن ماه (القمر شق
 كي با ي هنگام مواجهه علمتوان ي؟ چگونه م!رنديگ ي مجهي داستان نتني   و آنگاه نبوت محمد را از ا

 دانست، در "يمسلم و قطع" داستان استناد كرد و آن را ني اثبات نبوت محمد به اي برارمسلمان،يغ
 خود مسلمانان ي وجود ندارد، بلكه حترمسلماناني غي مدعا براني اثبات اي برايتنها راه  كه نهيحال

  هم در مورد صحت و اعتبار آن اختالف نظر دارند؟

  معراج
به ) در مكه(و را از مسجدالحرام  اعالم كرد كه شب قبل، خداوند اروانشي اسالم به پامبري پي   روز

البته ) مسلمانان( او روانيپ. ها برده  و برگردانده است و از آنجا به آسمان) ميدر اورشل (يمسجد االقص
 نبوت محمد و اعتماد به سخنان به و اعتقاد ماني الياند و فقط به دل  نبودهيا  واقعهني شاهد چنكدام چيه

 اول سوره اسراء را هيمحمد نزول آ.  كردنديتند و از معجزات او تلق حادثه را مسلم دانسنياو وقوع ا
 حادثه معراج در قرآن بي ترتني اعالم كرد و بدزيانگ  شگفتري بر آن سي خود مبني مدعاديي در تأزين
چرا كه تا كنون بارها از او .  شدندنيزده و خشمگ  او شگفتي ادعانيمخالفان محمد از ا.  ثبت شدزين

 و بي عجيا  هر بار به بهانهزي و محمد ناوردي آشكار بيا  اثبات نبوت خود معجزهيدند كه براخواسته بو
 مخالفان نياز آوردن معجزه طفره رفته بود و حاال هم)  آمدني از اشي آن پيها كه نمونه ( يرمنطقيغ
در ! وده استشاهد آن نب)  خودشرواني پيحت (كس چي كه هكند ي را ميا  معجزهيعا كه او اددنديد يم

 آشكار در حضور مردم و مخالفان بود و يا  محمد معلول عجز او از آوردن معجزهي ادعانينظر آنها ا
  .داد ي مردم را نشان ميلوح  و سوء استفاده او از سادهيزرنگ

 ي داستان، نبوت محمد را براني با استناد به اتوان ي ماي كه آكشد ي سر مبي پرسش مهني   اكنون باز ا
 ني اثبات صحت و اعتبار اي براي است، چرا كه راهي اثبات كرد؟ پاسخ باز هم منفرمسلماني غكي

 ي را كه حتيا  وقوع واقعهتوانند يمسلمانان چگونه م.  وجود نداردرمسلماني غكي يداستان برا
 به اند، رفتهي آن را از قول او پذامبرشاني و اعتقاد به پمانياند و فقط به خاطر ا خودشان شاهد آن نبوده
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 خود محمد با اي كه آدانم ي به صدق و سالمت او ندارند، اثبات كنند؟ من نمي كه اعتقاديرمسلمانانيغ
 داشته، ي قصدني اگر چني نه، ولاي است ه اهل مكه قصد اثبات نبوت خود را داشتي واقعه برانينقل ا

 كس چي را كه هيا  معجزهتواند ي نمي واقعامبري پكي آشكار بر عدم نبوت اوست، چرا كه يلي خود دلنيا
 بودن "نيام" و "راستگو" استناد به نجايدر ا. شاهد آن نبوده به عنوان نشانه نبوت خود مطرح كند

 ي تا حدوداًي و ثانستي مدعا اوالً قابل اثبات نني اهچرا ك. كند ي را حل نمي مشكلزيمحمد ن
)  هم خواهد آمدنيو پس از ا( آمد ني از اشي كه پيليمخالفان و منتقدان به دال. دينما ي مكاليپارادوكس

  .دانند ي نبوت را نشانه دروغگو بودن او مي ادعانيهم
 دي سي آقافي تـأل" نبوتيپرسمان قرآن" كتاب 177 تا 170 به صفحات ي   اكنون خوب است نگاه

تا چه ) به واقعه معراج استناد قياز طر( در اثبات نبوت محمد اني حوزوميني تا ببميندازي بي هاشميعل
 فراموش كرده است كه در حال پاسخ يي محترم كتاب گوسندهينو. بندنديحد به قواعد عقل و منطق پا

 نبوت حضرت محمد ي ادعاي و راستي به درستتوان ي مييها از چه راه":  سؤال است كه نيدادن به ا
و نه صرفاً ( متقن و معتبر يني برون د شواهد و مداركل،ي ابتدا با دالنكهي اي آنگاه به جا6" برد؟يپ

 مجاب رمسلماني غكي كند كه بات اثيا  معجزه  را به گونهنيوقوع ا) ني مسلميي و روايخيمنابع تار
مفروض و مسلم گرفته و به بحث در !) ي اسالماتيبا استناد به قرآن و روا(شود، اصل وقوع حادثه را 

 معراج، ني كه اكند ياثبات م!  مربوطهاتي و روااتي آليو تحل هيآنگاه با تجز! پردازد؟ ي معراج متيفيك
 با استناد به معجزه معراج، مي كه اگر بخواهيدر حال! است هم بوده ي نبوده، بلكه جسمانيصرفاً روحان

 ي جسماناي بوده ي روحاننكهي صرف نظر از ا_ اصل وقوع آن را دي ابتدا بام،ينبوت محمد را اثبات كن
 كه به دست مسلمانان ياتي و رواخي نه تار،ينيد آن هم با استناد به شواهد و مدارك برون( مي اثبات كن_

باز هم با استناد به ادله و شواهد و مدارك متقن و معتبر ( مرحله نيپس از ا) .  شده استفيمومن تأل
ه محمد با  نبوده، بلكي و معنوي مكاشفه روحكي واقعه صرفاً ني كه امي اثبات كنديبا) ينيد رونيب

مودن ي پي محترم به جاسندهي اما نو7.ها رفته و برگشته است  و از آنجا به آسمانميجسمش به اورشل
 مسلمانان مومن ي نبوت محمد را براخواهد ي ميي كه گوديگو ي سخن ميا گونه   مراحل، همه جا بهنيا

  !!!اثبات كند؟

                                            
 با استناد آن پس از سندهيطرح شده و نو) طلبندي ملي نبوت محمد دلرفتني پذي كه براي از قول كسانعتايو طب( كتاب 166 پرسش در ص نيا 6

 .قصد دارد تا نبوت او را اثبات كند) مانند معراج( اسالم امبري معجزات پيبه بعض
 و مسامحه از باب نجاي و من در اشودي بودن آن هم اثبات شود، نبوت محمد منطقا اثبات نمي اگر وقوع معراج و جسماني كه حتديتوجه كن 7

  ستندي حداقل مفروضات هم قابل اثبات نني همي است كه نشان دهم حتنيمماشات با خصم سخن گفتهام و قصدم ا
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  مباھله
 را گري همددييايب:  نجران گفتانيحي از مسيا  عده اسالم بهامبري پي روز،ي اسالمخي   مطابق توار

 ريگ باني شما گرني و اگر نفرشود ي من اثبات متي شما شد، حقانريگ باني من گرنياگر نفر. مي كننينفر
  :جرا ماهي بقنكي و من بر باطل، و ادي كه شما بر حق هستدهد يمن شد، نشان م

 نجران، اسقف يها تيپس از مراجعه به شخص آن روز از حضرت مهلت خواستند و ي تا فرداآنها
 مباهله ياش برا اگر با فرزندان و خانواده. ديشما فردا به محمد نگاه كن: به آنها گفت)  بزرگشانيروحان(

 آمد، در امبري آن روز، پيافرد. دي آمد، با او مباهله كنارانشي و اگر با ديآمده بود، از مباهله با او بترس
پشت سرش ) ع( و فاطمهرفتند ي او راه مي روشيپ) ع (ني گرفته و حسن و حس راي كه دست عليحال
اسقف درباره همراهان .  آنان قرار داشتشيشاپي كه اسقف آنها پي آمدند، در حالروني بزي نينصار. بود
 دو ني خلق خدا نزد اوست و انيتر  محبوبو پسر عمو و داماد انيا: به او گفتند.  سئوال كردامبريپ

من : اسقف گفت .... جوان، دخترش فاطمه است يهستند و آن بانو) ع (يفرزندان دختر او از علپسر، 
 ني كه راستگو باشد، كه در اكنم ي و گمان مكند ي كه در مباهله با كمال جرأت اقدام منميب ي را ميمرد

داشته باشد  وجود ني نصرانكي اي كه در تمام دني در حالذشت سال بر ما نخواهد گكيصورت به خدا 
 و ميينما ي ، بلكه مصالحه مميكن يما با تو مباهله نم!  ابوالقاسميا: كه آب بنوشد، و عرض كرد

  8.با آنها مصالحه كرد) ص(امبريپ
) در اثبات نبوت محمد( از كار فروبسته متكلمان اسالم يا  گرهزي مباهله ني   توسل به ماجرا

 رمسلماني غكي در نظر ني آمده و اير منابع و متون اسالم ماجرا فقط دنيچرا كه اوالً ا. ديگشا ينم
 داستان ني كه امي اگر فرض كني حتاًيثان.  بر صحت و اعتبار آن باشدي مبني و قطعي كافلي دلتواند ينم
 يحي مسيا عده. كند ي را اثبات نميزيواقعاً رخ داده است، باز هم چ)  به همان نحو كه در باال آمدقاًيدق(

اش آمده است،   كه او با اهل خانوادهدندي ديكنند، وقت)  متقابلنينفر(وده با محمد مباهله كه قرار ب
اش   دارد كه با اهل خانوادهنانيبه خود كامالً اطم) محمد( مرد نياند كه البد ا  و با خود گفتهدهيترس

دق نبوت محمد داشته  و صتي بر حقاني منطقاً داللتنكهيبدون ا( فكر ني آنگاه همارانش،يآمده و نه با 
 را يزي چه چنيا. رندي گشي و راه مصالحه را در پزنديباعث شده است كه از مباهله با او بپره) باشد

 و تن به مباهله دنديترس ي نمانيحياگر مس.  كمال جرأت و اعتماد به نفس محمدز جچ،ي هكند؟ ياثبات م
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 اثر ي بيگري دهي هر دو بر علنيا معلوم كه نفر اصالً از كجشدند؟ ي از كجا معلوم كه مغلوب مدادند، يم
 آن جهي كه نتمي صورت نگرفته است تا بدانيا  واقعه، عمالً مباهلهني كه در انجاستي مشكل اماند؟ ينم

  كه اصوالً رخ نداده است، نبوت محمد را يا  با استناد به حادثهتوان يپس چگونه م! چه بوده است
  اثبات كرد؟

 شد ي نجران كارگر مانيحي مسهي محمد بر علني و نفرگرفت ي مباهله عمالً صورت ممي   اكنون فرض كن
 كه يلي به دالكرد؟ ي محمد را اثبات متي نبوت و حقانن،ي اايآ. افتاد ي آنها مي برايو اتفاق وحشتناك

ر اگ.  استي منفپاسخ وجود احتماالت متعدد، لي در بحث معجزه و داللت آن آمد و به دلني از اشيپ
 واقعه ني كه اميما از كجا بدان: دنديپرس ي اسالم مامبري واقعه، از پدنيمخالفان و شكاكان پس از د

 آمد، با اراده انيحي كه بر سر مسيي نبوده و بالي قوي سحر و جادوكي معلول اي و طاني شيويسنار
 بدهد؟ اگر انستتو ي سئوال مني اه بي تو صورت گرفته است، چه پاسخديي خدا و با هدف تأميمستق

 و آن كشد ي سر ميي نهايآنگاه پرسش) كه هستند( باشند پاسخ ي آن بري نظييها  پرسش و پرسشنيا
كه البته متن ( و نبوت خود بود تياگر هدف محمد از دعوت مخالفان به مباهله اثبات حقان: نكهيا

 اي( مگر محمد ست؟يو ن و نبوت اتي حقانم نشانه عدن،ي همايآ)  استيتي واقعني چنيايداستان گو
  كند؟ ي را اثبات نميزي چ_ برسد اني او به پاتي اگر با موفقي حت_ كه مباهله دانست ينم)  اويخدا

  

  )محراب مسجدالنبي( جھت دقيق قبله در شھر مدينه تعيين
 _ كه حدود چهارصد كيلومتر با مكه فاصله دارد _   مطابق تواريخ اسالمي مسجدالنبي در شهر مدينه 

امروزه با بررسي محراب اين مسجد معلوم شده . ساخته شد) و با كمك اصحاب(ه دست پيامبر اسالم ب
برهاني  - اقامه-اين واقعيت دستمايه. طور كامالً دقيق به سوي مسجدالحرام در مكه است كه جهت آن به

  :در اثبات نبوت پيامبر اسالم شده است
 رسول اهللا است كه بدون اعمال آالت نجومي و قواعد هيوي فعلي باقي -مدينه طيبه، تنها معجزه - قبله

 يو با در دست داشتن زيج و ديگر منابع طول و عرض جغرافيايي، آن را در غايت دقت و استوار
 كه پيغمبر نانقبله مدينه آن چ... محرابي علي الميزاب : تعيين كرده و به سوي كعبه ايستاد و فرمود

شنبه ششم شعبان المعظم يك هزار و چهارصد و -نده تا امروز كه سهبه سوي آن نماز خوا) ص(اكرم
يك هجري قمري مطابق نوزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصدو شصت شمسي به حال خود باقي است 
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ها يافت - اهللا بدون آنولبه قواعد رياضي، قبله مدينه را چنان يافتند كه رس... و دانشمندان رياضيِ بنام 
  9. مگر به وحي و الهام ملكوتيو اين ممكن نيست،

  : ضعيف استلي    اين استدالل به دو دل
 سالِ گذشته بارها تخريب و بازسازي شده كه آخرين مورد آن در 1400مسجدالنبي در طول . 1   

 زدهيآغاز شد و اتمام آن س)  اولدي سال پيش در زمان سلطان عبدالحم60حدود  (ي هجر1265سال 
هاي متعدد در طول تاريخ، -ين به هيچ وجه معلوم نيست كه در بازسازيبنابرا10.ديسال طول كش

محراب مسجد از لحاظ جهت و سمت و سو كوچكترين تغييري نكرده و عيناً همان باشد كه توسط 
اند و امروزيان با مسجدي -هاي امروزي-مخاطبِ استدالل فوق انسان. پيامبر اسالم ساخته شده است

 هندسيهاي پيشرفته و نوين علمي و م-ايتاليايي با بكارگيري روش -ان خبرهسر و كار دارند كه معمار
به حال « مسجد تاكنون بدون هيچ تغييري نيتوان اثبات كرد كه محراب ا-چگونه مي. اند-آن را ساخته

 سال پيش ندارد؟ اينكه بعضي از دانشمندانِ 1400و هيچ تفاوتي با محراب » خود باقي مانده است
اند، براي - دادهتبا محاسبات رياضي به دقتِ جهتِ محراب آن شهاد) ل از بازسازي اخيرقب(قديم هم 

زيرا اوالً پيش از آنان نيز مسجد و محرابش چندين بار تخريب و بازسازي شده و آن . ما حجت نيست
اه نكرده اند و ثانياً از كجا معلوم در محاسباتشان اشتب-دانشمندان نيز با محرابي جديد سر و كار داشته

  .برد و تاريخ هيچ قطعيتي ندارد-باشند و ثالثاً نقل قول از دانشمندانِ گذشته مطلب را به وادي تاريخ مي
توان -راحتي مي از كجا آمده است؟ به» اين ممكن نيست، مگر به وحي و الهام ملكوتي «-گزاره. 2   

اين به هيچ وجه عجيب و دور از فرض كرد كه تطابق دقيق جهت محراب با قبله امري تصادفي بوده و 
 اينكه احتمالمعلوم بوده و ) آن زمان -با استفاده از علم و تجربه(ذهن نيست، چرا كه جهت تقريبي 

  .همين جهت تقريبي تصادفاً با جهت دقيق منطبق بيفتد، ضعيف نيست
 در آن قطعي و    به هر حال نه ساختار منطقيِ اين استدالل معتبر است و نه مقدماتِ به كار رفته

  توان نام چنين مطالبي را برهان گذاشت؟-پس چگونه مي. اند-يقيني
انگيزي به عنوان معجزه انجام   محمد كار شگفتنكهي بر اي مبني و مدرك محكم و معتبرلي دلچي  ه

ن  عدم ارائه معجزه بود كه محمد در برابر مخالفاني كه سالياني به خاطر همديشا. داده باشد وجود ندارد
 شك و ترديد بسياري ازدانستند، و همينطور براي جلوگيري  دراز شرط پيوستن به او را ارائه معجزه مي

                                            
  481-480يازده رسالهي فارسي، : حسنزاده آملي، حسن:  ، به نقل از310 احمدي، محمدامين، تناقض نما يا غيب نمون، ص  9

 آمده 215-214ص ان،يجعفر رسول في تالنه،ي مكه و مدي آثار اسالميقي در كتاب تحقخي مسجد در طول تارني مكرر ايهاي بازسازخيتار 10
 است
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او ادعا كرد كه قرآن از . از مومنان، مجبور شد خودِ قرآن را به عنوان معجزه و نشانة نبوتش معرفي كند
 و  وم آنكه هيچ ناسازگاريتواند مثل آن را بياورد و د كس نمي هيچ: دو جهت معجزه است، اول آنكه

اين دو دليل ).  بصورت آيات قرآني بيان كردراو اين دو دليل (تناقصي در ميان آيات آن وجود ندارد 
را ) صدق مدعاي او مبني برنبوت: و بطور غيرمستقيم(بنا به ادعاي او آسماني بودن و اعجاز قرآن 

: و در نتيجه( نيز دليل ديگري بر آسماني بودن قرآن متكلمان اسالمي، اُمي بودنِ پيامبر را. كرد اثبات مي
اند   بعدي، ابتدا دليل متكلمان و سپس دو دليل ديگر را كه در قرآن آمدههاي در بخش. دانستند) نبوت او

  .دهم مورد بررسي قرار مي
 



 1

  برخورد دوگانه چرا؟
       

 34به عنوان مثال بنگريد به آية . شود  مقايسة بعضي آيات قرآن با همديگر موجب شگفتي انسان مي
  :گويد سورة نساء كه خطاب به مردان مي

 در بستر از آنها )اگر مؤثر نيفتاد( پندشان دهيد و )نخست(شان بيم داريد،  و زناني را كه از نافرماني …
پس اگر از شما فرمان بردند، راهي براي تعدي .  آنها را كتك بزنيد)اگر باز سودمند نشد(د و دوري كني

  )…!يعني ديگر رهايشان كنيد(بر آنها مجوئيد 
     در اين آيه، اين واقعيت مسلم در نظر گرفته نشده است كه در بسياري از موارد، نافرماني زن نه از 

.  آگاهي و به انگيزة حفظ منافع مادي و معنوي خانواده استروي هوا و هوس بلكه از روي حكمت و
دهد، ممكن است از روي ناداني، خودخواهي و يا هواي  بسياري از دستوراتي كه مرد به همسرش مي

نفس باشد و عقل و اخالق و شرع بر روي آنها صحه نگذارد، در چنين مواردي چرا زن بايد از 
 نيز در بسياري از موارد ممكن است در اثر اذيت و آزارهاي هاي زن شوهرش اطاعت كند؟ بدرفتاري

در اين آيه گويي . اش توسط شوهر باشد مرد و يا عدم برآورده شدن حقوق مسلم و حاجات اوليه
اش  فراموش شده است كه زن هم براي خود شخصيت و فهم و شعور و استقالل فكري دارد و وظيفه

اي است كه گويي  لحن آيه بگونه. بايد حق را همواره به مرد دادبردگي و بندگي براي مرد نيست، لذا ن
كند كه در  براي همين به مرد توصيه مي. در دعواها و مشاجرات خانوادگي همواره حق با مرد است

موارد نافرماني يا بدرفتاري زن ابتدا او را نصيحت كند، اگر مؤثر واقع نشد، به تنبيه جنسي متوسل شود 
ماند،  اما اگر نكات مهمي كه در فوق آمد، از چشم قرآن پنهان نمي!  او را كتك بزند؟و در مرحلة آخر

كرد كه سعي كند تا با همدلي و  هاي نامعقول و يكسونگرانه، به مرد توصيه مي به جاي اين توصيه
طقي هاي درست و من ها و عوامل نافرماني و بدرفتاري او را بيابد و از راه همسخني با همسر خود ريشه

بيني مطلق را كنار بگذارد و قبول كند كه ممكن است در  مشكل را حل نمايد و استبداد رأي و خود حق
در اين آيه البته ـ عالوه بر ناديده گرفتن شخصيت و فهم و شعور . مواردي، اشكال كار از خودش باشد
لحاظ جنسي چنان آوري هم به زن شده و آن اينكه گويي زن از  و حقوق مسلّم زن ـ توهين چندش

محتاج مرد است كه اگر مرد چند روز يا چند هفته از همخوابگي با او اجتناب كند، به بيچارگي و 
  !گويد كه اگر نصيحت مؤثر نشد، از اين طريق زن را ادب كند براي همين به مرد مي. افتد التماس مي
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، از نظر قرآن تكليفش چيست و  اكنون ببينيم كه اگر زن با نافرماني و بدرفتاري شوهرش مواجه شود
  :گويد مي) نساء( همين سوره 128آية . چگونه بايد عمل كند

 )و آشتي( شوهرش بيم داشته باشد، مانعي ندارد كه با هم صلح )و بدرفتاري(و اگر زني از نافرماني 
  كنند

آميز مانعي داشته باشد؟  هاي مسالمت مگر قرار بود كه صلح و آشتي و حل مسائل با روش!     عجبا
 به مرداني كه از نافرماني و بدرفتاري همسر 34سخن در اين است كه چرا قرآن همين توصيه را در آية 

  كند؟ خود بيم دارند، نمي
  كداميك گناهكارند؟

  : سورة نور حقيقتاً خواندني است33     آية 
و كنيزان خود را ـ در صورتي كه تمايل به پاكدامني دارند ـ براي بدست آوردن مال و متاع زندگي  …

 كند، در حقيقت خدا پس از اجبار )به زنا(دنيا، به زنا وادار مكنيد، و هر كسي آنان را به زور وادار 
  .نمودن ايشان، آمرزندة مهربان است

ن، كنيزان صاحب هيچگونه حق و حقوق انساني، فردي و      از آنجا كه در جامعة آن روز عربستا
اجتماعي نبودند، بعضي از مردم براي بدست آوردن پول و يا امتيازات ديگر، كنيزان خود را در اختيار 

آية فوق ظاهراً براي . كردند شان ـ وادار به زنا مي مردان هوسران گذاشته و آنها را ـ عليرغم ميل باطني
لكن تأملي اندك در آن، سؤالي را در ذهن ايجاد . انساني و ظالمانه نازل شده است رنهي از اين عمل غي

است، كنيز يا » آمرزنده و مهربان«كند و آن اينكه در چنين مواردي خداوند نسبت به چه كسي  مي
  :شود، اما از دو حال خارج نيست صاحبش؟ از ظاهر آيه پاسخ قطعي اين سؤال معلوم نمي

خواهد بگويد كه خداوند نسبت به صاحب كنيز ـ كه مرتكب اين عمل غيرانساني، ظالمانه  آيه مي. 1    
اي مردم، كنيزان : شود كه در اين صورت معناي آيه اين مي. و رذيالنه شده ـ آمرزنده و مهربان است
 به شما زيرا خداوند نسبت! ولي اگر هم كرديد، نگران نباشيد. خود را به خاطر پول وادار به زنا نكنيد

توان باور كرد كه خداي دانا و حكيم و عادل چنين سخني گفته باشد؟  آيا مي! آمرزنده و مهربان است؟
  !هرگز

باشد، زيرا او » آمرزنده و مهربان«فرض دوم اين است كه در چنين مواردي، خداوند نسبت به كنيز . 2 
اگر . ت جبراً به او تحميل شده استدر انجام اين گناه از خود اراده و اختياري نداشته و اين وضعي

 بايد اعتراف كرد كه متن آيه، از نظر نحوة بيان مسائل اخالقي و حقوقي كامالً غيرمنطقي و  ، چنين باشد
و (گناه بودن كنيزي كه به زور صاحبش تن به زنا داده  زيرا بي. ناسازگار با قواعد عرفي و عقاليي است
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لذا . امري بديهي و مورد قبول هر انسان عاقل و باوجداني است) لذا قبح مجازات وي در چنين موردي
آمرزنده و «گناه بوده و خداوند نيز نسبت به او  به هيچ وجه نيازي به اين نيست كه گفته شود او بي

خواهند بدانند كه مجازات دنيوي و اخروي صاحب كنيز  در چنين مواردي همه مي. است» مهربان
بنا به قواعد عرفي و ! انگيز است ه اين موضوع، بسيار پرمعنا و شگفتسكوت قرآن نسبت ب. چيست

صاحبان (هاي دنيوي و اخروي، مرتكبان اين عمل ظالمانه  بايد با بيان مجازات عقاليي، قرآن مي
  .گناهي كنيز سخن بگويد و به او وعدة آمرزش دهد را تهديد كند، نه اينكه از بي) كنيزان
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  برخوردھاي نا معقول قرآن با سنت ھاي جاھلي
  

هاي غلط جاهلي، در مواردي آنها را تلويحاً به        قرآن به جاي مبارزة منطقي و اصولي با سنت
. هاي نامعقولي را در پيش گرفته است رسميت شناخته و فقط كمي تعديل كرده و در مواردي نيز روش

  :كنيم در اينجا به دو نمونه اشاره مي

  :گويند مي  سورة بقره٢٢٧ و ٢٢٦آيات . ١      
از همخوابگي با زنان خود اجتناب كنند، چهار ماه مهلت دارند )براي هميشه(خورند تا  سوگند مي آنانكه

پس اگربازآيند، خداوند آمرزگار مهربان است و )تا از سوگند خود برگردند و با همسر خود آشتي كنند(
  .ه خداوند شنوا و داناستاگر آهنگ طالق كردند، هر آين

      چرا قرآن سوگندهاي لغو و بيهوده و ناسنجيده ـ مانند آنچه در اين آيه آمده ـ را باطل و نامشروع 
اثر اعالم نكرده است؟ روش عادالنه و حكيمانه اين بود كه قرآن به مرداني كه چنين سوگند  و لذا بي

اعتبار است و بايد فوراً  ه سوگندشان باطل، نامشروع و بياند تذكر دهد ك اي خورده ظالمانه و نابخردانه
به آغوش همسران خود بازگردند، و يا اينكه ـ اگر مايل به ادامة زندگي با آنها نيستند ـ طالق بگيرند، 

هاي غلط جاهلي نشود، نه اينكه چهار ماه به مردان مهلت  تا حق زنان در زندگي زناشويي پايمال سنت
پس از آن اگر خواستيد آشتي كنيد، خدا مهربان است و اگر آهنگ طالق كرديد، خدا دهد و بگويد كه 
توجه كنيد كه اگر پس از چهار ماه، مرد تصميم بگيرد كه همسر خود را طالق دهد، زن ! شنوا و داناست

بيچاره پس از طالق، سه ماه نيز بايد عدة طالق را نگه دارد، يعني مجموعاً هفت ماه بالتكليفي و 
محروميت از ارضاء غريزة جنسي؛ و اين اوالً ظلمي بزرگ در حق زن است و ثانياً ممكن است 

از اينها گذشته معلوم نيست چرا ميزان مهلت بايد . ساز انحرافات جنسي و فساد و فحشاء شود زمينه
ر زمان چهار ماه باشد، نه ـ به عنوان مثال ـ چهار روز؟ ممكن است بگوييد به دليل شيوع اين سنت د

توانست به يكباره مهر بطالن بر آن بزند و آن  جاهليت و جا افتاده بودن آن در ميان اعراب، قرآن نمي
اما اين توجيه سه مشكل . روش قرآن در اين مورد، مبارزة تدريجي بوده است. را نامشروع اعالم كند

  :عمده دارد
مبارزة تدريجي مرحله به مرحله است، . دشو از ظاهر آية مورد بحث چنين مطلبي استفاده نمي_1,1    

  مراحل بعدي اين مبارزه در كجاي قرآن آمده است؟
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پرستي رواج و رسوخ بيشتري در زندگي و فرهنگ مردم دوران جاهليت داشت، اما  شرك و بت._1,2
چرا در مورد چنين سنتي اينگونه . قرآن به يكباره علم مخالفت و دشمني با اين پديده را برداشت

  زاتر بود؟ تر و واكنش رخورد نكرد؟ كداميك از اين دو سختب
شد و به عنوان  در دوران جاهليت رسم و قانون اين بود كه فرزند خوانده، فرزند حقيقي قلمداد مي_1,3

زيرا همسر پسرخوانده، حقيقتاً . مثال هيچ مردي حق ازدواج با همسر مطلقة پسرخواندة خود را نداشت
حارثه ـ پسرخواندةپيامبرـپيش آمد و پيامبر قصد  وقتي ماجراي زيدبن. شد عروس پدر محسوب مي

كرد تا با همسر مطلقة زيد ازدواج كند، مردم با اين كار پيامبر مخالف بودند و پيامبر نيز از مخالفت 
د تواني با همسر زيد ازدواج كني زيرا زي ترسيد، اما ناگهان آيه نازل شد كه اي پيامبر، تو مي مردم مي

 37 و 36رجوع كنيد به آيات ! (پسر حقيقي تو نيست و آن سنت جاهلي پس از اين منسوخ است
توجه كنيد كه اين آيات دقيقاً زماني نازل شد كه پيامبر قصد ازدواج با ) سورة احزاب و تفسير آنها

اي غلط ه اي، قرآن فوراً و قاطعانه سنت چگونه است كه در چنين حادثه! را كرد) همسر زيد(زينب 
كند، اما در مواردي مانند آنچه در آية مورد بحث آمده است،  جاهلي را باطل و منسوخ اعالم مي

  داند؟ كند و نسخ فوري آن را به مصلحت نمي مسامحه مي
  
اي است كه برخورد  گردد كه ماهيت اين سنت غلط به گونه اگر خوب دقت شود، معلوم مي_1,4   

شود، بلكه به دليل ميل  هاي تند از طرف مردم نمي ا موجب بروز واكنشدفعي و قاطعانه با آن نه تنه
زيرا علت پايبندي مردان به اينگونه . طبيعي مردان به همسر خود، زمينة پذيرش آن كامالً مساعد است

چه بسا افرادي كه چنين . ها، خوفي است كه از شكستن سوگند دارند، نه تنفر دائمي از زنان سنت
اند، پس از چند روز پشيمان شوند و در دلشان هواي بازگشت به آغوش  اي را خورده سوگند احمقانه

همسر خود را داشته باشند، اما به غلط گمان كنند كه شكستن اين سوگند، ممكن است موجب خشم 
. خدا و يا مجازات اخروي شود و همين گمان باطل موجب امتناع آنها از آشتي با همسر خود گردد

اعتبارند و پايبندي به  حال اگر به آنها گفته شود كه اساساً چنينسوگندهايي باطل و نامشروع و لذا بي
  .پذيرند آنها نه تنها واجب نيست، بلكه حرام است، مسلماً به راحتي و با ميل و رغبت مي

ه بطور تلويحي كند، بلك مبارزه نمي» سوگندهاي باطل و ناسنجيده«  متأسفانه قرآن نه تنها با پديدة 
  :گويد  سورة مائده مي89آية . كند جواز اين كار را هم صادر مي
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ولي به سبب شكستن سوگندهايي كه به . كند خداوند شما را به سبب سوگندهاي لغوتان بازخواست نمي
  …هاي خود وفا كنيد خوريد، به قسم هرگاه قسم مي)بنابراين(…كند خوريد بازخواست مي قصد مي

گويدسوگندهاي لغو و ناسنجيده و خارج از چارچوب دين و  صدر آيه نمي نيد كه جملة     دقت ك 
اخالق و وجدان حرام است و مؤمنان بايد از چنينسوگندهايي اجتناب كنند و اگر هم در اثر عصبانيت و 

طر آن اعتبار قلمداد كنند و به خا اختيار سوگند باطلي خوردند، بايد سوگند خود را پس گرفته و بي بي
شكستن : و يا(گويد خداوند شما را به خاطر چنينسوگندهايي  بلكه مي. از خداوند آمرزش بخواهند

خداوند شما را «: گويد از طرفي در جملة بعدي آيه نيز مي. كند مؤاخذه و تنبيه نمي) چنينسوگندهايي 
ني در اينجا نيز بحثي يع» .كند ايد، بازخواست مي خورده) عمد(به سبب شكستن سوگندهايي كه به قصد 

خوريد، در چارچوب عقل و دين و اخالق وجدان هست يا نيست،  از اين نيست كه آيا سوگندي كه مي
ايد از روي قصد و اختيار بوده است، پس حتماً بايد  بحث فقط در اين است كه اگرسوگندي كه خورده

مردي از روي قصد، و به دليل خطايي بنابراين اگر مثالً ! به آن وفا كنيد وگرنه بازخواست خواهيد شد
كه همسرش مرتكب شده است، سوگند بخورد كه او را به يكصد ضربة تازيانه ادب كند، حتماً بايد به 

براي همين است كه ! اين سوگند عمل كند، در غير اين صورت ممكن است مورد غضب خدا قرار گيرد
خورد، خداوند براي  شود، چنينسوگندي مي يوقتي ايوب پيامبر، در اثر اشتباهي كه همسرش مرتكب م

هاي باريك به  اي از چوب دسته«: گويد نجات همسر ايوب از مردن در زير ضربات تازيانه، به ايوب مي
 سورة ص و 44نگاه كنيد به آية (» …بزن و سوگند خودت را مشكن) همسرت را(دست گير و با آن 

  ).تفسير آن در كتب تفاسير
    
  است» ُظھار «پيرامون نمونة دوم، .٢  

تو مثل مادر من هستي، خود به : گفت  در دوران جاهليت، اگر مردي ـ در اثر عصبانيت ـ به زنش مي
 4 تا 2آيات . شد و زن بيچاره مجبور بود تن به طالق اجباري و ناخواسته دهد خود به او حرام مي

  :گويند سورة مجادله در اين مورد مي
كنند، بدانند كه زنانشان مادرانشان نشوند؛ مادرانشان فقط زناني   را ظهار ميكساني از شما كه زنانشان
آنهايي كه زنانشان را …گويند سخني ناپسند و دروغ است كه مي)اين(اند، و  هستند كه آنها را زاييده

 يك شوند پيش از آنكه با همسر خود نزديكي كنند، بايد اند پشيمان مي كنند و بعد از آنچهگفته ظهار مي
اي نيابند، پيش از آنكه با همسر خود نزديكي كنند بايد دو ماه  ؛ اما كساني كه بنده…بنده آزاد كنند

  …درپي روزه بگيرند و آن كه نتواند، شصت مسكين را طعام دهد پي
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در . كرده است» پشيمان شدن مرد«، حكم را مشروط به 3اوالًُ در آية !       باز هم برخوردي نامعقول

شود كه همسر مرد، واقعاً مادر او شود، و از طرفي بنا به   قبل، ظهار باعث نمي كه اگر بر طبق آيةحالي 
فرض، ظهار عملي حرام و باطل است، بايد به مرد حكم شود كه فوراً حرف خود را پس گرفته و 

 تعيين شده، هايي كه در اين آيات براي مرد ثانياً مجازات. استغفار كند و از همسرش عذرخواهي نمايد
در اينجا زن بيچاره چه گناهي كرده است كه بايد دو ماه . خورد اي است كه چوبش را زن نيز مي بگونه

درپي روزه بگيرد، تا بعد بتواند با او همخوابگي   روز پي60صبر كند تا شوهرش به حكم اين آيات 
اي به  د مقدور باشد ـ ضربهآزاد كردن بنده و يا اطعام شصت مسكين نيز ـ حتي اگر براي مر! كند؟

اگر من به جاي خدا بودم، مردي را كه مرتكب . خورد اقتصاد خانواده است و تركش آن به زن هم مي
كردم كه فوراً از همسرش عذرخواهي كند و به آغوش او بازگردد و  چنين خطايي شده است، موظف مي

  .از اين پس، محبت و توجه بيشتري به او داشته باشد
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  ھاي قرآن گويي تناقض
  

گويي شده است براي بسياري از افراد     شايد شنيدن اين موضوع كه در قرآن دهها بار تناقض
در ! توان ناديده گرفت اما واقعيتها را نمي. انگيز، و پذيرش آن سخت باشد شگفت) خصوصاً مومنان(

  :كنم هاي قرآن اشاره مي گويي اينجا به چند نمونه از تناقض

   اولنمونه
  :گويد  سوره انعام مي54    آيه 

هر كس از شما كه از روي ناداني كار بدي كند، آنگاه توبه كند و نيكوكار شود، بداند كه خدا  …
  .آمرزنده و مهربان است] نسبت به او[

  :كند  سوره نحل نيز همين مضمون را تكرار مي119آيه 
ري زشت شوند، سپس توبه كنند و به اصالح پروردگار تو براي كساني كه از روي ناداني مرتكب كا

  .آيند، آمرزنده و مهربان است
  :داند  سوره نساء نيز با صراحت بيشتري، شرط قبولي توبه را جهل به گناه مي17آيه 

آنانند .  به ناداني كنند، سپس بزودي توبه كنند )گناه(توبه بر خدا فقط براي كساني است كه بدي ] قبول[
  ]...پذيرد شان را مي و توبه[گردد  ازميكه خدا بسويشان ب

اما . شود اند قبول نمي  طبق آيات فوق، توبه افرادي كه با علم به گناه بودن يك عمل، مرتكب آن شده
  :گويد  سوره نساء مي153آيه 

خواهند كه كتابي از آسمان بر آنان فرو آري، همانا از موسي بزرگتر از اين خواستند  اهل كتاب از تو مي
. ستمشان بگرفت] گستاخي و[خداي را آشكارا به ما نشان بده، پس صاعقه آنان را به سبب :  گفتندكه

] به خدايي[برايشان آمده بود ] معجزات[هاي روشن و آشكار  سپس گوساله را پس از آنكه نشانه
  ...از آن گناه درگذشتيم] پس از آنكه توبه كردند[گرفتند و ما 

و پس از آنكه حجت بر آنها (اسرائيل را ـ با آنكه عالمانه  د چگونه توبه بني   سؤال اين است كه خداون
 سوره نساء 17با مفاد آيه  مرتكب شرك شدند، قبول كرد و گناهشان را بخشيد؟ آيا اين ) تمام شده بود

  :عمران بنگريد  سوره آل86ـ89در تناقض نيست؟ اكنون به آيات 
هدايت كند؟ با آنكه شهادت  دادند كه اين  مانشان كافر شدند، چگونه خداوند، قومي را كه بعد از اي

كند؛ آنان  رسول، بر حق است و برايشان داليل روشن آمد و خداوند قوم ستمگر را هدايت نمي
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جاودانه ) جهنم(سزايشان اين است كه لعنت خدا و فرشتگان و مردم، همگي بر ايشان است؛ در آن 
يابند؛ مگر كساني كه پس از آن توبه كردند و  شود و نه مهلت مي بمانند، نه عذاب از آنها كم مي

  .درستكاري پيشه كردند كه خداوند آمرزنده مهربان است
برده و  برايشان آمده و به حقانيت رسول خدا پي) بينات(    طبق اين آيات، كساني كه داليل روشن 

نتظارشان است، مگر آنكه توبه كنند و راه اند، چنانچه دوباره كافر شوند، عذاب ابدي در ا ايمان آورده
يعني توبه چنين افرادي ـ كه عالمانه و آگاهانه از ايمان خود دست . درستكاري در پيش گيرند

 90حال به آيه ! ؟ باز هم تناقضي ديگر!شود اند ـ نيز مورد قبول واقع مي اند و دوباره كافر شده كشيده
  :نگاه كنيد) آل عمران(همين سوره 

ي كه پس از ايمان خود كافر شدند، سپس بر كفر خود افزودند، هرگز توبه آنها پذيرفته نخواهد كسان
  .شد، و آنان، خود گمراهانند

آمده و همين، مرا دچار سرگيجه كرده )  سوره آل عمران86ـ89(    اين آيه درست پس از آيات فوق 
) ا آنكه برايشان داليل روشن آمده،ب(مطابق آيات قبل، توبه كساني كه ايمان آورده و سپس . است
! شود ، توبه اين افراد هرگز پذيرفته نمي)90( اما مطابق اين آيه 1شود اند، قبول مي اره كافر شدهدوب

:  وجود ندارد و آن اين است كه86ـ89 قيدي وجود دارد كه در آيات 90ممكن است بگوييد در آيه 
ا تناقض رخ نداده است، چون موضوع دو آيه متفاوت بنابراين در اينج. »سپس بر كفر خود افزودند«

و در اين آيه از » ايمان آورده و سپس كافر شدند«: رود كه در آيات قبل، از كساني سخن مي. است
اما معناي . سخن به ميان آمده است» ايمان آورده و سپس كافر شدند و بر كفر خود افزودند«كساني كه 

اند،  خواهد به كساني كه پس از ايمان آوردن، دوباره كافر شده ميچنين توجيهي اين است كه خداوند 
برده و پشيمان شويد و توبه كنيد، توبه  اگر ميزان كفر شما ثابت بماند، چنانچه به اشتباه خود پي: بگويد

شود، اما اگر پس از كافر شدن، ميزان كفر شما ثابت نماند و چيزي بر آن افزوده شود،  شما پذيرفته مي
برده و پشيمان شويد و  يعني حتي اگر به اشتباه خود پي. ر هرگز اميد بازگشتي براي شما نيستديگ

اما اين، اوالً با عدل و رحمت ! شود؟ اي ندارد و توبه شما پذيرفته نمي هزار بار توبه كنيد، باز هم فايده
ن آيه ـ كه پيش از اين در آ.  سوره نساء است153خدا ناسازگار است و ثانياً در تناقض با مفاد آيه 

                                            
 - ايد  روي روا داشته  كه بر خويشتن زياده-اي بندگان من : بگو« : گويد  سورة زمر است كه مي54 و 53و اين البته منطقي و هماهنگ با آيات  1

 يگرو پيش از آنكه شما را عذاب در رسد و د. آمرزد، كه او آمرزنده مهربان است در حقيقت خدا همة گناهان را مي. د مشويداز رحمت خدا نومي
مطابق اين دو آيه، درِ توبه همواره باز است و هيچ گاه بسته » .به سوي پروردگارتان باز گرديد و تسليم او شويد[ توبه كنيد و]ياري نشويد، 

 ).نگامي كه مرگ فرا رسدمگر ه(شود  نمي
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اي را  اسرائيل، پس از آنكه دوباره كافر شدند و تعاليم موسي را ناديده گرفتند، مجسمه گوساله آمد ـ بني
ساخته و آن را پرستيدند، يعني نه تنها بر كفر خود افزودند، بلكه حتي از مرحله كفر باالتر رفته و 

 اما توبه آنها پذيرفته شد و خداوند   و گناه شدند،مشرك شدند، به عبارت ديگر مرتكب بزرگترين ظلم
ممكن است بگوييد . بنابراين توجيه فوق ناتوان از حل تناقضات مطرح شده است. گناهشان را بخشيد

  : سوره آل عمران91ابتدا متن آيه . كند  را روشن مي90، معناي آيه 91كه آيه 
زمين را پر از طال كنند و آن ] فراخناي[ند، اگر چه ا در حقيقت، كساني كه كافر شده و در حال كفر مرده

  … هرگز از هيچيك از آنان پذيرفته نخواهد شد، آنان را عذابي دردناك خواهد بود را نويد دهند،
 از عدم قبول توبه اين افراد 90شود كه آيه  قرار دهيم، معلوم مي) 90(   اگر اين آيه را در كنار آيه قبل 

اما اين . شود نه در زمان حيات، بنابراين تناقضي در اين آيات ديده نمي يد، گو پس از مرگ سخن مي
 ندارد و معناي آن 90 ربطي به آيه 91اوالً آيه . كند توجيه نيز نادرست است و مشكلي را حل نمي

خواهد بگويد كه قيامت، عرصه رشوه دادن و رشوه گرفتن نيست و  اين آيه مي. مستقل از آيه قبل است
تواند به او كمك كند، نه مال و  شود و هيچ چيزي نمي ه كافر از دنيا رود، دچار عذاب جهنم ميكسي ك

به عبارت ديگر در اين آيه، صحبت از اين نيست كه توبه كافران پس از ... ثروت، نه مقام نه فرزند و نه
كند  ة زمر تأكيد مي سور54آيه . معني است شود، زيرا توبه پس از مرگ بي شود يا نمي مرگ پذيرفته مي

كه اگر كسي مرگ را جلوي چشم خود ببيند و برايش يقين حاصل شود كه ديگر زنده نخواهد ماند و 
كند كه كافر باشد يا مؤمن  شود و فرقي نمي اش پذيرفته نمي آفرين تسليم كند، توبه بايد جان به جان

،  شود ت آخر عمر مورد قبول واقع نميدر لحظا) مؤمن يا كافر(گناهكار، پس در جايي كه توبه گناهكار 
اصوالً اگر توبه پس از مرگ، . شود، لغو است بيان اين واقعيت كه پس از مرگ، توبه كافر پذيرفته نمي

زيرا در قيامت، همه گناهكاران ! پذير باشد و مورد قبول واقع شود، بايد درب جهنم را تخته كرد امكان
شوند و با همه وجود خود، از خداوند طلب بخشايش  ن ميو كافران به معناي واقعي كلمه پشيما

   در اينكه موضوع آن عدم قبول توبه كفار در زمان حيات است،90از اينها گذشته، متن آيه ! كنند مي
توانست قبل از  شود، مي خواست بگويد كه توبه آنها پس از مرگ پذيرفته نمي صراحت دارد و اگر مي

را بياورد، نه اينكه از اين كار اجتناب كند و آيه ديگري در » پس از مرگ«، عبارت كوتاه »هرگز«واژه 
اين ! سه سطر بياورد تا ما از روي آن بفهميم كه مراد آيه قبل، عدم قبول توبه كفار پس از مرگ است

  !كار يعني لقمه را از پشت سر به دهان گذاشتن

  نمونه دوم
  :گويد  سوره نساء مي48    آيه 
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بخشد و جز آن را براي هر كه بخواهد   اين گناه را كه براي او شريك گيرند، نميهمانا خداوند
  …آمرزد مي

كند و در هر دو مورد منظور اين است كه اگر   همين سوره نيز عين اين مضمون را تكرار مي116    آيه 
رك شخص مشرك بدون توبه از دنيا برود، دخول در جهنم سرنوشت حتمي اوست، اما اگر شخص، مش

رود و ممكن است  نباشد و با گناهان ديگري بدون توبه از دنيا برود، هنوز اميد بخشش در حق او مي
به عبارت ديگر طبق اين آيات، بزرگترين گناه و . خدا از گناهان او بگذرد و او را به بهشت داخل كند

و اين تنها ) 13ن آيه الشرك لظلم عظيم ـ سوره لقما ان(بزرگترين ظلم، شريك قائل شدن براي خداست 
با )  سوره نساء116و همينطور آيه (اما اين آيه . گناهي است كه هرگز بدون توبه قابل بخشش نيست

داند و به  را بدون توبه غيرقابل بخشش مي …عمد و آياتي كه گناهان ديگري مانند كفر، نفاق، قتل
 و 161به عنوان مثال آيات . ر استدهد، در تناقض آشكا مرتكبين آنها وعده عذاب دائم در جهنم مي

گويند كه اگر كسي كافر  عمران صراحتاً مي  سوره آل91 سوره محمد و آيه 34 سوره بقره و آيه 162
شود و بدون توبه از دنيا برود، عذاب ابدي جهنم در انتظار اوست و هرگز مشمول مغفرت الهي قرار 

كند و ممكن است كسي كافر باشد اما مشرك  فرق مي» مشرك«با » كافر«توجه كنيد كه (گيرد  نمي
  :اينك آيات مورد نظر). نباشد

زمين را پر از طال كنند و آن ] فراخناي[اند، اگر چه  در حقيقت، كساني كه كافر شده و در حال كفر مرده
 نويد دهند، هرگز از هيچ يك از آنان پذيرفته نخواهد شد، آنان را عذابي دردناك است و] براي خود[را 

  )                      91آل عمران ـ آيه .  (ياوراني نخواهند داشت
كساني كه كافر شدند و در حال كفر مردند، لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آنان باد؛ در آن 

  .شود و نه مهلت يابند جاودانه بمانند، نه عذابشان كاسته مي) جهنم(
  )162 و 161بقره ـ ( 

يدند و مانع راه خدا شدند، سپس در حال كفر مردند، خدا هرگز از آنان در نخواهد   آنان كه كفر ورز
  )34محمد ـ . ( گذشت
كند كه هر كس مؤمني را به ناحق بكشد، مجازاتش آتش   سوره نساء نيز با صراحت بيان مي93    آيه 

  :ابدي جهنم است
 و خدا بر او خشم  دگار خواهد بود،كيفرش دوزخ است كه در آن مان و هر كس عمداً مؤمني را بكشد، 

  .كند و عذابي بزرگ برايش آماده ساخته است گيرد و لعنتش مي مي
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دهد و تأكيد  نيز وعده عذاب دائم در جهنم مي» مجرمين« سوره زخرف به 75 و 74    حتي آيات 
فهومي عام دارد و م» مجرم«دانيم كه  كند كه هيچ راه فرار و اميد نجاتي براي آنها وجود ندارد و مي مي
  :است» مشركين«در اين آيه فقط به معناي » مجرمين«توان گفت كه  نمي
  .يابد و آنها در آنجا نوميدند گمان مجرمان در عذاب جهنم ماندگارند؛ عذابشان تخفيف نمي بي

  .كند و در تمام موارد فوق به ياد داشته باشيد كه خداوند هرگز خلف وعده نمي

  نمونه سوم
  :گويد  سوره نساء مي78      آيه

اين از جانب خداست؛ و چون شري : گويند به آنان رسد، مي) پيشامد خوبي(و اگر خيري  …
همه از جانب : اين از جانب توست؛ بگو: گويند به ايشان رسد، مي) اي يا پيشامد بدي صدمه(

  …خداست
ها در برابر  گيري انسان ضعالعمل و مو قسمت اول آن عكس.     اين آيه از دو قسمت تشكيل شده است

كند و در قسمت دوم  را بيان مي) نعمت و محروميت، حوادث و پيشامدهاي خوب و بد(خير و شر 
قسمت اول از . خير و شر و نعمت و مصيبت و پيشامدهاي خوب و بد، همه از جانب خداست: گويد مي

  :سه جهت قابل تأمل است
و همينطور جمله بعد، موارد » اين از جانب خداست: گويند و اگر خيري به آنان رسد، مي«جمله . 1   

كنند كه يكي از آنها  گيري مي آدميان در برابر حوادث خير و شر صدها گونه موضع. نقض فراواني دارد
شتابزدگي و چشم بستن بر روي آنچه در عالم واقع . ممكن است همان باشد كه در اين آيه آمده است

  .شود ايي از اين دست ميه گويي گذرد، موجب كلي مي
  :به عنوان مثل بنگريد به آيات زير. اين بخش از آيه، با بسياري از آيات ديگر در تناقض است. 2   

 پروردگارش را ـ در حالي كه به سوي او بازگشت كننده است ـ  چون به انسان آسيبي رسد،)    الف
  .8سوره زمر ـ آيه . شود مشرك مي …،خواند و چون خداوند او را از جانب خود نعمتي عطا كند مي

من سزاوار آنم و گمان : بچشانيم، قطعاً خواهد گفت] به انسان[و اگر از جانب خود رحمتي  …)   ب
  .50سوره فصلت ـ آيه . ندارم رستاخيز برپا شود

  .51سوره فصلت ـ آيه . و چون انسان را نعمت بخشيم، روي برتابد و خود را كنار كشد)    ج
اين از : گويند و اگر شري به آنها رسد، مي«: گويد در اين آيه خداوند خطاب به پيامبر اسالم مي. 3   

اند كه هرگاه پيشامد بدي  هايي وجود داشته شايد در زمان پيامبر اسالم انسان» .است] پيامبر[جانب تو 
اي  يشان در اثر حادثهآمد و يا دست و پا الخلقه بدنيا مي مثالً فرزندشان ناقص(داد  برايشان رخ مي
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دادند  اين پيشامدها را به پيامبر نسبت مي) …شد و يا  ديد و يا همسرشان مرتكب خيانت مي آسيب مي
دانستند، اما آيا بعد از مرگ پيامبر ـ خصوصاً امروزه كه صدها سال از آن  و او را به نوعي مقصر مي

را عامل اصلي حوادث ناگوار زندگي خود گذرد ـ باز هم آدمياني وجود دارند كه پيامبر  زمان مي
بدانند؟ مگر اينكه بگوييم اين آيه فقط در مورد افراد خاصي در زمان حيات پيامبر نازل شده است و 

شود ـ چه جايي  اما چنين مضموني ـ كه پس از مرگ پيامبر سالبه به انتفاء موضوع مي. عموميت ندارد
ها و  ست همه جهانيان را تا روز قيامت هدايت كند و به سؤالكه قرار ا تواند در يك كتاب آسماني ـ مي

داشته باشد؟ اي كاش به جاي چنين آياتي ـ كه حجم قابل توجهي از  نيازهاي اساسي بشر پاسخ دهد ـ 
  .آمد اند ـ مسائلي مهمتر در قرآن مي قرآن را اشغال كرده

از جانب …و نعمتها و مصيبتها و  همه حوادث خوب و بد، «: گويد     و اما قسمت دوم آيه كه مي
آيند ـ در تناقض آشكار   سوره شوري ـ كه به ترتيب مي30 سوره نساء و آيه 79با آيه » خداست

  :است
  …هر خيري كه به تو رسد، از جانب خداست، و هر شري كه به تو رسد، از جانب خود  توست

  ...ايد ان كردهرسد، به سبب كارهايي است كه خودت و هر مصيبتي كه به شما مي
رسد، نتيجه اعمال و گناهان و خطاهاي       مطابق اين آيات، هر گونه شر و مصيبتي كه به انسان مي

 سوره نساء ـ كه در فوق آمد 79شود، زيرا در آيه  خود اوست و اين قانون حتي شامل پيامبران هم مي
اكنون به . رسد، از جانب خود توست هر شري كه به تو مي: گويد خداوند خطاب به پيامبر اسالم مي ـ 

  : سوره ص بنگريد41آيه 
  .شيطان مرا به رنج و عذاب افكنده است: و از بنده ما ايوب ياد كن آنگاه كه به پروردگارش گفت

درست باشد، ايوب پيامبر مرتكب دروغ )  سوره شوري30 سوره نساء و 79(    اگر مضمون آيات قبل 
آلود خودش  زيرا اگر رنج و عذابي به او رسيده، نتيجه اعمال خطا و گناه. شده است] به شيطان[و تهمت 

بيهوده به شيطان بيچاره تهمت : خدا هم بايد به او بگويد كه. بوده و نبايد آن را به شيطان نسبت دهد
اما خدايي كه من . نزن و به جاي آن به فكر جبران اعمال خطاي خودت باش تا مشكالتت حل شود

  :گويد ام، به ايوب مي هدر قرآن ديد
اي از  دسته] و...[اين آبي است براي شست و شو، و سرد براي آشاميدن: پايت را بر زمين بكوب

رجوع  )(44 و 42سوره ص ، آيات (» ...بزن] همسر خود را[هاي باريك به دست گير و با آن  چوب
  )كنيد به تفسير اين آيات در كتب تفسير
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هايي كه به آدميان  ها و مصيبت نشد كه از نظر قرآن علت و ريشه اصلي رنج    به هر حال بر من معلوم 
  .رسد چيست و از كجاست مي

  نمونه چھارم
  :كند  سوره شعرا، پاسخ قوم لوط به هشدارها و نصايح او را چنين بيان مي167    آيه 
  .دگان خواهي بودش برنداري، قطعاً از اخراج] از هشدارها و نصايح خود[اي لوط، اگر دست : گفتند

پس از آنكه در آيات قبل، هشدارها و نصايح لوط به قوم خودش را ( سوره اعراف نيز 82  در آيه 
  :گويد مي) كند بيان مي

آنان را از شهرتان بيرون كنيد، زيرا آنان كساني هستند كه به : ولي پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند
  .كنند پاكي تظاهر مي

كند كه پاسخ قوم لوط در برابر هشدارها و نصايح او جز اين نبود كه  ل نيز تكرار مي سوره نم56   آيه 
  :گويد  سوره عنكبوت مي29اما آيه . اش را تهديد به اخراج از شهر و ديار خود كردند او و خانواده

  .گويي عذاب خدا را بر ما بياور اگر راست مي: ولي پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند …
توان فرض كرد كه موارد ذكر شده در  در اينجا تناقض رخ نداده است، زيرا مي:  است بگوييد   ممكن

هاي مختلف  هاي مختلف است و قوم لوط در موارد مختلف، پاسخ ها و مكان آيات فوق مربوط به زمان
يسه كنيم، اما اگر در هر چهار مورد، آيات قبل و بعد را با دقت بخوانيم و با هم مقا. اند به او داده

العمل  زيرا در همه مواردي كه داستان لوط و عكس. كند خواهيم ديد كه اين پاسخ در اينجا صدق نمي
ما هم آنها را عذاب كرديم و باراني مرگبار بر سر آنها : گويد كند، بالفاصله مي قوم او را بيان مي

اً قوم لوط چهار بار گرفتار مسلم. فروريختيم و خانواده لوط ـ به جز همسر پيرش ـ را نجات داديم
خواهد داستان لوط را بصورتي كلي و خالصه بيان  پس در هر چهار مورد قرآن مي. عذاب الهي نشد

  .بنابراين براي حل تناقض بايد فكر ديگري كرد. كند، نه چهار سكانس مختلف از يك داستان طوالني

  نمونه پنجم
  :گويد  سوره قمر مي20 و 19    عذاب قوم عاد چگونه بود؟ آيات 

كند،  مردم را از جا مي] كه[ما در يك روز نحس، بر سر آنان به طور پيوسته، طوفاني سخت فرستاديم؛ 
  .كن شده بودند هاي نخلي بودند كه ريشه گويي تنه

  :كند شدت طوفان را چنين توصيف مي) 24 تا 21در ادامه آيات ( سوره احقاف 25همچنين آيه 
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هايشان  پس از طوفان چنان شد كه جز خانه. كند  را به دستور پروردگارش نابود ميهمه چيز] طوفان[
  …شد چيزي ديده نمي

كرد، در يك روز بر  كند و همه چيز را نابود مي    طبق اين آيات، طوفان سختي كه مردم را از جا مي
ان همه مردند و فقط اي كه پس از آن طوف عام كرد، به گونه سر قوم عاد فرستاده شد و آنها را قتل

  :گويد  سوره فصلت مي16اما آيه . هاي آنها باقي ماند خانه
  …  ما در روزهايي نحس بر سر آنان طوفاني سخت فرستاديم

  :گويند  سوره حاقّه مي7 و 6و آيات 
آن را هفت شب و هشت ] كه خدا[عاد، به وسيله تندبادي توفنده و سركش هالك شدند؛ ] قوم[و اما 

  .. بر آنان فرستادروز پياپي
 و دي گوي سوره قمر فقط از آغاز طوفان سخن م19 هي كه آدييممكن است بگو.     تناقض آشكار است

 سازگار هي با ظاهر آهي توجنياما ا.  روز اتفاق افتادكي كه كل حادثه در ستي نني آن لزوما ايمعنا
 ديي است بگومكنباز م. ه نكرده اند ترجمني را چنهي آزي از مترجمان برجسته قرآن نچكدامي و هستين

) روز (وميآمده است و اگر آن را به واژه )  ادامه داراي وستهي پيبه معنا( صفت مستمر يكه در متن عرب
 ني و ادي گويسخن م)  ادامه داراي وستهيروز پ( مستمر ومي از هي كه آمي رسي مجهي نتني به اميبرگردان

چند روز ) 2 است، و ي با چند روز معمولر كه طول آن برابيوزر) 1:  داشته باشدي تواند دو معنيم
كه مستمر (  مدعا ني اي براي محكملياما اوال دل.  شوديو در هر دو صورت تناقض رفع م. يمتوال

مستمر را وصف طوفان ) زانيدر الم (يي مانند عالمه طباطباي و مفسران بزرگميندار)  استوميصفت 
 ومي اي مبنا ترجمه كرده اند و ثانني را بر همهي آزين) مانند فوالدوند(ته دانسته اند و مترجمان برجس

 يلي دلچي مذكور در باال را با هي ندارد و دو معناي محصلياصوال معنا)  ادامه داراي وستهيروز پ(مستمر 
  خداوند به مدت هشت روزايآ( اول با عقل ناسازگار است يمعنا.  عبارت نسبت دادني توان به اينم

 را برهم زد تا قوم عاد را ي بازداشت و نظم منظومه شمسدي به دور خورشكت را از حرنيكره زم
 مستمر ومياصوال اگر منظور خداوند از عبارت ( خالف قواعد لغت عرب است يو دوم) مجازات كند؟

  ست؟ي نكتري تر و به فصاحت و بالغت نزدحي صحامي استفاده از واژه اايچند روز است، آ
 سوره احقاف از طرفي 25آيه . خورد هاي ديگري نيز به چشم مي ا در اينجا مشكالت و تناقض   ام
و البته اگر قرار باشد كه عذاب الهي (كرد  شدت طوفان به حدي بود كه همه چيز را نابود مي: گويد مي

ر زيرا در غيراينصورت، مردمي كه د. بصورت طوفان نازل شود، طبيعي است كه چنين خواهد بود
و از طرفي ) غرض از سوي خداوند برند و اين يعني نقض اند، جان سالم بدر مي هايشان پناه گرفته خانه
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اوالً چطور ممكن است طوفاني كه . هاي مردم برجا بود پس از پايان طوفان، خانه: گويد مي) در ادامه(
 زيمردم  جزو همه چ يهاي مردم عاد نشود؟ مگر خانه ها  حريف خانه كند، همه چيز را نابود مي

 سوره 25بنا به آيه (روز  نبودند؟ آيا اين تناقض نيست؟ چطور ممكن است چنين طوفاني، يك شبانه
ها  بطور پيوسته و مداوم بوزد و در پايان، خانه)  سوره حاقّه7بنا به آيه (روز  و يا هفت شبانه) احقاف

ها سالم مانده باشند، مردمي هم كه در   خانه اگرسالم بمانند؟ ثانياً)  اگر از سنگ و سخره باشنديحت(
 كشنده بود و ماندن ي گازي طوفان مذكور حاوديي؟ ممكن است بگو!مانند اند سالم مي آنها پناه گرفته

 خواست  قوم عاد را با گاز خفه كند چه ياما اگر خدا م.  توانست آنها را نجات دهديدر خانه نم
 گناه را از جا كنده و نابود ي بواناتي و درختان و حاهانيجمله گز از ي بود كه همه چي به طوفانيازين

 ي مجازات آنها كافي انسان كشنده باشد براي كه فقط براي گازي حاوي طوفان معمولاي باد كيكند؟ 
 الزم بود اي آنكهي وجود دارد و آن ايزي مورد بحث نكته پرسش برانگاتي گذشته، در آنهاياز ا. بود

 وستهيهفت شبانه روز به طور پ)  شده استفي توصاتي آني كه در اي قدرت و شدتبا (رطوفان مذكو
  بوزد تا قوم عاد را تارومار كند؟   

   ششمنمونه
  :گويد  سوره زمر مي62    آيه 

  …  خدا خالق همه چيز است
  :كند معرفي مي» ها بهترين خالق« سوره صافات، خداوند را 125 آيه اما

  گذاريد؟ ها را وامي  و بهترين خالقپرستيد   آيا بعل را مي
در جهان : زيرا طبق آيه اول، خالق همه چيز، خداست و به عبارت بهتر.    باز هم تناقض آشكار است

به غير از خدا هم موجوداتي هستند كه چيزهايي خلق : گويد فقط يك خالق وجود دارد، اما آيه دوم مي
خالق همه چيز،  «زارهكند و اين با گ ر است و بهتر عمل ميكنند، ولي خدا در خلق كردن، از آنها برت مي

. يك بمب اتمي را در نظر بگيريد. در اينجا يك نكته ديگر نيز قابل تأمل است. تناقض دارد» خداست
خدا : گويد كه مي( سوره زمر 62است، مطابق آيه » چيز= شيئي «از آنجا كه اين بمب، باالخره يك 

تواند   چه معناي معقولي ميخناما اين س. ن، خداست نه سازندگان آنخالق آ) خالق همه چيز است
توان در نظر گرفت كه مطابق آن، خدا خالق بمب  چه معنايي مي» خلق كردن«داشته باشد؟ براي واژه 

در نظر بگيريد، خواهيد ديد كه مطابق آن، يكي » خلق كردن«اتمي است نه انسان؟ هر معنايي كه براي 
  .شود  بحث دچار مشكل مياز دو آيه مورد
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   ھفتمنمونه
  : سوره بقره است134    يكي از آيات بسيار زيبا و پر معناي قرآن، آيه 

كنيد، از آن شماست؛   جماعت را روزگار سپري شد، آنچه آنها كردند، از آن آنهاست و آنچه شما ميآن
  .دهند و شما را به خاطر اعمال آنها مورد سؤال و مؤاخذه قرار نمي

اند     مطابق اين آيه، هر كس مسئول اعمال خودش است نه اعمالي كه گذشتگان يا ديگران انجام داده 
اما خود قرآن به اين . اي است عقلي، اخالقي و وجداني كه جاي هيچ چون و چرايي ندارد و اين قاعده

ـ مخالفان خود را به ها  ماند و در بسياري از موارد ـ خصوصاً در برخورد با يهودي قاعده پايبند نمي
 سوره بقره 87آيه . دهد اند مورد سرزنش و مالمت قرار مي خاطر اعمالي كه گذشتگانشان مرتكب شده

  :گويد خطاب به يهوديان مي
را داديم و پس از او پيامبران را پشت سر هم فرستاديم و به ] تورات[ همانا به موسي كتاب و

هرگاه پيامبري ] پس چرا[القدس تأييد كرديم،  و او را با روحهاي آشكار بخشيديم  مريم معجزه بن عيسي
 و گروهي را يدچيزي را كه خوشايند شما نبود برايتان آورد، كبر ورزيدند و گروهي را دروغگو خواند

  كشتيد؟
  :گويد  سوره بقره نيز مي91 آيه
] پيامبر[ما به آنچه بر   :گويند  به آنچه خدا نازل كرده ايمان بياوريد، مي : چون به آنان گفته شودو

اگر مؤمن بوديد، پس چرا پيش : بگو. كنند انكار مي... آوريم، و غير آن را خودمان نازل شده ايمان مي
  كشتيد؟ از اين، پيامبران خدا را مي

  :گويد عمران نيز مي  سوره آل183 آيه
ا با آنچه گفتيد، براي شما  پيامبراني بودند كه داليل آشكار ر  قطعاً پيش از من، :بگو] به آنان […

  گوييد، پس چرا آنان را كشتيد؟ اگر راست مي. آوردند
  :گويد  سوره اسراء نيز علت عدم ارائه معجزه از طرف خدا و براي مخاطبان پيامبر اسالم را مي59 آيه
، آنها باز نداشت جز اينكه پيشينيان] براي شما امت پيامبر اسالم[ما را از فرستادن معجزات ] چيزي [و

روشنگر بود، ولي به آن ] اي پديده[به ثمود ماده شتر داديم كه ] به عنوان مثال[را به دروغ گرفتند، و 
  …ستم كردند

هاي دور براي هر اُمتي كه  دهد كه در گذشته     يعني خداوند به اين دليل به پيامبر اسالم معجزه نمي
به عبارت ديگر اُمت پيامبر . و آن را تكذيب كردندمعجزه فرستاد، آن اُمت قدر آن معجزه را ندانستند 

  !را بخورد …بايد چوب گناهان قوم نوح و ثمود و عاد و
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   ھشتمنمونه
  :گويد  سوره بقره مي286    آيه 
 …پروردگارا] كنند كه مؤمنان دعا مي... [كند اش تكليف نمي  هيچ كس را جز به اندازه تواناييخداوند

 از ما تكليف گران نهادي، بر ما تكليف گران منه، و آنچه را كه طاقت آن آنگونه كه بر امتهاي پيش
  …نداريم، بر ما تكليف مكن

شود كه خداوند بندگان را مافوق  زيرا در صدر آيه ادعا مي.     صدر و ذيل آيه آشكارا متناقضند
شين تكاليفي مقرر كرده شود كه خداوند براي امتهاي پي كند، اما در ادامه اعتراف مي طاقتشان تكليف نمي

 از جانب خداوند لذااگر تكليف ما اليطاق قبيح و . شان بيشتر بوده است كه از حد طاقت و توانايي
تواند داشته  چه معنايي مي» پروردگارا آنچه را كه طاقت نداريم، بر ما تكليف مكن«محال است، دعاي 

؟ ممكن است بگوييد در دعاهايي كه پس !مكنخدايا بر ما ظلم : باشد؟ اين مانند آن است كه دعا كنيم
 از سختيها، مشكالت و مصائبي سخناز صدر آيه آمده است، سخن از تكليف فوق طاقت نيست، بلكه 

اما در اين . است كه ممكن است گريبانگير مؤمنان شود و تحمل آنها بر مؤمنان دشوار يا ناممكن آيد
  . و اين خالف قواعد فصاحت و بالغت استشوند، ربط مي صورت صدر و ذيل آيه كامالً بي

   نھمنمونه
دهند كه در قيامت و در محكمة عدل الهي به كسي ظلم      بسياري از آيات قران به ما اطمينان مي

  :گويد  سورة آل عمران مي182آيه . شود نمي
  كند هرگز نسبت به بندگان خود ستم نمي[ در روز قيامت ]خداوند

 سوره زمر 70آية .  سورة فصلت نيز تكرار شده است46 سورة انفال و آية 51    اين مضمون در آية 
  :كند كه نيز تأكيد مي

  بيند آنچه انجام داده است را بطور كامل مي[ نتيجه ] هر كس [ در روز قيامت]
و اين مضمون در آيه » .كند  خدا هرگز اجر نيكوكاران را ضايع نمي«: گويد  سورة هود مي115    آيه 

  :گويد  سوره نساء با صراحت بيشتري سخن مي40آية . سورة آل عمران نيز تكرار شده است 195
به [ و از كسي سر بزند، در روز قيامت ] اي باشد كند و اگر حسنه اي نيز ستم نمي  به اندازه ذرهخداوند

  .دهد آن دو چندان پاداش مي
  :گويند  سورة زلزال نيز سخن آخر را مي8 و 7  آيات و
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بيند؛  و هر كس همسنگ  آن را مي[ پاداشِ ] اي عمل خير انجام داده باشد  ركس همسنگ ذره پس ه
  بيند آن را مي[ كيفر] اي عمل ناشايست انجام داده باشد،  ذره

هر عمل خوبي انجام داده باشد، پاداش آن ) چه مومن و چه كافر يا مشرك(    تا اينجا گويي هر كس 
توجه كنيد كه در آيات فوق قيد و شرطي نيامده است و اين البته (رد را در قيامت دريافت خواهد ك
 در قرآن وجود زآيات ديگري ني. شود اما داستان به اينجا ختم نمي). كند همان است كه عدل اقتضا مي

  :گويد مي) مومن (  سورة غافر 40آية . كند دارد كه همة آيات قبلي را نقض مي
شود و هركس عمل صالحي انجام  د گناهي كه كرده است مجازات ميكند، همانن) گناه (  كس بدي هر

  شود   دهد، زن باشد يا مرد ، در صورتي كه مومن باشد، به بهشت وارد مي
آيد، حكم الهي عام و كلي  جايي كه سخن از مجازات و عذاب دادن به ميان مي!     خوب دقت كنيد

بيند ؛ اما جايي كه سخن از  ازات آن را ميمج) چه مومن و چه كافر(است و هركس كار بدي كند 
يعني كفار و مشركين و ملحدين . شود اضافه مي» به شرطي كه مومن باشد« آيد، قيد  پاداش به ميان مي

عالوه بر اين، بسياري ! بينند  فايده است و در آخرت پاداشي نمي دهند، بي هرچه اعمال صالح انجام مي
 سورة 217آيه . آورند اعمال كافران و مشركان به ميان مي)  شدننابود(از آيات قرآن سخن از حبط 

  :گويد بقره مي
برگردد و كافر از دنيا برود، اعمالش در دنيا و آخرت ضايع ) اسالم (  هر كسي از شما از دين خود …

  ماند  و باطل گرديده و اهل جهنم خواهد بود و در آن جاودانه مي
ايم نابود  از آن انجام داده) و يا حتي پس(همه كارهاي خوبي كه پيش شود كه      يعني ارتداد باعث مي

  .نتيجه بماند شود و بي
  :گويد  سورة ابراهيم نيز مي18    آيه 
اند، همچون خاكستري است كه در روز طوفاني،   اعمال كساني كه به پروردگارشان كفر ورزيدهداستان

  …يزي در دست ندارنداند، چ باد بر آن بوزد، كه از آنچه بدست آورده
    مطابق اين آيه اعمال نيك كافران مانند خاكستري كه درمعرض بادِ تند قرار گرفته باشد، نابود 

 سوره انعام ، حتي شك كردن را هم موجب 88آيه . رساند شود و در روز قيامت سودي به آنها نمي مي
  :داند ضايع شدن اعمال نيك مي

  سازد آنها را نابود مي[ نيك  ] اعمال[  شك بورزند،  خداونداگر
باعث حبط اعمال  …كنند كه ارتداد و كفر و شرك و     دهها آية ديگر در قرآن با صراحت اعالم مي

/ 2توبه، / 17محمد و  / 9 و 28 و 32احزاب ، / 19اعراف ،  / 147مائده ،  / 5مانند آيه (شود  مي
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 آمد، نقض تدا سازگار نيست، آياتي را كه در ابو اين عالوه بر آنكه با عدل و رحمت الهي) حجرات 
  .كند مي

 سوره 40ديديم كه آية . شود هاي قرآن در موضوع معاد و قيامت به اينجا ختم نمي گويي     اما تناقض
 27و اين مدعا در آية » يابد كند، جز به مثل آن كيفر نمي) گناه(هر كه بدي «: گفت مي) مؤمن(غافر 

 را نيز در چند دهاما خداي محمد همين وع.  سوره انعام نيز تكرار شده است160سورة يونس و آية 
  :گويند مي) خطاب به پيامبر( سورة اسراء 75 تا 73آيات . كند جاي ديگر فراموش مي

ايم گمراه كنند تا غير آن را بر ما ببندي و   چيزي نمانده بود كه تو را از آنچه به سوي تو وحي كردهو
داشتيم ، قطعاً نزديك بود كمي به   ا به دوستيِ خود بگيرند؛ و اگر تو را استوار نميدر آن صورت تو ر

[ پس از ] و دو برابر [ دنيا ]زندگي [ سوي آنان متمايل شوي؛ در آن صورت ، حتماً تو را دو برابر در
  يافتي چشانديم و آنگاه در برابر ما براي خود ياوري نمي مي[ عذاب ] مرگ 

. شود عذاب مي» دو برابر« پيامبر كمي به كفار يا مشركين متمايل شود، در دنيا و آخرت      يعني اگر
  :گويد  مي) خطاب به همسران پيامبر( سورة احزاب هم 30 آية
 همسران پيامبر ، هركس از شما كار زشت آشكاري كند، عذابش دو چندان خواهد بود و اين بر خدا اي

  .همواره آسان است
اما از اينها ! هاي خود را فراموش كند و عدالت را زير پا بگذارد  ا آسان است كه وعده    يعني بر خد

 سورة مائده بنگريد؛ حواريون به 115 تا 112به آيات . تر، داستان حواريون عيسي است انگيز شگفت
واست  از خدا درخنيزعيسي . اي براي ما بفرستد از خدايت بخواه تا از آسمان مائده: گويند عيسي مي

  :گويد كند و خدا در پاسخ مي مائده آسماني مي
كنم  فرستم؛ ولي هر كه از شما پس از آن كافر شود، چنان عذابش مي  من آن مائده را براي شما مي … 

  كه هيچ يك از مردم جهان را آن چنان عذاب نكرده باشم
شد؟ آيا كافرشدنِ حواريون با گناه با» متناسب«و يا » مثل«    ولي مگر قرار نبود كه عذاب الهي، 

ها و  هاي فرعون از جنايت) هاي خدا و تمام شدن حجت بر آنها باشد حتي اگر پس از ديدن نشانه(
 و بزرگتر) در صورت كافر شدن(ها بدتر است؟ آيا گناه حواريون  ها و هيتلرها و استالين چنگيز

   افغانستان است؟هاي صدام در ايران و عراق، و طالبان در تر از جنايت وحشتناك
كارهاي خوب شما، كارهاي بدتان را «: گويد   سورة هود مي114آية . يابد     تناقض باز هم ادامه مي

شود كه اعمال بدي  اعمال نيك ما در اين دنيا باعث مي) حداقل بعضي از(مطابق اين آيه . »كند نابود مي
اين مضمون در آيات . رند محاسبه قرار نگيايم، نابود شوند و در قيامت مورد كه درگذشته انجام داده
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بقره؛  / 271عنكبوت ؛  / 7فتح؛ / 5مانند آيه . ( متعددي از قرآن  و با تعابير مختلف تكرار شده است
و اين نيز با آياتي كه در ابتداي اين بحث آمد، در )  ؛ تغابن 12 و 65نساء ؛  / 31آل عمران ؛  / 195

  .تناقض است
كتاب به اسالم ايمان بياورند و تقوا پيشه كنند،   سورة مائده اگر اهل65كه مطابق آية     و باالخره اين
شان تبديل به   سوره فرقان ، گناهان قبلي70شود و حتي مطابق آية  شان بخشيده مي همة گناهان قبلي

 برگردد، هركس از اسالم) مدكه پيش از اين آ( سورة بقره 217شود، اما مطابق آيه  مي) كار نيك(حسنه 
   آيا اين است عدلِ الهي ؟ !شود نتيجه مي است، نابود و بي تمام اعمال نيكويي كه پيش از آن انجام داده
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  جست و جوي بي نتيجه
  

  :گويد  سورة انعام مي11آية 
در زمين بگرديد، آنگاه : بگو«: يعني» . االرض ثم انظروا كيف كان عاقبت المكذبين قل سيروا في«

  ».كنندگان چگونه بوده است بنگريد كه فرجام تكذيب
است ـ خداوند مردم را       در اين آيه ـ كه عيناً و يا مضموناً بيش از سي بار در قرآن تكرار شده 

زيرا جستجو در زمين و گردش در اقطار عالم، به هيچ وجه . كند دعوت به كاري لغو و بيهوده مي
باور . داشته باشد … كافران، مشركان و ملحدان و  اي روشن و قطعي در مورد عاقبت تواند نتيجه نمي
 كه به _سفر كنيد و زندگي مردم آن كشورها را به اروپا و استراليا و نيوزيلند و كانادا و ژاپن ! كنيد؟ نمي

 با زندگي مردم عراق، پاكستان، ليبي، مصر، افغانستان، هند، سودان و _اعتقاد مسلمانان كافر و فاسقند 
كنيد،  در همان شهر و دياري كه زندگي مي! اي رسيديد، به ما هم بگوييد اگر به نتيجه. مقايسه كنيد …

پذير  البته اگر تشخيص قطعي مؤمن و كافر امكان(فران را مقايسه كنيد زندگي و مرگ مؤمنان و كا
شود؟ كاوش  ، عايدتان مي اي بيان كرد كدام نتيجة روشن و قطعي كه بتوان آن را به صورت قاعده!) باشد

تنها چيزي كه در اين . رساند اي روشن در اين مورد نمي در تاريخ ملل و اقوام گذشته نيز ما را به نتيجه
پادشاه و رعيت، مؤمن و كافر، (آيد، كشف اين واقعيت است كه همة آدميان  جستجوها بدست مي

پيداست كه رسيدن به چنين . روزي بايد تسليم مرگ شوند، همين و بس)  …مسلمان و غيرمسلمان و 
داستانهاي قرآن در . نيست) تاريخ و جغرافيا(اي به هيچ وجه مستلزم گردش در زمين و زمان  نتيجه

مورد نزول عذاب الهي بر كافران و ملحدان و مشركان نيز در جستجوهاي زميني و زماني مؤيدي قطعي 
شناسي به عنوان مثال، معلوم شود كه فالن شهر يا روستا در  هاي باستان ممكن است در كاوش. يابد نمي

شود كه آيا مردم آن ديار اهل كفر  لوم نمياما هرگز مع. اي سهمگين به زير خاك فرو رفته است اثر زلزله
هايي مؤمن و نيكوكار و يا تركيبي از هر دو؛ و آيا اين زلزله  اند، يا انسان و شرك و فسق و فجور بوده

مانند سيل (فراموش نكنيم كه حوادث و فجايع طبيعي . اي طبيعي عذابي الهي بوده است يا صرفاً حادثه
 اقوام و ملل از هر دين و   تاريخ و در همة مناطق زمين و براي همةدر تمام طول) و طوفان و زلزله

بنابراين براي . سوزاند دهد و در همة موارد نيز تر و خشك را با هم مي مذهب و آييني رخ داده و مي
اي روشن و قطعي در مورد سرنوشت كافران و مشركان و مخالفان پيامبران راهي وجود  رسيدن به نتيجه
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براي يافتن پاسخ اين سؤال، ) تاريخ و جغرافيا(يه به گردش و سير و سفر در زمين و زمان ندارد و توص
 .حواله كردن به ناكجاآباد است
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  داستانھای باورنکردنی قرآن
  

در اينجا به چند   . كنند اند كه ساختگي بودنِ خود را آشكار مي اي آمده ها بگونه در قرآن بعضي داستان
  :كنم ها اشاره مي  نمونه از اين داستان

  اي از يھوديان داستان بوزينه شدن عده . ١
در روز شنبه مرتكب نافرماني ) السبت اصحاب (اي از يهوديان  در آياتي از قرآن آمده است كه عده

 سورة 66 و 65آيات . شدند و خداوند هم آنان را تبديل به بوزينه كرد، تا عبرتي براي ديگران شود
  :كنند بقره به اين ماجرا اشاره مي

كردند نيك شناختيد، ) سرپيچي (تجاوز ] از فرمان خدا[را كه در روز شنبه ] يهوديان[كساني از شما 
پس ] هاي نسل[را براي حاضران و ] عقوبت[بوزينگاني طرد شده باشيد؛ و ما آن : ن را گفتيمپس ايشا

  از آن، عبرتي، و براي پرهيزكاران پندي قرار داديم
شود  از متن اين آيات معلوم نمي.  سورة اعراف نيز به اين موضوع اشاره شده است163-166در آيات 

 همة مفسران شيعه و   مرتكب چه گناهي شده بودند، ولي تقريباًبرگشته در روز شنبه كه آن يهوديان بخت
اند كه  اند و گفته سني با استناد به رواياتي از پيامبر و امامان، گناه آنها را ماهيگيري در روز شنبه دانسته

بنا به (الهي را مورد تمسخر قرار داده بودند  آنها با روشي خاص در روز شنبه ماهي گرفته و حكم 
  :آيد در اينجا دو سئوال پيش مي). ماهيگيري در روز شنبه براي يهوديان حرام شده بود اتي، رواي
 ستمگران و متجاوزان به  اگر چنين است، پس چرا خداوند در طول تاريخ، اين همه جنايتكاران،_1,1

ظالمان و تا عبرتي براي ) كند و نمي(جان و مال و ناموسِ مردم بيگناه را تبديل به بوزينه نكرده 
كه عالمانه و عامدانه و به قصد تمسخر ) حتي با اين فرض(اي يهودي  جنايتكارانِ ديگر شود؟ آيا عده

اند بايد به بوزينه تبديل شوند تا ديگران متوجه شوند كه  احكام الهي در روز شنبه ماهي گرفته و خورده
گرفت، آنگاه پادشاهان و فرمانروايان در روز شنبه نبايد ماهي خورد و احكام الهي را نبايد به تمسخر 

 تاريخ بشر را سياه   كه چهرة_ديكتاتور و مستبد، و جالدان و جنايتكاران و متجاوزان به حقوق مردم 
   از چنين مجازاتي مصون بمانند؟_اند  كرده
زينه ها ساختگي نيستند، چرا خداوند در روزگار ما هيچ گناهكاري را تبديل به بو اگر اين داستان_1,2
» مسخ باطنيِ «كند تا عبرتي براي ديگران شود؟ الزم به ذكر است كه در اين آيات، سخن از  نمي

توان گفت كه منظور اصليِ آيات مورد بحث، تبديل شدنِ باطنِ گناهكاران  گناهكاران نيست، يعني نمي
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تواند   نيست، نميزيرا چنين مسخي به دليل اينكه در نظر مردم قابل رؤيت و تشخيص. به بوزينه است
  .موجب عبرت كسي شود

  داستان اصحاب فيل. ٢
  : فيل آمده است اي ناقص در سورة اين داستان بگونه

فيل سواران چه كرد؟ آيا نيرنگشان را بر باد نداد؟ و بر سر آنها ] سپاه [مگر نديدي كه پروردگارت با 
آنان ] سرانجام، خدا[افكندند، و  سفت ميهايي از گِل  دسته دسته پرندگاني فرستاد، كه بر سر آنان سنگ

  ) 1-5آيات : سورة فيل(را مانند كاهِ جويده شده گردانيد 
در همة تفاسير قرآن داستان بدين گونه نقل شده است كه حدود چهل سال پيش از بعثت محمد، پادشاه 

خانة (بود كردن كعبه براي نا) به فرماندهي ابرهه (هاي جنگي بود  حبشه سپاه عظيمي را كه مجهز به فيل
وقتي سپاه ابرهه به نزديكي مكه رسيد، خداوند به پرندگان دستور داد تا هر . به سوي مكه فرستاد) خدا

ها پرنده باالي سر سربازان ابرهه  ناگهان ميليون. يك سنگي به منقار گرفته و بر سر سپاه ابرهه بريزند
. ه همة آنها زير سنگبارانِ پرندگان نابود شدندها بر سر سربازان ريخت و بدينوسيل ظاهر شد و سنگ

  :آيد در اينجا نيز دو سئوال پيش مي. بدين طريق خداوند خانة خود را از ويران شدن نجات داد
هاي بزرگ قبائل معروف  يك بتكدة مركزي بود كه بت) پيش از بعثت(خانة كعبه در آن زمان _2,1

. ها بود، نه خانة خدا   بت  در عمل مركز شرك و خانةبه عبارت ديگر، كعبه. عرب در آن قرار داشت
دهد، ولي وقتي  العملي نشان نمي  هيچ عكس شود، اش تبديل به بتكده مي چگونه است كه خدا وقتي خانه

شود؟ آيا خداي محمد نسبت به در و ديوار و سنگ و  خواهند آن را خراب كنند، چنين خشمگين مي مي
، ولي برايش اهميتي نداشت كه اين خانه مركز كفر و شرك و فساد چوبِ ساختمان كعبه حساس بود

گذشت سكوت كرد اما وقتي  اش مي خانه شدنِ خانه ها از بت شده است، براي همين با آنكه قرن
  خواستند آن را خراب كنند، ديگر طاقت نياورد؟

 گسترش قلمرو خود به  در طول تاريخ، پادشاهان و سالطين ديكتاتور و متجاوز هزاران بار براي_2,2
 انسان  هاي خونين و وحشتناك به راه انداختند، و صدها ميليون شهرها و كشورها حمله كردند و جنگ

گناه را از دم تيغ گذراندند و به زنان و دختران تجاوز كردند و همه جا را به آتش كشيدند و مرتكب  بي
 محمد در چنين مواقعي با متجاوزان و ي خداچرا. لرزاند جناياتي شدند كه شنيدن آن پشت آدمي را مي

 آيا ريخته شدن خون ميليونها انسان پير و جوان، و مورد  كند؟ جنياتكارانِ ديگر چنين برخوردي نمي
  تجاوز قرار گرفتن زنان و دختران پاك و بي گناه برايش مهم نيست؟



 3

اميه و -بر و در دوران خلفاي بني اينها گذشته مطابق منابع تاريخيِ خود مسلمانان، پس از مرگ پياماز
كعبه چندين بار به دست حاكمان و يا شورشيان تخريب و تاكنون چندين بار نيز در  -عباس خانه بني

در اين موارد چه . اثر سيل و زلزله و حوادث طبيعي ديگر فرو ريخته و دوباره بازسازي شده است
 -ها كه با منجنيق خانه-توان گفت؟ چرا خداوند همان باليي را كه بر سر سپاه ابرهه آورد بر سر آن-مي

كعبه را هدف قرار داده و ويران كردند، نياورد؟ پرسش در مورد حوادث طبيعي كه موجب تخريب كعبه 
  كند؟- ميبخودش را به دست خودش خرا -آيا خداوند خانه: تر است-شدند، جدي

  ان طوفان نوحداست. ٣
اين پيامبرالهي . هاي ديگر آمده است  سورة هود و آيات متفرقه در سوره25-48 نوح در آيات داستان

كند و به مدت نهصد و پنجاه سال به تالش خود براي  اي از زمين پهناور خدا ادعاي نبوت مي در گوشه
 از مردم به قليلي سال فقط عدة ، اما پس از اين همه)عنكبوت سورة14آية (دهد  هدايت مردم ادامه مي

دهد كه ديگر جز همان عدة قليلي  آنگاه خداوند به او خبر مي).  سورة هود 40آية (آورند  او ايمان مي
 كسي به تو ايمان نخواهد آورد، پس با كمك مومنان يك كشتي بزرگ  اند، كه پيش از اين ايمان آورده

سورة ( جفت با خود به درون كشتي ببر يكر نوع حيواني بساز و همراه با آنها سوار بر آن شو و از ه
آيد، نوح و يارانش سوار كشتي شده و نجات  هنگامي كه طوفان و سيل عظيم مي). 36-40آيات . هود
  :چند سئوال. شوند يابند، ولي بقية مردم همگي غرق مي مي

 كشتي ببرد؟ تنها توجيهي  چرا نوح بايد از هر نوع حيوان، يك جفت نر و ماده با خود به درون_3,1
توان براي اين كار داد اين است كه قرار بر اين بود طوفان و سيل سراسر عالم را گرفته و همة  كه مي

آنگاه براي اينكه نسل جانوران منقرض نشود، از هر نوع يك جفت نر . آدميان و جانوران را نابود كند
  و البته همه(انند دوباره توليد مثل كرده و تكثير يابند يافتند تا پس از آن بتو بايستي نجات مي و ماده مي

اما چرا عذاب الهي بايد ). اند  مفسران بزرگ نيز با استناد به روايات پيامبر و امامان همين را گفته
اند و نيز  گناهي كه سوار كشتي نشده اي نازل شود كه سراسر عالم را فرا گيرد و شامل حيوانات بي بگونه
  اند؟ هاي ديگر چه گناهي كرده ديگر در سراسر جهان شود؟ حيوانات و انسانهاي  انسان

آوري كند؟ اين  نوح چگونه توانسته است صدها هزار گونه از حيوانات در سراسر جهان را جمع_3,2
  اند تا طوفان و سيل فروكش كند؟ تعداد از حيوانات چگونه در كشتي جاي گرفته و در كنار هم مانده

) و خيلي زود( كفر و فساد دوباره  آن چه شد؟ لي از نزول چنين عذابي چه بود و نتيجة  هدف اص_3,3
  !به ميان مردم بازگشت
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اند، داستاني است كه بارها در قرآن تكرار   عذاب الهي بر سر مردمي كه به پيامبران ايمان نياوردهنزول
توان بين اين  ست كه اصوالً چگونه مي، اما معلوم ني...)قوم لوط، عاد، ثمود، نوح، صالح و (شده است 

 كرد و اگر اين رارماجراها از يك طرف، و علم و حكمت و رحمت خدا از طرف ديگر سازگاري برق
  افتد؟ ها واقعيت دارند، چرا در دنياي كنوني نظير آنها اتفاق نمي داستان

  داستان يوسف. ٤
  :كنند ن اين پيامبر را بيان ميانگيز داستا هاي حيرت  سورة يوسف، يكي از بخش30-32 آيات

زن عزيزِ از غالم خود كام خواسته و سخت خاطر خواه او شده : زنان در شهر گفتند] اي از دسته [و
از مكرشان اطالع ] همسر عزيز [پس چون . بينم به راستي ما او را در گمراهي آشكاري مي. است

به [كاردي داد و ] ميوه و[ه هر يك از آنان يافت، نزد آنان فرستاد و محفلي برايشان آماده ساخت و ب
از شدت هيجان و [پس چون زنان او را ديدند، وي را بس شگفت يافتند و . برآنان درآي: گفت] يوسف

اي  منزه است خدا، اين بشر نيست، اين جز فرشته: هاي خود را بريدند و گفتند دست] مات زدگي
 من از او كام ،كرديد اش مرا سرزنش مي ه دربارهاين همان است ك: گفت] زليخا [بزرگوار نيست، 

  ...خواستم
كننده و  زيبايي يوسف آنقدر خيره) است و بنا به رواياتي كه در تفسير آنها آمده( اين آيات مطابق
خود  ديدند، مست و از خود بي) در اين صحنه(انگيز بوده ك ه وقتي زنان براي اولين بار او را  حيرت

؟ ! هستنددشانمتوجه نشدند كه به جاي بريدن ميوه در حال بريدن دستهاي خواي كه  شدند، بگونه
. هاي رايج در ميان عوام است ها و افسانه آميز مخصوص داستان آشكار است كه اين مدعاي مبالغه

) عزيز مصر(خواندة پادشاه  ها در دربار پادشاه مصر به عنوان غالم و يا فرزند سال) بنا به فرض(يوسف 
كرده و بنابراين در اين مدت صدها بار در كوچه و خيابان و بازار و همينطور در دربار  ميزندگي 

خصوصاً زنان دربار و اطرافيان (و آمد كرده است و هزاران نفر از مرد و زن و پير و جوان  پادشاه رفت 
  :برانگيز وجود دارد در اينجا دو نكتة سئوال. اند بارها او را ديده) زليخا 

رفت  كه گمان مي(انگيزي داشت  كننده و شگفت اي و خيره گر يوسف چنان زيبايي افسانه ا_4,1
، آوازة زيبايي عجيب و سحرانگيزِ او  ها پيش از اين حادثه در اين صورت مدت) اي آسماني است فرشته

 مصر تا  زنان،در حالي كه مطابق آيات فوق. شناختند او را مي!) خصوصاً زنان(پيچيد و همه  در شهر مي
  كند؟ آيا همين، داستان را مشكوك نمي. آن زمان يوسف را نديده بودند
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 بالي  كننده بود، در اين صورت وجود او در شهر،  اگر زيبايي يوسف اينقدر سحرانگيز و مست_4,2
و آمد كند، چه اتفاقات  تصور كنيد اگر يوسف با آن زيبايي در كوچه و بازار رفت ! شد جان زنان مي

 !كند  مييدبدون شك خطر مرگ آنها را تهد! دهد بينند رخ مي اكي براي زناني كه او را ميوحشتن



 1

  ن در مورد ازدواجآسطحي نگري قر
  

اش به قشريتي  هاي يكسونگرانه كند و قضاوت     قرآن براي ازدواج، معيارهايي ظاهربينانه را مطرح مي
  :كنيم در اينجا به سه نمونه اشاره مي. انجامد عجيب مي

  :گويد  سورة بقره مي221آية . 1  
كنيز باايمان از زن آزاد مشرك بهتر است؛ هر چند ! نيداند، ازدواج نك  با زنان مشرك، تا ايمان نياوردهو
 شما را به شگفتي آورد و زنان خود را به ازدواج مردان مشرك، تا ايمان )زيبايي، ثروت يا موقعيت او(

زيبايي، ثروت يا موقعيت ( هر چند ،بردة با ايمان، از مرد آزاد مشرك بهتر است! اند، درنياوريد نياورده
  …شگفتي درآورد شما را به )او

    البته اگر فقط زيبايي، ثروت و موقعيت زن يا مرد مشرك مطرح باشد، ازدواج مؤمن با مشرك به 
اما اگر اخالق، ) هر چند در چنين وضعي ازدواج مؤمن با مؤمن هم خالف عقل است(صالح نيست 

ه آيا مطرح باشد، آنگا …منش، شخصيت، صداقت، شجاعت، مهرباني، گذشت، عشق و محبت و
 ازدواج با مشركان صرفنظر كرد؟ اگر وجود چنين اوصافي در يك زن يا مرد مشرك، ما را ازتوان  مي

توان بطور كلي حكم  به شگفتي درآورد، آيا باز هم ازدواج با آنها ممنوع خواهد بود؟ اصوالً چگونه مي
 مسيحياني ياهاي ژاپني و  يمثالً بعضي از بوداي(كرد كه مؤمن از مشرك بهتر است؟ بسياري از مشركان 

هايي شريف و مقيد به اصول  انسان) شوند كه به دليل پرستش مسيح، از نظر قرآن مشرك محسوب مي
هستند و در قلبشان  …، امانتداري، احترام به حقوق ديگران، مهرباني، گذشت و اخالقي مانند صداقت

اخالق،   افرادي بين،سياري از مؤمنااز آن طرف ب. وجود ندارد …اي كينه، حسادت، بدبيني و  ذره
توان به راحتي گفت كه  آنگاه آيا باز هم مي. شخصيت هستند گذشت و بي خشن، حسود، خسيس، بي

اخالق، حسود و  حتي چنان مشركاني از چنين مؤمناني بدترند؟ نگوييد مؤمن حقيقي محال است كه بي
 مراتب مختلفي دارد كه ن و ثانياً ايماچون اوالً چنين سخني خالف واقع است. باشد …يا خسيس و

شايد مراتب باالي آن با رذائل اخالقي جمع نشود، اما مراتب پايين و متوسط آن عمالً و مصداقاً با اين 
اي وجود ندارد كه اثبات كند در آية مورد بحث اعلي درجة  رذائل قابل جمع بوده و هست؛ و هيچ قرينه

شمار و معدود هستند،   چنين مؤمناني بسيار انگشتق آنجا كه مصاديايمان مورد نظر است، و ثالثاً از
  .براي ازدواج خالف حكمت و مصلحت است) به صورت كلي(تشريع چنين معياري 

  :گويد  سورة نساء مي25آية . 2  
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 پاكدامن و با ايمان را به همسري )آزاد(تواند زنان   نمي)ضعيف است و( كسي از شما كه از نظر مالي هر
پيشنهاد ازدواج با (اين  …)ازدواج كند( با ايمان شما كه مالكشان هستيد رد، با دختران جوانسالگي

 )از ازدواج با كنيزان( شما براي كسي از شماست كه از آاليش گناه بيم دارد؛ و صبر كردن، براي )كنيزان
  .بهتر است، و خداوند آمرزندة مهربان است
مفهوم جملة اول آيه اين است كه .  شديداً لگدمال شده است    در اين آيه، عزت و شخصيت كنيز

مردان در انتخاب همسر، ابتدا بايد به سراغ زنان آزاد بروند نه كنيزان، و اين تبعيضي غيرمنطقي، و 
 عنداهللا كرمكمانّ ا: اگر قرآن در ادعاي خود مبني بر اينكه. تحقيري نابخشودني در حق كنيزان است

صادق است، چرا بين زن آزاد ) زرگوارترين شما در نزد خداوند، باتقواترين شماستبهترين و ب(اتقيكم 
كند كه به كنيز  دهد؟ چرا توصيه نمي گذارد و اولويت را به زن آزاد مي و مؤمن با كنيز مؤمن فرق مي

ري بودن يا آزاد بودن زن توجه نكنيد و به جاي آن ببينيد كداميك ايمان و تقواي بيشتر و اخالق بهت
دارند و اگر ديديد كه ايمان و تقواي يك كنيز از ايمان و تقواي زني آزاد بيشتر است، با همان كنيز 

اگر از نظر : گويد ندارد كه قرآن مي …ازدواج كنيد؟ از طرفي مگر كنيز، حق مهريه و نفقه و مسكن و
نيد؟ آيا اين تحقيري ديگر در  ازدواج كنيد، با كنيز ازدواج كادمالي ضعيف بوديد و نتواستيد با زنان آز

جملة آخر آيه به مردان فقير توصيه . شد حق كنيزان نيست؟ اما اي كاش كار به همين جا ختم مي
و (توانيد خود را از آاليش گناه حفظ كنيد، بهتر است مجرد بمانيد، چون مجرد ماندن  كند كه اگر مي مي

 و اين يعني تير خالص زدن به حرمت و ؟!بهتر از ازدواج با كنيز است) تندر آتش شهوت سوخ
ان اكرمكم عنداهللا «توان باور كرد كه خداي دانا و عادل و حكيم از طرفي شعار  آيا مي. شخصيت كنيز

كه در نمونة قبلي مورد ( سورة بقره 221دهد و از طرفي ديگر چنين سخناني بگويد؟ در آية » اتقيكم
در ابتداي اين آيه ازدواج مردان . ن پايمال شده است، شخصيت و حرمت كنيزا نيز)  گرفترنقد قرا

مؤمن با زنان مشرك مورد نهي قرارگرفته و اين به معناي عدم لياقت و شايستگي زنان مشرك و 
 حلياقتي زنان مشرك مورد تأكيد و تصري آنگاه براي اينكه اوج بد بودن و بي. مستلزم نوعي تحقير است

  !؟».ا ايمان از زن آزاد مشرك بهتر استكنيز ب«: شود واقع شود، گفته مي
تواند در يك زمان، دو يا سه و يا چهار همسر داشته باشد، به شرطي كه بتواند  از نظر قرآن، مرد مي. 3 

  :گويد  سورة نساء مي3آية . عدالت را بين همسران خود رعايت كند
 كه شما را پسند افتاد، دو دو، )يگرد( اگر در اجراي عدالت بين دختران يتيم بيمناكيد، هر چه از زنان و

 يا به )زن( به عدالت رفتار كنيد، به يك پس اگر بيم داريد كه نتوانيد. سه، چهارچهار به زني گيريد سه
  …)كتفا كنيد(ايد  كنيزان مالك شدهآنچه از 
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  :گويد  مي)نساء( همين سوره 129 آية اما
  …حريص باشيد)بر اين كار(ا كنيد، هر چند رتوانيد عدالت را ميان زنانتان اج  شما هرگز نميو

تواند عدالت را ميان آنها      بسيار خوب اگر چنين است و مرد در صورت داشتن چند زن، هرگز نمي
آميز داشته باشد، پس چرا داشتن چند زن در يك زمان، تحريم  برقرار كند و با آنها رفتاري غير تبعيض
 كه واژة اند هض ندارند؟ مفسران قرآن براي حل تناقض گفتنشده است؟ آيا اين دو آيه با هم تناق

از عدالت ظاهري سخن ) 3آية (در اولي . در اين دو آيه، به دو معناي مختلف بكار رفته است» عدالت«
پذير  رعايت عدالت در حد ظواهر امكان. از عدالت باطني و قلبي) 129آية (رفته است و در دومي 

 خود هر ماه به يك اندازه نتواند به همة همسرا بخواهد و همت كند، مييعني مرد اگر واقعاً . است
طبق نوبت به خانه آنها . بدهد، براي همه بطور يكسان مسكن و لباس و غذا تهيه كند) نفقه(خرجي 
اما رعايت عدالت قلبي و باطني يعني عالقه و محبت قلبي يكسان داشتن نسبت به همة  …برود و

با قبول اين توجيه، به اينجا . كند  سورة نساء به همين مطلب اشاره مي129ية همسران محال است و آ
رسيم كه از نظر قرآن كافي است مرد بتواند در ميان زنان خود، عدالت را در حد ظواهر رعايت كند  مي

 اما در اينجا نكات مهمي ناديده گرفته شده است كه به. باشد) در يك زمان(تا مجاز به گرفتن چند زن 
  :كنيم مواردي از آنها اشاره مي

ترين مسئله در موضوع چند همسري، توانايي يا عدم  از نظر قرآن، گويي مهمترين و اصلي. 3 ـ1
است، و اين يعني ناديده گرفتن ) آن هم فقط در حد ظواهر(توانايي مرد در اجراي عدالت بين همسران 

 قرآن ربه عبارت ديگ. شخصيت و احترام زن و احساسات و عواطف طبيعي و غير قابل اجتناب زنانه
در اينجا فقط بعد مادي و جسماني وجود زن را مورد توجه قرار داده و بافت روحي ـ رواني و 

 و شخصيت اجتماعي زن را به هيچ احساسات و عواطف طبيعي او را ناديده انگاشته و فكر و انديشه
در عصر حاضر حتي زنان مسلمان و مؤمن در اعماق قلب خود اين را توهين به شخصيت . گرفته است

از نظر آنها مسئلة اصلي، توانايي يا عدم توانايي مرد در اجراي عدالت ميان همسران خود . دانند زن مي
زيرا خلقت ويژة زن .  و غير قابل پذيرش استنيست، بلكه نفس چند همسري مرد برايشان آزاردهنده

 باشد ـ ندارد و اگر بداند ترتر و زيبا اي است كه طبيعتاً چشم ديدن هوو را ـ خصوصاً اگر جوان بگونه
كه شوهرش زن يا زنان ديگري دارد، هر چند ممكن است بنا به علل و داليلي مجبور به پذيرش اين 
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 و حتي اگر مرد 1خورد روحي ـ رواني او به هم ميون شك آرامش وضعيت باشد و دم بر نياورد، اما بد
بتواند عالوه بر عدالت سطحي و ظاهري، عدالت حقيقي و باطني را نيز بطور كامل بين همسران خود 

  :شود، چه رسد به اينكه رعايت كند، باز هم مشكلي حل نمي
  حتي در مفهوم) ر رفتار با همسراند(كند كه عدالت  بينانه به مسئله، آشكار مي نگاهي واقع. 3_ 2

سطحي و ظاهري خود آنقدر پيچيده و عميق و پراليه است كه هرگز بطور دقيق و مشخص قابل تعريف 
 آمد، البه عبارت ديگر پس از مشكلي كه در با. رسد نيست و لذا نوبت به اجراي آن در عمل نمي

ص از عدالتي است كه مرد بايد در ميان بينانه، دقيق و مشخ مهمترين مسئله، ارائه تعريفي واقع
آلود كه قابل تفسيرهاي متعدد باشد، نه  توجه كنيد كه تعاريف كلي، مبهم و ايهام. همسرانش اجرا كند

متأسفانه قرآن نه تنها . آورد يكند، بلكه زمينه را براي سوء استفاده مرد فراهم م تنها مشكلي را حل نمي
از همان عدالت سطحي و ظاهري كه مرد بايد ميان همسرانش اجرا تعريفي دقيق و عيني و كاربردي 
اي كلي و اجمالي هم به اين مسئله نكرده و با اين كار، تعريف و نحوة  كند، ارائه نداده، بلكه حتي اشاره

اما در جايي كه رابطة دوطرفة بين زن و مرد مطرح . تاجراي عدالت را عمالً به خود مردها سپرده اس
ايد عدالت را مرد ـ كه فقط يك طرف دعواست ـ تعريف كند؟ اين مثل آن است كه است، چرا ب

فراموش نكنيد كه از نظر ! كنم را خودم تعريف مي» عدالت«هستم، اما » عادل«پادشاهي بگويد من 
شوند و نسبت به آنها  مردان، سرپرست زنان محسوب مي«: ، يعني»النساء الرجال قوامون علي«: قرآن

حال اگر قرار باشد كه در اعمال سلطه و واليت، عادل باشند ولي عدالت را نيز خودشان » .دسلطه دارن
تعريف كنند، معلوم است كه محصول آن جز مردساالري مستبدانه و پايمال شدن حقوق و شخصيت 

ها نيز زيرا زن. شود البته اگر تعريف عدالت را به زنها بسپاريم، باز هم مشكلي حل نمي. زنان نخواهد بود
هاي ديني، سياسي و  هاي متفاوت و گرايش با شخصيتهاي روحي و رواني مختلف و افكار و انديشه

به عبارت . اجتماعي گوناگون و گاه متضاد، تعاريف مختلف و متناقضي از عدالت ارائه خواهند داد
و از نظر ديگري  مرد با همسران خود، ممكن است از نظر يكي از آنها عدالت رفتاراي از  ديگر، نحوه

بنابراين در اينجا با مشكل الينحلي روبرو هستيم و بهتر است چند همسري را از . ظلم محسوب شود
  .اساس باطل اعالم كنيم

                                            
كند، اما اين موارد، بسيار معدود و كامال استثنائي است و بنابراين مشكلي را حل  كنم كه اين مدعا در مواردي استثنائي صدق نمي انكار نمي 1

 .فراموش نكنيم كه در تشريع يك قانون بايد اكثريت مطلق را مبنا قرار داد، نه اقليت محض را.كند نمي
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حتي اگر تعريف دقيق و مشخصي از عدالت مورد نظر داشته باشيم، باز هم با مشكل ديگري . 3 ـ 3
ژه در عصر حاضر ـ بسيار پيچيده و ذوابعاد است و شويم و آن اينكه زندگي آدميان ـ به وي روبرو مي

 قابلدخالت هزاران عامل ناشناخته، ناخواسته و غير ارادي، و وقوع حوادث خرد و درشت غير 
هاي رفتاري  بيني و قرار گرفتن مرد در موقعيتهاي دشوار و متفاوت ـ كه بطور طبيعي باعث بازتاب پيش

خواهد طبق برنامه  مرد مي. سازد در ميان همسران را ناممكن ميشود ـ اجراي عدالت  متفاوت در او مي
 از اوقات ـ سياريو با نظمي خاص عمل كند تا به اصطالح، عدالت رعايت شود، اما ـ حداقل ب

به عنوان مثال، پيدايش ميل . برد  او نيست كه جريان امور را به پيش مي تواند، چون فقط ارادة نمي
اي نيست و ارادة انسان نيز در آن دخالت   نزديكي، تابع هيچ نظم و قاعدهبراي) و زن(جنسي در مرد 

تقريباً در همة . شود چنداني ندارد و همين واقعيت، مانع اجراي عدالت جنسي در بين همسران مي
مرد حتي اگر بخواهد با همسران خود، رفتاري . مسائل ديگر زندگي نيز داستان از همين قرار است

تواند و همين امر موجبات آزردگي  ه داشته باشد، باز هم در بسياري از موارد نمييكسان و عادالن
تر و زيباتر از   كه يكي از همسران، جوانشود تر مي كار وقتي سخت. سازد خاطر همسرانش را فراهم مي

 مرد بايد مانع از آن شود كه اين امر در رفتارهاي ظاهري او تأثيري ـ كه موجب تبعيض. بقيه باشد
حتي پيامبر اسالم نيز . دانم چنين رويايي به حقيقت پيوستني باشد بعيد مي. ميان همسران شود ـ بگذارد

  2.نتوانست به اين رؤيا دست يابد
ايت توانيد عدالت را بين همسران خود رع اگر نمي«: يك بار ديگر به اين جملة قرآني دقت كنيد . 4

سؤال اين است كه آيا من قبل از . »)عدد اختيار نكنيدو همسران مت(كنيد، به يك همسر قانع باشيد
 همسران خود بينتوانم با قطع و يقين بفهمم كه قادر به اجراي عدالت  ازدواج با همسران ديگر، مي

ممكن است من به دليل اعتماد به نفسي كه دارم، گمان كنم كه در . هستم يا نه؟ پاسخ مسلماً منفي است
ولي پس از ازدواج معلوم شود كه از . توانم بين آنها عادالنه رفتار كنم صورت داشتن چند همسر، مي

 باشد كه در اين ميان به زنان هايي حال چه كسي بايد پاسخگوي ضررها و آسيب. انجام اين كار عاجزم
را مجاز دانسته و براي آن شرطي ) در زمان واحد(هاي متعدد مرد  شود؟ چرا قرآن ازدواج وارد مي

شود؟ از اينها گذشته قرآن   وجود يا عدم وجود آن در مرد، تنها بعد از ازدواج معلوم ميگذاشته كه

                                            
ن در كتب تفسيري و همچنين منابع تاريخي و روايي در مورد زندگي زناشويي پيامبر، و نحوه رفتار و  سوره احزاب و تفسير آ51به آيه  2

 .برخورد او با همسرانش رجوع كنيد تا واقعيت براي شما روشن شود



 6

تواند عدالت را بين همسران خود   شد كه مرد نميعلومهاي متعدد، م نگفته است كه اگر بعد از ازدواج
  انگاري در تأمين حقوق انساني زنان نيست؟ آيا اين، سهل. اجرا كند، تكليف چيست
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  عدالت خداي قرآن در قيامت
    

هاي اخروي وحشتناكي را به گناهكاران وعده داده و حتي در مواردي  ها و عذاب     قرآن مجازات
سؤال اين است كه چرا و چگونه گناهان محدود آدميان در . سخن از عذاب جاودان در جهنم گفته است

 غيرقابل تحمل را در پي داشته باشد؟ آيا انگيز، سهمگين و هاي حيرت تواند در آخرت مجازات دنيا مي
اند كه  اين با عدل و رحمت الهي سازگار است؟ براي حل اين مشكل، عالمان و مفسران اسالمي گفته

اي قراردادي ـ از نوع قوانين موضوعة  هاي اخروي و گناهان انسان در دنيا، رابطه رابطة بين مجازات
به عبارت ديگر . اي ذاتي و علي و معلولي است رابطهبشري براي مجازات مجرمان ـ نيست، بلكه 

گويند  زنند و مي سپس مثالي مي. هاي اخروي، نتيجة طبيعي و ذاتي گناهان ما در دنيا هستند مجازات
در همين دنيا نيز ممكن است شخصي يك يا دو بار مشروبات الكلي بنوشد و همين باعث ابتالي او به 

زيرا نتيجة . چنين شخصي حق اعتراض ندارد. ازي او را عذاب دهدهايي شود كه ساليان در بيماري
اي  نامه هاي آخرتي نيز همينطور است و هيچ آيين عذاب. طبيعي خطاي او تحمل چنين عذابي است

نوشته نشده كه در آن به عنوان مثال به ازاي هر دروغ، فالن مقدار مجازات در جهنم منظور شده باشد، 
هاي دردناك اخروي ظاهر شده و  ل گناهكارانة انسانها در آنجا به صورت عذاببلكه جنبة باطني اعما

  :آيد اما در اينجا دو مشكل عمده بوجود مي. يابد تجسم عيني مي
بنابراين توجيهات فوق . هاي حاكم بر آنها مخلوق خدا هستند دنيا و آخرت و قوانين و سنت. 1    

قوانين و (چرا خدا جهان هستي و نظام حاكم بر آن سؤال اين است كه . كنند مشكلي را حل نمي
اي خلق نكرد كه گناهان بشر در دنيا،  را بگونه) هاي طبيعي و ماوراء طبيعي و نظام علي و معلولي سنت

تري از آنچه در قرآن آمده است، داشته  تر و قابل تحمل تر، كوتاه بطور طبيعي مجازات اخروي سهل
  باشد؟

تواند در قوانين و روابط  اكنون كه خداوند، انسان و جهان را اينگونه خلق كرده است، آيا نمي. 2    
هاي آنچناني در جهنم نجات دهد؟ آيا  علي و معلولي آن دخل و تصرف كند و آدميان را از مجازات

  دست و پاي خدا در برابر نظام هستي و قوانين حاكم بر آن بسته است؟
زيرا ميزان و نوع .  فوق، مصداق بارزي از خلط اعتبار و حقيقت استهيه توجرسد ك     به نظر مي
 3آنگونه كه در آية (اگر واقعاً خداوند . اي ذاتي و حقيقي و ضروري با جرم و گناه ندارد مجازات، رابطه
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ابل مالك روز جزا باشد، رابطة بين اين دو، نهايتاً اعتباري و قراردادي و لذا ق) سورة حمد آمده است
  .تغيير و حتي فسخ است

از اينكه در آخرت به كسي ظلمي (ها     اما خوب است ببينيم كه قرآن براي اطمينان دادن به انسان
  :گويد  سورة غافر مي40گويد؛ آية  چه مي) شود نمي
  …شود  به مثل آن مجازات مي) در آخرت ( گناهي انجام دهد، ) در دنيا ( كسي هر

اما سؤال اين است .  سورة انعام نيز تكرار شده است160 سورة يونس و آية 27      اين مضمون در آية
هاي  مجازات» تناسب«بودن و يا » مثل«اي معقول و معنادار، از  توان بگونه كه اصوالً چگونه مي

 مالك و ت؟اخروي ـ به صورتي كه در قرآن آمده است ـ با جرايم و گناهان دنيوي آدميان سخن گف
هاي آنچناني در جهنم، با گناهان دنيوي انسان چيست؟  بودن مجازات» متناسب« يا »مثل«معيار 

سوختن در آتش دوزخ را ـ كه البته با صدها ) نهايت بي: و در مواردي(توان هزاران سال  چگونه مي
 و يا دزدي خواري رامبا زنا يا ح» متناسب«يا » مثل«فرساي ديگر نيز همراه است ـ   طاقت نوع شكنجة

   دانست؟… و
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  ھای عجيب قرآن مثل
  

اما بسياري از . كمك گرفته است» مثل زدن«قرآن در بعضي موارد براي بيان مقصود خود، از روش 
الفارق صورت گرفته و  اند و در بسياري از آنها قياس مع هاي قرآني نامفهوم و لذا غيرقابل استفاده مثل

هاي قرآني،  هايي از مثل پرداختن به نمونهپيش از . توان گرفت اي از آنها مي معلوم نيست كه چه نتيجه
  :شويم دو نكته را يادآور مي

و آية » …ايم و به راستي در اين قرآن براي مردم هر گونه مثل زده«: گويد  سورة روم مي58آية . الف
اما دقيقاً معلوم نيست كه منظور . كنند  سوره زمر نيز همين مضمون را تكرار مي27 سورة كهف و آيه 54
  مثلي آمده است؟» هرگونه«آيا واقعاً در قرآن .  آيات چيستاين
د، آنگاه مؤمنان خدا پروا ندارد كه به پشه و فراتر از آن مثل زن«: گويد  سورة بقره مي26آية . ب
خداوند از : گويند  از سوي پروردگارشان است، ولي كافران مي)و( راست و درست )مثل(دانند كه آن  مي

باز هم معناي دقيق صدر آيه معلوم نيست، اما يك چيز روشن است و آن » …د؟خواه اين مثل چه مي
كنند و بطور طبيعي اين  هاي قرآني نگاه مي سنجانه به مثل اينكه در اين آيه افرادي كه نقادانه و نكته

لكن در دنياي امروز، ! اند ها چيست، كافر قلمداد شده معناي اين مثل: آيد كه سؤال برايشان پيش مي
  :ها هايي از اين مثل اكنون بپردازيم به نمونه. ترسد كسي از اين تهديدها نمي

  :تر معني كند را بصورتي روشن» نور بودن خدا«خواهد   سورة نور، مي35آية  . 1
مثل نور او چون چراغداني است كه در آن چراغي، و آن چراغ در . ها و زمين است خداوند نور آسمان

اي درخشان است كه از درخت مبارك زيتوني كه نه شرقي است  گويي ستارهآن شيشه . اي است شيشه
نزديك است كه روغنش ـ هر چند بدان آتشي نرسيده باشد ـ روشني . شود و نه غربي، افروخته مي

  …كند خدا هر كه را بخواهد با نور خويش هدايت مي. روشني بر روي روشني است. بخشد
  برساند؟» نور خدا«تري از مفهوم  تر و عميق اند ما را به تصور دقيقتو براستي آيا خواندن اين آيه مي

  : سورة نحل دو نفر را با هم مقايسه كرده است75آية  . 2
آيا او با كسي كه به . آيد  كه هيچ كاري از او برنمي)زرخريد(اي است مملوك  برده: زند مثلي ميخدا 

 يكسان است؟ سپاس كند، در نهان و آشكار انفاق ميايم، و او از آن  وي از جانب خود روزي نيكو داده
  .دانند  بلكه بيشترشان نمي)نه(. خداي راست
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الفارق چيست و از  اما نتيجة اين قياس مع. بدون شك پاسخ سؤالي كه در آيه مطرح شده، منفي است
به چه » هاآن= هم «ضمير . رسد توان گرفت؟ جملة آخر آيه نيز كمي مبهم به نظر مي آن چه درسي مي

  دانند؟ نمي» بيشتر آنها«است كه » چه چيزي«گردد و  كساني برمي
اي كه فرمان به  اي الل و دست و پا چلفتي، با فرد هدايت شده  سورة نحل نيز برده76در آية  . 3

  :دهد، مقايسه شده است عدالت مي
آيد و او سربار  دو مردند كه يكي از آنها الل است و هيچ كاري از او برنمي: زند  مي)ديگر(و خدا مثلي 
آيا او با كسي كه به عدالت . آورد فرستد، خيري به همراه نمي هر جا كه او را مي. باشد صاحبش مي

  دهد و خود بر راه راست است، يكسان است؟ فرمان مي
اي الل و  الفارق چيست؟ يكسان نبودن برده عپاسخ البته منفي است، اما هدف خداوند از اين قياس م

  رساند؟ را مي …دست و پا چلفتي با فردي عادل و هدايت شده، كدام نكتة اخالقي، اجتماعي و
  :گويد  سورة روم مي28آية  . 4
زند، آيا از غالمان و كنيزانتان شريكي در آنچه روزيتان   براي شما مثلي از خودتان مي)خداوند(

يد، بيمناك باشيد؟ بدينسان د كه در آن برابر باشيد و از آنان همانگونه كه از خودتان بيمناكايم، داري داده
  .كنيم  را براي خردورزان روشن بيان مي)خود(آيات 

  !باشد، واي از بيان ناروشن آيات» بيان روشن آيات«اگر اين، 
  :گويد  سورة زمر مي29آية  . 5

جو و ناسازگارند و مردي  و ستيزه كه چند شريك دربارة ا)اي برده: يا(زند از مردي  خداوند مثلي مي
راست،  آيا اين دو برابر و همانند هستند؟ سپاس خداي.  ويژة يك مرد است)مدعي بي( كه )اي برده: يا(

  .دانند ولي بيشتر آنها نمي
د و چه چه كساني هستن» آنها= هم «دهد و  باز هم معلوم نيست كه اين مقايسه چه درسي به ما مي

  دانند؟ چيزي را نمي
  : سوره بقره گويي مي خواهد ماهيت واقعي كفار را به ما بشناساند171آيه  . 6

شنود جز فراخواندن و  مثل آنان كه كفر ورزيدند مثل آن كس است كه بانگ زند بر حيواني كه نمي
  انديشند بانگ زدني را، كرند، گنگند و كورند كه نمي

اي از مترجمان قرآن براي اينكه كمي از  عده. فهمم معني نمي از اين تشبيه بيانديشم، چيزي  هر چه مي
  :اند ابهام آيه بكاهند، آن را چنين ترجمه كرده
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 ) مبهم، چيزي (كه حيواني را كه جز صدا و ندايي  كافران همچون مثل كسي است ) دعوت كننده (ومثل
  .يابند ، و درنمي كرند، اللند، كورند) آري (زند، شنود، بانگ مي نمي

هيچ ) بخوانيد اسالم(مطابق اين معنا، كافران حيواناتي كر و كور و اللند كه دعوت آنها به حقيقت 
كر و . ؟ بگذريم، اين مدعا كه كافران كر و الل و كورند، بارها در قرآن تكرار شده است!اي ندارد فايده

. تواند معقول باشد ر فضاي تفكر قرآني ميكور بودن كافران، هرچند با واقعيت ناسازگار است، اما د
 ام سخت عجب كه الل بودن آنها را چگونه بايد معني كرد؟ فقط مانده
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  ھاي خشن و غير انساني مجازات
     

خواهي، حقوق بشر، عدالت و     برخي از احكام فردي و اجتماعي قرآن با روح دموكراسي، آزادي
اند  روشنفكران ديني در جهان اسالم براي حل اين مشكل گفته. معيارهاي اخالقي و انساني بيگانه است

 عربستان در هزار و  فت فرهنگي ـ اجتماعي جامعةكه اين احكام، مربوط به شرايط زماني و مكاني و با
آنها را به همة جوامع ) بايد و يا مي(توان  چهارصد سال پيش بوده است و منظور قرآن اين نيست كه مي

  :اين توجيه سه مشكل عمده دارد. و تا روز قيامت تعميم داد
اي  ظاهر آيات به گونه.  ندارداي كه اين مدعا را تأييد كند، وجود در خود آيات قرآن هيچ نشانه. 1

بنابراين مقيد كردن آنها به شرايط . خواهند احكامي عام، كلي و ابدي را بيان كنند است كه گويي مي
زماني و مكاني خاص، نيازمند شواهد و قرائني محكم و صريح از درون آيات قرآن است، و تقييد و 

لي و اخالقي، عين اعتراف به غيرعقالني و تخصيص زدن بر آيات كلي قرآن با استناد به ادلة عق
  .غيراخالقي بودن احكام قرآني است

 انسانها  چطور ممكن است در يك كتاب آسماني كه مدعي است براي هدايت و راهنمايي همة. 2     
ترين مسائل مورد نياز  آمده و حاوي مهمترين و بنيادي) تا روز قيامت( زمانها  در همة جوامع و همة

باشد، احكامي بيايد كه فقط مخصوص شرايط زماني و مكاني عربستان در هزار و چهار صد  بشر مي
سال پيش است و پس از آن ديگر در هيچ زمان و مكان ديگري قابل اجرا نيست؟ آيا به جاي بيان 

 بهتر نبود كه امور زندگي اجتماعي و سياسي _اند   كه حجم عظيمي از قرآن را گرفته_چنين احكامي 
شد و در عوض،  دم ـ كه همواره تابع شرايط زماني و مكاني متغير است ـ به خودشان واگذار ميمر

ها به دانستن آنها نيازمند هستند ـ در قرآن  مسائل مهم و حياتي ديگري ـ كه آدميان در همة زمان
  آمد؟ مي

تا )  ارث زن و مردمانند اختالف در(با اين توجيهات ممكن است مشكل تعدادي از اين احكام . 3     
حدودي حل شود، اما بعضي از احكام قرآني ـ خصوصاً در مورد مجازات بعضي مجرمان ـ حتي با 
 زيملحوظ كردن شرايط زماني و مكاني و معيارهاي اخالقي، فرهنگي و اجتماعي زمان نزول ن

  :يمكن در اينجا به دو نمونه از اين دست اشاره مي.  و غيرقابل توجيه استيرانسانيغ
  :گويد  سورة مائده مي33  آية. 3_ 1
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كوشند، اين  جنگند و در زمين به تباهي مي او مي   جز اين نيست كه سزاي كساني كه با خدا و فرستادة 
است كه آنان را بكشند يا بردار كنند يا دستها و پاهايشان را به خالف يكديگر قطع كنند، يا از آن 

  …سرزمين بيرونشان نمايند 
توانند دست و پاي اسيران جنگي و يا مفسدان   فوق اين است كه حاكمان اسالمي مي عناي آية      م
آيا اين ). يعني دست راست و پاي چپ، يا دست چپ و پاي راست(االرض را به خالف قطع كنند  في

مجازات، وحشيانه و غيرانساني نيست؟ و آيا با نسبت دادن آن به شرايط فرهنگي و اجتماعي عربستان 
  توان بر روي ماهيت وحشتناك و ظالمانة آن سرپوش گذاشت؟ در عصر نزول، مي

  
  : سوره مائده مي گويد38آيه .   3_ 2

  ا ايديهما                               والسارق والسارقه فاقطعو
                                 دست مرد و زن دزد را قطع كنيد

آميز و دردناك  اما اين مجازات خشونت.     مطابق اين آيه مجازات سرقت قطع دست سارق است
كند، بلكه مشكالت زيادي  شود و اين نه تنها او را اصالح نمي موجب معلول شدن دزد تا آخر عمر مي

  :از جمله اينكه. آورد معه بوجود ميبراي فرد و جا
  .گيرد قدرت ادامه كار و تالش را از فرد مي.  الف 
ولذا ) در برابر همسر، فرزندان، و اقوام و آشنايان(موجب وهن و سرافكندگي دائمي فرد . ب

اش  چنين وضعي ممكن است هم به خود فرد و هم به خانواده. شود سرخوردگي و نااميدي او مي
  .ناپذير وارد كند جبرانهاي  آسيب

  .اي ندارد خشونت بيش از حد اين مجازات، جز كينه و انتقام نتيجه. ج
و آن ) كند كه البته در مورد نمونه قبل نيز صدق مي(    اما در اينجا با مشكل ديگري هم مواجه هستيم 

ام چه بسا موجب اينكه حكم قطع دست دزد در اين آيه، بسيار كلي و مبهم بيان شده است و همين ابه
 اين آيه معلوم درتوضيح اينكه . ناپذير به او شود تضييع حق دزد و تحميل خسارتي نابجا و جبران

عالوه بر اين . كند نيست چه نوع و چه مقدار دزدي، و در چه شرايطي، دزد را مستحق قطع دست مي
د يا مچ يا آرنج يا باالتر از آيا انگشتان بايد قطع شو. در اين آيه كجاست) دست(»يد«معلوم نيست حد 

پس .  و نظر پيامبر واگذار كرده استرأيآن؟ آيه هيچ توضيحي در اين موارد نداده و اينها را عمالً به 
اما از آنجا كه در احاديث . اند به احاديث او رجوع كنند از رحلت  پيامبر نيز عالمان همواره مجبور بوده

هاي ضد و نقيض مواجه   متون روايي با انواع و اقسام حديثهاي بسيار رفته است، در جعل و تحريف
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) اي قطعي و مسلم به گونه( كه با آن بتوان احاديث واقعي را نداردشوند و متأسفانه هيچ راهي وجود  مي
هاي اسالمي و حتي عالمان درون  براي همين است كه در اين جزئيات بين فرقه. از جعليات باز شناخت

. كند اي كه حاكم باشد، رأي و نظر خود را اجرا مي ر وجود دارد و هر گروه و فرقههر فرقه اختالف نظ
 خدا كدام است؟ اگر دست دزد از آرنج قطع شود در حالي كه حكم واقعي خدا قطع عياما حكم واق

دهد؟ اصوالً در اينجا مقصر واقعي  دست از مچ بوده است، چه كسي جواب اين تضييع حق را مي
كه حكم را به ( محمد ي، يا خدا)اند اي جز رجوع به احاديث نداشته كه چاره( و حاكمان عالمان: كيست

 ؟) و مبهم بيان كرده استيصورت كل
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  محكم و متشابه در قرآن
  

منشاء اين بحث در . انگيز در تفسير و علوم قرآني مسئله محكم و متشابه است    يكي از مسائل بحث
  :گويد  سوره آل عمران است كه مي7قرآن آيه 

الكتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم  هوالذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام
ا تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاويله و ما يعلم تاويله اال اهللا و الراسخون في العلم يقولون ذيغ فيتبعون م

  ...آمنا به كل من عند ربنا
ترجمه تقريباً واحدي دارد و اختالفي در فهم آن وجود ندارد جز ) تا وابتغاء تأويله(   بخش اول آيه 

  :ز به تعريف دارنددرآن نيا» متشابه«و » محكم«هاي  اينكه واژه
] صريح و روشن[اي از آن، آيات محكم  پاره. را بر تو فرو فرستاد) قرآن(اوست كسي كه اين كتاب 

اما كساني كه در دلهايشان انحراف است، براي . اي ديگر متشابهند آنها اساس اين كتابند و پاره. است
  .كنند جويي و طلب تأويل آن از آيات متشابه آن پيروي مي فتنه

اي ادامه آيه را  عده. شود    اما در ترجمه ادامه آيه اختالفي مهم و آشكار بين مفسران قرآن ديده مي
  :كنند چنين ترجمه مي

آنان [داند،  كسي نمي] داران در دانش ريشه[= با آنكه تأويل آيات متشابه را جز خدا و راسخان در علم 
  ...از جانب پروردگار ماست] چه محكم، چه متشابه[ما به آن ايمان آورديم، همه آن : گويند مي] كه

هم » راسخان در علم«   مطابق اين ترجمه، علم به تأويل آيات متشابه در انحصار خداوند نيست، بلكه 
  :ترجمه ديگري كه از ادامه آيه شده به قرار زير است. دانند تأويل اين آيات را مي

ما به آن ايمان «: گويند داند، و راسخان در علم مي يبا آنكه تأويل آيات متشابه را جز خدا كسي نم
  ...»آورديم، همه آن از جانب پروردگار ماست

از اين ) حتي راسخان در علم(داند و ديگران     مطابق اين معنا فقط خداوند تأويل آيات متشابه را مي
  .الف مهم خواهم پرداختكنم و در ادامه به اين اخت من بحث را از ابتداي آيه شروع مي. دانش محرومند

شوند و افراد مغرض     مفاد آيه حاكي از اين است كه آيات قرآن به دو دسته محكم و متشابه تقسيم مي
يا مريض آيات متشابه را دستاويزي براي ايراد شك و شبهه در قرآن و ايجاد فتنه در ميان مسلمانان 

  :تشابه را بياوريمخوب است ابتدا تعريف دو واژه محكم و م. دهند قرار مي
  :شود كه اي گفته مي    آيه محكم به آيه
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جوان . (در افاده معنا هيچ ابهام و ايهامي نداشته باشد و به روشني تمام بر مقصود خويش داللت نمايد
  )445، ص 2درس نامه علوم قرآني، ج : آراسته، حسين

  :اي است كه    و آيه متشابه نيز آيه
گردد و همان گونه  وجود دارد؛ به همين جهت درآن شك و شبهه ايجاد مياحتمال چندين معنا در آن 

  )445-446همان، ص(رود  كه امكان تأويل صحيح آن وجود دارد، احتمال تأويل فاسد نيز در آن مي
بودن » محكم«شرط الزم و كافي براي » داشتن معناي واضح و روشن«   دراين تعريف، گويا صرف 
توضيح اينكه ممكن است . ش منطقي مفاد آن مورد غفلت قرار گرفته استيك آيه محسوب شده و ارز

) مطابق با واقع(معناي واضح و روشني داشته، اما صادق ) زمين مكعب شكل است: مانند(يك گزاره 
همينطور ممكن است معناي ظاهري بعضي آيات قرآن كامالً واضح و روشن و خالي از هرگونه . نباشد

مانند آياتي كه در آنها سخن از (ارزش منطقي مفاد آنها كاذب و يا مورد ترديد باشد ابهام و ايهام، اما 
مطابق تعريفي كه از ). چشم و گوش و دست داشتن خدا و نشستن او بر روي تخت و صندلي رفته است

 از محكمات قرآن محسوب شوند، در حالي كه تمام عالمان شيعه ديمحكم و متشابه آمد، چنين آياتي با
ترتيب معناي محكم و متشابه عمالً به  بدين. دانند بسياري از اهل سنت آنها را از مصاديق متشابه ميو 

  ):كه البته از تعريف قبلي كاملتر است(آيد  شكل زير در مي
اي است كه هم به لحاظ معناي ظاهري كامالً واضح و روشن است و هم به لحاظ ارزش   آيهمحكم

يعني (اي است كه يا به لحاظ معناي ظاهري نامفهوم است  و متشابه آيهمحتوايي هيچ مشكلي ندارد؛ 
 كلو يا معناي ظاهري آن معلوم و روشن است، ولي محتواي آن مش) خواهد چه بگويد معلوم نيست مي

  .دارد... علمي، عقلي، اخالقي و 
اسخ را از زبان    اما نقش آيات محكم در قرآن چيست و رابطه آنها با آيات متشابه چگونه است؟ پ

  :شنويم قرآن و متخصصان علوم قرآني مي
ام به معناي مرجع و مقصد ... اند معرفي شده» الكتاب ام«آيات محكمات، )  7/ آل عمران ( اين آيه در

محكمات به تصريح قرآن آيات . شوند الكتاب يعني آياتي كه براي آيات ديگر مرجع واقع مي است و ام
 ابهام و تشابه از ندهند؛ با اين ويژگي كه خود هيچ ابهامي نداشته، برطرف كنمادر، مرجع و اساسي هست

اما  باشند،  توان استفاده نمود كه گرچه بخشي از آيات قرآن متشابه مي از همين آيه مي. آيات متشابهند
يز در گردد و مفهوم آنها ن با ارجاع متشابهات به آيات محكم، از اين دسته از آيات نيز رفع تشابه مي

  )447همان، ص . (شود سايه آيات محكم معلوم مي
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هاي موجود در اين بحث، خوب است به يك نكته مهم نيز اشاره كنم و     پيش از پرداختن به پرسش
العاده و اعجازآميز است؛ يعني متن  آن اينكه به اعتقاد عموم عالمان اسالم فصاحت و بالغت قرآن فوق

  :اند در تعريف فصاحت و بالغت گفته. كند زده مي ه آدمي را حيرتقرآن چنان فصيح و بليغ است ك
نواز بودن سخن؛ و بالغت به معناي رسايي   به معناي شيوايي كلمات و رواني تلفظ آنها و گوشفصاحت

  )150، ص 1مصباح يزدي، قرآن شناسي، ج . (و گويايي و دقت تعابير در فهماندن مقصود است
مانان متن قرآن كامالً شيوا و رسا و گويا و بدون هيچ ابهام و ايهامي است و    بنابراين به اعتقاد مسل

اگر هم معدودي از آيات قرآن در نظر ابتدايي معناي روشني ندارند، معناي آنها نيز با ارجاع به آيات 
  :اكنون نوبت طرح چند پرسش است. شود ديگر معلوم و مشخص مي

كنند كه با  فهمند و تفسير مي اي مي ر يك قرآن را به گونه اگر چنين است، چرا عالمان اسالم ه.1
ديگري متفاوت و بلكه متعارض است؟ اين همه اختالفات و تشتت آراء درفهم معني قرآن را چگونه 

گوييم كه معناي آيات محكم قرآن كامالً واضح و روشن است و ابهام و  بايد توجيه كرد؟ مگر نمي
رفع و ) محكمات(متشابه وجود دارد، با ارجاع به آيات ديگر قرآن ايهامي هم كه در معدودي آيات 

شود؟ مگر فصاحت و بالغت قرآن در حد اعجاز نيست؟ و مگر فصاحت  معناي اين آيات هم روشن مي
 در رساندن معنا ابيرو بالغت به معناي شيوايي، رواني و رسا و گويا بودن متن و دقت الفاظ و تع

فهم و تفسير قرآن ميان عالمان اسالم اختالف قابل توجهي وجود داشته نيست؟ پس الجرم نبايد در
اكنون در تعارض بين واقعيت و ادعا كدام را بايد برگرفت . زند باشد، اما واقعيت آشكارا ساز ديگري مي

  و كدام را بايد فرو نهاد؟
ـ  ان اسالم باشد مصاديق آيات متشابه كدامند؟ آيا فهرست دقيق و مشخصي ـ كه مورد اتفاق عالم.2

نه خود قرآن، نه پيامبر اسالم و نه امامان شيعه هيچكدام . وجود دارد؟ متأسفانه پاسخ منفي است
 دراين مورد اختالف و نيزميان عالمان . اند مصاديق آيات محكم و متشابه را نام نبرده و مشخص نكرده

  ه در اين مورد اشارهآقاي حسين آراسته جوان به پانزده نظري. تشتت آراء وجود دارد
  :اند؛ اين نظريات به شرح زيرند اي از عالمان اسالم عرضه شده  كه هر يك توسط عدهكنند مي
اند و ما بقي  اي هستند كه در اوايل بعضي از سور نازل شده متشابهات عبارت از حروف مقطعه. 1

  .محكماتند
  .اند و غير آنها متشابهند محكمات حروف مقطعه. 2
  .بين در قرآن محكم و آيات مجمل، متشابهندآيات م. 3
  .آيات ناسخ، محكم و آيات منسوخ، متشابهند. 4
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اما بازشناسي متشابهات نياز به تأمل و تدبر . محكمات آياتي هستند كه داليل روشن و واضح دارند. 5
  .دارد

باشد؛ به خالف اي كه آگاهي به آن ـ با برهان خفي يا جلي ـ ممكن  محكم عبارت است از هر آيه. 6
  .متشابه، مثل علم به زمان قيامت

  .آيات االحكام، محكمات قرآن و مابقي متشابهند. 7
آيات محكمات تأويل واحدي دارند، در حالي كه آيات متشابه وجوه متعددي از تأويل درآنها . 8

  .محتمل است
  ...تقسيم آيات بر محكم و متشابه مختص به آيات قصص است. 9

  .به آياتي هستند كه نياز به توضيح و بيان دارند، برخالف محكماتآيات متشا. 10
  .آياتي كه در قالب خبريه هستند، متشابهات و انشاءات قرآن محكماتند. 11
  .آيات متشابه و بقيه محكماتنند) خواه صفات خداوند و خواه صفات انبياء(آيات صفات . 12
آياتي كه عقل انسان قادر به فهم آنها نيست، آيات قابل فهم و درك براي انسان، محكمات و . 13

  .متشابهاتند
آياتي كه ظواهر آنها مراد است، محكمات و آياتي كه خالف ظاهر آنها مراد است، متشابهات . 14

  .قرآنند
جوان آراسته، (  است كه درتأويل آن اتفاق نظر وجود داشته باشد، به خالف متشابه يا محكم آيه.  15

   )447-448 ص درس نامه ـ: حسين
   اينها فقط معدودي از نظريات مختلف و متناقض مفسران قرآن در مورد مصاديق محكم و متشابهند و 

  .پيداست كه نظريات ديگري هم در اين زمينه وجود دارد
 وتحوالت آراء آنها در طول راتيي تغري قرآن و سري مفسران در تفسقي و عمعي   اگر به اختالفات وس

 م،ي آن توجه كنقي متعدد و متناقض آنها درباره محكم و متشابه و مصاداتي نظرني و همچنخيتار
 ثابت، قيمصاد و اند ي نسبي كه محكم و متشابه عمالً امورمي ندارتي واقعني جز اعتراف به ايا چاره

  از مفسران جزو محكمات يا  در نظر عدهيا هي هر آگريبه عبارت د. مشخص و معلوم نداشته و ندارند
 وجود داشته و دارد كه ي مواردي جزو متشابهات محسوب شده است و حتگري ديا و در نظر عده

 برگشته و ظرش ني و پس از مدتدانسته ي  خاص جزو محكمات ميا  خاص را در دورهيا هي آيمفسر
 كه نجاستيجالب ا.  رخ داده استني عكس ازي نيآن را جزو متشابهات محسوب كرده و در موارد
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 محكم ـ كه بنا به اتي خاص اتفاق نظر دارند، از همان آياتي كه در مورد محكم بودن آيمفسران
   مختلف و متعارض ارائهيرهاي هستند ـ تفساي دارند وكامالً رسا وگوي واضح و روشني معناف،يتعر
 اند، هنگام رفع   خاص اتفاق نظر داشتهياتي كه در مورد متشابه بودن آي مفسراننطوريهم! دهند يم

 را به عنوان مرجع رفع كننده تشابه مورد ي متفاوتاتي مختلف رفته و آي به راههااتيتشابه از آن آ
  !اند دهي متفاوت و متناقض رسيرهاياستفاده قرارداده و لذا به تفس

 اعتراف دي بام،ي بمانبندي شده از محكم و متشابه پاادي في به تعرمي اگر بخواهات،ي واقعني   با توجه به ا
 7 هي كه متن آنجاستيا.  آن متشابه استاتي و همه آستي از قرآن محكم نيا هي آچي هباًي كه تقرميكن

 اًياند و ثان ات قرآن محكمي آي چراكه مطابق آن اوالً بعضشود، يسوره آل عمران با مشكل مواجه م
 يگريد زي چتي كه واقعي در حالباشند، ي محكم و متشابه ثابت، روشن و مشخص ماتي آقيمصاد

  .ديگو يم
 محكم كشف اتي متشابه با ارجاع به آاتي آي عالمان و مفسران، معناي و مدعاهيمطابق متن آ . 3
 صادق است؟ يطور كل به) اند  قرآن واقعاً محكماتي آي فرض كه بعضني با ايحت( مدعا ني اايآ. شود يم

 اي و ستي ننم آن واضح و روش مفهواي است كه يا هي كه متشابه آميگفت.  استيمتاسفانه پاسخ منف
 هي آكي در هنگام رفع تشابه از نيبنابرا.  قبول استرقابلي غاي خالف واقع ي مفهوم آن روشن ولنكهيا

  : بيايدشي محكم الجرم دو حالت ممكن است پاتيمتشابه در پرتو آ
 و ما تازه شود ي روشن و واضح مهي آي رفع و معناهي موجود در ظاهر آهامي ابهام و ايگاه)  الف

   د،ي بگوخواهد ي چه مهي كه آن آميفهم يم
دارد ـ ... گاهي معناي ظاهر آيه ـ كه هر چند واضح و روشن است ولي مشكل علمي، عقلي و) ب

فهميم كه معناي آيه در حقيقت آن چيزي نبوده كه ابتدا از  كند و ما در پرتو آيات محكم مي تغيير مي
 عقلي يا ي،ايم و اين معناي جديد، مشكل علم است كه اكنون فهميدهفهميديم، بلكه چيزي  ظاهر آن مي
  .اخالقي ندارد

اند آيات متشابه را با ارجاع به     خوب است با طرح چند مثال ببينيم كه آيا واقعاً مفسران قرآن توانسته
  :آيات محكم معني كنند

  :گويد مي) معروف به آيه نور( سوره نور 35آيه ) الف
مثل نور او چون چراغداني است كه در آن چراغي و آن چراغ در . ن ها و زمين است نور آسماخدا

آن شيشه گويي اختري درخشان است كه از درخت مبارك زيتوني كه نه شرقي است و .  استيا شيشه
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. نزديك است كه روغنش ـ هر چند بدان آتش نرسيده باشد ـ روشني بخشد. شود نه غربي افروخته مي
  ...كند خدا هر كه را بخواهد با نور خويش هدايت مي.  روشني است بر رويروشني

   اين آيه به اعتقاد بسياري از مفسران شيعه و سني از متشابهات نوع الف است، يعني در ابتداي امر 
اكنون بر مفسران است كه آيات محكمي از قرآن را به ما نشان . كند معناي روشن و واضحي را افاده نمي

 رفع ابهام از آيه، ازشود و پس  يند كه معناي آيه نور چگونه در پرتو آن آيات روشن ميدهند و بگو
  ؟!آيا چنين اتفاقي افتاده است؟ هرگز. معنايي ارائه دهند كه هيچ ابهام و ايهامي نداشته باشد

  : سوره حج نيز از متشابهات نوع الف است15آيه ) ب
: يا[ياري نخواهد كرد، پس طنابي به سوي آسمان بكشد پندارد خدا او را دردنيا و آخرت   كه ميهر

آنگاه بنگرد كه آيا نيرنگش چيزي را كه مايه خشم . و سپس آن را قطع كند] راهي به سوي آسمان بيابد
  او شده است، از ميان خواهد برد؟

ضمير » ...ياخدا او را در دن«اول اينكه معلوم نيست در جمله :   در اين آيه حداقل دو ابهام وجود دارد
اي  گردد و عده به خود شخص برمي» او«اند ضمير  اي از مفسران گفته عده. گردد او به چه كسي برمي

 به سوي آسمان راهي«يا » طناب به آسمان كشيدن«دوم اينكه . اند به پيامبر اسالم ديگر هم گفته
يد در پرتو يك يا چند آيه يعني چه؟ اكنون مفسر قرآن با» طناب يا راه را قطع كردن«و سپس » يافتن

ولي متأسفانه . خواهد بگويد محكم به دو پرسش مذكور پاسخ دهد تا ما بفهميم كه باالخره آيه چه مي
 اين آيه را تفسير نكرده است؛ ريگويم هيچ مفس نمي. هيچ مفسري از عهده اين كار برنيامده است

كس آيه را در پرتو  ان معنا كرده و ثانياً هيچاي متفاوت با ديگر گويم اوالً هر كسي آيه را به گونه مي
  .آيات محكم معني نكرده است

 5شود، آيه  يكي از آياتي كه به اعتقاد اكثر عالمان شيعه و سني از متشابهات قرآن محسوب مي) ج
اين . است) صندلي(عرش به معناي تخت . »الرحمن علي العرش الستوي«: سوره طه است كه مي گويد

) 3 و تخداوند به عرش پرداخ) 2خداوند بر عرش استيالء يافت، ) 1: و ترجمه شده استآيه به سه نح
به اعتقاد مفسران قرآن معناي ظاهري اين آيه مراد خداوند نبوده است و . خداوند روي عرش  نشست

اكنون براي رفع . آيه معناي ديگري دارد كه آن معنا به لحاظ عقلي يا فلسفي صحيح و قابل قبول است
نشستن خداوند بر «تشابه از اين آيه بايد آيه يا آياتي ديگر از قرآن را نشان بدهيم كه به ما بگويند 

عموم مفسران با استناد به دو . تواند داشته باشد چه معناي صحيح و معقولي مي» روي تخت يا صندلي
  :اند از اين آيه رفع تشابه كنند آيه ديگر از قرآن خواسته
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يابند و اوست كه ديدگان را  چشم ها او را در نمي«: فرمايد مي]  سوره انعام103يه در آ[ كه خداوندي
زمينه هرگونه » ...هيچ چيزي مانند او نيست«: گويد مي]  سوره شوري11در آيه ... [و » ...يابد در مي

» رسيعرش و ك« از نظورم] بنابراين...[تشبيه خداوند به انسان و موجودات مادي را از بين برده است
  ) .459همان، ص . (تدبير و اداره امور هستي است... نيز 

دهند كه خداوند موجودي غيرمادي است و در واقع هيچ شباهتي     فرض كنيم آيات مذكور نشان مي
نشستن خداوند بر «توان نتيجه گرفت كه  چگونه مي» غيرمادي بودن خدا«اما اوالً از . به انسان ندارد

 سوره 5 آيه يبرا(است؟ اين معناي جديد » تدبير و اداره امور جهان«ه معناي ب» روي تخت يا صندلي
نتيجه گرفته نشده است، بلكه معناي ناگزيري ) 103/ و انعام11/شوري( به هيچ وجه از آن دو آيه ) طه

تر شدن مطلب  براي روشن. است كه مفسر خود به آيه تحميل كرده است تا مفاد آن را معقول جلوه دهد
الرحمن علي « مفسران آيه افرض كنيم دو آيه محكم مذكور در قرآن وجود نداشت، در اين صورت آي

مطابق اين آيه خداوند بر روي : گفتند كردند و مي را به همان معناي ظاهري حمل مي» العرش الستوي
را به داليل عقلي و فلسفي بر آنها باز هم اين معناي ظاهري ! تخت يا صندلي نشسته است؟ هرگز

. »كند  امور جهان را تدبير و اداره   ميدخداون«كردند كه  تافتند و آن را ناگزير چنين ترجمه مي نمي
بنابراين در واقع آنچه مفسران را به سوي اين معنا راهنمايي كرده، نه آن دو آيه بلكه داليل عقلي و 

نشستن خداوند بر روي تخت «گوييم معناي   مگر وقتي ميثانياً. هاي فلسفي آنها بوده است فرض پيش
ايم و ديگر آيه   و اداره مي كند، از مشكل تشبيه خالصي يافتهبيراين است كه او جهان را تد» و صندلي

چرا كه با اين سخن نيز او را به يك سلطان ! تواند يقه ما را بگيرد؟ هرگز  نمي»  ليس كمثله شييء«
  .ايم تشبيه كرده

كه در ابتداي بحث ( سوره آل عمران است 7ك نمونه جالب و آشكار از آيات متشابه، همان آيه ي) د
در آن واضح و روشن نيست و در مورد » راسخان در علم«و » تأويل«هاي  زيرا اوالً معناي واژه). آمد

  :ها ميان مفسران اختالف نظرهاي فاحش وجود دارد و ثانياً معنا و مصداق اين واژه
] از عالمان و مفسران[رد قرائت و تالوت آيه نيز اختالف مهمي در گرفته است كه به قول بعضي  مودر
اختالف بر سر وقف كردن يا نكردن بعد . ترين و معنادارترين اختالف قرائت در سراسر قرآن است مهم

لم به تأويل مختص  عوقفبر اساس قول به . است» ...و ما يعلم تأويله االّ اهللا«] جمله[از كلمه اهللا در 
به خداوند است و مطابق قول به عطف، علم تأويل مختص به خداوند نيست، بلكه راسخان در علم هم 

و از نظر نحوي و ادب عربي هر دو قول جايز است و اشكال ادبي بر هيچ يك ... علم به تأويل دارند
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ن دو نظريه هستند كه در ميان  ايازبهترين شاهد بر اين امر طرفداران هر يك . توان وارد ساخت نمي
  )467همان، ص. (شوند آنها بزرگان ادب عرب نيز ديده مي

   معناي مطلب فوق، اعتراف به اين واقعيت است كه ظاهر آيه دچار ايهام است؛ چرا كه دو معناي 
فقط مطابق يك معنا تأويل آيات متشابه را . توان از آن استنباط كرد متفاوت و ناسازگار با هم را مي

. دانند  آيات را ميينداند و مطابق معناي ديگر عالوه بر خداوند، راسخان در علم هم تأويل ا خداوند مي
اند  اي با ارجاع اين آيه به آياتي كه در آنها به تدبر كردن در آيات قرآن امر شده است، نتيجه گرفته عده

  ل آنها اين است كهاستدال. دانند كه راسخان در علم هم تأويل آيات متشابه را مي
در اين صورت اوالً آيات متشابه به ) و نه هيچ كس ديگر( تأويل آيات متشابه را فقط خدا بداند اگر

شود، در حالي كه  مانند و وجودشان در قرآن لغو و بيهوده مي صورت راز و معماي حل ناشده باقي مي
 كه ما را به تدبر در است در تعارض با آياتي اند و ثانياً اين ها نازل شده آيات قرآن براي هدايت انسان

در انحصار خدا )  متشابهات(چرا كه وقتي علم به تـأويل بعضي آيات . كنند همه آيات قرآن امر مي
عالمان و راسخان در (ها  اي از انسان پس حداقل عده. نتيجه خواهد بود باشد، تدبر در آنها بيهوده و بي

  .را بدانندبايد تأويل آيات متشابه ) علم
   اما اين دليل مورد قبول نيست، چرا كه الزمه منطقي هدايتگر بودن آيات قرآن توانايي مردم در تفسير 

با ارجاع به ) بنا به مدعا(بردن به تأويل آنها؛ و تفسير آيات متشابه  يا  فهم معاني آن آيات است نه پي
 براي فهم معاني آيات باشد نه ندتوا ن هم ميدستور خداوند به تدبر در قرآ. شود آيات محكم معلوم مي

بردن به تأويل آنها؛ بنابراين معلوم نبودن تأويل آيات متشابه براي آدميان، نه با هدايتگر بودن اين  پي
به هر حال ايهام موجود در آيه مورد . كنند آيات منافات دارد و نه با آياتي كه امر به تدبر در قرآن مي

  آن آيات كدامند؟.  با ارجاع به آيات ديگري از قرآن حل شودبايدماند و   ميبحث به قوت خود باقي
   خواننده انديشمند با مطالعه قرآن به دهها و شايد صدها مورد ديگر از اين دست نيز برخورد خواهد 
كرد و خواهد دانست كه روياي تأويل و تفسير آيات متشابه در پرتو آيات محكم هرچند شيرين و 

  .شتني، اما كاذب استدا دوست
ها در همه جوامع و تا روز  اصوالً چرا بايد در كتابي آسماني كه قرار است هدايتگر همه انسان) 4

؟ )متشابهات(كنند  قيامت باشد، آياتي مبهم و ايهام آلود بيابند كه معاني مختلف و متعارض را افاده مي
  : كنيملودِ متخصصان قرآني نقتر، از زبان خ اجازه بدهيد اين پرسش را به نحوي دقيق

: گويند آنان مي. ها بر اين كتاب مقدس شده است گيري  متشابهات در قرآن كريم بهانه برخي خردهوجود
در حالي كه آيات ... قرآن مدعي است كه قول فصل است، فرقان و تميزدهنده حق از باطل است 
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 هر يك الميها و مذاهب گوناگون اس فرقه. آفرين انگيز، ديرياب و مشكل متشابه آن آياتي هستند شبهه
براي اثبات حقانيت خويش به همين قرآن استدالل كرده و آياتي از آن را مورد استناد خويش قرار 

آيا اگر اين كتاب تمامش محكمات . دليل اين امر چيزي جز وجود متشابهات در قرآن نيست. دهند مي
  ازگارتر نبود؟بود، با اهداف تبيين شده از سوي خود قرآن س

  :شود    به اين پرسش مهم معموالً چنين پاسخ داده مي
پذير  ها جز از طريق الفاظ و عبارات امكان  آنجا كه انتقال مفاهيم عالي و معنوي قرآن به انساناز

توانند در بر گيرنده همه آن محتوا و معنا باشند، به همين جهت تشابه  باشد و اين الفاظ مادي نمي نمي
با توجه به ] بنابراين... [جندگن معاني در قالب اين الفاظ نمي] آن[آيد و دليل آن همان است كه  ميپديد 

وجود ... ترين معاني در قالب الفاظ مادي از يك سو و استفاده قرآن از تعابير رايج لفظي القاي دقيق
  )453-454همان، ص(آيات متشابه امري غير قابل اجتناب و ضروري بوده است 

  :به عقيده عالمه طباطبايي   
 هدايت ديني براي همه مردم است و آنان از نظر سطح فكري متفاوتنند، بعضي فقط قادر به درك چون

باشند، در هر صورت القاي مفاهيم  معاني كلي و مجرد مي] درك[محسوسات و برخي ديگر قادر به 
 واين رددگ قالب مثال موجب تشابه ميالهي و معارف بلند قرآني در قالب الفاظ مادي و بيان ممثل در 

  ).455همان ص . (اجتناب ناپذير است
معناي آيات ) بنا به فرض(چرا كه وقتي . اند؟ پاسخ آشكارا منفي است    آيا اين توجيهات قانع كننده

شود، آن معنا نيز در قالب همين الفاظ بشري ولي به صورتي  متشابه در پرتو آيات محكم معلوم مي
به .  دانستناپذير ابتوان ورود متشابهات در قرآن را امري اجتن بنابراين نمي. آيد وشن در ميواضح و ر

به آيات محكم، » خداوند بر روي عرش و كرسي نشسته است«عنوان مثال فرض كنيم كه با ارجاع آيه 
 ولي مگر بسيار خوب،» .كند خداوند جهان را تدبير و اداره مي«: فهميديم كه معناي آيه اين است كه

 از همان اول همين جمله را بيان كند نستتوا خدايي كه اين قرآن را بر پيامبر اسالم نازل كرده است نمي
فهمي و به اشتباه افتادن عده زيادي از مسلمانان نشود و دستاويزي هم براي ايراد شك و  تا موجب كج
دست (خداوند از آيه يداهللا فوق ايديهم آفريني به دست مخالفان ندهد؟ اگر معناي مورد نظر  شبهه و فتنه

، چرا همين جمله »قدرت خداوند فوق قدرت آنها است« كه ودهاين ب) خداوند باالي دست آنهاست
روشن و معقول را بيان نكرده و به جايش جمله و عبارتي را بكار برده است كه موجب انحراف اذهان 

  شود؟ مي
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 قرآني اشاره كنيم تا ببينيم نظريه محكم و متشابه  كالمي ـاكنون خوب است به يك نمونه از مباحث ) 5
پرسش اين است كه آيا از ديدگاه . تواند ما را در فهم قرآن و حل مشكالت آن ياري كند تا چه حد مي

هم دارد؟ در قرآن با دو ) هر چند محدود(قرآن انسان محكوم به جبر است يا اينكه اراده و اختيار آزاد 
اي ديگر بيان گر اراده و اختيار آزاد انسان  گر جبر و دسته شويم كه يك دسته بيان ه ميدسته آيات مواج

در معناي ظاهري هيچكدام از اين دو دسته آيات ابهام و ايهامي . و حاكميت او بر سرنوشت خود است
معاني خواهد بگويد، ولي به هر حال همين   ميچهوجود ندارد و در همه آنها معلوم است كه ظاهر آيه 

  :اينك چند مورد از آياتي كه مؤيد جبرند. ظاهري با هم تعارض دارند
   )8/فاطر. (كند خداوند هر كه را بخواهد گمراه و هر كه را بخواهد هدايت مي) الف
  )111/انعام... (آورند مگر اينكه خداوند بخواهد ايمان نمي] كافران و مشركان)... [ب
  )107/انعام. (شدند ميخواست، آنها مشرك ن اگر خدا مي) ج
  )142/بقره. (كند خداوند هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مي) د
  )30/انسان). (بخواهد(خدا اراده كند ] ابتدا[آنها نخواهند خواست مگر اينكه ) ه

) كنم و آيات فراوان ديگري كه به جهت اختصار از ذكر آنها صرف نظر مي(   مطابق ظاهر اين آيات 
خداوند هر كه را بخواهد هدايت . ها به خواست و اراده خدا بستگي دارد گمراهي انسانهدايت و 

اگر كسي ايمان آورده، به خاطر آن است كه خداوند . كشد كند و هر كه را اراده كند به گمراهي مي مي
 خدا چنين اراده كرده و آنكه مشرك شده نيز با خواست و اراده الهي به اين ورطه افتاده است و اگر

و اما چند مورد از آياتي كه وجود اختيار و اراده آزاد در انسان و . شد خواست، او مشرك نمي مي
  :كنند، به قرار زيرند حاكميت او بر سرنوشتش را تأييد مي

يك تذكر و يادآوري است، پس هر كسي بخواهد راهي به سوي پروردگار خود ] قرآن[قطعاً اين ) الف
  )19/مزمل. (در پيش گيرد

آورد و هر كه بخواهد راه  بگو حق از جانب پروردگارتان رسيده است، پس هر كه بخواهد ايمان مي) ب
  )29/كهف. (گيرد كفر در پيش مي

  .هدايت كرديم، خواه سپاسگذار باشد خواه ناسپاس] راست[ما او را به راه ) ج
هر كسي هدايت شود، به سود پس . ما اين كتاب را براي هدايت مردم به حق بر تو فرو فرستاديم) د

. شود و تو بر آنها وكيل نيستي خود اوست و هر كه بيراهه رود، تنها به زيان خودش گمراه مي
  )41/زمر(
  )256/بقره. (در دين اجبار نيست) ه
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ها با خواست و اراده خودشان راه هدايت يا گمراهي را  انسان) و آيات فراوان ديگر(   مطابق اين آيات 
در كنار آيات فوق، آياتي وجود دارد كه جزا و پاداش الهي را منوط بر «همچنين . كنند انتخاب مي

  :تعدادي از اين آيات به قرار زيرند» .اعمال اختياري خود انسان مي كنند
بيند و به كسي ظلمي  در روز قيامت هر كس به موجب آنچه انجام داده است پاداش يا كيفر مي)    ب

  )17/مؤمن. (نخواهد شد
  )38/مدثر]. (سرنوشت هر كس دست خودش است[هر كس در گرو دستاورد خويش است )    ج

   آيات مذكور نيز مؤيد اراده و اختيار آزاد انسان در انجام اعمال نيك و بد و بدست آوردن استحقاق 
  .پاداش و كيفرند

از .  محكم و كدام متشابهند   در ميان مسلمانان اين اختالف نظر وجود دارد كه كدام دسته از آيات فوق
دهند ـ آيات مؤيد جبر، محكم و آيات مؤيد اختيار  نظر اشاعره ـ كه اكثريت اهل سنت را تشكيل مي

 جبر، متشابهند و گر بيانبه اعتقاد آنها آيات . گويند عالمان شيعه و معتزله عكس اين را مي. متشابهند
اكنون پرسش اين است . مؤيد اختيارند ـ تفسير شوندبايد در پرتو آيات محكم ـ كه به زعم آنها آيات 

 قضاوت كرد؟ توجه داشته باشيد كه يري تفس_ يتوان بين اين دو نظريه كالم كه بر چه مبنايي مي
ناپذير در اثبات   و فلسفي قاطع و خدشهقلياند داليل ع هيچكدام از طرفداران اين دو نظريه نتوانسته

. اند شناختي به تكافوي ادله رسيده مه كنند و هر دو طرف به لحاظ معرفتاقا) جبر يا اختيار(نظريه خود 
بنابراين مشكل جبر و اختيار هنوز با عقل و علم و دانش بشري حل نشده و اميدي هم به حل آن 

 مشكل را حل كند؟ به عبارت ديگر آيا از روي آيات قرآن ـ كه يناما آيا قرآن توانسته است ا. رود نمي
توان فهميد كه كدام نظريه درست است؟ باز هم پاسخ  اند ـ مي  از طرف خداوند نازل شدهبنا به فرض

منفي است، چرا كه اگر موضع قرآن در اين مورد روشن و قاطع بود، خود مسلمانان از آيات مربوطه دو 
اند و  همانطور كه ديديم، ظاهر آيات در اين مورد متناقص. كردند  با يكديگر نميضنوع برداشت متعار

معلوم نيست چرا بايد يك دسته از آيات را به عنوان محكم محسوب كرده و آيات ديگر را به نفع آن 
 ستاگر مبناي ما ادله عقلي و برون ديني باشد، اين كار هنگامي معقول و منطقي ا. توجيه و تأويل كنيم

را اثبات ) جبر يا اختيار( خودمان ناپذير موضع اي قاطع و خدشه كه ابتدا در بيرون توانسته باشيم با ادله
پس . كس تاكنون از عهده اين كار بر نيامده است و سپس آيات معارض را تأويل كنيم؛ در حالي كه هيچ

توانند مبناي محكمي براي انتخاب يكي از دو دسته آيات به  هاي عقلي و برون ديني نمي فرض پيش
بنابراين . باشد) به عنوان آيات متشابه( آنها عنوان آيات محكم و توجيه و تأويل آيات معارض با

  ؟!شود و نه با وحي آسماني مشكل جبر و اختيار نه با دانش بشري حل مي
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دانند يا اينكه اين علم  آيا مطابق آيه مورد بحث، راسخان در علم هم تأويل آيات متشابه را مي) 6
اكثر اهل (اي  عده.  نظر وجود داردمختص به خداوند است؟ در اين مورد ميان عالمان اسالم اختالف

اكثر اهل ( ديگر اي هداند، ولي عد برآنند كه مطابق اين آيه فقط خداوند تأويل آيات متشابه را مي) سنت
من در اينجا . دانند معتقدند كه مطابق آيه راسخان در علم هم تأويل آيات متشابه را مي) تشيع
راسخان در «خواهم نشان دهم كه در هر دو صورت جمله  خواهم بين اين دو قضاوت كنم، بلكه مي نمي

با اشكال مواجه  »  ما استارگويند ما به همه آن ايمان آورديم، همه آن از جانب پروردگ علم مي
  :دو حالت زير را در نظر بگيريد. شود مي

ورت در اين ص. فرض كنيم مطابق آيه، علم به تأويل آيات متشابه منحصر به خداوند است)    الف
راسخون «باشد نه » االيمان راسخون في«بايد ...) العلم يقولون  والراسخون في(فاعل جمله مورد بحث 

 اعترافو اين » رسوخ در علم«است نه» ايمان«چرا كه ريشه اعتراف مذكور در جمله . »العلم في
 اين جمله اگر فاعل. است نه فقط راسخان در علم) اعم از عالم و عامي(ويژگي همه اهل ايمان 

راسخون «شود، ولي اگر فاعل آن  باشد، تناسب اين جمله با جمله قبلي حفظ مي» االيمان راسخون في«
شود و هيچ معرفتي را هم درباره معنا و مصداق  باشد، جمله مذكور بي ارتباط با جمله قبل مي» العلم في

  .كند راسخان در علم افاده نمي
در اين صورت . دانند  راسخان در علم هم تأويل آيات متشابه را مي اكنون فرض كنيم از نظر آيه،)    ب

را تعريف كرده و به ما بگويد كه آنها چه كساني » راسخان در علم«خواهد عبارت  جمله مذكور مي
حال يك بار ديگر به اين . اي متشابه برخورديم، تأويل آيه را از آنها بپرسيم هستند تا اگر ما به آيه

همه قرآن از جانب خدا است و ما به : گويند راسخان در علم كساني هستند كه مي«: دجمله دقت كني
تواند راسخان در علم را به ما بشناساند؟ پاسخ منفي است؛  ، آيا اين تعريف مي»همه آن ايمان داريم

از جانب همانطور كه گفتم، اعتراف به اينكه همه قرآن .  معرِّف اعم از معرَّف است چون در اين تعريف، 
هم همين اعتراف را با قلب و زبان ) و حتي عوام(خداست ويژه راسخان در علم نيست، بلكه غيرآنها 

مسلمان كسي : بگوييم» مسلمان«بنابراين تعريف فوق مثل اين است كه در تعريف . كنند خود بيان مي
ه به نبوت پيامبر اسالم شيعه كسي است ك: بگوييم» شيعه «يفاست كه به خدا اعتقاد دارد، و يا در تعر

  .ايمان دارد
  .شود كه آيه مورد بحث به لحاظ ساختار منطقي ـ زباني دچار اشكال است  مباحث پيشين اين مينتيجه

 



 1

  مطالب خالف واقع در قران
  

  مضمون بسياري از آيات قرآن، با واقعيات مسلم ناسازگاري دارد و بسياري از احكام آن نيز در اثر 
  :در اينجا به چند نمونه اشاره مي كنم. ناديده گرفتن واقعيات صادر شده است

  :گويد  سورة نساء مي79آية . 1
  … خود تو است كه به تو رسد، از جانب)يا شري(هر بدي  …

  :گويد  سورة شوري نيز مي30 و آية 
  …ايد است كه خودتان كرده[ خطاها و گناهاني]= و هر مصيبتي كه به شما رسد، به سبب كارهايي 

آيند و يك عمر بايد اين عذاب و مصيبت را تحمل  الخلقه بدنيا مي     آيا افرادي كه معلول و ناقص
مگر اينكه بگوييم گناه كردن در شكم مادر نيز ! خورند؟ ود را ميآلود خ كنند، چوب اعمال خطا و گناه

پذير است و اين افراد در دوران جنيني و در شكم مادرشان مرتكب بعضي خطاها و گناهان  امكان
اما اين . خورند ممكن است بگوييد كه اين افراد چوب خطاها و گناهان پدر و مادرشان را مي! اند؟ شده

اول اينكه بر خالف مدعاي مطرح شده در آيات فوق است، دوم اينكه با :  داردتوجيه سه مشكل عمده
بسيار . تواند صادق باشد، نه همة موارد عدل الهي ناسازگار است، و سوم اينكه فقط در بعضي موارد مي

اتفاق افتاده است كه زن و شوهري سالم، مؤمن و متدين ـ حتي با آنكه در طول دوران بارداري زن، 
  اند ـ بر اثر عوامل ژنتيكي و غيرارادي، فرزندشان ناقص بدنيا آمده ت همة اصول بهداشتي را كردهرعاي
كند و هزاران مرد و زن پير و  از اينها گذشته گاهي حوادث طبيعي مانند زلزله، شهري را ويران مي. است

 در مواردي يتيم كشد و هزاران كودك و نوجوان را زخمي يا معلول و جوان و مؤمن و كافر را مي
توان گفت كه مصيبت وارد شده به  آيا در اينجا مي. سوزاند كند و به عبارتي تر و خشك را با هم مي مي

كودكان و نوجوانان ـ كه به سن تكليف نرسيده و لذا قابل مؤاخذه نيستند ـ نيز در اثر خطاها و گناهان 
حال آيا . بت دردناك و اندوهبار استآنها بوده است؟ مرگ پدر و مادر براي هر انساني يك مصي

توان گفت كه اين مصيبت در اثر گناهان فرزندان است؟ و آيا اگر بنا به فرض، فرزندان معصوم  مي
  ميرند؟ يابند و نمي باشند، پدر و مادر عمر جاودانه مي

لكه در سراسر قرآن، اين احتمال كه ممكن است شخصي نه از روي عناد و لجاج و هواي نفس، ب. 2 
هاي انساني و صادقانه منكر حقانيت مدعيان پيامبري و  صرفاً به داليل عقلي و معرفتي و با انگيزه
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شود، ناديده گرفته شده و اين خطايي است عظيم و ) مانند وجود معاد و مجازات اخروي(تعاليم آنها 
  : سورة مطففين14 تا 10نگاه كنيد به آيات . نابخشودني
شمرند؛ و آن را  كنندگان؛ آنان كه روز حساب و پاداش را دروغ مي ي بر تكذيب وا)قيامت(در آن روز 

هاي  افسانه: اي؛ كه هرگاه آيات ما بر او خوانده شود، گويد پيشه دروغ نينگارد مگر هر تجاوزگر گنه
  و بر دلهايشان چيره شده9گناهانشان(كردند  گويند، بلكه آنچه مي ه ميپيشينيان است؛ نه چنان است ك

  . است) زنگار بسته(آنها را پوشانده 
     بر طبق آيات فوق، منكران معاد بدون استثناء، افرادي متجاوز و گناهكار هستند و اعمال متجاوزانه 

 سورة عنكبوت نيز 49آية . و گناهكارانة آنها چشم دلشان را كور و از ديدن حقيقت محروم كرده است
  :گويد ينگرد و م منكران را به همين ديده مي

  .كنند فقط ستمكاران آيات ما را تكذيب مي …
خود نيست كه قرآن در بيش از يكصد  بي.      مطابق اين آيه نيز همه مخالفان و منتقدان قرآن ستمگرند

كند، اما حتي يك بار  كنندگان آيات قرآن را به عذاب جاوداني در جهنم تهديد مي آيه، كافران و تكذيب
گويي همة . شوند، استثناء نكرده است را كه فقط به داليل معرفتي، منكر آيات ميجو و صادق  افراد حق

حقانيت پيامبر و كتاب او را  …مخالفان و منكران از روي عناد و لجاج و هواي نفس و دنياپرستي و
 شعور و مغرور و كافران و مشركان در همه جاي قرآن، افرادي كر و كور و الل و سفيه و بي. پذيرند نمي
. اما اين داوري ناعادالنه، هم با واقعيت مسلّم ناسازگار است و هم با اصول اخالقي. شوند معرفي مي... 

جو و مقيد  هايي عاقل، دانشمند، فهميده، حق زيرا اوالً بسياري از مخالفان پيامبران و منكران معاد، انسان
و علت مخالفت آنان با ) پيشه و گنهنه متجاوز و ستمكار (اند  هاي انساني به اصول اخالقي و ارزش

تعاليم پيامبران ـ مانند معاد ـ نامدلّل بودن اين تعاليم و يا ناكافي بودن داليل ارائه شده براي اثبات آنها 
بودن و  پيشه است؛ و ثانياً متهم كردن مخالفان به تجاوزگر و ستمكار و گنه[ از ديدگاه همين منكران]

ر روي دل آنها نشسته و آنها را كور كرده، بيرون كردن حريف است از ميدان، اينكه گرد گناه و آلودگي ب
را ) يعني پيامبران و يا پيروان آنها(توانند طرف مقابل  در چنين وضعي آنها نيز مي. به خالف قاعدة بازي

فريب «: و يا در بهترين حالت» هذيان گفتن«، »شعر گفتن«، »توهم زده بودن«، »خياالتي بودن«به 
  :هاي ناعادالنه است  سورة نحل نيز نمونة ديگري از اين قضاوت22آية . متهم كنند …و» خورده بودن

  .كند و خودشان متكبرند آورند، دلهايشان انكار مي كساني كه به آخرت ايمان نمي …
     اما آيا همة منكران آخرت متكبر و گردنكشند و ايمان نياوردن همة آنها ريشه در تكبر و 

. كنم هيچ فرد عاقل و منصفي بتواند به اين سؤاالت پاسخ مثبت دهد شان دارد؟ گمان نمي واهيخودخ
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. مضمون اين آيه نيز عالوه بر اينكه با واقعيت ناسازگار است، با اصول مسلم اخالقي در تعارض است
 حقيقتي آشكار زيرا عقالنيت و فهم و شعور مخالفان را ناديده گرفته و به آنها تهمت پاگذاشتن بر روي

  .زند ـ آنهم از روي تكبر و خودخواهي ـ را مي
  :گويد  سوره ماعون، خداوند خطاب به پيامبر مي3 تا 1در آيات . 3

راند؛ و  خواند، ديدي؟ اين همان كسي است كه يتيم را به سختي مي آيا كسي را كه روز جزا را دروغ مي
  .كند  ترغيب نمي)بينوايان(به خوراك دادن 

عناي دقيق اين آيات چيست؟ آيا در اين آيات نيز حكمي كلي صادر شده و منكران معاد، به عنوان     م
اند؟ در  اي به اطعام بينوايان ندارند، معرفي شده رانند و عالقه افرادي كه يتيمان را به سختي از خود مي
 فوق اشاره به فردي اما اگر آيات. شويم كه پيش از اين آمد اين صورت با همان مشكالتي مواجه مي

خورند؟ فردي خاص كه به  خاص دارند ـ كه البته ظاهر آيات مؤيد همين معناست ـ به چه دردي مي
معاد معتقد نبوده، اتفاقاً با يتيمان و بينوايان هم رابطه خوبي نداشته است و البته چنين افرادي هميشه 

با چنين مضموني ـ كه ) يا افراد(اين فرد اما نزول آيات فوق در مورد . ممكن است وجود داشته باشند
دهد؟ اگر بعضي  خورد و چه درسي به ما مي ماوقَع محتواي ديگري ندارد ـ به چه دردي مي جز گزارشِِ 

در . نواز هستند هايي شريف و يتيم از منكران معاد چنين خصوصياتي دارند، بسياري ديگر از آنها انسان
اخالق و  سواد، عامي و دانشمند، با باسواد و بي: شود  يافت ميجور آدمي ميان منكران معاد، همه

همانطور كه در ميان معتقدان به معاد نيز  …اخالق، ظالم و مظلوم، پولدار و فقير، شجاع و ترسو، و بي
  .چنين است

 نقل )ها  يا دهريون آتئيست( سوره جاثيه از قول افرادي كه به خدا و قيامت اعتقاد ندارند 24آيه . 4    
  :كند كه مي

حوادث و (شويم و ما را جز دهر  ميريم و زنده مي مي. جز زندگي دنيا چيز ديگري نيست: و گفتند
  …كند هالك نمي) عوامل طبيعي

  :آورد دليل و حجت آنها را مي) 25(آنگاه در آيه بعد 
اين نيست كه جز ] در برابر آيات و ادله ما[و چون آيات روشنگر ما بر آنها تالوت شود، حجتشان 

  .گوييد، پدران ما را زنده كنيد اگر راست مي: گويند مي
     طبق اين آيه منكران خدا و قيامت هيچ دليل و برهاني براي عقايد خود ندارند و هيچ اشكالي از 

توانند بگيرند و در برخورد با معتقدان خدا و قيامت تنها دليل و حجتشان  مدعيات و ادله دينداران نمي
؟ اما پيروان قرآن بهتر !اند، زنده كنيد گوييد، پدران ما را كه مرده اگر راست مي: گويند ست كه مياين ا
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است براي يك بار هم كه شده، پاي صحبت فيلسوفان الئيك بنشينند يا به صدها كتاب و هزاران مقاله 
 رجوع كنند تا ببينند كه اند، علمي و فلسفي كه آنها در دفاع از موضع خود و نقد ديدگاه دينداران نوشته

كنم و مدعي  ها دفاع نمي من از نظرات و ادله الئيك. گويد نيست ها كه قرآن مي مطلب به اين سادگي
ناپذير، عدم وجود خدا و قيامت را بطور كامالً قطعي و  العاده محكم و خدشه اي فوق نيستم كه آنها با ادله
اند و ثانياً اين  ها ادله زيادي در اثبات مدعيات خود ارائه دادهگويم اوالً آن اما مي. اند يقيني اثبات كرده

  اند، اند و ثالثاً نقدهاي محكمي كه آنها بر ادله دينداران زده تأمل و درخور توجه العاده قابل  فوق ادله،
اما قرآن همه جا طوري وانمود . ذهن فيلسوفان و متكلمان ديني را دچار تشويش و تالطم كرده است

هايشان آدمي را به خنده  ند كه منكران و مخالفان، مشتي احمق و كودن هستند كه استداللمي ك
  : سوره سبا ميگويد35به عنوان مثالي ديگر، آيه . واميدارد

  عذاب نخواهيم شد  ) براي همين(ما دارايي و فرزندانمان از همه بيشتر است و : گفتند) كافران(و 
اند، نبايد اين را به عنوان داليل مخالفان  انديشيده  واقعاً اينگونه مياي     حتي اگر فرض كنيم كه عده

مخالفان پيامبران، هم در گذشته و هم در زمان ما داليل بسيار محكم و . مطرح كرد و يا تعميم داد
 هاي اروپا و آمريكا و يا سايتهاي اينترنتي ها و كتابفروشي سري به كتابخانه. تأملي داشته و دارند قابل

  .گويد، ضعيف و زبون نيست حريف، آنقدرها كه قرآن مي. مخالفان بزنيد
  :گويد  سوره اسراء مي94آيه . 5
آيا خدا : مردم را از ايمان آوردن بازنداشت، آنگاه كه هدايت برايشان آمد، جز اينكه گفتند] چيزي[و 

  بشري را به عنوان پيامبر مبعوث كرده است؟
ها صرفاً به دليل اينكه پيامبران بشري همانند خود هستند، از   ز انسان    البته ممكن است معدودي ا

ايمان آوردن امتناع ورزند، اما اكثر مخالفان و منكران بنا به علل و داليل مختلف ديگري زير بار اين 
كليد . هاي الحادي ناآشنا نيست اين واقعيت، براي آشنايان به تاريخ اديان و انديشه. روند حرفها نمي

اينقدر ) به تبع قرآن و مفسران آن(حل ماجرا، رشد آگاهي و معرفت در جوامع ديني است تا عامه مردم 
  .ها و حقايق آشكار را ناديده نگيرند آسان واقعيت

  :گويد  سوره زمر مي8آيه . 6
خواند؛  كند ـ مي و چون به انسان آسيبي رسد، پروردگارش را ـ در حالي كه بسوي او بازگشت مي

را كه در رفع آن پيشتر به درگاه او دعا ] مصيبتي[چون او را از جانب خود نعمتي عطا كند، آن سپس 
. از راه او گمراه گرداند] خود و ديگران[دهد تا  نمايد و براي خدا همتاياني قرار مي كرد، فراموش مي مي
  ».مند شو كه تو از اهل آتشي به كفرت اندكي بهره«: بگو
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مكن است در مورد بعضي آدميان صادق باشد، اما قطعاً در همه موارد صدق     مضمون اين آيه م
و براي خدا همتاياني «: گويد كند و موارد نقض فراواني داشته و دارد، خصوصاً قسمتي از آيه كه مي نمي

گويي همه آدمياني كه پس از دعا به درگاه » .دهد تا خود و ديگران را از راه او گمراه كند قرار مي
تنها  چنين مضموني نه! شوند رسد، مشرك مي شود و يا نعمتي به آنها مي وند، مشكالتشان حل ميخدا

 49؟ آيات !رسد كه مصاديق آن بسيار نادر است كلي نيست و موارد نقض فراواني دارد، بلكه به نظر مي
  : سوره فصلت نيز دچار همين معضل هستند51تا 

گردد؛ و اگر از  ن آسيبي به او رسد، مأيوس و نا اميد ميشود، و چو انسان از دعاي خير خسته نمي
من سزاوار آنم «: جانب خود رحمتي ـ پس از زياني كه به او رسيده است ـ بچشانيم، قطعاً خواهد گفت

و گمان ندارم كه رستاخيز برپا شود، و اگر هم به سوي پروردگارم بازگردانيده شوم، قطعاً نزد او برايم 
و چون انسان را نعمت بخشيم، روي برتابد و خود را كنار كشد، و چون آسيبي  … ».خوبي خواهد بود

  .به او رسد، دست به دعاي فراوان بردارد
    در اينجا قرآن عالوه بر صدور احكام كلي ـ بدون در نظر گرفتن اينكه در عالم واقع موارد نقض اين 

) انسان(و چون آسيبي به او : گويد  مي49آيه . شود گويي مي سخنان فراوان است ـ دچار ضد و نقيض
رسد، دست به دعاي ) انسان(و چون آسيبي به او : گويد  مي51شود، اما آيه  رسد، مأيوس و نوميد مي

  !دارد فراوان برمي
  :خوريم هايي مشابه برمي  سوره فجر به نمونه20 تا 15    باز هم در آيات 

دهد،  دارد و نعمت فراوان به او مي زمايد و عزيزش ميآ اما انسان، هنگامي كه پروردگارش او را مي
اش را بر او تنگ  آزمايد و روزي پروردگارم مرا گرامي داشته است؛ و اما چون او را مي: گويد مي
نوازيد؛ و بر اطعام  يپروردگارم مرا خوار كرده است؛ ولي نه، بلكه يتيم را نم: گويد گرداند، مي مي

خوريد؛ و مال را دوست   را چپاولگرانه مي)ضعيفان(انگيزانيد؛ و ميراث  ميرن همديگر را ب)بينوايان(
  .داشتني بسيار داريد، دوست

 سوره زمر، 8آيه . شويم  ديگر مواجه مي يبينانه، با تناقض گويي غيرواقع    در اينجا نيز عالوه بر كلي
يد و به من بگوييد كه  سوره فجر را با دقت بخوان20 تا 15 سوره فصلت و آيات 51 تا 49آيات 

. دهد  ميشانالعملي از خود ن باالخره آدمي در هنگام گرفتاري و مصيبت و شادي و نعمت چه عكس
  :شوند هاي كلي زير چگونه با هم جمع مي مايلم بدانم گزاره

زگشت كننده است ـ چون به انسان آسيبي رسد، پروردگارش را ـ در حالي كه بسوي او با)  الف
  ) سوره زمر8آيه (خواند  مي
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  ). سوره فصلت49آيه (گردد  رسد، مأيوس و نااميد مي) انسان(و چون آسيبي به او  …) ب
: گويد گرداند، مي اش را بر او تنگ مي آزمايد و روزي را مي) انسان(او ] خدا[و اما چون  …)ج

  .پروردگارم مرا خوار كرده است
  :ات زير را با هم جمع كنيد اكنون سعي كنيد آي

را كه در رفع آن پيشتر ] مصيبتي[را از جانب خود نعمتي عطا كند، آن ) انسان(چون خداوند او  …)الف
  ). سوره زمر8آيه (شود  كند و مشرك مي كرد، فراموش مي به درگاه خدا دعا مي

: نيم، قطعاً خواهد گفتو اگر از جانب خود رحمتي ـ پس از زياني كه به او رسيده است ـ بچشا …)ب
  ). سوره فصلت50آيه (من سزاوار آنم و گمان ندارم رستاخيز برپا شود 

  ). سوره فصلت51آيه (و چون انسان را نعمت بخشيم، روي برتابد و خود را كنار كشد ) ج
را  پروردگارم م :گويد دهد، مي دارد و نعمت فراوان به او مي هنگامي كه پروردگارش او را عزيز مي) د

  ) سوره فجر15آيه . (گرامي داشته است
» د«كنيد كه موارد الف، ب و ج مضموني تقريبا يكسان دارند، لكن هر سه با      مشاهده مي

اي  شد، هيچ مشكل منطقي استفاده مي» ها بعضي انسان«اگر در همه موارد فوق، از عبارت . ناسازگارند
 است و اين، هاستفاده شد» انسان« از لفظ كلي  ن آيات،اما اشكال اينجاست كه در همه اي. آمد پيش نمي

  .عالمت عموميت و كليت است
  :گويد  سوره توبه مي97آيه  . 8 
نشين از  اعراب باديه«: يا به عبارت ديگر» ...ترند  سخت] از ديگران[نشين در كفر و نفاق   باديهاعراب«

  »…ترند  ديگران كافرتر و منافق
نشينان عرب در همه  توان پذيرفت كه همه باديه آيا مي. آيه مشخص نيست    باز هم معناي دقيق 

حتي اگر سور ! ترند؟ هرگز تنها كافر و منافقند، بلكه در كفر و نفاق همواره از ديگران سخت ها نه زمان
نشين در كفر و   باديهببعضي از اعرا: خواهد بگويد آيه را موجبه جزئيه بدانيم و ادعا كنيم كه آيه مي

  :زيرا. شود ترند، باز هم مشكل حل نمي نفاق از ديگران سخت
نشينان عرب كافر و منافقند، اما به هر حال   طبق اين معنا درست است كه فقط بعضي از باديه.1-8   

رسد كه همه  ها در ميان آنها كافر و منافق وجود دارد و هيچگاه زماني نمي اوالً همواره و در همه زمان
چه عرب، چه ( ميان ديگران درتر از آنها  ثانياً هيچگاه كافرتر و منافق.  و مؤمن باشندآنها مسلمانان

نشين عرب، اگر بدانند  كفار و منافقين باديه. گويد اما واقعيت چيز ديگري مي. شود پيدا نمي) غيرعرب
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 قطعاً در  داند، هم كافرتر مي... كه قرآن آنها را از بوش و شارون و صدام و چنگيزخان مغول و هيتلر و
  !!!شوند تر مي كفر و نفاق خود سخت

تواند   چه پيامي مي ترند، نشينان عرب از ديگران كافرتر و منافق بعضي از باديه:  اين سخن كه.2-8   
توان گرفت؟ سلّمنا كه بعضي از آنها به طرز وحشتناكي كافرند، ولي  داشته باشد و چه درسي از آن مي

مؤمناني راستين و فداكارند و بسياري ديگر نيز ـ حتي اگر كافر يا منافق باشند ـ بسياري ديگر از آنها 
  .رسند در كفر و نفاق به پاي ديگران نمي

نشين وجود نداشته باشد و همه اعراب، شهرنشين   ممكن است زماني برسد كه ديگر عرب باديه.8-  3
  توان معنا كرد؟ اي را چگونه مي آنگاه چنين آيه. و متمدن و بافرهنگ شوند

در مقطعي خاص از حيات : گذارد جز اينكه بگوييم    تأمل در نكات فوق راهي براي ما باقي نمي
عرب در كفر و نفاق و دشمني با آن حضرت گوي سبقت را از ] نشينان باديه[اي از  پيامبر اسالم، عده

 را به خدا نسبت نرا بيان كرد و آديگران ربودند و لذا پيامبر با اين جمله ناسنجيده، خشم و نفرت خود 
تواند معناي درستي داشته  اما هرگز به اين نينديشيد كه چنين سخني حتي در زمان خودش نمي. داد

باشد، چه رسد به آينده كه ممكن است شرايط كامالً متفاوتي جايگزين شود و اين سخن معناي معقولي 
 قابل دفاعي را در آخرين ريم، چنين سخن غيوگرنه مگر ممكن است خداي عالم و حك. نداشته باشد

  كتاب آسماني خود بياورد؟
  :گويد  سوره طه مي124آيه . 9
  ...اش تنگ شود  هر كس از ياد من روي گرداند، زندگيو

بينيم      اما آيا همه افرادي كه از ياد خدا غافلند، زندگي تنگ و سختي دارند؟ آنچه در عالم واقع مي
هاي مؤمن و با تقوا ـ كه همواره به ياد خدا هستند ـ زندگي تنگ و  از انساناين است كه بسياري 

 براي رفع حتيهاي مادي و غيرمادي گرفتارند و  ها و گرفتاري سختي دارند و به انواع مصيبت
هاي روحي و رواني و معضالت خانوادگي و اجتماعي خود مجبورند دست  مشكالت مادي و ناراحتي

و يا معتقد [اعتقاد  دين و بي اعتقاد شوند، در حالي كه بسياري از همين افراد بي ين و بيد به دامن افراد بي
 از روي مهرباني و دلسوزي، براي يزندگي شاد و موفقي دارند و حت] عمل و الابالي به دين، ولي بي
  ؟!كنند ها و مشكالت مؤمنان ـ كه همواره به ياد خدا هستند ـ كوشش مي رفع گرفتاري

ايمان و بدكردار مورد غضب خدا  راي مؤمنان، هميشه اين سؤال مطرح بوده است كه اگر افراد بي    ب
هستند، پس چرا بسياري از آنها عمر طوالني همراه با سالمتي و ناز و نعمت دارند و برعكس، بسياري 
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 و در مواردي شان توأم با هزارگونه رنج و محنت برند و زندگي ترين شرايط بسر مي از مؤمنان در سخت
  :عمران پاسخي است به اين سؤال  سورة آل178بسيار كوتاه است؟ آية 

! دهيم، به سودشان است  تصور نكنند اگر به آنها مهلت مي)و راه طغيان پيش گرفتند( كه كافر شدند آنها
اي آماده  دهدهيم فقط براي اينكه بر گناهان خود بيفزايند و براي آنها عذاب خواركنن ما به آنها مهلت مي

  .شده است
  :     در مورد اين آيه نكات زير قابل تأمل است

دهيم تا شايد به خود آيند و توبه كنند و راه  ما به كافران مهلت مي: گويد دقت كنيد كه آيه نمي. 1   
خير و صالح را در پيش گيرند و از اين طريق، هم جبران خطاهاي خود را كنند و هم از عذاب آخرت 

 گناهان خود بيفزايند و ردهيم فقط و فقط براي اينكه ب ما به آنها مهلت مي: گويد ابند، بلكه مينجات ي
  آيا اين، با حكمت، عدل و رحمت الهي سازگار است؟! مستحق عذاب بيشتري شوند؟

بينند، بلكه جامعة بشري و خصوصاً مؤمنان نيز  در اين مهلت دادن، فقط خود كافران زيان نمي. 2  
به عنوان مثال خداوند به صدام حسين عمر طوالني و مهلت بيشتر داد تا بر گناه خود . بينند ميآسيب 

خداوند به صدام حسين عمر : هي از آيگري دريمطابق تفس(تري شود   ه بيفزايد و مستحق عذاب خواركنند
تري   ه واركنند شد كه او بر گناه خود افزود و مستحق عذاب خني اجهيطوالني و مهلت بيشتر داد و نت

اگر . هاي او ديد ها و درندگي گري اما در اين ميان، جامعة جهاني ضربات سهمگيني از وحشي). شد
گناه  گناه در حلبچه ـ كه در ميانشان صدها كودك و نوجوان بي  پنج هزار انسان بيمرد، يصدام زودتر م

رد و زن پير و جوان در آتش شدند، بيش از دو ميليون م وجود داشت ـ در آتش ظلم او كباب نمي
در طول دوران حكومت صدام، اوضاع . شدند سرپرست نمي سوختند و صدها هزار خانواده بي جنگ نمي

گناه از گرسنگي مردند و فجايعي پيش  بار شد كه صدها هزار كودك بي اقتصادي عراق به قدري اسف
ها و چنگيزهاي   داستان فرعون.هاي ننگ آن هيچگاه از دامن بشريت پاك نخواهد شد آمد كه لكه

از اينها گذشته ممكن است فرد كافري كه بنا به مدعاي قرآن مهلت داده . گونه است تاريخ نيز به همين
 فكري و تبليغاتي مسموم خود، بسياري از نوجوانان هاي ليتشده است تا بر گناهان خود بيفزايد، با فعا

اكنون با در نظر . اند و موجب ترويج كفر و فساد شودو جوانان خام را به سوي گمراهي و تباهي بكش
توان توجيهي را كه در آية مورد بحث آمده است، معقول و منطقي دانست؟  گرفتن مطالبي كه آمد، آيا مي

   اصلي ـ در فجايعي كه ذكر شد ـ خود خدا نيست؟مقصرو آيا با اين حساب، 
. ناهان خود بيفزايند و مستحق عذاب بيشتري شونددهد تا بر گ اكنون كه خدا به كافران مهلت مي. 3  

دهد تا با انجام هر چه بيشتر عبادات و اعمال صالحه و خدمت بيشتر به  چرا به مؤمنان نيز مهلت نمي
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مردم، از طرفي خودشان مستحق پاداش اخروي بيشتري شوند و از طرفي ديگر، جامعة بشري نيز از 
گيرد كه بسياري از  كت را نصيب برد؟ اين سؤال از آنجا قوت ميعمر طوالني و با بركت آنها خير و بر

توانستند در آينده  روند، در حالي كه مي مؤمنان و صالحان در دوران جواني و حتي نوجواني از دنيا مي
از كجا معلوم؟ شايد همان فرد : ممكن است بگوييد. منشأ خدمات و بركات زيادي براي جامعه شوند

 هدايت منحرف شده و به  يافت، از جادة  از دنيا رفته است، اگر عمر بيشتري ميمؤمني كه در جواني
شايد خدا صالح دانسته است كه او در اين سن بميرد، تا در . شد وادي كفر و فسق و فجور كشيده مي

.  صالح خودش بوده و هم به صالح جامعة بشريبهبنابراين مردن او در جواني، هم . آينده كافر نشود
اگر چنين است، چرا خداوند همين مصلحت را در مورد افراد مؤمني كه . اين توجيه قابل قبول نيستاما 

در سنين ميانسالي كافر شدند، اعمال نكرد؟ چرا آنها را در سنين جواني ـ كه مؤمن بودند ـ از دنيا 
  نبرد؟

آورند و  كنند و ايمان مي وبه ميايمان و بدكردار، در سنين ميانسالي و يا پيري ت بسياري از افراد بي. 4   
آيا همين واقعيت، مدعاي . شوند پردازند و لذا عاقبت به خير مي به جبران گناهان و خطاهاي خود مي

 به كفار، غرق شدن دادنكند؟ بر طبق آية مورد بحث، هدف خداوند از مهلت  كلي آيه را نقض نمي
تر بوده است، اما اين افراد توبه نموده و به راه  بيشتر در گناه و فساد و گرفتار آمدن در عذابي سخت

  اند؟ خير و صالح كشيده شده
چگونه است كه . ميرند در سنين جواني مي …بسياري از ظالمان و ستمگران و كفار و مشركين و. 5 

تري شوند؟ آيا خداوند بين بندگان  دهد تا با گناه بيشتر، دچار عذاب سخت خداوند به آنان مهلت نمي
  شود؟ تبعيض قائل ميخود 

    حقيقت اين است كه اگر در مورد رابطة بين ايمان و عقيده و كردار آدميان از يك طرف و نحوة 
زندگي دنيايي آنها از نظر سالمتي، شادابي، ثروت، رفاه و طول عمر از طرف ديگر، تحقيق كنيم، 

 اينجا رندارد و نظم مشخصي دخواهيم ديد كه بين اين دو هيچ رابطة ضروري و علي و معلولي وجود 
. اي نيز ثروتمند هستند بعضي از مؤمنان فقير و بعضي ديگر در حد متوسط و عده. شود ديده نمي

بسياري از كفار، عمري طوالني و . وضعيت كفار و مشركين و اهل گناه و فساد نيز به همين گونه است
اصوالً يكي از بزرگترين . ان عمر ثابتي ندارندبسياري نيز عمر متوسط و يا كوتاه دارند، مؤمنين نيز ميز

. تون دست خداوند را در طبيعت و زندگي آدميان نشان داد بيني ديني اين است كه نمي مشكالت جهان
اي را  توان حادثه و پديده به عبارت ديگر چه در طبيعت و چه در زندگي فردي و اجتماعي آدميان، نمي

اين كه سهل است، عدم وجود .  باشددادهندة دخالت خ  نشاننشان داد كه بطور قطعي و به وضوح
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اي منظم و ثابت و مشخص بين عقايد مذهبي و ايمان ديني و اعمال آئيني از يك طرف و حوادث  رابطه
ها از طرف ديگر، وجود خدا و يا حداقل اعتقاد به دخالت خدا در  زندگي و سرنوشت دنيايي انسان

  .ده استزندگي آدميان را زير سؤال بر
كفار، مشركين، ملحدين، (بسياري از دشمنان و مخالفان پيامبر .  استي خواندنزي سورة توبه ن55 ةي   آ

حداقل به لحاظ ظاهري زندگي شاد، راحت و مرفهي داشتند و دارايي فراوان و فرزندان ) …منافقين و
 كه اگر دشمنان كرد ي ايجاد مشد و اين سؤال را در ذهن آنها بسيار آنها گاهي موجب شگفتي مؤمنان مي

دهد و  شوند، پس چرا خدا به آنها مال و فرزند بسيار مي پيامبر، در حقيقت دشمنان خدا محسوب مي
كنند، در حالي كه بسياري از  اگر نگوييم همه، بسياري از آنها در راحتي و آسايش و شادي زندگي مي

كننده براي اين سؤال آماده   قانعوابيبايستي ج پيامبر مي. برند بار بسر مي مؤمنان در وضعي فالكت
  :شود و بگويد) ساخته: و يا در حقيقت( سوره توبه نازل 55پس الزم بود آيه . كرد مي

خواهد در زندگي دنيا به وسيله  جز اين نيست كه خدا مي.  و فرزندانشان تو را به شگفت درنياورداموال
  .رون روداينها عذابشان كند و جانشان در حال كفر بي

. كننده نيست     اين پاسخ ممكن است براي عوام نوعي دلخوشي واهي ايجاد كند، اما براي خواص قانع
ها و  در بسياري از موارد، مال و فرزند براي كفار و مشركين موجب آسايش و راحتي و رفع گرفتاري

ساز  ن است حتي زمينهاز اين باالتر، همين دارايي و فرزندان ممك. مشكالت دنيايي است نه عذاب
 بنابراين 1. در موارد بسياري رخ داده استهدايت و عاقبت به خيري صاحبان آنها شود و اين اتفاق

  .دهد، دست كم در بعضي موارد برخالف مضمون اين آيه است آنچه در واقع رخ داده و مي
 

                                            
 شدن و رسيدن به رستگاري نيست و مطلب فوق از باب مماشات توجه كنيد كه از نظر نگارنده، مسلمان شدن يك نامسلمان به معناي هدايت 1

 .به عبارت ديگر هدف از نقد فوق نشان دادن تناقض دروني آيات قرآن است. با خصم است
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  نحوه احتجاج قرآن با مخالفان
    

اما قرآن در بعضي موارد، اين قواعد را .     احتجاج با مخالفان قواعدي علمي، منطقي و اخالقي دارد
  :كنم در اينجا به دو نمونه اشاره مي. رعايت نكرده است

دانستند و  مييهوديان كه از مخالفان سرسخت پيامبر اسالم بودند، سعادت آخرت را فقط از آن خود .  1
منشاء آسماني ندارند و پيروان آنها هرگز وارد ) مانند اسالم(اعتقاد داشتند كه اديان و مذاهب ديگر 

  : سورة بقره با آنان چگونه احتجاج شده است96 تا 94اكنون بنگريد كه در آيات . شوند بهشت نمي
يژة شماست نه مردمان ديگر، پس  بگو اگر سراي واپسين در نزد خدا و)اي پيامبر، خطاب به يهوديان(

نكنند و خدا به ) مرگ (اند، هرگز آرزوي آن  ب آنچه كردهآرزوي مرگ كنيد اگر راستگوييد، و به سب
  ) حتي آزمندتر(ردم به زندگي دنيا خواهي يافت و هر آينه آنان را آزمندترين م. حال ستمگران داناست

  …ت دارد كه هزار سال عمرش دهند هر يك از آنها دوس. اند از كساني كه مشرك شده
 سورة جمعه نيز تكرار شده ولي به هر حال مسلّم است كه 7 و 6      شبيه همين مضمون، در آيات 

  :زيرا. چنين روشي در برخورد با مخالفان و منكران معقول نيست
گ در دل آدمي اعتقاد و ايمان به سعادت اخروي، منطقاً و لزوماً موجب پيدا شدن آرزوي مر . 1-1    
اي ضروري و علي و معلولي وجود ندارد و ممكن است  به عبارت ديگر بين اين دو، رابطه. شود نمي

شود، اما در عين حال نه تنها آرزوي مرگ نكند،  فردي يقين داشته باشد كه در آخرت سعادتمند مي
شتر عبادات و اعمال صالحه، تر بخواهد تا بتواند با انجام هر چه بي بلكه حتي از خداوند عمري طوالني

يعني آرزوي مرگ كردن . عكس اين قضيه نيز درست است. به سعادت بيشتري در آخرت نايل شود
بنابراين در آيات فوق، محكي . نيز، منطقاً حاكي از ايمان و اعتقاد فرد به سعادت اخروي خود نيست

  .نادرست و عقيم براي سنجش ايمان يهوديان پيشنهاد شده است
، حاالت و اموري )يا نبودن(و به زندگي دنيا حريص بودن ) يا نداشتن(آرزوي مرگ داشتن  . 1_2

اي ظاهري كه بطور قطع و يقين حاكي از وجود چنين حاالت و صفاتي در  اند و نشانه باطني و قلبي
 آرزوي مرگ داشتن و«به عبارت ديگر نه به ادعاهاي افراد مبني بر . آدميان باشد، وجود ندارد

اي  تواند نشانه توان اعتنا كرد، و نه اعمال و حركات ظاهري انسانها مي مي» عالقه بودن به زندگي دنيا بي
اگر راست : حال فرض كنيم پيامبر اسالم به يهوديان بگويد. قطعي و يقيني از ايمان و صداقت آنها باشد

گوييد كه سعادت آخرت فقط از آن شماست، آرزوي مرگ كنيد؛ و آنها نيز در پاسخ، مدعي شوند  مي
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» .دانيم كنيم، چون مرگ را پل رسيدن به سعادت ابدي خود مي ما روزي هزار بار آرزوي مرگ مي«: كه
گوييد و نه تنها  غ ميشما درو«: تواند به آنها تهمت بزند و بگويد در چنين وضعي، پيامبر چگونه مي

؟ از آن طرف فرض كنيم كه يهوديان به »آرزوي مرگ نداريد، بلكه به زندگي دنيا حريص هم هستيد
كنيم، بلكه از خداوند عمري  ما نه تنها آرزوي مرگ نمي«: درخواست پيامبر پاسخ منفي دهند و بگويند

توشة بيشتري براي آخرت خود تهيه نموده خواهيم تا بتوانيم خدا را بيشتر عبادت كنيم و  هزار ساله مي
اي از اين احتجاج حاصل  در اين صورت تكليف چيست و چه نتيجه» .و به سعادت باالتري برسيم

  شود؟ مي
آيا چنين مدعايي بطور كلي . مطابق آيات مورد بحث، همه يهوديان آرزوي عمر هزارساله دارند . 1_3
را كنايه از عمر طوالني بدانيم، باز هم مضمون آيه » ر سالهزا«تواند صادق باشد؟ حتي اگر عبارت  مي
زيرا حداقل بعضي از يهوديان بنا به علل و داليل مختلف چنين . تواند بطور كلي درست باشد نمي

  .آرزويي ندارند
  اگر يهوديان نيز با مسلمانان اينگونه احتجاج كنند، پاسخ مسلمانان چه خواهد بود؟ . 1_4
در اين آيه .  سورة مائده يافت18توان در آية  يگر از احتجاجات غيرمنطقي قرآن را مياي د نمونه   . 2

  :ادعاي يهوديان و مسيحيان و پاسخ خداوند اينگونه آمده است
 شما ) خدا ( پس چرا ) اگرچنين است (: بگو. ما پسران خدا و دوستان اوييم:   و يهود و نصاري گفتند

  …كند؟  ب مي گناهانتان عذا) كيفر (را به 
      محتواي آيه چنان است كه گويي قيامت آمده و يهود و نصاري به جهنم رفته و در عين حال كه 

؟ آنگاه قرآن در پاسخ به !شوند كه فرزندان و دوستان خدا هستند چشند، مدعي مي عذاب الهي را مي
و نصاري در برابر پرسش كند؟ يهود  گويد كه اگر چنين است، پس چرا خدا شما را عذاب مي آنها مي

گوييد؟ مگر اكنون  شما از كدام گناه و كدام عذاب سخن مي: كنند مطرح شده در اين آيه، سؤال مي
  !قيامت به پا شده و معلوم گرديده است كه ما جهنمي هستيم؟
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   نکاتی پيرامون مزد نطلبيدن پيامبر اسالم از مردم
  

در قبال ) مانند پيامبران پيشين(در بسياري از آيات قرآن بر اين نكته تاكيد شده است كه پيامبر اسالم 
 : كند از كسي مزد طلب نمي) هدايت مردم(انجام رسالت الهي خود 

  )90/انعام... (كنم  لت طلب نميمن از شما هيچ اجر و مزدي براي انجام اين رسا: بگو... 
كم در بعضي موارد از ظاهر آيات    و دست1اين مضمون با تعابير مختلف بارها در قرآن تكرار شده است

اي بر صدق  خواهد مزد نطلبيدن پيامبر از مردم را قرينه آيد كه قرآن مي و تفاسير معتبر چنين برمي
  :تامل وجود دارد جا چند نكته قابلاما در اين. مدعاي او مبني بر پيامبري بگيرد

كند كه من از طرف خدا مامور هدايت شما به سوي كمال معنوي و  فرض كنيد فردي ادعا مي) الف
هايي درنظر بگيريد تا به  ام، اما ابتدا بايد برايم حقوق و مزايا و پاداش شده) در آخرت(سعادت ابدي 

آيا در اين صورت شما به ! ه و پيام او چيست؟شما بگويم كه خداوند چه چيزهايي به من وحي كرد
خواهد از  دهيد؟ پاسخ آشكار است، فردي كه مي كنيد و او را مورد تمسخر قرار نمي عقل او شك نمي

كم از اين  طريق ادعاي دروغين نبوت مردم را فريب دهد تا به اهداف مادي و دنيايي خود برسد، دست
لوحانه و ناسنجيده از مردم  داند هيچگاه نبايد چنين سادهمقدار زيركي و هوش برخوردار هست كه ب

عالقه به زخارف دنيوي نشان دهد  طلب اجر و مزد كند، بلكه برعكس، بايد خود را فردي وارسته و بي
 دار  ديني، از همه و چنين تظاهر كند كه در راه هدايت مردم به سوي خدا و مبارزه با ظلم و فساد و بي

تواند نظر مردم را به  اش گذشته است، زيرا فقط در اين صورت است كه مي يستيو ندار و هستي و ن
لوحانه تقاضاي اجر و  هم چنين خام و ساده آن) يا در ميانه راه(اگر از همان ابتدا . سوي خود جلب كند

اما مدعي دروغين نبوت، اين را هم . شود مزد كند، جز مورد تمسخر قرارگرفتن، چيزي نصيبش نمي
) واقع خيلي زود و به(تدريج  اند كه اگر كارش بگيرد و مردم رفته رفته به او ايمان بياورند، آنگاه بهد مي

به عبارت ديگر، . رسد مي... كند و به قدرت، مقام، شهرت، ثروت، حيثيت اجتماعي و  دنيا به او رو مي
حتي بسيار بيشتر و فراتر (ند ك  دريافت مي طور طبيعي و خواسته يا ناخواسته، اجر و مزد خود را او به

  ).كرده است از آنچه در ابتدا تصور مي

                                            
/  ، هود72/ ونسي،  40/ ، طور46/  ، قلم21/  سي، 47/ ، سبا109،127،145،164،180/  ، شعرا57/  ، فرقان104/ وسفي: به عنوان مثال 1
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اي ناسنجيده از مردم طلب اجر و مزد نكرد، بلكه  گونه طور مستقيم و به تنها هيچگاه به پيامبر اسالم نيز نه
اش تالش كرد و در اين راه  زدني در راه متقاعد كردن مردم به پيامبري با عزمي راسخ و جديتي مثال

... سختي كشيد و ناماليمات را به جان خريد و از خود عالقه و گرايشي به ثروت و قدرت و مقام و 
طور طبيعي به اجر و مزد خود يعني  نشان نداد، اما وقتي مردم به نبوت او ايمان آوردند، عمال و به

. رسيد ... قدرت، حكومت، ثروت، حيثيت اجتماعي، رفاه و آسايش، زنان متعدد و كنيزان بسيار و
خواهم بگويم كه پيامبر اسالم قطعا پيامبر نبوده و هدفش از ادعاي  هيچ وجه نمي اشتباه نشود، من به

گويم اجر و مزد   مادي و دنيايي خود بوده است، بلكه مي پيامبري، فريب دادن مردم و رسيدن به اهداف
  .ق مدعاي او مبني بر پيامبري باشداي بر صد تواند قرينه هرگز نمي) يا هر مدعي ديگري(نطلبيدن او 

در اينجا تذكر يك نكته مهم نيز الزم است و آن اينكه همه مدعيان دروغين نبوت لزوما به دنبال همه 
ممكن است . نيستند...) يعني قدرت، مقام، ثروت، حيثيت اجتماعي و (هاي اجتماعي مذكور  مطلوب
وجاهت و حيثيت اجتماعي باال باشد و در اين راه فقط به دنبال رسيدن به يك ) به عنوان مثال(كسي 

پا به ثروت و قدرت و مقام هم بزند، براي چنين كسي كدام اجر و مزد باالتر از آن است كه  حتي پشت
مردم او را پيامبري الهي و واسطه بين خدا و خلق بدانند؟ پس اين واقعيت كه بعضي مدعيان پيامبري 

ردم به آنها ايمان آوردند، هرگز به دنبال قدرت و مقام و ثروت و زن در طول تاريخ حتي پس از آنكه م
دهد كه آنها به دنبال هيچ هدف نفساني و دنيوي نبوده و هيچ اجر و مزدي هم  نرفتند، نشان نمي... و 

دست » حيثيت اجتماعي«كم به بزرگترين مطلوب اجتماعي آدميان، يعني  آنها دست. اند دريافت نكرده
اند؟ اما حتي اگر  توان اثبات كرد كه آنها حتي به دنبال همين يك هدف هم نبوده گونه مييافتند و چ
 هم نبوده   كه مدعي نبوت واقعا به دنبال هيچ هدف مادي و دنيوي و نفساني) يا معلوم شود(فرض كنيم 

داقت ، فقط ص)دهد كند و تن به شهادت مي و حتي در راه هدايت مردم از مرگ استقبال مي(و نيست 
شود، نه صدق منطقي مدعاي او مبني بر نبوت؛ اين احتمال قوي و معقول وجود  اخالقي او معلوم مي

اي نديده جز  دارد كه او واقعا انساني وارسته و اخالقي است و قصد اصالح جامعه را دارد، ولي چاره
  .اش برسد گرانه اينكه ادعا كند پيامبري الهي است تا بتواند به اهداف انساني و اصالح

برصدق مدعاي او باشد، ولي ) هرچند ضعيف(اي  فرض كنيم مزد نطلبيدن مدعي نبوت، بتواند قرينه) ب
به رخ مردم بكشد، بلكه خود مردم بايد ) هم مكرر آن(اوال اين مزد نطلبيدن را نبايد خود مدعي نبوت 

واقع كسي كه مرتب  به. دشان نسبت به صدق مدعاي او بيشتر شو با مشاهده اين واقعيت، حدس و ظن
سنجان  ورزان و نكته كشد، ناخواسته و ندانسته عقل كند و به رخ مردم مي مزد نطلبيدن خود را مطرح مي

ثانيا ! شود غرض مي اندازد و از اين طريق مرتكب نقض را در مورد صدق مدعايش به شك و ترديد مي
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لب اجر و مزد هم كرد، اما نه به شكلي مستقيم و واقع ط از ديدگاه مخالفان و منتقدان، پيامبر اسالم به
اي نازل شده  بدين صورت كه ادعا كرد از طرف خدا آيه! نامعقول، بلكه به شكلي غيرمستقيم و معقول

بازهم اشتباه ). سوره انفال 41آيه (است كه مطابق آن، مردم بايد خمس درآمد خود را به پيامبر بدهند 
گويم كه پيامبر اسالم اين آيه را از جانب خودش ساخت و به خدا نسبت داد تا مردم را  نشود، من نمي

گويم بايد بين دو نگاه مومنانه و غيرمومنانه  فريب دهد و به روشي زيركانه از آنها مزد بگيرد، مي
خداوند آيه خمس را نازل كرد و به مردم : گويد نگاه مومنانه به اين پديده مي. تفكيك قائل شويم

دستور داد مقداري از درآمد خود را به پيامبر بدهند تا او بتواند دين خدا را ترويج دهد و به فقيران و 
رسد، بلكه خرج اسالم و مسلمين  مطابق اين نگاه، خمس در واقع به پيامبر نمي. مستمندان كمك كند

و فراموش نكنيم (گويد  به آيه مذكور چيز ديگري مي) ملحدانه يا شكاكانه (شود، اما نگاه غيرمومنانه مي
كم در برخي موارد، مخاطب آيات مربوط به مزد نطلبيدن پيامبر اسالم مخالفان و شكاكان  كه دست
از ديدگاه مخالفان، پيامبر با ادعاي نزول اين آيه، بدون اينكه در ظاهر طلب اجر و مزد كرده ). هستند
اش و با روشي زيركانه مردم را به پرداخت اجر   با سوءاستفاده از اعتقاد و ايمان مردم به پيامبريباشد،

  ! و مزد خودش وادار كرده است
بگوييد بيان مكرر آيات مذكور در قرآن براي اين است ) به عنوان يك تفسير محتمل(ممكن است ) ج

 بگيرند و در قبال هدايت و ارشاد مردم مزد نگيرند كه روحانيان و مبلغان ديني در آينده از پيامبر الگو
اما در اينجا اشكالي وجود دارد و آن اينكه پيامبر . و سقف معيشت خود را بر ستون شريعت بنا نكنند

همچون قدرت، (هاي اجتماعي  طور طبيعي به همه امتيازها و مطلوب اسالم از رهگذر دين، عمال و به
توان به روحانيان گفت كه شما از  پا نزد، بنابراين چگونه مي ام پشترسيد و به هيچكد...) ثروت و 

پيامبر الگو بگيريد و دين را نردبان رسيدن به قدرت و ثروت و امتيازات اجتماعي و سياسي نكنيد؟ 
شود كه به دنبال حكومت و قدرت نرويد و فقط به فكر ارشاد  امروزه وقتي به روحانيت رسمي گفته مي

  !دهند كه پيامبر اسالم خودش حكومت تشكيل داد ردم باشيد، بالفاصله جواب ميو راهنمايي م
اي از مردم زمان  بازهم ممكن است تفسير ديگري از آيات مورد بحث ارائه شود و آن اينكه عده) د

كردند و حاضر نبودند با  پيامبر بدون هيچ دليلي و يا گاهي به داليل واهي از شنيدن سخنان او پرهيز مي
چرا حداقل به : خواست به آنها بگويد مي) با بيان آيات مذكور(و روبرو شوند، در چنين وضعي قرآن ا

كند؟ به عبارت ديگر  دهيد؟ او كه در قبال سخنانش از شما مزدي طلب نمي سخن پيامبر گوش نمي
اي ندارد،  نهكنند كه شنيدن سخنان پيامبر و انديشيدن در آن هزي آيات مذكور به اين واقعيت اشاره مي

اما شايد در آن حقيقتي پيدا و باطلي افشا شود، پس شرط عقل اين است كه به سخنانش خوب گوش 
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كنيد و آنگاه اگر واقعا آن را خالف عقل و فطرت خود يافتيد، رها كنيد و اگر موافق عقل و فطرت خود 
اول آنكه : ي است، اما به دو شرطبسيار خوب، اين تفسير كامال معقول و پذيرفتن. يافتيد، آن را بپذيريد

ها و لوازم منطقي با  فرض ها و لوازم منطقي آن هم پايبند باشيم و دوم اينكه اين پيش فرض به پيش
هاي مهم اين تفسير، اعتبار و  فرض يكي از پيش. هاي ديگر قرآن در تعارض نباشد هيچكدام از آموزه
كس  كند تا اوال سخن هيچ عقلي كه به ما حكم ميبنياد و مستقل از دين است، همان  حجيت عقل خود

هاي جديد و حتي  نياز از شنيدن سخنان و ديدگاه دليل قبول يا رد نكنيم و ثانيا هيچگاه خود را بي را بي
كس را فوق چون  مخالف ندانيم و ثالثا با مخالفان و منتقدان با تحمل و مدارا برخورد كنيم و رابعا هيچ

آمدهاي نظري  ها ما را به لوازم و پي فرض پذيرش اين پيش... و ... و سادسا ... ا و چرا ندانيم و خامس
كشاند كه مهمترين آنها تن دادن به ليبراليسم، دموكراسي، حقوق بشر و آزادي و  و عملي بسيار مهمي مي
توجه ها و لوازم منطقي سازگازند؟  فرض هاي قرآن با اين پيش  آيا آموزه2.برابري همه آدميان است

بردار نيست، آن قاعده عقلي كه بنا بر تفسير مذكور مورد استناد  كنيد كه قاعده يا دليل عقلي تخصيص
و انديشيدن ) در اينجا پيامبر اسالم(قرار گرفته تا ضرورت شنيدن سخنان يك مدعي نبوت ) قرآن(خدا 

م توصيه و بلكه واجب بر روي آن را به ما گوشزد كند، شنيدن سخنان مخالفان و منتقدان او را ه
همچنين مطابق آن قاعده، تشخيص حق و باطل بودن سخن مدعي مذكور يا هر فرد ديگري با . كند مي

قبول نيست، حق دارد آن را  است و اگر او تشخيص دهد كه سخن آن مدعي قابل) شنونده(خود شخص 
 عقل و اخالق است كه ابتدا به اين خالف قاعده. نپذيرد، هرچند از نظر ما ممكن است اشتباه كرده باشد

كسي بگوييم سخنان مدعي نبوت را گوش كند و با عقل و فطرت خود مورد قضاوت قرار دهد، اما 
وقتي ديديم كه او پس از گوش دادن و انديشيدن بر روي سخن آن مدعي، نظرش خالف اعتقاد ما 

  !درآمد، حكم قتلش را صادر كنيم
ير مورد بحث از آيات مربوط به مزد نطلبيدن پيامبر، به هر حال سخن من اين است كه تفس

دادن به آنها سر از پذيرش ليبراليسم و  ها و لوازم منطقي مهم و خطيري دارد كه تن فرض پيش
هاي  آورد و من باور ندارم كه بين اين مفاهيم و آموزه در مي... دموكراسي و آزادي و حقوق بشر و 
ها و لوازم منطقي مذكور نيز ما را  فرض ندادن به پيش  باشد، اما تنقرآني كمترين سازگاري وجود داشته

  !انتخاب با خواننده انديشمند. كند ناشدني مواجه مي با تناقضي حل

                                            
ولوازم  شفرضهاي پن،ي بودن اصول ديقيتحق( در مقاله ن،ي و مستقل از دادي شناختن عقل خود بنتي به رسمي مورد لوازم منطقدر 2

 باتفصيل بيشتري سخن گفته ام)منطقي
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  ھماھنگي آيات قرآن
  

 سوره نساء براي اثبات آسماني بودن قرآن به عدم وجود اختالف و تناقض در اين كتاب 82    آيه 
  :اشاره كرده است

از جانب غير خدا بود، قطعاً در آن اختالف بسيار ] اين كتاب[انديشند؟ اگر  قرآن نمي] معاني[آيا در 
  .يافتند مي

توان اثبات كرد كه  اوالً با هيچ دليل علمي يا فلسفي نمي: مخدوش است     اما اين دليل از دو جهت 
ها و تجارب خود كتابي بنويسد، آن كتاب حتماً مشتمل بر تناقض و  اگر بشري عادي با اتكا به انديشه

بنابراين حتي اگر فرض كنيم كه در قرآن هيچگونه . تخالف ـ آن هم به تعداد فراوان ـ خواهد شد
شود، ثانياً در اين آيه طوري از قرآن  وجود ندارد، باز هم آسماني بودن آن اثبات نميگويي   تناقض

تأملي اندك در معاني آيات  سخن رفته است كه گويي در آن هيچ تناقضي وجود ندارد، در حالي كه 
دهد كه  و همين نشان مي1 گويي شده است  دهها بار تناقضقرآن آشكار خواهد كرد كه در اين كتاب 

  .تواند كالم خدا باشد رآن نميق
اي از عالمان  براي همين، عده.   ضعف و ناتواني دليل فوق در اثبات آسماني بودن قرآن آشكار است

در . تري به آن بدهند تري از اين دليل، شكل منطقي تر و كامل اند تا با ارائه تقرير روشن اسالم سعي كرده
مانند تكامل تدريجي، خطاپذيري، (هاي انسان  يژگيشود كه و اين تقرير جديد، ابتدا گفته مي

خصوصا آثار فكري و (هر يك موجب پيدايش تفاوت و ناسازگاري در آثار بشري ...) پذيري و  تأثير
  :شود مي) معرفتي

بطور طبيعي، تفاوت محسوسي را در دستاوردهاي ... اين تكامل ... انسان داراي تكامل تدريجي است 
  .به دنبال داردانسان در طول زمان 

تحول مداوم . نقش مهمي در پيدايش اختالف در آثار انسان دارد...تأثير پذيري و خطاپذيري انسان نيز 
شود كه انسان آثار ناهماهنگ و  شرايط بيروني و دروني انسان، وتعدد و تنوع عوامل موثر سبب مي

بردن به اشتباهات  ود انسان با پيش خطاپذيري انسان نيز موجب مي... احيانا متضادي را پديد آورد، 
  ...خويش، گفته پيشين خود را نقض كند

                                            
 ) تناقضگويي هاي قرآن( رجوع شود به مقاله  1
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هاي اختالف را به همراه  فراواني زمينه) ...نيز(تفاوت در استعدادها و محدوديت در كسب كماالت ...
  2.دارد

  :شود هاي قرآن و نحوه نزول آن، نتيجه مورد نظر گرفته مي     سپس، با بيان ويژگي
ها  اي است كه با زمينه هاي قران مجيد بگونه و احوال و مدت زمان نزول و برخي ويژگيشرايط، اوضاع 

كه ...  سال بر پيامبر نازل شده 23از سويي، قرآن طي . هاي اختالف برانگيز انسان تطابق دارد و ويژگي
ايط و  سال در شر23پيامبر طي . بايد در آن مشاهده شود) در صورت بشري بودن(آثار تكامل تدريجي

ها و تحوالت بسيار  اوضاع و احوال فردي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي بسيار متفاوت و فراز و نشيب
، همچنين آيات قرآن در سفر و حضر، در جنگ و صلح، در شرايط عادي و ...ناهمگوني قرار داشت

از سوي ... ها يژگيشود كه آوردن كتابي با اين و بنابراين روشن مي...بحراني بر پيامبر نازل شده است
هاي جدايي ناپذير و اختالف آفرين، مالزم با پديد آمدن ناهماهنگي زياد  يك انسان با آن ويژگي

بين آيات قرآن چه از نظر بيان و چه در بعد محتوا، هماهنگي كاملي ... با اين همه) اما... (خواهد بود
  3.ن استو اين نشان معجزه بودن و از سوي خدا بودن آ...برقرار است

  :آيد شود، بلكه مشكالت جديدتري هم بوجود مي     اما با همه اين توضيحات، نه تنها مشكلي حل نمي
هاي مذكور را دارد، اما آيا اين بدان معناست كه تمام عقايد او در طول  درست است كه انسان ويژگي. 1

نوان مثال اگر كسي در دوره جواني شود؟ به ع كند و به ضد يا نقيض خود تبديل مي زمان مرتباً تغيير مي
، آيا چند سال بعد و در ميانسالي يا پيري لزوماً معتقد خواهد شد كه »زمين كروي است«معتقد باشد كه 

ممكن است بسياري از . شكل است؟ پاسخ مسلماً منفي است زمين كروي نيست و مثالً مسطح يا مكعب
بنابراين محال . ثابت بماند) و حتي تا آخر عمر(ص اي خا اعتقادات انسان در طول دوره) و حتي همه(

 سال در موضوعات مختلف اظهار عقيده كرده و در عين حال هيچگاه 23نيست كه شخصي در طول 
  .گويي نشده باشد دچار تناقض

ممكن است آدمي در اثر گذشت زمان و تكامل علمي و معرفتي، بعضي از نظراتش تغيير كند ولي به . 2
تغيير عقيده خود را ابراز و اظهار نكند و حتي در عمل نيز ) مثالً رعايت بعضي مصالح(داليل خاصي 
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 23حتي در طول (بنابراين عدم وجود تناقض در گفتار و كردار كسي . به مقتضاي عقايد قبلي عمل كند
  .كند چيزي را اثبات نمي) سال

  :در استدالل فوق به دو نكته مهم توجه نشده است. 3
 يا چند گزاره كه از طرفي موضوعات يا محموالتشان مختلف است و از طرفي ديگر، همه بين دو. الف

به عبارت ديگر ممكن است كتابي در طول . يا بعضي از آنها كاذبند، نه تضادي وجود دارد و نه تناقضي
هاي بيشمار نوشته شده و حاوي موضوعات   سال و در اوضاع و شرايط مختلف و فراز و نشيب23

در .  و متنوعي بوده و در عين حال بسياري از مطالب آن نيز خالف واقع يا خالف اخالق باشدمختلف
  .كند اين صورت عدم وجود تضاد يا تناقض در اين كتاب چيزي را اثبات نمي

نوشته شود، و مشتمل بر ) و در شرايطي كه گفته شد( سال 23ممكن است كتابي در طول . ب
رتبط با هم باشد و تناقضي هم در آن يافت نشود، اما محتواي آن، موضوعات و مطالب هماهنگ و م

در اين صورت، عدم وجود ناهماهنگي و تناقض در . ارزش و يا لغو و بيهوده باشد مطالبي سطحي و بي
  .كند اين كتاب چيزي را اثبات نمي

.  كافي نيست   معناي دو نكته فوق اين است كه صرف عدم وجود تناقض در قرآن براي اثبات مطلوب
و اما . (كند ارزش معرفتي، اخالقي و كاربردي محتواي يك كتاب، جايگاه و اهميت آن را تعيين مي

فرض ). اينكه قرآن از اين جهات در چه جايگاهي قرار دارد، خود محل بحثها و تأمالت فراوان است
دارد، اما اگر محتواي آن كنيم بين آيات قرآن هماهنگي كامل برقرار است و هيچ تناقضي در آن وجود ن

ارزش باشد، اين هماهنگي و عدم تناقض چه  شامل مطالب خالف واقع، خالف اخالق و يا سطحي و بي
  كند؟ ارزشي دارد و چه دردي را دوا مي

مورد » تفاوت«، و »اختالف«، »تضاد«، »تناقض«، »هماهنگي«هاي  به راستي چه معنايي از واژه. 4
بين آيات قرآن چه از نظر بيان و چه در بعد محتوا هماهنگي «: شود گفته مينظر است كه بر مبناي آن 

؟ اگر خصم مدعي شود كه »كامل برقرار است و هيچ اختالف و تضاد و تناقضي در آنها وجود ندارد
ن است، به او چه خواهيد ام همين قرآ ترين كتابي كه در عمرم خوانده ترين و ناهماهنگ اتفاقاً پرتناقض

  :گفت؟ شايد بگوييد
هايي كه در ابتدا به نظر ميرسد، با تأمل و دقت در بيان و محتواي آيات رنگ  ناهماهنگي) ها و تناقض(

  4.دشو ي موجود بين آنها آشكار ميبازد و هماهنگ مي
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  و يا اينكه بگوييد اين موارد
ها توجيه و حل شده و در  ارض ظاهري و ابتدايي آنقبالً به وسيله مفسران قرآن كريم شناسايي و تع

    5.ي تفسير و علوم قرآني آمده استها كتاب
هاي قرآن مواجه شدم، هر چه  گويي    اما اگر طرف ادعا كند كه اوالً دربسياري از مواردي كه با تناقض

كردم ديدم بسياري از هاي قرآن مراجعه  تالش كردم نتوانستم مشكل را حل كنم و ثانياً وقتي به تفسير
هايي هم كه براي  ها به وسيله مفسران قرآن شناسايي و پاسخ داده نشده است، و پاسخ گويي اين تناقض

حل بعضي تناقضات داده شده، در بسياري از موارد براي من قانع كننده نبوده است، آنگاه چه پاسخي 
تك اشكاالتش پاسخ قاطع و  شويم و به تك با او وارد بحث علمي مي: توان به او داد؟ شايد بگوييد مي

نتيجه  پايان و شايد بي اما در اين صورت اوالً وارد مباحثات و مجادالت بي. دهيم شكن مي دندان
يابد و به چه  شويد، و ثانياً اگر اين مباحثات، پاياني داشته باشد، معلوم نيست كي و چگونه پايان مي مي

و ثالثاً ) كنيم كه نتيجه يك گفتگوي علمي از پيش معلوم نيستفراموش ن(شود  اي منتهي مي نتيجه
اي  معناي چنين سخني اين است كه در مقدمات استدالل خود براي اثبات آسماني بودن قرآن، گزاره

  .ايد و اين خالف منطق است ظني و مشكوك را بكار برده
 اين گفتم، به لحاظ منطقي مقدمات همانطور كه پيش از. تر به مسئله نگاه كنيم بياييد كمي عميق.  5  

در برهان . بكار رفته در يك دليل عقلي بايد قطعي و مسلّم و يا حداقل مورد قبول طرف مقابل باشد
بين آيات قرآن چه از نظر بيان و چه در بعد محتوا هماهنگي كامل برقرار است و «مورد بحث، گزاره 

پيداست كه . به عنوان اولين مقدمه بكار رفته است» دهيچ اختالف و تضاد و تناقضي در آنها وجود ندار
 حداقل در آن ايكنند و   اين گزاره را كاذب ميدانند و به شدت آن را رد ميايمخالفان اسالم و قرآن، 

.  اين گزاره به روشي عقلي و منطقي اثبات شوديپس ابتدا بايد درست. طلبند ي ملي و دلافكنند ي مديترد
اما گويا عالمان اسالم نظر مرا . پذير است؟ به نظر من، پاسخ منفي است كاناما آيا اين كار ام

  :راه اول اين است كه. توان اين گزاره را اثبات كرد پسندند و مدعي هستند كه از سه راه مي نمي
به اين ...  قالب يك برهان و به صورت كلي، هماهنگ بودن كل آيات قرآن با يكديگر به اثبات رسددر

 هدف از نزول قرآن، هدايت بشر به سوي سعادت نهايي او با بهترين شيوه است و ناهماهنگي و بيان كه
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 سازگارياختالف در آيات، با اين هدف سازگار نيست و از آنجا كه نقض غرض با حكمت خداوند 
  6. كامالً هماهنگ نازل كرده استاي ندارد، پس خداوند قرآن را بگونه

چرا كه نازل . راي مومنان به قرآن اقامه شده است، نه براي مخالفان و منكران    اين برهان، آشكارا ب
برويم سراغ ! شدن قرآن توسط خداي حكيم را مفروض و مسلم گرفته و اين يعني مصادره به مطلوب

  :راه دوم
 آنكه با بررسي تناسب آيات قرآن با يكديگر، عدم اختالف، و هماهنگي آيات را مورد به مورد دوم
طلبد و گر چه مفسران و دانشمندان علوم  اي مي ان دهيم كه البته اين طريق، فرصت و مجال گستردهنش

  7. ضرورت داردنههاي بيشتر در اين زمي اند، ولي هنوز هم موشكافي قرآني تا حد زيادي به آن پرداخته
و )! اي ندارد ن نتيجهپايا ها و مشاجرات بي كه جز وارد شدن در بحث( بسيار خوب، اين هم از راه دوم 

  :اما راه سوم
به عنوان مثال، .  آنكه با استناد به برخي از اوصاف قرآن، هماهنگي آيات قرآن را نتيجه گيري كنيمسوم

هماهنگي كل آيات قرآن را استفاده كنيم يا با استناد به صفاتي ... به استناد صفاتي نظير مثاني و متشابه 
 هيچ مطلب باطل و نادرستي ه بر قرآن اطالق شده، نتيجه بگيريم كنظير حق و صدق كه به طور مطلق

يات با يكديگر در قرآن نيست و از آنجا كه حقايق با هم اختالف و ناهماهنگي ندارند، هماهنگي كل آ
  8.به اثبات مي رسد

ائل     معناي دليل فوق اين است كه چون قرآن براي خود اوصافي مانند مثاني، متشابه، حق و صدق ق
شده و الزمه اين اوصاف، هماهنگي كامل بين آيات قرآن و عدم وجود خطا و تضاد و تناقض در آن 

 نه وردخ اين دليل نيز آشكارا فقط به درد مومنان مي!! شود است، پس گزاره مورد بحث اثبات مي
الفان و منكران گانه دارند؟ فكري به حال مخ اما مومنان چه نيازي به اين ادله سه. مخالفان و منكران

  !كنيد
   آقاي جوادي آملي نيز براي اثبات اعجاز قرآن از طريق اشاره به هماهنگي آيات قرآن چنين 

  :اند استدالل كرده
  .ها و شرايط متفاوت نازل شده است ها و حالت ها و زمان  سال و در مكان23قرآن در طول :  اولمقدمه
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بينيد، بلكه سراسر  فحص كنيد، نه تنها اختالفي در آن نميشما هر چه كه در قرآن تدبر و ت:  دوممقدمه
  يابيد تر مي تر و منسجم آن را هماهنگ

  9.تقرآن قطعاً معجزه اس: بنابراين
) از نظر مخالفان(اول آنكه مقدمه دوم آن مشكوك و بلكه .    استدالل ايشان نيز دو اشكال عمده دارد

 از شي كه پيليبه دال(و مقدمة اين استدالل درست باشند، دوم آنكه حتي اگر هر د. البطالن است واضح
معلوم نيست ايشان . دشو از آنها استنتاج نمي» قرآن قطعاً معجزه است«به هيچ وجه گزارة )  آمدنيا

  اند؟ گرفته) آن هم با قطعيت(اي را  چگونه و با استناد به كدام قواعد منطقي از آن دو مقدمه چنين نتيجه
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 نگاهی نقادانه به تحدی قرآن
 حجت هللا نيکويی :نگارنده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



قرآن برای اثبات آسمانی بودن خود )و در نتيجه: نبوت محمد( تحدی )دعوت به رقابت در 

 آوری( کرده است.  همانند

 

 گوید: سورة اسری می ۸۸آیة 

قرآن را بياورند، « مثل»ا ]ای پيامبر به مردم[ بگو اگر جن و انس دست به دست هم دهند ت

 توانند از عهدة اين کار برآيند، هر چند همه به همديگر کمک کنند. هرگز نمی

 

 دهند: سورة هود به رقیب تخفیف می ۳۱و  ۳۱آیات 

دهد  بافد و به دروغ به خدا نسبتش می گويند ]پيامبر آيات قرآن را[ از خود می به آنان که می

« مثل»توانيد به ياری بطلبيد و ده سوره  خدا هر که را که میگوييد، جز  بگو: اگر راست می

آن بياوريد؛ پس اگر شما را اجابت نکردند )اگر از عهدة اين کار برنيامدند(، بدانيد که قرآن 

شويد ]و يا: اسالم  به علم خدا نازل شده است و نيز هيچ خدايی جز او نيست. آيا تسليم نمی

 آوريد[؟ نمی

 

 زنند: سورة بقره در این مورد حرف آخر را می ۳۱ و ۳۱و اما آیات 

آن بياوريد و جز « مثل»ای  ايم شک داريد، سوره و اگر در آنچه بر بندة خويش نازل کرده

گوييد؛ و هرگاه چنين نکرديد ـ که هرگز  خدا همة حاضرانتان را فرا خوانيد اگر راست می

ها  هيا شده و هيزم آن مردمان و سنگنتوانيد کرد ـ پس بترسيد از آتشی که برای کافران م

 هستند.

 

 

 در مورد آيات فوق نکات زير قابل تأمل است:

 

 

قرآن بياورند، اما معنای « مثل». در همة اين آيات از مخالفان خواسته شده است تا متنی ۳

« مثل»در اين تحدی نامعلوم است. قرآن نگفته است که منظورش از « مثل»دقيق واژة 

ای کرده که معيار و ميزان داوری آن مشخص  ين دعوت به رقابت و مبارزهچيست، بنابرا

های زيبا و فصيح و بليػ و با مضامين عالی اخالقی،  نيست. مخالفان هرچقدر هم متن

قرآن « مثل»ها  گويند هيچکدام از اين متن راحتی می بياورند، پيروان قرآن به… اجتماعی و 

د که به چه دليل و با کدام معيار و ميزانی چنين حکمی نيستند. اما اگر از آنها سؤال شو

 کنيد، خواهيد ديد که پاسخ دقيق و محکم و واحدی برای اين سؤال وجود ندارد. صادر می

 



تر اين مطلب ضروری باشد. عموم عالمان اسالم معتقد به اعجاز لفظی و  شايد توضيح دقيق

تواند  حدی اين است که هيچ بشری نمیمعنوی قرآن هستند. به اعتقاد آنها معنای آيات ت

 ای بياورد که به لحاظ زيبايی و فصاحت و بالؼت و عمق معانی مثل قرآن باشد. سوره

معلوم نيست چنين تفسيری از آيات تحدی با کدام دليل قطعی و با استناد به کدام اوالً اما  

دی در اين مورد شواهد و قرائن محکم بدست آمده است. همانطور که گفتم خود آيات تح

 ای در اين مورد وجود ندارد.  اند و در آيات ديگر قرآن نيز هيچ نشانه و اشاره سکوت کرده

اوصاؾ مذکور )زيبايی، فصاحت، بالؼت و عمق معانی( هيچکدام معيارهای دقيق و  ثانیاً 

ارض )از ف گيری ندارند تا با آنها بتوان معلوم کرد که به عنوان مثال اشعار ابن قابل اندازه

جهات ياد شده( مثل اشعار دعبل خزايی هست يا نه، و اگر اين دو مثل هم نيستند، کدام يک 

ها، ذوقيات، روحيات و  برتر از ديگری است. قضاوت در چنين مواردی بستگی به سليقه

ها دارد و چون  های فکری، تربيتی، اخالقی، روحی و روانی انسان زمينه ها و پيش فرض پيش

 آيد. ها نيز متفاوت از آب در می در انسانها يکسان نيستند، قضاوت اين امور

اشتباه نشود. منظور من اين نيست که فصاحت و بالؼت هيچ ضابطه و قاعده و قانونی  

توانند نقش  ندارد. ميگويم: اين قواعد، خصوصاً در هنگام مقايسه شاهکارهای ادبی نمی

ای  ايی و فصاحت و بالؼت يک متن را به گونهکش و ترازو را بازی کنند و ميزان زيب خط

 دقيق نشان دهند.

هايی زيبا،  توانند با رعايت همين قواعد، متن اند و می های معمولی توانسته بسياری از انسان 

فصيح، بليػ و مشتمل بر مطالب عميق اخالقی، عرفانی و ... خلق کنند )همانطور که 

توانيم بطور  گاه نمی اما سخن من اين است که هيچ های آن فراوان است(. اند و نمونه کرده

کش و ترازو اندازه گرفته  محکم و قاطع )درست همانگونه که وزن يا ابعاد دو جسم را با خط

 ها مثل قرآن )و يا برتر از آن( هستند يا نه.  کنيم( معلوم کنيم که آيا اين متن و مقايسه می

 

اوری معلوم نيست و اين اشکال بزرگی است که بنابراين در تحدی قرآن معيار و ميزان د

 طلبد. پاسخ می

 

خوب است به يک نمونه از مواردی که مخالفان برای پاسخ به تحدی قرآن اقدام به ساختن 

اند اشاره کنيم و پاسخ مسلمانان را نيز بشنويم: يکی از  های قرآن کرده هايی مثل سوره سوره

رآن است، در مقابل سوره حمد با اقتباسی که از نويسندگان مسيحی که مدعی معارضه با ق

 ای عرضه نموده است: خود سوره داشته است سوره خودساخته

 

 الحمدللرحمن، رب االکوان، الملک الديان. لک العباده و بک المستعان اهدنا صراط االيمان.

 

 

 

 



 و در مقابله با سوره کوثر گفته است:

 ر، وال تعمتد قول ساحر! انا اعطيناک الجواهر، فصل لربک و جاه 

اين فرد با تقليد کامل از نظم و ترکيب آيات قرآنی و تؽيير برخی از الفاظ آن به مردم چنين 

هايش را نيز از مسيلمه کذاب به  کند که با قرآن معارضه نموده است. همين بافته تلقين می

 سرقت برده است. مسيلمه در برابر سوره کوثر گفته بود:

 (۱الجماهر، فصل لربک و هاجر، ان مبؽضک رجل کافر . ) انا اعطيناک 

 

در آيات تحدی و عدم وجود معياری معلوم و مشخص برای داوری « مثل»مبهم بودن معنای 

 شود.  اند، در اينجا آشکار می هايی که مخالفان برای معارضه با قرآن ارائه داده پيرامون سوره

ن ساخته که البته شبيه آن چيزی درآمده که ای شبيه سوره کوثر در قرآ يک مسيحی سوره

شوند، به اين  مسيلمه در گذشته ارائه داده است، ولی هيچکدام از اين دو مورد قبول واقع نمی

ساخته « با تقليد کامل از نظم و ترکيب آيات قرآنی و تؽيير برخی از الفاظ آن»دليل که 

 اند؟!  شده

ای مثل قرآن بسازند، اما الفاظ و عبارات  اهند سورهخو به عبارت ديگر، آقايان از مخالفان می

نباشد، چرا که اگر چنين باشد اين کار تقليد از قرآن تلقی « مثل قرآن»و نظم و ترکيب آن 

 آيد؟!  لب به حساب میقت شود و در آزمون تحدی می

 توان متنی نوشت که الفاظ و عبارات و نظم و ترکيب آن اما سوال اين است که چگونه می

هم باشد؟ « مثل قرآن»متفاوت با قرآن باشد )تا تقليد و تؽلب محسوب نشود( و در عين حال 

ساخت که همه « الحمد هلل رب العالمين»آيه « مثل»ای  توان آيه به عنوان مثال چگونه می

کلمات و عبارات و همچنين لحن و نظم و ترکيب کلمات و عبارات آن با آيه مذکور متفاوت 

ماند  آن هم باشد؟ آيا اين تناقض نيست؟ آيا اين سخن مانند آن نمی« مثل»ال ولی در عين ح

نباشد؟ با شرايطی که در اينجا آمده « مثل قرآن»بنويسيد که « مثل قرآن»که بگويم: متنی 

هيچ متن ديگری را بياورد و اين ديگر منحصر به قرآن « مثل»تواند  کس نمی است، هيچ

 شود.  نمی

 را در نظر بگيريد: اين شعر حافظ شما

 تر يادگاری که در اين گنبد دوار بماند از صدای سخن عشق نديدم خوش

توان يک بيت شعر سرود که الفاظ و عبارات و نظم و ترکيب کلمات و وزن  حال آيا می

لب و تقليد محسوب نشود( ولی در عين ق متفاوت با اين شعر باشد )تا تشعری آن همگی کامالً 

 هم باشد؟« رمثل اين شع»حال 

 

 

 

 



زبان در پاسخ به تحدی قرآن متنی زيبا، بليػ، فصيح و  . فرض کنيد يک مسيحی عرب۲

شود که اين متن، حتی از  دهد و مدعی می حاوی مضامين عالی اخالقی و عرفانی ارائه می

 قرآن هم بهتر است، اکنون داوری در اين مورد را به عهدة چه کسی بايد گذاشت؟

 ر نبايد از ميان طرفين دعوا باشد.پيداست که داو 

ماند: يا بايد يکی از پيروان اديان ديگر )مثالً: يک يهودی( دراين  بنابراين دو حالت می 

توانند  دين و الئيک. اما اوالً اين دو نيز هيچکدام نمی مورد داوری کند و يا شخصی بی

و آن را ساختة دست بشر طرفانه قضاوت کنند، زيرا هر دو به دليلی با قرآن مخالفند  بی

های مختلؾ داشته باشند و  ؼرض هم، ممکن است قضاوت دانند و ثانياً افراد منصؾ و بی می

های  تأمل است. اگر پذيرفته باشيم که افراد مختلؾ، قضاوت العاده مهم و قابل ای فوق اين نکته

ت است و به چه آيد که قضاوت کداميک از آنها حج مختلؾ دارند، آنگاه اين سؤال پيش می

کشد،  دليل؟ و آيا هنگامی که کار داوری به اختالؾ نظر و مشاجرات و مباحثات داغ می

ای که همه را قانع و راضی کند؟ تقريباً در  ای قطعی را داشت، بگونه توان انتظار نتيجه می

 شود که: تمام کتب کالمی و تفسيری مسلمانان گفته می

 

اسالم تا کنون، بر فوق توان بشر بودن فصاحت و شهادت اديبان بزرگ عرب از صدر 

 (۲بالؼت قرآن، بهترين دليل خدايِی بودن قرآن از اين جهت است )

 

 شود. اما با تأمل در نکاتی که آمد، سستی اين استدالل آشکار می

 شوند: به دو دسته تقسيم می« اديبان بزرگ عرب از صدر اسالم تاکنون» 

 کند،  مسلمانان در چنين جايی البته چيزی را اثبات نمی مسلمان و ؼيرمسلمان! شهادت 

های گذشته و چه در زمان  اما برای پی بردن به نظرات اديبان ؼيرمسلمان )چه در قرن

ترين راه، رجوع مستقيم به آثار مکتوب و رسمی خود آنان است،  حاضر( بهترين و منطقی

های عالمان و مفسران  قول ان و يا نقلنه اعتماد به منابع تاريخی، کالمی و تفسيری مسلمان

گردد که چه تعداد از اين  مسلمان. اگر با اين روش در اين مورد تحقيق شود، آنگاه معلوم می

شوند  اديبان و تا چه مقدار برای متن قرآن ارزش ادبی قائلند و چند نفر در ميان آنها پيدا می

بشر بدانند. تحقيق در اين مورد را  که فصاحت و بالؼت قرآن را در حد اعجاز و فوق توان

 گذارم. به عهدة خوانندة انديشمند و جستجوگر می

 

ای است که بشر توان  از اينها گذشته، حتی اگر بپذيريم که فصاحت و بالؼت قرآن به گونه

 شود،  آوردن متنی مثل آن را ندارد، باز هم الهی بودن قرآن اثبات نمی

 هی بودن نيست.زيرا ؼيربشری بودن مساوی با ال

ممکن است مخالفان قرآن ؼيربشری بودن آن را بپذيرند، اما منشاء اين کتاب را القائات  

شيطانی بدانند نه الهامات الهی. برای رفع اين احتمال و اثبات الهی بودن منشاء قرآن بايد 

را اثبات  اوالً به محتوای آن پرداخت و ثانياً خصوصيتی را در آن نشان داد که الهی بودن آن

 کند؟  کند. آن خصوصيت کدام است و چگونه الهی بودن قرآن را اثبات می می



شويم و آن اينکه:  در متون کالمی و تفسيری مسلمانان با يک ادعای ديگر نيز مواجه می

 اند: هايی که مخالفان اسالم در پاسخ به تحدی قرآن ارائه داده نمونه

 

ه دارند که هر فرد آشنا به ادبيات عرب را به ؼير به قدری از فصاحت و بالؼت قرآن فاصل

 (۳قابل قياس بودن آنها با آيات قرآن متفطن می سازد )

 

هايی که مخالفان )از صدر اسالم تا  ها چنين باشند، اما آيا همه متن شايد بعضی از اين نمونه

ً اينگون کنون( در پاسخ به تحدی قرآن و برای رقابت با آن ساخته اند؟ بسياری از  هاند، واقعا

دانشمندان و اديبان عرب و مخالؾ اسالم )اعم از مسيحی، يهودی و يا ملحد( چنين نظری 

 کدام از آنها با زبان و ادبيات عرب آشنايی ندارند!؟  ندارند. البد هيچ

ها هيچکدام قابل قياس با قرآن  چرا که اگر آشنايی داشته باشند، بايد بفهمند که اين نمونه

انصاؾ و مؽرض هستند!! و با  توان رقابت با آن را ندارند!! شايد هم همه آنها بی نيستند و

بينند، به خاطر دنياپرستی و هوای نفس، آن را  را بوضوح می«! حقيقت آشکار»آنکه اين 

کنند!؟ به هر حال تقليد در مسائل اعتقادی خالؾ عقل و وجدان است و هر کس  انکار می

اند، در مورد وزن و  هايی که مخالفان ارائه داده ش و تأمل در نمونهخود بايد با تحقيق و کاو

ارزش ادبی آنها و عمق و استحکام محتوايشان قضاوت کند و توان آنها در رقابت با قرآن را 

 بسنجد.

 

 

های ارائه شده توسط مخالفان ، مثل  . فرض کنيم برای قضاوت در مورد اينکه آيا نمونه۳

بينانه  گيری وجود داشته و قضاوت واقع های دقيق، عينی و قابل اندازهقرآن هست يا نه، معيار

های ارائه شده  پذير باشد. مسلمانان برای اينکه نشان دهند متن و قاطع در اين مورد امکان

قرآن نيست و در فصاحت و بالؼت و عمق و استحکام معانی به پای « مثل»توسط مخالفان 

ها را نقد کنند و نقاط ضعؾ آنها را نشان دهند. اما نکته  نهبايستی آن نمو رسد، می قرآن نمی

ها درست بوده و مورد  بسيار مهم در اينجا اين است که حتی اگر نقدهای مسلمانان به اين متن

تواند با رفع اشکاالت )مطابق  قبول واقع شوند، رقيب به معنای واقعی شکست نخورده و می

 سد که ديگر جای چون و چرا نداشته باشند.های ديگری بر نظر مسلمانان( به متن

قرآن است و تحدی قرآن با « مثل»آيد که بنا به فرض  هايی بدست می در اين صورت متن 

شود. به عنوان مثال فرض کنيد يکی از مخالفان متنی را در رقابت با  شکست مواجه می

مثل قرآن نيست و توان  کند. آنگاه علمای اسالم برای اينکه نشان دهند اين متن قرآن خلق می

 گويند : پردازند و می رقابت با آن را ندارد، به نقد و بررسی آن می

 

 الؾ( در فالن قسمت از متن، فالن اشکال دستور زبانی وجود دارد.

 ب( در فالن قسمت ديگر، فالن قاعده فصاحت يا بالؼت رعايت نشده است.

 ا عقلی نادرست است.ج( در فالن قسمت، مطلبی آمده که به لحاظ علمی ي



 د( فالن جمله متن با فالن جمله ديگرش در تناقض است.

 ه( فالن تشبيه که در متن آمده، نادرست و يا نارسا است.

 و( فالن قسمت متن، نامفهوم و يا دچار ابهام است.

 

 بسيار خوب، فرض کنيم همه اين ايرادات و اشکاالت وارد باشند. 

و پس از اصالح اين موارد )خصوصاً طبق نظر  اند ل اصالحقاباما مسلم است که همه آنها 

 ماند و اين يعنی پايان ماجرا. ای برای رد اين متن باقی نمی مسلمانان( ديگر بهانه

مگر اينکه پس از اصالح همه اين موارد، و عدم وجود هرگونه اشکال ادبی، علمی، عقلی  

رسد. اما  جذابيت به پای قرآن نمی و... در متن، ادعا شود که اين متن از نظر زيبائی و

زيبائی و جذابيت )حتی به اعتراؾ خود مسلمانان( هيچ قاعده و معيار دقيق و مشخصی 

جويی  ندارد و مفهومی کامالً ذهنی و نسبی است. بنابراين چنين اشکالی فقط نوعی بهانه

 شود. محسوب می

 

 

ای مثل آيات قرآن بسازد؟  «آيه»د توان . آيا )از نظر قرآن و يا پيروان آن( بشر عادی می۴

ای مثل قرآن هم از  اگر پاسخ مثبت است، در اين صورت بايد اعتراؾ کرد که ساختن سوره

آيد )زيرا هر سوره از چند آيه ساخته شده است(. و اين، معجزه بودن قرآن  عهدة بشر برمی

 کند و برخالؾ مضمون آيات تحدی است. را نقض می

شود که چرا خدا نگفته است:  ذکور منفی است، اين سؤال مطرح میاما اگر پاسخ سؤال م 

 مثل قرآن بياوريد؟  «آیه»توانيد، يک  اگر می

را بلند کند، برای متذکر کيلويی  دهتواند وزنة  توجه کنيد که اگر ما معتقد باشيم فردی نمی

الن وزنة گويی، ف شدن او نسبت به ضعفی که دارد، نبايد به او بگوييم که اگر راست می

 را بلند کن! يکصد کيلويی 

تواند حتی يک بيت شعر با وزن و قافيه  همينطور اگر بر اين باور باشيم که شخصی نمی

 گويی يک ؼزل دوازده بيتی بگو! بگويد، نبايد به او بگوييم که اگر راست می

 

يقين  گاه بطور قطع و . دعوت قرآن به چنين رقابتی ؼيرمنطقی است، زيرا نتيجة آن هيچ۵

کنيم و به نبوت او و  شود. فرض کنيد که ما در زمان پيامبر اسالم زندگی می معلوم نمی

ايم. سپس  آسمانی بودن آيات قرآن شک داريم و به همين دليل مخاطب آيات تحدی قرار گرفته

ای  توانيم سوره بنديم، اما نمی برای نقض مدعای قرآن و پيامبر، همة تالش خود را بکار می

ای مثل قرآن، منطقاً آسمانی بودن اين  قرآن بياوريم. حال آيا عجز ما از ساختن سورهمثل 

 :به دو دلیل پاسخ منفی است،کند؟  کتاب را اثبات می

 



ايم از عهدة اين کار برآييم، اما همواره ممکن است افراد  . درست است که ما نتوانستهالف

 ای حتی بهتر از قرآن بياورند.  رهديگری در جاهای ديگر جهان باشند که بتوانند سو

توان اثبات کرد که در سراسر کرة زمين و از ميان صدها ميليون  در هيچ مقطع زمانی، نمی

ای مثل قرآن بياورد. دقت کنيد که  شود که بتواند سوره عرب و ؼيرعرب، احدالناسی پيدا نمی

ای مثل قرآن بياورند؛  ورهتوانند س گويد: اگر جن و انس دست به دست هم دهند، نمی قرآن می

کنند، اين مدعا را عمالً بيازمايند. اما نکتة مهم اين  خواهد که اگر باور نمی و از مخالفان می

توان توانايی همة  است که چنين مدعايی قابل آزمون نيست تا نتيجة آن معلوم شود. يعنی نمی

 رار داد.ای مثل قرآن را مورد آزمايش ق آدميان و جنيان در آوردن سوره

 

ای خاص ـ مثالً زمان پيامبر و يا حتی عصر حاضر ـ کسی نتواند  . ممکن است در دورهب

 ای نزديک يا دور منتفی نيست.  ای مثل قرآن بياورد، اما احتمال تحقق اين امر در آينده سوره

حتی ممکن است فردی خاص ـ که قصد پاسخ دادن به تحدی قرآن را دارد ـ اکنون از ساختن 

مانند قرآن عاجز باشد، اما همين فرد، سالها بعد از عهدة اين کار برآيد. بنابراين،  متنی

ای مثل قرآن بياوريد، بايد تسليم شويد و  تقاضای قرآن از مخالفان )که اگر نتوانستيد سوره

 نهايت ؼيرمنطقی است.  ايمان بياوريد( بی

شود که هيچ انسانی در هيچ برای اثبات معجزه بودن قرآن، حداقل بايد به نحوی اثبات 

ای مثل قرآن بياورد. در حالی که چنين مدعايی نه  عصری نتوانسته و نخواهد توانست سوره

 تنها قابل اثبات نيست، بلکه از ديدگاه بسياری از مخالفان موارد نقض فراوانی دارد.

 

با روشی که قرآن برای اثبات معجزه بودن خود در پيش گرفته است، بسياری از  

توانند ادعای پيامبری کرده و آثار خود  می… نديشمندان، هنرمندان، شاعران، مخترعان وا

 را معجزه بنامند! 

 

تواند ادعا کند که اين نقاشی با  می« مونالیزا»با خلق اثر شاهکار  لئوناردو داوینچیمثالً 

 ت. ای مثل آن عاجز اس هدايت و کمک فرشتگان آسمانی خلق شده و بشر از آوردن نمونه

آنگاه برای اثبات مدعای خود به مردم بگويد که: اگر در سخنان من شک داريد، تابلويی مثل 

آن بکشيد و اگر نتوانستيد، پس به ارتباط من با عالم ؼيب، و آسمانی بودن اين اثر ايمان 

 بياوريد! 

نيز مدعی شده باشند که اشعارشان وحی الهی است،  حافظو  مولویبه همين ترتيب اگر 

 ! يستی بپذيريمبا

اینها البته زيرا تاکنون نه مانند مثنوی مولوی آمده و نه ؼزليات حافظ رقيبی پيدا کرده است. 

، هیچگاه مثل و مانندی متن ادبیو یا  هنریاز باب جدل است و در حقیقت برای هیچ اثر 

 ظهور نخواهد یافت.

 افتد، حتی قرآن. میای فقط يک بار اتفاق  در عالم ذوق و هنر و ادبيات، هر حادثه 



در « مانند»و « مثل»دهندة آسمانی بودن آن نيست. بلکه به اين دليل است که  اما اين، نشان 

 مصداق است. معنی و بی و لذا بی معیار بی ها اين عرصه

 

 

« انصاؾ  کمی». به عقيدة مسلمانان آشنايی وسيع و عميق با زبان و ادبيات عرب، بعالوة ۶

، شرايط الزم و البته کافی برای اعتراؾ به معجزه بودن متن قرآن است. «تعمق اندکی»و 

ها انسان با شرايط فوق وجود دارند که نه  اما واقعيت اين است که در سراسر جهان ميليون

دانند، بلکه معتقدند که از نظر ادبی ضعفهای فراوانی دارد  تنها قرآن را ساختة دست بشر می

ياری از موارد با قواعد عقلی و قوانين علمی و اصول اخالقی ناسازگار و محتوای آن در بس

( در بين اعراب، صدها هزار تحصيلکرده، روشنفکر و دانشمند ؼيرمسلمان وجود ۴است . )

دارند که هم با زبان عربی و ظرايؾ آن آشنا هستند و هم انصاؾ و صداقت دارند، اما متن 

ورزی، عدم صداقت و يا  توان همة آنها را به ؼرض دانند. آيا می قرآن را معجزه نمی

 سوادی و ناآشنا بودن به زبان عربی متهم کرد؟ بی

 

اند. به عبارت  . در آيات مذکور نه تنها اعراب، بلکه همه مردم جهان دعوت به رقابت شده۷

شده  ها و کردها و ... نيز خواسته ها، ترک ها، چينی ها، ژاپنی ها، فرانسوی ديگر از آلمانی

است تا در صورت عدم يقين به آسمانی بودن قرآن، متنی مثل آن بياورند و اگر نتوانستند 

 چنين کنند، تسليم شوند و حقانيت قرآن و نبوت پيامبر اسالم را بپذيرند.

 اما آيا چنين درخواستی، نامعقول نيست؟ 

آورده و اصرار  تصور کنيد فردی در عربستان ادعای پيامبری کرده و کتابی به زبان عربی 

کند که محتوای آن وحی الهی است. آنگاه برای اثبات آسمانی بودن کتابش از مردم ژاپن  می

خواهد يا متنی مثل آن بياورند و يا  _ که ممکن است حتی يک کلمه عربی ندانند _ می

 آسمانی بودن آن را بپذيرند. 

مثل قرآن را دليل حقانيت نبوت ها از نوشتن کتابی  خواهد عجز ژاپنی به عبارت ديگر، او می

توان  ايد که چگونه می ای انديشده خود و آسمانی بودن کتابش قلمداد کند؟! به راستی آيا لحظه

ها،  ها، هندی ها، فرانسوی ها، هلندی تحدی قرآن در برابر مردم ؼيرعرب )مانند ژاپنی

 ای معقول معنا کرد؟  ها و ...( را به گونه ها، آمريکايی روس

اند متنی مثل قرآن  بيند که حتی اعراب نتوانسته است بگوييد، همان فرد ژاپنی وقتی می ممکن

توانند چنين کاری کنند. اما مشکل اينجاست که  فهمد که ديگران نيز هرگز نمی بياورند، می

تواند بفهمد که اعراب از آوردن متنی  داند، چگونه می  فردی که خود از زبان عربی هيچ نمی

توانند به متخصصان  اند يا نه؟ باز ممکن است بگوييد که اين افراد می عاجز شده مثل قرآن

فن )آشنايان به زبان و ادبيات عربی( رجوع کنند تا دريابند که تاکنون کسی نتوانسته متنی 

مثل قرآن بياورد و از اين طريق پی به اعجاز قرآن و نبوت پيامبر اسالم ببرند و مسلمان 

 اسخ سه اشکال عمده دارد:اما این پشوند! 

 



توانيم برای تشخيص حقانيت و  اگر قبول داريم که اصول دين تحقيقی است، ديگر نمی الف(

صدق مدعای يک مدعی نبوت به متخصص رجوع کنيم. دوراهی انتخاب يا عدم انتخاب يک 

سازی است که يک طرؾ آن سعادت ابدی و طرؾ  دين، دوراهی بسيار حساس و سرنوشت

 ن بدبختی و شقاوت ابدی است. ديگر آ

توان به متخصص رجوع و از او تقليد کرد؟ فردی  چگونه می دوراهی وحشتناکیدر چنين 

تواند به يک متخصص رجوع کند و به او  خواهد دينی را انتخاب کند، چگونه می که می

بگويد: فالنی، تو که متخصص هستی يک دين درست و خوب برای من انتخاب کن چون من 

تر  تر و خوب های متفاوت کدامشان درست دانم از بين اين همه دين م عامی هستم و نمیخود

است!؟ فراموش نکنيم که انتخاب يک دين از ميان اديان ديگر، مانند انتخاب يک هندوانه از 

های ديگر نيست تا بتوانيم کار را به يک متخصص بسپاريم و به او بگوييم يکی  ميان هندوانه

 هايش را برايم انتخاب کن! ترين ا و شيرينه از بهترين

 

فرض کنيم رجوع به متخصص در اين مرحله جايز باشد. اما مشکل اينجاست که  ب(

متخصصان مختلؾ در اين زمينه نظريات متفاوت و متناقض دارند. متخصصان زيادی 

اند  ستهدانند و معتقدند که تاکنون افراد زيادی توان وجود دارند که قرآن را معجزه نمی

اين نظر  هايی مثل قرآن و حتی بهتر از آن بياورند و البته متخصصان زيادی هم عکس متن

را دارند. حاال يک فرد ژاپنی يا چينی اگر بخواهد برای کشؾ حقيقت به متخصص رجوع 

 کند، به کدام يک از اين دو گروه مراجعه کند؟!

 

ای متخصص بتوانند به معجزه بودن  عدهای باشد که فقط  اصوال چرا بايد معجزه به گونه ج(

 آن پی ببرند و توده مردم مجبور شوند به آنها رجوع کنند؟!

 

 

های شک  ها و انگيزه )قرآن( اين است که به علت پيامبر اسالم. و اما بزرگترين خطای ۸

مخالفان به قرآن توجهی نکرده است. اکثر مخالفان قرآن به دليل وجود اشکاالت عقلی، 

کنند )نه به خاطر اينکه  دبی و ... در قرآن، آسمانی بودن آن را انکار میعلمی، اخالقی، ا

 کنند توان آوردن مثل آن را دارند(. فکر می

کاری به وارد بودن يا نبودن اشکاالت و انتقادهای آنها نداريم، اما در برابر چنين افرادی،  

، از آنها بخواهيم متنی دار نيست که به جای پاسخ منطقی به اشکاالت و شبهاتشان آيا خنده

 مثل قرآن بياورند؟ 

گويی شده، مطالب خالؾ واقع آمده  ها مورد تناقض مخالفان قرآن معتقدند که در اين کتاب ده

و حجم عظيمی از آن شامل دستورات ضداخالقی، سخنان بيهوده، جمالت ناقص و نامفهوم، 

شود )از نقاط تاريک  ا میهای ضعيؾ و... است و همين، مانع ايمان آوردن آنه استدالل

گذرم(. آنها  زندگی محمد که آن نيز بسياری از محققان را به شک و ترديد انداخته است می

گويند: گيريم که ما نتوانستيم متنی مثل قرآن بياوريم، آيا بايد چشم خود را برروی صدها  می

ديده بگيريم و فقط به اشکال و عيب و ايراد که در قرآن وجود دارد ببنديم و همه آنها را نا

 توانيم متنی مثل آن بياوريم، به آسمانی بودن آن اعتراؾ کنيم؟ اين دليل که نمی



شما پاسخ صدها سؤال و انتقاد ما را بدهيد، آنگاه ما حتی اگر بتوانيم متنی مثل قرآن  

ر آوريم، چه رسد به اينکه از عهده اين کا بياوريم، باز هم به آسمانی بودن آن ايمان می

 برنياييم!

تر، آنچه آتش شک و ترديد نسبت به قرآن را در دل مخالفان و شکاکان  به عبارت دقيق 

توانند متنی مثل آن بياورند )اگر چنين  کنند می کند، اين نيست که آنها گمان می ور می شعله

کرد(. ريشه شک و  بود، تحدی قرآن در برابر اين افراد تاحدودی معنای معقولی پيدا می

ديد آنها، ارزش اخالقی و معرفتی محتوای قرآن است که )از نگاه آنها( در آزمون نقد، تر

 معناست. العاده بی گيرد. بنابراين تحدی قرآن در برابر چنين افرادی فوق می ۱۱نمره زير 

 

 

 مجموع مطالبی که گفته شد، ارزش منطقی و علمی مدعای مسلمانان مبنی بر اينکه :از 

 

ال پيش تاکنون هيچکس نتوانسته متنی مانند قرآن بياورد و همين، از هزار و چهارصد س

 (۵دهندة آسمانی بودن اين کتاب است. ) نشان

 

 ها پاسخ دهد: گويد، بايد به اين پرسش شود. هر مسلمانی که چنين سخنی می معلوم می

 

 قرآن باشد، چيست؟ و با کدام معيار و ميزان روشن،« مثل». منظور شما از متنی که ۱

قرآن هست يا « مثل»توان حکم کرد که متن ارائه شده توسط مخالفان،  مشخص و قطعی می

 نيست؟

 

دانيد که تاکنون هيچ بشری در  . با فرض وجود معياری مشخص و روشن، شما از کجا می۲

هيچ کجای کرة زمين نتوانسته است متنی مثل قرآن بياورد؟ آيا در اين مورد تحقيق کافی 

الً آيا چنين موضوعی قابل تحقيق هست؟ اتفاقاً از صدر اسالم تاکنون هزاران ايد؟ و اص کرده

هايی ساخته و  برای پاسخ به تحدی قرآن، سوره… مخالؾ مسيحی، يهودی، هندو، الئيک و

( آيا واقعاً ۶از آن است . )« بهتر»قرآن و در مواردی « مثل»ها  اند که اين سوره مدعی شده

« ناهمانندی»ايد با معيارهای محکم، قطعی و مشخص،  ه و توانستهها را ديد همة اين نمونه

 آنها با قرآن را نشان دهيد؟

 

. گيريم که تاکنون هيچکس نتوانسته باشد متنی مانند قرآن بياورد. از اين مدعا چگونه ۳

توان معجزه بودن قرآن را نتيجه گرفت در حالی که هنوز احتمال تحقق اين امر در آينده  می

 دارد؟وجود 

 



. حتی فرض کنيم تا روز قيامت هم کسی نتواند متنی مثل قرآن بياورد، به لحاظ منطقی ۴

توان گرفت اين است که:  ای که در آن روز )يعنی روز قيامت( از اين ماجرا می تنها نتيجه

  همین و بس!محمد هزاران سال پيش کتابی آورد که هيچ بشری نتوانست نظير آن را بياورد، 

 شود. ز هم وحيانی بودن قرآن اثبات نمیيعنی با

به استعداد و نبوغ ذاتی و   زيرا از نظر عقلی محال نيست که يک انسان باهوش، با اتکاء 

به يادگار بگذارد که تا روز قيامت … ذوق هنری و ادبی خود، اثری علمی، هنری، ادبی يا

فرض و احتمالی کامالً از آن را بياورد، و چون چنين « بهتر»يا « مثل»هم کسی نتواند 

نمايد. زيرا در اين تحدی حتی شکست  معقول است، تحدی قرآن اندکی نامعقول جلوه می

پذيرند؛ بايد نظر  کند! اگر مسلمانان اين نکتة مهم را نمی قطعی رقيبان هم چيزی را ثابت نمی

ن تحدی کرده مخالؾ خود را با استداللی محکم ارائه و نشان دهند که از دو مقدمة: الؾ. قرآ

ای مثل قرآن بسازد، چگونه و طبق  تواند( سوره است و ب. هيچکس نتوانسته است )و نمی

 توان نتيجه گرفت که قرآن کالم خداست؟ کدام قواعد منطقی می

 

تا اينجا معلوم شد که تحدی قرآن، بيش از آنکه اعجاز قرآن را اثبات کند، بر شک و ترديد 

 افزايد. و اصالت اين کتاب میسنجان نسبت به اعتبار  نکته

 

 

 اند تا به تحدی قرآن شکلی برهانی بدهند.  کرده  ای از عالمان اسالم سعی عده 

 مقدمة زیر: سهحاصل تالش آنان اقامة برهانی است با 

 

پيامبر اسالم، قرآن را به عنوان يک امر خارق العاده که فقط با امداد ويژة الهی تحقق  .۳

ای پيامبری اوست، مطرح کرده است )آيات تحدی نيز بيانگر همين يابد و دليل صحت ادع می

 موضوع هستند.(

 

مخاطبان پيامبرـ که بنا به علل و داليل مختلفی بيشترين انگيزه را برای پاسخ گويی به  .۳

اند ـ مسئله را جدی گرفته و در صدد بررسی قرآن و همانند آوری آن  تحدی قرآن داشته

 اند. الش جدی و فراوانی کردهبرآمده و در اين راه ت

 

کنند که در صدد همانند آوری  های تاريخ و علوم قرآن، افراد متعددی را ذکر می کتاب .۱

اند و يا به آوردن چيزی شبيه  قرآن برآمده و خود با بررسی قرآن به عجز خويش پی برده

خويش را فراهم  اند که موجبات رسوايی هايی را ارائه داده قرآن دست يازيده، ولی نمونه

های ديگری  اند. و اگر نمونه آورده و عدم توانايی بشر در همانند آوری را به اثبات رسانده

شد و هم اکنون در  وجود داشت،... حتماً آن نمونه ها به صورت برجسته در تاريخ ثبت می

 (۷گرفت. ) دسترس ما قرار می



 

 ديدی نيست، در مقدمات اول و دوم اين برهان البته جای شک و تر

 باشد؛  برانگيز می همة سخن در مقدمة سوم است که خود شامل سه مدعای مشکوک و سؤال

گويی به تحدی  آنکه: از صدر اسالم تا کنون، هر کس در هر کجای دنيا که برای پاسخ اول

هايی  قرآن اقدام کرده، يا به عجز خود پی برده و عقب نشينی کرده، يا اينکه با آوردن نمونه

ؾ و ؼير قابل قياس با قرآن، به جای اينکه از ميدان رقابت سر بلند بيرون بيايد، رسوا ضعي

 و سرافکنده شده است،

هايی که در هزار و چهار صد سال گذشته از طرؾ مخالفان قرآن  اينکه: همة نمونه دوم

د ـ مورد ان ارائه شده، در کتب تاريخ ثبت شده و در کتب علوم قرآنی ـ که عالمان اسالم نوشته

ؼير قابل قياس بودن آنها با »و « ضعيؾ بودن»نقد و بررسی دقيق و علمی قرار گرفته و 

 ای محکم و قطعی به اثبات رسيده است،  به گونه« قرآن

آنکه با توجه به دو مدعای پيشين، عدم توانايی بشر در آوردن متنی مثل قرآن به  سومو 

کنم ديگر نيازی به نقد علمی  از اين آمد، گمان نمیرسد. با توجه به مطالبی که پيش  اثبات می

 اين برهان باشد، اما شايد نقد اخالقی آن )با طرح سه پرسش ساده( خالی از لطؾ نباشد:

 

 

هايی که  اند، خودشان واقعاً معتقدند که تمام نمونه . آيا کسانی که چنين برهانی را اقامه کرده۱

اند، در کتب تاريخ ثبت شده و در کتب علوم  ردهمخالفان قرآن از صدر اسالم تا کنون آو

قرآنی با ضوابط و معيارهايی عينی و مشخص مورد نقد و بررسی دقيق و علمی قرار گرفته 

ای محکم و قطعی نشان داده شده است؟ صّحت اين مدعای بزرگ   و شکست همة آنها بگونه

 و شگرؾ، چگونه بر آنان ثابت شده است؟

 

عقلی بايد از قطعيات و مسلمات، و يا )مطابق قاعدة جدل( مورد قبول . مقدمات يک برهان ۲

خصم باشد ، اما آيا مقدمات اين برهان چنين است؟ يک محقق نقاد و آزادانديش چگونه 

ای را که در مقدمات اين برهان آمده، باور کند و با  بافانه پسندانه و خيال تواند مدعيات خود می

تحقيق در اين مورد نيست، زيرا بنا به ادعای عالمان اسالم، خود بگويد: ديگر نيازی به 

اسناد و مدارک رسوايی همة مخالفانی که در هزار و چهارصد سال گذشته قصد آوردن 

اند )بدون استثناء( در کتب تاريخ )البد آن هم کتب تاريخی که  ای مثل قرآن را داشته سوره

 انان آمده است؟اند!( و کتب علوم قرآنی مسلم مسلمانان نوشته

 طلبی و تقليد کورکورانه؟  باوری و عافيت آيا اين، برهان است يا دعوت به خوش 

شايد در پاسخ بگوييد: چه کسی گفت شما تحقيق را کنار بگذاريد و ادعای ما را کورکورانه 

توانيد در اين مورد تحقيق کنيد. اما همانطور که پيش از اين  باور کنيد؟ شما خودتان هم می

رسد، چون تالش مخالفان و رقيبان هيچگاه  تم، تحقيق در اين مورد هيچگاه به پايان نمیگف

آيد، آيا همين واقعيت  شود و هر روز صدها متن جديد در رقابت با قرآن پديد می تمام نمی

دهد که روشی که قرآن در اثبات آسمانی بودن خود در پيش گرفته، روشی نامعقول  نشان نمی

 ت؟و ناسنجيده اس



 

کس نتوانسته است متنی  . در مقدمات برهان مورد بحث، ابتدا ادعا شده است که تاکنون هيچ۳

بشر در آوردن متنی مثل »مثل قرآن بياورد، سپس از اين مدعا نتيجه گرفته شده است که: 

 «.قرآن ناتوان است

از آن مقدمه قابل  تو را به خدا صادقانه بگوييد: آيا شما واقعاً معتقديد که اين نتيجه منطقاً  

استنتاج است؟ آيا اگر )بنا به فرض( تاکنون کسی نتوانسته باشد متنی مثل قرآن بياورد، همين 

آيد؟ اين استنتاج مستند  کس از عهدة اين کار برنمی دهد که در آينده و تا ابد نيز هيچ نشان می

 به کدام قاعدة منطقی است؟

 

 رهان چنين است:انگيز اين ب شکل خالصه ولی عجيب و شگفت

 

 (۸تواند همانند قرآن را بياورد و همين گويای اعجاز قرآن است ) هيچ انسانی نتوانسته و نمی

 

)که نوعی « تواند نمی»درست باشد، اما واژة « نتوانسته»در استدالل فوق، گيرم که واژة 

 گويی است( از کجا آمده است؟ ؼيب

تواند متنی مثل قرآن بياورد فقط  رگز نمیاز اينها گذشته حتی اگر معلوم شود که بشر ه 

 شود نه الهی بودن آن. ؼيربشری بودن قرآن اثبات می

توان احتمال داد که آيات قرآن  زيرا ؼيربشری بودن، معادل يا مالزم الهی بودن نيست. می 

 ايد؟ القائات شيطانی است نه الهامات الهی. برای رفع اين احتمال چه انديشيده

 

اره به نظر آقای جوادی آملی در باره تحدی قرآن خالی از لطؾ نباشد. به در آخر شايد اش

 گونه که: نظر ايشان تحدی مشتمل بر قياس و برهان است، بدين

 

..... اگر اين کتاب کالم خدا نباشد، پس کالمی بشری است و اگر بشری باشد پس شما هم که 

توانستيد مثل آن را بياوريد، بشری بشر هستيد بايد بتوانيد مثل آن را بياوريد، اگر شما 

شود که )قرآن( بشری نيست و اعجازی  شود و اگر نتوانستيد، معلوم می بودنش اثبات می

 (۹است که اثبات کنندة ادعای نبوت و رسالت آورنده آن خواهد بود )

 

کدام از آنها درست  برهان آقای جوادی آملی مشتمل بر چهار گزاره شرطی است که هيچ

 اين مرا به حيرتی عجيب فرو برده است.  نيست و

 



درست است، زيرا ممکن است محتوای قرآن کالم شياطين يا مالئکه  گزاره شرطی اول نا

( به عبارت ديگر، از خدايی نبودن يک کتاب لزوما بشری بودن آن نتيجه گرفته ۱۱باشد . )

 شود.  نمی

می، ادبی، هنری و ...( گزاره دوم نيز نادرست است، چرا که بشری بودن يک اثر )عل

لزوما به معنای معارض داشتن آن نيست، يا حداقل دليلی به سود اين مدعا اقامه نشده است. 

کس  به عبارت ديگر وقوع اين پديده که يک نفر اثری علمی، ادبی يا هنری خلق کند و هيچ

 نتواند مثل يا بهتر از آن را بياورد، محال عقلی نيست. 

بودن  نادرست است، زيرا معارض داشتن لزوما به معنای بشریگزاره شرطی سوم نيز 

ای مخلوق مالئکه يا شياطين باشد  توان فرض کرد )و احتمال داد( که پديده نيست. حداقل می

 و در عين حال بشر نيز توانايی خلق اثری مثل آن را داشته باشد. 

ای  شيم که قرآن پديدهگزاره شرطی چهارم نيز نادرست است و اگر بنا به فرض پذيرفته با

 شود. نبودن آن اثبات نمی نظير و بالمعارض است، بشری بی

بودن آن نيست ولذا  بودن يا آسمانی نبودن قرآن نيز لزوما به معنای الهی و در آخر، بشری 

 کند.  اش را اثبات نمی ادعای رسالت و نبوت آورنده

ناشده و بلکه  رض اثباتف اگر خوب دقت کنيم، در ساختار برهان تحدی قرآن يک پيش

البطالن وجود دارد و آن اينکه گويی بين توانايی يا ناتوانی آدميان در آوردن اثری مثل  واضح

ای منطقی وجود دارد، در حالی که بين  يک اثر مفروض، و بشری بودن يا نبودن آن، رابطه

 شود. ای ديده نمی دو هيچ رابطه اين

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 )با اندکی تلخيص و تصرؾ( ۱۲۳ـ۱۲۷شناسی، ص  . مصباح يزدی، محمد تقی: قرآن ۷

 ۱۱۱، ص  ۳. فتحعلی، محمود: مبانی انديشة اسالمی، ج ۸

 ۱۲۸. جوادی آملی، عبدهللا: قرآن در قرآن، ص ۹

د به . توجه کنيد که عصمت مالئکه )به قول فخر رازی( مدعايی است که پس از اعتقا۱۱

نبوت پيامبر اسالم و آسمانی بودن قرآن حاصل ميشود و در اينجا قابل استناد نيست. به 

عبارت ديگر عصمت مالئکه با داليل عقلی و پيشينی محض قابل اثبات نيست تا بتوان از آن 

 برای حل اين مشکل استفاده کرد.
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   قرآن ی در مورد تحدیازي ایپاسخ به نقد محمد عل
    

تحدي و «اي تحت عنوان  آقاي سيد محمد علي ايا ز ي در مقاله.  بي پاسخ نماند1   مقاله تحدي قرآن
از ايشان . هاي مطرح شده در آن مقاله پاسخ دهند  تالش كردند تا به پرسش2»هماورد طلبي قرآن
  .كنم  اكتفا ميوارددر اينجا به شرح بعضي م. دانم قانع كننده نميهايشان را  سپاسگزارم، اما پاسخ

در آيات تحدي چيست و » مانند«يا » مثل«   اولين و مهمترين پرسش من اين بود كه منظور از واژه 
در رقابت (معيار دقيق و روشن و عيني آن كدام است؟ به عبارت ديگر اوال متني كه مخالفان قرار است 

توان قضاوت   و روشن مييرند، از چه نظر بايد مانند قرآن باشد و ثانياً با كدام معيار عينبياو) با قرآن
كرد كه آيا متن ارائه شده، از آن نظر واقعا مانند قرآن هست يا نه؟ ايشان در پاسخ به بخش اول پرسش 

 سپس در جاي .»هاي صوري و معنوي مانند قرآن يعني با تمام ويژگي«: اند در ابتداي مقاله فرموده
  :اند  آوردهشرحهاي قرآن را بدين  جاي مقاله و به طور پراكنده ويژگي

هدايتگري، جداسازي حق از باطل، شفا و رحمت، پندآموزي و يادآوري، رحمت و بشارت،     «
فصاحت و بالغت، عمق معاني، تحول آفريني، تمدن سازي، تصويرسازي هنري ، جاذبه معنوي، تاثير 

انگيزي،   محتوا و ژرفايي معنايي كلمات در بيان مقاصد معنوي، پايان ناپذيري، شگفتدروني، شگرفي
  » ...وارگي و نظام

  :    در اينجا بايد پيرامون سه نكته بحث كنم
تر به اين پرسش  تر و جدي آيا قرآن واقعا واجد اوصاف مذكور است؟ بگذاريد كمي دقيق) 1   

ها را به سوي حق و حقيقت هدايت  انسان) و بنا به ادعاي خودش (قرآن به اعتقاد مسلمانان. بپردازيم
 و به ما كند به عبارت ديگر قرآن حق را از باطل جدا مي. پرهيزاند كند و از اباطيل و خرافات مي مي
اما پرسش اين است كه . گري قرآن گويد كه حق چيست و باطل كدام است و اين يعني همان هدايت مي

ق با واقع هم هست؟ از كجا و با كدام داليل و براهين محكم و قاطع معلوم شده است آيا اين ادعا مطاب
 باطل است؟ به عنوان مثال اقعانامد، و نامد واقعا حق و همه آنچه باطل مي كه همه آنچه قرآن حق مي

ق و ها واقعا صاد آيا اين گزاره. كند قرآن محمد را هم پيامبري الهي و هم خاتم پيامبران معرفي مي
گويد، اما آيا وقوع معاد آن هم به نحو  اند؟ به كدام دليل؟ قرآن از معاد جسماني سخن مي مطابق با واقع

                                            
  نگاهي نقادانه به تحدي قرآن 1
  www.ayazi.net :رجوع كنيد به سايت شخصي ايشان 2
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اين .  نخوانيم، عذاب جهنم در انتظار ما خواهد بودنمازجسماني قابل اثبات است؟ مطابق قرآن اگر 
 خدايي كه جهان را آفريده است شود؟ از اينها باالتر قرآن اوال به وجود مدعا با كدام دليل اثبات مي

آيا خدا واقعا وجود دارد؟ و اگر خدايي . كشد اي خاص را از آن به تصوير مي كند و هم چهره اذعان مي
توانم در اين موارد قضاوت كنم،  گويد؟ من نمي  است كه قرآن از آن سخن ميييهست، آيا همان خدا

هاي قرآني را اثبات يا تأييد  قطعي صدق آموزهپرسم كدام داليل و شواهد و قرائن محكم و  اما مي
اند؟ آيا همه دستورات و احكام اخالقي و فقهي قرآن مطابق با عقل سليم و وجدان و فطرت  كرده

هاي   جهت تكامل روحي و معنوي است؟ آيا اگر واقعا آخرتي در كار باشد، عمل به آموزهرانساني و د
شود؟ كدام يك از اين   به آن موجب شقاوت ابدي ميقرآني موجب سعادت، و انكار و عمل نكردن

 ند؟ا  و يا شواهد و قرائن ديگر اثبات يا تأييد شدهيمدعيات بدون استناد به قرآن و با داليل مستقل عقل
فقط مدعاي ) چه در بعد جهان شناسي و چه در بعد اخالقيات(هاي محوري قرآن  تقريبا تمام آموزه

در اين صورت چگونه و با .  ممكن است حق و ممكن است باطل باشنداند و اين مدعيات البته صرف
جداكننده « و »رهدايتگ« قرآن را قين،يتوانيم با قاطعيت و نهايت جزم و  كدام مجوز عقلي يا اخالقي مي

  بدانيم؟» حق از باطل
ي تحدي قرآن كنند و آن را موضوع اصل    يكي از اوصافي كه تقريباً همه عالمان اسالم به آن اشاره مي

آقاي ايازي هم مانند همه عالمان اسالم معتقدند كه فصاحت و بالغت . دانند، فصاحت و بالغت است مي
 بياورد كه به اندازه نيتواند مت افكند و هيچ بشري نمي قرآن آنقدر زياد است كه آدمي را به حيرت مي

ن سخن و بالغت به معناي گويا و فصاحت به معناي شيوايي و روان بود. متن قرآن فصيح و بليغ باشد
آيا قرآن واقعا واجد چنين وصفي آن هم در حد .  استهاميرسا بودن كالم و خالي بودن آن از ابهام و ا

 همه اختالفات عظيم و تشتت آرا در بين ناعجاز است؟ اگر چنين است، چرا در فهم و تفسير قرآن اي
اي قرآن به هفتاد و سه فرقه تبديل شده و حتي عالمان عالمان اسالم وجود دارد؟ امت اسالم در فهم معن

حال با . درون هر فرقه هم در تفسير آيات قرآن و فهم معاني آن هزارگونه اختالف و تشتت آراء دارند
 هامي قرآن آنقدر شيوا، روان، گويا، رسا و عاري از ابهام و امتن: توان گفت كه چنين وضعي چگونه مي
تواند متني در اين حد از فصاحت و بالغت  اندازد و بشر عادي نمي ت مياست كه آدمي را به حير

  بياورد؟
اي معتقدند كه قرآن  كنم، ولي به هر حال عده ساز است؟ من قضاوت قطعي نمي    آيا قرآن واقعا تمدن

. تمدن اعراب و ايران را به انحطاط كشيد و اكنون نيز مانعي بر سر راه پيشرفت تمدن بشري است
نه »  استزقرآن تمدن سا«گويم گزاره  دانم، ولي مي گويند؟ من نمي يك از دو طرف حق را ميكدام
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شايد بگوييد عرب قبل از اسالم وحشي . كند معناي محصلي دارد و نه دليل قابل قبولي آن را تأييد مي
ن آمد و آنها ولي قرآ. كرد بود و دختران را زنده به گور مي... و بيابان گرد و سوسمارخور و جاهل و 

 كه در مورد عرب دوران قبل از يگويم اوال منبع همه ادعاهاي در پاسخ مي. را از آن وضع نجات داد
شود، تاريخي است كه به دست مسلمانان مومن و معتقد، آن هم صد سال پس از مرگ  اسالم گفته مي

 ايحجيت برخوردار است؟ ثانچنين منبعي در اين بحث از كدام اعتبار و . پيامبر اسالم نوشته شده است
 كه پس از ظهور و گسترش اسالم در يتي و مشخص دارد؟ وضعني مفهوم ثابت و معكيمگر تمدن 

توان از اين  جامعه عربستان بوجود آمد، شايد نسبت به گذشته از مزايايي برخوردار بود، ولي آيا مي
  ؟ ياد كرد »اي بي تمدن متمدن شدن جامعه«تغيير وضعيت با تعبير 

هاي مذكور را مانند قرآن داشته باشد  خواهيم متني بياورند كه ويژگي    به هر حال وقتي از مخالفان مي
بناميم، ابتدا بايد نشان دهيم كه قرآن واقعاً چنان اوصافي را دارد، در غير » مثل قرآن«تا بتوانيم آن را 

 دي در آن تردايرا قبول نداشته و اين صورت، يعني وقتي مخاطبان ما متصف بودن قرآن به آن اوصاف 
غير مسلمانان معتقدند كه قرآن . داشته باشند، تحدي به آن اوصاف بي معنا و نامعقول خواهد بود

هاي اعتقادي و   آور ضاللت و گمراهي است و عقل سليم و وجدان سالم انساني بسياري از آموزه پيام
توان به آنها  ، حال چگونه مي)مي اعتقاد ندارني ايست نادراي ي به درستيكار. (پذيرد اخالقي آن را نمي

گر به سوي حق و جداكننده حق از  گوييد متني بياوريد كه به اندازه قرآن هدايت اگر راست مي: گفت
را ) در فهم معاني قرآن(باطل باشد؟ آنها از طرفي هزاران اختالف و تشتت آراء در بين عالمان اسالم 

شوند، آنگاه چگونه  ان با رجوع به متن قرآن با ابهامات فراوان مواجه ميبينند و از طرفي خودش مي
گوييد، متني بياوريد كه مانند قرآن شيوا، روان، رسا، گويا و خالي  توان به آنها گفت كه اگر راست مي مي

 و  و پيچيدگي الفاظ باشد؟ تحدي قرآن به فصاحت و بالغت هنگامي معنا داردهامياز هر گونه ابهام و ا
معقول است كه مخالفان قبول داشته باشند كه متن قرآن بسيار فصيح و بليغ است ولي در عين حال 

 ي كتاب با وجود فصاحت و بالغت بنيفصاحت و بالغت آن را در حد معجزه ندانند و معتقد باشند كه ا
 موضوع ر داما وقتي اصل مدعا را قبول ندارند، تحدي قرآن.  متني بشري استرش،ي كم نظاي رينظ

  .فصاحت و بالغت در نظر آنها بي معني و نامعقول است
.  ندارندياند معناي روشن    از اينها گذشته بسياري از اوصافي كه آقاي ايازي براي قرآن قائل شده

شفا و «توانند داشته باشند؟  انگيزي، شگرفي محتوا و پايان ناپذيري چه معناي محصلي مي شگفت
 بيماران ندتوا يقا به چه معني است؟ آيا منظور اين است كه خواندن قرآن ميبودن قرآن دق » رحمت

 رواني را شفا دهد؟ اگر اين معنا مورد نظر است، باز هم با مدعايي روبرو هستيم كه _جسمي و روحي 
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انگيزي در قرآن از طرف مخالفان و منتقدان مورد  نياز به اثبات دارد، چون وجود چنين ويژگي شگفت
بدين معناست كه قرآن همه جا ما را به دوستي و صلح و گذشت » رحمت بودن قرآن«آيا .  استترديد

كند و لذا عمل به آن دنيايي پر از شادي و مهر و محبت و صلح و صفا  و عشق و وفاداري دعوت مي
آنان با . آورد؟ اين مدعا نيز نه تنها مورد ترديد، بلكه مورد انكار مخالفان است براي ما به ارمغان مي

آورد و  رحم بوجود مي  خشن و بيي جامعه اآنكنند كه عمل به قر استناد به صدها آيه قرآن ادعا مي
اين است كه » رحمت بودن قرآن«اگر معناي . دهد جنگ و خونريزي را در سطح جهان افزايش مي

مدعاي شود، باز هم يك  خواندن و عمل كردن به دستورات آن موجب سعادت و رحمت اخروي مي
  . اضافه شده استيغيرقابل اثبات يا حداقل اثبات ناشده ديگر به مدعيات قبل

گويند كه گويي اوال قرآن واجد همه آن  اي سخن مي    آقاي ايازي به تبع عالمان ديگر به گونه
ها حقيقتي آشكار است كه مثل خورشيد  ها و اوصاف است و ثانيا اتصاف قرآن به آن ويژگي ويژگي

تواند اين تصور  اندكي واقع بيني مي! د و مخالفان و منتقدان هم به اين حقيقت اعتراف دارنددرخش مي
  .باطل و شگفت انگيز را از ذهن خارج كند

 است ي كافيعني سوره است، كي يحد نصاب تحد) و نظر همه مفسران( قرآن اتيمطابق آ) 2   
 يازي اي به اعتقاد آقاياز طرف. ا داده باشند ري تا پاسخ تحداورندي سوره مثل قرآن بكيمخالفان فقط 

 اكنون.  ها و اوصاف قرآن بودنيژگيواجد همه و:  عبات است ازي تحداتيمنظور از واژه مثل در آ
 است كه اوال مجموعه همه نياما پرسش ا. مي مثل سوره  قدر  بسازي سوره امي خواهي مديفرض كن

 پرسش در مورد كل قرآن هم قابل نيا(مانع كدام است  سوره به نحو جامع و ني ها و اوصاف ايژگيو
 كه ميكن ي اگر ادعا مگري مجموعه چگونه به دست آمده است؟ به عبارت دني ااي؟ ثان)طرح است
 كه از مي پرسش پاسخ دهني به اديالف، ب، ج، د، و ه، با: عباتند از) به عنوان مثال( سوره نياوصاف ا
 به يازي اي كه آقاميني بي مشتر؟ي را دارد، نه بيژگي پنج ونيقط هم كه سوره مذكور فمي ادهيكجا فهم

از .  مواجه كرده اندگري دي بن بستبا قرآن را ي رفع ابهام از واژه مثل، بر ابهام آن افزوده و تحديجا
 داشته باشند، يتي قرآن قائل شده اند، اگر هم واقعي برايازي اي كه آقاي اوصافشتري گذشته، بنهايا

 توان ادعا يچگونه م.  آني كتاب هستند، نه وصف تك تك سوره هاكيل قرآن به عنوان وصف ك
...  و ري ناپذاني جداكننده حق از باطل، پان،يفرتمدن ساز، تحول آ) به عنوان مثال(كرد كه سوره قدر 
 در يبي عجي هنريرسازي سوره وجود دارد؟ چه تصوني در اي و شگرفزي شگفت انگياست؟ چه محتوا

   به كار رفته است؟آن
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اما .  ندارديگري صفت داياكنون فرض كنيم كه قرآن اوال واجد همه اوصاف مذكور است و ثان) 3   
پرسش مهم اينجاست كه كداميك از اين اوصاف معياري عيني، دقيق و روشن دارند تا با آن بتوان در 

 شده ارائهان قضاوت كرد كه متن تو  قضاوت كرد؟ چگونه و با كدام معيار دقيق و روشن ميياين تحد
مانند قرآن ... انگيز بودن، جاذبه معنوي، عمق معنايي، تاثير دروني و  توسط مخالفان به لحاظ شگفت

خواهند متني بياورند كه به لحاظ  از مخالفان مي) گريهمچون عالمان د (يازي ايهست يا نه؟ آقا
   نيست؟زي شگفت انگ؟ آيا اين خود!مانند قرآن باشد»  بودنزيشگفت انگ«

   پرسش ديگر من اين بود كه در اين تحدي داوري با كيست؟ فرض كنيم يك مسيحي دانشمند، 
 ارائه دهد كه حاوي مضامين اخالقي و عرفاني ي و عرب زبان در پاسخ به تحدي قرآن متنبيحكيم، اد

 با... و عمق معاني و  باشد و آنگاه مدعي شود كه اين متن نه تنها به لحاظ فصاحت و بالغت يخاص
اكنون چه كسي در اين مورد بايد قضاوت . قرآن قابل رقابت است، بلكه نسبت به آن برتري هم دارد

كند تا معلوم شود كه در اين تحدي پيروزي از آن كدام طرف است؟ اين نكته را هم بر آن پرسش 
 يك ان، چرا كه آنها خودشافزودم كه قضاوت مسلمانان در چنين رقابتي فاقد ارزش و اعتبار است

  :اند آقاي ايازي در پاسخ گفته. طرف دعوا هستند
تواند متخصصان و كارشناسان از هر ملت و عقيده باشد، به شرطي كه اكثر كارشناسان      داور آن مي

اصوال اگر متني . هاي قرآن دارد تصديق كنند كه اين متن بر قرآن برتري صوري و معنايي با همه ويژگي
كافي .  الئيك نداردادها نگارش يافت، نياز به دعوت از كارشناسان خاص از اديان و افر اين ويژگيبا 

است كه چنين متني با داعيه تحدي منتشر شود و با انتشار آن قضاوت ديگران را به سوي خود جلب 
  . شود كه آيا واقعا برتري دارد يا ندارد كند و در سطح افكار عمومي مشخص مي مي
معناي سخن آقاي ايازي اين است كه وقتي مخالفان قرآن متني را در پاسخ به تحدي ارائه دادند،     

بايد همه كارشناسان دنيا نظر خود را در مورد آن متن اعالم كنند و آنگاه پس از آمارگيري، راي 
چرا كه نه . نيستاما اشكال اين روش اين است كه هيچگاه عملي ! اكثريت آنها مبناي داوري قرار گيرد

شفا و رحمت : آن هم در شناخت اوصافي چون(» كارشناس«توان تعريف دقيق و روشني از مفهوم  مي
ارائه داد تا مصاديق آن معلوم ...) انگيزي، تاثيرگذاري، عمق معنا و و بشارت، جاذبه معنوي، شگفت

ورد تا با شمارش آراء و  آسترا بد) از سراسر دنيا(توان قضاوت همه كارشناسان جهان  شود، و نه مي
از اينها گذشته، اگر روش درست داوري در مسابقه تحدي . مشخص شدن راي اكثريت، به نتيجه رسيد

اين است كه نظر اكثر كارشناسان معيار قضاوت قرار بگيرد، پس در مورد هيچكدام از مواردي كه در 
توان قضاوت قطعي  شده است، نمي ائههزار و چهارصد سال گذشته و در زمان حاضر توسط مخالفان ار
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اند و هستند يا نه، زيرا درهيچكدام از آن موارد نظر همه كارشناسان احراز  كرد كه آيا مثل قرآن بوده
  .نشده است تا نظر اكثريت آنها بدست آيد

 قرآن متن پيشنهادي اند و آن اينكه مخالفان    آقاي ايازي در اين پاسخ روش ديگري را هم ارائه داده
خود را منتشر كنند و بعد از مدتي نگاه كنند و ببينند كه قضاوت افكار عمومي در مورد آن چگونه 

 اوال در اينجا كرد؟ را در مقام دفاع از قرآن مطرح ي قابل دفاعريآخر چرا بايد چنين سخنان غ! است
نان در جوامع اسالمي مورد نظر است دقيقا چيست؟ آيا افكار عمومي مسلما» افكار عمومي«منظور از 

يا افكار عمومي مردم غيرمسلمان در جوامع غيراسالمي؟ اگر منظور ايشان اولي است، چنين افكار 
 دومي است، افكار عمومي اناي در اين تحدي هيچ ارزش و اعتباري ندارد و اگر منظور ايش عمومي

از . ف انتظار و اعتقاد مسلمانان بوده و هستبرخال) يا حداقل در اين مورد خاص(غيرمسلمانان هميشه 
شان هم در مقاله و هم  اينها گذشته اگر منظور ايشان از افكار عمومي، افكار كارشناسان است كه پاسخ

 است، بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه عامه ايشاندر باال آمد، اما اگر افكار عامه مردم مورد نظر 
توانند در چنين مواردي قضاوت كنند و قضاوتشان  چگونه مي) نچه مسلمان و چه غيرمسلما(مردم 

توان به نحوي اطمينان آور و معتبر به افكار عمومي دست يافت و فهميد كه  معتبر باشد؟ ثانيا چگونه مي
 شده توسط مخالفان چه قضاوتي دارند؟ مثال آقاي ايازي به اين ئهعموم مردم در مورد فالن متن ارا

چيست و چگونه به اين افكار » فرقان الحق«كه نظر افكار عمومي در مورد كتاب پرسش پاسخ دهند 
اند؟ ثالثا و مهمتر از همه اينكه اصوال افكار عمومي در يك امر اعتقادي مهم و  عمومي دست يافته

   حجيت عقلي يا اعتقادي داشته باشد؟تواند ساز چگونه مي سرنوشت
دانيد كه از هزار و چهارصد  شما از كجا مي: اين بود كه) قبا توجه به مطالب فو(   پرسش ديگر من 

بياورد؟ ايشان در پاسخ ) حتي در حد يك سوره( مثل قرآن يسال پيش تاكنون هنوز كسي نتوانسته متن
  :اند گفته

آمد و چنين ويژگي را      پاسخ اين پرسش روشن است چون واقعا اگر چنين كتابي به نگارش مي
ها نفر شيفته و فريفته و مؤمن  شد، ميليون ها ترجمه از آن مي كرد، ده  را كر ميها داشت، صدايش گوش

شدند، اين نويسنده محترم و همه كساني كه همواره مترصد جواب دندان شكن به مسلمانان  به آن مي
 مثل  اين كتابدينيكشيدند، بب مجادالنه به رخ مسلمانان مي... زدند و  كشيدند و جار مي هستند، هوار مي

ها را دارد و متخصصان فن از مسلمان و غيرمسلمان هم آنان را تصديق مي  قرآن است و همان ويژگي
 را هم دارد ديگر چه قرآنهاي  كردند كه اين كتاب در رقابت با قرآن نوشته شده و همه ويژگي

  . گوييد مي
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اي را   پاسخ سطحي و شتابزده  اگر آقاي ايازي به معنا، مبنا و عمق پرسش مذكور پي برده بودند، چنين
مبناي آن پرسش اين است كه اصوال به داليلي كه هم در مقاله تحدي . كردند در برابر آن مطرح نمي

ذكر شد، اصوال راهي براي قضاوت در مورد اينكه آيا فالن متن ) پيش از اين(قرآن آمد و هم در اينجا 
ه نتيجه قطعي اين مسابقه در هيچ موردي معلوم مثل قرآن هست يا نه، وجود ندارد و بنابراين هيچگا

 ،ي مثل قرآن ساخته نشده است كه هم معياري عينيتوانيم بگوييم تاكنون متن ما هنگامي مي. شود نمي
 آنها داشته باشيم و هم تمام ناهماننديبردن به همانندي يا  ها و پي دقيق و مشخص براي مقايسه متن

اي قطعي  اكنون و در سراسر جهان را با آن معيار سنجيده و به نتيجههاي معارض از صدر اسالم ت نمونه
. توان با قاطعيت دم از استقراء تام زد رسيده باشيم، در حالي كه نه معيار سنجش وجود دارد و نه مي

نوشته ) اي ياسوره(اگر واقعا چنين كتابي «پرسش من از آقاي ايازي اين است كه گزاره . بگذريم
ها را كر  زدند و گوش كشيدند و جار مي هوار مي) و از جمله راقم اين سطور(ن شد، مخالفا مي
دقيقا به چه معنايي است و منطقا چه تالزمي بين شرط و جزاي اين گزاره شرطي وجود » كردند مي

دليل شويم؟ مدتي است   منتقدان متوسل به سخناني بي معنا و بيهاي دارد؟ چرا بايد در پاسخ به پرسش
اي از مخالفان اسالم و در پاسخ به تحدي قرآن  از طرف عده) به عنوان مثال(» فرقان الحق«ب كه كتا

هاي  اين كتاب تاكنون چندين بار تجديد چاپ و به بعضي از زبان. شود نگاشته و چاپ و منتشر مي
 هاي اينترنتي نيز در دسترس ترجمه شده و در بسياري از سايت) مانند فارسي و انگليسي(ديگر 

هاي تلويزيوني و  هاي اينترنتي و هم كانال هم سايت. عالقمندان و پژوهشگران گذاشته شده است
كنند؛  آن را مرتب تبليغ مي....) آمريكا، اروپا و(اي و هم نشريات متعدد در كشورهاي مختلف  ماهواره
تواند  س ميهر ك.  گوش كسي هم در اين ميان كر نشده است و قرار هم نيست كه كر شودهاما البت

اي ديگر آن را برتر  اند كه اين كتاب مثل قرآن است و عده اي پذيرفته عده. قضاوت خود را داشته باشد
 نيز اي عدهدانند و نه برتر از آن، و در نهايت  اي هم آن را نه مثل قرآن مي دانند و عده از قرآن مي

من نيز بر . اند طرفانه گرفته  لذا موضع بيتوان قضاوت عيني و قطعي كرد و ها نمي اند در اين عرصه گفته
گويند چون مخالفان و  اما آقاي ايازي مي. دانم طرف مي ام، خود را بي مبناي مطالبي كه تاكنون گفته

اند، پس معلوم  ها را كر نكرده  و گوشدهمنتقدان داد و بيداد راه نينداخته و هوار نكشيده و جار نز
» مثل قرآن«هاي تشخيص  ؟ الجرم به اعتقاد ايشان يكي از راه! استشود اين متن مثل قران نبوده مي

ها كر شدند يا  بودن يا نبودن متن ارائه داده شده توسط مخالفان، اين است كه نگاه كنيم ببينيم آيا گوش
ها در اينجا يعني چه؟ اگر منظور جار و جنجال تبليغاتي   گوشندانم كر شد هر چند من نمي! (نه ؟

آنها به اندازه كافي جار و جنجال كرده و نظر بسياري از محققان و پژوهشگران را نيز است، خوب 
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ها نفر به فرقان  مطابق نظر ايشان، چون ميليون) مگر قرار است اتفاقي جز اين بيفتد؟. اند جلب نموده
دانستن » مثل قرآن«اما مگر يكي از شرايط !  پس اين كتاب مثل قرآن نيستاند، دهالحق ايمان نياور

بياورند؟ اگر پاسخ اين پرسش از ديدگاه ايشان مثبت » ايمان«ها نفر به آن  يك متن اين بود كه ميليون
كه (در ماجراي تحدي، قرآن به مخالفان خود . اند شود كه معناي تحدي را فراموش كرده باشد، معلوم مي

 كالم خداي محمد است و گمان شود كه متن قرآن وحي الهي و اگر باورتان نمي: گويد مي) بشر هستند
دهد، پس شما  سازد و به خدا نسبت مي كنيد كه اين آيات را محمد يا هركس ديگري از خودش مي مي

 را در رقابت تنيچنين م» بشر«هم كه بشر هستيد، متني مثل آن بسازيد؛ يعني از همان اول قرار است 
ها نفر به آن ايمان بياورند؟ در چنين   ميليونبا متن قرآن بنويسد؛ پس چرا بايد توقع داشته باشيم كه

 يك نفر هم به اين متن ايمان نخواهد آورد و نبايد هم ايمان بياورد، ولي اين چه ربطي به يشرايطي حت
بسيار خوب، توقع نداريم كه كسي :  بگوييدتمتن مورد نظر دارد؟ ممكن اس» مثل قرآن بودن يا نبودن«

است؟ در » مثل قرآن«اند كه متن مورد نظر  ها نفر پذيرفته  اما آيا ميليونبه آن متن ايمان آورده باشد،
دانم چگونه  پاسخ بايد بگويم كه من آماري از نظرات موافق و مخالف در اين مورد ندارم و اصوال نمي

 اما بياييد هر. توانم به اين پرسش پاسخ قطعي بدهم  كرد؛ بنابراين نمييتوان در اين مورد آمارگير مي
خوب . اند  دادهيها نفر به همانندي اين متن با قرآن را دو حالت را فرض كنيم؛ ابتدا فرض كنيم ميليون

حال ! توان نتيجه گرفت كه اين متن واقعا مثل قرآن است؟ هرگز كند؟ آيا مي اين چه چيزي را اثبات مي
يم حتي يك نفر در سراسر اند و حتي از اين بدتر، فرض كن ها نفر نظر مخالف داده  كنيم ميليونفرض

توان نتيجه گرفت كه البد اين متن مثل قرآن نيست؟ باز  آيا منطقاً مي. داند دنيا اين متن را مثل قرآن نمي
  !هم هرگز

با صرف نظر از همه اشكاالت گذشته :    پرسش مهم ديگري كه مطرح كرده بودم بدين قرار است
توان از اين واقعيت منطقاً نتيجه گرفت  آن بياورد، آيا ميتواند متني مثل قر فرض كنيم هيچ انساني نمي

 منطقي دليل؟ اگر آري، به چه دليلي؟ به عبارت ديگر چگونه و با كدام »قرآن كالم خدا است«: كه
؟ »قرآن كالم الهي است« نتيجه گرفت كه » تواند مثل قرآن را بياورد هيچ انساني نمي«توان از گزاره  مي

 اينكه در پاسخ به اين پرسش واضح و مهم، استداللي عقلي و منطقي با مقدمات و آقاي ايازي به جاي
  :اند  تناقض گويي افتادهبهنظم و ترتيب مشخص ارائه دهند، از پاسخ به آن طفره رفته و حتي 

شود كه همتاطلبي قرآن، استداللي آغازين      در پاسخ به اين اشكال تحدي، اين نكته يادآوري مي
تحدي قرآن سيري داشته و در پاسخ به . ت رسالت پيامبر و آسماني بودن قرآن نيستبراي اثبا
و از ... شده  ها و شبهاتي بوده كه در يك پروسه زماني طوالني از ناحيه مشركين مكه مطرح مي پرسش
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هاي انسان  كنيد كه اين كتاب گفته اين رو تحدي قرآن جواب نقضي به مخالفان است، اگر تصور مي
 كرده، شما مانند آن را ي گردآوري و آنجا مطالبنجاي كه شاعر است و يا با كمك ديگران از ااست،

بنابراين، استدالل قرآن براي آسماني .  نيست، و قرآن هم شعر نيستي بشري تا اثبات كه كاردياوريب
 دعوت چون ساختار كالم قرآن. هاي آن است بودن اين كتاب، چگونگي محتواي اين كتاب و استدالل

. به سوي باري تعالي و روشنگري و هدايتگري و توجه به عقل و انديشه و رجوع به واقعيت است
خواهد مخاطب   اين طريق ميزخواند و ا  فرا ميريياي به رونده عقالني است كه شنونده را به پيگ اشاره

و حقيقي بودن آن خود را آگاه سازد و تحت تأثير قرار دهد و در اثر تأمل در محتواي آن به صحت 
  . برد پي مي

بيند كه در اينجا هيچ پاسخ روشن و مشخصي به پرسش من داده نشده     خواننده ارجمند به وضوح مي
باالخره معلوم نشد كه به چه دليل عجز آدميان از نوشتن متني . و فقط مدعاي تحدي تكرار شده است

 قرآن ن فرض كنيم كه غيربشري بودن متحتي اگر. كند كه قرآن كالم خداست مثل قرآن، اثبات مي
خواهند از   مييشود؟ فراموش نكنيم كه آيات تحد شود، الهي بودن آن با كدام دليل اثبات مي اثبات مي

  . مثل قرآن، نتيجه بگيرند كه قرآن كالم خداستيعجزآدميان در ارائه متن
مت هيچ بشري نتواند كتابي مثل قرآن حتي اگر فرض كنيم تا روز قيا: ام كه    در مقاله تحدي قرآن گفته

چرا كه ممكن است يك انسان باهوش، با اتكا به . شود بياورد، بازهم غيربشري بودن قران اثبات نمي
 بگذارد كه هيچ انسان اراستعداد و نبوغ ذاتي و ذوق هنري و ادبي، از خود اثري علمي يا هنري به يادگ

رد و چون چنين فرض و احتمالي كامال معقول و منطقي است، ديگري نتواند مثل يا برتر از آن را بياو
توان منطقا  نمي»  نتوانسته و حتي نخواهد توانست كتابي مثل قرآن بياورديهيچ انسان«پس از گزاره 

از اين باالتر . » منشائي غيربشري داردكهقرآن ساخته ذهن و زبان پيامبر نيست بل«نتيجه گرفت كه 
بودن » غيربشري«ري بودن قرآن اثبات شود، باز هم بايد توجه كنيم كه حتي اگر فرض كنيم غيربش

توان نتيجه گرفت كه  به تنهايي نمي» قرآن كالم غيربشر است«بودن نيست و از گزاره » الهي«معادل 
  :اند  آقاي ايازي گفته،در برابر اين سخنان من. » قرآن كالم خداست«

اي  ها در هر مرتبه ا هر چند خداوند در قرآن از همه انسانزير.     پاسخ به اين اشكال هم روشن است
هاي  توانيد با استعداد و نبوغ و ذوق هنري و ادبي و آموزش خواهد كه اگر مي علمي فردي و جمعي مي

علمي مانند قرآن را بياوريد، اما آورنده اين كتاب كه چنين موقعيتي نداشته و پيامبر امي و درس 
  . ز رسالت، سابقه شعر و سخن اديبانه گفتن از سنخ قرآن نداشته استناخوانده بود و پيش ا
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هاي علمي ديده بود؟ من در فرض خودم فقط از     ولي مگر من گفته بودم كه پيامبر اسالم آموزش
هر (اي كه ممكن است يك فرد  هوش و نبوغ ذاتي و ذوق هنري و ادبي و حكمت و دانش و تجربه

آيا . ول چهل سال زندگي پرفراز و نشيب خود كسب كرده باشد، ياد كردمدر ط) چند درس ناخوانده 
 اثبات كرد كه آورنده قرآن هيچ كدام از اين شرايط را هم نداشته و انساني كامال عامي، جاهل، توان مي
پس نبايد گفت كه شرايط ! تجربه بوده و هوش و استعداد چنداني هم نداشته است؟ هرگز سواد و بي بي

 در مطلب مورد بحث مناي عقب افتاده با فرض  اسالم به دليل امي بودن و يا زندگي در جامعهپيامبر 
اينكه پيامبر اسالم پيش از رسالت سابقه شعر گفتن و يا سخناني از سنخ قرآن نداشته . متفاوت است

ممكن است پيامبر از سن چهل سالگي شروع به . كند مشكلي را حل نمي) با فرض صحت(است نيز 
آقاي ايازي براي .  نيستلچنين امري به هيچ روي محا. سخن گفتن با سبك ادبي و قرآني كرده باشد

  :آورند كه از اين قرار است تحكيم مدعاي خود شاهدي مي
احاديث نبوي كه از پيامبر .     پيامبر در خارج از بيان قرآن مانند يك انسان معمولي سخن گفته است

از مقايسه ميان اين دو دسته از .  حديثي موجود و شاهد بر گفتار استثبت و ضبط شده و در منابع
 كلمات قرآن و راگر كسي هوش و استعداد و نبوغ دارد، بايد هم د. شود كلمات، تفاوت آنها مشخص مي

اما نه اينكه در جايي آن گونه و در جايي اين گونه باشد و اين . هم در احاديث نبوي آن را به كار گيرد
اند  دهد كه كلمات قرآن از سنخ ديگري است و باز همين مقدمات است و مسلمانان اذعان كرده ينشان م

  . تواند برساخته پيامبر باشد كه كلمات قرآن نمي
اينكه پيامبر در قرآن به سبكي خاص سخن گفته و در خارج از آن به سبكي ديگر، نشان !    عجبا

شناسيد كه در اثر ادبي  م صاحب اثر ادبي و هنري را مي؟ آخر كدا!دهد كه قرآن كالم خودش نيست مي
 اگويد؟ اصوال آي اش سخن مي و هنري خودش به همان سبكي سخن گفته باشد كه در زندگي عادي

شود، آن كلمات را به سبكي خاص و   مييكند كلماتي به او وح محال است كه وقتي كسي ادعا مي
  متفاوت بيان كند تا بيشتر مقبول افتد؟

اند  دانم و يك بار ديگر از آقاي ايازي به خاطر زحمتي كه كشيده  بيش از اين اطاله كالم را روا نمي  
 .كنم تشكر مي
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  تحريف قرآن
   

  اثبات وثاقت تاريخي متن قرآن يكي از مطالبات به حق روشنفكران غيرديني از عالمان و روشنفكران 
شناختي وحي و اينكه پيامبر اسالم يكي از  پرسش اين است كه با فرض حجيت معرفت. ديني است

ت كرد كه متن قرآن كنوني توان اثبا پيامبران حقيقي و دريافت كنندگان وحي الهي بوده است، چگونه مي
به مردم ابالغ ) به عنوان وحي(عيناً و بدون هيچ تغيير و كم و كاستي همان قرآني است كه پيامبر اسالم 

شود و بنابراين پاسخ آن بايد بر مبناي داليل  ديني طرح مي  برونيكرد؟ پيداست كه اين پرسش از منظر
 كه بتوانند از اثبات _ و مداركي يل آيا چنين دالاما. عقلي و شواهد و مدارك محكم و معتبر باشد

 وجود دارند؟ به نظر من نه تنها پاسخ اين _محكم و قاطع مدعاي وثاقت تاريخي متن قرآن برآيند 
 وجود دارد كه هر گونه تالش براي اثبات اين مدعا را يا سئوال منفي است، بلكه داليل نااميد كننده

شناسي دوران   است كه در معرفت" بودن علم تاريخنيظ"لبته همان يك دليل ا. دهد بيهوده جلوه مي
 را يا ظني بودن تاريخ بدين معناست كه هيچ گزاره تاريخي. شود مدرن از بديهيات محسوب مي

 يا ناپذير اثبات كرد، خصوصاَ اگر اين گزاره حاكي از وقوع حادثه  قطعي و خدشهيا توان به گونه نمي
 قطعه يا "دل تاريك تاريخ"منظور من از اصطالح .  باشدريخ دل تاريك تاهاي دور و در در گذشته

 سياسي يا ،يدوراني خاص از تاريخ است كه نقل كنندگان حوادث مربوط به آن فقط يك گروه فكر
ها و منافع حزبي و گروهي و  پيداست كه دخالت حب و بغض. ديني و مذهبي خاص هستند

 در نگاه آدميان به حوادث و نوع يرسياسياض سياسي و غ و ايماني و اغريهاي فكر فرض پيش
هاي  اگر از دروغ. گذارد تأثير فراوان مي) آيندگان(گزينش آنها و نحوه بيان و انتقال آن به ديگران 

عالمانه و عامدانه بگذريم، باز ممكن است كه نقل كنندگان حوادث تاريخي در اثر اشتباه، فريب خوردن 
 مرتكب خطاهايي شده "موثق و مورد اطمينان"ه بعضي افراد يا منابع به اصطالح جا ب و يا اعتماد بي

 به _ هستند ي كه كامالً عقاليي و حتي بسيار قو_ و صد البته با وجود چنين احتماالتي  باشند،
توان در مورد حوادث تاريخي به معرفتي محكم و قطعي دست يافت، خصوصاً اگر آن  وجه نمي هيچ

  . رخ داده باشند" تاريك تاريخدل"حوادث در 
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    دوران پيامبر اسالم و حتي تا حدود دو قرن پس از آن در دل تاريك تاريخ قرار گرفته است، چرا 
به عنوان .  و معتقد به پيامبرند1 كه نقل كنندگان حوادث مربوط به آن دوران فقط و فقط مسلمانان مومن

ها  اند كه گوئي در تمام اين جنگ  نقل شدهيا بع به گونههاي پيامبر اسالم در اكثر اين منا مثال جنگ
حال اگر بخواهيم از نگاهي بيروني و از . اند مقصر اصلي و آغازگر جنگ مخالفان و دشمنان پيامبر بوده

توانيم به  ها قضاوت كنيم، چگونه مي  و يا حتي الئيك در مورد اين نقليمنظر يك فرد مسيحي، يهود
 از اين يآوري قرآن در بسيار بريم؟ به عنوان مثالي ديگر در مورد ماجراي جمعصحت و سقم آنها پي ب

 سخن رفته است كه گوئي اين كار با حضور و نظارت هزاران حافظ قرآن صورت يا منابع به گونه
هاي شگفت نقل شده و از تقوا و  گرفته، و در مورد قدرت حافظه اعراب در آن دوران نيز حكايت

توان صحت  اما چگونه مي. ها رفته است- كار سخنينلت و صداقتِ افرادِ دخيل در ا و عدايپرهيزكار
نويس مسلمان و  هايي را اثبات كرد؟ از كجا معلوم كه اينها جعليات يك عده تاريخ و اعتبار چنين نقل

  نبوده است؟) در مورد وثاقت تاريخي متن قرآن(مؤمن و با هدف اطمينان خاطر دادن به آيندگان 
هاي روشن هم   ياد كردم، اما آيا تاريخ قطعه"دل تاريك تاريخ"هايي از تاريخ با عنوان   من از قطعه   

 از يها و منابع تاريخي متعدد دارد؟ به عبارت ديگر آيا اگر در مورد بعضي حوادث تاريخي، نقل
 به توانيم نمي سياسي، ديني و مذهبي و حتي الئيك داشته باشيم، باز هم ،يهاي مختلف فكر گروه

: معرفتي محكم و قطعي در مورد آن حوادث برسيم؟ پاسخ اين است كه در اينجا دو حالت وجود دارد
هاي مختلف ذينفع يا غيرذينفع به يكسان   خاص همه گروهيا حالت اول اين است كه در مورد حادثه

در اين صورت ما به يك ، )هر چند تحليل و تبيين آنها از حادثه مذكور متفاوت باشد(سخن گفته باشند 
به عبارت ديگر در چنين فرضي احتمال . رسيم ظن معقول و معتبر در مورد اصل وقوع آن حادثه مي

شود، اما به داليلي  رود و به طور طبيعي مورد قبول واقع مي  باال مييصدق وقوع آن حادثه تا حد زياد
حالت دوم اين است . شود   حاصل نمييتي باز هم قطع_ كه جاي ذكر آنها در اين مقال نيست _مفصل 

شوند   و سياسي و ديني و مذهبي مختلف مييهاي فكر  كه مربوط به طيف_كه منابع مختلف و متعدد 
  در مورد وقوع يا عدم وقوع آن حادثه اظهار نظرهاي متناقض كرده باشند، در اين صورت قطعيت _

به عنوان مثال، فرض كنيد كه منابع  . دشو  هم حاصل نمي"ظن معقول و معتبر"كه سهل است، حتي 
تاريخي ما درمورد حوادث دوران پيامبر اسالم فقط آنهايي نبود كه به دست مسلمانان مؤمن و معتقد به 

                                            
و اعتقاد به رسالت پيامبر اسالم است و پيداست كه چنين ايمان و اعتقادي به تنهايي نه ضامن مؤمن بودن در اينجا فقط به معناي ايمان  1

به عبارت ديگر فرد مؤمن و معتقد هم . شود و نه ضامن مصونيت از خطا و كج فهمي و يكسونگري-راستگويي و صداقتِ فرد در نقل تاريخ مي
 .مؤمن بودن به معناي معصوم بودن نيست.  بنا به مصالحي دروغ بگويدممكن است به راحتي دچار خطا و اشتباه شود و يا حتي
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   بودايي،،ي هم داشتيم كه نويسندگان آنها مسيحي، يهودياند، بلكه منابع ديگر پيامبر اسالم نوشته شده
واقعه "حال اگر به عنوان مثال در همه اين منابع تاريخي . اند هبودهندو و حتي الئيك يا سكوالر 

 ذكر و تأييد و تصديق شده باشد، احتمال واقعيت داشتن اين داستان تا "القمر توسط پيامبر اسالم شق
شود، اما اگر اين حادثه فقط در منابع  رود و لذا به طور طبيعي مورد قبول واقع مي  باال مييحدود زياد

 از آن نشده باشد، يمده باشد و در منابع تاريخي مسيحيان، يهوديان و سكوالرها هيچ ذكر آنمسلمي
. توان رسيد، چه رسد به قطعيت  هم نمي"ظن معقول و معتبر"ديگر نسبت به اصل وقوع اين حادثه به 

! رگزالقمر به طور قطع كذب محض است، ه گويم كه در چنين فرضي ادعاي وقوع شق اشتباه نشود، نمي
اين حادثه را ذكر نكرده و يا انكار ... چرا كه ممكن است غيرمسلمانان نيز از روي اغراض سياسي و 

 دليل موجهي "القمر كرد پيامبر اسالم واقعاً شق" در اين فرض، براي قبول گزاره ميگو يم. كرده باشند
تر و   مسئله را دقيقهمخوااگر ب. نداريم و لذا شك و ترديد نسبت به آن كامالً معقول و منطقي است

 بيان كنم، بايد بگويم كه در اين حالت ما با دو احتمال كامالً طرفانه ي و بيروني بيتر و با نگاه روشن
دليل و  انتخابي بي(يكسان و برابر مواجه هستيم و انتخاب هر كدام از اين دو احتمال، ترجيح بال مرجح 

  : دو احتمال به قرار ذيل استاين. است) مبنا و لذا ناموجه و غيراخالقي بي
اند تا براي اثبات نبوت پيامبر خود دليلي  را مسلمانان از خود جعل كرده) القمر شق(اين داستان )     الف

  .دست و پا كنند
القمر واقعاً رخ داده است، ولي مخالفان پيامبر عالمانه و عامدانه و به دليل اغراض  حادثه شق)     ب

  .اند وي اين واقعيت سرپوش گذاشتهسياسي  و مذهبي بر ر
گيري در  ترين موضع ترين و اخالقي  غلبه ندارد و لذا معقولي    هيچكدام از اين دو احتمال بر ديگر

  ).دانم نمي (يال ادر: القمر اين است كه بگوييم مورد حادثه شق
ناپذير  م و خدشه    به هر حال تاريخ علمي ظني است و هيچ راهي براي رسيدن به قطع و يقين محك

 نيز مدعايي است تاريخي، بنابراين اين "وثاقت تاريخي متن قرآن"از طرفي . در اين علم وجود ندارد
بستي مواجه   بنبابه عبارت ديگر در اينجا . شود ناپذير اثبات نمي گاه به طور قطعي و خدشه مدعا هيچ

ولي من در اينجا ظني بودن علم . ستهستيم كه خروج از آن ظاهراً محال، يا چيزي قريب به محال ا
  .برم گذارم و بحث را بر همان مبناي سنتي پيش مي تاريخ را در پرانتز مي

آيا متن قرآن كنوني عيناً و بدون هيچ تغيير و كم و كاستي "    براي رسيدن به پاسخ اين پرسش كه 
، ابتدا بايد ببينيم كه "غ كرد؟همان است كه پيامبر اسالم به عنوان وحي الهي به مردم زمان خود ابال
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 اين موضوع الزم هاما پيش از پرداختن ب.  شد و به صورت كتابي مدون درآمديآور قرآن چگونه جمع
  :است ابتدا مقدماتي را در اينجا بياورم و سپس با طرح چند سئوال مقدماتي، بحث را ادامه دهم

هاي مختلف نازل شد، پيامبر نيز   زمينه سال و در متن حوادث، شرايط و23    آيات قرآن در طول 
 از ياران پيامبر اين آيات را به حافظه يا عده. كرد شد، آن را به مردم ابالغ مي  نازل مييا هرگاه آيه

 پهن حيوانات، ايه  نيز آنها را بر روي پارچه، چوب، سنگ، پوست و استخوانيا سپردند و عده مي
اسامي . ول حافظان وحي و گروه دوم كاتبان وحي نام داشتندگروه ا. نوشتند مي... پوست درختان و 

بعضي از كاتبان در منابع تاريخي آمده است، اما در مورد اين اسامي اختالفاتي وجود دارد، لذا آمار 
ابوعبداهللا زنجاني .  نظر وجود دارداتفاق از آنها تقريباً يدقيق آنها معلوم نيست و فقط در مورد معدود

  :گويد مي
  2نان كه بيشترين كتابت را با پيامبر داشتند، زيد بن ثابت و علي بن ابي طالب بودند  آ

  :    همچنين ابن ابي الحديد مي گويد
  3نوشتند ن ثابت و زيد بن ارقم ميو زيد ب) ع(نويس برآنند كه وحي را علي   محققان تاريخ

  :نويسد     رافعي نيز مي
 بن بن ابيطالب، معاذ بن جبل، ابي بن كعب، زيدبن ثابت و عبداهللاعلي :  مورد پنج تن كه عبارتند از در

  4مسعود اتفاق نظر وجود دارد
 معدود به معناي آن نيست كه كاتبان وحي فقط همين ي    به هر حال اتفاق نظر مورخان در مورد افراد

ضي از آنها در منابع اند و نام بع  هم در كتابت وحي سهيم بودهيبدون شك افراد ديگر. اند چند نفر بوده
در مورد حافظان . باشد از آنها نيز در تاريخ ذكر نشده يتاريخي آمده است و ممكن است نام بسيار

هايي است كه پاسخ آنها سرنوشت ادعاي  اكنون جاي طرح پرسش. قرآن هم مطلب از همين قرار است
  : را رقم مي زند"وثاقت تاريخي متن قرآن"

 سال 23اند كه در تمام طول   وجود داشتهين و كاتبان وحي، فرد يا افرادآيا از ميان حافظا. 1   
 قرآن را يها  در كنار پيامبر و مالزم او بوده و همه آيات و سورهيا همواره و بدون هيچ فاصله و وقفه

مان  كه در زيا  به گونهشند،حفظ كرده و يا نوشته با) گفته و يا به ترتيبي كه پيامبر مي(به ترتيب نزول 
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كس را با اين  رحلت پيامبر اسالم حافظ يا كاتب كل قرآن باشند؟ منابع معتبر تاريخي نام هيچ
  .توان با قاطعيت به اين پرسش پاسخ مثبت داد اند و لذا نمي خصوصيات نياورده

و دقيق  ها را بطور كامالً صحيح،  آيا تضميني وجود دارد كه حافظان و كاتبان قرآن، آيات و سوره.    2
رسد كه چنين  اند؟ به نظر مي بدون هيچ نقص و اشكالي به حافظه سپرده و يا بر روي مصاحف نوشته

 بگوييد كه استممكن . توان قاطعانه پاسخ مثبت داد تضميني وجود ندارد و به اين پرسش هم نمي
درست ثبت ها يا بر روي مصاحف به صورت  پيامبر براي اطمينان خاطر از اينكه آيات قرآن در حافظه

اما اوالً مدركي نداريم كه . خواست كه آيات را يك بار ديگر براي او بخوانند اند از اصحاب مي شده
بست، ثانياً حافظان قرآن   به كار مياشد، چنين تدبيري ر  كه آيه يا آياتي نازل ميي در همه مواردشانيا

پرسيد، درست جواب  امبر از آنها ميممكن بود در هنگام ابالغ آيه، آن را درست حفظ كرده و وقتي پي
كاتبان . آوردند كردند و يا با اشكال به ياد مي دادند ولي بعدها در اثر مرور زمان آيه را فراموش مي مي

دادند،  شنيدند و درست جواب مي  درست مي شنيدند،  زبان پيامبر ميزنيز ممكن بود در ابتدا آنچه را ا
گرفتند و يا از روي  و لذا براي بازنويسي آنها از حافظان كمك ميولي بعدها مصاحف خود را گم كرده 

شدند  كردند و يا گاهي در اثر پوسيده شدن مصاحف خود مجبور مي هاي ديگران استنساخ مي نسخه
هاي پوسيده استنساخ كنند و در همه اين مراحل ممكن بود خطاهايي   همان نسخهوييك بار ديگر از ر

تضميني وجود نداشت كه آيات ابالغ شده عيناً و بدون هيچ كم و كاستي در بنابراين هيچ . رخ دهد
. ها و يا بر روي مصاحف ثبت شده و به طور صحيح و سالم بمانند و به ديگران انتقال داده شوند حافظه

  !خيانت اصحاب را؟) هر چند ضعيف(بر اينها بيفزاييد احتمال 
ّ به اين   و تدوين قرآن با نظمي خاص را داشت؟يآور معآيا خود پيامبر در زمان حياتش قصد ج.    3

آنچه مسلم و طبيعي است اين است كه پيامبر نسبت به ضبط و . توان پاسخي قطعي داد پرسش هم نمي
ها   و سورهتحفظ آيات قرآن عالقه و اصرار داشت، اما اينكه آيا خودش قصد تدوين و تنظيم همه آيا

 داشته آيا موفق به اين كار شده يا نه و اگر هم موفق شده آيا متن يصدرا داشته يا نه، و اگر چنين ق
هايي  نخورده براي آيندگان مانده يا نه، همه پرسش تدوين شده او به صورت سالم و كامل و دست

  . محكم و قاطع دادپاسخيتوان  هستند كه از روي منابع تاريخي موجود، به هيچكدام از آنها نمي
داده  شده ولي پيامبر به نويسندگان وحي دستور مي يخي، گاه آيه يا آياتي نازل مي اساس مدارك تاربر

  5اي كه قبالً نازل شده و پايان يافته بود، قرار دهند است كه آن آيه يا آيات را در البه الي سوره
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  :گويد      به عنوان مثال ، ابن عباس مي
براو نازل مي [ جديد]وقتي آيات . گشت و نازل ميهايي چند بر ا گذشت و سوره  بر پيامبر خدا ميزماني

فالن خصوصيات را اي كه  اين آيات را در سوره": فرمود شد، بعضي از نويسندگان را احضار كرده و مي
  6"دارد بگذاريد

با ( از اين موارد ذكر شده است و بنابراين ي    بايد توجه داشت كه  در مدارك تاريخي فقط معدود
تا پيش از زمان رحلت (توان با قاطعيت اعالم كرد كه پيامبر اسالم قرآن را  نمي) وارداستناد به اين م

 كه آن حضرت دند معتقيا عده.  و تدوين كرده استيآور با نظم و ترتيبي معين و مشخص جمع) خود
هاي قرآن و ترتيب آيات در هر كدام را معين و مشخص كرده بود و فقط در  در زمان حيات خود سوره

به عبارت ديگر بنا به اين مدعا، هم . ها پشت سر هم سخن نگفته بود رد ترتيب قرار گرفتن سورهمو
 شامل چه آياتي است، و يا ها معلوم و مشخص شده بود، و هم اينكه هر سوره هاي سوره تعداد و نام

صحابه در دوران ها معين شود كه گويا پيامبر اين كار را عمالً به عهده  فقط مانده بود كه ترتيب سوره
اما اين مدعا همانطور كه گفتم نه تنها پشتوانه محكمي از شواهد و مدارك . پس از خود گذاشته بود

تاريخي ندارد، بلكه بر عكس، شواهد و مدارك متعدد و معتبر تاريخي صراحتاً خالف اين مدعا را 
  .در اين مورد در آينده مطالبي خواهم آورد. گويند مي
ها را مشخص كرده بود، اما آيا اين تدوين به   پيامبر در زمان حيات خود آيات و سورهفرض كنيم.    4

حداقل دليلي (صورت رسمي و مكتوب و در حضور اصحاب بزرگ ثبت شد؟ پاسخ بازهم منفي است 
 در و كرده بود، پس از رحلت اياگر پيامبر چنين كار). براي پاسخ مثبت به اين پرسش وجود ندارد

 در حالي كه مطابق اسناد و  ها وجود نداشت، آوري قرآن اصوالً مشكلي جز ترتيب سوره مورد جمع
 از آيات قرآن معلوم يآوري قرآن در زمان ابوبكر، حتي بسيار مدارك متعدد تاريخي در ماجراي جمع

  . آوردمدر اين مورد نيز در آينده مطالبي خواه.  هستند"وحي" و يا "آيه"نبود كه واقعاً 
 كردند؟ يآور قرآن را جمع) از روي همت و عالقه شخصي(آيا در زمان حيات رسول، كساني .    5

 از اصحاب پيامبر در زمان حيات آن حضرت براي خود اقدام به يا هاي تاريخي، عده مطابق بعضي نقل
  :اند آوري قرآن كرده جمع
  7زيد و ابوزيدابي بن كعب، معاذ، :  چهار تن و همگي از انصارند) قرآن( كنندگانجمع
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  : گفته شده است كهي نقل ديگردر
ابوالدرداء ، معاذ بن جبل ، :  رحلت فرمود، در حالي كه قرآن را جز چهار تن جمع ننموده بودند پيامبر

  8زيد بن ثابت و ابوزيد
اشكال بوده است، پرسشي است كه  آوري اين افراد تا چه حد كامل، دقيق و بي     اما اينكه جمع

حتي علي بن ابي طالب كه شايد بيشترين مصاحبت .  پاسخي محكم و قاطع و مستند به آن دادتوان نمي
 را به طور يورآ و مالزمت با پيامبر را داشته است، گويا نتوانسته بود در زمان حيات پيامبر كار جمع

رآن هاي معتبر، پس از رحلت رسول تصميم به جمع آوري و تدوين ق كامل انجام دهد و مطابق نقل
  :شود نشين مي گيرد و براي اين كار شش ماه خانه مي

مأمور به جمع  در واپسين روزهاي حيات پر بركت رسول گرامي اسالم، ازجانب آن حضرت )علي(
  9آورري قرآن گرديد

در خانه خود به انزوا پرداخته، قرآن مجيد را به ترتيب نزول ) .... ع( از رحلت پيامبر اكرم ، علي پس
  10...نگذشته بود كه فراغت يافت ف جمع فرمود و هنوز شش ماه از رحلت در يك مصح
شود و او نيز  از طرف حكومت و همچنين ديگر اصحاب مورد قبول واقع نمي) ع(آوري علي     اما جمع

اينكه چرا مصحف علي مورد قبول واقع . كند برد و ديگر هرگز آن را رو نمي مصحف خود را به خانه مي
معمايي )  بودمبرترين و دانشمندترين صحابي پيا ترين، با فضيلت آنكه او يكي از قديميبا (شود  نمي

  .است كه حل آن نياز به تأمالت فراوان و عميق دارد
مطابق . بپردازيم) ابوبكر(آوري قرآن در زمان خليفه اول      اكنون نوبت آن است كه به ماجراي جمع

پيش آمد كه ) مانند جنگ يمامه(هايي  ره حكومت ابوبكر جنگاكثر منابع معتبر تاريخي، در اوايل دو
) و سران حكومت (بكر از حافظان و بعضي كاتبان قرآن در آنها شهيد شدند و همين امر، ابويتعداد زياد

هاي آن   و تحريف بايد آيات و سورهيرا به اين فكر انداخت كه براي حفظ قرآن از خطر نابود
 زيد بن ثابت ماجرا را اينگونه شرح 11.در آيد) ميان دو جلد( مصحف  شود و به صورت يكيآور جمع

  :مي دهد

                                            
  77 ص89بحاراالنوار جلد 8
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ابوبكر خطاب . وقتي بر ابوبكر وارد شدم، عمر نزد او بود.  از جنگ يمامه ، ابوبكر مرا احضار نمودپس
جنگ يمامه در مورد قاريان و حافظان قرآن، كشتاري : عمر نزد من آمده و گفته است: به من گفت
 بخش  مهمي وهاي ديگر، قراء ديگري كشته شوند  رود كه در اثر جنگ رد نموده و بيم آن ميسخت وا

چگونه : به عمر گفتم. آوري گردد مصلحت آن است كه دستور دهي قرآن جمع. از قرآن از بين برود
ن به خدا سوگند اي:  انجام نداده است انجام دهي؟ او پاسخ داد) ص(خواهي كاري را كه رسول خدا مي

 خداوند در اين امر، شرح كهمراجعه نمود تا آن ) ابوبكر(از آن موقع پيوسته او به من . كار نيكي است
  پس از نقل اين جريان،: گويد زيد مي. نظر گرديدم صدري به من عنايت نمود و در اين جهت با عمر هم

 كه وحي را براي پيامبر باشي و تو بودي تو مردي جوان، عاقل و مورد اعتماد مي: ابوبكر به من گفت
كردند كه كوهي را  به خدا قسم اگر مرا مأمور مي:) زيد( . آوري قرآن اقدام نما نوشتي، پس به جمع مي

دهيد كه  چگونه شما كاري را انجام مي: به آنها گفتم. تر از چنين مأموريتي نبود جا بردارم، سنگين
به خدا قسم، خير در همين است  و پيوسته : فتانجام نداده است؟ ابوبكر در پاسخ گ) ص(شخص پيامبر

 همان شرح صدري را كه به عمر و ابوبكر عنايت كرده بود، به من اوندبه من اصرار نمود تا آن كه خد
هاي  هايي كه بر روي شاخه پس به تتبع و تفحص قرآن پرداختم و قرآن را از نوشته. نيز عنايت فرمود

  12.... كردم ي داشت جمع آوريدر سينه مردم جاهاي ظريف بود و آن چه  خرما و سنگ
    روايت مذكور صراحتاً گوياي اين واقعيت است كه در زمان حيات پيامبر اسالم، آيات قرآن و 

هاي پراكنده  به عبارت ديگر آيات قرآن به صورت نوشته.  و تدوين نشده بوديآور هاي آن جمع سوره
شود به تتبع و   كه زيد مجبور مييطور فظان قرآن بود، بههاي حا در دست افراد مختلف و يا در سينه

ها و  ها و پارچه ها و استخوان ها و چوب هاي روي سنگ تفحص بپردازد و آيات قرآن را از روي نوشته
در حالي كه اگر در زمان حيات رسول .  كنديآور  داشت، جمعيو از ميان آنچه در سينه مردم جا... 

 بود، اصوالً مشكل معلوم ها نا معلوم و ثبت شده و فقط ترتيب سوره) رتتوسط خود آن حض(همه چيز 
ها مسئله مهمي  معني بود، چرا كه اوالً ترتيب سوره  وجود نداشت و ترس و وحشت سران قوم بييحاد

از اينها . شد نيست و ثانياً به راحتي و با مشورت چند تن از صحابه قديمي و فاضل و دانشمند حل مي
 بيش از يدهد كه مسأله چيز  نشان مي داده،آوري قرآن رخ  ، اصوالً ماجراهايي كه در جمعكه بگذريم

  .ها بوده است تعيين جاي سوره

                                            
  581 و 580 ، باب القرآن، ص 6 به نقل از صحيح بخاري، ج 174 و 175 ص 2درس نامه علوم قرآني : نجوان آراسته، حسي 12

 258البيان ص .119 ص12 ، الميزان ج 251 ص 1، مناهل العرفان، ج  . 182، ص 1 ، االتقان، ج 326 ، ص 1البرهان، ج 



 9

زيد بن ) مطابق روايات(گفتيم كه . آوري قرآن در زمان ابوبكر      برويم سراغ روش و كيفيت جمع
 متشكل از يا ين صورت بود كه كميتهاما روش كار بد. آوري قرآن شد ثابت از طرف ابوبكر مأمور جمع

و تحت (، به رياست زيد بن ثابت )  نفر بود25ها تعدادشان  كه مطابق اكثر نقل(قاريان برجسته صحابه 
) 118 ، ص 2الميزان، ج :  ، عالمه طباطبايي78 ، ص 1ج  سيوطي ،(تشكيل شد ) نظارت عاليه ابوبكر

 و آياتي را كه مردم يا صحابه ديگر به آنها ارائه نشستند اعضاي اين كميته در مساجد بزرگ مي. 
 دو شاهد عادل را نيز طلب نهاالبته آنها براي قبول آيات و ثبت رسمي آ. كردند دادند، ثبت مي مي
يعني شاهد عادلي كه تأييد كند كه من اين آيه را خودم (بايستي از حافظان بود  يك شاهد مي. كردند مي

بايستي فرد عادلي بود كه نسخه  و شاهد ديگر مي) كنون آن را در سينه دارماز زبان پيامبر شنيدم و ا
  13.ددا كتوب آن آيه را ارائه ميم

  :به چند دليل! كند؟ هرگز آوري شده را تضمين مي     آيا اين روش، صحت و اعتبار قرآن جمع
از كجا معلوم كه . ودند از حافظان و بعضي از كاتبان قرآن در جنگ يمامه شهيد شده بيتعداد زياد .  1

دادند؟ به   ارائه نمي_ كه نزد آنها بود و در نزد ديگران نبود _ آيه را ياگر آنها زنده بودند، تعداد زياد
 شد و در مصحف قرار يآور  كرد، جمعبالغعبارت ديگر از كجا معلوم كه همه آياتي كه پيامبر به مردم ا

  .مداركي ديگر قوتي بيشتر خواهد گرفتگرفت؟ اين پرسش پس از اين با ذكر شواهد و 
 از صحابه، يا چه تضميني وجود داشت كه الواح ارائه شده واقعاً آيات قرآني بود و نه جعليات عده .  2

و يا چه تضميني وجود داشت كه آيات نوشته شده بر روي الواح و مصاحف، دقيقاً و بدون هيچ تغيير و 
 دهندگان آيات مشكلي را ه براي ارائ"عدالت" توسل به شرط كم و كاستي نوشته شده بود؟ در اين جا

اند و به معناي واقعي قابل تشخيص قطعي نيستند   باطنييكند، چرا كه اوالً عدالت و تقوا امور حل نمي
 از يهمچنين توسل به وجود شاهد. بكند) يغيرعمد(و ثانياً شخص عادل و با تقوا ممكن است اشتباه 

 بود خود همان حافظ قرآن هم آيه را درست ممكنكند، چرا كه اوالً   را دوا نمييميان حافظان هم درد
ثالثاً ممكن .  باشد )تصادفي( اتفاقي يحفظ نكرده و انطباق قرائت شفاهي او با متن مكتوب در موارد
 ممكن است از سوي يكي از دو نفر يبود بين حافظ و كاتب تباني رخ داده باشد و اين تباني در موارد

) و نه نيرنگ و فريب و شرارت( روي مصلحت و اعتقاد ايماني زو يا حتي هر دو ا) حافظ و كاتب(
 ارائه داده _ كه كاتب است _ را به يكي از دوستانش يا مثالً فرض كنيد يكي از صحابه آيه. بوده باشد

تماد و اطميناني كه به  و آنگاه دوست او به خاطر اع خودم اين آيه را از زبان پيامبر شنيدم،: گويد و مي
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. نويسد پذيرد و براي اينكه اين آيه در كميته زيد مورد قبول واقع شود، متن آن را مي او دارد، آن را مي
  .شود كنند و آيه مطابق ضوابط پذيرفته مي سپس هر دو نفر به عنوان دو شاهد به كميته رجوع مي

ساده و ابتدايي بوده و صحت و سالمت و كامل     اين شبهه كه روش زيد براي جمع آوري قرآن بسيار 
كند، مورد توجه عالمان علوم قرآني قرار گرفته و به آن چنين پاسخ  بودن نتيجه كار را تضمين نمي

  ):و البته پاسخي جز اين هم متصور نيست( اند  داده
آوري  ست و  جمعحافظان قرآن كريم بسيار بودند و خود زيد بن ثابت از جمله حافظان قرآن بوده ا... 

  14.ز حافظان قرآن صورت گرفته استقرآن تحت نظارت هزاران نفر ا
هاي فوق در مورد خود حافظاني كه قرآن تحت      اما اين پاسخ تمام نيست، چرا كه اوالً پرسش

و از جمله خود (پرسش اصلي اين است كه همان حافظان .  شد نيز مطرح استينظارت آنها جمع آور
 حافظه مستقل و خارج از ي هم از كجا معلوم در حفظ قرآن خطا نكرده باشند؟ آيا معيار)زيد بن ثابت

حافظان و مكتوبات كاتبان وجود داشت تا صحت و سقم محفوظات حافظان و مكتوبات كاتبان با آن 
ثانياً ! آوري قرآن معني نداشت چون اگر چنين چيزي وجود داشت، ديگر جمع! سنجيده شود؟ هرگز

 يك يا نكهگفتم كه هيچ مدركي نداريم مبني بر اي)  در ابتداي مقاله1در پرسش شماره (اين پيش از 
را به طور كامالً دقيق و صحيح در سينه خود حفظ ) از اول تا آخر(چند تن از صحابه، همه آيات قرآن 

ن بسيار آوري قرآ اگر چنين اشخاصي وجود داشتند كار جمع. كرده و يا به صورت مكتوب نوشته باشند
توانست به آن افراد رجوع كند و همه قرآن را يكجا و در يك روز  زيد مي. ساده و راحت بود

شان نه در آن زمان   كه آمار دقيق_آن چه مسلم است اين است كه افراد مختلف .  و ثبت كنديآور جمع
نوشته بودند و هايي از قرآن را حفظ كرده و يا   هر يك بخش_معلوم بود و نه براي ما روشن است 

 از يثالثاً عده زياد.  و نيستدههيچ تضميني هم در مورد صحت و دقت محفوظات يا مكتوبات آنها نبو
حافظان و بعضي از كاتبان هم در جنگ يمامه شهيد شده بودند و بنابراين معلوم نيست كه اجتماع 

به عبارت . ر به مردم عرضه كردرياضي همه آياتي كه در نزد زندگان بود، معادل كل قرآني بود كه پيامب
آوري قرآن حضور داشتند،  ديگر اگر حافظان و كاتباني كه در جنگ شهيد شده بودند در ماجراي جمع

شد، هر چند حتي اگر همه آن   شده توسط زيد بسيار بيش از اين مييآور شايد حجم قرآن جمع
رابعاً در . كامل  و دقيق و سالم استشهيدان هم حضور داشتند، باز هم معلوم نبود كه حاصل كار زيد 

 را ناديده گرفت، فراموش نكنيد كه معيار پذيرش آياتي باتاينجا نبايد احتمال مفقود شدن بعضي مكتو
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شد، اين بود كه هم متن مكتوب آن وجود داشته باشد و   نفره زيد ارائه مي25كه توسط افراد به كميته 
ا از زبان پيامبر شنيدم حال از كجا معلوم كه در ماجراي هم يك نفر حافظ بگويد كه من خودم آن ر

 رد نشده باشد؟   از آيات فقط به خاطر اينكه متن مكتوب آن موجود نبوده،يآوري قرآن، بسيار جمع
 ار،يرام! ( از آيات قرآن به صورت مكتوب نزد من بود ولي بز آنها را خورديعايشه ادعا كرد كه تعداد

  عمر ادعا كرد كه آيه سنگسار را خودش از زبان پيامبر شنيده است،). 279  قرآن، صخيتار: محمود
، 1اتقان، ج( شاهد مكتوب نداشت، ادعايش پذيرفته نشد و آيه سنگسار در قرآن ثبت نگرديد چونولي 
اينها فقط دو نمونه كوچك بود كه در منابع معتبر خود مسلمانان آمده است، اما آيا همه ). 206ص 

 حتتواند در قضاوت ما پيرامون ص و مي( پيش آمده يآور  و درشتي كه در ماجراي جمعحوادث خرد
در اين منابع ذكر شده است؟ پاسخ اين پرسش مهيب را به )  مؤثر باشديآور و اعتبار نتيجه اين جمع

 با صرف يآور اما به هر حال وجود حافظان قرآن در ماجراي جمع. گذارم عهده خواننده انديشمند مي
 را كه جمع شده هتواند صحت آنچ ها و ابهاماتي كه تاكنون مطرح كردم، حداكثر مي ظر از همه پرسشن

  .است تضمين كند نه كامل بودن مجموعه را
 از زي نيگري ديها  پرسشنياما عالوه بر ا.  بوديآور     تا اينجا سخن بر سر مطمئن نبودن شيوه جمع

آيات -آيا زيد واقعاً تا آخر كار به اين روش وفادار ماند و همه : نكهي از جمله اكشد، ي سر بر ماني منيا
 كرد؟ چه تضميني يآور جمع)  كاتبييكي حافظ و ديگر(ها را با شهادتِ دو شاهد عادل -و سوره

اين قاعده را نقض نكرده و مرتكب اِعمال ) يو بنا به مصالح يا اغراض (يوجود دارد كه زيد در موارد
نشده است؟ ممكن است بگوييد كه اِعمال نظر شخصي در اين مورد ) ي گروهيو يا حت(نظر شخصي 

شده -ابوبكر انجام مي- نفره و با نظارت عاليه 25 - توسط يك كميتهيآور محال بوده، چون كار جمع
 قطعي باشد، در حقيقت سؤال اين است كه از كجا معلوم يتواند تضمين-اما پيداست كه اين نمي. است

 و نظارت دقيق، مستمر و كاملِ يها با همكار-آوري قرآن، همه آيات و سوره ل جمعدر تمام مراح
اند؟ به عبارت ديگر پاسخ   شدهتدوين و يآور-اعضاي كميته و نظارت ابوبكر و بزرگان صحابه جمع

توان از احتمال تبانيِ اعضاي كميته و زيد خالص -چگونه مي.  جز تكرار مدعا نيستيمذكور چيز
ديني را بايد كنار گذاشت و به اين  هاي عقلي و برون-بينانه به پرسش-اي مؤمنانه و خوشه-شد؟ پاسخ

آوري    پاكي و درستكاري اصحابي كه مأمور جمعوانديشيد كه اعتماد و اطمينانِ محكم ما به صداقت 
به ( خورد كه زيد يتوان قسم حضرت عباس-قرآن بودند از كجا آمده و مبناي آن چيست؟ چگونه مي

 ناراستي و يا-دار بوده و ذره-يك انسان كامالً مؤمن، باتقوا، راستگو، درستكار و امانت) عنوان مثال
 كه در ماجراي يافراد ديگر- پرسش در مورد همه ينخيانت در كارش وجود نداشته است؟ هم
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قابل طرح نيز )  نفره و حتي ناظران عالي رتبه25 -از جمله اعضاي كميته(آوري قرآن دخيل بودند  جمع
اين است كه ) همانطور كه پيش از اين گفتيم(اصوالً يكي از مهمترين داليل ظني بودن تاريخ . است

ها از - به صداقت و راستيِ ناقالنِ حوادثِ تاريخي و مصونيت آننراهي مطمئن و قطعي براي پي برد
  . و اعمال نظرهاي شخصي و گروهي در نقل تاريخ وجود ندارديخطا و يكسونگر

 پيش آمد و نشان يآور  اشاره كنم كه در ماجراي جمعي   اكنون وقت آن است كه به مسائل و موارد 
.  باعث وقوع نقص و تحريف در قرآن شده استي عمالً ناكارآمد بوده و به احتمال قوديدهم كه شيوه ز

  :شود اين موارد شامل ابهامات و اختالفات به وجود آمده در اين ماجرا مي
 به ": گويد كند، مي آوري قرآن را نقل مي ثابت در پايان حديثي كه پيشنهاد ابوبكر به جمع  زيد بن 

هاي ظريف  هاي خرما و سنگ هايي كه بر روي شاخه تفحص از قرآن اقدام نمودم و قرآن را از نوشته
ها نزد ابو را تن...  تا آنكه آيه آخر سوره توبه   كردم،يآور  داشت جمعيبود و آنچه در سينه مردم جا

  15. يافتميخزيمه انصار
  : از سوره احزاب هم نقل شده استيا      شبيه همين واقعه در مورد آيه

 از سوره احزاب را كه خودم قرائت آن را از پيامبر شنيده يا نموديم، آيه وقتي مصحف را استنساخ مي"
امبر برابر با دو شهادت قرار و چون شهادت خزيمه را پي...  نيافتمي جز خزيمه انصاري نزد احد بودم،

  16.اش ملحق نموديم يه را به سورهداده بود، آ
  :شود       در اينجا سه پرسش مهم مطرح مي

شود؟ پس اين  ها فقط و فقط نزد يك نفر پيدا مي  از قرآن پس از ساليا چگونه است كه آيه)    الف
 از نظر علم و يود زيد بن ثابت كه همگمانند علي، ابن عباس، ابي بن كعب و خ(همه كاتبان و حافظان 

اند كه  كجا بوده) ندفضل و نزديكي به پيامبر و اهتمام در كتابت قرآن جايگاهي باالتر از خزيمه داشت
اند؟ فرض كنيم هنگام نزول اين آيه فقط خزيمه نزد پيامبر بوده و لذا  اين آيه را حفظ و مكتوب نكرده

 كه بنا به ادعاي مسلمانان به ضبط و نگهداري قرآن _ما چرا پيامبر آن را نوشته و يا حفظ كرده است، ا
   دستور حفظ و كتابت آن را نداده است؟يگر  پس از آن به كاتبان د_داد  العاده مي اهميت فوق

كند كه پيامبر اكرم شهادت خزيمه را معادل دو شهادت قرار داده بود و به همين  زيد اشاره مي)     ب
اما در اينجا چند پرسش مهم .  جز خودش نداشت، سخن او پذيرفته شدييمه شاهدجهت با آنكه خز
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 اين پرسش بهاول اينكه آيا واقعاً پيامبر چنين سخني در مورد خزيمه گفته بود؟ اگر . مطرح مي شود
در (شود و لذا كار او  گويي و اعمال نظر شخصي مي پاسخ منفي بدهيم، زيد بن ثابت متهم به دورغ

اما اگر پاسخ پرسش مذكور مثبت باشد، اين سئوال . رود بيش از پيش زير سؤال مي) ي قرآنآور جمع
 چه ويژگي خاصي مهآيد كه دليل اين سخن پيامبر در مورد خزيمه چه بوده است؟ مگر خزي پيش مي

م داشت؟ او هر چقدر هم كه با تقوا و با فضيلت بود، علم و ايمان و تقوا و سوابقش در خدمت به اسال
ها نفر ديگر بيشتر  از علي و ابن مسعود و سلمان و ابوذر و عمار ياسر و عمر و ابوبكر و عثمان و ده

 در حق خزيمه گفته باشد؟ در منابع رانبود، پس ماجرا چه بوده و چطور ممكن است پيامبر اين سخن 
براي توجيه سخن زيد تاريخي داستاني در اين مورد آمده كه معلوم نيست آيا حقيقت دارد و يا اينكه 

داستان از اين قرار است كه در دعوايي كه بين پيامبر و يك اعرابي بر سر . اند بن ثابت آن را جعل كرده
 اينكه شاهد ماجرا بوده باشد، فقط به خاطر اينكه يك طرف نمالكيت اسبي رخ داده بود، خزيمه بدو

شود كه پيامبر شهادت او را  هد و همين باعث ميد دعوا پيامبر اسالم بوده است، به نفع پيامبر شهادت مي
). 114، ص 2اسد الغابه، ج ( !شود معادل دو شهادت اعالم كند و بدين ترتيب دعوا به نفع پيامبر تمام مي

  برد؟  حتي خود پيامبر را زير سئوال نميماجراييآيا چنين 
از دنيا رفته بود، آيه مذكور وارد  نفره زيد 25اگر خزيمه چند روز پيش از شروع به كار كميته )     ج

  اند؟  از آيات ديگر قرآن در اثر مردن حافظان و كاتبان مفقود نشدهياز كجا معلوم بسيار. شد قرآن نمي
 هم يآوري رسمي توسط زيد بن ثابت، صحابه ديگر  پس از رحلت پيامبر، عالوه بر جمع .2    

  : كردنديآور في جداگانه جمعمستقالً اقدام به اين كار كردند و براي خود مصح
آوري قرآن به طور  يعني حتي پس از جمع(رحلت تا اوايل دوره خالفت عثمان در فاصله پس از "

آوري قرآن اقدام   نيز به جمع) از صحابه بزرگ پيامبر( گروهي ديگر)و توسط زيد بن ثابترسمي 
 زمكاني آنها در نقاط مختلف امصحف هر يك از اين افراد با توجه به موقعيت شخصيتي و . نمودند

  17"المي آن زمان رواج يافته بودقلمرو پهناور اس
 چهار مصحف در چهار گوشه ممالك اسالمي رواج داشته ،يابن اثير نقل مي كند كه تا سال سي هجر" 

  در بصره، ) اشعري(ابن مسعود در كوفه، ابو موسي )عبداهللا( دمشق، مصحف ابي بن كعب در: است
  18حمصمقداد در 

                                            
 186همان ص 17
 337رآن، ص دكتر راميار، تاريخ ق:  به نقل از186درس نامه، ص  18
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 كه همگي از اصحاب بزرگ پيامبر و حافظان و _ شده توسط اين افراد يآور     محتواي مصاحف جمع
 يآور جمع) توسط حكومت و به مديريت زيد( با مصحفي كه به طور رسمي _كاتبان اصلي قرآن بودند 

 وجود د و حفهاي خلغ به عنوان مثال، در مصحف ابي بن كعب دو سوره به نام. هايي داشت شد، تفاوت
 190، ص 2نامه علوم قرآني  درس: جوان آراسته، حسين ( داشت كه در مصحف رسمي نبوده و نيست

 در اينجا دو پرسش 19.هاي حمد، فلق و ناس بود  سورهمصحف عبداهللا بن مسعود نيز فاقد) . 189 _
  :شود مطرح مي
 ي مقداد، ابوموسي اشعر ، ابي بن كعب،اصوالً چرا ابوبكر بزرگاني چون علي، عبداهللا بن مسعود)     الف

 _تر از همه آنها است   كه جوان_ به اين عظمت و اهميت را به زيد بن ثابت يرا رها كرده و كار.... و 
 و حتي با هم در برابر زنند  مييروند و ساز ديگر سپارد؟ و چرا آن بزرگان هر يك به راه خود مي مي

 كنند؟ آيا يآور  با يكديگر قرآني جامع و دقيق جمعيو همكار يشوند تا با همفكر حكومت متحد نمي
نبود؟ و آيا همين واقعيت بر شك و ترديدها ) در اين موضوع(اين نشان از تفرقه شديد بين اصحاب 

ماند و  تنهاي تنها مي) ع( در اين ماجرا عليهافزايد؟ از اينها گذشت آوري قرآن نمي نسبت به حاصل جمع
  آورد؟ چرا؟ اب نميهيچكس او را به حس

 از آيات بين يشود كه در مورد محتواي قرآن و نحوه قرائت بسيار از اين ماجرا فهميده مي)     ب
اند وگرنه   را قبول نداشتهيهيچكدام ديگر) تقريباً(اصحاب بزرگ اختالف وجود داشت و اين اصحاب 

 با كنند، يآور  قرآن را جمع و نظر شخصي خودشانيبه جاي اينكه هر كدام به طور مستقل و با رأ
اين اصحاب حتي زيد بن ثابت و روش او را . كردند يكديگر متحد شده و با كمك هم اين كار را مي

 نفره و زير نظر ابوبكر در 25قبول نداشتند وگرنه چه لزومي داشت كه وقتي زيد با كمك يك كميته 
 سئوال اين است كنونا. خودشان را بزنند بروند و ساز يآوري قرآن است، آنها به راه ديگر حال جمع

 از يتوان حكم كرد كه حاصل كار زيد بن ثابت كامل، دقيق و عار كه با كدام معيار مستقل و مطمئن مي
  هر گونه نقص و خطا بوده ولي حاصل كار اين بزرگان ناقص و خطا آلود در آمده بود؟

الً آيات قرآن كالم خداوند است و بشر  مدعاي مسلمانان اين است كه او :فراموشي بزرگ . 3    
) آشنايان به زبان و ادبيات عربي و ظرايف آن(تواند مثل آنها را از پيش خود بسازد و ثانياً اهل فن  نمي

 ساخته بشر باشند و ندتوان دهند كه اين كلمات نمي با شنيدن يا ديدن آيات قرآن به راحتي تشخيص مي
تر  حتي براي بيان شفاف. برند  بودن آن پي ميياشد، اهل فن به بشر ساخته بشر بيا از طرفي اگر آيه

                                            
- 188 ص2درس نامه علوم قرآني: جوان آراسته، حسين: ك. براي آشنايي با بعضي تفاوتهاي اين قرآنها با يكديگر و با مصحف رسمي زيد ر 19

١٩٦ 
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مانند ( از قرآن را در ميان جمالت يك متن فصيح و بليغ عربي يا اگر آيه: گويند اين مطلب مي
 نمايان و روشن خواهد شد، چرا كه آن مالًبگذارند، قرآني بودن آن آيه در ميان آن متن كا) البالغه نهج

اما اگر چنين است، اوالً چه دليلي دارد كه زيد بن ثابت .  استيل كالمي الهي و فوق بشرآيه به هر حا
طلبيدند؟   كه همگي از اهل فن بودند، براي پذيرش آيات از افراد دو شاهد عادل مييا  نفره25و كميته 

ند كه فالن توانستند تشخيص ده  نفره نمي25 و كميته كارشناسان عمرمگر خود زيد بن ثابت، ابوبكر، 
   است يا الهي؟يآيه ارائه شده توسط فالن فرد، بشر

يكي از بزرگترين و دانشمندترين صحابي (هاي خلع و حفد  كه به تشخيص ابي بن كعب      سوره
 نفره پذيرفته نشد؟ باالخره اين آيات 25كالم خدا بودند، چگونه از طرف زيد بن ثابت و كميته ) پيامبر

 و اگر اين ادند؟ نفر آن را تشخيص ند25ه؟ اگر هستند، چگونه زيد بن ثابت و آن كالم خدا هستند يا ن
 بودن آنها پي نبرد و گمان كرد كه اينها يآيات كالم بشر هستند، چگونه است كه ابي بن كعب به بشر

مطرح كرد كه ) فلق و ناس(هاي حمد و معوذتين  توان در مورد سوره كالم خدايند؟ همين سئوال را مي
 قرآن نبودند ولي ديگران آنها را زوج) دانشمند و مفسر بزرگ قرآن و كاتب وحي(ه اعتقاد ابن مسعود ب

  .دانستند جزو قرآن مي
ابي بن كعب كه خود از كاتبان وحي و يكي از اصحاب بزرگ و دانشمند و با فضيلت پيامبر بود، . 4    

  :ند؟ در اينجا چند حالت ممكن است به چه دليل اصرار داشت كه دو سوره حفد و خلع جزو قرآن
در . حالت اول اين است كه او خودش اين آيات را از زبان پيامبر شنيده و مكتوب كرده است)     الف

  .)چون اين آيات در آن نيست(اين صورت بايد اعتراف كنيم كه قرآن كنوني ناقص است 
ديگر شنيده و در مكتوبات آنها ديده و حالت دوم اين است كه او اين آيات را از زبان اصحاب )     ب

در اين صورت مطابق روش زيد بن ثابت عمل كرده و لذا اين . لذا آنها را وارد مصحف خود كرده است
 دو سوره دست ينآمده است، اما زيد يا به ا شده و در قرآن مي بايستي جزو قرآن محسوب مي آيات مي

  . پس نسخه زيد ناقص و گزينشي است.نيافته و يا دست يافته ولي قبول نكرده است
حالت سوم اين است كه او اين آيات را فقط با واسطه و از زبان بعضي اصحاب ديگر شنيده و )     ج

بدون اينكه متن مكتوب اين آيات (اند  آن اصحاب ادعا كرده بودند كه اين آيات را از زبان پيامبر شنيده
 اين آيات را وحي الهي ،تماد و اطميناني كه به آنها داشتهو لذا ابي بن كعب به خاطر اع) موجود باشد

در اين صورت البد آن اصحابي كه اين آيات را به او منتقل . تلقي كرده و در مصحف خود آورده است
الزمه اين سخن اين است كه اوالً . اند اند، خودشان اين آيات را جعل كرده و او را فريب داده كرده

نيز ) مانند كعب( بعضي اصحاب بزرگ نياًنيز آياتي را جعل كرده باشند و ثاممكن است بعضي اصحاب 
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فريب خورده و به اشتباه آياتي را جزو قرآن قلمداد كرده باشند، بازهم شك و ترديد در حاصل 
ممكن است بگوييد در اين )! چه توسط زيد بن ثابت و چه توسط هر كس ديگر(آوري قرآن  جمع

 ياند بلكه افراد اند، اصحاب پيامبر نبوده  دادهليات مذكور را به ابي بن كعب انتقا كه آياحتمال آن افراد
انگاري بيش  اما در اين صورت ابي بن كعب متهم به سهل. اند كار بوده سواد و يا خائن و دغل  و بييعاد

شود  مي) نتدوين آيات قرآ( مسائل ديني ترين يترين و بنياد ترين و مهم از حد در مورد يكي از حساس
 يابد و بنابراين باز هم نتيجه كار زيد مشكوك ي افراد و موارد ديگر هم تسربهتواند  و اين احتمال مي

  . فريب خورده باشدي كرده و يا در مواردهايي يانگار چرا كه زيد هم ممكن است سهل. شود مي
مبر شنيده بود و نه نسخه و آخرين احتمال اين است كه او اين آيات را نه خودش از زبان پيا)     د

مكتوبي از آن در نزد كسي بود و نه از زبان اصحاب ديگر شنيده بود، بلكه خودش آن آيات را جعل 
 كرد؟ از توان مي يدر اين صورت وقتي ابي بن كعب چنين خيانتي بكند، به ديگران چه اعتماد. كرده بود

 و آياتي را به صورت مكتوب يا شفاهي ارائه كجا معلوم كه ديگراني هم كه به كميته زيد مراجعه كرده
  اند، با تباني يكديگر چنين خيانتي نكرده باشند؟ داده

مطابق تواريخ و روايات . توان در مورد آيه سنگسار نيز مطرح كرد را مي) 4(همه مطالب بند فوق . 5
 نداشت، زيد يهدولي چون شا. معتبر، عمر ادعا كرد كه آيه سنگسار را از زبان پيامبر شنيده است

گفت و تصميم داشت  آيا عمر در اينجا دروغ مي. سخن او را نپذيرفت و لذا اين آيه در قرآن نيامد
توان   ساختگي را با اعمال نفوذ خود وارد قرآن كند؟ اگر چنين است، ديگر به چه كسي مييا آيه

، اما از كجا معلوم خيلي از اطمينان كرد؟ عمر البته صداقت به خرج داد و دست به حيله و نيرنگ نزد
 به زيد تحميل نكرده را و مكتوب ساختگي آن نياصحاب ديگر آياتي را جعل نكرده و با شاهد دروغ

  :از سه حال خارج نيست. باشند؟ به هر حال ماجراي آيه سنگسار از جهات مختلفي قابل تأمل است
. ين آيه را از زبان پيامبر شنيده بوده استگفته و واقعاً ا حالت اول اين است كه عمر راست مي)     الف

شويم حاصل كار زيد را ناقص تلقي كنيم و ثانياً پاسخي به اين پرسش  در اين صورت اوالً مجبور مي
 صحابي بزرگ دها به اين اهميت نازل شود و از ميان صيا چطور ممكن است آيه: تدارك كنيم كه

 شنيده باشد؟ آيا پيامبر اين آيه را فقط يك بار آن هم به آن هم عمر آن را پيامبر فقط و فقط يك نفر، 
عمر ابالغ كرد و براي همين بود كه هيچكس جز او از نزول اين آيه خبردار نشد؟ اين احتمال واقعاًً 

  .پذيرفتني نيست
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در اين . اشتباه كرده و يا فريب خورده است) مانند ابي بن كعب(حالت دوم اين است كه عمر هم )     ب
 يآيا اين احتمال به ديگران تسر خورد،  كند و فريب مي ورت در جايي كه عمر به راحتي اشتباه ميص

  برد؟ آوري زيد را زير سئوال نمي كند و صحت و اعتبار روش جمع پيدا نمي
گفته و قصد داشته تا با اعمال نفوذ  حالت سوم اين است كه عمر عالمانه و عامدانه دروغ مي)     ج

اين احتمال نيز به اين معناست كه بايد فاتحه همه .  ساختگي را به مصحف زيد تحميل كنديا خود آيه
  .چيز را خواند

شود، نسخه تدوين شده نزد ابوبكر  آوري و تدوين قرآن تمام مي وقتي پس از چهارده ماه كار جمع.  6
 اينكه زمان مرگش فرا دارد تا عمر هم آن را نگه مي. رسد ماند و پس از مرگ ابوبكر به عمر مي مي
 و حفصه كند-مي سپس عثمان آن را از حفصه طلب 20.ماند نسخه نزد دخترش حفصه ميرسد و اين  مي

هايي از  آنگاه به دستور عثمان نسخه. دهد پس از اصرار و پافشاري زياد عثمان آن را به او تحويل مي
و رسمي پيامبر به بالد ديگر فرستاده روي اين نسخه مادر تهيه و به عنوان مصحف امام يا قرآن اصلي 

 به عبارت ديگر متن قرآن 21.وندش سوزانده و نابود مي) به دستور عثمان(هاي ديگر  شده و قرآن
 نفره بيش از پانزده سال به صورت نسخه منحصر به فرد و در 25آوري شده توسط زيد و كميته  جمع

) به عنوان مثال( تضميني وجود دارد كه حفصه چه: اكنون سوال اين است. دست افراد مختلف بوده است
 كامل و دست نخوردة آن را تحويل عثمان تندر امانت خيانت نكرده و در آن نسخه دست نبرده و م

اي از آن نداشت، وگرنه عثمان نياز نداشت كه آن  داده است؟ توجه كنيد كه هيچكس حتي زيد نسخه
 و از طرفي حافظ قرآن بودن زيد و يا ديگران هم نسخه را با اصرار و پافشاري از حفصه بگيرد؛
  .ودتضمين منطقي و كافي براي كامل بودن آن نسخه نب

مرحوم محدث نوري » فصل الخطاب«اي هم به كتاب   قسمت از بحث خوب است اشارهني   در پايان ا
برجسته محدث نوري از عالمان . كنم) شاگرد برجسته شيخ مرتضي انصاري و استاد شيخ عباس قمي(

 قمي،ابراهيم  بن مانند شيخ كليني، علي(بود و همچون بسياري از بزرگان شيعه )  ق1254-1320(شيعه 
به دست (آوري و تدوين  اعتقاد داشت كه قرآن در هنگام جمع....) عالمه مجلسي، فيض كاشاني و 

را در » بفصل الخطا«محدث نوري كتاب . دچار نقص و تحريف شده است) زيدبن ثابت و يارانش
. استاثبات همين مدعا نوشته و در آن داليل و شواهد و مدارك متعددي مبني بر تحريف قرآن آورده 
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پيش از اين گفتم كه مطابق روايات تاريخي، . كنم من در اين مقاله فقط به يكي از داليل او اشاره مي
يكي (شاهد عادل آوري و ضبط و ثبت رسمي آيات قرآن بر مبناي شهادت دو  روش زيد در جمع

هايي نشان دهم كه  آنگاه در طول مقاله سعي كردم با طرح پرسش. بوده است) كاتب و ديگري حافظ
اما اشكال محدث نوري بر روش زيد . كند اين روش تضميني براي حفظ كامل و صحيح قرآن ايجاد نمي

احتمال  لذا امكان و حاكي از عدم تواتر قرآن است و«به نظر نوري اين روش . به گونه ديگري است
  :اند  آقاي خرمشاهي به اين اشكال چنين پاسخ داده22.»تحريف در آن راه دارد

و به اشراف و اهتمام اكيد ايشان به دست ) ص(- پاسخ بايد گفت كه قرآن در زمان خود رسول اكرمدر
ابوبكر يك سال الدفتين نبوده است و جمع زمان  كاتبان وحي نوشته شده بود و فقط مدون و مجموع بين

 بوده احتياطو جمع نهايي زمان عثمان در واقع جمع دوباره و مكرر براي ) ص(-پس از وفات پيامبر
بودند بر حافظه صدها حافظ قرآن و » مصحف امام«است و زيد و ياران او كه گروه تهيه و تدوين 

 لذا نيازي به شهادت دو الدفيتن متكي بودند، چندين و چند مصحف نوشته شده كامل ولي غير مدون بين
 اين سادگيها نبوده بااز آن گذشته مسله شهادت شاهدين هم به فرض صحت . شاهد براي هر آيه نبود

مراد از دو شاهد يكي كتابت و ديگري حفظ بود، نه دو ) 1/205االتقان، (است، و به گفته ابن حجر 
يعني شهادت اين دو گونه . ده باشندشاهد عادي از كساني كه نه كاتب قرآن نه حافظ تمامي قرآن بو

 مكتوب غير مدون و حفظ احفشاهد براي رعايت كمال احتياط بوده است؛ و اين شهادت مؤيد مص
و در مورد نادري كه زيد شهادت يك نفرة خزيمه بن ثابت انصاري را براي اثبات . حافظان بوده است

تين بودن اين مرد بوده، بلكه به خاطر آن بوده آيه پاياني سوره توبه پذيرفت، نه فقط به دليل ذوالشهاد
 بوده است؛ و بر عكس شهادت يكنفرة عمر موافقاست كه اين شهادت با حفظ حافظان و كتابت كاتبان 

يگران و درباره افزودن آيه ادعايي رجم به قرآن، از آن جهت رد كرد كه مؤيدي از حفظ و كتابت د
  23.خود زيد نداشته است

كنم كه توجيه آقاي خرمشاهي نيازي به نقد و  كاتي كه پيش از اين آمد، گمان نمي   با توجه به ن
قرآن در «: گويند ايشان مي. گويي داشته باشد، اما اشاره به چند نكته مهم خالي از لطافت نيست پاسخ

ه  نشدالدفتين بينبه دست كاتبان وحي نوشته شده بود و فقط مدون و مجموع ... زمان خود رسول اكرم 
تا حدودي درست و ) كتابت قرآن در زمان پيامبر(در اينجا با دو گزاره مواجه هستيم كه اولي . »بود

                                            
 94قرآن پژوهي، نشر شرق، ص : هاءالدينخرمشاهي، ب 22
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در تأييد گزاره اول رواياتي وجود . كامال درست است) عدم تدوين قرآن در زمان آن حضرت(دومي 
  :توان اثبات كرد دارد، اما سخن در اين است كه چگونه مي

  .امبر وحي شد بدون كوچكترين اشتباه و كم و كاستي نوشته شدتمام آياتي كه به پي) الف
از جمله (تمام آياتي كه نوشته شد، بدون هيچ تغيير و كم و كاستي محفوظ ماند و به دست آيندگان ) ب

  .رسيد) آوري و تدوين قرآن  نفره جمع25زيدبن ثابت و كميته 
همه آيات را بدون استثناء و بدون ) يارانشزيد و (آوري و تدوين قرآن در زمان ابوبكر  گروه جمع) ج

  .هيچ دخل و تصرفي به عنوان آيات قرآن ضبط و ثبت كردند
نظر وجود  تقريباً اتفاق) الدفتين شدن قرآن در زمان پيامبر عدم تدوين و مجموع بين( مورد گزاره دوم در

ست كه تدوين در مورد قرآن اما پرسش مهم اين ا. گويند دارد و روايات متعدد تاريخي نيز همين را مي
 شود، آنگاه معلوم تبه چه معنايي است؟ اگر در مورد اين پرسش خوب دق) و در بحث ما نحن فيه(

چرا كه وقتي . كند گردد كه صرف مكتوب شدن آيات قرآن در زمان پيامبر هيچ مشكلي را حل نمي مي
نزد افراد مختلف وجود داشت و پيامبر رحلت كرد، مصاحف و مكتوبات قرآني به صورت پراكنده در 

اين بود كه طي يك فراخوان عمومي اعالم كنند كه هر كس ) در زمان ابوبكر(كنندگان قرآن  كار تدوين
دارد، ارائه دهد تا همه آيات موجود با ترتيبي ) چه به صورت مكتوب و چه در حافظه(هر چه از قرآن 

لوم و مشخص در ميان دو جلد قرار آوري شوند و به صورت مع خاص به صورت يك كتاب جمع
شامل كدام آيات ) به عنوان يك كتاب آسماني(گيرند تا از اين به بعد بطور رسمي معلوم باشد كه قرآن 

  :طلبند اكنون دو نكته زير تأمل مي. ها و با چه ترتيبي است و سوره
از ميان اصحاب كسي آوري و تدوين قرآن توسط زيد و يارانش معلوم نبود كه آيا  هنگام جمع) الف

اگر هم . باشد) به صورت جامع و مانع(هست كه به طور قطع و يقين حافظ يا كاتب كل آيات قرآني 
توانستند يقين كنند كه سخن او صادق است؟ حتي اگر  كرد، ديگران چگونه مي كسي چنين ادعايي مي

حافظ يا كاتب كل قرآن كه (چند نفر از اصحاب در مورد يك يا چند فرد خاص اتفاق نظر داشتند 
اند؟ مگر معياري  نظر اشتباه نكرده كه در اين اتفاق) يا وجود دارد(چه تضميني وجود داشت ) است

بيروني و مشخص و مورد قبول همه وجود داشت كه ادعاهاي افراد در مورد حفظ يا كتابت كل قرآن با 
  !آن سنجيده شود؟

 نفره زيد ارائه شد و نتيجه 25امل و صحيح به كميته تضميني وجود ندارد كه همه آيات به طور ك) ب
باز هم توجه كنيد كه اوالً معيار بيروني و قطعي . آوري، تدوين كامل و صحيح همه آيات قرآن بود جمع

 قرآن و بعضي از نو مشخصي وجود نداشت تا نتيجه كار با آن سنجيده شود و ثانياً بسياري از حافظا
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 از دنيا رفته بودند و ممكن است بسياري از افراد زنده هم با كميته زيد كاتبان نيز شهيد شده و يا
  .همكاري نكرده باشند

آوري تكراري و فقط براي  يك جمع... آوري در زمان ابوبكر -جمع«: اند  خرمشاهي در ادامه گفتهآقاي
بر انجام شده آوري قرآن در زمان پيام منظور ايشان الجرم اين است كه عمل جمع. »احتياط بوده است

آيات قرآن را ) براي احتياط(اند و ياران زيد يك بار ديگر  و مشخص بود كه مجموع آيات قرآن كدام
اي كه در زمان پيامبر  آوري نموده و با مجموعه از روي مصاحف پراكنده و محفوظات حافظان جمع

آنگاه شروع به تدوين و . آوري شده بود مقايسه كردند و ديدند كه هيچ چيز كم و زياد نشده است جمع
دليل بودن   اشكال اين ادعا بيناما كمتري. ها و تهيه يك نسخه مجلد و مدون كردند تنظيم آيات و سوره

پيامبر كجا و در چه زماني و با كمك كداميك از اصحاب خود همه آيات پراكنده را در يك . آن است
در اينجا البته يك راز . اند-مورد سخني نگفتهكدام از منابع تاريخي در اين -آوري كرد؟ هيج  جا جمع

كه به اعتقاد مسلمانان خود حافظ كل آيات  (اسالمحل ناشدني وجود دارد و آن اينكه اصوالً پيامبر 
آوري و تدوين قرآن نيازي به كمك و ياري اصحاب و  براي جمع) قرآن و از خطا و سهو نيز مصون بود

توانست در اواخر عمر يك يا چند  اكنده نداشت، و خودش ميآوري مصاحف پر اعالم فراخوان و جمع
با نظم و ترتيبي كه (فراخوانده و در حضور آنها آيات قرآن را  انفر از كاتبان و اصحاب بزرگ و امين ر

از اول تا به آخر ديكته كند و آنها يك بار ديگر قرآن را بنويسند و در ميان ) دانست خودش صالح مي
دو جلد قرار دهند و همين چند نسخه مادر و اصلي توسط اصحاب ديگر و بزرگان عرب به رسميت 

حداقل هيچ روايتي در اين (اما پيامبر هرگز چنين كاري نكرد .  قرار گيرداخنسشناخته شده و مورد است
  تر و معتبرتر از خود او بود؟ آوري و تدوين قرآن مطمئن چرا؟ چه كسي براي جمع). مورد وجود ندارد

آوري كرده و بصورت تدوين ناشده در يك مكان   اكنون فرض كنيد پيامبر همه آيات قرآن را جمع
كرد و وقتي رحلت كرد، حداقل مجموع آياب به صورت جامع  داري مي نگه) يك صندوقمثال (خاص 
اين فرضي است كه بسياري از (در آن مكان وجود داشت ) هر چند نامرتب و تدوين ناشده(و مانع 

دانيم كه ابوبكر چندين ماه پس از  مي).  شيعه و سني بدون دليلي محكم و قطعي بدان قائلندمانعال
مبر و بعد از آنكه تعداد زيادي از حافظان قرآن در جنگ يمامه شهيد شدند، تصميم به رحلت پيا

 زمان ينحال از كجا معلوم در ا. آوري و تدوين قرآن گرفت و زيدبن ثابت را مأمور اين كار كرد جمع
ده محتويات مكان يا مخزني كه مصاحف قرآني در آن بايگاني ش) گذشت ها از رحلت پيامبر مي كه ماه(

بود، همچنان ثابت و محفوظ و بدون دستبرد و كم و زياد شدن مانده بود؟ وقتي به اين سوال 
 اگر درست حتي» آوري قرآن توسط ابوبكر تكراري بودن جمع«شويم كه ادعاي  انديشيم، متوجه مي مي
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پيامبر و به عبارت ديگر حتي اگر قبول كنيم كه آيات قرآن در زمان . كند هم باشد مشكلي را حل نمي
آوري شده بود، باز هم شك و ترديد ما نسبت به وثاقت تاريخي متن قرآن كنوني  توسط خودشان جمع

شد  داري مي  خاص نگهمكانآوري كرده بود، الجرم در يك  شود، چرا كه آنچه پيامبر جمع برطرف نمي
ت و در اين مدت ها پس از رحلت ايشان صورت گرف آوري قرآن در زمان ابوبكر ماه و تدوين و جمع

آوري  بنابراين در زمان جمع. كامالً ممكن است محتويات آن مخزن كم و زياد و يا دستكاري شده باشد
قرآن توسط ابوبكر و زيد و يارانش، معياري بيروني و قطعي و معلوم و مشخص وجود نداشت كه آيات 

  .ارائه شده توسط اصحاب با آن سنجيده و تاييد يا رد شوند
و اين ... مراد از دو شاهد، يكي كتابت و ديگري حفظ بود «: گويند شاهي در ادامه مي خرمآقاي

شهادت مويد مصاحف مكتوب غيرمدون و حفظ حافظان بوده است و در مورد نادري كه زيد شهادت 
 ادتينيك نفره خزيمه ثابت انصاري را براي اثبات آيه پاياني سوره توبه پذيرفت، نه فقط به دليل ذوشه

دن اين مرد بود، بلكه به خاطر آن بوده است كه اين شهادت با حفظ حافظان و كتابت كاتبان موافق بو
آيه آخر سوره توبه هم در ) بنا به ادعاي آقاي خرمشاهي(معناي جمله اخير اين است كه » بوده است

رش اين آيه  در پذياما اگر چنين است، اوالً! سينه بسياري از حافظان و هم در مصاحف كاتبان بود
 و عجيبي وجود داشت كه ماجراي آن به صورتي جداگانه در كتب  توسط زيدبن ثابت چه نكته تازه

آيه آخر سوره توبه را «: گويد تاريخ و علوم قرآني آمده است؟ ثانياً اگر چنين است پس چرا زيد مي
  ؟»نزد احدي جز خزيمه نيافتم

اشكال محدث نوري بيش از اين سخن گفتن الزم كنم در مورد پاسخ آقاي خرمشاهي به   نميگمان
عالمان علوم قرآني وقتي در . باشد، اما ذكر يك نكته مهم در مورد مباحث تاريخي شايد مفيد باشد

»  بودآنزيدبن ثابت خودش حافظ كل قر«شوند كه  با اين جمله مواجه مي) به عنوان مثال(منابع متعدد 
گيرند؛ در حالي كه اين يك خطاي فاحش  ت و واقعيت آن ميتعدد و تواتر اين نقل را دليل بر صح

در مورد صحت و سقم وقوع حادثه يا ) شناختي داشته باشد-اگر هم ارزش معرفت(تواتر . است
 نه در ارد،و يا بيان اوصاف و قيود ظاهري امور كاربرد د) شود اي نقل مي كه توسط عده(حوادثي خاص 

چرا كه ما . »ن شخص در زمان پيامبر حافظ كل قرآن بوده استفال«: مورد مدعياتي از اين دست كه
ها را مطرح  توانيم اين سوال-اند، مي در برابر همه افرادي كه اين ادعا را در مورد شخصي خاص كرده

شما از كجا فهميديد كه او حافظ قرآن است؟ مگر كل قرآن در نظر شما معلوم و مشخص است؟ «: كنيم 
ها سوره قرآن را حفظ باشيد و گمان كنيد كه همه قرآن همين است كه در   دهممكن است شما خودتان

دقت كنيد كه وقتي يك تاريخ » تان جاي گرفته، اما آيا براي اثبات اين مدعا دليلي هم داريد؟ سينه
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 اينجا يا نظر شخصي خودش را رد» فالن شخص حافظ كل قرآن بوده است«كند كه  نويس ادعا مي
هاي ديگران را نقل كرده است و در هر دو مورد معلوم نيست كه آيا اين گزاره با واقعيت گفته و يا ادعا

» فالن شخص انسان عادل و باتقوايي بوده است«هايي نظير  همينطور است گزاره. هم سازگار بوده يا نه
 و زندگي فالن شخص انسان با ايماني بوده«و يا »  استهفالن شخص از ياران باوفاي پيامبر بود«و يا 

دقت كنيد كه در همه اين موارد، ! »سالم و پاكي داشته و هيچگاه دروغ نگفته و خيانت نكرده است
را بيان ) ها واسطه(ها و ادعاهاي ديگران  ها درك و دريافت شخصي خود و يا گفته ناقالن اين گزاره

ينانه كه همه ناقالن و ب-دليل و خوش-حتي با اين فرض بي(هايي   نقلناند و كثرت و تعدد چني كرده
هاي  تواند ضامن صدق گزاره به هيچ وجه نمي) هايي صادق و درستكار باشند-هاي آنها انسان-واسطه

فرض كنيد شما در زمان پيامبر هستيد و . كند تر مي يك مثال ساده اين مطلب را روشن. نقل شده باشد
اي گرم و صميمي دارد و  امبر رابطههاست كه با پي سال) مثال زيد( كه شخصي خاص دكني مشاهده مي

همواره در ركاب پيامبر است و ظاهراً مقيد به آداب شرع و اخالق اسالمي هم هست و حتي پيامبر در 
رود و شما تصميم  حال فرض كنيد پيامبر از دنيا مي. كند مواردي از او به نيكي و با تحسين ياد مي

شما . آوري نماييد او تحقيق كنيد و آيات قرآني را هم جمع كه در مورد زندگي پيامبر و تعاليم گيريد مي
من : گوييد كنيد و با خود مي بطور طبيعي اين شخص را منبعي مطمئن براي رسيدن به حقيقت تلقي مي

 و پيامبر هم از او به بودديدم كه از ياران و مالزمان پيامبر  شناختم و مي ها او را از نزديك مي سال
كنيد، بلكه اعتقاد خودتان را براي ديگران  آنگاه شما نه تنها خودتان به او رجوع مي. كرد نيكي ياد مي
ها به آيندگان  ها و اطمينان شويد كه ديگران هم به او اطمينان كنند و اين نقل كنيد و باعث مي هم نقل مي

بينند عده  كنند، مي وقتي به منابع تاريخي مراجعه مي)  زمان ماانمثالً محقق(آيندگان . شود هم منتقل مي
همين . »زيد چنين و چنان بود«: اند كه نقل كرده) و از قول عده زيادي از اصحاب(زيادي از مورخان 

هاي معتبر و متواتر، صحيح و قطعي تلقي شود و بر  شود كه ادعاي مذكور به دليل نقل امر باعث مي
اكنون بعد از . شود حد درست تلقي مي زيد در موارد زيادي حداقل به عنوان خبر وانهمين مبنا سخنا

شما از كجا فهميديد كه همراهي و مالزمت : پرسم مي) به عنوان راوي مباشر(ها من از شما  اين فرض
دانيد كه  طوالني زيد با پيامبر به قصد جاسوسي و دادن اطالعات به دشمنان نبوده است؟ از كجا مي

دانيد كه زيد به  ر و ديگران نبوده است؟ از كجا مي و تدين زيد ظاهرسازي و براي فريب پيامبتشرع
آيا پاسخي محكم و . ها سوال ديگر از اين دست دنبال منافع دنيوي و جاه و مقام نبوده است؟ و ده

»  و چنانچنين«ها وجود دارد؟ اكنون فرض كنيد كه زيد واقعاً در زمان پيامبر  قطعي براي اين پرسش
باشد؟ شايد او » چنين و چنان«كه پيامبر از ميان ما رفته، او باز هم از كجا معلوم حاال . بوده است
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شايد اكنون قصد تحريف دين پيامبر ! كند اكنون ايمان و اعتقادش را از دست داده ولي اين را اظهار نمي
) كه مورد اعتراف ديگران است(خواهد از سوابق درخشان و جايگاه خود در نزد پيامبر  را دارد و مي

توان از شر اين احتماالت رهايي يافت؟ اصوالً يكي از داليل  ؟ چگونه مي....فاده كند و شايد سوءاست
اگر به اين نكته مهم . سوز است جواب و احتماالت يقين هاي بي ظني  بودن تاريخ وجود همين پرسش

  .      ما فرو ريزديهاي تاريخ توجه شود، شايد بسياري از يقين
آوري و تدوين قرآن به هر حال -برم و آن اينكه جمع كته مهم به پايان مي را با يادآوري يك نسخن

كاري بشري بود و لذا احتمال خطا و نقص در آن كامال معقول و منطقي است و راهي براي رهايي از 
                      .         ماند  ميرديدبنابراين وثافت تاريخي متن قرآن كنوني همواره در بوته ت. شر اين احتمال وجود ندارد

   

  في عدم تحرلي دالنقد
 اينجا نشان دادم كه راهي براي اثبات وثاقت تاريخي متن قرآن وجود ندارد، يعني حتي اگر قبول تا

 ابالغ كرده كنيم كه پيامبر اسالم واقعاً تعاليمي را از طريق وحي الهي دريافت و به مردم زمان خود
است، به لحاظ تاريخي راهي براي اثبات محفوظ ماندن آن تعاليم از گزند تغيير و تحريف و نابودي 

 يناپذير ادعا كرد كه قرآن كنوني عين همان قرآن  خدشهنيقيتوان با قطع و  وجود ندارد و هرگز نمي
ات عدم تحريف قرآن داليلي اما عالمان اسالم براي اثب. است كه پيامبر اسالم به مردم عرضه نمود

  :كنم  آنها اشاره ميريناند كه در اينجا به سه نمونه از مهمت غيرتاريخي نيز اقامه كرده
  )حكم روشن و قطعي عقل( اول ليدل

 مثل قرآن يكند كه احتمال هرگونه تغيير و تبديل از ساحت مقدس كتاب  حكم ميي انسان به روشنعقل
تابي است كه از روز اول مورد عنايت و اهتمام يك امت بزرگ و زيرا قرآن ك. كريم به دور است

بافرهنگ بوده، پيوسته آن را مقدس شمرده، در نهايت دقت و احترام در تعظيم و تكريم آن و دست 
چرا كه قرآن اولين مرجع آنان در تمام ابعاد زندگي از ... كوشند  نخورده ماندن آن تا ابد كوشيده و مي

انديشان و  با اين تفصيل چگونه ممكن است كج.  تا فعاليت سياسي و اجتماعي استمسائل ديني گرفته
  24كم كنند و يا بر آن بيفزايند؟گرايان به اين كتاب عزيز دست درازي كنند و چيزي از آن  باطل

  :توان به شكل زير صورت بندي كرد    اين دليل را مي
  .هست بزرگ و با فرهنگ بوده و يامت اسالم، امت)    الف

                                            
 بي، انتشارات بوستان كتاب،مصونيت قرآن از تحريف، ترجمه شهيد محمد شهرا: يمعرفت، محمدهاد 24
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قران از همان روز اول در نظر اين امت مورد احترام و تعظيم و تقديس بوده و اكنون نيز چنين )    ب
  .است
  بوده و هست) فردي و اجتماعي(قرآن همواره اولين مرجع امت در تمام ابعاد زندگي )    ج
  .تحريف نشودامت اسالم از همان روز اول در نهايت دقت و احترام كوشيده است تا قرآن )    د

  .محال است كج انديشان و باطل گرايان به اين كتاب عزيز دست درازي كرده باشند:    نتيجه
  .دليلي مقدمات بي) ابهام معنايي مقدمات و ب) الف: برد    اين دليل از دو مشكل عمده رنج مي

ارائه دهيم و بگوييم » نبافرهنگ بود«   به عنوان مثال در مقدمه اول ابتدا بايد تعريف روشن و دقيق از 
در مرحله بعد بايد با داليل و شواهد و . بوده و هست» بافرهنگ«كه امت اسالم دقيقا به چه معنايي 

كنيم و در ) موجه (ثباترا ا» امت اسالم امتي بافرهنگ بوده و هست«قرائن محكم و كافي صدق گزاره 
چگونه ) در معناي مورد نظر(اسالم مرحله سوم به اين پرسش پاسخ دهيم كه بافرهنگ بودن امت 

 از مراحل چكدامي استدالل هنياما در ا. تواند مصون ماندن قرآن از هرگونه تحريفي را تضمين كند مي
  . نشده استيمذكور ط

ابتدا بايد معلوم كنيم كه منظور ما » ...قرآن از همان روز اول«: گوييم    همينطور وقتي در مقدمه دوم مي
چيست؟ آيا روزهاي آغازين نزول وحي به پيامبر اسالم مورد نظر است يا » اولروز «از عبادت 

 مورد نظر وليآوري شد و به صورت يك كتاب مدون در آمد؟ اگر ا هنگامي كه قرآن توسط خلفا جمع
است، اصوال در آن هنگام چيزي به نام امت اسالم وجود نداشته است تا اينكه قرآن در نظرش مورد 

و در مرحله (اگر دومي مورد نظر است، اوال از كجا معلوم كه قرآن پيش از آن . يا نباشداحترام باشد 
تحريف نشده باشد و ثانياً مورد احترام و تقديس و تعظيم بودن قرآن چگونه ) آوري و تدوين جمع
  تواند محفوظ ماندن آن از تحريف را تضمين كند؟ مي

ر زندگي فردي و اجتماعي بود، پس چطور شد كه پس    همچنين اگر قرآن يگانه مرجع امت اسالم د
از پيامبر اسالم آن فجايع دردناك رخ داد و امت اسالم به دهها فرقه تبديل شد و جنگ و فتنه و تفرقه 

 سر امت اسالم رايمان آن بالها را ب شايد بگوييد توطئه يك عده كافر و مشرك و منافق بي. پيش آمد
 از كجا معلوم همان منافقان و كافران و مشركان كه كمر يك امت بزرگ پرسم بسيار خوب، مي. درآورد

  و بافرهنگ را شكستند و آن را به گمراهي كشاندند، قرآن را نيز تحريف نكرده باشند؟
امت بافرهنگ اسالم در نهايت دقت و احترام «   و در نهايت بايد به اين پرسش پاسخ داد كه گزارة 

اگر هم معناي محصلي داشته و صادق باشد، چگونه » رآن محفوظ بماندهمه تالش خود را كرد تا ق
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 منطقا به موفقيت يرا اثبات كند؟ مگر هر كوشش» محال است قرآن تحريف شده باشد«تواند گزاره  مي
  انجامد؟ مي

  توانندي با تمسك به آن مزي نگري داني همه ادرواني استدالل درست باشد، پني گذشته، اگر انهاي   از ا
يك مسيحي يا يهودي يا زرتشتي براي اثبات .  خود را اثبات كنندي در كتاب آسمانفيعدم وقوع تحر

 ما ارائه دهد، در هعين همين استدالل را ب...) تورات، انجيل، اوستا و(عدم تحريف كتاب مقدس خود 
 زرتشت اي ي موساي(نه خير آقا جان، امت مسيح : توانيم به آنها بگوييم پاسخ چه خواهيم گفت؟ آيا مي

نداشته و  ...) اي اوستا واي تورات اي(امتي كوچك و بي فرهنگ بوده و عالقه زيادي به انجيل  ...) ايو 
  تالش چنداني هم براي حفظ آن از تعريف نكرده است؟

 سند و چيهاي تاريخي هستند و ه    مشكل عمده استدالل مذكور در اين است كه تمام مقدماتش گزاره
تواند براي يك مسيحي  آيا اين مي! اند دارند جز همان منابع تاريخي كه خود مسلمانان نوشتهمدركي ن

   قاطع باشد؟يحجت
  

  )آيه حفظ و آيه عدم اتيان باطل( دوم دليل
  :گويد  سوره حجر مي9   آيه 

   نحن نزلنا الذكر و اناله لحافظونانا
  .كنيم ت مي خودمان قرآن را نازل كرده و خودمان هم از آن محافظما

  :گويند  سوره فصلت نيز مي42و41   آيات 
   انه لكتاب عزيز، الياتيه الباطل من بين يديه و ال من خلفه،و
  .يابد است كه هرگز باطل در آن راه نمي) نفوذ ناپذير( آن كتابي عزيز و

  :كنند اي با استناد به آيات فوق براي اثبات عدم تحريف قرآن چنين استدالل مي    عده
 در دو آيه فوق از مصونيت خويش سخن گفته و با جمالتي اطمينان بخش و سرشار از تاكيد و رآنق

اند، تا اين  همه عوامل تاكيد در كالم در كنار هم قرار گرفته.... در آيه اول . دارد تصريح آن را اعالم مي
 مصونيت و تحريف لهاآيه سوره فصلت نيز با قاطعيت و صالبت، مس. حقيقت جاودانه را بيان نمايند

وقوع تغيير و تبديل چه در جهت افزايش و يا كاهش آيات، چيزي ... نمايد  ناپذيري قرآن را مطرح مي
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پس اين آيات هم امكان . بنابراين نفي باطل، نفي هرگونه تغيير و تحريف است. غيرقرآن و باطل است
  25.نمايد تحريف بالزياده و هم تحريف بالنقيصه را رد مي

از كجا معلوم همان آيات مورد استناد در اين : لين سوال در برابر استدالل فوق اين است كه   او
استدالل، واقعاً وحي الهي و جزئي از قرآن است؟ اين اشكال از نظر اقامه كنندگان دليل مذكور پوشيده 

را ) هه مذكورشب (ل ابتدا سواشانيا. مي را بشنويزدي مصباح ي ابتدا پاسخ آقاديبگذار. نمانده است
  :كنند ي نقل منيچن

 ي وجود دارد و سابقه نسبتاً طوالنفياحتمال تحر) گري ديخيهمانند هر متن تار( در مورد قرآن چون
 قرآن في تحري نفي استدالل به آن براكند، ي متي احتمال را تقوني دشمنان فراوانش امهيآن به ضم
 شود، احتمال ل كه استداليا هي به هر آرايز. مي آن نداشته باشفي به تحرنيقي هرچند ست؛يسودمند ن

  26. بودن آن وجود داردرمعتبري شدن و غفيتحر
  :دهند ي پاسخ مني چنآنگاه
اندازد و نهايت چيزي  اساس است؛ زيرا صرف احتمال تحريف، هيچ متني را از اعتبار نمي  شبهه بياين

تحريف آن متن است و چنانچه  عدمكه صرف احتمال تحريف اقتضاء دارد، ضرورت بررسي تحريف يا 
 دليليخوش تحريف نشود، اگر  طور طبيعي اين متن دست كرد كه به شواهد و شرايط خارجي اقتضا مي

دهد و در  شود و در استدالل به آن هيچ خللي رخ نمي دست نيايد، اعتبار متن تثبيت مي بر تحريف به
  27.چنين است مورد قرآن و موضوع تحريف، مسئله اين

  : قابل توجهندري در مورد اين پاسخ نكات ز  
صرف «تنها  ارزش علمي محتواي يك متن باشد، نه» اعتبار«اگر منظور آقاي مصباح از واژه . 1   

. اندازد  آن را از اعتبار نميزين»  متنكي شدن في ما به تحرنيقيقطع و  «ي، كه حت»احتمال تحريف
 استناد يا ووثاقت تاريخي آن متن  بطي به وثاقت يا عدمزيرا اعتبار يك متن در اين معنا اصوالً ر

احتمال تحريف  استنادش به خدا يا پيامبر يا هر مولف ديگري ندارد و مستقل از احتمال يا عدم عدم
 ي گفت بلديباشد، با» اصالت و وثاقت تاريخي«اما اگر منظور ايشان از واژه اعتبار، همان . است

 متن و كي شدن في تحريقطع اثبات يو برا» اندازد  را از اعتبار نمييصرف احتمال تحريف، هيچ متن«
 اثبات ي متن براكي استناد به ي منطقتي ممنوعيول. مياوري محكم و قاطع بلي دلدي آن باياعتبار يب

                                            
 318-319درس نامه علوم قرآني، ص : جوان آراسته، حسين 25
 208قرآنشناسي، ص  26
 209 و 208همان، ص  27
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آنچه منطقاً . ستيوثاقت آن متن ن  و عدمياعتبار ي بي همان متن، وابسته به اثبات قطعيخيوثاقت تار
 ني بتوان به خود آن متن استناد كرد، همتن مكي يخي اثبات وثاقت تاري كه براشود ين ممانع از آ

 به معناي شك و ترديد در اصالت فيچرا كه احتمال تحر. آن»  شدنيقطع«تحريف است نه » احتمال«
 في بر تحري هم مبني قاطعلي اگر دلي حتيدي شك و تردني متن است و با وجود چنيخيو وثاقت تار

 م،ي به خود آن متن، مصونيتش از تحريف را اثبات كناد با استنميتوان ي باز نمم،يمتن نداشته باششدن 
نهايت چيزي «شود كه گزاره  از اينجا معلوم مي.  سئوال رفته استريچرا كه اصالت و اعتبار خود متن ز

»  متن استتحريف آن كه صرف احتمال تحريف يك متن اقتضاء دارد، ضرورت بررسي تحريف يا عدم
فقط يكي از نتايج و » تحريف يك متن  تحريف يا عدمررسيضرورت ب«چرا كه . نيز درست نيست

توان از اين احتمال گرفت،  است و نتايج منطقي ديگري هم مي» احتمال تحريف در آن متن«اقتضائات 
خودش استناد كرد توان براي اثبات وثاقت تاريخي آن متن به  از جمله اينكه ديگر به لحاظ منطقي نمي

  .ديشي اندگري ديا  چارهدي كار باني ايو برا
  :بندي شده است در پاسخ مورد بحث استداللي بدين نحو صورت. 2

خوش  دست) قرآن(طور طبيعي اين متن  كه به) كند و مي(كرد  شواهد و شرايط خارجي اقتضا مي) الف
  .تحريف نشود

  .دليلي هم براي تحريف شدن قرآن نداريم) ب
  ).نتيجه الف و ب (شود ي متياعتبار متن قرآن تثب:پس) ج
  ).نتيجه ج. (دهد در استدالل به قرآن هيچ خللي رخ نمي: بنابراين) د
كرده  توان پرسيد كه كدام شواهد و شرايط خارجي اقتضا مي مي) الف( مورد مقدمه اول اين استدالل در
در پاسخ به اين پرسش از شواهد تاريخي زير طور طبيعي قرآن دچار تحريف نشود؟  كه به) كند و مي(

  :ياد شده است
  انگيز عرب معاصر با قرآن و عالقه زايدالوصف آنان به قرآن حافظه شگفت) الف
  انس فراوان مسلمانان با قرآن و حفظ و تالوت آن) ب
  تقدس قرآن نزد مسلمانان و حساس بودن آنان نسبت به هرگونه تغيير در آن) ج
  آوري قرآن در مورد تالوت، كتابت، حفظ و جمع) ص(هاي ويژه پيامبر  وصيهدستورها و ت) د
  28.داران پس از رسول خدا شده استمطرح نشدن تحريف قرآن در ضمن انتقاداتي كه به زمام) ه
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خصوصاً با توجه به اينكه اين (اند  هاي تاريخي ولذا مشكوك و ظني    اما اوالً همه موارد فوق، گزاره
و ثانياً حتي اگر همه آنها ) اند ي مستند به تاريخي هستند كه خود مسلمانان مومن نوشتهها همگ گزاره

. كنند  اثبات نميقاطعيتدرست باشند، باز هم مصون ماندن قرآن از هرگونه تحريفي را منطقاً و با 
 در عدم وجود دليلي قاطع(ماند و حتي اگر مقدمه ب  بنابراين احتمال تحريف به قوت خود باقي مي

 اثبات يبرا. شود ي متن قرآن اثبات نميخيهم درست باشد، باز اعتبار و وثاقت تار) تحريف شدن قرآن
 محكم و قاطع ارائه شود و شواهد يليل ددي بافي از هرگونه تحرتشي متن قرآن و مصونيخيوثاقت تار

آن . منطقاً اثبات كنند را في مصون ماندن قرآن از تحرتوانند ي اگر درست باشند، نمي مذكور حتيخيتار
 كنند، اما هرگز في قرآن را تضعشدن في احتمال تحرتوانند يحداكثر م) با فرض صحت (يخيشواهد تار

وجود داشته ) فيهرچند ضع (ي احتمالني كه چني و تا وقتد احتمال را به صفر برساننني اتوانند ينم
  . منطقاً نادرست استفي اثبات مصون ماندنش از تحريباشد، استناد به خود متن برا

 دو مقدمه اول مي فرض كننكهي مطرح كرد و آن اتوان ي مزي را نفي نكته لطكي ري مورد استدالل اخدر
خوب اگر .  گرفتجهيرا منطقاً از آنها نت) اعتبار متن قرآن( گزاره ج توان يكامالً درستند و م) الف و ب(

 از ابتدا عقيم و لذا زايد و آنن براي اثبات اعتبار چنين است، معناي آن اين است كه استناد به متن قرآ
به عبارت ديگر آنچه توانست اعتبار متن قران را اثبات كند، شواهد و قرائن . معني بوده است بي

براي درك بهتر ! شدني نيستم خارجي و تاريخي بود نه ادعاي خود متن مبني بر اينكه من تحريف
  :گر و آقاي مصباح يزدي را در نظر بگيريد  زير بين يك پرسشيمطلب گفتگوي فرض

  دانيد كه متن قرآن در طول تاريخ دچار تحريف نشده است؟ شما از كجا مي: گر پرسش
  .شدني هم  نيست از آنجا كه خود قرآن گفته است كه تحريف نشده و اصوالً تحريف:  يزديمصباح
   شده نيست؟دانيد كه همان سخن قرآن جزو موارد تحريف از كجا مي: گر پرسش
كنند كه قرآن دچار تحريف نشده  چون شواهد و مدارك خارجي و تاريخي اقتضا مي:  يزديمصباح
  !!باشد
تواند از آقاي مصباح يزدي بپرسد كه اگر چنين است، چرا از همان اول همين را  گر نمي  آيا پرسشحال
 ني درك بهتر مطلب، اي براديگذارگيريد؟ ب گوييد و با استناد بيهوده به متن قرآن، وقت ما را مي نمي

  :مي كنيساز هي شبگري ديا گونه گفتگو را به
  .ديگو يطور مطلق راستگو است و هرگز دروغ نم  بهxبه اعتقاد من شخص :  يزديمصباح
  ست؟ي مدعا چني اي شما براليدل: گر پرسش
  .ميگو ي راست مشهيمن هم: ديگو ي است كه خود او مني من اليدل:  يزديمصباح
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  ست؟ي سخنش دروغ ننيمن از كجا بدانم كه هم. شود ي من حجت نمي سخن او برانيا: گر پرسش
  .ديگو ي كه او هرگز دروغ نمدهند ي نشان مگري دي و شواهد و قرائنلياز آنجا كه دال:  يزديمصباح
 ديدان ي مگر نمد؟يآور ي و شواهد و قرائن مورد نظرتان را نمليخوب چرا از همان اول دال: گر پرسش
   است؟هودهي خودش بي شخص، استناد به مدعاكي يي اثبات راستگويكه برا
 اگر شواهد و قرائن نكهياول ا: اند  حال مهم را فراموش كردهني مصباح دو نكته واضح و در عيآقا

 موضوع ني در مورد اي شكگري اثبات كنند، دتي متن را با قاطعيخي بتوانند اعتبار و وثاقت تاريخارج
اما اگر آن . مي كنناد بر وثاقتش استي خود متن مبني به ادعامي رفع آن مجبور شوي تا براماند ينم يباق

 ي به قوت خود باقفي اثبات كنند، احتمال تحرتي متن را با قاطعيخيشواهد و قرائن نتوانند وثاقت تار
 كه با استناد به يان تا زمشاني مطابق سخن انكهيدوم ا.  اولي برگشتن به سر جايعني ني و اماند يم

 متن را اثبات كي يخي وثاقت و اعتبار تارميا هنتوانست)  از متنرونيب (ي و شواهد و قرائن خارجليدال
 اعتراف يعني ني و امي آن به خود آن متن استناد كنيخي اثبات وثاقت و اعتبار تاري براميتوان ي نمم،يكن

  .   ن بودن استدالل در صورت استناد به خود متيبه دور
  : آراسته جوان به شبهه دوري اما پاسخ آقاو

استدالل به اين دو آيه براي اثبات عدم تحريف قرآن، :  است اشكالي به اين صورت مطرح شودممكن
تنها در صورتي صحيح است كه خود آنها از قرآن باشند، ولي از كجا معلوم است كه خود اين دو آيه از 

مدعيان (اوال مخاطبان ما در تحريف : گوييم شند؟ در پاسخ ميتحريف شده نبا) ساختگي و (آيات 
ثانياً از . بنابراين عدم افزايش در قرآن اتفاقي است. هيچ يك قائل به تحريف بالزياده نيستند) تحريف

آيد كه آنچه فعالً در اختيار ماست، همان قرآن منزل من عنداهللا  آيات تحدي در قرآن به خوبي بر مي
توان   نقص در قرآن را نميدمگرچه با آيات تحدي، ع. ن مثل آن امكان ناپذير استاست زيرا آورد

بنابراين دو آيه مورد بحث نيز . توان ثابت نمود كه چيزي به قرآن اضافه نشده است اثبات نمود، ولي مي
 وجود اين دو آيه، عدم)  بودنيانيوح(مانند و با اثبات  در امان مي) ساختگي بودن(از احتمال تحريف 

  )319-320همان، ص . (شود  ميتنقص در قرآن نيز مطابق مفاد صريح آنها اثبا
نكته اول اينكه مدعيان تحريف قرآن همگي :    در پاسخ به اشكال مذكور به دو نكته اشاره شده است

  امر اتفاق دارند كه چيزي بر قرآن افزوده نشده و اگر تحريفي رخ داده در جهت كاهش و نقصاننيبر ا
تواند پاسخ   ميتنهاييبه ....) انا نزلنا الذكر(مسلم است كه اگر چنين باشد آيه حفظ . آيات بوده است

) مثالً پيروان اديان ديگر(اي ديگر  عده! مدعيان تحريف را بدهد، اما مدعيان تحريف فقط آنها نيستند
كنند كه   دليلي طلب ميحداقل مدعي احتمال و امكان تحريف بالزياده هم هستند و از پيروان قرآن
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اينجاست كه نكته . الهي است  وحيكنونياثبات كند چيزي بر قرآن افزوده نشده و تك تك آيات قرآن 
آيد كه آن چه  از آيات تحدي در قرآن به خوبي برمي«شود و آن اينكه  دوم از پاسخ فوق مطرح مي

... ناپذير است  وردن مثل آن امكانزير آ. فعالً در اختيار ماست، همان قران منزل من عنداهللا است
  .»چيزي به قرآن اضافه نشده است) بنابراين(

  :   اما اين پاسخ به جهاتي ناتمام است
تواند متني مثل متن قرآن را از پيش خود و يا با  مضمون آيات تحدي اين است كه كسي نمي)    الف

در  (ني از اشيمن پ. ودن قرآن است كار، نشانه وحياني بنيكمك ديگران بسازد و عجز آدميان در ا
در آنجا . ام پيرامون تحدي قرآن به تفصيل سخن گفته و منطق آن را به نقد كشيده) بخش دوم كتاب

  :ام كه مهمترين آنها عبارتند از اشكاالت فراواني در مورد منطق تحدي قرآن مطرح كرده
ر دقيق و روشني براي داوري در در اين تحدي معلوم و مشخص نيست و معيا» مثل«معناي واژه . 1

  .مورد آن وجود ندارد
توضيح مفصل در متن بحث (قابل اثبات نيست » تواند متني مثل قرآن بسازد هيچكس نمي«گزاره . 2

  )آمده است
به عبارت ديگر . شود حتي اگر گزاره فوق اثبات شود، باز هم منطقاً وحياني بودن قرآن اثبات نمي. 3

  .اي منطقي وجود ندارد نتيجه رابطهبين آن گزاره و اين 
  .   بنابراين پاسخ فوق مبتني بر مبنايي ضعيف و غير منطقي است

هاي مختلف  اي از آيات و سوره كه مجموعه(صرف وجود آيات تحدي در كتابي مثل قرآن )    ب
. لهي استا وحي) از جمله آيه حفظ(كند كه همه آنچه در اين كتاب وجود دارد  منطقا اثبات نمي) است

 و الهي هاي آن واقعاً وحي توان فرض كرد كه قرآن كنوني تحريف شده و بعضي آيات و سوره چرا كه مي
به عبارت . اند؛ در اين صورت آيات ساختگي البته مثل آيات واقعي قرآن نيستند بعضي ديگر ساختگي

ط اين است كه آنچه بشر فقط و فق) با صرف نظر از درستي منطق آنها(ديگر الزمه منطقي آيات تحدي 
 دارد، تماماً آيات واقعي ود، اما اينكه آيا آنچه در قرآن كنوني وج)مقام ثبوت(سازد مثل قرآن نيست  مي

براي فهم . ، مطلبي است كه آيات تحدي در مورد آن ساكت است)مقام اثبات(است ) الهي وحي(قرآني 
د آيه و سوره ساختگي يك جا و بصورت يك بهتر مطلب فرض كنيد همين قرآن كنوني را به اضافه چن

دهد كه  وجود آيات تحدي در اين كتاب نشان مي«: توان گفت حال آيا مي. جلد كتاب جديد چاپ كنيم
حال از كجا معلوم كه قرآن اصلي ! ؟ هرگز»آنچه در اين كتاب است، وحي الهي و منزل من عنداهللا است

! هايي به آن اضافه نشده است در طول زمان آيات و سوره حجمي بسيار كمتر از اين نداشته و يو حقيق
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 پاسخي براي آن دست و پا كرد؟ با پذيرش توان مياين پرسش بسيار مهم و مهيب است، اما چگونه 
  :منطق تحدي دو راه براي پاسخ گويي به اين پرسش وجود دارد

رض اين است كه هيچكس است؛ چرا كه ف» مثل قرآن«   راه اول اين است كه نشان دهيم آيه حفظ 
است، وحياني بودن آن اثبات و » مثل قرآن«تواند مثل قرآن را بسازد و اگر معلوم شود كه اين آيه  نمي

  :آيد اما در اين جا چند مشكل جديد بوجود مي. شود مشكل مورد بحث حل مي
به عنوان بودن حداقل يك يا چند آيه ) يقرآن (انيي روش هنگامي درست و منطقي است كه وحاين

شده باشد و آنگاه با مقايسه آيه حفظ با آن و كشف ) اثبات(مرجع و معيار از پيش معلوم و مشخص 
اما سوال اين است كه وحياني . بودن آيه حفظ اثبات شود) قرآني(مماثلت و تشابه ميان آنها، وحياني 

 قرار باشد و حياني بودن شود؟ اگر چگونه اثبات مي) به عنوان مرجع( آيات معيار ايبودن همان آيه 
  !خوريم همان آيه يا آيات مرجع را هم با همين روش كشف يا اثبات كنيم، به دور يا تسلسل بر مي

 مستقل اثبات شده است، حال اگر كسي ي كنيم وحياني بودن بعضي آيات قرآن كنوني به روشفرض
ماثلت اين آيه با آن آيات، وحياتي بپرسد كه از كجا معلوم آيه حفظ وحياني است، بايد با نشان دادن م

آن آيات است؟ اصوال آيه » مثل«توان نشان داد كه اين آيه  اما چگونه مي. بودن اين آيه را اثبات كنيم
  كدام آيه از قرآن است و مبنا و معيار اين مماثلت چيست؟» مثل«حفظ 

اين است كه مخالفان و ) رآنو يا هر آيه ديگري از ق(   راه دوم براي اثبات وحياني بودن آيه حفظ 
اگر در وحياني بودن اين آيه شك داريد : اي مثل آن دعوت كنيم و بگوييم شكاكان را به آوردن آيه

حال .  را بپذيريدآناي مثل آن بسازيد، و اگر نتوانستيد مثل آن را بسازيد، پس بايد وحياني بودن  آيه
االت منطقي روش تحدي را ناديده بگيريم، باز آيا اين روش وافي به مقصود است؟ حتي اگر همه اشك

  :هم پاسخ منفي است، به دوليل
، و اين برخالف مضمون آيات » سوره«داند نه  مي» آيه«روش مذكور حد نصاب تحدي قرآن را . 1

به عبارت . »آيه«عنوان شده است، نه » سوره«تحدي است كه در آنها حد نصاب تحدي در نهايت يك 
 نمثل قرآن بسازد، حال اگر چني» آيه«تواند حتي يك  ذكور اين است كه بشر نميديگر مبناي روش م

  .دهند باشد، آيات تحدي نامعقول و غيرمنطقي جلوه مي
اي مثل اين آيه   توان گفت كه هيچكس تاكنون نتوانسته و در آينده نيز نخواهد توانست آيه چگونه مي. 2

توان مماثلت يا عدم  ي بسازد، چگونه و با چه مبنايي ميا بسازد؟ اگر كسي در پاسخ به اين تحدي آيه
  مماثلت آن با آيه حفظ را نشان داد؟
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وقتي سخن از تحريف يا عدم تحريف قرآن به . كنيم تر دنبال مي تر و دقيق    اكنون بحث را بصورتي كلي
 آيات ؛ به عبارت ديگر در بحث تحريف، تك تك»سوره«است نه » آيه«آيد، واحد بحث  ميان مي

.  اثبات شودهاگيرند، مگر اينكه وحياني بودن آن روند و مورد ترديد قرار مي قرآن كنوني زير سوال مي
بنابراين در اينجا بايد روشي وجود داشته باشد كه با آن بتوان وحياني بودن تك تك آيات قرآن كنوني 

 يل به معناي افزوده شدن آياتحداق(تر بگويم، كسي كه احتمال تحريف شدن قرآن  روشن. را اثبات كرد
: اي از قرآن كنوني بگذارد و اين پرسش را مطرح كند كه تواند دست روي هر آيه دهد، مي را مي) به آن

گران ساخته و به قرآن كنوني اضافي  از كجا معلوم اين آيه خودش وحي الهي است و توسط تحريف«
  : آن آيه وجود دارددر اينجا سه روش براي اثبات وحياني بودن» نشده است؟

  روش اول اين است كه وثاقت تاريخي قرآن را اثبات كنيم و نشان دهيم كه قرآن كنوني عيناً و بدون 
. الهي به مردم عصر خود عرضه كرد هيچ كم و كاستي همان قرآني است كه پيامبر اسالم به عنوان وحي

 تاريخي متن قتراهي براي اثبات وثااما اين روش همانطور كه به تفصيل نشان دادم، عملي نيست و 
  .قرآن وجود ندارد

ولي همانطور كه پيش از اين گفتم، منطق تحدي .   روش دوم اين است كه از منطق تحدي استفاده كنيم
  .با مشكالت فراواني روبرو است

كي از دهيم كه منطقاً حا  خاصي را در آيه مورد سوال نشان     و باالخره روش سوم اين است كه ويژگي
اي خاص باشد؟  تواند حاكي از وحياني بودن آيه اما كدام ويژگي و چگونه مي. وحياني بودن آن است

   خاصي دارد كه منطقاً حاكي از وحياني بودن آن است؟ مثالً آيه حفظ چه ويژگي
دهد كه هيچ روشي براي اثبات عدم تحريف قرآن وجود ندارد و ما     مجموع مطالب فوق نشان مي

اگر معتقد باشيم كه پيامبر اسالم واقعاً پيامبري الهي بوده و تعاليمي را بصورت وحي دريافت و به حتي 
) حتي يك آيه آن(توانيم يقين كنيم كه قرآن كنوني  مردم زمان خود ابالغ نموده است، اما هرگز نمي

اگر مخالفان و شكاكان تر حتي  به عبارت دقيق. همان است كه پيامبر به مردم زمان خود ارائه داده است
اين احتمال را مطرح كنند كه آيات واقعي قرآن هيچكدام به دست ما نرسيده و قرآن كنوني تماماً ساخته 

  .ردگران است، راهي براي رد اين احتمال وجود ندا دست تحريف
  

  )خاتميت پيامبر اسالم و كتاب قرآن( سوم دليل
  :شود ت اقامه مي   اين دليل كمي صبغه عقلي دارد و بدين صور
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 كتابي است كه براي هدايت و راهنمايي بشر نازل شده است، و به تصريح آيات آن خداوند انسان قرآن
به ضرورت عقل نيز بايد معارف ديني و اصول كلي و قانون . داند را از مراجعه به قرآن ناگزير مي

 گذشته نيز ديانمان گونه كه در ااساسي اسالم در قالب يك كتاب مدون همواره در اختيار بشر باشد، ه
وجود داشته است؛ حال اين معقول نيست كه خداوند كتابي را در اختيار بشر قرار دهد، سپس آن را 
رها كند تا هر كس به ميل خود از آن كم نمايد و يا بر آن بيفزايد؛ به عبارت ديگر اين خود نقض 

 و نذيرا للعالمين و براي اسكتابي كه هدي للنشود؛ زيرا كه در صورت وقوع تحريف در  الهي مي غرض 
منبع پيشين، . (هاست، هدف از انزالش تأمين نگشته و اعتبار آن از بين رفته است همه عصرها و نسل

  )322-323ص 
كنندگان آن بياوريم تا متن برهان     اجازه دهيد اولين اشكال اين استدالل و پاسخ آن را از زبان اقامه

  :تر شود ملمورد بحث نيز كا
ها از رهگذر كتاب دين، در تورات و انجيل نيز   است گفته شود مساله هدايت و راهنمايي انسانممكن

وجود داشته و در عين حال امروز همه حتي دانشمندان مسيحيت و يهوديت قبول دارند كه اين دو 
 در اين حريفد، احتمال تشو بنابراين با همه آن چه در مورد ارزش قرآن گفته مي. اند كتاب تحريف شده

  .كتاب هم وجود دارد
مي پذيريم كه همه كتب آسماني پيشين در اصل هدايت و نورانيت و بيان اصول و معارف حقه : پاسخ

اند و تفاوت اين كتب در فروعات و جزئيات و نيز در درجه كمال و مراتب معارف  با قرآن مشترك بوده
 كتاب نقرآن به عنوان آخري. يت و مهيمن بوده آن استبوده است، اما ويژگي خاص قرآن در خاتم

الهي، هم تصديق كننده تورات و انجيل و هم حافظ و نگهبان اصول و معارفي است كه  آسماني و حجت
حال گر قرآن نيز همانند ساير كتب آسماني دستخوش . اند هاي آسماني در آن مشترك بوده همه كتاب

 اعتباري براي هيچآن از دست رفتن اصول معارف ديني است و ديگر تغيير و تحريف قرار گيرد، الزمه 
از سوي ديگر با از بين رفتن حجيت و اعتبار قرآن، اعتبار سنت و روايات نيز از . ماند وحي باقي نمي

  )323همان، ص . (گردد  قرآن باز ميتيبين خواهد رفت؛ زيرا حجيت كالم معصومان به حج
  :ن قرار است   خالصه استدالل مذكور بدي

  .پيامبر اسالم خاتم پيامبران و قرآن نيز آخرين كتاب آسماني است)    الف
  .نازل شده است) تا روز قيامت(ها  بنابراين قرآن براي همه عصرها و نسل)    ب
و انزال قرآن ) به عنوان خاتم پيامبران(اگر قرآن تحريف شود، هدف خداوند از بعثت پيامبر اسالم )    ج

  .شود تأمين نمي) ها در همه اعصار گر همه انسان وان آخرين كتاب آسماني و هدايتبه عن(
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خداوند بايد كتاب قرآن را تا روز قيامت از گزند تحريف و نابودي حفظ كند، وگرنه مرتكب :    نتيجه
  29.يابد  توسط خداوند ضرورت عقلي ميبه عبارت ديگر حفظ قرآن. غرض شده است نقض

توضيح اينكه هيچكدام از . مشكوكند) الف و ب( فوق اين است كه دو مقدمه اول آن    اشكال استدالل
اما . شوند و تنها راه اثبات آنها استفاده از آيات قرآن است اين دو مقدمه با دليل مستقل عقلي اثبات نمي

ايم و اين  ده به مطلوب شصادرهاگر براي اثبات اين دو مقدمه از آيات قرآن استفاده كنيم، دچار دور و م
فراموش نكنيد كه دليل مذكور براي اثبات عدم تحريف قرآن اقامه شده است . خالف قواعد منطق است

به عنوان مقدمه ) اند  مورد ترديد واقع شدههيكه در بحث مانحن ف(از آيات قرآن ) و نبايد(تواند  و لذا نمي
خواهيم اثبات  ثبات كنيم، در حقيقت ميخواهيم عدم تحريف قرآن را ا وقتي مي. استدالل استفاده كند

 قرآن بوده و به دست يالهي و جزء اصل آيه خاتميت هم واقعاً وحي ) به عنوان مثال(كنيم كه 
توانيم براي پاسخ به اين پرسش كه از كجا معلوم پيامبر  بنابراين نمي. گران وارد قرآن نشده است تحريف

از طرفي به اعتراف خود عالمان اسالم، براي اثبات . ناد كنيم به اين آيه است،اسالم خاتم پيامبران است
  .خاتميت پيامبر و قرآن هيچ دليل عقلي مستقلي وجود ندارد، بنابراين دليل مذكور ناتمام است

با )  الف(   تذكر يك نكته مهم نيز خالي از لطف نيست و آن اينكه حتي اگر مقدمه اول اين استدالل 
به عبارت ديگر مقدمه ب نه از . قابل اثبات نيست) ب(ت شود، مقدمه دوم دليل عقلي مستقلي اثبا

توان فرض كرد كه  مي. شود و نه خود به نحوي جداگانه قابل اثبات است مقدمه الف نتيجه گرفته مي
 اسالم و كتاب قرآن فقط براي نيمحمد خاتم پيامبران و قرآن نيز آخرين كتاب آسماني است، ولي د

به . ازل شده است و پس از آن ديگر نيازي به تعاليم اسالم و قرآن وجود نداشته استاي خاص ن دوره
 به سر آمده است، در اين انيهاي آسم توان فرض كرد كه اصوالً دوره نياز بشر به كتاب عبارت ديگر مي

اين فرض هنگامي ابطالل . صورت ضرورتي براي حفظ قرآن تا روز قيامت وجود نداشته و ندارد
از پيش و با داليل محكم ) يا به عبارتي ديگر ضرورت نبوت(ود كه نياز هميشگي آدميان به وحي ش مي

 دادم، داليلي كه تاكنون براي اثبات نولي همانطور كه در بخش اول كتاب نشا. و قاطع اثبات شده باشد
  .اند، از قوت كافي برخوردار نيستند ضرورت نبوت اقامه شده

  
  )آناوصاف قر( چهارم لي دل
  :رسد  اين دليل مصونيت قرآن با تكيه بر چند مقدمه به اثبات ميدر

                                            
 .آورده است) ص  (ي در كتاب قرآنشناسيزدي مصباح ي استدالل را محمد تقني همهيشب 29
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در بيش از چهارده قرن قبل، ادعاي نبوت از سوي آن حضرت، آوردن ) ص(ظهور پيامبر اسالم) الف
  .كتابي به نام قرآن و تحدي كردن به آن از مسلمات تاريخ است

الجمله همان قرآن ارائه شده از  ج كنوني فياين موضوع نيز از مسلمات تاريخ است كه قرآن راي) ب
است؛ يعني چنين نبوده كه در مقطعي از تاريخ اسالم قرآن مفقود شده باشد و به ) ص(سوي پيامبر اسالم

  .اشدجاي آن، كتابي همسان يا ناهمسان با آن تأليف شده و بين مسلمانان رواج يافته ب
آن خود را به اوصاف عامي كه مربوط به همه آيات آن كنيم كه قر با بررسي قرآن كنوني مشاهده مي) ج
كند مانند فصاحت و بالغت، عدم اختالف، در بر نداشتن هيچ  ها تحدي مي شود، توصيف و به آن مي

  .مطلب نادرست و ذكر بودن
هاي آن از اين اوصاف عام  سازد كه همه بخش دقت در آيات قرآن كنوني اين نكته را روشن مي) د

ها هماهنگي كامل ديده  بين آن. العاده است همه آياتش داراي فصاحت و بالغت خارق. تبرخوردار اس
 هاي يخبرهاي مربوط به گذشته تاريخ و پيشگوي. شود هيچ مطلب نادرستي در آن يافت نمي. شود مي

ات صفاتي از قبيل نور و هدايت بودن بر تمامي آي. هاي عيني تطابق دارد مربوط به آينده آن با واقعيت
  .كند ترين صفت آن، يعني ذكر بودن كامالً بر همه آيات صدق مي آن منطبق است و جامع

  : توجه به مقدمات ياد شدهبا
كم بر برخي از  بايست دست اگر در قرآن تحريفي مؤثر در معناي آن رخ داده بود، اين صفات نمي) ه

  شد؛ آيات آن منطبق مي
ق دقيق اين اوصاف به بهترين وجه بر همه آيات قرآن را ولي چنان كه گذشت، بررسي قرآن، انطبا) و

  )تكرار مقدمه د(دهد  نشان مي
پس اگر تحريفي در قرآن روي داده باشد، بايد در اموري كه در اين اوصاف موثر نيست، مانند : جهينت

  30. باشدهاي برخي كلمات رخ داده اي مكرر يا اختالف در اعراب يا نقطه حذف آيه
 اي آن و ي كه موثر در معنايفيدر قرآن تحر«:  مدعا اقامه شده است كهني اثبات ايرا فوق بلي   دل

 اي مكرر يا هيحذف آ« رخ داده باشد، در حد يفيو اگر تحر» اوصاف مذكور باشد، رخ نداده است
 است، از واجه  مي با مشكالتزياما اين دليل ن. بوده است»  كلماتي برخيها  نقطهاياختالف در اعراب 

  :نكهيجمله ا

                                            
 198-197ص،يقرآنشناس: ي محمد تق،يزديمصباح  30
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 وجه چي مطرح شده در آن به هي مدعانكهياول ا: دو نكته قابل ذكر است) ب(در باره مقدمه دوم . 1  
 چيه)  ماي مانند بحث كنونيخصوصاً در مسائل (خي كه تارميفراموش نكن. ستي نخياز مسلمات تار

 پرسش ني است به اي كاف.آلود است  تناقضباًي تقري عبارت»يخيمسلمات تار« ندارد و عبارت يتيقطع
 ي حتنكهي مذكور را اثبات كند؟ دوم اي مدعاتي صحت و قطعتواند ي مي محكملي كه كدام دلميشينديب

 و ي جزئاري رخ داده، بسيفي كه اگر هم تحرستي نني آن لزوماً اياگر مقدمه دوم درست باشد، معنا
 احتمال كه ممكن ني اباآن مقدمه ). طلبد ي مستقل ملي دليي مدعانيچن( بوده است تياهم اندك و كم

  . در قرآن رخ داده باشد، سازگار استي فراوان و موثرفاتي تحرجيتدر  و بهخياست در طول تار
تنها  انگيزي در مورد قرآن است كه نه  شامل ادعاهاي بزرگ و شگفتلي دلنيمقدمه چهارم ا. 2

در فصل پيشين اين . اند دها مناقشة جديتنهايي محل ص هيچكدام قابل اثبات نيستند، بلكه هر يك به
 حتي اگر ماا. هاي ديگري خواهد آمد هايي از اين مناقشات آمد و در فصل بعدي نيز نمونه كتاب، نمونه

اين مناقشات را هم ناديده بگيريم، باز بايد براي اثبات مدعيات مطرح شده در مقدمه چهارم اين دليل، 
 چيه) به عنوان مثال( اثبات كرده است كه ي محكم و قاطعلي دلكدام. مياوريداليلي محكم و قاطع ب

 مخالفان و منتقدان در برابر اوالً در آن راه ندارد؟ ي تناقضچي هاي در قرآن وجود ندارد و يسخن باطل
 چي همي قرآن نتواني با بررسمي فرض كناًي ثاندهند، ي مدعا صدها اشكال و تناقض در قرآن را نشان منيا

 گرفت كه قرآن واقعاً جهي نتتوان ي منطقاً متي وضعني از اايآ. ميابي در آن بيزيآم  تناقضايسخن باطل 
چرا كه اصوالً .  استي خطا و تناقض است؟ پاسخ بوضوح منفگونه از هريعار) االمر و در مقام نفس(

 را يناقض هر خطا و تمي تا با محك قرار دادن آن بتوانستي در چنگال ذهن و فاهمه ما نقتيهمه حق
 بودن، در زالخطاي جاني نقص علم و دانش و قوه عقل و همچنليممكن است ما به دل. ميكشف كن

بنا ( قرآن ي ما در بررسنكهيپس صرف ا. مي خطاها و تناقضات نشواز ياري خود متوجه بسيها يبررس
 كه قرآن كند ينم منطقاً اثبات م،يا افتهي ني خطا و تناقضچيه) زيآم  و مسامحهنانهيب  خوشيبه فرض

  . استي از هر خطا و تناقضي عارنفسه يف
كند، باز هم مصون ماندن  حتي اگر فرض كنيم كه همه اوصاف مذكور درباره قرآن كنوني صدق مي. 3

  : استدالل افزوده شودني به اگريشود، مگر اينكه دو مقدمه د آن از تحريف اثبات نمي
 ني همي كتاب درآمد، داراكي شد و به صورت ني و تدويآور  كه جمعيقرآن در همان زمان)    اول

  .اوصاف بود
 آن شود، ي در معانريي كه باعث تغي آن در حدفي باشد، تحري اوصافني چني داراياگر كتاب)    دوم

  ). از مقدمه پنجميگري دريتعب (برد ي منياوصاف مذكور را از ب
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  شود؟      اين دو مقدمه چگونه اثبات مي
  هاي قرآن بيني برانگيز در مورد پيش  تأملاي نكته
هايي در اين كتاب اشاره  بيني  از عالمان اسالم براي نشان دادن آسماني بودن قرآن، به پيشاي عده
آنگاه از اين مطلب اعجاز قرآن و  اند،  در آينده درست از آب درآمده) به زعم خودشان( كه كنند يم

 را تا حد ها ستداللدم وثاقت تاريخي متن قرآن ارزش اين ااما ع. گيرند آسماني بودن آن را نتيجه مي
  :خوب است در اينجا به چند نمونه اشاره كنم. آورد ترين سخنان پايين مي عوامانه
اعجاز قرآن در مورد ... آينده خبرهايي را از پيش گفته است ) حوادث(نسبت به ...  كريم قرآن

] ز اين كتاب در مورد خبرهاي غيبي مربوط به گذشتهاز اعجا[خبرهاي غيبي مربوط به آينده بيشتر 
 نمونه دبه چن. قابل توجه است؛ به ويژه هنگامي كه همه آنچه خبر داده شده، عيناً به وقوع پيوست

  :كنيم اشاره مي
  خبر پيروزي روميان بر ايرانيان) الف

  في ادني االرض و هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين؛*  الرومغلبت
ترين سرزمين، ولي بعد از شكستشان، در ظرف چند سالي به زودي  در نزديك.  شكست خوردندانرومي

  .پيروز خواهند گرديد
  . كه قرآن خبر داده بود، ارتش روم در فاصله كمتر از ده سال بر ايران غلبه يافت و پيروز شدگونه همان
  خبر پيروزي مسلمانان در جنگ بدر) ب
  :سيهزم الجمع ويولون الدبر*  منتصرعي يقولون نحن جمام
در » نحن ننتصر اليوم من محمد و اصحابه«: گفت دهد كه مي  خبر از گفتار ابوجهل در جنگ بدر ميآيه

  .حالي كه خداوند مسلمين را طبق همين وعده پيروز نمود
د يك دهد در حالي كه عدد آنان در حدو  آيه هفتم سوره بدر نيز خدا به مسلمانان وعده پيروزي ميدر

  .گردد سوم مشركان و تجهيزات آنان به مراتب كمتر از كفار است و اين وعده محقق مي
  وعده بازگشت پيروزمندانه به مكه) ج
   الذي فرض عليك القرآن لرادك الي معاد؛ان

  .گرداند گاه باز مي  كسي كه اين قرآن را بر تو فرض كرد يقيناً تو را به سوي وعدههمان
  .گردد جا مي مكه است كه پيامبر پيروزمندانه وارد آن» معاد«اند كه مراد از   عقيده مفسران بر ايناكثر
  وعده حفاظت از قرآن) د
  . نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظونانا
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  .بر خالف كتب آسماني گذشته، قرآن بي هيچ افزايش و نقصاني ازگزند حوادث مصون مانده است... 
  اديان پيروزي دين اسالم بر ديگر )  ه

   ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و لوكره المشركونهوالذي
 كسي است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست فرستاد تا آن را بر هر چه دين است پيروز او

  .گرداند؛ هر چند مشركان خوش نداشته باشند
 آن امروز از هر زمان ديگر بيشتر قابل درك  آيه سه بار در قرآن تكرار گرديده است و اعجاز غيبياين
ترين آيين  ترين دين و الهام بخش اسالم به اعتراف دوست و دشمن به عنوان برترين مكتب، زنده. است

  )377-375همان، ص.(به ميدان آمده و به سرعت در حال گسترش و نفوذ به دنياهاي جديد است
با اين اشكال مواجه هستند كه مدعياتي سراسر ) الف، ب و ج(   سه مورد اول از موارد ذكر شده 

توضيح اينكه وقتي معلوم شد وثاقت تاريخي . اند ظني) همانطور كه پيش از اين گفتم(تاريخي و لذا 
 كه آيا اين نيستشود كه معلوم  قابل اثبات نيست، نتيجه اين مي) اي از آن در مورد هيچ آيه(متن قرآن 

و به (گران  اند يا اينكه بعدها توسط تحريف ث از زبان پيامبر صادر شدهآيات، واقعاً قبل از آن حواد
به عبارت ديگر ابتدا بايد اثبات شود كه آن آيات قبل از آن . اند وارد قرآن شده) سازي قصد معجزه

. اند  آنطور كه در تاريخ آمده، رخ دادهعيناًاند و آن حوادث هم  حوادث واقعاً از زبان پيامبر صادر شده
خصوصا اينكه اين آيات قبل از آن حوادث به (اند و هيچكدام  در حالي كه اين مدعيات همگي تاريخي

بيني واقعاً پس از  از اينها گذشته فرض كنيم اين سه پيش. قابل اثبات قطعي نيستند) اند زبان پيامبر آمده
ي بودن قرآن و نبوت پيامبر اما آيا اين معجزه بودن آن آيات و آسمان. اند ها درست از آب درآمده سال

بيني ساده كه درست از آب در آمده باشند، منطقاً چيزي را  چند پيش! كند؟ هرگز اسالم را اثبات مي
 يهاي عادي از روي تحليل اوضاع و شرايط موجود و يا به طور اتفاق بسياري از انسان. كنند اثبات نمي

  .آيند ر ميكنند كه در آينده درست از آب د  ميهايي بيني پيش
سوال ) موارد چهارم و پنجم(   اما در مورد وعده حفاظت از قرآن و پيروزي دين اسالم بر ديگر اديان 

اند؟ اينكه قرآن دچار هيچ تغيير  ها عملي شده گوييد اين وعده  اين است كه شما از كجا ميانيمن از آقا
 غيرقابل اثبات يدعايا» ون ماندهبي هيچ افزايش و نقصاني از گزند حوادث مص«و تحريفي نشده و 

ترين دين و  اسالم به اعتراف دوست و دشمن به عنوان برترين مكتب، زنده«همچنين اينكه . است
ادعايي خطابي و ژورناليستي است و معلوم نيست كه تا چه » ...ترين آيين به ميدان آمده و  بخش الهام

 يك ميليارد و نيم، مسيحيان دو هان مسلمانان جامروزه جمعيت كل. حد با واقعيت مطابقت داشته باشد
از طرف ديگر جوامع اسالمي در بدترين شرايط . ميليارد و نيم و بودائيان نيز حدود سه ميليارد است
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جامعه (برند و به لحاظ علمي و صنعتي به شدت وابسته به غرب  اقتصادي و فرهنگي به سر مي
 درست از آب درآمده و اسالم بر بيني پيش گفت كه آن توان چگونه مي. هستند) مسيحيان و يهوديان

همه اديان ديگر غلبه پيدا كرده است؟ بلي اسالم به نوبه خود در حال گسترش است، اما به همان نسبت 
  .اند دين مسيحيت و آيين بودا در جهان رو به گسترش) و شايد خيلي بيشتر از آن(
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  )یبرھان دفع خطر احتمال( پاسكال یبند شرط
  
وار، رسالت پيامبران الهي و زندگي پس    سنت اديان ابراهيمي اعتقاد به وجود خداي متشخص انساندر

اند تا با  پيروان اين اديان در طول تاريخ همواره تالش كرده. شود از مرگ ركن اصلي ايمان شمرده مي
ملحدان و  (خالفانهاي ديني را اثبات و حجت را بر م اين آموزه) صدق(اقامه داليل عقلي، حقانيت 

هاي مومنان خالي از اشكال  معتقدند كه اوالً استدالل) درست يا غلط(اما مخالفان . تمام كنند) شكاكان
. دهند شدت مورد ترديد قرار مي ها را به نيست و ثانياً داليل، شواهد و قرايني وجود دارند كه اين آموزه

در . شود  پيامبران و زندگي پس از مرگ ميسالتامر مانع ايمان آوردن آنها به وجود خدا و رهمين 
چنين فضايي متكلمان و فيلسوفان ديني براي اثبات برتري عقالني موضع خود در مقايسه با موضع 

. نام داردبندي پاسكال يا برهان دفع خطر احتمالي  اند كه شرط بر متوسل شده منكران معاد به راهي ميان
  :استشكل ساده اين برهان به قرار زير 

 ني و براهلي با دالتوان يرا نم)  اعماليهمراه با پاداش و جزا( پس از مرگ ي زندگميفرض كن) 1
  . بلكه كامالً ممكن استست،ي گفت كه وقوع آن محال نتوان يكم م  اثبات كرد، اما دستيقطع

) نيهر دو نابود شده و بنابرا (نداريردي و غنداريشد، د نداشته باتي پس از مرگ واقعياگر زندگ) 2
  :يول. اند  ضرر نكردهكدام چيه
 خود ي همه هستنيد ي را برده و فرد بي بازنداري داشته باشد، فرد دتي پس از مرگ واقعياگر زندگ) 3

 اما شود، ي مي الهيها ها و پاداش  و تا ابد غرق در نعمترود ي به بهشت منداري ديعني. را باخته است
  .شود ي مي و دچار عذاب دردناك الهرود يمنكر معاد به جهنم م

  ).يقاعده دفع خطر احتمال( دفع كرد دي را باي خطر احتمالديگو يعقل به ما م)  4
 ي ولم،ي پس از مرگ نداري در اثبات زندگي محكم و قاطعلي است كه هرچند دلنيحكم عقل ا: جهينت
 كه _ ي تا در صورت وقوع معاد دچار عذاب دردناك الهمي باشنداري و دميار بنا را بر وجود آن بگذديبا

  .مي نگرد_ هم باشد يممكن است ابد
 پرسش به ما كمك ني پاسخ اافتني ي برادي شاري است؟ نكات زيرفتني آن پذجهي استدالل و نتني اايآ

  :كنند
ل قبول است كه ابتدا امكان وجود  قابيهنگام)  امكان وقوع معاداياحتمال ( استدالل ني اول امقدمه
چراكه اگر . مي باشرفتهي پس از مرگ را پذي ادامه زندگيوار، و سپس امكان ذات  متشخص انسانيخدا
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 پس از انيم زنده شدن آديوار وجود نداشته باشد، اصوالً وقوع معاد به معنا  متشخص انسانيخدا
 اگر نيهمچن. شود ي ميموضوعاً منتف)  خداي از سويياي اعمال دني پاداش و جزاافتي دريبرا(مرگ 

 از احتمال توان ينم)   احتمالني بر اهيبه صرف تك( شود، بازهم رفتهي پذزي نيي خدانياحتمال وجود چن
 ديتوجه داشته باش. مي باشكرده اثبات شي معاد را از پي امكان ذاتنكهي معاد سخن گفت، مگر ا"وقوع"

 قادر به انجام امور محال ي الهلسوفانيباشد، به اعتراف خود ف قادر مطلق ي فرضي اگر خدايكه حت
 اعتقاد به قدرت مطلق خدا ي محال باشد، حتي فلسفيلي اگر وقوع معاد بنا به دالنيبنابرا. نخواهد بود

طور خالصه ابتدا  پس به. كند) موجه (هي را توج"اد احتمال وقوع معاي امكان " ي مدعاتواند يهم نم
آن هم ( زنده شدن مردگان نيوار و همچن  متشخص انسانيشان داده شود كه وجود خداكم ن  دستديبا

 كه در _ ي متعددلي ملحد بنا به داللسوفاني از فيا اما عده. ستيمحال ن)  شدن جسددهيپس از پوس
 وجود داشته باشد، تواند يوار نم  متشخص انساني كه اصوالً خداد معتقدن_ ستي مجال ذكر آنها ننجايا

اند كه نتيجه آنها وجود خداي غيرمتشخص   اقامه كردهييها  استداللزي ني الهلسوفاني از فياريو بس
وار و به تبع آن وقوع  ها درست و معتبر باشند، وجود خداي متشخص انسان است و اگر اين استدالل

اند كه نتيجه آنها  هايي اقامه كرده همچنين بسياري از فيلسوفان ملحد استدالل. شود معاد نيز منتفي مي
پس براي تثبيت مقدمه اول اين . است) با حفظ شخصيت و حافظه(ناممكن بودن زندگي پس از مرگ 

 يهاي ها پاسخ در گام اول بايد به تمام اين استدالل. نمايد برهان، برداشتن دو گام مقدماتي ضروري مي
شان داده شود كه وقوع معاد محال كننده داده شود و در گام بعدي با داليلي مستقل ن محكم و قانع

اند؟ تحقيق در اين موضوع را بر عهده  آيا فيلسوفان الهي اين دو گام را با موفقيت برداشته. نيست
  .گذارم خواننده انديشمند مي

به عنوان مثال .  و كذب مقدمه دوم بستگي به نوع ديني دارد كه شخص ديندار پيرو آن استصدق
اما يهوديت و اسالم داراي . ارد و دينداري يك فرد مسيحي بسيار آسان استمسيحيت تقريباً شريعت ند

 بحث از وردبنابراين اگر استدالل م. اند كننده هاي بسيار پرحجم، سخت و محدودكننده و محروم شريعت
اقامه شود، مقدمه دوم آن تقريباً صادق است، چراكه ) براي دعوت به مسيحيت(سوي يك مسيحي 

مسيحي به لحاظ آزاد بودن از قيد و بندهاي ديني و مذهبي تفاوت چنداني با زندگي زندگي يك فرد 
ضرر ) نيابه خاطر مسيحي بودنش در د(يك فرد ملحد ندارد و اگر معادي رخ ندهد، فرد مسيحي 

اما در مورد يك يهودي يا مسلمان مومن و مقيد چطور؟ در اين فرض، مقدمه دوم . زيادي نكرده است
هاي  ب است، چراكه در صورت عدم وقوع معاد، مسلماني كه عمري را به اميد پاداشآشكارا كاذ

هاي  ها و انجام عبادات و مناسك ديني گذرانده و رنج ها و محروميت اخروي در انواع محدوديت
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هاي بسياري را از دست داده، قطعاً عمر خود را ضايع كرده و  زيادي را در اين راه متحمل شده و شادي
در اين مقدمه گمان رفته است كه فرق ديندار و غيرديندار فقط در اعتقاد . را به شدت باخته استبازي 

 نحوه زندگي فرد ديندار هيچ چنديا عدم اعتقاد به معاد است و صرف اعتقاد به زندگي پس از مرگ، هر
ه عقل اين مدعا تواند باعث سعادت آخرت شود؛ در حالي كه ن تفاوتي با غيردينداران نداشته باشد، مي

  .بنابراين مقدمه دوم اين استدالل نيز ناتمام است. كند و نه هيچكدام از اديان را تاييد مي
توان گفت؟ در صورت وقوع معاد آيا واقعاً فرد ديندار بازي را برده و به   درباره مقدمه سوم چه مياما

شود؟  ار عذاب دردناك الهي ميآيد و فرد ملحد يا شكاك بازي را باخته و دچ سعادت ابدي نايل مي
  :براي رسيدن به پاسخ اين پرسش، دو حالت زير را در نظر بگيريد

فرض كنيم وجود خدا هنوز اثبات نشده و اين استدالل فقط متكي به احتمال وجود خدا است، ) الف
 اكنون .بنابراين در اين فرض ما فقط با يك خداي احتمالي روبرو هستيم كه از اوصافش خبري نداريم

 اطمينان باتوانيم  پرسش اين است كه وقتي اوصاف اين خداي احتمالي براي ما معلوم نيست، چگونه مي
و قاطعيت تمام بگوييم كه در آخرت، چه كسي برنده و چه كسي بازنده است؟ به عنوان مثال، اگر خدا 

گويند،  مي) ميان مسلماناندر (موجودي شرير و ناعادل و نامهربان باشد، و يا خدايي باشد كه اشاعره 
 اينكه بتوان با قاطعيت گفت يرود؟ برا چه تضميني وجود دارد كه مومن به بهشت و كافر به جهنم مي

كه در صورت وجود زندگي پس از مرگ و وقوع رستاخيز، چه كسي برنده و چه كسي بازنده خواهد 
 كه خدا عالوه بر متشخص و بايد اثبات كرد) به عنوان يك شرط الزم و نه كافي(كم  شد، دست

  . عادل و مهربان هم هستووار بودن، قادر مطلق، عالم مطلق، خيرخواه مطلق و لذا حكيم  انسان
دهيم كه قادر مطلق، عالم مطلق،  واري قرار مي اكنون فرض را بر وجود خداي متشخص انسان) ب

توانيم با قاطعيت بگوييم كه  الت ميآيا در اين ح. خيرخواه مطلق و بنابراين حكيم، عادل و مهربان است
بازد و به   را مييرود، اما فرد ملحد باز شود و به بهشت مي در صورت وقوع معاد، فرد ديندار برنده مي

هايي است كه بدون اثبات قطعي آنها به  فرض  پاسخ مثبت به اين پرسش مبتني بر پيشافتد؟ يجهنم م
كنيم اقامه كننده استدالل مورد بحث يك مسلمان است؛ در فرض . توان چنين ادعايي كرد هيچ وجه نمي

 ي كه خداوند در طول تاريخ با افرادنداين صورت او ابتدا بايد با داليلي محكم و خدشه ناپذير اثبات ك
سپس . است سخن گفته و آنها را مامور هدايت ديگران به سوي سعادت اخروي كرده) پيامبران(خاص 

بوده و تعاليمي را به عنوان وحي دريافت ) پيامبران(ر اسالم هم يكي از آن افراد بايد اثبات كند كه پيامب
 كردن به آنها شرط الزم رسيدن به سعادت اخروي است و در ملو به مردم زمان خود ابالغ نموده كه ع

اً  بدون هيچ تغيير و كم و كاستي، عين_ كه مبناي دينداري اوست _آخر بايد نشان دهد كه قرآن كنوني 
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همان آيات الهي است كه هزار و چهارصد سال پيش بر پيامبر اسالم وحي شده و اكنون صحيح و سالم 
هرگز ) ها فرض شي مقدمات و پني بدون اثبات ايعني(به دست ما رسيده است؛ در غيراينصورت 

آيا چنين مقدمات و . زندتواند با قاطعيت و اطمينان دم از پيروزي و سعادت خودش در آخرت ب نمي
ناپذيري به نفع آنها اقامه شده است؟  هايي واقعاً قابل اثباتند؟ آيا عمالً داليل محكم و خدشه فرض پيش

كه مبنايش (بندي پاسكال   داليل و براهيني واقعاً اقامه شده باشند، ديگر چه نيازي به شرطنو اگر چني
عاي برنده شدن قطعي مدعي ديندار در آخرت، مدعايي بينيم كه مد وجود دارد؟ مي) فقط احتمال است

  1.دليل و غيرقابل قبول است بي
توان گفت؟ آيا چنين كسي حتماً   مورد چه مينيدر ا!  سراغ سرنوشت فرد ملحد و منكر معادميبرو

 معلوم ي استدالل پاسخ قطعني ايها فرض شيرود؟ باز هم با توجه به پ بازي را باخته و به جهنم مي
 ي اوصافهمان يعني (مي اما اگر خدا را داراي اوصافي چون عادل و حكيم و عادل و مهربان بدانت،سين

 پرسش قطعاً منفي خواهد بود، مگر ني، پاسخ ا)دهند ي مانند اسالم به خدا نسبت ميمي ابراهانيكه اد
ت اديان الهي و اينكه فرض كنيم شواهد و قرائن آشكار و غيرقابل انكاري مبني بر وجود خدا و حقاني

ها   در اثبات اين آموزهناپذيري هوقوع معاد وجود داشته و دينداران نيز داليل و براهين قطعي و خدش
فهميده و لذا به حقانيت دين پي برده ولي به  ديده و مي اند و فرد ملحد هم همه اينها را مي اقامه كرده

ت چشم خود را به سوي واقعيت بسته و پا خاطر هواي نفس و دنيا پرستي و يا از روي دشمني و لجاج
 ممكن است خداي عالم و حكيم و عادل و مهربان وربر روي حقيقت آشكار گذاشته است؛ وگرنه چط

هاي ديني نيافته است، به  اي در اثبات آموزه كننده كسي را كه صادقانه دنبال حقيقت بوده ولي دليل قانع
به ويژه اگر فرض كنيم كه اين شخص هرچند ديندار ( كند ها مجازات خاطر عدم اعتقاد به اين آموزه

كرده و اهل خير و نيكي بوده   عقل و اخالق و وجدان بشري عمل ميينبوده ولي همواره به مقتضا
  ؟)است
  : سه نكته مهم قابل تامل استزين) قاعده دفع خطر احتمالي( باره مقدمه چهارم اين استدالل در
 ": شود كه احتمالي و نحوه استفاده از آن در اين استدالل معموالً گفته ميدر توضيح قاعده دفع خطر . 1

اگر شما در حال پيمودن مسيري به سوي مقصدي باشيد و بعد شخصي ناشناس ولي ظاهرالصالح به 

                                            
 عقل يكه به مقتضا (نداري دفرد  از احتمال بازنده شدنتواني مي كامال معقول و منطقي و به نحوي استدالل به راحتنيثبات نشوند، در هم اشفرضهاي اگر آن پ1
كس سخن گفت ونتيجه اي ع)كه به مقتضاي عقل عمل كرده (و برنده شدن فرد ملحد) رفتهي پذلي را بدون دلني عمل نكرده و دي همان حجت و رسول باطنيعني

 ! ! گرفت
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اي در كمين نشسته  شما برخورد كند و بگويد از اين مسير نرويد چراكه اندكي جلوتر شير نر درنده
كنيد و از مسيري  كه به صدق سخن او قطع و يقين نداريد، ولي به حكم عقل احتياط مياست، شما با آن

اند كه  حال يكصد و بيست و چهار هزار نبي صادق به شما خبر داده. دهيد ديگر به سفر خود ادامه مي
صدها  اينجا نبايد به اين سخن درآيا . رسند شويد و به حساب اعمالتان مي پس از مرگ دوباره زنده مي

  : اين سخن سه اشكال عمده دارد"برابر بيشتر از مثال مذكور اهميت بدهيد و مطابق احتياط عمل كنيد؟
آيا اين آمار مستندي تاريخي و . معلوم نيست عدد يكصد و بيست و چهار هزار از كجا آمده است) الف

كوك و نامعتبر است؟ دارد، يا اينكه فقط مضمون چند حديث مش) به ويژه براي يك ملحد(مورد قبول 
 كجا معلوم زبر فرض كه يكصد و بيست و چهار هزار نفر در طول تاريخ ادعاي پيامبري كرده باشند، ا

 تعاليم  اند؟ آيا مجموعه شده است كه همه آنها بدون استثنا ادعاي وجود زندگي پس از مرگ را كرده
  اي مستند و معتبر وجود دارد؟ گونه همه آنها به

 و صادق بودن مدعيان نبوت چگونه اثبات شده است؟ اصوالً اگر مخاطب اين استدالل نبي بودن) ب
و با اين فرض كه همه انبيا خبر از وجود ( بودن فالن مدعي نبوت باور داشته باشد، "نبي صادق"به 

  پيدا كندنيديگر در مورد وقوع معاد شكي نخواهد داشت تا نياز به برها) اند زندگي پس از مرگ داده
ملحدان و ( خصم يها فرض شي و پي استدالل، مباننيدر ا!! كه مبنايش احتمال وقوع معاد است

  . مصادره به مطلوب آشكاركي جز ستي نيزي چنيدر نظر گرفته نشده و ا) شكاكان
قياس بين خبر دادن يك انسان معمولي از وجود يك شير درنده در سر راه مسافر با خبر دادن از ) ج

كه نه صادق بودنش براي مخاطب اثبات شده و نه (س از مرگ توسط يك مدعي نبوت وجود زندگي پ
 هچراكه خبر يك انسان معمولي از وجود يك شير در سر را. الفارق است قياسي به شدت مع) نبوتش

 و طبيعي است و هيچ منافاتي با علم و تجربه بشري ندارد، اما خبر دادن از زندگي يخبري كامالً عاد
آورد كه خبرآورنده چگونه از آن سوي مرگ خبر آورده است؟  رگ اين پرسش را بوجود ميپس از م

 چگونه وميدر مورد اولي اگر باورمان نشود، راه براي تحقيق وجود دارد، اما در مورد صدق خبر د
گويد مواظب باش و يا مسيرت را كمي عوض كن، اما دومي از  توان تحقيق كرد؟ اولي فقط به ما مي مي
! ها و اوامر و نواهي او قرار دهيم مان را در مسير آموزه خواهد همه زندگي و هستي و نيستي ا ميم

   . استيمودني ناپيا  دو فاصلهني اتي ماهني بنيبنابرا
كرد، اما اگر فرض كنيم خدايي كه قرار است در ) يا رفع(اي دفع  بلي، خطر احتمالي را بايد به گونه. 2

دگان خود برسد، عالم و عادل و حكيم و مهربان است، فرد ملحدي كه واقعاً به روز قيامت به حساب بن
 داليل مومنان را الًكند كه او گردد و فقط به اين خاطر خدا و معاد را انكار مي دنبال حقيقت مي
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س كننده نيافته و ثانياً داليلي هم در نامحتمل بودن وجود خدا و وقوع معاد دارد، به هيچ وجه احسا قانع
اگر وجود (داند خداي عالم و عادل و حكيم و مهربان  چراكه مي! كند تا به فكر دفع آن باشد خطر نمي

كند كه  فقط كسي را مجازات مي)  برسدرتداشته باشد و بخواهد به حساب اعمال بندگانش در آخ
 خاطر هواي ولي به) ها برايش به طور قطع معلوم شده يعني حقيقت اين آموزه(حجت بر او تمام شده 

نفس و دنياپرستي عالمانه و عامدانه چشم خود را بسته و پا بر روي حقيقت گذاشته است، نه كسي را 
  .دچار خطا و اشتباه شده و حقيقت را نيافته است)  فرضبهبنا (كه صادقانه به دنبال حقيقت بوده ولي 

كند؛ اما  حساس خطر مياكنون فرض كنيم فرد ملحد به خاطر احتمال مجازات شدن در آخرت ا. 3
تواند اين خطر را از خود دفع كند و مطمئن شود كه در روز  پرسش مهم اين است كه او چگونه مي

 شت،قيامت به قهر الهي گرفتار نخواهد شد؟ در استدالل مورد بحث از مقدماتي كه شرح و نقد آنها گذ
 اين نتيجه منطقًا هيچ ربطي به آن . بود"ديندار"نتيجه گرفته شده است كه براي دفع اين خطر بايد 

تواند  شود كه پيروي از كدام دين مي مقدمات ندارد، اما اگر از اين نكته بگذريم، اين پرسش مطرح مي
توان هيچ ديني   نميهمبه ما اطمينان دهد كه در آخرت رستگار خواهيم شد؟ در پاسخ به اين پرسش م

) بندي پاسكال شرط(ري و مبناي استدالل مورد بحث را به طور خاص پيشنهاد كرد؛ چراكه زمينه فك
يعني وجود خدا، رسالت پيامبران و زندگي پس از (هاي ديني به معناي عام  نامعلوم بودن صدق آموزه

شود كه نه تنها حقانيت   ميامهفرض اق است؛ به عبارت ديگر استدالل مورد بحث با اين پيش) مرگ
لكه حتي مباني انديشه ديني به طور عام هم مورد ترديد واقع هيچ ديني به طور خاص اثبات نشده، ب

خواهيم با تكيه بر احتمال وجود خدا و زندگي پس از مرگ و  است، و در چنين فضايي فقط مي گرديده
 بكنيم؛ وگرنه اگر فرض ما اين باشد كه تماليمجازات شدن در قيامت، فكري براي فرار از اين خطر اح

بندي پاسكال كامالً لغو و  اثبات شده است، طرح برهان شرط) ا همه اديانو ي(حقانيت ديني خاص 
كم به  ممكن است بگوييد كه براي دفع خطر بايد دست. بيهوده و به يك معنا مضحك خواهد بود

اما اوالً اين توصيه نيز . عمل كرد)  و اسالممسيحيتآيين زرتشت، يهوديت، (مشتركات اديان چهارگانه 
تك اين اديان  هاي تك برد كه در باال آمد، ثانياً اين توصيه بر خالف آموزه  رنج مياز همان مشكلي

  !است و ثالثاً اعمال و عباداتي كه در همه اين اديان مشترك هستند، كدامند؟
  .شود كه برهان دفع خطر احتمالي نه صحيح است و نه معتبر  توجه به نكاتي كه آمد معلوم ميبا
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