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  مقدمه    
يد وجود خدايي هاي آسماني موجود، ابتدا با     پيروان اديان الهي براي توجيه باور خود به كتاب

يعني هم (وار را كه عالم مطلق، قادر مطلق و خيرخواه مطلق است، اثبات كنند  متشخص و انسان
پس از اين مرحله بايد اثبات ). وجود خدا و هم متصف بودن او به اوصاف مذكور بايد اثبات شود

يامبر خوانده كه در عرف دينداران نبي يا پ( كنند كه اين خدا در طول تاريخ با افرادي خاص
 مور هدايت ديگران نموده استأسخن گفته و تعاليمي را به آنها وحي كرده و آنان را م) شوند مي
شناسند و به او ايمان  سپس بايد اثبات كنند كه فردي كه آنها او را به عنوان پيامبر مي). اصل نبوت(

چه به عنوان سخن خدا به مردم و آن) نه مدعي دروغين نبوت( پيامبري الهي بوده اند، واقعاً آورده
ها و توهمات شخصي و يا القائات   وحي الهي و سخن خدا بوده است نه انديشهعرضه كرده، واقعاً

 كه بنا به _پس از آن بايد با ارائه شواهد و قرائن محكم نشان دهند كه متن كتاب مقدسشان . شيطاني
اً و بدون هيچ تغيير و تحريفي به دست ما  دقيق_مدعاي آنها از طرف خدا به پيامبرشان نازل شده 

بدون پيمودن اين چند گام اساسي و . شود رسيده است و در نتيجه عين كالم خدا محسوب مي
شناختي قائل شد و لذا  توان براي محتواي اين متون حجيت و ارزش و اعتبار معرفت مقدماتي نمي

 ، هستي و راه رسيدن به سعادت و كمالرجوع به آنها به انگيزه كشف و فهم حقايقي دربارة جهان
  .نمايد نامعقول و غيرمنطقي مي

گويم  ها هيچ مطلب صحيح و يا خوبي وجود ندارد، مي  منظور من البته اين نيست كه در اين كتاب
الف ب است، چون در فالن كتاب آسماني گفته شده «توان گفت كه  بدون اثبات آن مقدمات نمي

پذيريم،  هاي علمي و عقلي تأييد شود، آن را مي ف ب است، اگر با روشگزارة ال. »كه الف ب است
كنيم و اگر دليلي در رد آن  در غير اين صورت اگر دليلي در رد آن داشته باشيم، آن را انكار مي

اما به هر حال صرف اينكه اين گزاره . گيريم  مي)ال ادري(طرفانه   بينداشته باشيم، در برابرش موضع
شود كه ما صدق آن گزاره را تأييد كنيم،  در قرآن آمده است، به تنهايي باعث نمي) مثالبه عنوان (

وجود يك خداي عالم و قادر و خيرخواه، و اينكه آيات قرآن عين كالم (مگر اينكه مقدمات فوق 
  .را از پيش اثبات كرده باشيم) آن خداست
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گيرم و بحث خودم را از  ا مفروض مي    من در اين كتاب وجود خداي عالم و قادر و خيرخواه ر
طور  هاي دور با افرادي خاص به عموم دينداران معتقدند كه خداوند در گذشته. كنم نبوت آغاز مي

هاي ديگر كرده  مستقيم و يا به واسطه فرشتگان سخن گفته و آنها را مأمور هدايت و راهنمايي انسان
اند، در  ان رسالتشان از طريق وحي دريافت كردهمجموع تعاليم اين پيامبران كه در طول دور. است
) به عنوان مثال و بنا به ادعاي مسلمانان(قرآن . آوري شده و بدست ما رسيده است هايي جمع كتاب

  . سال بر محمد نازل شده است23مجموعة آياتي است كه در طول 
پس از . بوت محمد را اثبات كنندناپذير، ن  بنابراين متكلمان مسلمان ابتدا بايد با داليلي محكم و خدشه

راه اول اين است كه وثاقت : اين مرحله براي اثبات آسماني بودن قرآن كنوني دو راه وجود دارد
تاريخي متن آن را اثبات كنند، يعني با داليل و شواهدي محكم نشان دهند كه قرآن كنوني دقيقاً و 

راه دوم اين است كه .  وحي شده استبدون هيچ تغيير و تحريفي همان قرآني است كه به محمد
راه اول . ويژگي و خصوصيتي را در قرآن نشان دهند كه منطقاً حاكي از آسماني بودن آن باشد

هاي تاريخي به  اي قطعي منتهي شود، زيرا تاريخ علمي ظني است، يعني گزاره تواند به نتيجه نمي
  .اي قطعي و يقيني قابل اثبات نيستند گونه

اي را تصور كرد كه وجود آن در  توان ويژگي ز با اين مشكل مواجه است كه اصوالً نمي راه دوم ني
هاي  اما به هر حال متكلمان مسلمان تالش. يك كتاب، نشان دهندة آسماني بودن آن كتاب باشد
  .   اند زيادي در اثبات نبوت محمد و آسماني بودن قرآن كرده

 ادلة متكلمان مسلمان در )در بخش دوم (ناي عام و سپسمن در اين كتاب ابتدا آموزة نبوت در مع
با ) در بخش سوم كتاب (پس از آن. ام اثبات نبوت محمد و آسماني بودن قرآن را مورد نقد قرار داده

هاي  آوري و تدوين قرآن را نقل كرده و با طرح پرسش استناد به منابع تاريخي مسلمانان ماجراي جمع
 با نقد و بررسي )در بخش چهارم(سپس . ام ت تاريخي متن قرآن افكندههايي در وثاق متعدد ترديد

بنابراين حتي اگر وثاقت تاريخي قرآن . ام ، وحياني بودن آن را به چالش كشيدهمحتواي قرآن كنوني
 و بدون هيچ تغيير و تحريفي يعني معلوم شود كه محتواي قرآن كنوني واقعاً( به نحوي اثبات شود
، اين خود )و جمالتي است كه محمد به عنوان وحي الهي به مردم عرضه كردعين همان كلمات 

خوانندة انديشمند در هنگام مطالعه .   آيد نبوت محمد از آب در ميتضعيف ادعاي دليلي تازه در 
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هاي رايج در ميان مسلمانان را  شود كه مباني انديشه هاي متعددي مواجه مي كتاب حاضر با پرسش
ها انگيزة جستجو براي يافتن حقيقت را در  اگر توانسته باشم با طرح اين پرسش. اند هدف گرفته

  .ام ام رسيده خواننده ايجاد كنم، به هدف اصلي
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  مباني نظري نبوت
مطابق اين .  الهي استنبوت در مفهوم عام خود، يكي از اصول بنيادين و مشترك همه اديان

هدايت و راهنمايي مردم به هايي سخن گفته و آنها را مأمور  با انساناصل، خداوند در طول تاريخ 
بعضي از اين پيامبران صاحب كتاب و شريعت . كرده استسوي كمال معنوي و سعادت حقيقي 

در اين تعريف كلي . ه داشتنداند و بعضي ديگر فقط وظيفه تبليغ تعاليم پيامبران پيشين را به عهد بوده
نظر دارند، اختالفي اگر هست در مصاديق اين اصل كلي  از نبوت، پيروان همه اديان ابراهيمي اتفاق

مسيحيان به . به عنوان مثال يهوديان معتقدند كه عيسي و محمد فرستادگان واقعي خدا نيستند. است
پذيرند و آسماني بودن  امبر حقيقي نمي ولي محمد را به عنوان يك پي،نبوت موسي اعتقاد دارند

. در اين ميان مسلمانان معتقدند محمد آخرين و بزرگترين پيامبر الهي است. كنند قرآن را انكار مي
بديهي است كه پيش از پرداختن به اين اختالفات، بايد به يك پرسش بنيادين پاسخ داد و آن اينكه 

وجود دارد؟ ) و صرفنظر از مصاديق آن( مفهوم كلي آيا دليل محكم و قاطعي براي اثبات نبوت در

 با توان به اعتقاد آنها مي. كنند بحث را از ضرورت نبوت آغاز مي)  شيعهًخصوصا(متفكران اسالمي 

داليل عقلي و پيشيني نشان داد كه ارسال رسل بر خداوند واجب است و لذا محال است كه پيامبراني 
خبري از رسوالن ) بنا به فرض( حتي اگر در شرايطي باشيم كه به عبارت ديگر. مبعوث نشده باشند

هاي عقلي صرف به اين نتيجه برسيم كه خداوند حتماً  توانيم با تجزيه و تحليل الهي نداشته باشيم، مي
پيامبراني را تا كنون فرستاده است، و وظيفه ما فقط شناخت پيامبران حقيقي و استفاده از تعاليم 

نمونه از ادله ضرورت نبوت را چهار من در اينجا . كمال و سعادت است رسيدن به وحياني آنها براي
 :مورد نقد و بررسي قرار ميدهم

       
  )حكمت الهي(دليل اول 

 انسان در شناخت راه كمال و علم و دانش بشري و عدم كفايت عقلاين دليل بر مبناي نقصان    
  :سعادت اقامه شده است

  . را براي تكامل اختياري آفريده است خداي متعال انسان.الف
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 تكامل اختياري درگرو شناخت صحيح راجع به سعادت و شقاوت دنيا و .ب
  .آخرت است

  .كند  عقل انسان براي چنين شناختي كفايت نمي.ج
 اين مقدمات اين است كه حكمت خداي متعال اقتضاء دارد كه براي اينكه  نتيجه
در اختيار انسان قرار ) وحي( خدا راه ديگري رض از خلقت انسان پيش نيايد،غ نقض

  1.دهد تا از آن راه پي به سعادت دنيا و آخرت ببرد و بتواند كمال اختياري پيدا كند
  : بيندازيماين استداللخوب است نگاهي انتقادي به اكنون     
 آفرينش هر  منطقي حكمت الهي اين است كه از مهالز مقدمه اول اين دليل از كجا آمده است؟. 1   

و (حال چگونه . شماري داشته باشد تواند مصاديق بي  اما اين هدف مي،موجودي هدفي داشته باشد
  اختياري آفريده است؟ تكامل معلوم شده است كه خداي متعال انسان را براي ) با كدام دليل عقلي

فرض اين  پيش.  آمده است»سعادت و شقاوت دنيا و آخرت« دوم اين دليل سخن از  در مقدمه. 2  
  : مهم را بايد در نظر داشت در اين مورد سه نكته.  توانايي عقل در اثبات معاد استمقدمه

 قرار )خصوصاً در عصر حاضر( مورد ترديد بسياري از فيلسوفان و متكلمان فرض  اين پيش.الف   
ه و بررسي نقدهاي گرفته و قضاوت قاطع در مورد آن مستلزم نگاهي نقادانه و موشكافانه به اين ادل

 جهان آخرت و زندگي پس از مرگ به هر حال ابتدا بايد وجود 2مخالفان و دفاعيات موافقان است
آيا  .را با دليل عقلي محكم و قاطع اثبات كرد تا بتوان از آن در مقدمه اين استدالل استفاده كرد

  چنين دليلي تاكنون اقامه شده است؟ 
اما . ت و زندگي پس از مرگ، با دليل عقلي قابل اثبات باشد فرض كنيم وجود جهان آخر.ب    
را اثبات كند و اثبات ) بدون جزئيات آن(تواند وجود معاد  م است كه عقل انسان حداكثر ميمسلّ

 عقل خارج است و   از عهده)يكي در بهشت و ديگري در جهنم(وجود دو نوع زندگي پس از مرگ 
م و اينكه بعضي از انسانها سر از اولي و بعضي ديگر سر از دومي لذا قبل از اثبات وجود بهشت و جهن

  . عقلي ضرورت نبوت سخن از سعادت و شقاوت آخرت زد توان در ادله آورند، نمي درمي
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 عمل  توان فرض كرد كه سعادت و شقاوت آخرت، نتيجه با صرف نظر از نكات فوق، مي. ج   
 حتي اگر با به عبارت ديگر.  و وجدان بشري استكردن و يا عمل نكردن به مقتضاي عقل و فطرت

 وجود زندگي پس از مرگ و پاداش و كيفر اخروي در اثر اعمال دنيوي را دليل عقلي و پيشيني
 سعادتمند و هاي خوب تواند باشد كه انسان نمي چنين دليلي بيش از اين  بتوان اثبات كرد، نتيجه

زيرا . براي اثبات ضرروت بعثت پيامبران كافي نيست لكن اين مقدار. شوند  شقي مي بدهاي انسان
تمام  نا)با فرض صحت( دوم  لذا مقدمه. آيد عقل برمي  شناخت خوب و بد و يا عدل و ظلم از عهده

 عالوه بر عمل بات كنيم كه رسيدن به سعادت آخرت ابتدا بايد اثبراي اثبات ضرورت نبوت. است
 عقل بشر  رايط ديگري هم دارد كه شناخت آنها از عهدهكردن به احكام عقل و اخالق و وجدان، ش

 اين مدعا كاري است كارستان كه تاكنون هيچ فيلسوف يا  عقلي و پيشينياثبات. بيرون است
  . آن برنيامده است دهمتكلمي از عه

در اين مقدمه گفته شده كه عقل . اين استدالل استاصلي  سوم كه ركن  مقدمهاما بپردازيم به. 3
ن توانايي كشف و شناخت راه رسيدن به كمال اختياري و سعادت واقعي را ندارد و بنابراين انسا

خداوند بايد از راه بعثت پيامبران و انزال وحي آسماني اين نقص را جبران كند تا بشر بتواند به 
خوب است عين اين مدعا را از جاي ديگري هم نقل كنيم و سپس به . سعادت و كمال واقعي برسد

  :قد و بررسي آن بپردازيمن
هاي هاي فراوان و آسيبهاي حسي و عقلي به دليل محدوديتشناخت و آگاهي

.  را ندارد]و كمال[ي رفيع سعادت جدي ياراي رساندن و هدايت انسان به قله
گري و حكمت، هادي و بنابراين الزم است كه خداوند بر اساس صفات هدايت

  1.در عين حال همسو با آن براي انسان قرار دهدراهنماي ديگري افزون بر عقل و 

در » كمال«و » سعادت«هاي توان گفت؟ حقيقت اين است كه معناي واژه اين مقدمه چه ميدرباره   
 دقيق و البته با  كليدي بطور واضح ونابراين ابتدا بايد اين دو واژهب. اين مقدمه معلوم و مشخص نيست

لي و پيشيني بودن اول اينكه مقام و جايگاه بحث كنوني، يعني عق: ند مهم تعريف شورعايت دو نكته
هاي پس از آنكه با تعريف واژه.  و مبنا نباشد و دوم آنكه تعريف بدون دليلآن فراموش نشود
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در اينجا هر . رسد مقدمه سوم از ابهام معنايي خارج شد، تازه نوبت به اثبات عقليِ آن ميمذكور
كنيم، بايد با دليل عقلي و پيشيني نشان دهيم كه عقل انسان مي» كمال«و » دتسعا«تعريفي كه براي 

به عبارت ديگر بايد نشان دهيم كه آنچه . تواند راه رسيدن به آن سعادت و كمال را كشف كندنمي
كند براي رسيدن به آن سعادت يا كمال كافي يابد و فطرت و وجدان آدمي به آن حكم ميعقل مي

  :پردازيماز سعادت و كمال ميينداران تعريف داكنون به . ه چيزي بيش از آن نياز داريمنيست و ما ب
). جهانِ پس از مرگ(ات و رستگاري در آخرت جسعادت واقعي يعني ن:  به زعم دينداران)الف   

-مي درست است و مي دوم گفتم، اوالً اين تعريف هنگانقد مقدمه نطور كه پيش از اين دراما هما

 آن _ مورد بحث باشد كه از پيش و به روش عقلي وجود زندگي پس از مرگ  مقدمهد پشتوانهتوان
 اثبات شده باشد، و ثانياً در اينجا باز با اين پرسش مواجه _ هم با كيفيتي كه در اديان الهي آمده است

عقل از «: گويد كه مياين مدعاهستيم كه با فرض پذيرشِ معناي مذكور براي سعادت واقعي، دليل 
با ( چيست؟ عقل آدمي ،عاجز است) رستگاري در آخرت(اقعي كشف راه رسيدن به سعادت و

كند كه عمل به احكام عقل و اخالق و الجمله حكم مي في) فرض اثبات معاد و زندگيِ پس از مرگ
) يها و خطاهاي غيرعمدهر چند همراه با لغزش(فطرت و وجدانِ انساني همراه با صداقت و اخالص 

تواند ما را به سعادت آخرت برساند و اگر سعادت آخرت به چيزي بيش از اين نياز داشته باشد، مي
-اي آدميان را از آن آگاه خواهد كرد؛ ولي فراموش نكنيم كه در اينجا هم با گزارهخداوند به گونه

 براي طرتناكافي بودنِ عمل به احكام عقل و ف(اي شرطي روبرو هستيم كه شرط يا مقدمِ آن 
به روش عقلي و پيشيني قابل اثبات نيست و بنابراين نتيجه يا تاليِ آن ) رسيدن به سعادت آخرت

است و اين، مدعاي ضرورت ) شرط(معلق و مشروط به اثبات آن مقدم )  نبوت وحي وضرورت(
ر بيان تاي روشنتوان به گونهاين مطلب را با طرح يك پرسش ديگر مي .بردنبوت را زير سوال مي

ايد كه عقل با فرضِ واقعيت داشتنِ معاد و زندگي پس از مرگ، شما از كجا دانسته: كرد و آن اينكه
قادر به كشف راه رسيدن به سعادت آخرت نيست و عمل به احكام عقل و اخالق و فطرت انساني 

ايد و او به رقرار كردهاي بتواند آدمي را به رستگاري برساند؟ مگر شما با خداوند رابطه به تنهايي نمي
يابد، كافي نيست و براي نجات در آخرت به چيزي چه عقل در اين مورد ميشما گفته است كه آن
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بيش از آن نياز است؟ فراموش نكنيد كه سعادت آخرت در نهايت به دست خداست و او خود تعيين 
اين است كه به دليل حكيم در اينجا حكم عقل . دهدكند كه بهشت را در ازاي چه به آدميان ميمي

، عمل صادقانه و خالصانه به احكام )اندكه مفروضات بحث در اين مقام(بودن و عادل بودن خدا 
همان ) اگر چه ممكن است با خطاهاي غيرعمدي هم همراه باشد(عقل و اخالق و فطرت انساني 

ست و اگر چيزي بيش از ها به سعادت آخرت قرار داده اراهي است كه خداوند براي رسيدن انسان
شد و حاال كه ما جز عقل و فطرت و وجدان انساني چيز اين الزم بود، به نحوي به آدميان ابالغ مي

-ديگري نداريم، البد خداوند به همين مقدار اكتفا كرده و از ما آدميان فقط همين مقدار را مي

مثالً وحي (  چيز ديگريحال اگر خصم مدعي شود كه خداوند عالوه بر عقل به آدمي. خواهد
 تجزيه و بنابراين). ه علي المدعيالبين ( اوستهم داده، اثبات آن به عهده) رانپيامب آسماني به واسطه

رساند و به ي بودنِ عقل براي شناخت راه سعادت نميهاي عقلي و پيشيني ما را به ناكاف تحليل
  .شودضرورت بعثت پيامبران منتهي نمي

اما اين . شودگرفته مي 1لهي نيز در ميان دينداران به معناي رسيدن به مقام قرب ا كمال واقعي)ب   
تعريف گرانبار از مفاهيم ديني است و لذا در بحث كنوني كه ماهيت عقلي و پيشيني دارد، قابل 

و به چه دليل بايد  از كجا آمده» قرب الهي«هوم توان پرسيد كه مفبه عبارت ديگر مي. استفاده نيست
: توان پرسيد كهاست؟ از اينها گذشته باز هم ميهوم در تحقق اين مف بگوييم كه كمالِ واقعي انسان

تواند ما را به مقام قرب از كجا معلوم عمل به احكام عقل و فطرت و پيروي از قواعد اخالقي نمي
مقام قرب الهي به الهي برساند؟ با كدام دليل عقلي و ماقبلِ ديني اثبات شده است كه براي رسيدن به 

  چيزي بيش از عمل به قواعد عقل و اخالق نياز داريم؟ 
شود كه ادعاي عدم توانايي عقل در كشف و شناخت راه رسيدن از مجموع اين مطالب معلوم مي   
اما جاي اين سؤال خالي است .  محكمي ندارد پشتوانه، ادعايي بدون دليل است وسعادت و كمالبه 

 شده است تا متكلمان اسالمي براي اثبات ضرورت نبوت به چنين مدعايي كه چه عاملي موجب
ها ابتدا اصل نبوت را پذيرفته و تعاليم مدعيان نبوت آن. متوسل شوند؟ پاسخ به نظر من روشن است

-را به عنوان حقايق مسلّمِ وحياني و راه صحيحِ رسيدن به سعادت و كمال قلمداد كرده و چون ديده
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-ها ميآن هم با كيفيتي كه آن... مانند وجوب نماز و روزه و حج و ( از اين تعاليم اند كه بسياري

عقل از كشف و شناخت راه «اند كه از طريق عقل قابل حصول نبوده و نيست، با خود گفته) گويند
آنگاه همين مدعا را » سترسيدن به سعادت و كمال ناتوان است و در اين مورد نيازمند وحي ا

يك برهان عقلي در اثبات ضرورت وحي و نبوت كرده و بدين ترتيب در دام دور و  دستمايه
 . اندمصادره به مطلوب گرفتار شده

 فرض كنيم كه عقل آدمي واقعاً براي هدايت و رساندن او به سعادت )به روش برهان خُلف (اكنون   
 از چيست؟ پاسخ دينداران ناشي» ناكافي بودن«سؤال اين است كه اين . و كمالِ واقعي كافي نيست

اين است كه نقص و محدوديت ذاتي عقل و جايزالخطا بودن و گرفتاري آن در چنگال نفسانيت و 
اما در اينجا يك . عادت استاش در شناخت راه صحيح رسيدن به كمال و سعامل اصليِ ناتواني... 
ن بعثت پيامبران و انزال وحي  مهم مغفول واقع شده و آن اينكه اگر چنين باشد، راه جبران آنكته

آسماني نيست، چرا كه قبولِ نبوت مدعيان نبوت و فهم تعاليم وحيانيِ پيامبران راستين نيز با ابزار 
پذير و اسير در چنگال نفسانيت در اينجا هم گيرد و عقلِ ناقص و خطاكار و آسيبعقل صورت مي

 حتي به تشخيص غلط  دروغين ناكام بماند وواقعي ازممكن است پايش بلغزد و در تشخيص پيامبران 
كتاب (آنها فهم تعاليم به يادگار مانده از  در ،صورت شناخت پيامبران واقعيدچار شود و در 
فهمي و يكسونگري درافتد و لذا هدف خداوند از وحي و   خطا و كجنيز به ورطه) آسماني و سنت

سان را به راهي خاص هدايت كند كه سعادت خواست انبنابراين اگر خداوند مي. نبوت حاصل نشود
اي خلق  گونه قواي ادراكيِ او را بهن راه است، عقل انسان يا مجموعهو كمال او در گروي پيمودن آ

ها بطور جداگانه و از  انسانآن راه برآيد و يا اينكه با همه كشف و شناخت كرد كه از عهدهمي
ه آدمي را با عقلي ناقص و خطاكار و نامطمئن بيافريند و گفت، نه اينكطريق وحي و الهام سخن مي

  .ها را مأمور هدايت ديگران بكندسخن بگويد و آن) پيامبران(آنگاه براي جبرانِ آن با افرادي خاص 
كه خداوند بايد بيش از اين نيست اگر از همه اشكاالت فوق بگذريم، نتيجه مقدمات اين دليل . 4   

ها است و   اما بعثت پيامبران فقط يكي از راه.كشف راه كمال راهنمايي كندرا در به طريقي انسان 
براي اثبات ضرورت نبوت دو راه . بنابراين دليل فوق اعم از مدعاست. هاي ديگر هم وجود دارند راه
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 فقط و فقط يك راه  و سعادتها به سوي كمال يا بايد اثبات كنيم كه براي هدايت انسان: وجود دارد
ترين و بهترين و  رد و آن هم بعثت پيامبران است، ويا اثبات كنيم كه بعثت پيامبران، حكيمانهوجود دا
تاكنون براي كدام يك از اين دو مدعا دليلي محكم . آميزترين راه براي هدايت آدميان است موفقيت

  و قاطع اقامه شده است؟
رسال پيامبران از سوي خداوند اگر اين دليل درست باشد و بنا به مقتضاي حكمت الهي، ا .5    

 منطقي آن اين است كه در هر عصري صدها هزار پيامبر مبعوث شود،  مهضرورت داشته باشد، الز
 زمين يك پيامبر وجود داشته باشد تا مردم سراسر  هاي از مناطق روي كر بطوري كه در هر منطقه

. مند شوند هاي پيامبران بهره  راهنماييجهان همواره بتوانند بطور مستقيم و بدون واسطه از هدايتها و
ل مذكور، خداوند در حال آيا بر طبق مقدمات دلي. در حالي كه در هيچ عصري چنين نبوده است

غرض نشده است؟ اين اشكال از طرف   خالف حكمت عمل نكرده و مرتكب نقضبسياري موارد
  :برخي عالمان شيعه بدين نحو پاسخ داده شده است

اند سخني صواب  مبعوث شده... شود كه انبياء در منطقه خاصي ه مياوالً آنچه گفت
امتي نبود مگر آنكه در ميان آن امت : گويد چرا كه خود قرآن صريحاً مي. نيست

ثانياً مقتضاي حكمت خدا اين است كه ... اي فرستاده شد نذير و هشدار دهنده
 راه بتوانند حقايقي را كه ها با استفاده از آن راهي بين خدا و انسان باشد كه انسان

ولي مقتضاي حكمت اين نيست كه . براي شناخت راه كمال نياز دارند بشناسند
هايي نخواهند از اين راه  شايد انسان. ها از اين راه بهره ببرند  انسان حتماً همه

استفاده كنند و اين عدم استفاده، مربوط به سوء اختيار خودشان باشد و اصالً شايد 
  كنند، مانع استفاده گيري نمي الوه بر اينكه خودشان از اين راه بهرهكساني ع

در چنين مواردي گناه اين محروميت از نبوت به گردن ... ديگران هم بشوند
  1.اشخاص مانع است و از طرف خدا كوتاهيي نشده است

پيامبران متعدد در ميان و اثبات وجود   براي پاسخ به اين اشكال اوالً.اما اين پاسخ قانع كننده نيست    
همه ملل و اقوام دنيا بايد به اسناد و مدارك معتبر تاريخي استناد كرد نه به آيات قرآن، چرا كه در 

 ثانياً. اينجا هنوز نبوت محمد و آسماني بودن قرآن و اعتبار و اصالت اين كتاب اثبات نشده است
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در آن زمان كه ايشان مشغول هدايت مردم . ريد در نظر بگي)به عنوان مثال ( را)ص(زمان پيامبر اسالم
هاي آمريكا، اروپا،  عربستان بودند، راهنما و هدايتگر ميلياردها انسان ديگر در صدها كشور از قاره

آفريقا، اقيانوسيه و حتي بقيه كشورهاي آسيا مانند چين، ژاپن، كره، مالزي، اتحاد جماهير شوروي و 
كردند، چه كسي بود؟  ها و درياهاي دورافتاده زندگي مي يانوساي كه در اق دهها و صدها جزيره

 كرد؟ شايد در هر يك از اين مناطق، در  هدايت مي)يا راه كمال(كدام پيامبر آنها را به راه راست 
 اما حداقل در ـگويد   قرآن هم بيش از اين نمي  و آيهـ هاي دور پيامبري مبعوث شده بود گذشته

 در هيچكدام از اين مناطق پيامبري وجود نداشت و تعاليم پيامبران )ص(المزمان بعثت پيامبر اس
 ضرورت نبوت، نياز  لهپيشين هم بنا به ادعاي شيعه و سني تحريف شده بود و بنابراين بر طبق اد

اما چرا در هيچكدام از آن مناطق پيامبري نيامد و عمالً . ضروري به پيامبر جديد وجود داشت
 زمين از تعاليم پيامبران محروم ماندند؟ چطور ممكن  ها در اكثر نقاط كره از انساني هاي بسيار نسل

دهد كه خداوند پيامبري  اختيار هنگامي معنا مي شان شود؟ سوء اختيار آنها باعث محروميت است سوء
كه مردم در حالي . براي آنان بفرستد و آنها به اختيار خود، دعوت پيامبر را نپذيرند و به او پشت كنند

هاي  اختيار، از نعمت هدايت اند تا در اثر سوء  با پيامبري روبرو نشده)در زمان پيامبر اسالم(آن مناطق 
  .الهي محروم شوند

اگر سئوال اين .  نيز توجيه موجهي نيست)مخالفان و دشمنان پيامبر( اما ايجاد مانع از طرف ديگران    
 زيادي از مردم  ه سراسر جهان گسترش نيافت و عدهمبر اسالم ب تعاليم پيا)به عنوان مثال(باشد كه چرا 

 زمين از تعاليم او محروم ماندند، در اين صورت شايد بتوان گفت كه يكي از  در مناطق ديگر كره
.  اين نيستناما سئوال م. هاي دشمنان پيامبر بود عوامل آن، ايجاد مانع از طرف مخالفان و كارشكني

آيا .  براي مردم نقاط ديگر نيز پيامبر نفرستاد)در همان زمان( چرا خداوند  اين است كهنسئوال م
 توان گفت در آن مناطق ند؟ آيا مياي مانع ارسال رسوالن الهي در آن مناطق شد توان گفت عده مي
هاي خداوند را نقش بر آب  اي منتظر بعثت پيامبري بودند تا بالفاصله او را به قتل رسانده و نقشه عده
هاي خود صرف  ديد و براي همين از نقشه ند؟ و آيا خداوند چنين تهديدي را در مقابل خود ميكن

ان  مشكل ضرورت تعدد پيامبر»ايجاد مانع از طرف دشمنان«بينيم كه متوسل شدن به  نظر كرد؟ مي
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مانع  خود بايد به فكر اين مشكل باشد و نگذارد مخالفان و ستمگران چرا كه خداوند. كند را حل نمي
درست است كه هدايت الهي نبايد جبري باشد، اما . رسيدن پيام الهي به گوش انسانهاي ديگر شوند

 اين است كه )و هر برهاني كه بخواهد ضرورت نبوت را اثبات كند(مقتضاي برهان مورد بحث 
سد و آنگاه ها بر  انسان  به گوش همهـمثالً پيامبران متعدد  ـ  ممكن عاليم الهي بايد به هر وسيلهت

. ها مختار باشند كه راه راست را انتخاب كنند يا طريق ضاللت و گمراهي را در پيش گيرند انسان
كردند و مانع گسترش تعاليم او به نقاط  اي كارشكني مي  عده)ص(فرض كنيم در زمان پيامبر اسالم

الفان، در نقاط ديگر هاي مخ توانست براي خنثي كردن كارشكني اما آيا خداوند نمي. شدند ديگر مي
د زمين هم پيامبراني مبعوث و مردم آن نقاط را نيز به راه راست هدايت كند؟ مگر غرض خداون  كره

 نياز د و مگر آنان براي رسيدن به كمال رساندن آنها به كمال نبواز آفرينش مردم نقاط ديگر جهان
  :ر واقعاًهاي پيامبران الهي نداشتند؟ اگ ضروري به هدايتها و راهنمايي

ها با  مقتضاي حكمت خدا اين است كه راهي بين خدا و انسان باشد كه انسان
  .استفاده از آن راه بتوانند حقايقي را كه براي شناخت راه كمال نياز دارند بشناسند

بلكه براي مردم تمام نقاط ديگر جهان هم بايد . اي در عربستان باز شود اين راه نبايد فقط براي عده    
 همواره اكثريت قريب به ه چنين نبوده است و در طول تاريخدرحالي كه هيچگا. ين راهي باز باشدچن

ه فرض كنيم كه از اينها گذشت. اتفاق مردم جهان از وجود پيامبران الهي و تعاليم آنان محروم بودند
ان عملي گسترش  امكشدند، اما آيا در آن زمان ان نمي مانع گسترش تعاليم پيامبرمخالفان و ستمگران

 مردم هر شهر و روستايي عين اين تعاليم را بطوري كه در تمام كشورهااين تعاليم به سراسر جهان 
بدون كوچكترين تحريف و كم و زياد شدن دريافت كنند، وجود داشت؟ آيا در هزار و چهارصد 

 امكان ـي نبود هاي بادي و پارويي چيز ديگر  كه وسايل مسافرت جز اسب و شتر و قايقـسال پيش 
بود؟ وانگهي ...  مسافرت پيامبر به صدها كشور دور افتاده مانند كانادا، نيوزلند، ژاپن، چين، آلمان و

مگر مسافرت به تنهايي كافي است؟ پيامبر بايد در هر كدام از آن كشورها چندين سال اقامت كند تا 
حساب كنيد براي اينكه پيامبر به تمام آنگاه .  تعاليم اسالم را به گوش همه برساندهبتواند مجموع

 مردم جهان برساند به چند صد سال عمر نياز  مناطق دنيا مسافرت كند و تعاليم اسالم را به گوش همه
 پيروان او بگذاريد باز هم مشكل  دارد؟ اگر وظيفه گسترش تعاليم پيامبر در سراسر جهان را به عهده
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 تعاليم پيامبر را بطور كامل و )بنا به فرض( و پيرواني كه چرا كه اوالً تعداد اصحاب. شود حل نمي
ها هزار انسان تعليم يافته  اند بسيار كم است، در حالي كه براي اين منظور نيازمند ده صحيح ياد گرفته

هستيم كه باز هم در يك زمان كوتاه رسيدن به اين هدف ممكن نيست و در دراز مدت هم مشكل 
ثانياً اصحابي كه به عنوان شاگرد و نماينده . ماند نها به قوت خود باقي ميمحروميت بسياري از انسا

اند، چگونه به مردم آن نقاط اثبات كنند كه در فالن منطقه  پيامبر به نقاط ديگر كره زمين سفر كرده
ه ايم تا از طرف او شما را به را پيامبري مبعوث شده است و ما شاگردان و نمايندگان او هستيم و آمده

راست هدايت كنيم؟ اگر مردم از اين نمايندگان معجزه بخواهند و اينان از آوردن معجزه عاجز 
 تكليف چيست؟ مگر نبايد وحياني بودن اين تعاليم به مردم اثبات ـ كه البته عاجز هم هستند ـباشند 

را بر آنها تمام شود تا هم مردم را جذب كند و هم راه عذر و بهانه را به روي مخالفان ببندد و حجت 
  كند؟ 
 ضرورت نبوت  اند كه ادله گفته. اند اي ديگر پاسخ داده اي مشكل ضرورت تعدد را به گونه عده    

كنند كه حكمت الهي، اقتضاي ارسال رسل را دارد، اما به شرطي كه  فقط اين مطلب را ثابت مي
 با دليل عقلي فقط ضرورت نبوت ما. هاي آن مساعد باشد و موانعي هم در كار نباشد شرايط و زمينه
بينيم كه در بعضي مناطق يا در بعضي زمانها پيامبري مبعوث نشده  كنيم، ولي اگر مي را اثبات مي

تواند اين را دريابد كه حتماً موانعي در كار بوده است، حتي اگر نتواند آن  است، عقل ما فقط مي
اما .  ضرورت نبوت نيست يك عصر، ناقض ادلهبنابراين عدم تعدد پيامبران در . موانع را كشف كند

 مخلوق خداوند هايش ها و قانون  پديده زيرا نظام آفرينش با همه. كند اين پاسخ نيز مشكل را حل نمي
خواهد  توان تصور كرد كه خداوند مي اوالً چگونه مي.  هستي حكمفرماست  او بر همه است و اراده
 مانع انجام آن فعل توسط او ـ كه براي ما مجهولند ـ عواملي ، اما)مثالً بعثت پيامبران(كاري كند 

شود؟ ثانياً چطور ممكن است   خداوند چه مي شوند؟ پس علم و قدرت اليتناهي و سلطنت مطلقه مي
خداوند انسان را براي پيمودن راهي خاص و رسيدن به هدفي خاص بيافريند كه عقل از شناخت آن 

 جهان هستي و نظام آفرينش و ن باشد، ولي همين خداه راهنمايي پيامبراعاجز و لذا محتاج و نيازمند ب
اي بيافريند كه مانع بعثت پيامبران و لذا مانع تحقق غرض خودش از آفرينش  هاي آنرا بگونه پديده
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انسان شود؟ اگر خداوند انسان را ذاتاً نيازمند به راهنمايي پيامبران بيافريند و قصدش نيز هدايت مردم 
كند و موانع  ها و شرايط مناسب آنرا فراهم مي ر جهان توسط پيامبران الهي باشد، خودش زمينهسراس

از اينها گذشته، فرض كنيم خداوند . دارد اي نزند از ميان برمي را تا جايي كه به اختيار انسان لطمه
اوند واجب است، شد كه ارسال پيامبران بر خد كرد، آنگاه باز هم گفته مي اصالً پيامبري مبعوث نمي

اما !  باعث شده است كه خداوند پيامبري نفرستدـاند  كه براي بشر ناشناختهـ اما حتماً موانعي 
تذكر يك . خاصيت كردن مدعاي ضرورت نبوت است  تنها هنري كه دارند، بيگونه توجيهات اين

آنقدر زياد بود كه مردم نكته شايد خالي از فايده نباشد و آن اينكه اگر در هر عصري تعداد پيامبران 
 از  قليلي از مردم در بعضي نقاط شدند و فقط عده مند مي هاي الهي بهره اكثر نقاط جهان از هدايت

 مانع ارسال گويد عواملي مجهول كه مي(ماندند، شايد توجيهات فوق  نصيب مي اين نعمت الهي بي
عنوان مثال در  مهم اين است كه به  تهاما نك. پذيرش بود  تا حدودي قابل)اند رسل در آن مناطق شده

 در سراسر دنيا فقط يك )هاي دور مانند بسياري از زمانهاي ديگر در گذشته( زمان پيامبر اسالم
به عبارت ديگر اكثريت قريب به .  مبعوث شده است)عربستان(اي از خاورميانه  پيامبر، آنهم در گوشه

شرايط مساعد براي ارسال آيا . بهره بودند ن الهي بيها و تعاليم رسوال اتفاق مردم جهان از هدايت
!  فقط در عربستان وجود داشت؟ و آيا خداوند فقط در عربستان توانست بر موانع غلبه كند؟پيامبران

هاي مناسب براي بعثت  بايد كمي بينديشيم و به اين سئوال پاسخ دهيم كه از كدام شرايط و زمينه
 در زمان پيامبر اسالم در هيچ كجاي جهان جز )به عنوان مثال(توان سخن گفت كه  پيامبران مي

توان سخن گفت كه در صدها كشور و هزاران جزيره و  عربستان وجود نداشته و از كدام موانع مي
همين باعث شده است شهر و روستا در سراسر جهان وجود داشته، ولي در عربستان وجود نداشته و 

  بستان پيامبري مبعوث كند؟ خداوند فقط در عركه در آن زمان
در حالي كه در . ماند اگر اين دليل درست بود، زمين در هيچ عصري از پيامبران الهي خالي نمي. 6  

 كه بيش از ششصد )ص( و پيامبر اسالم)ع( زماني بين حضرت عيسي ها، مانند دوره بسياري از دوره
پيداست كه با توجه به توضيحات . بودسال طول كشيد، در هيچ كجاي دنيا خبري از پيامبري الهي ن

كارشكني و ايجاد مانع از طرف مخالفان و «، »سوء اختيار مردم«پيشين، توسل به عواملي مانند 
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براي حل اين مشكل نيز » شدند اي كه مانع ارسال رسل مي وجود عوامل ناشناخته«و » دشمنان
  .ناكارآمد هستند

  )  لطف قاعده( دليل دوم

. اند  لطف متوسل شده  به قاعده براي اثبات ضرورت نبوت از معاصرانقديم و بسياري  اكثر متكلمان 
 :خالصه اين استدالل چنين است

  بعثت پيامبران لطف است
  لطف برخداوند واجب است

   .بعثت پيامبران برخداوند واجب است: نتيجه 
 چيست و سپس داليل انملك   براي ارزيابي اين استدالل ابتدا بايد ببينيم معناي لطف در ميان مت

وجوب لطف بر خداوند را بررسي كنيم و در مرحله سوم ببينيم كه آيا بعثت پيامبران واقعاً مصداق 
  :كنيم از تعريف لطف آغاز مي. لطف هست يا نه

) خدا(لطف، موهبتي است كه در پرتو آن، اسباب اطاعت از دستورات مولي 
  .1گردد عد ميهاي دوري از معصيت او مسا فراهم وزمينه
) انجام تكليف(است كه به سبب آن مكلف به طاعت ] فعلي[لطف آن 

   2شود دور مي) سرپيچي از تكليف(نزديك و از معصيت 

  :رود در اصطالح متكلمان، لطف به دو معنا به كار مي 
لطف محصل، فعلي است كه در صورت وقوع آن، انسان مكلف، با اختيار ) 1

دهد و يا از انجام معصيتي  خداوند در آن است، انجام ميخويش فعلي را كه اطاعت 
  .كند خودداري مي
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لطف مقرب، فعلي است كه در صورت وقوع، شخص مكلف، به انجام طاعت و ) 2
 مساعدي براي اطاعت از  به اين معنا كه زمينه. شود ترك معصيت نزديك مي

  .1آيد خداوند فراهم مي

  :ضوع قاعده لطف، انسان مكلف استشود كه مو   از تعاريف باال روشن مي
به [در ميان باشد؛ ) عقلي يا شرعي(است كه پاي تكليف ] مطرح[لطف در جايي 
نسبت به شخصي كه مكلف به انجام يا ترك كاري است، دو دسته ] عبارت ديگر

اموري كه اگر واقع شوند، شخص از روي اختيار خويش، ) 1: امور وجود دارند
اموري كه در صورت وقوع، زمينه را ) 2دهد  نجام ميآنچه را كه مكلف است ا

 اول، لطف محصل و  ايجاد امور دسته. سازد براي انجام تكليف آماده و مهيا مي
  .2ايجاد گروه دوم، لطف مقرب است

موضوع لطف، تكليف به معناي عام آن است كه تكليف عقلي را هم شامل 
  .  3شود مي

  .4دهد لف انجام ميلطف امري است كه خداوند نسبت به مك

شود و آن  يك سوال بسيار مهم و كليدي مطرح مي) تر شدن معناي لطف براي روشن(   اكنون 
 يا ،شود  از شناخت و لذا انجام تكليف عاجز ميفعل لطف انجام نگيرد، انسان مكلفاينكه آيا اگر 

تواند  هم مياينكه فعل لطف فقط نوعي كمك و تشويق و تسهيل است و انسان مكلف بدون آن 
تكليف خود را شناخته و به آن عمل كند؟ از مجموع سخنان متكلمان در مورد قاعده لطف و دليلي 

آورند و مثال معروفي كه براي تقريب مطلب به ذهن  كه براي اثبات وجوب لطف برخداوند مي
تواند به  ميشود كه از نظر آنان اگر خداوند فعل لطف را انجام ندهد، مكلف ن زنند، معلوم مي مي

  :گويد تكليف خود عمل كند؛ ابواسحاق نوبختي در تعريف لطف مي
و از وقوع طاعت از ... دهد  لطف امري است كه خداوند نسبت به مكلف انجام مي

را در حق مكلف انجام داده است و ) لطف(شود كه خداوند آن  مكلف معلوم مي
  . 1كرد اگر آن لطف نبود، وي اطاعت نمي
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  :زنند توجه كنيد ثالي كه متكلمان در اثبات وجوب لطف ميهمچنين به م

 به منوطداند كه آمدن او  كند و مي شخصي فردي را به ميهماني دعوت مي 
حال اگر ). مانند فرستادن راهنما يا اعالم نشاني محل ميهماني(مقدماتي است 

كار شخص ميزبان، بر انجام مقدمات مذكور توانا باشد و با اين حال، از اين 
كند و فعل او را قبيح و  خودداري كند، عقل او را به نقض غرض محكوم مي

  .2شمارد برخالف حكمت مي
   بنابراين لطف از ديدگاه متكلمان فعلي است كه خداوند بايد در حق انساني كه مكلف به تكليفي 

ف بتواند به خاص است انجام دهد تا زمينه مساعد براي انجام آن تكليف بوجود آيد و انسان مكل
انجام آن نزديك شود و يا آن را انجام دهد، و اگر خداوند اين كار را نكند، زمينه مساعد براي انجام 

  .دهد شود و نه آن را انجام مي شود و مكلف نه به انجام تكليف نزديك مي تكليف فراهم نمي
  :   تا اينجا دو نكته مهم روشن شد

)  از آن كه فعل لطف در حق او انجام شودپيش(در تعريف لطف، مكلف بودن انسان  .1
) از طرف خداوند(مفروض واقع گرديده و بر مبناي آن گفته شده است كه لطف، فعلي است 

 انجام تكليف  ها با اختيار خود به انجام تكليف بپردازند و يا زمينه شود انسان كه موجب مي
تكليفي نبود، لطف اصوالً به عبارت ديگر اگر انسان، مكلف به . براي آنها فراهم آيد
  . موضوعيت نداشت

تواند  كه اگر انجام نشود، مكلف نمي) از سوي خداوند(فعلي است ) بنا به تعريف(لطف  .2
  .به آن عمل كند) تواند يا نمي(تكليف خود را بشناسد و 

رده است و  يك اشكال اساسي وجود دارد كه آن را دچار تناقضي دروني ك   اما در تعريف لطف
 _ پيش از آنكه فعل لطف در حق او انجام شود _ ابتدا مكلف بودن انسان اينكه در اين تعريفآن 

هاي مساعد  كه زمينه) از طرف خدا(مفروض واقع گرديده و سپس گفته شده كه لطف، فعلي است 
ها با اختيار خود به انجام تكليف  شود تا انسان كند و موجب مي براي انجام تكليف را فراهم مي
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اگر خداوند فعل لطف را در حق انسان مكلف ) باز هم بنا به تعريف(ردازند، و فراموش نكنيم كه بپ
و البته به همين دليل است (تواند تكليف خود را  بشناسد و به آن عمل كند  انجام ندهد، انسان نمي

گر اما سئوال اين است كه ا). غرض رخ ندهد شود تا نقض كه انجام لطف بر خداوند واجب مي
كه (را دو شرط الزم براي مكلف بودن انسان بدانيم ) در انجام آن(و توانايي ) به تكليف(آگاهي 

اي كه فعل لطف در حق او انجام  توانيم انسان را در مرحله ، آنگاه چگونه مي)البته جز اين هم نيست
انجام تكليف آن چيزي است كه آگاهي يا توانايي ) مطابق تعريف(نشده است، مكلف بدانيم؟ لطف 

، ايجاد زمينه مساعد براي انجام تكليف و دادن آدرسو اصوالً (دهد  را به انسان مي) و يا هر دو(
يعني آگاهي و ( پس پيش از انجام لطف توسط خدا، حداقل يكي از اين دو ،)معنايي جز اين ندارد

ده است و در اين صورت وجود نداشته و بنابراين در آن مرحله اصوالً تكليفي در كار نبو) توانايي
لطف در : گوييم چرا كه از يك طرف در مورد شرط لطف مي. كند لطف ديگر موضوعيتي پيدا نمي

وجود داشته باشد و از طرف ديگر لطف را ) عقلي يا شرعي(شود كه تكليفي  جايي مطرح مي
شد و همين تناقض تواند وجود داشته با اي تعريف ميكنيم كه اصوالً پيش از آن تكليفي نمي گونه به

خوب است اين مطلب را به . شود تا لطف مفهومي بالمصداق شود دروني در تعريف، باعث مي
ها مكلف به تكاليف عقلي هستيم؟  سوال اين است كه چرا ما انسان. صورتي مبسوط توضيح دهم
ي هم ؛ يعني اگر عقل نداشتيم، مكلف به تكليف عقل»چون عقل داريم«پاسخ مسلماً اين است كه 

تر، اول عقل  به عبارت روشن. معني است نبوديم و اصوالً تكليف عقلي در جايي كه عقل نباشد، بي
پرسش فوق را در مورد تكاليف . كند آيد و پس از آن، تكليف عقلي معنا و مصداق پيدا مي مي

 شويم؟ ما چه هنگام مكلف به تكاليف ديني و شرعي مي: توان مطرح كرد شرعي و ديني هم مي
دستورات ديني و شرعي را به ما ) مثال با ارسال رسل(وقتي خداوند به نحوي «: پاسخ اين است كه

در . شويم ، يعني پس از اين مرحله است كه ما مكلف به انجام تكاليف ديني و شرعي مي»ابالغ كند
ي را به ما ابالغ اند ولي هنوز تكليف اند و يا آمده جايي كه ما فقط عقل داريم و پيامبران الهي نيامده

اند، ما فقط مكلف به تكاليف عقلي هستيم و در چنين وضعي اصوالً تكليف ديني و شرعي  نكرده
  . براي انسان معنا و مصداق ندارد
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آيا اعطاي عقل به انسان لطف است؟ ممكن است بعضي به اين پرسش پاسخ : پرسيم    اكنون مي
اما سوال اين است كه . كند  انجام تكليف نزديك ميآري، چون انسان را به: مثبت بدهند و بگويند

پيش از اعطاي عقل، انسان مكلف به انجام چه تكليفي بوده كه لطف اعطاي عقل براي نزديك 
: كردن او به انجام آن تكليف صورت گرفته است؟ در اينجا سخن درست اين است كه بگوييم

تكليف كرده است، يعني تكليف، پس از خداوند با دادن عقل به انسان در حقيقت براي او جعل 
حال، آيا وقتي خداوند . تواند مصداق لطف باشد اعطاي عقل آمده است، پس اعطاي عقل نمي

را خلق كند، بايد حتماً او را مكلف به تكاليف عقلي كند تا ) مانند انسان(خواهد موجودي دوپا  مي
اينجا وجوبي در كار نيست؛ اگر خداوند اينكه اعطاي عقل به او واجب شود؟ پاسخ اين است كه در 

دهد و اگر نخواهد  بخواهد براي انسان تكاليفي عقلي وضع كند، در هنگام آفرينش به او عقل هم مي
خواست  همانطور كه اگر مي. دهد او را مكلف به تكاليفي عقلي كند، خوب عقل هم به او نمي

خواسته اين حيوان را  داد؛ ولي گويا نمي ميمون را مكلف به تكاليف عقلي كند، به او عقل هم مي
  !مكلف كند و براي همين عقل هم به او نداده است

گيريم كه به دليل عقل داشتن، مكلف  رويم و انسان عاقلي را در نظر مي    حال يك مرتبه جلوتر مي
 چنين آيا ارسال رسل نسبت به: پرسيم مي. است) هاي الهي مانند لزوم شكر نعمت(به تكاليف عقلي 

آري، چون ارسال رسل آدميان را به انجام تكليف نزديك : گويند انساني لطف است؟ متكلمان مي
  :منظورتان كدام تكليف است؟ دو پاسخ در اينجا محتمل است: پرسيم مي. كند مي

ارسال رسل نسبت به تكاليف ديني و شرعي :  يك پاسخ به پرسش فوق اين است كه بگوييم)   الف
مگر قبل از ارسال رسل و ابالغ تكاليف : پرسيم در اين صورت باز هم مي. شود يلطف محسوب م

ديني و شرعي، انسان مكلف به چنين تكاليفي بوده است كه حاال بر خداوند واجب شده است تا با 
آدميان را در انجام آن تكاليف ياري كند؟ تكاليف ديني و شرعي پس از ارسال رسل  ارسال رسل، 
كنند و بنابراين در اينجا مطلب مطابق با تعريف لطف نيست، بلكه عكس آن   پيدا ميمعنا و مصداق

به عبارت ديگر اگر خداوند بخواهد انسان عاقل را مكلف به تكاليف ديني و شرعي كند، . است
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ها ابالغ كنند، و اگر نخواهد تكليفي براي انسان وضع  فرستد تا آن تكاليف را به انسان رسوالني را مي
  . د، لزومي هم براي فرستادن رسوالن وجود نداردكن
اين همان . شود  پاسخ دوم اين است كه ارسال رسل نسبت به تكاليف عقلي لطف محسوب مي)ب   

  :اند مدعايي است كه تقريباً همه متكلمان شيعه بدان قائلند و براي اثبات آن چنين استدالل كرده
سپاسگزاري از خداوندي (» شكر منعم «ما انسانها تكاليف و وظايفي عقلي، مانند

داريم كه عقل، ما » لزوم شناخت آفريدگار عالم«و ) كه به ما نعمت بخشيده است
از سوي ديگر، ترديدي نيست كه بعثت انبياء به دليل . كند را به انجام آن الزام مي

آنكه با آوردن تكاليف شرعي همراه است، زمينه را براي عمل به تكاليف عقل 
سازد، زيرا عمل به تكاليف شرعي، ما را به انجام تكليف عقلي خود   ميمهيا

  به عنوان مثال، با اداي نماز و پرداخت زكات، بخشي از وظيفه(كند  نزديك مي
  ).پذيرد عقلي سپاسگزاري از خداوند نعمت بخش انجام مي

 شود كه وضع ، آشكار مي)و با نظر به تعريف لطف(با توجه به اين دو مقدمه 
قوانين شرعي و ابالغ تكاليف ديني، لطفي است كه ما را به اداي تكاليف عقلي 

كند و از آنجا كه لطف بر خداوند سبحان واجب است، نتيجه  خويش نزديك مي
اما ابالغ . شود كه وضع و ابالغ تكاليف شرعي، بر خداوند واجب است مي

يعني ابالغ (مقدمه تكاليف شرعي بدون بعثت پيامبران ممكن نيست و چون ذي ال
بر خداوند واجب ) يعني بعثت پيامبران( آن  واجب است، مقدمه) تكاليف شرعي

   1.خواهد بود
در (داريم، اما اگر خداوند فعل لطف  خالصه اين استدالل اين است كه ما انسانها تكاليفي عقلي    
 براي انجام همان تكاليف هاي الزم را در حق انسان انجام ندهد، زمينه) وضع تكاليف شرعي: اينجا

اما پرسش مهم در اينجا اين است كه . تواند آن تكاليف را انجام دهد شود و انسان نمي عقلي مهيا نمي
يعني (تواند تكليف عقلي خود را انجام دهد،  اگر پيش از وضع قوانين و تكاليف شرعي، انسان نمي

توان او را مكلف به  چگونه مي) دوقتي حداقل يكي از دو عنصر آگاهي و توانايي وجود ندار
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 اين استدالل، تر تكاليف عقلي دانست؟ آيا اين استدالل مشتمل بر تناقض نيست؟ براي بررسي دقيق
  :آوريم هاي مجزا و با ترتيبي منطقي مي ابتدا متن آن را به صورت گزاره

  .داريم) مانند شكر منعم(ها تكاليف عقلي  ما انسان .1
 . تكاليف شرعي همراه استبعثت پيامبران با آوردن .2

 .كند عمل به تكاليف شرعي، ما را به انجام تكاليف عقلي خود نزديك مي .3

 ).3 و 2 و 1نتيجه (بعثت پيامبران لطف است  .4

لطفي كه ما را به انجام تكاليف (ها لطف است  وضع تكاليف شرعي و ابالغ آنها به انسان .5
 ).كند عقلي خود نزديك مي

 .لطف بر خداوند واجب است .6

 ).6 و 5نتيجه (ها بر خداوند واجب است  وضع تكاليف شرعي و ابالغ آنها به انسان .7

 .ها بدون بعثت پيامبران ممكن نيست ابالغ تكاليف شرعي به انسان .8

 به دست 8 و 7 و هم از 6 و 4اي كه هم از  نتيجه(بعثت پيامبران بر خداوند واجب است  .9
 ).آيد مي

  :آيد استدالل مرتبط با هم به ترتيب زير بوجود ميهاي فوق، پنج     با تركيب گزاره
  

  استدالل اول
  .داريم) مانند شكر منعم(ها تكاليف عقلي  ما انسان .1
 .بعثت پيامبران با آوردن تكاليف شرعي همراه است .2

 .كند عمل به تكاليف شرعي، ما را به انجام تكاليف عقلي خود نزديك مي .3

  ).4گزاره ( بعثت پيامبران لطف است :نتيجه
  :     در مورد اين دليل، نكات زير قابل توجه است

  .مقدمه اول كامالً درست است و سخني در آن نيست. 1   
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چرا كه هيچ مالزمه منطقي و . دليل و بلكه آشكارا كاذب است مقدمه دوم اما مدعايي بي .2   
در (ارت ديگر به عب. اي بين بعثت پيامبران و آوردن تكاليف ديني و شرعي وجود ندارد عقلي

توان فرض كرد كه بعثت پيامبران فقط  مي) قبل نبوت كه هنوز پيامبري مبعوث نشده است وضعيت ما
و يا ) هاي اخروي از طريق بيان پاداش(ها به انجام همان تكاليف عقلي  براي تشويق و ترغيب انسان
حقيقي سعادت، كيفيت در مورد مبدأ و معاد، فلسفه آفرينش، معناي (براي تعليم حقايق آسماني 

خواهد بود و اين فرض در مقام تجزيه و تحليل عقلي و پيشيني كامالً معقول و ...) حشر و نشر و
توان با دليل عقلي و پيشيني حكم كرد كه اگر پيامبراني از طرف خداوند مبعوث  نمي. محتمل است

  .شوند، حتماً تكاليف شرعي و ديني هم خواهند آورد
  :توان مطرح كرد دمه سوم، دو نكته را ميدر مورد مق. 3   

به روش عقلي و » پيامبران لطف است بعثت« در اين دليل، قصد بر اين است كه گزاره )   الف
بريم،  پيشيني و با اين فرض كه ما در وضعيت قبل از نبوت و عدم آشنايي با تعاليم پيامبران به سر مي

عمل به تكاليف «توان گفت كه   فضايي، چگونه مياكنون سئوال اين است كه در چنين. اثبات شود
با استدالل و تجزيه و توان  ؟ مگر مي»كند شرعي، ما را به انجام تكاليف عقلي خود نزديك مي

وضع ) از طرف خدا( كه قرار است »تكاليف شرعي«، از كم و كيف و آثار تحليل عقلي صرف
توان فهميد  ش از بعثت پيامبران، چگونه ميشود، آگاهي يافت تا بتوان چنين احكامي صادر كرد؟ پي

با خود خواهند ...  و»پرداخت زكات« و » نماز اقامه«كه اگر پيامبراني مبعوث شوند، تكاليفي مانند 
 سپاسگزاري از خداوند نعمت  با اداي نماز و پرداخت زكات، بخشي از وظيفه«: آورد؟ اين حكم كه

  ت؟ از دليل عقلي و پيشيني، يا تعاليم انبياء؟  از كجا كشف شده اس»پذيرد بخش انجام مي

عمل به تكاليف شرعي، ما را به انجام تكاليف عقلي خود نزديك « معناي اين سخن كه )   ب
چيست؟ اگر معناي آن اين باشد كه بدون آوردن تكاليف شرعي، انسان قادر به انجام » كند مي

تواند به لزوم  طابق اين معنا عقل فقط ميم. تكاليف عقلي نيست، چنين معنايي بوضوح باطل است
 حكم كند، ولي راه و روش درست انجام اين تكاليف را )مثالً شكر منعم(انجام بعضي كارها 

تواند كشف كند و لذا محتاج راهنمايي شدن است و پيامبران با آوردن تكاليف شرعي، روش  نمي
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عقل انسان براي انجام . هرگز پذيرفتني نيستاما اين مدعا . دهند درست انجام آن تكاليف را نشان مي
 »لزوم شكر منعم«به عنوان مثال . كند الجمله كشف مي هر تكليف عقلي، روش آن را هم حداقل في

فهمد كه با تشكر   است و آدمي با رجوع به عقل خود مي)يا به عبارت دقيقتر، اخالقي(تكليفي عقلي 
اي از  ي الهي و كمك به محرومان و نيازمندان حداقل مرتبهها  درست از نعمت زباني و قلبي و استفاده

اصوالً تكليف عقلي او چيزي بيش از اين هم نيست، چرا كه  وظيفه شكرگزاري را انجام داده است و
شناسد، فقط به همين  فهمد و نمي وقتي انسان فقط عقل دارد و عقل او هم چيزي بيش از اين را نمي

بنابراين ارسال رسل و وضع .  آن، از حوزه تكليف عقلي او خارج استمقدار مكلف است و فراتر از
دانست، چرا كه بدون » لطف«توان نسبت به تكاليف عقلي مصداق  قوانين و تكاليف شرعي را نمي

ارسال رسوالن و وضع تكاليف شرعي، انسان با همان عقلي كه دارد، هم تكليف عقلي خود را 
اش  تكليف عقلي كند و بيش از آن هم اصوالً از دايره  ا كشف ميشناسد و هم نحوه انجام آن ر مي

فهمد، هر چند به  ممكن است بگوييد آنچه عقل براي انجام تكليف عقلي شكر منعم مي. بيرون است
نوبه خود درست است، ولي كافي نيست و لذا الزم است پيامبراني از طرف خداوند مبعوث شوند و 

. ن توضيح دهند تا او بتواند وظيفه شكر منعم را به نحو كامل انجام دهدبقيه ماجرا را هم براي انسا
براي اثبات ضرورت بعثت . دليل است ولي اين سخن اوالً خروج از قاعده لطف و ثانياً مدعايي بي

فهمد و بدان حكم  پيامبران بايد ثابت كنيم كه آنچه عقل در مورد نحوه انجام تكاليف عقلي مي
اما آيا اثبات چنين مدعايي با روش عقلي و پيشيني . كند ت و نظر خدا را تأمين نميكند، كافي نيس مي

دهد كه آنچه عقل در مورد نحوه انجام تكليف  پذير است؟ چگونه؟ اندكي تأمل نشان مي امكان
رسد تا  فهمد، در مقام و مرتبه تكليف عقلي كافي است و بنابراين نوبت به قاعده لطف نمي عقلي مي
چون مطابق قاعده لطف، اگر انجام كاري توسط خدا لطف .  لطف بر خداوند واجب استبگوييم
چرا كه در اين (و خداوند آن كار را نكند، مرتكب نقض غرض شده است ) مثال ارسال رسل(باشد 

در ).  به تمثيل معروف متكلمان توجه كنيد_توانند به تكليف خود عمل كنند  صورت آدميان نمي
ارسال رسل و وضع : در اينجا( براي انجام تكاليف عقلي خود نياز به لطف خداوند حالي كه انسان

البته اگر خداوند خودش بخواهد چيزي بيش از آن تكاليف عقلي را به . ندارد) تكاليف ديني و الهي
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آدميان را از آن آگاه ) مثال با ارسال رسوالن الهي(انسان تكليف كند، بر او واجب است كه به نحوي 
  . ولي اين ديگر ربطي به قاعده لطف ندارد. ندك

يك معناي » كند عمل به تكاليف شرعي، ما را به انجام تكاليف عقلي خود نزديك مي«  گزاره 
بر روي انجام تكاليف  انجام تكاليف شرعي تاثير مثبتي تواند داشته باشد و آن اينكه ديگر نيز مي
توان گزاره  قد دليل است، و ثانياً در اين فرض، ديگر نمياما اوالً اين مدعا نيز فا. گذارد عقلي مي

آن چيزي است ) مطابق تعريف(زيرا لطف .  را از اين مقدمه نتيجه گرفتبعثت پيامبران لطف است
تواند به تكليف خود عمل كند، در حالي كه در فرض  كه اگر اعمال نشود، مكلف اصوالً نمي
تواند به  اليف شرعي با خود نياورند، انسان باز هم ميمذكور، اگر پيامبران مبعوث نشوند و تك

حال اگر در اين فرض، ارسال رسوالن را لطف بدانيم، ديگر . تكاليف عقلي خود عمل كند
توانيم اين لطف را بر خداوند واجب بدانيم، چرا كه عدم انجام آن توسط خداوند موجب  نمي
   .شود غرض نمي نقض

را » بعثت پيامبران لطف است«تواند گزاره  امالً مخدوش است و نمي   بنابراين استدالل مذكور ك
  . اثبات كند

  
  استدالل دوم

  :شود  ساخته مي6 و 4هاي     اين استدالل با تركيب گزاره
  .بعثت پيامبران لطف است. 4   

  .لطف بر خداوند واجب است. 6   
  )9گزاره شماره ( بعثت پيامبران بر خداوند واجب است :نتيجه   

را ) 4گزاره شماره (شود كه مقدمه اول اين دليل     اما مخدوش بودن استدالل قبلي مانع از آن مي
ماند و  بنابراين حتي اگر وجوب لطف بر خداوند را بپذيريم، استدالل دوم باز هم عقيم مي. بپذيريم

  .شود اثبات نمي) وجوب بعثت پيامبران بر خداوند (9لذا گزاره شماره 
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  سوماستدالل 
  :شود  درست مي3 و 1هاي     اين استدالل با تركيب گزاره

  .داريم) مانند شكر منعم(ها تكاليف عقلي  ما انسان. 1
  .كند عمل به تكاليف شرعي، ما را به انجام تكاليف عقلي خود نزديك مي. 3  
  ).5گزاره شماره (ها لطف است   وضع تكاليف شرعي و ابالغ آنها به انسان:نتيجه  
 كه اكنون در اين استدالل به عنوان مقدمه دوم _ 3ر نقد استدالل اول معلوم شد كه گزاره شماره   د

ماند و  بنابراين استدالل سوم نيز عقيم مي. دليل و بلكه كاذب است  مدعايي بي_به كار رفته است 
  .شود اثبات نمي) 5گزاره شماره (نتيجه آن 

  
  استدالل جهارم

شود و در صدد اثبات ضرورت وضع و ابالغ   ساخته مي6 و 5هاي  ب گزاره   اين استدالل با تركي
  :قوانين و تكاليف شرعي است

  .ها لطف است وضع تكاليف شرعي و ابالغ آنها به انسان. 5   
  .لطف بر خداوند واجب است. 6   
  ).7ره گزاره شما(ها بر خداوند واجب است   وضع تكاليف شرعي و ابالغ آنها به انسان:نتيجه   

مقدمه اول ) با توجه به عقيم بودن استدالل قبلي(   اين دليل نيز حداقل با اين مشكل مواجه است كه 
  .ماند پشتوانه مي  نيز معلق و بي7بنابراين گزاره شماره . هنوز اثبات نشده است) 5گزاره شماره (آن 
  

  استدالل پنجم
شود تا وجوب و ضرورت بعثت   ساخته مي8 و 7هاي     اين استدالل نهايي نيز با تركيب گزاره

  :پيامبران را اثبات كند
  . ها بر خداوند واجب است وضع تكاليف شرعي و ابالغ آنها به انسان. 7   

  .ها بدون بعثت پيامبران ممكن نيست ابالغ تكاليف شرعي به انسان . 8
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  ).9گزاره شماره (بعثت پيامبران بر خداوند واجب است  :نتيجه
مقدمه ) با توجه به عقيم بودن استدالل قبلي(ليل نيز حداقل با اين مشكل مواجه است كه اين د   

وجوب (بنابراين نتيجه نهايي استدالل مورد بحث . هنوز اثبات نشده است) 7گزاره شماره (اول آن 
  .ماند همچنان منتظر دليل مي) بعثت پيامبران

  : اقامه شده است، توجه كنيد»وجوب لطف«     اكنون به داليلي كه براي اثبات 
  
 دليل اول    

اين ) و وضع قوانين شرعي(ترديدي نيست كه غرض خداوند از تكليف بندگان 
بر اين .  پاداش و ثواب شوند است كه آنان با انجام طاعت و ترك معصيت، شايسته
، مكلف با )كه مقدور اوست(اساس، اگر خداوند بداند كه در صورت وقوع فعلي 

يا دست كم به انجام آن ) لطف محصل(دهد  خويش طاعتي را انجام مياختيار 
و با اين حال، خداوند آن فعل را محقق نسازد، الزم ) لطف مقرب(شود  نزديك مي

كند كه  اما عقل حكم مي. آيد كه غرض خويش از تكليف بندگان را نقض كند مي
براين حكمت بنا. نقض غرض كاري قبيح و از ساحت حكمت خداوند به دور است

كند كه براي اجتناب از نقض غرض، فعل مورد بحث را انجام دهد و  الهي اقتضا مي
  .اين همان وجوب لطف است

: گيرند متكلمان به منظور ايضاح بيشتر اين استدالل، معموالً از يك تمثيل كمك مي
داند كه آمدن او منوط به مقدماتي  كند و مي شخصي فردي را به ميهماني دعوت مي

حال اگر شخص ميزبان، ). مانند فرستادن راهنما يا اعالم نشاني محل ميهماني(است 
بر انجام مقدمات مذكور توانا باشد و با اين حال، از اين كار خودداري كند، عقل او 

  1.شمارد كند و فعل او را قبيح و برخالف حكمت مي را به نقض غرض محكوم مي
. به اين استدالل سرايت كرده است) از اين به آن اشاره كردم پيش كه (قاعده لطف    تناقض دروني 
پيش از آنكه فعل لطف در حق او انجام » مكلف بودن انسان به تكاليف شرعي « در اين استدالل نيز

آن چيزي است كه اگر صورت نگيرد، انسان ) بنا به تعريف(شود، مفروض واقع شده و چون لطف 
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شود، چرا كه  واند انجام دهد، بنابراين لطف بر خداوند واجب ميت شناسد و نمي تكليف خود را نمي
از سوي خداوند (غرض  غرض شده و نقض اگر خداوند فعل لطف را انجام ندهد، مرتكب نقض

به عبارت ديگر اگر پذيرفته باشيم كه خداوند ما را به جايي دعوت كرده است، . محال است) حكيم
ايم كه  همينطور اگر پذيرفته. وظيفه او است) به هر نحوي(رس بايد اين را هم بپذيريم كه دادن آد

تواند آن تكاليف را  اوالً انسان از طرف خداوند مكلف به تكاليفي شرعي شده است و ثانياً نمي
بشناسد و انجام دهد مگر اينكه خداوند فعل خاصي را انجام دهد، در اين صورت بايد بپذيريم كه 

را در حق انسان انجام دهد تا زمينه مساعد براي انجام آن تكاليف ) لطف(خداوند حتماً بايد آن فعل 
  .غرض شده است فراهم شود، وگرنه مرتكب نقض

شرعي توان فهميد كه خداوند تكاليفي     اما سوال اين است كه چگونه با دليل عقلي و پيشيني مي
 فعل لطف را در حق ما انجام حاال بايد براي ما وضع و ما را مكلف به انجام آن تكاليف كرده و 

توانيم آنها را انجام دهيم؟ به عبارت ديگر از كجا معلوم شده است كه خداوند بشر را  ما با تدهد ب
به جايي خاص دعوت كرده است و حاال بايد آدرس هم بدهد تا بشر بتواند به آن جا برود؟ عالوه بر 

   لطف، مكلف دانست در حالي كه در اين مرحلهتوان انسان را پيش از دريافت  چگونه ميالًاين، اصو
  هاي انجام تكليف برايش فراهم شده است؟  نه به تكليف آگاهي دارد و نه زمينه

  دليل دوم     
      

به مقتضاي حكيمانه بودن افعال الهي، تكليف بايد غرض معقولي داشته باشد، 
سان، تعالي هدف آفرينش ان. غرضي كه با هدف آفرينش انسان هماهنگ باشد

اكنون . آيد و تكامل معنوي است، كه از طريق انجام تكاليف الهي بدست مي
در تحقق هدف مزبور تاثير داشته ..... اگر انجام دادن كاري از جانب خداوند

زيرا فاعل حكيم همه تدابير . باشد، انجام دادن آن واجب و الزم خواهد بود
لت دارد، به كار خواهد گرفت؛ معقول و ميسوري را كه در تحقق هدف او دخا

و چون لطف از جمله تدابير حكيمانه معقول و ميسوري است كه در تحقق يافتن 
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هدف تكليف موثر است انجام دادن آن به مقتضاي حكمت، واجب و ضروري 
  . 1باشد مي

  :خالصه اين دليل چنين است
  .  هماهنگ باشد تكليف بايد غرض معقولي داشته باشد، يعني با هدف آفرينش انسان. 1
  . هدف خداوند از آفرينش انسان، تعالي و تكامل معنوي است. 2
  . آيد از طريق انجام تكاليف الهي بدست مي) تعالي و تكامل معنوي(اين هدف . 3
اگر انجام كاري از جانب خدا در تحقق هدف مذكور تاثير داشته باشد، انجام آن بر او واجب . 4

  .است
ابير معقول و ميسوري را كه در تحقق هدف او دخالت دارد، به كار خواهد فاعل حكيم همه تد. 5

  گرفت
  . اي است كه در تحقق يافتن هدف تكليف موثر است لطف از جمله كارها و تدابير حكيمانه. 6

  . انجام دادن لطف، بر خداوند واجب است: نتيجه
  :نمك    اين دليل نيز اشكاالتي دارد كه به چند مورد آن اشاره مي

 مقدمه اول در حقيقت مصداقي از مفهوم كلي حكمت است و معناي آن اين است كه اگر )   الف
خداوند بخواهد تكليفي براي انسان وضع كند، آن تكليف بايد معقول و متناسب با هدف از آفرينش 

 با ربط درست است، اما در اين برهان زايد و بي) با فرض حكيم بودن خداوند(اين سخن . او باشد
الزم است، اثبات مكلف بودن ) به عنوان يكي از مقدمات(آنچه در اين برهان . آيد نتيجه به نظر مي

  .انسان است كه متاسفانه خبري از آن نيست
اند و استفاده از دليل نقلي هم برهان را   مقدمات دوم و سوم اين برهان فاقد دليل عقلي مستقل)   ب

براي استحكام دليل مورد بحث ابتدا بايد با دليل عقلي و . كند  ميمبتال به دور و مصادره به مطلوب
هدف خداوند از آفرينش انسان، پيمودن راهي خاص براي رسيدن به تكامل «پيشيني اثبات كرد كه 

و سپس با دليل عقلي ديگري بايد نشان داد كه رسيدن به آن هدف، فقط و فقط از » معنوي است
كه البته دليل محكم و قانع (اگر اين دو مقدمه اثبات شوند . »ر استطريق انجام تكاليف الهي ميس
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آنگاه ضرورت وضع قوانين و تكاليف ديني و شرعي از سوي ) كننده براي اثبات آنها وجود ندارد
چرا كه اين برهان . شود، و اين البته ربطي هم به نتيجه مورد نظر در اين برهان ندارد خداوند اثبات مي
و لطف ) آن هم به صورتي كلي نه مصداقي(است » وجوب يا ضرورت لطف «در صدد اثبات
 و اثبات ضرورت وضع قوانين و تكاليف ؛يابد كه ابتدا مكلف بودن انسان اثبات شود هنگامي معنا مي

انسان هنگامي مكلف به اين . ديني و شرعي به معناي اثبات مكلف بودن انسان به اين تكاليف نيست
ها آگاه شود و آگاه شدن به اين تكاليف، پس از ارسال رسل رخ   به نحوي از آنشود كه تكاليف مي

  .دهد مي
» تاثير داشتن فعلي خاص در تحقق يك هدف«چرا كه صرف .  مقدمه چهارم نيز كاذب است)ج   

وجوب انجام يك فعل از طرف خدا هنگامي . كند وجوب انجام آن فعل از سوي خدا را اثبات نمي
 . غرض شود  كه عدم انجام آن موجب عدم تحقق هدف و لذا نقضشود اثبات مي

تواند  حكيم بودن خدا چهار معني مي. البطالن است دليل و بلكه واضح  مقدمه پنجم ادعايي بي)   د
 : داشته باشد

  . خداوند به حقايق اشيا معرفت و شناخت دارد-1
  . افعال خداوند در غايت اتقان و كمال است-2
  .دهد عال خود را بر اساس غايات و اغراض معقول و خردپسند انجام مي خداوند اف-3
  . 1دهد  خداوند فعل قبيح و ناشايست انجام نمي-4

اين است كه اوالً از افعال خود ) در بحث كنوني(   به عبارت ديگر الزمه منطقي حكيم بودن خدا 
د مرتكب فعل قبيح و ناشايست هدفي معقول و خردپسند داشته باشد و ثانياً براي تحقق اهداف خو

اما انجام همه كارهاي معقول و ). غرض قبيح است چراكه نقض(غرض هم نكند  نشود و البته نقض
در همان مثال معروف . ميسور براي تحقق غرض به هيچ وجه الزمه منطقي حكمت الهي نيست

كه اگر انجام ندهد، فقط موظف به انجام كارهايي است ) به اقتضاي حكمت(كننده  متكلمان، دعوت
شونده آدرس محل مهماني را نداند و  مثالً اگر دعوت. تواند به مهماني او برود شونده نمي دعوت

شود كه آدرس را به او  كننده واجب مي به دانستن آدرس باشد، بر دعوت منوط آمدنش به مهماني
                                                           

� .T�!<� ��	 ،رP� : ج ،�g ب�Zرات ک�HZ*ا ،S�Vم ا�Vزش ک$�q٢٧١ -٢٧٠، ص ١ 



                                نظري نبوت مباني نقادانه به    نگاهي
 

  ��

يافت كرده و خودش شونده آدرس را در اما فرض كنيم دعوت. است غرض كرده بدهد، وگرنه نقض
تواند براي راحتي  كننده مي تواند به محل مهماني برود و باز هم فرض كنيم كه دعوت مي

كننده اين كار معقول و  حال آيا اگر دعوت. سرويس هم براي او بگيرد شونده يك تاكسي دعوت
ابراين مقدمه بن. شونده نكند، كاري غيرحكيمانه كرده است؟ پاسخ معلوم است ميسور  را براي دعوت

  .پنجم دليل مورد بحث آشكارا كاذب است
  
  دليل سوم    

ها عبادت و اطاعت و نيز دوري گزيدن از معصيت  غرض خداوند از آفرينش انسان
و اين به (است و چنانچه لطف انجام نگيرد، غرض ياد شده به دست نخواهد آمد 

تعالي قبيح غرض از حكيم  نقض) غرض خواهد بود، در حالي كه معناي نقض
  . 1است

     :   اين دليل نيز دو اشكال عمده دارد
  .فاقد دليل مستقل عقلي است) گويد كه از فلسفه آفرينش انسان سخن مي(مقدمه اول آن  .1
فرض كنيم مقدمه اول درست است، اما معناي آن مقدمه اين است كه هدف خداوند از  .2

كمال : مثالً(ان، او را به سوي مقصدي آفرينش انسان اين بوده كه با وضع تكاليفي براي انس
شرعي و (مكلف به تكاليفي ) پيش از دريافت لطف(هدايت كند، نه اينكه انسان ) معنوي
اش  است و حاال بايد از طرف خداوند به او لطف شود تا بتواند تكاليف ديني و شرعي) الهي

خواهد   هر دليلي كه ميو اصوالً(به عبارت ديگر، اين دليل . ها عمل كند را بشناسد و به آن
هنگامي تمام است كه ابتدا مكلف بودن انسان به تكاليفي شرعي ) وجوب لطف را اثبات كند

اثبات شود تا در مرحله بعد بتوان پاي لطف را به ميان ) به روشي عقلي و پيشيني(و الهي 
  :فراموش نكنيد كه. اي اصوالً قابل اثبات نيست در حالي كه چنين مقدمه. كشيد
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در ميان ) عقلي يا شرعي(است كه پاي تكليف ] مطرح[لطف در جايي 
1باشد

 

  2دهد                                                       لطف امري است كه خداوند نسبت به مكلف انجام مي

توان از لطف و وجوب آن     پس وقتي مكلف بودن انسان هنوز اثبات نشده است، چگونه مي
هدف خداوند از آفرينش انسان : گويد  كه مي_ت؟ بلي، اگر مقدمه اول اين دليل سخن گف

به دليل اينكه خداوند را ( به روشي عقلي و پيشيني اثبات شود، آنگاه _عبادت و اطاعت است 
هاي  آگاهي) مثالً ارسال رسل(توانيم نتيجه بگيريم كه خداوند بايد به طريقي  مي) دانيم حكيم مي
اما اين، . ها قرار دهد رد دستورات و تكاليف الهي و نحوه عبادت را در اختيار انسانالزم در مو

آن را به تفصيل مورد نقد قرار ) در بخش اول كتاب(همان دليل حكمت است كه پيش از اين 
چرا كه اثبات آن مقدمه به معناي . دادم و حتي اگر درست هم باشد، ربطي به قاعده لطف ندارد

  . ودن انسان به تكاليفي خاص نيستاثبات مكلف ب
اين است كه ) در اثبات وجوب و ضرورت بعثت پيامبران(   اما پرسش آخر من در مورد برهان لطف 

اگر واقعاً بعثت پيامبران لطف است و لطف بر خداوند واجب، پس چرا خداوند اين لطف را در هر 
ميشه اكثريت قريب به اتفاق مردم دنيا از كرده و ه ها   معدودي از انسان زماني فقط شامل حال عده

اند؟ به عنوان مثال در زمان پيامبر اسالم، آيا فقط لطف به مردم عربستان بر  اين لطف محروم بوده
خداوند واجب بود؟ آيا بر خداوند واجب نبود در همان زمان، به مردم كانادا، ژاپن، مكزيك، 

توان پرسيد كه چرا حداقل به   آنان بفرستد؟ و باز ميهم لطف كند و پيامبري به سوي... استراليا و 
 اين لطف بكلي تعطيل شد و ) زماني بين حضرت عيسي و پيامبر اسالم دوره(مدت ششصد سال 

                                                                     خداوند در اين مدت پيامبري براي مردم نفرستاد؟ 
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  ) ميان خدا و انساننياز به واسطه(دليل سوم 

ها و ضرورت وجود واسطه در اين وند با انساناين استدالل بر مبناي عدمِ امكانِ ارتباط مستقيم خدا   
  :ميان اقامه شده است

هنگامي كه ثابت كرديم : در پاسخ پرسش از اثبات نبوت فرمود) ع( امام صادق
و اين آفريدگار، ... براي ما آفريدگاري هست كه برتر از ما و همه مخلوقات است 

ر شود و منزه از آن است حكيم و برتر از آن است كه كار عبث و بيهوده از او صاد
كه مردم بتوانند او را مشاهده كنند يا با او تماس جسماني بگيرند و با او مصاحبه 
نموده، سخن بگويند و احتجاج كنند و او هم به نحو مباشرت و مشاهده با ايشان 

شود كه بايد براي خداي سبحان سفيراني در سخن گفته و احتجاج نمايد، ثابت مي
شد كه زبان او باشند و مقاصد او را به بندگان برسانند و آنان را به منافع ميان مردم با

چه  وسيله بقا و دوام مردم و نيز سبب فنا و و مصالحشان راهنمايي كنند و آن 
پس با اين بيان، وجود وسايطي از طرف . هاست، براي آنان بيان كنندنابودي آن

 يعني [د او را به خلق برسانند پروردگار حكيم كه آمر و ناهي باشند و مقاص
  1».شود ثابت مي]پيامبران

  : هر چند بسياري از عالمان شيعه معتقدند كه   
 افكار و انظار حكماي  اين وجازت، مشتمل است بر خالصهاين كالم شريف با

ايت فكر و نظر اكثر غگذشته و علماي آينده، بلكه اشاره به حقايقي است كه 
   2»ه استمتكلمان به آن نرسيد

كنم نگاهي جدي و منتقدانه به اين استدالل، خصوصاً با استفاده از مباني و مطالبي كه اما گمان نمي   
اين استدالل در حقيقت . گفته شد، چيزي از آن باقي بگذارد) حكمت و لطف( در نقد دو دليل قبلي

ربط يا  اثبات و بعضاً بيهايي غيرقابلفرض همان استدالل اول ولي با بياني ديگر است و بر پيش
 كه آدمي با عقل و هاي اين دليل اين استفرض به عنوان مثال يكي از پيش. نادرست بنا شده است

تواند منافع و مصالح خود را بشناسد و بفهمد كه چه چيز موجب بقا و دوام و  خود نميدانش و تجربه
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 2بندهاي (وضيحاتي كه در نقد دليل اول فرض با ت اين پيش. شوداش ميچه چيز موجب فنا و نابودي
فرض ديگر اين است كه خداوند مقاصدي دارد كه حتماً بايد  پيش. دادم ضعيف و ناتوان است) 3و 

از . كجا آمده استمدعا از آن مقاصد را به گوش بندگانِ خود برساند، اما معلوم نيست كه اين 
 آن است كه مردم با او تماس جسماني بگيرند طرفي در اين دليل گفته شده است كه خداوند برتر از

و با او مصاحبه نموده و سخن بگويند و او هم با مردم به نحو مباشرت و مشاهده سخن گفته و 
مگر .  استدالل نداردبطي به نتيجهكامالً درست است اما ر) فرض پيش(اين مقدمه . احتجاج نمايد

ها حتماً بايد به صورت جسماني و به نحو  آنسخن گفتن خداوند با مردم و هدايت و راهنماييِ
اگر قصد هدايت آدميان به راهي خاص و يا بيان مقاصد خود را (مشاهده و مباشرت باشد؟ خداوند 

 فرشتگان خود با آدميان  غير مستقيم و به واسطهتواند از طريق وحي و الهامِ مستقيم يامي) داشته باشد
 با  خداوند، مورد قبول متكلمان و ديندارانمگر بنا به فرض. ها احتجاج كندسخن بگويد و با آن

توانست به خواست با آدميان سخن بگويد، مگر نميپيامبرانِ خود چنين نكرده است؟ اگر خداوند مي
-سخن بگويد؟ شما از طرفي ميآنها همان نحو كه با پيامبران و سفيرانِ خود سخن گفته است با 

اينكه مردم با او سخن بگويند و او نيز منزه است از اينكه به نحو مباشرت گوييد خداوند منزه است از 
با ) به ادعاي شما(كنيد كه همين خدا چگونه  و مشاهده با ايشان سخن بگويد، اما فراموش مي

شنوند و با گويد و آن سفيران چگونه سخنِ او را ميها سخن ميسفيرانش رابطه برقرار كرده و با آن
 اشكال منطقي دليل .تواند بكار رود  هر روشي كه آنجا بكار رفته، در اينجا نيز ميويند؟گاو سخن مي

خداوند منزه از آن است كه به نحو جسماني و مشاهده و «:  بحث اين است كه در آن از گزارهمورد
يا به عبارتي (پس ضرورت دارد «: نتيجه گرفته شده است كه» مباشرت با بندگان خود سخن بگويد

 ميان او و مردم ي از طرف خداوند به عنوان واسطهپيامبران و سفيران) اي نيست جز اينكهيگر؛ چارهد
  . اول قابل استنتاج نيست دوم به هيچ وجه از گزارهزاره؛ در حالي كه گ»مبعوث شوند
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  )علم عنايي خداوند به نظام احسن( دليل چهارم 
يرازي در مسأله وحي و نبوت است و از شش مقدمه و اين استدالل حاصل تأمالت مالصدراي ش   

  :شوديك نتيجه تشكيل مي
 .انسان مخلوق خداست. 1

بالذات و براي معاشِ ) يتشبه به بار(مال خود در امر معاد انسان براي استك. 2
معطوف به معاد بالعرض محتاج هدايتي است كه فقط بايد از جانب خداوند باشد و 

 .اي آن وجود نداردهيچ طريق جايگزيني بر

خداوند به علم عنايي به كمال انسان و غايت قصواي او در نظام احسن آگاه . 3
 .است

 . باشدعلم عنايي مستلزم تحقق نظام احسن و ايصال هر ممكن به كمال خود مي. 4

ي خود ساكن خداوند از عالم ملكوت اعلي است و انسان به لحاظ كماالت اوليه. 5
 بين اين دو، بعدي طوالني وجود دارد كه تنزل از جانب عالم طبيعت است و

 .آوردو ترقي از جانب انسان را الزم مي ملكوت 

 .تحقق مقدمات فوق با نظر به ذاتشان ممكن، و با نظر به عنايت الهي واجب است. 6

   .1پس وصول هدايت تشريعي به انسان از طريق انساني ديگر واجب است:  نتيجه
  آن كامالً صحيح باشد، نتيجهگانه مقدمات ششبرهان بايد بگويم كه حتي اگر همه   در مورد اين 
آيد اين است كه انسان براي آنچه از اين مقدمات بدست مي. آيدها بدست نميمورد نظر از آن

رسيدن به كمال و تشبه يا تقرب به خداوند و نجات و سعادت اخروي نيازمند نوعي هدايت است و 
اما سؤال مهم اينجاست كه . گذاردز قطعاً چنين هدايتي را در اختيار آدميان گذارده و ميخداوند ني

از كجا معلوم آن هدايت الزم از طريقِ اعطاي عقل و وجدان و فطرت در اختيار آدميان قرار نگرفته 
ريق  كه از ط_است؟ براي اثبات ضرورت وحي و نبوت ابتدا بايد ثابت كنيم كه اين مقدار هدايت 

 براي رشد و كمال انساني و رسيدن به مقام قرب الهي و رستگاري در _عقل به آدميان رسيده است 
  آيا تاكنون دليلي عقلي و پيشيني براي اثبات اين مدعا اقامه شده است؟. آخرت كافي نيست
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ن از وصول هدايت تشريعي به انسا«: گانه نتيجه گرفته شده است كهدراين برهان از مقدمات شش   
در اين گزاره از كجا آمده است » از طريق انساني ديگر«، اما عبارت »طريق انساني ديگر واجب است

و چه ربطي به آن مقدمات دارد؟ اوالً از كجا معلوم كه آن هدايتي كه بايد به انسان برسد، از طريقِ 
از طريقِ انساني «را بايد ست؟ ثانياً اگر وحي الزم باشد، چو نياز به وحي نيز هعقل و فطرت نرسيده 

در اينجا چه ) نبي(به آدميان برسد؟ به عبارت ديگر وجود واسطه انساني بين خدا و مردم » ديگر
-  آدميان وحي كند؟ در پاسخ به اين پرسش گفته ميتواند به همهضرورتي دارد؟ مگر خداوند نمي

  : شود
ت و شرايط و كماالتي  محتاج مقدما] به ديگران[اخذ معرفت وحياني و ابالغ آن 

بدون تهذيب و دوري از ... است كه نبي در داشتن آنها از سايرين ممتاز است 
شواغل عالم ماده و بدون تقرب وجودي به مبادي عاليه، انتظار الهام و اخذ معارف 
غيبي امري محال است، لذا نياز به واسطه به خاطر بعدي است كه بين انسان و عالم 

واسطه كسي است كه از حيث تعلقش به عالم ماده با اهل حس . ملكوت وجود دارد
هاست و از حيث عروج و صعودش به جانب ملكوت در مرتبط است و در بين آن

  1.سلك ملكوتيان است

   اما سؤال اين است كه شخص نبي چگونه و با كدام علم و آگاهي توانسته مقدمات و شرايط و 
سب كند و از سايرين ممتاز شود؟ پاسخ اين سؤال از دو حال كماالت الزم براي دريافت وحي را ك

  :خارج نيست
هيچ تفاوت ذاتي و ماهيتي ) عقل( فرض اول اين است كه شخص نبي به لحاظ قواي ادراكي )الف   

هاي عقلي و مقتضاي وجدان و فطرت خود به كماالت هاي ديگر نداشته و با عمل به يافتهبا انسان
اما اين فرض آشكارا ناقض . ايي پيش رفته كه مستحق دريافت وحي شده استمعنوي رسيده و تا ج

هاي كمال را تواند از اين طريق پلههر انساني مي: گويدمدعاي ضرورت نبوت است و در حقيقت مي
به . اي ديگر نيستبرسد، پس نياز ضروري به واسطه) دريافت وحي(طي كند و خودش به مقام نبوت 
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تواند راه سعادت و كمال را اسخ اعتراف به اين واقعيت است كه عقل آدمي ميعبارت ديگر اين پ
  .كشف كند

 فرض دوم اين است كه شخص نبي با عنايت و تربيت خاص الهي توانسته مقدمات الزم براي )   ب
نبود، آن ) حتي از دوران كودكيِ نبي(دريافت وحي را كسب كند و اگر نظر و عنايت خاص الهي 

را خداوند به شخص نبي داده و » قابليت دريافت وحي«به عبارت ديگر . رسيدن مقام نميشخص به اي
هاي كمال را تا آنجا طي توانست خودش پلهدر غير اين صورت، او با اتكا به عقل و فطرت خود نمي

د توانمگر خداوند نمي: اما اگر چنين است بايد پرسيد. كند كه قابليت دريافت وحي را بدست آورد
اي را كه روي شخص نبي پياده كرده است، روي ديگران هم پياده كند؟ اگر آدميان نياز همان برنامه

ها مبذول كند و تواند همان عنايت خاص را به تك تك انسانبه وحي داشته باشند، خداوند مي
هاي و از پلهشان هدايت كند هاي وجوديها و ظرفيت آدميان را بگيرد و به تناسب قابليتدست همه

  . محكمي نداردبنابراين مدعاي ضرورت نبوت پشتوانه. كمال باال ببرد
  

  بست معرفتي در تشخيص مصاديق آن   معجزه و بن
توانند لزوم ارسال رسل را به نحوي عقلي و پيشيني اثبات كنند؛      ديديم كه ادله ضرورت نبوت نمي

  ريخ هرگز پيامبري به سوي بشر نفرستاده است و همةاما آيا اين بدان معناست كه خداوند در طول تا
اند؟ در يك نظر ابتدايي پاسخ اين پرسش منفي  زده بوده مدعيان نبوت دروغ گو، شياد و يا توهم

توان فرض كرد كه خداوند نه به دليل ضرورت و نه به اين دليل كه بر او واجب  گويي مي. است
. پيامبراني را مبعوث كرده است)  است به عقل بشر نرسدكه ممكن(بوده، بلكه به هر دليل ديگري 

اند، اما احتمال وجود پيامبران الهي  ناشدني مواجه بنابراين هرچند ادله ضرورت نبوت با مشكالت حل
 با اين مدعا مخالفتي  بسيار خوب، من فعالً. هنوز منتفي نشده است) در گذشته، حال و يا آينده(

از مدعيان دروغين ) به فرضِ وجود(توان پيامبرانِ راستين را  اما چگونه مي. پذيرم كنم و آن را مي نمي
ها را به راهي  كند كه از طرف خدا مأموريت يافته است تا ما انسان باز شناخت؟ مدعي نبوت ادعا مي

او مدعي . شود خاص هدايت كند كه سعادت حقيقي دنيا و آخرت جز با پيمودن آن راه ميسر نمي
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وحي كرده و ما نيز بايد به آن  به او حقايق و تعاليم خاصي راوند با او سخن گفته و خدااست كه 
حقايق ايمان بياوريم و زندگي خود را با تعاليم وحيانيِ او تنظيم كنيم تا به نجات و رستگاري برسيم 

حال چگونه . باشيم) پس از مرگ(و در غير اين صورت بايد منتظر عذاب الهي و شقاوت ابدي 
كنيم   فرض ميترين حالت بينانه گويد؟ در خوش توانيم يقين حاصل كنيم كه او واقعاً راست مي مي

كند، عمري نشست و برخاست داشته و از نزديك با او آشنا  كه ما با فردي كه اكنون ادعاي نبوت مي
ه و سالمت ايم كه زندگي پاك و سالمي داشته و هيچگاه به دنبال زخارف دنيوي نبود ايم و ديده بوده

 كه البته هيچكدام نيز _ها  نفس و صداقت و امانتداريِ او براي ما مسلم است؛ اما آيا با همة اين فرض
دريافت  مبني بر(توان به قطع و يقين گفت كه او در ادعاي خود   مي_يقيني و قابل اثبات نيستند 

ند ممكن است احتمال اينها هر چ. صادق است؟ پاسخ مسلماً منفي است) وحي و مأموريت الهي
 اول: توانند مدعاي او را با قطع و يقين اثبات كنند صدق او را باال ببرند، اما به دو دليل هرگز نمي

زيد تاكنون دروغ نگفته و مردم را فريب نداده و «توان از گزارة  آنكه به لحاظ عقلي و منطقي نمي
اكنون نيز چنين است و تا آخر «گرفت كه نتيجه »  استبدنبال زخارف دنيوي و هواهاي نفساني نبوده

ها و عوامل مختلفي ممكن است شخصي راستگو و درستكار را به  انگيزه. »عمر نيز چنين خواهد بود
دوستانه و از   انسان ها گاهي ممكن است اخالقي، اين انگيزه(فكر دروغ گفتن و فريب مردم بيندازد 

 نبوت قصد دروغ گفتن ندارد ولي دچار توهم  اينكه ممكن است مدعيدوم؛ )روي دلسوزي باشد
ها و شرايط فكري، روحي و رواني  به عبارت ديگر ممكن است شخصي كه داراي زمينه. شده باشد

اي روحي و معنوي را از سر گذارنده و از روي توهم و يا به خطا گمان كند كه  خاصي است، تجربه
هاي مختلف  ها، شرايط و زمينه  تحت تأثير علتها به داليل گوناگون و انسان. به او وحي شده است

اين . توانند دچار توهمات عجيب و غريب شده و ادعاهاي بزرگي بكنند عصبي، روحي و رواني مي
. شود واقعيت در علوم روانشناسي و روانپزشكي به اثبات رسيده و امروزه جزو بديهيات محسوب مي

 باز هم  د دروغ گفتن و فريب دادنِ مردم را ندارد،بنابراين حتي اگر فرض كنيم كه مدعي نبوت قص
چرا كه ممكن است خود دچار اوهام و . شود نبوت او به معناي واقعي و به قطع و يقين اثبات نمي

هر پيامبري پيش از آنكه بخواهد نبوت خود را براي ديگران اثبات كند، ابتدا بايد . خياالت شده باشد
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اي از  يا فرشته( خدا خودت چگونه فهميدي و يقين كردي كه واقعاًتو : به اين پرسش پاسخ دهد كه
با تو سخن گفته و تو را مأمور هدايت انسانهاي ديگر كرده است؟ از كجا يقين داري ) طرف خدا

اي وحي الهي بوده نه القائات شيطاني؟  اي و دريافت كرده اي و يا آنچه شنيده كه دچار توهم نشده
 اگر واقعاً پيامبراني وجود داشته و يا  پس تكليف چيست؟. سختي روبرو هستيمبينيد كه با مسئله  مي

ببريم كه آنها واقعاً  توانيم از روي قطع و يقين و به نحوي برهاني به اين واقعيت پي  چگونه مي دارند،
را به عنوان مهمترين و » معجزه« اينجاست كه متفكران اسالمي  و حقيقتاً پيامبران خدا هستند؟

به اعتقاد عموم عالمان . كنند  نبوت معرفي مي محكم و قطعي نشانة)تنها: و به عبارتي(حكمترين م
تواند به نحوي برهاني داللت قطعي و يقيني بر صدق و  اسالم ارائه معجزه از سوي مدعيِ نبوت مي

؟ متفكران تواند برصدق نبي داللت كند اما معجزه چيست و چگونه مي. واقعيت ادعاي او داشته باشد
   :كنند اسالمي معجزه را اينچنين تعريف مي

العاده كه از جانب خداوند و بدست پيامبر صورت  معجزه امري است خارق
همراه است و ]  هماورد طلبي=[پذيرد، در حالي كه با ادعاي پيامبري و تحدي  مي

م آن با مدعاي پيامبر مطابقت دارد و قابل تعليم و تعلم نيست و ديگران از انجا
  1اند ناتوان

العاده و يا به عبارتي   اينكه خارقاول:     مطابق اين تعريف، معجزه سه خصوصيت اصلي دارد
ها در جهان است و لذا ريشه در علل و عوامل مافوق  تر بر خالف جريان طبيعي حوادث و پديده دقيق

بدون اينكه در اين مورد از  اينكه مدعي نبوت فقط با اتكا به قدرت و اذن الهي و دومطبيعي دارد؛ 
 اينكه سومشود، و  كسي آموزشي ديده يا تمرين و ممارستي داشته باشد، موفق به انجام آن عمل مي

تنها با اين شرايط است كه . آن را بياورد) و يا برتر از(تواند مثل  كس نمي  يعني هيچ معارض ندارد،
مطابق برهاني (گذاشت و سپس » معجزه«د، ده توان نام فعل خاصي را كه مدعي نبوت انجام مي مي

   .نبوت آورندة آن را به نحوي قطعي و يقيني نتيجه گرفت) آيد كه پس از اين مي
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مصداق شده و      اما در اينجا معمايي وجود دارد كه تا حل نشود، معجزه در مقام اثبات، مفهومي بي
توان   چگونه ميبا توجه به تعريف فوقاين است كه سئوال . دهد كاركرد خود را تماماً از دست مي

را اثبات كرد؟ فرض كنيد شما ) مانند تبديل عصا به اژدها(انگيز خاص  بودنِ يك فعلِ شگفت معجزه
سپس از او . شويد نبوت مواجه مي كنيد و با ادعاي او مبني بر در زمان حضرت موسي زندگي مي

و (از كجا با قاطعيت . كند  را به اژدها تبديل ميكنيد و او هم در مقابل چشمان شما عصا طلب بينّه مي
تر چگونه بر شما ثابت   مصداقِ معجزه است؟ به عبارت دقيق فهميد كه كار او واقعاً مي) به نحو برهاني

عادت و برخالف جريان طبيعي حوادث و  خرق. الف): تبديل عصا به اژدها(شود كه كار او  مي
معارض ندارد . جقابل تعليم و تعلم نيست و . بوق طبيعي دارد، ها در طبيعت است و عللي ماف پديده

كند كه در اينجا  ؟ تأملي اندك اين واقعيت را آشكار مي)تواند مثل آن را انجام دهد كس نمي هيچ(
توانيم يقين كنيم  به عبارت ديگر ما هيچگاه نمي. هيچ راهي براي رسيدن به قطع و يقين وجود ندارد

انگيز كه از طرف يك مدعيِ نبوت انجام گرفته است، واقعاً و دقيقاً مصداق  كه فالن عمل شگفت
نحوة داللت معجزه بر صدق «است و در نتيجه نوبت به مرحلة بعد يعني ) بنا به تعريف فوق(معجزه 

مطابق تعريف عالمان : ضروري باشدطلب تر اين م رسد كه توضيح دقيق به نظر مي. رسد نمي» نبي
» خارج از چارچوب قوانين طبيعت بودن«و يا » العاده بودن خارق « صوصيت معجزهاسالم اولين خ

ببرم؟ در اينجا دو مشكل  توانم به وجود اين خصوصيت در فعل مورد نظر پي اما من چگونه مي. است
توانم به همة قوانين و اسرار طبيعت علم پيدا كنم   اينكه من هيچگاه نمياول: ناشدني وجود دارد حل
گنجد يا نه؛  انگيز در چارچوب قوانين طبيعت مي س از آن قضاوت كنم كه آيا فالن كار شگفتتا پ

 دانشي تجربي و استقرايي و لذا غيرقطعي و غيريقيني ه اصوالً دانشِ بشر نسبت به طبيعت اينكدوم
اسازگار شويم كه با شناخت ما از طبيعت و قوانين آن ن اي مواجه مي  بنابراين وقتي با پديده. است

شويم كه شايد آنچه ما پيش از اين به عنوان قانون طبيعت  است، با اين شك و ترديد مواجه مي
از اينها گذشته، ما هنوز نسبت به . ايم دانستيم، واقعاً قانون طبيعت نبوده است و ما در اشتباه بوده مي

هليم و لذا ممكن است در انگيز و اسرارآميز انسان جا هاي شگفت بسياري از استعدادها و توانايي
هاي ماورائي روي  زند، به تبيين ها سر مي انگيز كه از برخي انسان مواجهه با بسياري از اعمال شگفت
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دومين خصوصيت معجزه اين بود كه آورندة آن از راه . آوريم و اين رويكرد شايد خطا باشد
 باشد؛ باز هم اين پرسش رخ آموختن از ديگران و تمرين و ممارست موفق به انجام معجزه نشده

انگيز را از كسي   آن فعلِ شگفت توانم بفهمم كه مدعيِ نبوت اه مينمايد كه من چگونه و از چه ر مي
توانم در  هايش تحقيق و جستجو كنم، نمي نياموخته است؟ من هرچقدر هم در زندگي او و گذشته

كس نتواند  هيچ«عجزه اين بود كه اي قطعي و يقيني برسم؛ سومين خصوصيت م اين مورد به نتيجه
 زمين و پرس و جو از همة مردم  من حتي اگر بتوانم با جستجو در سرتاسر كرة. »مثل آن را انجام دهد

با پاسخِ » انگيز را انجام دهد يا نه تواند مثل فالن عمل شگفت آيا كسي مي«جهان در اين مورد كه 
توانم  بازهم نمي) قراء تام كه البته ناممكن استيعني يك است(منفيِ همة مردم جهان مواجه شوم 

يقيين كنم كه فعلِ مدعي نبوت واقعاً بالمعارض است، زيرا اين استقراء تام حداقل پنجاه سال طول 
اند و اكنون  و جو قرار نگرفته كشد و در اين مدت ممكن است كودكان خردسالي كه مورد پرس  مي

اگر خوب دقت كنيم . اند، قادر به انجام آن فعل باشند مل شدهپس از پنجاه سال تبديل به مرداني كا
رسد، زيرا فرد جواني كه امروز به  گاه تمام شدني نيست و بنابراين به نتيجه نمي اين استقراء هيچ

برده و  سئوال من پاسخ منفي داده است، ممكن است چند سال ديگر به هر طريقي به راز آن كار پي
بنابراين هيچ راهي . ها وجود دارد و اين احتمال در همة موارد و در همة زمانقادر به انجام آن شود 

براي يافتن پاسخي قطعي و يقيني براي اين سئوال كه آيا در سراسر جهان كسي ديگر هم پيدا 
 انجام دهد يا _ كه مدعيِ نبوت به عنوان معجزه آورده است _ خاص را  شود كه بتواند آن فعل مي
 هرچقدر هم كه در نظر ما _ فعلي خاص را توان با قطع و يقين هيچگاه نميپس . دوجود ندار» نه

بردن به واقعيت و صدق نبوت  مصداق معجزه دانست و اين مشكل، ما را در پي _انگيز باشد  شگفت
هاي   كه از طريق نقل_اين مشكل در مورد معجزات پيامبران پيشين . كند بست مي هر مدعي دچار بن

توان  سئوال اصليِ من اين نيست كه چگونه مي. كند  نيز صدق مي_ دست ما رسيده است تاريخي به
مانند (هاي آسماني و يا منابع تاريخي  به قطع و يقين دريافت كه معجزات نقل شده در كتاب

هر چند اين نيز سئوالي (اند و دروغ و افسانه نيستند  واقعاً رخ داده) معجزات منسوب به موسي و عيسي
اينكه داستان  با فرض بر: پرسم مي. )كشاند بستي ديگر مي پاسخ است كه ما را به بن هم و البته بيم

توان  سازان نيست، چگونه مي تبديل عصا به مار توسط موسي واقعيت دارد و ساخته و پرداختة افسانه
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اي از ساحران و  به قطع و يقين فهميد كه در كارِ او حيله و نيرنگي نبوده است؟ فرض كنيم كه عده
اند كه كار موسي از نوع سحر و   نيز تصديق كرده_ كه شاهد ماجرا بودند _بازانِ آن زمان  شعبده

 زيرا آنها  تواند شك و ترديد ما را بطور كامل از بين ببرد، شعبده نبوده است، ولي تصديق آنها نمي
ي هر چقدر هم كه در كار هر متخصص! اند نه معصوم بوده» بازي متخصص در سحر و شعبده«فقط 

ممكن است دانش و .  ممكن است در تشخيص و درك موضوع خطا كند،خود تخصص داشته باشد
ها و فنوني  بازي بسيار فراتر از ساحرانِ دربار فرعون بوده و از روش موسي در سحر و شعبده تجربة 

اند و از آنجا كه در برابر  دهاطالع بو استفاده كرده است كه ساحرانِ حاضر در صحنه نسبت به آنها بي
اند  اند، گمان كرده زده شده العاده شگفت موسي به نحو چشمگيري شكست خورده و از كار او فوق

آميز تبديل به  اي معجزه  عصا را به گونه بازي نبوده و او واقعاً كه كار موسي از نوع سحر و يا شعبده
حتي ) به عنوان متخصصان در موضوع سحر(حران از اين گذشته، گواهي سا. مار يا اژدها كرده است

توانند سحر نبودنِ عمل موسي را  آنها حداكثر مي. كند اگر درست باشد نيز مشكلي را حل نمي
توان گفت كه اگر معلوم شد عمل موسي از نوع سحر و  نمي. تشخيص دهند، نه معجزه بودن آن را
حتي اگر فرض ( به اين سئوال پاسخ دهند كه ساحران نيز بايد. شعبده نيست، پس حتماً معجزه است

 يتوان اثبات كرد كه او اين كار را از كس چگونه مي) كنيم عمل موسي از نوع سحر نبوده است
توان فهميد  تواند مثل آن را انجام دهد؟ چگونه مي كس نمي نياموخته است و در سراسر جهان نيز هيچ

 تا زماني  ها و حوادث اين جهان است؟  طبيعي پديدهو يا خالف جريان» العاده خارق«كه كار موسي 
  . توان نام آن را معجزه گذاشت  نميل موسي به قطع و يقين اثبات نشود،كه وجود اين اوصاف در فع

  داللت معجزه بر صدق مدعيِ نبوت 

رخ  واقعاً صرف نظر از اينكه در مقام ثبوت (    هر چند بنا به داليلي كه پيش از اين آمد، معجزه
كنيم كه مدعي نبوت، فعل  در مقام اثبات قابل تشخيص نيست، اما در اينجا فرض مي) دهد يا نه مي

العاده بودن، قابل تعليم و تعلم  خارق(انگيزي انجام داده است كه خصوصيات اصليِ معجزه  شگفت
ال نوبت آن ح. توان بنا به تعريف، نام آن را معجزه گذاشت را دارد و مي) نبودن و معارض نداشتن

آيا معجزه داللت بر واقعيت و صدق نبوت دارد؟ به اعتقاد عالمان اسالم، انجام : است كه بپرسيم
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آيد، به نحوي قطعي و يقيني داللت بر  ني كه در اينجا مييهامعجزه توسط مدعيِ نبوت، مطابق بر
  :كند صدق او در اين ادعا مي

  
   حكمت الهي: دليل اول

آورد كه با حفظ  اي مي براي ادعاي خود نشان و معجزه. ..وقتي مدعي نبوت ... 
 اختصاص به او دارد و ازتوان ديگران خارج است، از آن استنتاج  ساير شرايط،

به . شود كه وي با عالم غيب و الوهي ارتباط دارد و در ادعايش صادق است مي
د تأييد و ديگر سخن، خداوند با اعطاي معجزه به پيامبر خود در حقيقت نشان و سن

آيد كه خدا با فراهم  تصديق نبوت وي را امضا و صادر كرده است، و گرنه الزم مي
ساختن قدرت معجزه بر غير پيامبر به طور غير مستقيم، شخص كاذب را تصديق 
كند و مردم را به سوي جهالت و خالف غايت خود سوق دهد، لذا چنين رهيافتي با 

به .  تنزه خداوند از قُبح، نادرست استتوجه به صفات خير خواهي و حكمت و
تعبير ديگر، از عدم تكذيب مدعي نبوت و سكوت خداوند در برابر خوارق وي، 

و محال است كه خداوند با دادن [شود  رضايت و تأييد مدعي نبوت كشف مي
قدرت معجزه به مدعيان دروغينِ نبوت، آنها را تاييد و تصديق كند و موجب 

  1].گمراهيِ مردم شود

ناشدة  هاي نادرست و يا اثبات فرض    اما اين برهان با مشكالت فراواني روبرو است، زيرا پيش
  : كنم در اينجا به بعضي موارد اشاره مي. فراواني دارد

اگر خدا .الف : اين استدالل در قالب يك قياس استثنايي اقامه شده است، به اين شكل كه .1
 .بييد كرده است، أت بدهد، با اين كار در حقيقت او را تقدرت معجزه را به مدعي دروغين نبو

خداوند هرگز قدرت معجزه را به مدعي : در نتيجهمحال است خداوند دروغگو را تأييد كند، 
دهد و اين بدان معناست كه انجام معجزه توسط يك مدعي نبوت نشانة صدق  دروغين نبوت نمي

  .اوست
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اي شرطي است، از كجا آمده و دليل آن چيست؟  كه گزاره) الف(   اما مقدمة اول اين استدالل 
خواهيم براي اثبات داللت منطقي معجزه برصدق مدعي نبوت دليل بياوريم، بايد  اصوالً وقتي مي
 چرا كه مخاطبان مدعي نبوت با فرض اعتقاد به وجود خداي . شرطي دليل بياوريم براي همين گزارة

اند كه هر كس هر چه  هاي آن است، پذيرفته العلل همة پديده عالم و قادري كه خالق هستي و علت
دانند كه مدعي نبوت با علم و قدرتي كه خدا به او داده  دارد در نهايت از خداست و بنابراين مي

دانند كه خداي عادل و حكيم هرگز دروغگو را  آنها همچنين مي. موفق به انجام معجزه شده است
سؤال اصلي آنها اين است كه به چه دليلي بايد اعطاي قدرت معجزه به اما . كند تأييد و تصديق نمي

) به عنوان مثال(؟ ممكن است  و نه چيز ديگرمدعي نبوت را به معناي تأييد و تصديق او بدانيم
. خداوند براي امتحان عقول آدميان و يا امتحان خود مدعي نبوت اين قدرت را به او اعطا كرده باشد

رد هدف و غرض خداوند از اين كار احتماالت متعدد و مختلف وجود داشته تا وقتي كه در مو
  .توان يك احتمال را بدون هيچ دليلي بر احتماالت ديگر ترجيح داد باشد، نمي

  :استدالل مورد بحث به شكل ديگري هم اقامه شده است و آن اينكه   
قدرت بر   - كند كه تحدي هم مي  - اگر خداوند حكيم به مدعي دروغين نبوت

به عبارتي (اعجاز اعطا كند و يا چنين قدرتي را از او سلب نكند، اغراي به جهل و 
) خداي(اضالل كرده است و اضالل و اغراي به جهل برخالف حكمت ) ديگر

   .1حكيم است
   اما اعطاي قدرت معجزه به مدعي دروغين نبوت لزوماً اغراي به جهل و اضالل مردم محسوب 

انجام معجزه توسط يك مدعي نبوت، عقالً و منطقاً «:  اينكه از پيش معتقد باشيمشود، مگر نمي
اقامه ) فرض يا پيش(اما دليلي بر اين مدعا » .كند داللت بر تأييد و تصديق الهي و صدق مدعاي او مي

نشانة صدق او لزوماً سنجان انجام معجزه توسط مدعي نبوت را  نشده است و لذا عاقالن و نكته
بنابراين تقرير فوق از برهان مورد بحث نيز دچار  .شوند خورند و گمراه نمي گيرند و فريب نمي نمي
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شهيد محمد باقر صدر متوجه اين اشكال شده و براي حل آن، دليل . دور و مصادره به مطلوب است
  :تقرير صدر چنين است. اي ديگر بازسازي كرده است گونه فوق را به

برنبوت مدعي داللت .... به دقت عقلي نفسه و عجزه فيهرچند ظهور م: مقدمه اول
پس به همين . تواند چنين داللتي داشته باشد ندارد، اما برحسب فهم متعارف مي

  ....شود مقدار، اغراي به جهل حاصل مي
  . قبيح است) يا اضالل مردم(راي به جهل غا: مقدمه دوم

   .1ف حكمت الهي استاظهار معجزه در دست مدعي كاذب قبيح بوده و خال: پس
هاي عقلي  سنجي ها و نكته    معناي استدالل شهيد صدر اين است كه اگر پاي قواعد منطقي و دقت

كند و لذا  نفسه داللتي بر صدق مدعي نبوت نمي در ميان باشد، معجزه به خودي خود و في
 معجزه را نشانه نبوت گيرانه عقلي و منطقي انجام هاي سخت سنجي ها و نكته ورزان به دليل دقت عقل

اما باالخره از آنجا كه عوام در اثر جهل به قواعد عقل و منطق و عدم دقت و . كنند مدعي تلقي نمي
 معجزه انجام دانند و لذا هر كس صدق او مي ل برسنجي، انجام معجزه توسط مدعي نبوت را دا نكته

ند نبايد قدرت معجزه را به مدعي پذيرند، پس خداو مي دهد، بسياري از مردم ادعاي نبوت او را 
اما اين تقرير . شود دروغگو بدهد، چون در اين صورت باعث گمراه شدن و فريب خوردن مردم مي

البطالن استدالل شهيد  شده و بلكه واضح نا فرض اثبات پيش. از برهان نيز با مشكالتي مواجه است
 _لوح را  دن افراد عامي و سادهصدر اين است كه خداوند بايد جلوي فريب خوردن و گمراه ش

يا در عالم ( بگيرد، اما خداوند چنين تضميني نداده و در عمل _ حداقل در مسائل كالن عقيدتي
لوح و  هاي ساده فريب خوردن و گمراه شدن انسان. نيز در بسياري موارد چنين نكرده است) واقع
خلقت تاكنون ميلياردها بار اتفاق افتاده داستاني است كه از اول ) حتي در مسئله دين و عقيده(عامي 
پوستان آمريكايي نيز موجب فريب و گمراهي  انگيز مرتاضان هندي و سرخ اعمال شگفت. است
فرض مذكور درست باشد، در اين موارد نيز خداوند بايد  اگر پيش. شود هاي زيادي شده و مي انسان

ممكن ). بردار نيست كه دليل عقلي تخصيصتوجه كنيد  (قدرت انجام اين اعمال را از آنها بگيرد
 زيرا اعمال آنها .انگيز مرتاضان نبايد موجب فريب خوردن مردم شود است بگوييد كه اعمال شگفت
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شوند كه بتوانند مانند كارهاي آنها را انجام  نيست و افراد ديگري نيز پيدا مي) رقيب بي(معارض  بال
اما اين اشكال . تواند مثل آن را انجام دهد هيچكس نميدهند، در حالي كه معجزه بالمعارض است و 

لوح بنا به فرض، با اين اصول و قواعد آشنا نيستند و به اين تفاوتها  اوالً افراد عامي و ساده. وارد نيست
فريب خوردن و گمراه شدن «ثانياً محور اصلي در استدالل بازسازي شده شهيد صدر . توجهي ندارند

است و » هاي عقلي و منطقي سنجي ها و نكته ناداني و عدم توانايي در اعمال دقتعوام در اثر جهل و 
. ندارد) باور آنها(طلب مبالمعارض بودن يا نبودن اعمال مرتاضان و يا مدعيان ديگر تاثيري در اصل 

فرض مورد بحث درست باشد، خداوند بايد قدرت انجام خوارق عادات را از مرتاضان  اگر پيش
اً اصوال همه دعوا بر لثثا. اي از عوام فريب خورده و جذب آنها شوند يرد و نگذارد عدههندي هم بگ

به (اگر . سر اين است كه چرا بايد بالمعارض بودن عمل مدعي نبوت را نشانة صدق او دانست
چون عمل «: به اين سوال چنين پاسخ داده شود كه) اي كه در برهان صدر آمده است شيوه

، » شود فريب خوردنشان مي) در صورت دروغگو بودن مدعي(باور آنها و لذا بالمعارض، موجب 
موجب باور و فريب خوردن ) معجزه(مگر فقط عمل بالمعارض «: آيد كه آنگاه اين سوال پيش مي

هاي هندي و جادوگران  انگيز مرتاضان و جوكي العاده و شگفت اعمال خارق» شود؟ مردم مي
به اين نكته مهم بايد توجه كرد . دهد ري از آدميان را فريب داده و ميپوست آمريكايي نيز بسيا سرخ

العاده بودن عمل است نه  شود، خارق كه آنچه موجب فريب خوردن آدميان در اين موارد مي
بگذريم از اينكه اصوالً بالمعارض بودن شرطي است كه هرگز به معناي واقعي (بالمعارض بودن آن، 

توان  مي) اي كه در استدالل او آمده است و به شيوه(با مبناي شهيد صدر ). كلمه حاصل شدني نيست
را اثبات ) الطبيعه و حقانيت راه و روش آنها مبني بر ارتباط آنها با ماوراء(صدق مدعاي مرتاضان 
العاده مرتاضان به داليل متعدد  انگيز و خارق درست است كه اعمال شگفت«: كرد، بدين صورت كه

كند و حقانيت  نفسه داللت بر صدق مدعاي آنها نمي به خودي خود و في) عارض داشتنو از جمله م(
و براي (تواند چنين باشد  دهد، اما برحسب فهم متعارف مي اعتقادات و راه و روش آنها را نشان نمي

شماري از مردم سراسر جهان و حتي افراد باسواد و تحصيلكرده با  همين است كه هر روز عده بي
اغراي به جهل «پس به همين مقدار، ). شوند انگيز جذب آئين آنها مي ه همين اعمال شگفتمشاهد

بنابراين اگر استدالل صدر درست و معتبر باشد، بايد نتيجه بگيريم كه مرتاضان . »حاصل شده است
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م اين كارها را ااند، چرا كه اگر صادق نبودند، خداوند قدرت انج هندي هم در مدعاي خود صادق
از اينها گذشته، خداوند عالوه . كرد تا موجب اضالل مردم نشود داد و يا از آنها سلب مي  آنها نميبه

بر حكيم بودن، عادل و خيرخواه و مهربان هم هست، پس مطابق مبناي صدر و به اقتضاي برهان او 
 عامل نبايد قدرت ظلم و تجاوز و غارتگري را به كسي بدهد، چرا كه در اين صورت اوالً خودش

اثر جهل به قواعد عقلي و  در(اصلي ظلم و ستم شده است و ثانياً حداقل بسياري از مردم عادي 
ها و  ها و بدي از وجود ظلم) شناسي سنجي در مباحث خداشناسي و جهان فلسفي و عدم دقت و نكته
تيجه عدم وجود خداي عادل و حكيم را ن) به طور طبيعي و ناخودآگاه(شرور اخالقي و انساني 

ها  بينيم كه در عالم واقع خداوند قدرت ظلم و تجاوز را به انسان اما مي. شوند گيرند و گمراه مي مي
و يا (ها  خداوند براي امتحان انسان: شود مطابق تفكر ديني براي حل اين مشكل گفته مي. داده است

آدميان . آنها گذاشته استها و امكاناتي در اختيار  قدرت)  ما نتوانيم بفهميم به داليلي كه شايد
ها و امكانات در جهت خير و نيكي استفاده كنند، اما اگر كسي در جهت  توانند از اين قدرت مي

كارهاي خالف و يا ظلم و ستم به ديگران و يا فريب دادن مردم از آنها استفاده كند، مقصر خودش 
يا توجيه را در مورد همين سخن . است و در حقيقت اوست كه مرتكب ظلم شده است نه خدا

اين افراد . توان گفت هم مي... العاده مدعيان نبوت و مرتاضان و ساحران و معجزات و كارهاي خارق
دهند و گمراه  اي را فريب مي هايي كه خداوند به ايشان عطا كرده است، عده با سوء استفاده از قدرت

از .  همين مدعيان دروغگو هستندكنند و در حقيقت عامل و مقصر اصلي فريب و گمراهي مردم مي
خداوند شيطان را آفريده و به او مهلت و اجازه داده است تا آدميان . تر مثال شيطان است اين واضح

دانيم كه بسياري از آدميان در اثر ضعف قوة عاقله و يا  از طرفي مي. را وسوسه كند و فريب دهد
 و فريب ها ع تاريخ در اثر همين وسوسه شدنخورند و اين همه فجاي ضعف ايمان فريب شيطان را مي

توان گفت كه خداوند خودش عامل اصلي همه اين  آيا در اينجا مي. دهد  رخ داده و ميها خوردن
    از آن در طول تاريخ است؟ ها و فجايع ناشي گمراهي
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  :  مطابق اين استدالل.2
 نبوت به معناي  عادات يك مدعي سكوت خداوند در برابر معجزات و خوارق«

بنابراين اگر خداوند در برابر معجزات مدعيان . رضايت و تأييد مدعي نبوت است
  » دروغين نبوت سكوت كند، در حقيقت دروغگو را تأييد و تصديق كرده است

 اينكه چرا بايد سكوت خداوند را عالمت رضا دانست؟ اول:    اين سخن دو اشكال عمده دارد
از جمله امتحان مدعي نبوت و يا آزمايش (داليل متعددي داشته باشد ممكن است سكوت خداوند 

 اينكه اصوالً سكوت يا عدم سكوت خداوند چگونه براي آدميان احراز دوم). عقول آدميان
شود؟ به نظر من حتي اگر فرض كنيم كه سكوت عالمت رضاست، باز هم دليل مورد بحث عقيم  مي
به (آورد، عقل آدمي   براي اثبات مدعاي خود معجزه ميچرا كه وقتي يك مدعي نبوت. ماند مي

انجام معجزه منطقاً هيچ داللتي بر صدق مدعي نبوت «دهد كه  ندا مي) داليلي كه پيش از اين آمد
حجت الهي و رسول ) بنا به فرضي كه خود دينداران هم آن را قبول دارند(و از آنجا كه عقل » ندارد

اوند در اينجا سكوت نكرده، بلكه به به عبارت ديگر خد. ستباطني است، نداي عقل نداي خدا
  . واسطة عقل آدميان مدعاي مدعي نبوت را به چالش كشيده و در حقيقت تكذيب كرده است

 در استدالل مورد بحث به يك نكتة مهم هم توجه نشده است و آن اينكه مطابق اين استدالل، .3
 فرض كنيد شما اولين كسي هستيد كه  !تكليف بمانندمخاطبان اوليه يك مدعي نبوت بايد مدتي بال
به زعم (دهد تا  اي انجام مي گذارد و سپس برايتان معجزه مدعي نبوت ادعاي خود را با او در ميان مي

 كه هنوز هيچكس معجزة او را نديده و به او ايمان _در اين حالت . ادعايش را اثبات كند) خود
 صدق مدعايش بدانيد؟ آيا  توانيد معجزة او را نشانة چه دليلي مي شما چگونه و با _نياورده است 

استدالل فوق در اينجا كارآيي دارد؟ پاسخ به وضوح منفي است، زيرا هنوز كسي به او ايمان نياورده 
اين احتمال . است تا شما مطابق استدالل مورد بحث نتيجه بگيريد كه او در ادعاي خود صادق است

 براي حل اين مشكل .به او ايمان نياورد نبوتش نداند و لذا  كس معجزه او را نشانة وجود دارد كه هيچ
اي ارائه دهد، قطعاً  هرگاه يك مدعي نبوت معجزه: بايد از پيش و با يك برهان قاطع اثبات كنيم كه

نون اما اين گزاره به روش عقلي و پيشيني قابل اثبات نيست و تاك. اي به او ايمان خواهند آورد عده
 يك  بنابراين استدالل مورد بحث براي مخاطبان اولية. نيز هيچ برهاني به نفع آن اقامه نشده است
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 چنين برهاني اعتراف تلويحي به اين واقعيت است  اقامة. معنا و عقيم است مدعي نبوت استداللي بي
 مدعي  ان اوليةمخاطب. نفسه و به خوديِ خود هيچ داللتي بر صدق مدعي نبوت ندارد كه معجزه في

نبوت بايد صبر كنند و منتظر بمانند تا ببينند كه آيا كسي به او ايمان خواهد آورد يا نه؛ اگر پس از 
 صدق مدعي را ندتوان مي) مطابق استدالل مورد بحث(اي به او ايمان آورند، آنگاه  مدتي باالخره عده

ا اگر كسي سخن مدعي را باور ، ام)صحت و سقم اين استنتاج بحث ديگري است(ند ريگبنتيجه 
بنا ( حال تصور كنيد اگر همة مخاطبان آن مدعي. شود نكند و به او ايمان نياورد، نبوت او اثبات نمي

 اين  آيد؟ نتيجه بخواهند به همين نحو عمل كنند، چه پيش مي) به اقتضاي برخورد و نگاه منطقي
  !آورد شود كه هيچكس به او ايمان نمي مي

  ل خدا اعجاز، تنها فع:دليل دوم
 از متكلمان قديم و بعضي از متكلمان جديد براي اثبات داللت معجزه بر نبوت به اين دليل ي   بسيار

  :اند متوسل شده
انگيز و محيرالقول است كه عقل  العاده شگفت نفس معجزه چنان خارق

كند و  تعالي مي خود به خود با مشاهدة آن، فاعل آن را منحصر به باري
پس از نفس مشاهده اعجاز علم به .  آن فاعل انساني قائل نيست ايبر

  1شود ارتباط آورنده آن با مقام الوهي حاصل مي

انگيز  فعلي بسيار شگفت) بنا به فرض وقوع(در اينكه معجزه . كند اين دليل نيز چيزي را اثبات نمي   
آنچه عقل . دهند اً به خدا نسبت نمياما آدميان با ديدن معجزه، فاعليت آن را لزوم. است، شكي نيست

كند اين است كه عمل مذكور با علم و قدرتي كه خداوند به  پس از مشاهده معجزه بدان حكم مي
اما همانطور كه در نقد دليل قبل ) نه اينكه فاعل آن لزوماً خداست(مدعي نبوت داده انجام شده است 

. زوماً به معناي تأييد و تصديق مدعاي او نيستمتذكرشدم، دادن قدرت انجام معجزه به مدعي نبوت ل
باشد، باز هم ) مدعي نبوت(تواند انسان  عالوه براين حتي اگر پذيرفته باشيم كه فاعل معجزه نمي

طبيعي  تعالي كنيم، چرا كه ممكن است نيروهاي ماوراء توانيم فاعل آن را منحصر به باري نمي
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به عبارت ديگر، غيرانساني بودن مساوي خدايي . شند فاعل اصلي معجزه با) و يا شياطينمالئك(
  . بودن نيست

  :دليل فوق تقرير ديگري نيز دارد كه بدين گونه است   
اين نكته بدست .... العاده از سوي مدعي نبوت  با مشاهده يك عمل خارق

آيد كه البد فاعل معجزه داراي يك خصوصيت و ويژگي خاص و  مي
   1...ت، داشتن نفس نبوي و قدسي استآن خاصي.... فراطبيعي است 

فرض كنيم كه انجام معجزه توسط مدعي نبوت داللت بر وجود . برد    اين تقرير نيز راه به جايي نمي
كند، اما به چه دليل بايد بگوييم كه اين ويژگي عبارت   خاص و فراطبيعي در او مي يك ويژگي

الطبيعه لزوماً به معناي داشتن نفس قدسي و  اء؟ ارتباط با ماور»داشتن نفس نبوي و قدسي«است از 
. تواند به معناي داشتن نفس شيطاني و ارتباط با شياطين باشد ارتباط با خدا نيست، اين ويژگي مي

  .كند بنابراين انجام معجزه لزوماً داللت بر نبوت نمي

  انگيز يك نتيجه شگفت
تواند صدق مدعاي او را اثبات   وجه نمي   اگر بپذيريم كه انجام معجزه توسط مدعي نبوت به هيچ

رسيم كه هدف و غرض خداوند از اعطاي قدرت معجزه به يك مدعي نبوت  كند، به اين نتيجه مي
داند كه اگر  چرا كه خداي عالم و حكيم خود مي. باشد» تأييد و تصديق مدعاي او«تواند  هرگز نمي

انجام معجزه را » بدانيم تو واقعاً پيامبر خدا هستيما از كجا «: مدعي نبوت در برابر اين سوال مردم كه
ما از كجا بدانيم كه هدف خداوند «: به عنوان نشانة نبوت خود مطرح كند، مردم از او خواهند پرسيد

آنگاه مدعي . »از اعطاي قدرت معجزه به تو، تأييد و تصديق مدعاي تو بوده است و نه چيز ديگر؟
ناپذير اثبات كند كه هدف خداوند از اعطاي قدرت انجام معجزه  هنبوت بايد با دليلي محكم و خدش

. اما چنين دليلي وجود ندارد و راه اثبات اين مدعا بسته است. به او تأييد و تصديق او بوده است
مردم تواند مدعي را تاييد و تصديق نموده و حجت را بر  داند كه از اين راه نمي بنابراين خداوند مي

 انجام معجزه را به عنوان دليل صدق خود مطرح كند، اتفاقاً معلوم گر مدعي نبوتپس ا. تمام كند
  !شود كه پيامبر نيست مي
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  يك پرسش نهايي
 انتزاعي داشت، بدين معنا كه فرض تا اينجا بحث ما پيرامون معجزه و مسائل مربوط به آن جنبه   
ايم و او هم براي اثبات نبوت  خواستهكرديم حضوراً با يك مدعي نبوت مواجه شده و از او دليلمي

-انجام داده است؛ آنگاه بحث مي) مانند تبديل عصا به اژدها(العاده انگيز و خارق خود فعلي شگفت

هست يا نه، و اگر ) مطابق تعريف متكلمان اسالمي(كرديم كه آيا آن فعل واقعاً مصداقي از معجزه 
 قطعي وجود دارد كه داللت معجزه بر نبوت مدعي را توان نام آن را معجزه گذاشت، آيا دليليمي

  .اثبات كند
كنيم كه معجزه اوالً به لحاظ مصداقي قابل تشخيص است و ثانياً داللت بر نبوت    اكنون فرض مي

واقعاً ) مانند موسي و محمد(اما پرسش مهم اينجاست كه آيا مدعيان نبوت در تاريخ . كندمي
اند؟ آيا ها همگي افسانه و اسطورههاي مربوط به معجزات آنا اينكه داستاناند يمعجزاتي انجام داده

در يك مورد (القمر كرد و تبديل كرد؟ آيا محمد واقعاً شق) يا اژدها(موسي واقعاً عصا را به مار 
-درختي را با فرمان خود از جايش حركت داد و به نزد خود آورد؟ پاسخ مثبت به اين پرسش) ديگر

ي معقول و پذيرفتني است كه بتوان با شواهد و مداركي محكم و معتبر وقوع اين حوادث ها هنگام
  اما آيا چنين كاري شدني است؟ چگونه؟ . در گذشته را به نحوي قاطع اثبات كرد

اي از طرف يك مدعيِ نبوت روبرو فراموش نكنيد كه ما در زمان حاضر عمالً و حضوراً با معجزه   
هزار و )  مثالبه عنوان(اند كه ون هزاران بار به ما گفتهمان تاكندوران كودكيايم، اما از نشده

چهارصد سال پيش پيامبري به نام محمد ظهور كرد و فالن معجزات را براي اثبات نبوت خود انجام 
را  زندگي و هستي و نيستيِ خود شود كه به نبوت او ايمان بياوريم و همه آنگاه از ما خواسته مي. داد

در . وقف عمل به تعاليم او كنيم تا به سعادت آخرت برسيم و از شقاوت ابدي در آخرت نجات يابيم
برابر اين مدعيات سنگين و سهمگين آيا حق نداريم يك بار و فقط يك بار بپرسيم كه آيا محمد 

  ؟اندهاي مربوط به معجزات او همگي ساختگياي انجام داد يا اينكه داستانواقعاً معجزه
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هاي گذشته را    اما در اينجا با مشكل بزرگي روبرو هستيم كه اثبات قطعيِ وقوع معجزات در زمان
 تاريخ علمي ظني است، يعني وقوع هيچ حادثه. است» ظنيت علم تاريخ«كند و آن ناممكن مي
رد و توان به نحوي قطعي اثبات ك نمي_هاي دور باشد  خصوصاً اگر مربوط به گذشته_تاريخي را 

بست به عبارت ديگر ما در اينجا با يك بن. شناسيِ دوران معاصر از بديهيات استاين در معرفت
فراموش نكنيد كه پذيرش يا عدم پذيرش . شناختي مواجه هستيم و راه گريزي از آن نداريم معرفت

اي گيري در چنين مسئلهساز است و تصميمنهايت مهم، حساس و سرنوشتاي بييك دين مسئله
  .نبايد بر مبنايي ظني و سست باشد

كنند    متكلمان مسلمان براي اثبات مدعاي خود به كتب و منابع تاريخي و روايي خودشان استناد مي
...) هشام، تاريخ طبري و  سيره ابنمانند( وقوع معجزات به دست محمد در تواريخ معتبر«: گويند و مي

 سخن اما همه. »ها دروغ و افسانه نيستندكند كه آن داستان ميطور متواتر آمده و اين اثبات آن هم به
اوالً منابع و اسناد و مدارك مورد نظر متكلمان ) با صرف نظر از ظنيت تاريخ(در اين است كه 

نما و توانند واقع واقعاً تا چه حد مي_اند  كه همگي به دست مسلمانانِ مؤمن نوشته شده_اسالمي 
تواند شود؟ ثانياً تواتر دقيقاً به چه معناست و چگونه ميها چگونه اثبات ميعتبار آنمعتبر باشند، و ا

 تاريخي را اثبات كند؟ و ثالثاً آيا اخبار مربوط به معجزات محمد واقعاً قطعيت وقوع يك حادثه
مورد است؟ تحقيق در ) از طرف مسلمانان مؤمن(ها نيز ادعايي ساختگي متواترند يا اينكه تواتر آن

 چرا كه در اين اوراق مختصر مجال ورود به اين ،گذارم انديشمند مي خوانندهاين مسائل را به عهده
ها فقط و فقط ايجاد انگيزه براي تحقيق و مطالعه و تأمل هدف من از طرح اين پرسش. ها نيستبحث

- مي. ت و نه چيز ديگرهايي است كه از كودكي به ذهن ما فرو رفته استر در باب دگمبيشتر و عميق
هاي اي بسيار مهم و خطير مواجه هستيم و نبايد در پذيرش انديشهخواهم بگويم در اينجا با مسئله

  .باورانه عمل كنيم لوحانه و خوشديني ساده
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     بعثت پيامبران خالف حكمت الهي است
 اصوالً راهي براي پي  آنكهاول. مشكل عمده پيرامون معجزه را مطرح كردم چهارتا اينجا من    

انگيز، واقعاً معجزه است يا نه وجود ندارد؛ و اين ناشي از آن است  بردن به اينكه فالن عمل شگفت
توان با قطع و يقين، به وجود اوصاف معجزه در فعل مورد نظر اذعان كرد، و همين به  كه هرگز نمي

زيرا وقتي مدعي نبوت عمل . معجزه با صدق مدعي نبوت كافي است تنهايي براي نفي رابطه 
) مطابق تعريف(اي   معجزه دهد، ابتدا بايد معلوم شود كه آيا در اينجا واقعاً انگيزي انجام مي شگفت

به اين انديشيد كه آيا آن معجزه ) در صورت مثبت بودن پاسخ(صورت گرفته است يا نه، و سپس 
بست روبرو باشد، نوبت به مرحلة دوم  ن اول با ب وقتي مرحله. كند يا نه داللت بر صدق مدعي مي

 آنكه حتي با فرض وقوع معجزه، استداللي كه براي اثبات داللت منطقيِ معجزه بر دوم. رسد نمي
 و شكاف منطقي بين معجزه و نبوت با اين ادله صدق مدعي ارائه شده است، استداللي ضعيف است

 انگيز يك نكته شگفتز اين تحت عنوان بنا به دليلي كه پيش ا( اينكه سوم شود، ضعيف پر نمي
عدم كند، بلكه برعكس،   انجام معجزه توسط مدعي نبوت نه تنها نبوت او را اثبات نمي)آوردم

شود تا آيندگان  مشكل چهارم ظنيت علم تاريخ است كه مانع از آن مي. كند  مي او را اثباتنبوت
و بر اينها بيفزاييد نكته  (صل كنندقين حابتوانند به وقوع معجزات توسط مدعيان نبوت در گذشته ي

هر پيامبري پيش از آنكه بخواهد نبوت : ام و آن اينكه  را كه پيش از اين بدان اشاره كردهپنجمي
تو خودت چگونه فهميدي و : خود را براي ديگران اثبات كند، ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ دهد كه

از طرف خدا با تو سخن گفته و تو را مأمور هدايت انسانهاي اي  يقين كردي كه واقعاً خدا و يا فرشته
اي  اي و دريافت كرده اي و يا آنچه شنيده ديگر كرده است؟ از كجا يقين داري كه دچار توهم نشده

  )وحي الهي بوده نه القائات شيطاني؟
به نظر تواند شك و ترديدي مهيب نسبت به اصل نبوت ايجاد كند، زيرا     مجموع اين مطالب مي

بردن به واقعيت و صدق مدعاي افرادي كه ادعاي پيامبري  رسد كه راهي مطمئن و قطعي براي پي مي
خواست پيامبراني به سوي بشر بفرستد، الجرم راهي براي حل  اگر خداوند مي. كنند، وجود ندارد مي

ارسال رسل )  قويحداقل به احتمال(داد، ولي گويي چنين راهي وجود ندارد، پس  اين مسئله قرار مي



                                نظري نبوت مباني نقادانه به    نگاهي
 

  ��

به عبارت ديگر نتيجه شگرفي كه از . آيد واقعيت ندارد، زيرا خالف حكمت الهي از آب در مي
اي  توان گرفت اين است كه بعثت پيامبران با حكمت الهي ناسازگار است، و اين نكته مطالب فوق مي
را ميكند، ولي كم شنيديم كه حكمت الهي اقتضاي ارسال رسل  تا به حال هميشه مي. است شنيدني

زيرا از طرفي خداوند به . رسيم كه اتفاقاً ارسال رسل خالف حكمت الهي است كم به اين نتيجه مي
انسان عقل داده است تا از آن براي كشف حقيقت و تشخيص حق از باطل استفاده كند و فريب 

حقيقت ندارد و نخورد، و از طرفي ديگر همين عقل در برخورد با مدعيان نبوت راهي براي كشف 
نتيجه اين . تواند نبوت مدعي را باور كند آدمي اگر بخواهد به مقتضاي عقل و منطق عمل كند، نمي

سنجان از ايمان آوردن و پذيرش  شود كه اگر خداوند پيامبراني مبعوث كند، عاقالن و نكته مي
آنها داده است، در كنند و حتي گاهي به اقتضاي همان عقلي كه خدا به  مدعاي آنها خودداري مي

باور به آنها ايمان  كنند و در عوض افراد عامي و ساده لوح و خوش گيري مي برابرشان موضع
مطرح دو پرسش مهم را  آيا اين خالف حكمت نيست؟ من براي تقويت مدعاي خودم، 1آورند مي
  :كنم مي
از كشف آن عاجز  كه عقل ها را به راهي خاص هدايت كند خواست انسان  اگر خداوند مي.1   

و همانگونه كه كند ارتباط برقرار ) شان در حد توان و ظرفيت(ها  با همة انسانتوانست  نمي، آيا است
مورد عنايت و توجه و تربيت خاص خود قرار داد، با ديگران نيز )  ديندارانبنا به فرض(پيامبران را 

تر از آب در  موفق تر بود،   حكيمانهتر و  ضمن اينكه عادالنه  آيا اين روش، كند؟همينگونه رفتار
هاي  جنگ اختالفات و هاي مختلف و  اديان و مذاهب و فرقههمه  اين بوجود آمدن و مانعآمد نمي
  ؟ شد نمي) ميان پيروان اديان مختلف(ديني  و برون) هاي درون يك دين بين پيروان و فرقه(ديني  درون

خواست  ممكن نباشد، اما اگر خداوند مي) به هر دليلي(ها  فرض كنيم هدايت مستقيم همه انسان. 2   
ها و در سراسر كره زمين  توانست در همه زمان آيا نمي، ها را به راهي خاص هدايت كند انسان

تا از طرفي هيچ انساني از نعمت هدايت محروم نشود، ) تعدد و استمرار نبوت(پيامبراني مبعوث كند 
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ها ولذا اختالفات و تشتت آرا  فهمي ها و كج فهمي ها و بد تحريفاالمكان مانع  و از طرفي ديگر حتي
      1اي شود؟ ها و دعواهاي فردي و فرقه ها و يا جنگ حيرت و و شك

شود كه اگر خداوند قصد هدايت آدميان به راهي  اما نتيجه اين مي. ها معلوم است پاسخ اين پرسش   
ها و در همه  در همه زمانحداقل كرد، و يا   مياز روش هدايت مستقيم استفادهخاص را داشت، يا 

كدام از اين دو محقق نشده است، بنابراين  اما هيچ. كرد مناطق كره زمين پيامبراني را مبعوث مي
. را نداشته است) گويند آنچنان كه متكلمان مسلمان مي (خداوند قصد هدايت آدميان به راهي خاص
به نتايج تلخ و ناگواري كه شاهد آن هستيم و (ريخ رخ داده به عبارتي ديگر نبوت به شكلي كه در تا

شود كه  تر مي تر و روشن اين مطلب هنگامي واضح. تواند منشائي خدايي داشته باشد نمي) منتهي شده
نيز و واقعيات علمي  تعاليم مدعيان نبوت با اصول مسلم عقلي و اخالقي  بسياري ازبه ناسازگاري

  2.ببريم پي
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  داليل متكلمان مسلمان
 آيا دليل محكم و قاطعي براي اثبات پيامبريِ محمد وجود دارد؟ متكلمان مسلمان داليلي براي   

 به در اينجا مجبورم. اند كه به نظر من از استحكام كافي برخوردار نيستند اثبات نبوت محمد آورده
   :بررسي اين داليل بپردازم

  )صداقت و پاكي محمد(شواهد و قرائن  .1
بينيد كه او انساني پاك و  شما اگر در زندگي محمد تا بيش از بعثت تحقيق كنيد، مي: گويند  مي

وارسته بوده و هرگز دروغ نگفته و هيچگاه به دنبال زخارف دنيوي چون پول و مقام و رياست و 
مردم لقب محمد امين را به او داده بودند، زيرا هرگز ديده نشده بود كه . تنرفته اس... شهرت و 

توان او  كند، چگونه مي چنين كسي وقتي ادعاي نبوت مي. دروغي بگويد و يا در امانتي خيانت كند
دهد كه او هرگز دروغ نگفته و همين گواه صدق  زندگي او نشان مي. را متهم به دروغگويي كرد

  .است)  بر نبوتمبني(مدعاي او 
  :    اما در اينجا چند مشكل عمده وجود دارد

 اصوالً استناد به وارستگي روحي و اخالقي و صداقت در گفتار و كردار يك مدعي نبوت )الف   
 كه ساليان دراز با او محشور _فقط براي نزديكان فرد مدعي ) براي اثبات صدق او در اين مدعا(

 كارآيي دارد، نه براي كساني كه با او هيچ آشنايي _اند  مراهي كردهبوده و در سفر و حضر او را ه
زيرا اين اوصاف را فقط نزديكان آن . آيند هاي آينده مي هايي كه در زمان اند و نه براي انسان نداشته

فقط با نقل ) هاي آينده چه در همان زمان و چه در زمان(اند، ولي ديگران  فرد به طور مستقيم ديده
از : توانند اين پرسش را مطرح كنند كه آور نيست و مي شوند كه برايشان يقين يي مواجه ميها قول

اند و يا در  واقعاً چنان انساني بوده است كه نزديكانش نقل كرده) به عنوان مثال(كجا معلوم محمد 
عي تر شويم خواهيم ديد كه حتي نزديكان يك مد كتب تاريخ و حديث آمده است؟ البته اگر دقيق

به عنوان مثال . توانند با قطع و يقين ادعا كنند كه چنان اوصافي در او وجود دارد نبوت نيز نمي
اي  تواند با قطع و يقين ادعا كند كه محمد هرگز به او دروغ نگفته و در امانت ذره خديجه چگونه مي
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هايش به   در امانتخيانت نكرده است؟ كامالً ممكن است كه محمد در مواردي به او دروغ گفته و يا
  . نحوي خيانت كرده، ولي خديجه متوجه اين موضوع نشده باشد

 ممكن است شخصي واقعاً آن صفات برجسته را داشته باشد، ولي بنا به علل و داليلي )ب   
مثالً (گرايانه تصميم بگيرد كه براي رسيدن به اهداف خود  دلسوزانه، بشردوستانه و يا مصلحت

بنابراين صرف اينكه محمد هرگز دروغ . متوسل به دروغ شود) ها ارزه با بدياصالح جامعه و مب
اتفاقاً ممكن است . كند كه در ادعاي خود مبني بر نبوت نيز صادق بوده است نگفته بود، اثبات نمي

او به دروغ ادعاي نبوت كرده و به عبارتي ديگر ادعاي همان اوصاف برجسته موجب شده باشد كه 
  .دروغ او باشدنبوت، اولين 

دار باشد، ممكن است بنا به عللي دچار توهمات و   هر انساني هرچقدر هم راستگو و امانت)ج   
تخيالت بيمارگونه و يا القائات شيطاني شود و خودش هم نفهمد كه در حقيقت فريب خورده و 

  .دچار خطا و اشتباه شده است
باشد و راهي قطعي براي فرار از آنها پيدا نشود، بنابراين تا وقتي كه احتماالت فوق وجود داشته    

تواند نبوت او را اثبات  استناد به اوصاف اخالقي فرد مدعي نبوت و نوع زندگي او در گذشته نمي
  . كند
  

   بشارت پيامبران و كتابهاي آسماني پيشين .2
به عبارت . آمده است) تورات و انجيل(نام و اوصاف محمد در كتب آسماني پيشين : اند گفته   

پس اگر به نبوت  موسي و عيسي اعتقاد داشته . ديگر پيامبران پيشين وعده ظهور او را داده بودند
 كه البته فقط در برابر اهل كتاب قابل طرح _اما اين دليل  .باشيم، بايد نبوت محمد را نيز بپذيريم

   : كافي نيست، زيرا_است نه ملحدان 
 آسماني كه امروز در دست ما است، نشاني صريح و قاطعي از هاي در هيچ كدام از كتاب) الف   

) هزار و چهارصد سال پيش(ممكن است بگوييد در زمان پيامبر اسالم .  وجود نداردپيامبر اسالم
هنوز تحريف نشده بودند و در آنها نام و نشان ) خصوصاً تورات و انجيل(ها  بسياري از اين كتاب
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اما اوالً اين . كرد و اين، حجت را بر اهل كتاب در آن زمان تمام ميپيامبر با صراحت ذكر شده بود 
چرا كه به هر حال در زمان ما . مدعايي تاريخي و غير قابل اثبات است و ثانياً ربطي به دوران ما ندارد

  .هاي آسماني موجود نيست قابل ترديدي از محمد در كتاب نام و نشاني صريح و غير
تواند نام و نشان   نمي)اگر مستند به خداي حكيم باشد (اي ر يا كتاب آسماني اصوالً هيچ پيامب)ب   

   :و اوصاف پيامبر بعدي را بيان كند، چرا كه سه مشكل عمده در اين مورد وجود دارد
مثالً آنجا كه سخن از اوصاف ( اينكه ممكن است سخن پيامبر و يا حتي متن كتاب آسماني اول   

آيد،  ر طول زمان دچار تحريف شود و در اين صورت نقض غرض پيش ميد) گويد پيامبر بعدي مي
روند كه واقعاً پيامبر  به غلط سراغ كسي مي) ها رخ داده است در اثر تحريفي كه در نشانه(يعني مردم 

  . نيست
 گيرد كه  تواند مورد سوء استفاده افرادي قرار ها و اوصاف پيامبر بعدي مي  اينكه دادن نشانهدوم   
  .آيد خواهند به دروغ ادعاي پيامبري كنند و در اين صورت نيز نقض غرض پيش مي يم

)  سال بعد بياييد600المثل قرار است  يعني دادن نام و نشاني پيامبري كه في( اينكه اين كار سوم   
فرض كنيد عيسي به پيروان خود بگويد كه صدها سال بعد در شهر مكه و . كامالً لغو و بيهوده است

رسد و او همان پيامبر بعد از  به پيامبري مي...  ساله به نام محمد بن عبدا40ز ميان قبيله قريش مردي ا
اما مردم زمان عيسي چه نيازي به دانستن اين . من است و اين پيشگويي در انجيل هم ذكر شود

اي ندارد،  فايدهنيز ) مثالً مردم زمان محمد(هاي آينده  اين پيشگويي براي نسل! موضوع دارند؟ هيچ
از كجا معلوم كتاب انجيل دچار تحريف نشده باشد : شوند كه چون آنها منطقاً با اين سؤال مواجه مي

تواند وجود اين  و اين مطلب نيز جزو جعليات آن نباشد؟ وقتي چنين احتمالي وجود دارد، محمد نمي
دليل و نشانه ديگري ارائه  و مجبور است پيشگويي در انجيل را دليل حقانيت و صدق خود بداند

  .دهد
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  معجزات محمد . 3
اما اوالً همانطور كه پيش . محمد معجزاتي انجام داد و همين نشانه پيامبري اوست: اند اي گفته عده   

 محمدراهي براي اثبات اين مدعا كه   كند و ثانياً از اين به تفصيل آوردم، معجزه چيزي را اثبات نمي
. شود اي از انجام معجزه توسط او ديده نمي  نشانهقرآن هم در حتي. وجود ندارد  معجزاتي انجام داد

هايي عجيب،  هر بار با پاسخاو طلب معجزه كردند، ولي محمد مخالفان و شكاكان بارها از 
ها از  كرد كه آن پاسخ ربط، از زير بار معجزه شانه خالي كرده و سپس ادعا مي جويانه و گاه بي بهانه

ها را به عنوان آيات قرآني ثبت  كاتبان وحي نيز آن پاسخ. ا به او وحي شده استطرف خد
   :كنم هايي از اين آيات اشاره مي در اينجا به نمونه. كردند مي
  
  : گويد  بقره مي  سورة118آية . 1   

آيد؟  اي نمي گويد؟ يا براي ما معجزه چرا خدا با ما سخن نمي«: افراد نادان گفتند
و [دلها. گفتند  ايشان را مي مثل همين گفتة] نيز[پيش از اينان بودند كساني كه 

را براي گروهي كه يقين دارند، نيك ] ي خود[ها ما نشانه. ماند افكارشان به هم مي
   .ايم روشن گردانيده

معرفي شده و مورد توهين !  كه در اين آيه به عنوان افراد نادان_مخالفان پيامبر !  خوب دقت كنيد   
 دو پرسش مهم را كه بطور طبيعي در ذهنشان بوجود آمده است مطرح _اند  و تحقير قرار گرفته

خواهد ما آدميان را به راهي خاص هدايت كند، چرا فقط با   آنكه اگر واقعاً خدا مياول: كنند مي
 ما هم سخن فرستد؟ چه اشكالي دارد كه خدا با كند و او را به سراغ بقيه مي يك نفر ارتباط برقرار مي

واقعاً پيامبري، ) محمد( آنكه اگر تو دوم 1بگويد تا اين همه اختالف و جنگ و دعوا بوجود نيايد؟
اي بياوري، معجزه تو كدام است؟ آنگاه خداي محمد به جاي اينكه  مانند پيامبران گذشته بايد معجزه

اي براي  ش دوم آنها معجزهبه پرسش اولِ آنها پاسخي منطقي و قانع كننده بدهد و در پاسخ به پرس
ها  گويد كه شما مانند گذشتگانتان احمق و نادان هستيد كه اين پرسش  ابتدا به آنها مي پيامبر بفرستد،
هاي خود را براي گروهي كه يقين دارند، نيك روشن  مانشانه«: گويد ؟ و سپس مي!كنيد را مطرح مي
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هاي شما  قين دارند، نيازي به معجزات و نشانهآنها كه ي: به خداي محمد بايد گفت! »ايم گردانيده
  ! هاي خود را براي مخالفان و شكاكان روشن كنيد لطف كنيد و نشانه. ندارند

  
  : گويد  سورة بقره مي145آية .2    

  ..كنند  تو را پيروي نمي قبله] باز[اي براي اهل كتاب بياوري  و اگر هر گونه معجزه

  : ريباً همين مضمون را دارد سورة انعام نيز تق109    آية 
اي براي  خورند كه اگر معجزه هايشان، به خدا سوگند مي ترين سوگند و با سخت
 معجزات تنها در اختيار خداست، شما چه  :بگو. گروند ، حتماً بدان مي آنان بيايد

  آورند بيايد، باز ايمان نمي] معجزه هم[دانيد كه اگر  مي

مخالفان .  آشكار است_آوريد   كه اگر معجزه هم بيايد، باز ايمان نمي_  پاسخآميز بودنِ اين     طفره
 گويد و يا دچار توهم نشده است؟ و شكاكان باالخره از كجا بايد مطمئن شوند كه محمد راست مي

عمل كنيد، آنگاه اگر كسي ايمان ) فرستادن معجزه(تان  شما به وظيفه: خداي محمد بايد گفتبه 
خواهيد بدون اتمام حجت، مخالفان را در روز قيامت  شما چگونه مي. ل استنياورد، خودش مسئو

  مجازات كنيد؟
   

  : گويد  انعام مي  سورة37آية . 3    
بي ترديد : اي از جانب پروردگارش براو نازل نشده است؟ بگو چرا معجزه: و گفتند

  دانند اي فرو فرستد، ليكن بيشتر آنها نمي خدا قادر است معجزه

به عبارت ديگر در اين آيه، خداي محمد . اي وجود ندارد ين صدر و ذيل آيه هيچ تالزم منطقيب    
 _بيشتر آنها « :گويد مي. دهد ربط و عجيب مي  پاسخي بيش معقول و منطقي و طبيعي مخالفانبه پرس

قاً همة اتفا! »اي فرو فرستد دانند كه خدا قادر است معجزه نمي  _كنند   كه پرسش فوق را مطرح مي
 از طرف خدا  گويند كه اگر محمد واقعاً دانند كه خدا قادر به اين كار است و براي همين مي آنها مي

فرستد و از  اي نمي آمده است، پس چرا خداوندي كه قادر به فرستادنِ معجزه است، براي او معجزه
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دنِ معجزه ندانند، چنين سئوالي اگر آنها خدا را قادر به فرستا. كند اين طريق او را تأييد و تصديق نمي
  . كنند را مطرح نمي

  
  : گويد  سورة رعد مي7آية .4    

نازل نشده  اي از طرف پروردگارش چرا معجزه: گويند اند مي و آنان كه كافر شده
  ...اي،  تو فقط هشدار دهنده] اي پيامبر،[است؟ 

بودن منافاتي با » هشداردهنده« مگر كند، اما  سورة عنكبوت نيز همين مضمون را تكرار مي50آية    
آنها » هشداردهندة«ارائه معجزه دارد؟ مردم از كجا بدانند كه محمد از طرف خدا آمده است تا 

  باشد؟ 
  
  : گويد  سورة رعد مي27آية . 5  

اي بر او نازل   چرا از جانب پروردگارش معجزه: گويند اند مي و كساني كه كافر شده
كند و هر  يقت خداست كه هر كس را بخواهد گمراه ميدر حق: نشده است؟ بگو

  .نمايد  به سوي خود راه مي باز گردد،] به سوي او[كس را كه 
آيا چون هدايت و ضاللت بدست خداست، بايد ادعاي مدعي نبوت را ! ربط بازهم پاسخي بي    

  بدون دليل و بينه پذيرفت؟
   

  :  سورة اسري نيز خواندني است59اما آية . 6    
ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اينكه پيشينيان، آنها را به دروغ ] چيزي[و 

] اي معجزه[به ثمود ماده شتر داديم كه ] به عنوان مثال[و ) تكذيب كردند(گرفتند 
   ...روشنگر بود، ولي به آن ستم كردند

خواهد مردمِ زمان محمد را به  خداي محمد در اين آيه مي. شود تر نمي گيري از اين جالب بهانه    
بنا به اعتراف ( آنكه اول: در اينجا دو نكته فراموش شده است. چوب گناه گذشتگان مجازات كند

آمد، همه آن را انكار  اي مي در زمان پيامبران پيشين اينگونه نبود كه هرگاه معجزه) خود قرآن
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اي نيز معجزه را انكار  ردند و عدهآو پذيرفتند و ايمان مي اي مي بلكه همواره عده. كردند مي
اي بفرستد، بدون شك  بنابراين اگر براي محمد نيز معجزه. كردند و اين البته كامالً طبيعي است مي
اي بياورد   اينطور نيست كه اگر محمد معجزه.كنند  ميتكذيبنيز اي  تصديق و عدهآن را اي   عده

نشانة نبوت و ) بنا به فرض( آنكه معجزه ومد. آورد كس ايمان نمي كامالً بيهوده است و هيچ
حجت است؛ بنابراين حتي اگر فرض كنيم كه معجزات پيامبران گذشته همگي  اي براي اتمام وسيله

تواند ادعاي بدون  بيهوده از آب درآمد و هيچكس در اثر آن معجزات ايمان نياورد، اين واقعيت نمي
 تواند ادعاي نبوت كند اگر چنين باشد، هر شيادي مي. ددليل و بينة محمد را معقول و موجه جلوه ده
از آنجا كه پيامبران گذشته هر چه معجزه : خواهند بگويد و در پاسخ به كساني كه از او معجزه مي

فايده  دانم كه بي آورم چون مي آوردند، مردم انكار كردند و ايمان نياوردند، پس من هم معجزه نمي
اي   واقعاً پيامبر خدا باشد، بايد معجزه نيز اگرمحمد. پذيرند  اي را نمي هاما عاقالن چنين بهان. است

  .گيرد داند كه آن معجزه مورد انكار قرار مي بياورد تا ادعايش بدون دليل و بينّه نباشد، حتي اگر مي
   

  :گويد  سورة شعرا است كه مي4آية  ترين آيات در اين مورد، يكي از جالب. 7    
  آوريم تا در برابر آن، اي از آسمان بر آنان فرود مي معجزهاگر بخواهيم، 

   .گردنهايشان خاضع گردد

زا بفرستد و موجب  انگيز و حيرت اي شگفت تواند معجزه دانند كه اگر خدا بخواهد مي     همه مي
اما سئوال همه اين است . كس در اين مورد شكّي ندارد هيچ. خاضع شدنِ مخالفان و شكاكان شود

اگر خداوند واقعاً محمد را به عنوان پيامبر مبعوث كرده است، پس چرا براي تأييد و تصديق او كه 
  فرستد؟ اي نمي معجزه

اي از پيـروان محمـد    اما عده. اي انجام نداده است آيات قرآن داللت بر اين دارند كه محمد معجزه        
طـرح كردنـد تـا شـايد بتواننـد      ها پـس از مـرگ او مـواردي را بـه عنـوان معجـزات پيامبرشـان م                  سال
كنم كه هنـوز   نمونه مهم اشاره ميچند من در اينجا به   . وسيله داليلي بر نبوت او دست و پا كنند         بدين

 نوشـته و    " داليل اثبات نبوت محمد    "به عنوان   ) خصوصا شيعه (در كتب كالمي و تفسيري مسلمانان       
 -2القمر،    شق -1: عبارتند از   ات  اين معجز . شود ها تعليم داده مي    آموزان و دانشجويان و طلبه     به دانش 
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پيش از پرداختن به بحث، توجـه خواننـده را بـه ايـن     .  تعيين قبله مسجدالنبي   _4و   1 مباهله   -3 ،معراج
خواهـد بـا اسـتناد بـه ايـن           كنم كه فرض بر اين است كه يك مـسلمان مـومن مـي              نكته مهم جلب مي   

اثبات كند كه محمد واقعا يك      ...) ي، هندو، زرتشتي و     مسيحي، يهود (معجزات، به يك غيرمسلمان     
  اكنون ببينيم كه آيا اين كار شدني است؟. پيامبر الهي بوده است

  
  

  القمر شق
اي از مشركان مكه  شد، عده هايي كه قرص كامل ماه در آسمان ديده مي گويند در يكي از شب    مي

محمـد از  . ا هستي، ماه را براي ما دو پـاره كـن  گويي كه پيامبر خد   اگر تو راست مي   : به محمد گفتند  
ناگهان ماه دو نيمه شد و پس از مدتي دوباره به حالـت        . خدا خواست كه تقاضاي آنها را اجابت كند       

توان با طرح چنين داستاني در برابريـك غيرمـسلمان،    اكنون سؤال اين است كه آيا مي    . اول بازگشت 
  :بر بوده است ؟ پاسخ بوضوح منفي است، به دو دليلاو را متقاعد كرد كه محمد واقعاً پيام

 القمر فقط در معدودي منابع روايي و تاريخي مسلمين آمده است و چنين منابعي              داستان شق   )الف   
توانند براي يك غيرمسلمان دليـل كـافي يـا حجـت           نمي -اند  كه توسط مسلمانان مؤمن تاليف شده      _

. ات صحت و اعتبار اين داستان براي يك غيرمسلمان وجود نداردبنابراين راهي براي اثب. قطعي باشند
القمر حتي در ميان خود مسلمانان نيـز بـه اجمـاع مـورد پـذيرش واقـع نـشده و بـسياري از                   داستان شق 

   2.اند عالمان اسالم وقوع آن  را مورد ترديد قرار داده
ندارد، بلكه توجه به يك نكته ساده        نه تنها راهي براي اثبات صحت و اعتبار اين داستان وجود             )ب   

انگيـز   تواند ساختگي بودن آن را آفتابي كند و آن اينكه اگر اين حادثه عظيم و شـگفت         به راحتي مي  
واقعاً رخ داده بود، صـدها ميليـون انـسان ديگـر از دههـا كـشور اطـراف عربـستان نيـز ايـن حادثـه را                    

گيزترين وقـايع طبيعـي در تـاريخ سـرزمين خـود            ان ترين و حيرت   ديدند و به عنوان يكي از عجيب       مي
هـا   هـا و افـسانه   دادند و در حاشيه آن داستان هاي بعدي انتقال مي  كردند و سينه به سينه به نسل       ثبت مي 
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اي ثبت نشده و در فرهنگ و ادبيات هيچ  ساختند، در حالي كه در تاريخ هيچ كشوري چنين واقعه مي
  .ملتي چنين داستاني نيامده است

  :اند آقاي مصباح يزدي به اين نقد چنين پاسخ داده  
انـد بـه      مـردم كـه هميـشه ننشـسته       . اي است    اوالً اين معجزه يك حادثه غيرمنتظره     

كـساني كـه توجهـشان بـه        . افتـد   آسمان نگاه كنند تا ببينند چه حوادثي اتفاق مـي         
 در آن موقـع  ثانيـاً . بيننـد  شود يا نـه، آنهـا مـي      آسمان است و منتظرند ببينند آيا مي      

وضع به اين صورت نبود كه تمام حوادث و وقايع ضبط شود و به همـه خبـر داده                   
جمعي وجـود نداشـت كـه فـوراً خبـري در             چون در آن زمان وسايل ارتباط     . شود

اي از زمـين ظـاهر        اي در يك قطعه     بعالوه يك چنين حادثه   . كل جهان انتشار يابد   
چـون در اول شـب اسـت،    . يـده شـود  شود معنايش اين نيست كه در همه جا د   مي

  . 1هنوز ماه در بسياري از مناطق طلوع نكرده است

  :انگيز است    اين پاسخ به جهاتي ناتمام و حتي شگفت
القمر الزم نيست كه آدمي از پيش نشسته و چشم به آسمان دوخته  اوالً براي ديده شدن واقعه شق. 1  

توانـد   انگيـزي در آسـمان مـي    واقعـه عظـيم و شـگفت   چـرا كـه چنـين      . اي باشـد    و منتظر ديدن حادثه   
ماننـد صـحراها و   (خود موجب جلب نظـر حـداقل معـدودي افـراد شـود كـه در فـضاهاي بـاز               خودبه

القمر، از ميان صـدها       توان باور كرد در لحظه وقوع شق        ثانياً آيا مي  . ها هستند   و يا در بلندي   ) كشتزارها
كـس نگـاهش بـه آسـمان          كردند، هـيچ    عربستان زندگي مي  ميليون انساني كه در دهها كشور اطراف        

  ببيند؟طور اتفاقي  بهنبوده است تا آن حادثه را 
اينكه در آن زمان وسايل ارتباطي مثل دوران ما وجود نداشـت، ربطـي بـه مـشكل مـورد بحـث                      . 2   

ديدند   آن را مي  چرا كه اگر اين حادثه رخ داده بود، طبيعتاً افراد زيادي در نقاط مختلف زمين                . ندارد
توانستند آن را براي اطرافيان خود نقل كنند و از ايـن طريـق، حتـي آنهـا كـه حادثـه را             و هركدام مي  

كردند و بدين ترتيـب اثـري از ايـن واقعـه در تـاريخ       ها آن را باور مي نديده بودند، در اثر كثرت نقل    
اي نياز به وجـود وسـايل         يم و جهاني  بنابراين براي ثبت چنين معجزه عظ     . ماند  مردم اقوام ديگر هم مي    
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ربطـي    بدون شك عدم دقت در محتواي سئوال مورد بحث باعث چنين پاسخ بي            . ارتباطي مدرن نبود  
سئوال اين نبوده است كه چرا مردم عربستان وقوع اين حادثه را به مردم نقاط ديگر جهان              . شده است 

  .ايل ارتباطي مدرن وجود نداشتمخابره نكردند تا در پاسخ گفته شود كه در آن زمان وس
درست است در اول شب، ماه هنوز در بعضي مناطق ديگر طلوع نكرده است، ولي بـه هـر حـال        . 3   

صـورتي   و بـه اي بـاالتر   در بسياري از نقاط طلوع كرده و حتـي در بعـضي منـاطق ديگـر نيـز در نقطـه       
باعـث توسـل بـه چنـين     ) شـبهه  (باز هم عدم دقـت در مـتن سـئوال         . شود  در آسمان ديده مي   تر    واضح

القمر در بعضي نقاط ديگر زمين ديده         سئوال اين نيست كه چرا حادثه شق      . ربطي شده است    مطلب بي 
سئوال ايـن اسـت كـه چـرا در          . نشد، تا در پاسخ گفته شود كه در آن نقاط ماه هنوز طلوع نكرده بود              
ده نـشد؟ آيـا در زمـان وقـوع ايـن            هيچ جاي ديگر از كشورهاي اطراف عربستان اين حادثه عظيم دي          

شد و در هيچ كجاي ديگـر جهـان هنـوز طلـوع نكـرده و قابـل                     مي  حادثه، ماه فقط در عربستان ديده     
 رويت نبود؟  

اگر اين حادثه واقعيت داشت، چرا بايد دونيمه شدن ماه و برگشتنش به حالت اول چنـان سـريع                   . 4   
بستان و كشورهاي ديگر فرصـت ديـدن آن حادثـه را     داد كه هيچ انسان ديگري در سراسر عر         رخ مي 

كشيد تا هـم شـاهدان بيـشتري     نداشته باشد؟ چه اشكالي داشت كه اين حادثه حداقل ساعتي طول مي  
 پيدا كند و هم شائبه توهم و خطاي ديد كمتر شود؟

ت خواسـ  مي» حكيم«هاي فوق، اين نكته مسلم است كه اگر خداي          نظر از پرسش    به هر حال صرف      
اي بياورد، آن را فقط براي معدودي مشرك بي سر و  العاده براي پيامبرش چنين معجزه عظيم و خارق 

آورد؛ بلكه در ميان انبوهي از جمعيت كـه در آن زن   اند نمي جو كه دنبال حق نبوده     پا و لجوج و بهانه    
 ايـن كـار را   و مرد و پير و جوان و كافر و مشرك و مسلمان و مـسيحي و يهـودي نيـز وجـود داشـت         

اي در اثـر ديـدن آن بـه           كرد تا اوالً حجت بر تعداد انبوهي از مردم تمام شود و ثانياً حـداقل عـده                  مي
  !اي به اين عظمت سوخت نرود پيامبر ايمان بياورند و معجزه
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هاي    راه "اي از عالمان اسالم در پاسخ به اين سؤال كه            دانم چگونه عده   ت فوق، نمي  ا   با توجه به نك   
كننـد و    اشـاره مـي   ) هـا  بـه عنـوان يكـي از ايـن راه         (القمر    به داستان شق   "اثبات نبوت محمد كدامند؟   

  :گويند مي
) ص(هاي مسلم و قطعي پيامبر اكرم  يكي از معجزه) شكافته شدن ماه(القمر  شق
  1است

 علمي با يك توان هنگام مواجهه ؟ چگونه مي!گيرند    و آنگاه نبوت محمد را از اين داستان نتيجه مي
 دانـست، در  "مسلم و قطعـي   "غيرمسلمان، براي اثبات نبوت محمد به اين داستان استناد كرد و آن را              

 بلكه حتي خود مـسلمانان      ،ن وجود ندارد  ناتنها راهي براي اثبات اين مدعا براي غيرمسلما        حالي كه نه  
  مورد صحت و اعتبار آن اختالف نظر دارند؟ هم در

  
 معراج

بـه  ) در مكـه (به پيروانش اعالم كرد كه شب قبل، خداوند او را از مسجدالحرام     اسالم  مبر     روزي پيا 
) مـسلمانان (پيـروان او  . ها بـرده  و برگردانـده اسـت    و از آنجا به آسمان    ) در اورشليم (مسجد االقصي   

د و اعتمـاد بـه   اند و فقط به دليل ايمان و اعتقاد به نبوت محم اي نبوده كدام شاهد چنين واقعه  البته هيچ 
محمد نزول آيه اول سـوره      . سخنان او وقوع اين حادثه را مسلم دانستند و از معجزات او تلقي كردند             

انگيـز اعـالم كـرد و بـدين ترتيـب حادثـه              اسراء را نيز در تأييد مدعاي خود مبني بر آن سير شـگفت            
چـرا كـه    .  خشمگين شدند  زده و  مخالفان محمد از اين ادعاي او شگفت      . معراج در قرآن نيز ثبت شد     

بياورد و محمد نيـز هـر    اي آشكار تا كنون بارها از او خواسته بودند كه براي اثبات نبوت خود معجزه     
از آوردن معجـزه طفـره رفتـه        ) هاي آن پيش از اين آمد      كه نمونه ( اي عجيب و غيرمنطقي      بار به بهانه  

حتـي پيـروان    (كـس    كنـد كـه هـيچ      ي را مي  ا ديدند كه او ادعاي معجزه     بود و حاال همين مخالفان مي     
اي  در نظر آنهـا ايـن ادعـاي محمـد معلـول عجـز او از آوردن معجـزه       ! شاهد آن نبوده است   ) خودش

  . داد لوحي مردم را نشان مي آشكار در حضور مردم و مخالفان بود و زرنگي و سوء استفاده او از ساده
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توان با استناد بـه ايـن داسـتان، نبـوت محمـد را            كشد كه آيا مي       اكنون باز اين پرسش مهيب سر مي      
براي يك غيرمسلمان اثبات كرد؟ پاسخ باز هم منفي است، چرا كه راهي براي اثبات صحت و اعتبار  

اي را كـه حتـي       توانند وقوع واقعه   مسلمانان چگونه مي  . اين داستان براي يك غيرمسلمان وجود ندارد      
اند، به   اطر ايمان و اعتقاد به پيامبرشان آن را از قول او پذيرفته           اند و فقط به خ     خودشان شاهد آن نبوده   

دانم كه آيا خود محمد      غيرمسلماناني كه اعتقادي به صدق و سالمت او ندارند، اثبات كنند؟ من نمي            
با نقل اين واقعه براي اهل مكه قصد اثبات نبوت خود را داشته است يا نـه، ولـي اگـر چنـين قـصدي                         

اي را   تواند معجـزه   دليلي آشكار بر عدم نبوت اوست، چرا كه يك پيامبر واقعي نمي           داشته، اين خود    
 و  "راسـتگو "در اينجـا اسـتناد بـه        . كس شاهد آن نبوده به عنوان نشانه نبوت خود مطرح كند           كه هيچ 

چرا كه اين مدعا اوالً قابـل اثبـات نيـست و ثانيـاً تـا                . كند  بودن محمد نيز مشكلي را حل نمي       "امين"
و پس از اين هم     (مخالفان و منتقدان به داليلي كه پيش از اين آمد           . نمايد دودي پارادوكسيكال مي  ح

  .دانند همين ادعاي نبوت را نشانه دروغگو بودن او مي) خواهد آمد
 تـأليف آقاي سيد "پرسمان قرآني نبوت" كتاب 177 تا 170اكنون خوب است نگاهي به صفحات    

تا چه  ) از طريق استناد به واقعه معراج     ( ببينيم حوزويان در اثبات نبوت محمد        علي هاشمي بيندازيم تا   
نويسنده محترم كتاب گويي فرامـوش كـرده اسـت كـه در حـال               . حد به قواعد عقل و منطق پايبندند      
توان به درستي و راستي ادعاي نبوت حضرت         هايي مي  از چه راه  ": پاسخ دادن به اين سؤال است كه        

و نه (  آنگاه به جاي اينكه ابتدا با داليل، شواهد و مدارك برون ديني متقن و معتبر        1 "محمد پي برد؟  
اي اثبات كند كه يك غيرمـسلمان   وقوع اين معجزه  را به گونه) صرفاً منابع تاريخي و روايي مسلمين 
 و بـه  مفروض و مسلم گرفتـه !) با استناد به قرآن و روايات اسالمي    (مجاب شود، اصل وقوع حادثه را       

كنـد   اثبات مـي  ! آنگاه با تجزيه و تحليل آيات و روايات مربوطه        ! پردازد؟ بحث در كيفيت معراج مي    
در حالي كه اگر بخواهيم با استناد       ! كه اين معراج، صرفاً روحاني نبوده، بلكه جسماني هم بوده است          

صـرف نظـر از اينكـه     _  ابتـدا بايـد اصـل وقـوع آن را    ،به معجزه معراج، نبوت محمد را اثبات كنـيم     
ديني، نـه تـاريخ و       آن هم با استناد به شواهد و مدارك برون        ( اثبات كنيم    _روحاني بوده يا جسماني     
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باز هم با استناد به ادلـه و        (پس از اين مرحله     ) . رواياتي كه به دست مسلمانان مومن تأليف شده است        
كه اين واقعه صرفاً يك مكاشفه روحـي        بايد اثبات كنيم    ) ديني شواهد و مدارك متقن و معتبر بيرون      

 امـا  1.هـا رفتـه و برگـشته اسـت     و معنوي نبوده، بلكه محمد با جسمش به اورشليم و از آنجا به آسمان             
خواهـد   گويد كه گويي مي    اي سخن مي   گونه  به ، همه جا  نويسنده محترم به جاي پيمودن اين  مراحل       

   !!!نبوت محمد را براي مسلمانان مومن اثبات كند؟
  
 باهلهم

بياييـد همـديگر را     : اي از مسيحيان نجـران گفـت          مطابق تواريخ اسالمي، روزي پيامبر اسالم به عده       
شـود و اگـر نفـرين شـما          گيـر شـما شـد، حقانيـت مـن اثبـات مـي              اگر نفرين من گريبان   . نفرين كنيم 

  :يه ماجرادهد كه شما بر حق هستيد و من بر باطل، و اينك بق گير من شد، نشان مي گريبان
آنهــا تــا فــرداي آن روز از حــضرت مهلــت خواســتند و پــس از مراجعــه بــه         

شما فردا به محمـد   : به آنها گفت  ) روحاني بزرگشان (هاي نجران، اسقف     شخصيت
اش بـراي مباهلـه آمـده بـود، از مباهلـه بـا او                اگر با فرزنـدان و خـانواده      . نگاه كنيد 

فـرداي آن روز، پيـامبر آمـد، در    .  كنيـد بترسيد و اگر با يارانش آمـد، بـا او مباهلـه    
رفتنـد و   پـيش روي او راه مـي  ) ع(حالي كه دست علي را گرفته و حسن و حـسين   

نصاري نيـز بيـرون آمدنـد، در حـالي كـه اسـقف آنهـا                . پشت سرش بود  ) ع(فاطمه
: بـه او گفتنـد    . اسقف درباره همراهان پيامبر سئوال كرد     . پيشاپيش آنان قرار داشت   

ترين خلق خدا نزد اوست و اين دو پـسر، فرزنـدان              و داماد او محبوب    اين پسر عمو  
اسـقف  ....هـستند و آن بـانوي جـوان، دختـرش فاطمـه اسـت               ) ع(دختر او از علي     

كنـد و گمـان    بينم كه در مباهله با كمال جـرأت اقـدام مـي    من مردي را مي   : گفت  
ا نخواهـد   كنم كه راستگو باشد، كه در ايـن صـورت بـه خـدا يـك سـال بـر مـ                      مي

گذشت در حالي كه در تمام دنيا يك نصراني وجود نداشته باشد كه آب بنوشـد،                
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نمـاييم و    كنيم ، بلكـه مـصالحه مـي        ما با تو مباهله نمي    ! اي ابوالقاسم : و عرض كرد  
  1.با آنها مصالحه كرد) ص(پيامبر

) بـات نبـوت محمـد     در اث (اي از كـار فروبـسته متكلمـان اسـالم               توسل به مـاجراي مباهلـه نيـز گـره         
چرا كه اوالً اين ماجرا فقط در منابع و متون اسالمي آمده و اين در نظر يك غيرمـسلمان                   . گشايد نمي
ثانياً حتـي اگـر فـرض كنـيم كـه ايـن       . تواند دليل كافي و قطعي مبني بر صحت و اعتبار آن باشد          نمي

. كنـد  ، بـاز هـم چيـزي را اثبـات نمـي           استاً رخ داده    واقع) دقيقاً به همان نحو كه در باال آمد       (داستان  
كننـد، وقتـي ديدنـد كـه او بـا اهـل             ) نفـرين متقابـل   (اي مسيحي كه قرار بـوده بـا محمـد مباهلـه              عده

بـه خـود كـامالً اطمينـان     ) محمـد (اند كه البد اين مرد       اش آمده است، ترسيده و با خود گفته        خانواده
بـدون اينكـه منطقـاً داللتـي بـر          (آنگـاه همـين فكـر       اش آمده و نه با يـارانش،         دارد كه با اهل خانواده    

باعث شده است كه از مباهله با او بپرهيزنـد و راه مـصالحه   ) حقانيت و صدق نبوت محمد داشته باشد   
. كند؟ هيچ، جز كمال جرأت و اعتماد بـه نفـس محمـد    اين چه چيزي را اثبات مي    . را در پيش گيرند   
شدند؟ اصالً از كجا     دادند، از كجا معلوم كه مغلوب مي       ه مي ترسيدند و تن به مباهل     اگر مسيحيان نمي  

مانـد؟ مـشكل اينجاسـت كـه در ايـن واقعـه، عمـالً                اثر نمي  معلوم كه نفرين هر دو بر عليه ديگري بي        
توان با اسـتناد بـه       پس چگونه مي  ! اي صورت نگرفته است تا بدانيم كه نتيجه آن چه بوده است            مباهله
  خ نداده است، نبوت محمد را اثبات كرد؟كه اصوالً ر اي  حادثه

گرفت و نفرين محمد بر عليـه مـسيحيان نجـران كـارگر         اكنون فرض كنيم مباهله عمالً صورت مي 
كـرد؟ بـه    آيا اين، نبوت و حقانيت محمد را اثبـات مـي    . افتاد شد و اتفاق وحشتناكي براي آنها مي       مي

ن آمد و به دليـل وجـود احتمـاالت متعـدد، پاسـخ      داليلي كه پيش از اين در بحث معجزه و داللت آ          
ما از كجا بدانيم    : پرسيدند اگر مخالفان و شكاكان پس از ديدن واقعه، از پيامبر اسالم مي           . منفي است 

كه اين واقعه سناريوي شيطان و يا معلول يك سحر و جادوي قوي نبوده و باليي كه بر سر مـسيحيان              
ف تأييـد تـو صـورت گرفتـه اسـت، چـه پاسـخي بـه ايـن سـئوال             آمد، با اراده مستقيم خـدا و بـا هـد          

 يآنگـاه پرسـش  ) كه هستند(پاسخ باشند   هايي نظير آن بي    توانست بدهد؟ اگر اين پرسش و پرسش       مي
اگر هدف محمد از دعوت مخالفان به مباهله اثبات حقانيـت و نبـوت              : كشد و آن اينكه    نهايي سر مي  
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آيا همين، نشانه عـدم حقانيـت و نبـوت او    )  چنين واقعيتي است كه البته متن داستان گوياي    (خود بود   
 _ حتي اگر بـا موفقيـت او بـه پايـان برسـد               _دانست كه مباهله     مين) يا خداي او   (نيست؟ مگر محمد  
  كند؟ چيزي را اثبات نمي

  
  )محراب مسجدالنبي( تعيين جهت دقيق قبله در شهر مدينه
 كه حدود چهارصد كيلومتر با مكه فاصـله دارد          _ر مدينه      مطابق تواريخ اسالمي مسجدالنبي در شه     

امروزه با بررسي محراب اين مسجد معلـوم     . ساخته شد ) و با كمك اصحاب   ( به دست پيامبر اسالم      _
  اقامـه  اين واقعيت دسـتمايه   . طور كامالً دقيق به سوي مسجدالحرام در مكه است         شده كه جهت آن به    

  : سالم شده استبرهاني در اثبات نبوت پيامبر ا
 فعلي باقي رسول اهللا است كه بدون اعمال آالت  مدينه طيبه، تنها معجزه قبله

نجومي و قواعد هيوي و با در دست داشتن زيج و ديگر منابع طول و عرض 
جغرافيايي، آن را در غايت دقت و استواري تعيين كرده و به سوي كعبه ايستاد و 

به سوي ) ص(قبله مدينه آن چنان كه پيغمبر اكرم... محرابي علي الميزاب : فرمود
شنبه ششم شعبان المعظم يك هزار و چهارصد و آن نماز خوانده تا امروز كه سه

يك هجري قمري مطابق نوزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصدو شصت شمسي به 
به قواعد رياضي، قبله مدينه را ... حال خود باقي است و دانشمندان رياضيِ بنام 

ها يافت و اين ممكن نيست، مگر به وحي و الهام ان يافتند كه رسول اهللا بدون آنچن
  1.ملكوتي

  : اين استدالل به دو دليل ضعيف است    
در  سالِ گذشته بارها تخريب و بازسازي شده كـه آخـرين مـورد آن    1400مسجدالنبي در طول     .1   

آغاز شد و اتمام آن سـيزده      ) لحميد اول  در زمان سلطان عبدا     سال پيش  60حدود  ( هجري   1265سال  
هـاي متعـدد در طـول تـاريخ،     بنابراين به هيچ وجـه معلـوم نيـست كـه در بازسـازي       2.سال طول كشيد  
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محراب مسجد از لحاظ جهت و سمت و سو كوچكترين تغييري نكرده و عيناً همان باشد كه توسـط                   
اند و امروزيان با مسجدي سر اي امروزيهمخاطبِ استدالل فوق انسان. پيامبر اسالم ساخته شده است  
هاي پيشرفته و نوين علمـي و مهندسـي آن           ايتاليايي با بكارگيري روش    و كار دارند كه معماران خبره     

بـه حـال    «تاكنون بدون هـيچ تغييـري        مسجداين  توان اثبات كرد كه محراب      چگونه مي . اندرا ساخته 
 سال پيش نـدارد؟ اينكـه بعـضي از دانـشمندانِ            1400 و هيچ تفاوتي با محراب    » خود باقي مانده است   

اند، براي با محاسبات رياضي به دقت جهت محراب آن شهادت داده) قبل از بازسازي اخير(قديم هم 
زيرا اوالً پيش از آنان نيز مسجد و محرابش چندين بار تخريـب و بازسـازي شـده و                   . ما حجت نيست  

انـد و ثانيـاً از كجـا معلـوم در محاسباتـشان اشـتباه              و كار داشته   آن دانشمندان نيز با محرابي جديد سر      
بـرد و تـاريخ هـيچ    نكرده باشند و ثالثاً نقل قول از دانـشمندانِ گذشـته مطلـب را بـه وادي تـاريخ مـي               

  .قطعيتي ندارد
تـوان  راحتي مـي   از كجا آمده است؟ به    » اين ممكن نيست، مگر به وحي و الهام ملكوتي         «گزاره .2   
ض كرد كه تطابق دقيق جهت محراب با قبله امري تصادفي بوده و اين به هيچ وجه عجيـب و دور                     فر

معلوم بوده و احتمال اينكه )  آن زمان  با استفاده از علم و تجربه     (از ذهن نيست، چرا كه جهت تقريبي        
  .همين جهت تقريبي تصادفاً با جهت دقيق منطبق بيفتد، ضعيف نيست

تار منطقيِ اين استدالل معتبر اسـت و نـه مقـدمات بـه كـار رفتـه در آن قطعـي و                          به هر حال نه ساخ    
  توان نام چنين مطالبي را برهان گذاشت؟پس چگونه مي. انديقيني
انگيزي به عنوان  شگفت محمد كارهيچ دليل و مدرك محكم و معتبري مبني بر اينكه   

در   محمد بود كه عدم ارائه معجزهين شايد به خاطر هم.ه باشد وجود نداردمعجزه انجام داد
دانستند، و همينطور براي  برابر مخالفاني كه ساليان دراز شرط پيوستن به او را ارائه معجزه مي

جلوگيري از شك و ترديد بسياري از مومنان، مجبور شد خود قرآن را به عنوان معجزه و 
:  آنكهاول ،عجزه استاو ادعا كرد كه قرآن از دو جهت م. نشانة نبوتش معرفي كند

 و تناقصي در ميان آيات   آنكه هيچ ناسازگاريدومتواند مثل آن را بياورد و  كس نمي هيچ
اين دو دليل بنا به ادعاي ). و اين دو دليل را بصورت آيات قرآني بيان كرد(آن وجود ندارد 
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را اثبات ) وتصدق مدعاي او مبني برنب: و بطور غيرمستقيم( آسماني بودن و اعجاز قرآن او
و در (متكلمان اسالمي، اُمي بودنِ پيامبر را نيز دليل ديگري بر آسماني بودن قرآن . كرد مي

هاي بعدي، ابتدا دليل متكلمان و سپس دو دليل ديگر را  در بخش. دانستند) نبوت او: نتيجه
  .دهم اند مورد بررسي قرار مي كه در قرآن آمده

 اُمي بودن محمد 

اند كه از دو  لمان براي اثبات نبوت پيامبر اسالم و آسماني بودن قرآن دليلي اقامه كرده متكلمان مس   
  :مقدمات دليل عبارتند از. يك نتيجه تشكيل شده است      مقدمه و 

  :اُمي بود پيامبر اسالم ـ كه آورندة قرآن است ـ .الف    
است كه فرد جز است و مقصود از آن اين ) اُم(اُمي به معناي منسوب به مادر

آورد معلومات  معلوماتي كه طبق فطرت و استعدادهاي مادرزادي خود بدست مي
ديگري ندارد و فاقد معلومات اكتسابي بدست آمده در پرتو قدرت بر خواندن و 

   .1نوشتن است
مكتب نرفته و درس ) پيش از بعثت(در دوران نوجواني و جواني     به عبارت ديگر پيامبر اسالم 

  .دانست نده بود و خواندن و نوشتن نمينخوا
ي از رعااوالً نظير و محتواي آن  نثر قرآن از نظر زيبايي، فصاحت و بالغت شاهكاري بي. ب    

  :، و ثانياً شامل هرگونه خطا، تناقض و سخن لغو و بيهوده است
  

ترين و بلندترين معارف و واالترين و ارزشمندترين دستورهاي اخالقي و  ژرف
   2هاي تعليم و تربيت ترين شيوه وسازنده... ترين مواعظ  نهعادال

تواند در همه اعصار و تا روز  در قرآن تعاليم حكيمانه و معارف بلندي وجود دارد كه مي.    است
  .ترين مسائل و مشكالت بشر باشد ترين و بنيادي گوي عميق قيامت، پاسخ
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زيرا يك فرد درس . شود بودن قرآن نتيجه گرفته مي از اين دو مقدمه نبوت پيامبر اسالم و آسماني   
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 م و خدشهحال شامل تعاليم حكيمانه و حقايق مسلّ
 به عبارت ديگر با توجه به .گيرند گاه رنگ كهنگي به خود نميبسازد، حقايق و تعاليمي كه هيچ

  :شود كه  محتواي قرآن معلوم مي
اي فراتر از توان انسانهاي  فراهم آوردن اين همه معارف و حقايق در چنين مجموعه

  1عادي است

  :در مورد مقدمة اول آن، نكات زير قابل تأملند.  اما اين دليل چندان محكم نيست    
 ـدانست  نايافته بود و خواندن و نوشتن نمي ناخوانده و تعليم  كه پيامبر درسـاين مدعا را . 1    

، و همين نكته مهم، دليل فوق را از اعتبار ساقط ناپذير اثبات كرد  اي قطعي و خدشه توان به گونه نمي
ناد و مدارك تاريخي دانيم و اس  ما از دوران نوجواني و جواني پيامبر اسالم چيز زيادي نمي.كند مي

موجود نيست، جز همان ) بعثت(معتبري در مورد جزئيات زندگي آن حضرت قبل از چهل سالگي 
 سال پس بيستدر حدود يكصد و ) حاقسسيرة ابن ا(كتب تاريخي و روايي مسلمانان كه اولين آنها 

نسل بعدي منتقل هايي كه بصورت شفاهي و سينه به سينه از يك نسل به  از پيامبر و از روي نقل
اي از شك و ابهام   دوران جواني پيامبر در هالهقايق مربوط بهبنابراين ح. شد، نوشته شده است مي
تواند داشته  ن به لحاظ منطقي حتي براي خودشان اعتبار چنداني نميناماند و كتب تاريخي مسلما مي

 يا نويسان سكوالر ناد و مدارك تاريخ بايد از ميان منابع و اسكه قاعدتاً(باشد، چه رسد براي مخالفان 
بگذريم از اينكه  ). براي آنها شاهد آورد_عصر پيامبر بوده باشند   كه هم_اقل غيرمسلمان  حد

  .اطالعات موجود در منابع تاريخي مسلمانان نيز بسيار اندك و ناچيز است
 و خواندن و نوشتن هم بود اي رسمي مكتب نرفته  فرض كنيم پيامبر اسالم پيش از نبوت، بگونه.2    

سواد،  ي، بيفردي كامالً عام _ 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  استعداد و بي تجربه، بي بي

اي از كسي نياموخته و با  ه و هيچ نكتهو حكيم و راهب و تاجر و شاعر و پير و جواني مالقاتي نداشت
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 و حتي كردند تعاليم تورات و انجيل ـ با آنكه در شهر و ديارش هزاران يهودي و مسيحي زندگي مي
 ـ هيچگونه آشنايي نداشت؟ آيا در اين يك دانشمند مسيحي بود) ورقه بن نوفل(عموي همسرش 

اخلي و خارجي نرفته بود؟ آيا دانش و مدت، به نمايندگي از طرف همسر ثروتمندش به سفرهاي د
دانست؟ پاسخ همة اين  تجربة پيامبر در حد عرب بيابانگردي بود كه جز شترچراني چيز ديگري نمي

توان به راحتي فرض كرد كه پيامبر درس نخوانده بود و خواندن و نوشتن  مي. سؤاالت معلوم است
ار و زندگي پرفراز و نشيب او در طول چهل دانست، اما استعداد و نبوغ ذاتي و هوش سرش نيز نمي

يا گمان (دانست  باري از دانش و معرفت و تجربه به ارمغان آورده بود و مي سال برايش كوله
هاي  شخصيتبسياري از . كه براي رسيدن به اهداف خود راهي جز ادعاي نبوت ندارد) كرد مي

دانستند، اما   خواندن و نوشتن نيز نميناخوانده بودند و نرفته و درس  تاريخ، افرادي مكتببزرگ
  .هايي ماندگار شدند تبديل به چهره

به معناي اين است كه فرد، فاقد معلومات ) همانطور كه در مقدمه اول آمد(    به بيان ديگر اُمي بودن 
اي است كه در پرتو قدرت بر خواندن و نوشتن بدست آمده باشد، نه اينكه هيچ چيزي از  اكتسابي
بنابراين ممكن است شخصي . س نياموخته و هيچ دانش و معلومات و تجربياتي نداشته باشدهيچ ك

پس اُمي بودن . اُمي باشد، اما هوش و ذكاوت و دانش و معلوماتش از هزار فرد غير اُمي بيشتر باشد
  .كند پيامبر اسالم اگر هم واقعيت داشته باشد، چيزي را اثبات نمي

ي از هرگونه خطا و ردوم ـ كه قرآن را شاهكاري علمي، ادبي، اخالقي و عاو اما در مورد مقدمة     
توان به آساني  مدعايي به اين بزرگي را چگونه مي! هذا اول الكالم: ـ بايد گفت داند تناقض مي
 در حالي كه به اعتقاد بسياري از انديشمندان بزرگ تاريخ و دانشمندان علوم مختلف، ،پذيرفت

 صدها عيب و ايراد دارد و تاكنون كتابها و مقاالت …حاظ عقلي، علمي، ادبي ومحتواي قرآن از ل
 هايي كه به بعضي نقدها و پاسخ(پاسخ مانده است  فراواني در رد آن نوشته شده كه بسياري از آنها بي

روش منطقي اين است كه قرآن را ابتدا در  ؟1)كننده باشند قانع معلوم نيست كه تا چه حد داده شده،
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اما آيا نقد ماند؟  معرض نقد ناقدان گذاشت و آنگاه ديد كه در اين آزمون دشوار، از آن چه مي
  ؟علمي قرآن در كشورهاي 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 
توان مدعايي چنين  ديد و چون و چراست و من در شگفتم از اينكه چگونه ميشك و تر

اي در يك دليل   به عنوان مقدمه_ محل اصلي دعواست  كه اتفاقاً_مشكوك و لرزان را 
آورد؟ آيا نه اين است كه مقدمات يك ) آن هم در برابر مخالفان و منتقدان قرآن(عقلي 

  باشند؟) شده  پيش اثباتو از(دليل عقلي بايد قطعي و يقيني 

  
  تحدي قرآن

 در دعوت به رقابت( تحدي )نبوت محمد: و در نتيجه (قرآن براي اثبات آسماني بودن خود    
  :گويد  سورة اسري مي88آية . كرده است) آوري همانند

» مثل« بگو اگر جن و انس دست به دست هم دهند تا ]اي پيامبر به مردم[
توانند از عهدة اين كار برآيند، هر چند همه به  قرآن را بياورند، هرگز نمي

  .همديگر كمك كنند

  :دهند  سورة هود به رقيب تخفيف مي14 و 13 آيات 
بافد و به دروغ به خدا   از خود مي]پيامبر آيات قرآن را[گويند  به آنان كه مي

 توانيد به ياري گوييد، جز خدا هر كه را كه مي اگر راست مي: دهد بگو نسبتش مي
اگر از عهدة (آن بياوريد؛ پس اگر شما را اجابت نكردند » مثل«بطلبيد و ده سوره 
، بدانيد كه قرآن به علم خدا نازل شده است و نيز هيچ خدايي )اين كار برنيامدند

  ؟]آوريد اسالم نمي: و يا[شويد  آيا تسليم نمي. جز او نيست

  :زنند  را مي سورة بقره در اين مورد حرف آخر24 و 23 و اما آيات 
آن بياوريد » مثل«اي  ايم شك داريد، سوره  اگر در آنچه بر بندة خويش نازل كردهو

گوييد؛ و هرگاه چنين  و جز خدا همة حاضرانتان را فرا خوانيد اگر راست مي
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نكرديد ـ كه هرگز نتوانيد كرد ـ پس بترسيد از آتشي كه براي كافران مهيا شده و 
  . هستندها هيزم آن مردمان و سنگ

  : در مورد آيات فوق نكات زير قابل تأمل است    
قرآن بياورند، اما معناي دقيق » مثل«در همة اين آيات از مخالفان خواسته شده است تا متني . 1    

چيست، بنابراين » مثل«قرآن نگفته است كه منظورش از . در اين تحدي نامعلوم است» مثل«واژة 
مخالفان هرچقدر هم .  كرده كه معيار و ميزان داوري آن مشخص نيستاي دعوت به رقابت و مبارزه

راحتي   بياورند، پيروان قرآن به…هاي زيبا و فصيح و بليغ و با مضامين عالي اخالقي، اجتماعي و متن
اما اگر از آنها سؤال شود كه به چه دليل و با . قرآن نيستند» مثل«ها   هيچكدام از اين متنگويند مي

كنيد، خواهيد ديد كه پاسخ دقيق و محكم و واحدي  ار و ميزاني چنين حكمي صادر ميكدام معي
  .براي اين سؤال وجود ندارد

عموم عالمان اسالم معتقد به اعجاز لفظي و معنوي . تر اين مطلب ضروري باشد    شايد توضيح دقيق
 بياورد كه اي تواند سوره به اعتقاد آنها معناي آيات تحدي اين است كه هيچ بشري نمي. قرآن هستند

اما اوالً معلوم نيست چنين تفسيري . به لحاظ زيبايي و فصاحت و بالغت و عمق معاني مثل قرآن باشد
. از آيات تحدي با كدام دليل قطعي و با استناد به كدام شواهد و قرائن محكم بدست آمده است

 و در آيات ديگر قرآن نيز هيچ اند همانطور كه گفتم خود آيات تحدي در اين مورد سكوت كرده
زيبايي، فصاحت، بالغت و عمق (ثانياً اوصاف مذكور . اي در اين مورد وجود ندارد نشانه و اشاره

گيري ندارند تا با آنها بتوان معلوم كرد كه به عنوان  هيچكدام معيارهاي دقيق و قابل اندازه) معاني
ار دعبل خزايي هست يا نه، و اگر اين دو مثل هم مثل اشع) از جهات ياد شده(فارض  مثال اشعار ابن

ها، ذوقيات،  قضاوت در چنين مواردي بستگي به سليقه. نيستند، كدام يك برتر از ديگري است
ها دارد و  هاي فكري، تربيتي، اخالقي، روحي و رواني انسان زمينه ها و پيش فرض روحيات و پيش

منظور . اشتباه نشود. آيد ها نيز متفاوت از آب در مي وتچون اين امور در انسانها يكسان نيستند، قضا
اين قواعد، : ميگويم. من اين نيست كه فصاحت و بالغت هيچ ضابطه و قاعده و قانوني ندارد

كش و ترازو را بازي كنند و ميزان  توانند نقش خط خصوصاً در هنگام مقايسه شاهكارهاي ادبي نمي
هاي معمولي  بسياري از انسان. اي دقيق نشان دهند به گونهزيبايي و فصاحت و بالغت يك متن را 
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هايي زيبا، فصيح، بليغ و مشتمل بر مطالب عميق  توانند با رعايت همين قواعد، متن اند و مي توانسته
 اما سخن من .)هاي آن فراوان است اند و نمونه همانطور كه كرده(خلق كنند ... اخالقي، عرفاني و 
درست همانگونه كه وزن يا ابعاد دو جسم را با (توانيم بطور محكم و قاطع   نميگاه  اين است كه هيچ

و يا برتر (ها مثل قرآن  معلوم كنيم كه آيا اين متن) كنيم كش و ترازو اندازه گرفته و مقايسه مي خط
ي بنابراين در تحدي قرآن معيار و ميزان داوري معلوم نيست و اين اشكال بزرگ. هستند يا نه) از آن

  .طلبد است كه پاسخ مي
خوب است به يك نمونه از مواردي كه مخالفان براي پاسخ به تحدي قرآن اقدام به ساختن  

  :اند اشاره كنيم و پاسخ مسلمانان را نيز بشنويم هاي قرآن كرده هايي مثل سوره سوره
يكي از نويسندگان مسيحي كه مدعي معارضه با قرآن است، در مقابل سوره حمد با 

  . اي عرضه نموده است تباسي كه از خود سوره داشته است سوره خودساختهاق
لك العباده و بك المستعان اهدنا . الحمدللرحمن، رب االكوان، الملك الديان

  .صراط االيمان
انا اعطيناك الجواهر، فصل لربك و جاهر، وال : و در مقابله با سوره كوثر گفته است

يد كامل از نظم و تركيب آيات قرآني و تغيير برخي اين فرد با تقل! تعمتد قول ساحر
همين . كند كه با قرآن معارضه نموده است از الفاظ آن به مردم چنين تلقين مي

مسيلمه در برابر سوره كوثر . هايش را نيز از مسيلمه كذاب به سرقت برده است بافته
  . 1 كافرانا اعطيناك الجماهر، فصل لربك و هاجر، ان مبغضك رجل: گفته بود

در آيات تحدي و عدم وجود معياري معلوم و مشخص براي داوري » مثل«   مبهم بودن معناي 
يك . شود اند، در اينجا آشكار مي هايي كه مخالفان براي معارضه با قرآن ارائه داده پيرامون سوره
سيلمه در اي شبيه سوره كوثر در قرآن ساخته كه البته شبيه آن چيزي درآمده كه م مسيحي سوره

با تقليد «شوند، به اين دليل كه  گذشته ارائه داده است، ولي هيچكدام از اين دو مورد قبول واقع نمي
به عبارت ديگر، ! اند؟ ساخته شده» كامل از نظم و تركيب آيات قرآني و تغيير برخي از الفاظ آن

مثل «عبارات و نظم و تركيب آن اي مثل قرآن بسازند، اما الفاظ و  خواهند سوره آقايان از مخالفان مي
شود و در آزمون تحدي تغلب  نباشد، چرا كه اگر چنين باشد اين كار تقليد از قرآن تلقي مي» قرآن
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توان متني نوشت كه الفاظ و عبارات و نظم و  اما سوال اين است كه چگونه مي! آيد؟ به حساب مي
هم » مثل قرآن«و در عين حال )  نشودتا تقليد و تغلب محسوب(تركيب آن متفاوت با قرآن باشد 
ساخت كه همه »  رب العالمينهللالحمد «آيه » مثل«اي  توان آيه باشد؟ به عنوان مثال چگونه مي

كلمات و عبارات و همچنين لحن و نظم و تركيب كلمات و عبارات آن با آيه مذكور متفاوت ولي 
: ماند كه بگويم ا اين سخن مانند آن نميآن هم باشد؟ آيا اين تناقض نيست؟ آي» مثل«در عين حال 

كس  نباشد؟ با شرايطي كه در اينجا آمده است، هيچ» مثل قرآن«بنويسيد كه » مثل قرآن«متني 
شما اين شعر حافظ . شود هيچ متن ديگري را بياورد و اين ديگر منحصر به قرآن نمي» مثل«تواند  نمي

  :را در نظر بگيريد
  يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند      تر ق نديدم خوشاز صداي سخن عش           

توان يك بيت شعر سرود كه الفاظ و عبارات و نظم و تركيب كلمات و وزن شعري     حال آيا مي
مثل «ولي در عين حال ) تا تغلب و تقليد محسوب نشود( متفاوت با اين شعر باشد آن همگي كامالً

  هم باشد؟» اين شعر
 فصيح و حاوي ،زبان در پاسخ به تحدي قرآن متني زيبا، بليغ مسيحي عرب فرض كنيد يك .2 

شود كه اين متن، حتي از قرآن هم بهتر  دهد و مدعي مي مضامين عالي اخالقي و عرفاني ارائه مي
است، اكنون داوري در اين مورد را به عهدة چه كسي بايد گذاشت؟ پيداست كه داور نبايد از ميان 

)  يهودي يك:مثالً(يا بايد يكي از پيروان اديان ديگر : ماند  بنابراين دو حالت مي.طرفين دعوا باشد
توانند  اما اوالً اين دو نيز هيچكدام نمي. دين و الئيك  و يا شخصي بيدراين مورد داوري كند

دانند و  طرفانه قضاوت كنند، زيرا هر دو به دليلي با قرآن مخالفند و آن را ساختة دست بشر مي بي
اي  هاي مختلف داشته باشند و اين نكته غرض هم، ممكن است قضاوت ثانياً افراد منصف و بي

هاي مختلف دارند،  اگر پذيرفته باشيم كه افراد مختلف، قضاوت. تأمل است العاده مهم و قابل فوق
آيا هنگامي   وآيد كه قضاوت كداميك از آنها حجت است و به چه دليل؟ آنگاه اين سؤال پيش مي

اي قطعي را  توان انتظار نتيجه  مي،كشد كه كار داوري به اختالف نظر و مشاجرات و مباحثات داغ مي
  اي كه همه را قانع و راضي كند؟ داشت، بگونه

  : شود كه    تقريباً در تمام كتب كالمي و تفسيري مسلمانان گفته مي
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 بودن فصاحت شهادت اديبان بزرگ عرب از صدر اسالم تا كنون، بر فوق توان بشر
 1و بالغت قرآن، بهترين دليل خدايِي بودن قرآن از اين جهت است

اديبان بزرگ عرب از صدر «. شود    اما با تأمل در نكاتي كه آمد، سستي اين استدالل آشكار مي
شهادت مسلمانان در چنين جايي ! مسلمان و غيرمسلمان: شوند به دو دسته تقسيم مي»  اسالم تاكنون

هاي گذشته  چه در قرن(كند، اما براي پي بردن به نظرات اديبان غيرمسلمان  ي را اثبات نميالبته چيز
ترين راه، رجوع مستقيم به آثار مكتوب و رسمي خود آنان   بهترين و منطقي)و چه در زمان حاضر

ان هاي عالمان و مفسر قول است، نه اعتماد به منابع تاريخي، كالمي و تفسيري مسلمانان و يا نقل
گردد كه چه تعداد از اين اديبان  اگر با اين روش در اين مورد تحقيق شود، آنگاه معلوم مي. مسلمان

شوند كه فصاحت و  و تا چه مقدار براي متن قرآن ارزش ادبي قائلند و چند نفر در ميان آنها پيدا مي
 به عهدة خوانندة تحقيق در اين مورد را. بالغت قرآن را در حد اعجاز و فوق توان بشر بدانند

  .گذارم انديشمند و جستجوگر مي
اي است كه بشر توان آوردن     از اينها گذشته، حتي اگر بپذيريم كه فصاحت و بالغت قرآن به گونه

 الهي بودن مساوي با غيربشريشود، زيرا  متني مثل آن را ندارد، باز هم الهي بودن قرآن اثبات نمي
رآن غيربشري بودن آن را بپذيرند، اما منشاء اين كتاب را القائات ممكن است مخالفان ق. بودن نيست

براي رفع اين احتمال و اثبات الهي بودن منشاء قرآن بايد اوالً به . شيطاني بدانند نه الهامات الهي
آن . كند محتواي آن پرداخت و ثانياً خصوصيتي را در آن نشان داد كه الهي بودن آن را اثبات مي

 كند؟ است و چگونه الهي بودن قرآن را اثبات ميخصوصيت كدام 

: شويم و آن اينكه در متون كالمي و تفسيري مسلمانان با يك ادعاي ديگر نيز مواجه مي   
  :اند هايي كه مخالفان اسالم در پاسخ به تحدي قرآن ارائه داده نمونه

ت عرب را به قدري از فصاحت و بالغت قرآن فاصله دارند كه هر فرد آشنا به ادبيا
  2به غير قابل قياس بودن آنها با آيات قرآن متفطن مي سازد

) از صدر اسالم تا كنون(هايي كه مخالفان  ها چنين باشند، اما آيا همه متن    شايد بعضي از اين نمونه
اند؟ بسياري از دانشمندان و  اند، واقعاً اينگونه در پاسخ به تحدي قرآن و براي رقابت با آن ساخته

                                                           
 v١٥١رqن �����، ص : ����ح �دي، 	�� ���. ١

 ١٥١)�ن، ص. ١
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كدام  البد هيچ. چنين نظري ندارند) اعم از مسيحي، يهودي و يا ملحد(بان عرب و مخالف اسالم ادي
؟ چرا كه اگر آشنايي داشته باشند، بايد بفهمند كه اين !از آنها با زبان و ادبيات عرب آشنايي ندارند

يد هم همه آنها شا!! ها هيچكدام قابل قياس با قرآن نيستند و توان رقابت با آن را ندارند نمونه
بينند، به خاطر دنياپرستي و  را بوضوح مي! »حقيقت آشكار«و با آنكه اين !! انصاف و مغرض هستند بي

؟ به هر حال تقليد در مسائل اعتقادي خالف عقل و وجدان است و !كنند هواي نفس، آن را انكار مي
اند، در مورد وزن و  ن ارائه دادههايي كه مخالفا هر كس خود بايد با تحقيق و كاوش و تأمل در نمونه

 . ارزش ادبي آنها و عمق و استحكام محتوايشان قضاوت كند و توان آنها در رقابت با قرآن را بسنجد

هاي ارائه شده توسط مخالفان ، مثل قرآن  فرض كنيم براي قضاوت در مورد اينكه آيا نمونه. 3
بينانه و قاطع در  ري وجود داشته و قضاوت واقعگي هست يا نه،  معيارهاي دقيق، عيني و قابل اندازه

» مثل«هاي ارائه شده توسط مخالفان  مسلمانان براي اينكه نشان دهند متن. پذير باشد اين مورد امكان
بايستي آن  رسد، مي قرآن نيست و در فصاحت و بالغت و عمق و استحكام معاني به پاي قرآن نمي

اما نكته بسيار مهم در اينجا اين است كه حتي . ها را نشان دهندها را نقد كنند و نقاط ضعف آن نمونه
ها درست بوده و مورد قبول واقع شوند، رقيب به معناي واقعي  اگر نقدهاي مسلمانان به اين متن

هاي ديگري برسد كه ديگر  به متن) مطابق نظر مسلمانان(تواند با رفع اشكاالت  شكست نخورده و مي
قرآن » مثل«آيد كه بنا به فرض  هايي بدست مي در اين صورت متن.  باشندجاي چون و چرا نداشته

به عنوان مثال فرض كنيد يكي از مخالفان متني را در . شود است و تحدي قرآن با شكست مواجه مي
آنگاه علماي اسالم براي اينكه نشان دهند اين متن مثل قرآن نيست و . كند رقابت با قرآن خلق مي

  : گويند  پردازند و مي آن را ندارد، به نقد و بررسي آن ميتوان رقابت با 
  . در فالن قسمت از متن، فالن اشكال دستور زباني وجود دارد)   الف
  . در فالن قسمت ديگر، فالن قاعده فصاحت يا بالغت رعايت نشده است)   ب
  . در فالن قسمت، مطلبي آمده كه به لحاظ علمي يا عقلي نادرست است)   ج

  . فالن جمله متن با فالن جمله ديگرش در تناقض است)د   
  . فالن تشبيه كه در متن آمده، نادرست و يا نارسا است)   ه
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  . فالن قسمت متن، نامفهوم و يا دچار ابهام است)   و
 اما مسلم است كه همه آنها .    بسيار خوب، فرض كنيم همه اين ايرادات و اشكاالت وارد باشند

اي براي رد اين  ديگر بهانه) خصوصاً طبق نظر مسلمانان(د و پس از اصالح اين موارد ان قابل اصالح
مگر اينكه پس از اصالح همه اين موارد، و عدم وجود . ماند و اين يعني پايان ماجرا متن باقي نمي

 پاي در متن، ادعا شود كه اين متن از نظر زيبائي و جذابيت به... هرگونه اشكال ادبي، علمي، عقلي و
هيچ قاعده و معيار دقيق و ) حتي به اعتراف خود مسلمانان(اما زيبائي و جذابيت . رسد  قرآن نمي

جويي  بنابراين چنين اشكالي فقط نوعي بهانه. مشخصي ندارد و مفهومي كامالً ذهني و نسبي است
  .شود محسوب مي

اي مثل آيات قرآن بسازد؟ اگر پاسخ  »آيه«تواند   بشر عادي مي)از نظر قرآن و يا پيروان آن( آيا .4    
اي مثل قرآن هم از عهدة بشر  مثبت است، در اين صورت بايد اعتراف كرد كه ساختن سوره

كند و  و اين، معجزه بودن قرآن را نقض مي. )زيرا هر سوره از چند آيه ساخته شده است (آيد برمي
نفي است، اين سؤال مطرح اما اگر پاسخ سؤال مذكور م. برخالف مضمون آيات تحدي است

مثل قرآن بياوريد؟ توجه كنيد كه اگر ما » آيه«توانيد، يك  اگر مي: شود كه چرا خدا نگفته است مي
تواند وزنة ده كيلويي را بلند كند، براي متذكر شدن او نسبت به ضعفي كه  معتقد باشيم فردي نمي

همينطور اگر ! نة يكصد كيلويي را بلند كنگويي، فالن وز دارد، نبايد به او بگوييم كه اگر راست مي
تواند حتي يك بيت شعر با وزن و قافيه بگويد، نبايد به او بگوييم  بر اين باور باشيم كه شخصي نمي

  !گويي يك غزل دوازده بيتي بگو كه اگر راست مي
قين معلوم گاه بطور قطع و ي زيرا نتيجة آن هيچ  دعوت قرآن به چنين رقابتي غيرمنطقي است،.5     

كنيم و به نبوت او و آسماني بودن آيات  فرض كنيد كه ما در زمان پيامبر اسالم زندگي مي. شود نمي
سپس براي نقض مدعاي . ايم قرآن شك داريم و به همين دليل مخاطب آيات تحدي قرار گرفته

حال آيا . آن بياوريماي مثل قر توانيم سوره بنديم، اما نمي  همة تالش خود را بكار مي،قرآن و پيامبر
كند؟ پاسخ منفي  اي مثل قرآن، منطقاً آسماني بودن اين كتاب را اثبات مي عجز ما از ساختن سوره

  :است، به دو دليل
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ايم از عهدة اين كار برآييم، اما همواره ممكن است افراد ديگري   درست است كه ما نتوانسته.الف   
در هيچ مقطع زماني، . اي حتي بهتر از قرآن بياورند رهدر جاهاي ديگر جهان باشند كه بتوانند سو

توان اثبات كرد كه در سراسر كرة زمين و از ميان صدها ميليون عرب و غيرعرب، احدالناسي  نمي
اگر جن و انس : گويد دقت كنيد كه قرآن مي. اي مثل قرآن بياورد شود كه بتواند سوره پيدا نمي

خواهد كه اگر باور  اي مثل قرآن بياورند؛ و از مخالفان مي ورهتوانند س دست به دست هم دهند، نمي
اما نكتة مهم اين است كه چنين مدعايي قابل آزمون نيست تا . كنند، اين مدعا را عمالً بيازمايند نمي

اي مثل قرآن را  توان توانايي همة آدميان و جنيان در آوردن سوره يعني نمي. نتيجة آن معلوم شود
  .رار دادمورد آزمايش ق

اي  اي خاص ـ مثالً زمان پيامبر و يا حتي عصر حاضر ـ كسي نتواند سوره  ممكن است در دوره.ب    
حتي ممكن است . اي نزديك يا دور منتفي نيست مثل قرآن بياورد، اما احتمال تحقق اين امر در آينده

متني مانند قرآن عاجز فردي خاص ـ كه قصد پاسخ دادن به تحدي قرآن را دارد ـ اكنون از ساختن 
  .باشد، اما همين فرد، سالها بعد از عهدة اين كار برآيد

اي مثل قرآن بياوريد، بايد تسليم شويد  كه اگر نتوانستيد سوره(بنابراين، تقاضاي قرآن از مخالفان    
 براي اثبات معجزه بودن قرآن، حداقل بايد به نحوي. نهايت غيرمنطقي است بي) و ايمان بياوريد

در . اي مثل قرآن بياورد اثبات شود كه هيچ انساني در هيچ عصري نتوانسته و نخواهد توانست سوره
حالي كه چنين مدعايي نه تنها قابل اثبات نيست، بلكه از ديدگاه بسياري از مخالفان موارد نقض 

ري از با روشي كه قرآن براي اثبات معجزه بودن خود در پيش گرفته است، بسيا. فراواني دارد
توانند ادعاي پيامبري كرده و آثار خود را معجزه   مي…انديشمندان، هنرمندان، شاعران، مخترعان و

تواند ادعا كند كه اين نقاشي با هدايت  مي» موناليزا«مثالً لئوناردو داوينچي با خلق اثر شاهكار ! بنامند
آنگاه براي اثبات . عاجز استاي مثل آن  و كمك فرشتگان آسماني خلق شده و بشر از آوردن نمونه

اگر در سخنان من شك داريد، تابلويي مثل آن بكشيد و اگر : مدعاي خود به مردم بگويد كه
به همين ترتيب اگر !  و آسماني بودن اين اثر ايمان بياوريد،نتوانستيد، پس به ارتباط من با عالم غيب

زيرا تاكنون نه ! است، بايستي بپذيريممولوي و حافظ نيز مدعي شده باشند كه اشعارشان وحي الهي 
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اينها البته از باب جدل است و در . مانند مثنوي مولوي آمده و نه غزليات حافظ رقيبي پيدا كرده است
در عالم ذوق . حقيقت براي هيچ اثر هنري و يا متن ادبي، هيچگاه مثل و مانندي ظهور نخواهد يافت

دهندة آسماني  اما اين، نشان. افتد، حتي قرآن  اتفاق مياي فقط يك بار و هنر و ادبيات، هر حادثه
معني و  معيار و لذا بي ها بي در اين عرصه» مانند«و » مثل«بلكه به اين دليل است كه . بودن آن نيست

  .مصداق است بي
و »  انصاف كمي« به عقيدة مسلمانان آشنايي وسيع و عميق با زبان و ادبيات عرب، بعالوة .6    
اما واقعيت اين . ، شرايط الزم و البته كافي براي اعتراف به معجزه بودن متن قرآن است»تعمقاندكي «

ها انسان با شرايط فوق وجود دارند كه نه تنها قرآن را ساختة دست  است كه در سراسر جهان ميليون
اري از موارد دانند، بلكه معتقدند كه از نظر ادبي ضعفهاي فراواني دارد و محتواي آن در بسي بشر مي

در بين اعراب، صدها هزار . 1با قواعد عقلي و قوانين علمي و اصول اخالقي ناسازگار است
تحصيلكرده، روشنفكر و دانشمند غيرمسلمان وجود دارند كه هم با زبان عربي و ظرايف آن آشنا 

همة آنها را به توان  آيا مي. دانند هستند و هم انصاف و صداقت دارند، اما متن قرآن را معجزه نمي
  سوادي و ناآشنا بودن به زبان عربي متهم كرد؟ ورزي، عدم صداقت و يا بي غرض

به عبارت ديگر . اند  در آيات مذكور نه تنها اعراب، بلكه همه مردم جهان دعوت به رقابت شده.7   
ه است تا در نيز خواسته شد... ها و كردها و  ها، ترك ها، چيني ها، ژاپني ها، فرانسوي از آلماني

صورت عدم يقين به آسماني بودن قرآن، متني مثل آن بياورند و اگر نتوانستند چنين كنند، تسليم 
اما آيا چنين درخواستي، نامعقول نيست؟ . شوند و حقانيت قرآن و نبوت پيامبر اسالم را بپذيرند

كند كه  رده و اصرار ميتصور كنيد فردي در عربستان ادعاي پيامبري كرده و كتابي به زبان عربي آو
 كه ممكن است _آنگاه براي اثبات آسماني بودن كتابش از مردم ژاپن . محتواي آن وحي الهي است
به . خواهد يا متني مثل آن بياورند و يا آسماني بودن آن را بپذيرند   مي_حتي يك كلمه عربي ندانند 

ل قرآن را دليل حقانيت نبوت خود و ها از نوشتن كتابي مث خواهد عجز ژاپني عبارت ديگر، او مي
توان تحدي  ايد كه چگونه مي اي انديشده به راستي آيا لحظه! آسماني بودن كتابش قلمداد كند؟

ها و  ها، آمريكايي ها، روس ها، هندي ها، فرانسوي هلنديها،   ژاپنيمانند(قرآن در برابر مردم غيرعرب 
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بيند كه حتي  ست بگوييد، همان فرد ژاپني وقتي مياي معقول معنا كرد؟ ممكن ا را به گونه...) 
توانند چنين كاري  فهمد كه ديگران نيز هرگز نمي اند متني مثل قرآن بياورند، مي اعراب نتوانسته

تواند بفهمد كه  داند، چگونه مي   اما مشكل اينجاست كه فردي كه خود از زبان عربي هيچ نمي. كنند
توانند به  ممكن است بگوييد كه اين افراد ميباز  اند يا نه؟ عاجز شدهاعراب از آوردن متني مثل قرآن 

رجوع كنند تا دريابند كه تاكنون كسي نتوانسته متني ) آشنايان به زبان و ادبيات عربي(متخصصان فن 
اما اين ! مثل قرآن بياورد و از اين طريق پي به اعجاز قرآن و نبوت پيامبر اسالم ببرند و مسلمان شوند

  : سخ سه اشكال عمده داردپا
توانيم براي تشخيص حقانيت و  اگر قبول داريم كه اصول دين تحقيقي است، ديگر نمي)    الف

دوراهي انتخاب يا عدم انتخاب يك دين، . صدق مدعاي يك مدعي نبوت به متخصص رجوع كنيم
 آن سازي است كه يك طرف آن سعادت ابدي و طرف ديگر دوراهي بسيار حساس و سرنوشت

توان به متخصص رجوع و از  در چنين دوراهي وحشتناكي چگونه مي. بدبختي و شقاوت ابدي است
تواند به يك متخصص رجوع  خواهد ديني را انتخاب كند، چگونه مي او تقليد كرد؟ فردي كه مي

فالني، تو كه متخصص هستي يك دين درست و خوب براي من انتخاب كن : كند و به او بگويد
تر و  هاي متفاوت كدامشان درست دانم از بين اين همه دين ودم عامي هستم و نميچون من خ

؟ فراموش نكنيم كه انتخاب يك دين از ميان اديان ديگر، مانند انتخاب يك هندوانه !تر است خوب
هاي ديگر نيست تا بتوانيم كار را به يك متخصص بسپاريم و به او بگوييم يكي از  از ميان هندوانه

  !هايش را برايم انتخاب كن ترين ها و شيرين بهترين
اما مشكل اينجاست كه متخصصان . فرض كنيم رجوع به متخصص در اين مرحله جايز باشد)    ب

متخصصان زيادي وجود دارند كه قرآن را . مختلف در اين زمينه نظريات متفاوت و متناقض دارند
هايي مثل قرآن و حتي بهتر از آن  اند متن توانستهدانند و معتقدند كه تاكنون افراد زيادي  معجزه نمي

حاال يك فرد ژاپني يا چيني اگر . اين نظر را دارند بياورند و البته متخصصان زيادي هم عكس
  !بخواهد براي كشف حقيقت به متخصص رجوع كند، به كدام يك از اين دو گروه مراجعه كند؟

اي متخصص بتوانند به معجزه بودن آن پي  ه فقط عدهاي باشد ك اصوال چرا بايد معجزه به گونه)    ج
  !ببرند و توده مردم مجبور شوند به آنها رجوع كنند؟
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هاي شك مخالفان به  ها و انگيزه اين است كه به علت) قرآن(و اما بزرگترين خطاي محمد . 8
قي، ادبي و اكثر مخالفان قرآن به دليل وجود اشكاالت عقلي، علمي، اخال. قرآن توجهي نكرده است

كنند توان آوردن مثل آن  نه به خاطر اينكه فكر مي(كنند  در قرآن، آسماني بودن آن را انكار مي... 
كاري به وارد بودن يا نبودن اشكاالت و انتقادهاي آنها نداريم، اما در برابر چنين افرادي، ). را دارند
اتشان، از آنها بخواهيم متني مثل قرآن دار نيست كه به جاي پاسخ منطقي به اشكاالت و شبه آيا خنده

گويي شده، مطالب خالف واقع  ها مورد تناقض بياورند؟ مخالفان قرآن معتقدند كه در اين كتاب ده
آمده و حجم عظيمي از آن شامل دستورات ضداخالقي، سخنان بيهوده، جمالت ناقص و نامفهوم، 

از نقاط تاريك زندگي (شود  ن آنها مياست و همين، مانع ايمان آورد... هاي ضعيف و استدالل
: گويند آنها مي). گذرم محمد كه آن نيز بسياري از محققان را به شك و ترديد انداخته است مي

گيريم كه ما نتوانستيم متني مثل قرآن بياوريم، آيا بايد چشم خود را برروي صدها اشكال و عيب و 
توانيم  را ناديده بگيريم و فقط به اين دليل كه نميايراد كه در قرآن وجود دارد ببنديم و همه آنها 

متني مثل آن بياوريم، به آسماني بودن آن اعتراف كنيم؟ شما پاسخ صدها سؤال و انتقاد ما را بدهيد، 
آوريم، چه  آنگاه ما حتي اگر بتوانيم متني مثل قرآن بياوريم، باز هم به آسماني بودن آن ايمان مي

تر، آنچه آتش شك و ترديد نسبت به قرآن را  به عبارت دقيق! ين كار برنياييمرسد به اينكه از عهده ا
توانند متني مثل آن  كنند مي كند، اين نيست كه آنها گمان مي ور مي در دل مخالفان و شكاكان شعله

ريشه ). كرد اگر چنين بود، تحدي قرآن در برابر اين افراد تاحدودي معناي معقولي پيدا مي(بياورند 
در آزمون نقد، ) از نگاه آنها( و ترديد آنها، ارزش اخالقي و معرفتي محتواي قرآن است كه شك

  .معناست العاده بي بنابراين تحدي قرآن در برابر چنين افرادي فوق. گيرد  مي10نمره زير 
  : از مجموع مطالبي كه گفته شد، ارزش منطقي و علمي مدعاي مسلمانان مبني بر اينكه     

 و چهارصد سال پيش تاكنون هيچكس نتوانسته متني مانند قرآن بياورد و از هزار
   1.تدهندة آسماني بودن اين كتاب اس همين، نشان

  :ها پاسخ دهد گويد، بايد به اين پرسش هر مسلماني كه چنين سخني مي. شود  معلوم مي    
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ميزان روشن، مشخص و قرآن باشد، چيست؟ با كدام معيار و » مثل« منظور شما از متني كه .1 
  قرآن هست يا نيست؟» مثل«توان حكم كرد كه متن ارائه شده توسط مخالفان،  قطعي مي

دانيد كه تاكنون هيچ بشري در هيچ   با فرض وجود معياري مشخص و روشن، شما از كجا مي.2 
ايد؟ و  هكجاي كرة زمين نتوانسته است متني مثل قرآن بياورد؟ آيا در اين مورد تحقيق كافي كرد

اصالً آيا چنين موضوعي قابل تحقيق هست؟ اتفاقاً از صدر اسالم تاكنون هزاران مخالف مسيحي، 
اند كه اين  هايي ساخته و مدعي شده  براي پاسخ به تحدي قرآن، سوره…يهودي، هندو، الئيك و

ايد   را ديده و توانستهها آيا واقعاً همة اين نمونه. 1از آن است» بهتر«قرآن و در مواردي » مثل«ها  سوره
  آنها با قرآن را نشان دهيد؟» ناهمانندي«با معيارهاي محكم، قطعي و مشخص، 

توان  از اين مدعا چگونه مي.  گيريم كه تاكنون هيچكس نتوانسته باشد متني مانند قرآن بياورد.3 
  ه وجود دارد؟معجزه بودن قرآن را نتيجه گرفت در حالي كه هنوز احتمال تحقق اين امر در آيند

 به لحاظ منطقي تنها ، حتي فرض كنيم تا روز قيامت هم كسي نتواند متني مثل قرآن بياورد.4 
 هزاران محمد: توان گرفت اين است كه از اين ماجرا مي) يعني روز قيامت(اي كه در آن روز  نتيجه

يعني باز هم وحياني ! سال پيش كتابي آورد كه هيچ بشري نتوانست نظير آن را بياورد، همين و بس
 به استعداد و  زيرا از نظر عقلي محال نيست كه يك انسان باهوش، با اتكاء. شود بودن قرآن اثبات نمي

 به يادگار بگذارد كه تا روز …نبوغ ذاتي و ذوق هنري و ادبي خود، اثري علمي، هنري، ادبي يا
ن چنين فرض و احتمالي كامالً معقول از آن را بياورد، و چو» بهتر«يا » مثل«قيامت هم كسي نتواند 

زيرا در اين تحدي حتي شكست قطعي رقيبان هم . نمايد است، تحدي قرآن اندكي نامعقول جلوه مي
پذيرند؛ بايد نظر مخالف خود را با  اگر مسلمانان اين نكتة مهم را نمي! كند چيزي را ثابت نمي

هيچكس . بقرآن تحدي كرده است و . لفا: استداللي محكم ارائه و نشان دهند كه از دو مقدمة
توان  اي مثل قرآن بسازد، چگونه و طبق كدام قواعد منطقي مي سوره) تواند و نمي(نتوانسته است 

  نتيجه گرفت كه قرآن كالم خداست؟
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  تا اينجا معلوم شد كه تحدي قرآن، بيش از آنكه اعجاز قرآن را اثبات كند، بر شك و ترديد 
اند تا به  كرده  اي از عالمان اسالم سعي عده. افزايد  اعتبار و اصالت اين كتاب ميسنجان نسبت به نكته

  :حاصل تالش آنان اقامة برهاني است با سه مقدمة زير. تحدي قرآن شكلي برهاني بدهند
پيامبر اسالم، قرآن را به عنوان يك امر خارق العاده كه فقط با امداد ويژة الهي . 1

آيات (صحت ادعاي پيامبري اوست، مطرح كرده است يابد و دليل  تحقق مي
  .)تحدي نيز بيانگر همين موضوع هستند

مخاطبان پيامبرـ كه بنا به علل و داليل مختلفي بيشترين انگيزه را براي پاسخ . 2
اند ـ مسئله را جدي گرفته و در صدد بررسي قرآن و  گويي به تحدي قرآن داشته

 .اند  راه تالش جدي و فراواني كردههمانند آوري آن برآمده و در اين

كنند كه در صدد همانند  هاي تاريخ و علوم قرآن، افراد متعددي را ذكر مي كتاب. 3
اند و يا به آوردن  آوري قرآن برآمده و خود با بررسي قرآن به عجز خويش پي برده

سوايي اند كه موجبات ر هايي را ارائه داده چيزي شبيه قرآن دست يازيده، ولي نمونه
و . اند خويش را فراهم آورده و عدم توانايي بشر در همانند آوري را به اثبات رسانده

حتماً آن نمونه ها به صورت برجسته در ... هاي ديگري وجود داشت، اگر نمونه
 1.گرفت شد و هم اكنون در دسترس ما قرار مي تاريخ ثبت مي

و ترديدي نيست، همة سخن در مقدمة  سوم     در مقدمات اول و دوم اين برهان البته جاي شك 
از صدر اسالم تا :  آنكهاولباشد؛  برانگيز مي است كه خود شامل سه مدعاي مشكوك و سؤال
گويي به تحدي قرآن اقدام كرده، يا به عجز خود  كنون، هر كس در هر كجاي دنيا كه براي پاسخ

ي ضعيف و غير قابل قياس با قرآن، به جاي هاي پي برده و عقب نشيني كرده، يا اينكه با آوردن نمونه
هايي  همة نمونه:  اينكهدوماينكه از ميدان رقابت سر بلند بيرون بيايد، رسوا و سرافكنده شده است، 

كه در هزار و چهار صد سال گذشته از طرف مخالفان قرآن ارائه شده، در كتب تاريخ ثبت شده و 
 مورد نقد و بررسي دقيق و علمي قرار گرفته و ـاند  ته كه عالمان اسالم نوشـدر كتب علوم قرآني 

اي محكم و قطعي به اثبات رسيده است،  به گونه» غير قابل قياس بودن آنها با قرآن«و » ضعيف بودن«
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 آنكه با توجه به دو مدعاي پيشين، عدم توانايي بشر در آوردن متني مثل قرآن به اثبات سومو 
  .رسد مي

كنم ديگر نيازي به نقد علمي اين برهان باشد،  ي كه پيش از اين آمد، گمان نمي    با توجه به مطالب
  :خالي از لطف نباشد) با طرح سه پرسش ساده(اما شايد نقد اخالقي آن 

هايي كه  اند، خودشان واقعاً معتقدند كه تمام نمونه آيا كساني كه چنين برهاني را اقامه كرده. 1
اند، در كتب تاريخ ثبت شده و در كتب علوم قرآني   كنون آوردهمخالفان قرآن از صدر اسالم تا

اي  محكم و قطعي نشان داده   مورد نقد و بررسي دقيق و علمي قرار گرفته و شكست همة آنها بگونه
 شده است؟ صحت اين مدعاي بزرگ و شگرف، چگونه بر آنان ثابت شده است؟

رد قبول مو) مطابق قاعدة جدل(مسلمات، و يا مقدمات يك برهان عقلي بايد از قطعيات و . 2   
تواند  اين برهان چنين است؟ يك محقق نقاد و آزادانديش چگونه ميخصم باشد ، اما آيا مقدمات 

: اي را كه در مقدمات اين برهان آمده، باور كند و با خود بگويد بافانه پسندانه و خيال مدعيات خود
، زيرا بنا به ادعاي عالمان اسالم، اسناد و مدارك رسوايي ديگر نيازي به تحقيق در اين مورد نيست

بدون (اند  اي مثل قرآن را داشته همة مخالفاني كه در هزار و چهارصد سال گذشته قصد آوردن سوره
و كتب علوم قرآني !) اند البد آن هم كتب تاريخي كه مسلمانان نوشته(در كتب تاريخ ) استثناء

طلبي و تقليد  باوري و عافيت ، برهان است يا دعوت به خوشمسلمانان آمده است؟ آيا اين
چه كسي گفت شما تحقيق را كنار بگذاريد و ادعاي ما را : كوركورانه؟ شايد در پاسخ بگوييد

اما همانطور كه پيش از . توانيد در اين مورد تحقيق كنيد كوركورانه باور كنيد؟ شما خودتان هم مي
رسد، چون تالش مخالفان و رقيبان هيچگاه تمام  هيچگاه به پايان نمياين گفتم، تحقيق در اين مورد 

دهد  همين واقعيت نشان نمي آيد، آيا شود و هر روز صدها متن جديد در رقابت با قرآن پديد مي نمي
 كه روشي كه قرآن در اثبات آسماني بودن خود در پيش گرفته، روشي نامعقول و ناسنجيده است؟

كس نتوانسته است متني  هان مورد بحث، ابتدا ادعا شده است كه تاكنون هيچدر مقدمات بر. 3    
بشر در آوردن متني مثل قرآن ناتوان «: مثل قرآن بياورد، سپس از اين مدعا نتيجه گرفته شده است كه

آيا شما واقعاً معتقديد كه اين نتيجه منطقاً از آن مقدمه قابل : تو را به خدا صادقانه بگوييد. »است
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تاكنون كسي نتوانسته باشد متني مثل قرآن بياورد، همين نشان ) بنا به فرض(ستنتاج است؟ آيا اگر ا
آيد؟ اين استنتاج مستند به كدام  كس از عهدة اين كار برنمي  هيچدهد كه در آينده و تا ابد نيز مي

 قاعدة منطقي است؟

  :انگيز اين برهان چنين است    شكل خالصه ولي عجيب و شگفت
تواند همانند قرآن را بياورد و همين گوياي اعجاز قرآن  چ انساني نتوانسته و نميهي

  1است

گويي  كه نوعي غيب(» تواند نمي«درست باشد، اما واژة » نتوانسته«   در استدالل فوق، گيرم كه واژة 
مثل تواند متني  از كجا آمده است؟ از اينها گذشته حتي اگر معلوم شود كه بشر هرگز نمي) است

زيرا غيربشري بودن، معادل يا . شود نه الهي بودن آن قرآن بياورد فقط غيربشري بودن قرآن اثبات مي
. توان احتمال داد كه آيات قرآن القائات شيطاني است نه الهامات الهي مي. مالزم الهي بودن نيست

  ايد؟ براي رفع اين احتمال چه انديشيده
به نظر . جوادي آملي در باره تحدي قرآن خالي از لطف نباشد   در آخر شايد اشاره به نظر آقاي 

  :گونه كه ايشان تحدي مشتمل بر قياس و برهان است، بدين
اگر اين كتاب كالم خدا نباشد، پس كالمي بشري است و اگر بشري ..... 

باشد پس شما هم كه بشر هستيد بايد بتوانيد مثل آن را بياوريد، اگر شما 
شود و اگر نتوانستيد،  ا بياوريد، بشري بودنش اثبات ميتوانستيد مثل آن ر

بشري نيست و اعجازي است كه اثبات كنندة ) قرآن(شود كه  معلوم مي
  2ادعاي نبوت و رسالت آورنده آن خواهد بود

كدام از آنها  برهان آقاي جوادي آملي مشتمل بر چهار گزاره شرطي است كه هيچ   
درست  گزاره شرطي اول نا .عجيب فرو برده است و اين مرا به حيرتي درست نيست

به عبارت ديگر، . 3 ممكن است محتواي قرآن كالم شياطين يا مالئكه باشد زيرا،است

                                                           

 ١١١ ، ص ���٣*� ا*���H ا���V، ج : �، 	�$د,Zح>/. ١

 v١٢٨رqن در vرqن، ص :  %$ادي �q/�، ��0ا{ .٢                         
٣ .  ���V� `��0 �آ�!� آ �ل ,�ر رازي(�$%$v �  ( ���!@ *�$ت �د  ��Z0@? از ا ����0 ا�` آ��

 � ��0رت د�Dر ��Z . `��0د *!N`ا�Vم و ��q*�  $دن vرqن ح�صH!� 2$د و در ا���� �v 2 ا�
 Lد�QZ2 ا��H� Mن  راي ح2 ا�q ان از$Z  �� `N!* 2 ا���ت �v +	 �!H!@ د2�7 �0/� و �  ���V�

 آرد



                                نظري نبوت مباني نقادانه به    نگاهي
 

  
�

 گزاره دوم نيز .شود از خدايي نبودن يك كتاب لزوما بشري بودن آن نتيجه گرفته نمي
زوما به معناي ل...) علمي، ادبي، هنري و ( چرا كه بشري بودن يك اثر ،نادرست است

به عبارت . آن نيست، يا حداقل دليلي به سود اين مدعا اقامه نشده استداشتن معارض 
كس  وقوع اين پديده كه يك نفر اثري علمي، ادبي يا هنري خلق كند و هيچديگر 

 گزاره شرطي سوم نيز نادرست .نتواند مثل يا بهتر از آن را بياورد، محال عقلي نيست
توان فرض كرد   حداقل مي.بودن نيست داشتن لزوما به معناي بشرياست، زيرا معارض 

اي مخلوق مالئكه يا شياطين باشد و در عين حال بشر نيز  كه پديده) و احتمال داد(
نيز نادرست است و اگر چهارم گزاره شرطي . توانايي خلق اثري مثل آن را داشته باشد
نبودن آن   بشرينظير و بالمعارض است، اي بي بنا به فرض پذيرفته باشيم كه قرآن پديده

بودن يا   نيز لزوما به معناي الهي قرآننبودن و در آخر، بشري. شود اثبات نمي
گر ا .كند اش را اثبات نمي  ولذا ادعاي رسالت و نبوت آورندهنيستآن بودن  آسماني

ناشده و بلكه  فرض اثبات در ساختار برهان تحدي قرآن يك پيشخوب دقت كنيم، 
البطالن وجود دارد و آن اينكه گويي بين توانايي يا ناتواني آدميان در آوردن  اضحو

اي منطقي وجود دارد،  رابطه ،و بشري بودن يا نبودن آن مفروض، اثريك اثري مثل 
   .شود اي ديده نمي دو هيچ رابطه در حالي كه بين اين

  
  هماهنگي آيات قرآن

ني بودن قرآن به عدم وجود اختالف و تناقض در اين كتاب  سوره نساء براي اثبات آسما82آيه     
  :اشاره كرده است

از جانب غير خدا بود، قطعاً در ] اين كتاب[انديشند؟ اگر  قرآن نمي] معاني[آيا در 
  .يافتند آن اختالف بسيار مي
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ات كرد كه توان اثب  با هيچ دليل علمي يا فلسفي نمي اوالً: اما اين دليل از دو جهت مخدوش است    
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
 در اين آيه طوري از قرآن  ثانياًشود، گويي وجود ندارد، باز هم آسماني بودن آن اثبات نمي  قضتنا

تأملي اندك در معاني  سخن رفته است كه گويي در آن هيچ تناقضي وجود ندارد، در حالي كه 
و همين نشان  1گويي شده است   دهها بار تناقضشكار خواهد كرد كه در اين كتابآيات قرآن آ

  . تواند كالم خدا باشد دهد كه قرآن نمي مي
اي از عالمان  براي همين، عده. در اثبات آسماني بودن قرآن آشكار است  ضعف و ناتواني دليل فوق 

. 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  شود كه ويژگي در اين تقرير جديد، ابتدا گفته مي

خصوصا آثار فكري (هر يك موجب پيدايش تفاوت و ناسازگاري در آثار بشري ...) يري و پذ تأثير
  :شود مي) و معرفتي

بطور طبيعي، تفاوت محسوسي ... اين تكامل ... انسان داراي تكامل تدريجي است 
  .را در دستاوردهاي انسان در طول زمان به دنبال دارد

 مهمي در پيدايش اختالف در آثار انسان نقش...تأثير پذيري و خطاپذيري انسان نيز 
تحول مداوم شرايط بيروني و دروني انسان، وتعدد و تنوع عوامل موثر سبب . دارد
خطاپذيري ... شود كه انسان آثار ناهماهنگ و احيانا متضادي را پديد آورد،  مي

ا بردن به اشتباهات خويش، گفته پيشين خود ر شود انسان با پي انسان نيز موجب مي
  ...نقض كند

هاي  فراواني زمينه) ...نيز(تفاوت در استعدادها و محدوديت در كسب كماالت ...
   2.اختالف را به همراه دارد

  :شود هاي قرآن و نحوه نزول آن، نتيجه مورد نظر گرفته مي     سپس، با بيان ويژگي
هاي قران مجيد  شرايط، اوضاع و احوال و مدت زمان نزول و برخي ويژگي

از . هاي اختالف برانگيز انسان تطابق دارد ها و ويژگي اي است كه با زمينه ونهبگ
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در صورت (كه آثار تكامل تدريجي...  سال بر پيامبر نازل شده 23سويي، قرآن طي 
 سال در شرايط و اوضاع و 23پيامبر طي . بايد در آن مشاهده شود) بشري بودن

ها و  يار متفاوت و فراز و نشيباحوال فردي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي بس
، همچنين آيات قرآن در سفر و حضر، در ...تحوالت بسيار ناهمگوني قرار داشت

بنابراين روشن ...جنگ و صلح، در شرايط عادي و بحراني بر پيامبر نازل شده است
هاي  از سوي يك انسان با آن ويژگي... ها شود كه آوردن كتابي با اين ويژگي مي

... ير و اختالف آفرين، مالزم با پديد آمدن ناهماهنگي زياد خواهد بودجدايي ناپذ
بين آيات قرآن چه از نظر بيان و چه در بعد محتوا، هماهنگي ... با اين همه) اما(

  1و اين نشان معجزه بودن و از سوي خدا بودن آن است...كاملي برقرار است

شود، بلكه مشكالت جديدتري هم بوجود  مي    اما با همه اين توضيحات، نه تنها مشكلي حل ن
  :آيد مي

هاي مذكور را دارد، اما آيا اين بدان معناست كه تمام عقايد او  درست است كه انسان ويژگي. 1
شود؟ به عنوان مثال اگر كسي در  كند و به ضد يا نقيض خود تبديل مي در طول زمان مرتباً تغيير مي
، آيا چند سال بعد و در ميانسالي يا پيري لزوماً معتقد »وي استزمين كر«دوره جواني معتقد باشد كه 

. شكل است؟ پاسخ مسلماً منفي است خواهد شد كه زمين كروي نيست و مثالً مسطح يا مكعب
) و حتي تا آخر عمر(اي خاص  اعتقادات انسان در طول دوره) و حتي همه(ممكن است بسياري از 

 سال در موضوعات مختلف اظهار عقيده 23 شخصي در طول بنابراين محال نيست كه. ثابت بماند
  .گويي نشده باشد كرده و در عين حال هيچگاه دچار تناقض

 ممكن است آدمي در اثر گذشت زمان و تكامل علمي و معرفتي، بعضي از نظراتش تغيير كند .2
ار نكند و حتي در تغيير عقيده خود را ابراز و اظه) مثالً رعايت بعضي مصالح(ولي به داليل خاصي 

بنابراين عدم وجود تناقض در گفتار و كردار كسي . عمل نيز به مقتضاي عقايد قبلي عمل كند
  .كند چيزي را اثبات نمي)  سال23حتي در طول (
  :در استدالل فوق به دو نكته مهم توجه نشده است. 3
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ست و از طرفي  بين دو يا چند گزاره كه از طرفي موضوعات يا محموالتشان مختلف ا.الف
به عبارت ديگر ممكن است . ديگر، همه يا بعضي از آنها كاذبند، نه تضادي وجود دارد و نه تناقضي

هاي بيشمار نوشته شده و حاوي   سال و در اوضاع و شرايط مختلف و فراز و نشيب23كتابي در طول 
ف واقع يا خالف موضوعات مختلف و متنوعي بوده و در عين حال بسياري از مطالب آن نيز خال

  .كند در اين صورت عدم وجود تضاد يا تناقض در اين كتاب چيزي را اثبات نمي. اخالق باشد
نوشته شود، و مشتمل بر ) و در شرايطي كه گفته شد( سال 23 ممكن است كتابي در طول .ب

ي آن، موضوعات و مطالب هماهنگ و مرتبط با هم باشد و تناقضي هم در آن يافت نشود، اما محتوا
د ناهماهنگي و تناقض در اين صورت، عدم وجو. ارزش و يا لغو و بيهوده باشد مطالبي سطحي و بي

  .كند  چيزي را اثبات نميدر اين كتاب
 براي اثبات مطلوب كافي ت كه صرف عدم وجود تناقض در قرآن   معناي دو نكته فوق اين اس

اب، جايگاه و اهميت آن را تعيين ارزش معرفتي، اخالقي و كاربردي محتواي يك كت. نيست
و اما اينكه قرآن از اين جهات در چه جايگاهي قرار دارد، خود محل بحثها و تأمالت . (كند مي

فرض كنيم بين آيات قرآن هماهنگي كامل برقرار است و هيچ تناقضي در آن وجود ). فراوان است
ارزش باشد،  ق و يا سطحي و بيندارد، اما اگر محتواي آن شامل مطالب خالف واقع، خالف اخال
  كند؟  اين هماهنگي و عدم تناقض چه ارزشي دارد و چه دردي را دوا مي

مورد » تفاوت«، و »اختالف«، »تضاد«، »تناقض«، »هماهنگي«هاي  به راستي چه معنايي از واژه. 4
عد محتوا بين آيات قرآن چه از نظر بيان و چه در ب«: شود نظر است كه بر مبناي آن گفته مي

؟ اگر خصم »هماهنگي كامل برقرار است و هيچ اختالف و تضاد و تناقضي در آنها وجود ندارد
ام همين قرآن است،  ترين كتابي كه در عمرم خوانده ترين و ناهماهنگ مدعي شود كه اتفاقاً پرتناقض

  :به او چه خواهيد گفت؟ شايد بگوييد
به نظر ميرسد، با تأمل و دقت در بيان و هايي كه در ابتدا  ناهماهنگي) ها و تناقض(

   1شود بازد و هماهنگي موجود بين آنها آشكار مي محتواي آيات رنگ مي

  و يا اينكه بگوييد اين موارد
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ها توجيه  قبالً به وسيله مفسران قرآن كريم شناسايي و تعارض ظاهري و ابتدايي آن
     1هاي تفسير و علوم قرآني آمده است و حل شده و در كتاب

هاي قرآن مواجه شدم، هر  گويي    اما اگر طرف ادعا كند كه اوالً دربسياري از مواردي كه با تناقض
هاي قرآن مراجعه كردم ديدم  چه تالش كردم نتوانستم مشكل را حل كنم و ثانياً وقتي به تفسير

هايي   است، و پاسخها به وسيله مفسران قرآن شناسايي و پاسخ داده نشده گويي بسياري از اين تناقض
هم كه براي حل بعضي تناقضات داده شده، در بسياري از موارد براي من قانع كننده نبوده است، 

تك  شويم و به تك با او وارد بحث علمي مي: توان به او داد؟ شايد بگوييد آنگاه چه پاسخي مي
 مباحثات و مجادالت اما در اين صورت اوالً وارد. دهيم شكن مي اشكاالتش پاسخ قاطع و دندان

شويد، و ثانياً اگر اين مباحثات، پاياني داشته باشد، معلوم نيست كي و  نتيجه مي پايان و شايد بي بي
فراموش نكنيم كه نتيجه يك گفتگوي علمي (شود  اي منتهي مي يابد و به چه نتيجه چگونه پايان مي

 در مقدمات استدالل خود براي اثبات و ثالثاً معناي چنين سخني اين است كه) از پيش معلوم نيست
  .ايد و اين خالف منطق است اي ظني و مشكوك را بكار برده آسماني بودن قرآن، گزاره

  پيش از اين گفتم، به لحاظ منطقيهمانطور كه. تر به مسئله نگاه كنيم   بياييد كمي عميق.5  
. اقل مورد قبول طرف مقابل باشدمقدمات بكار رفته در يك دليل عقلي بايد قطعي و مسلّم و يا حد

بين آيات قرآن چه از نظر بيان و چه در بعد محتوا هماهنگي كامل «در برهان مورد بحث، گزاره 
به عنوان اولين مقدمه بكار رفته » برقرار است و هيچ اختالف و تضاد و تناقضي در آنها وجود ندارد

 را كاذب ميدانند و به شدت آن را رد  اين گزاره ياپيداست كه مخالفان اسالم و قرآن،. است
پس ابتدا بايد درستي اين گزاره به . طلبند افكنند و دليل مي  و يا حداقل در آن ترديد ميكنند مي

اما . پذير است؟ به نظر من، پاسخ منفي است اما آيا اين كار امكان. روشي عقلي و منطقي اثبات شود
. توان اين گزاره را اثبات كرد مدعي هستند كه از سه راه ميپسندند و  گويا عالمان اسالم نظر مرا نمي

  :راه اول اين است كه
در قالب يك برهان و به صورت كلي، هماهنگ بودن كل آيات قرآن با يكديگر به 

به اين بيان كه هدف از نزول قرآن، هدايت بشر به سوي سعادت نهايي ... اثبات رسد
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 اختالف در آيات، با اين هدف سازگار او با بهترين شيوه است و ناهماهنگي و
نيست و از آنجا كه نقض غرض با حكمت خداوند سازگاري ندارد، پس خداوند 

  1.اي كامالً هماهنگ نازل كرده است قرآن را بگونه

چرا كه نازل .     اين برهان، آشكارا براي مومنان به قرآن اقامه شده است، نه براي مخالفان و منكران
برويم !  خداي حكيم را مفروض و مسلم گرفته و اين يعني مصادره به مطلوبشدن قرآن توسط

  :سراغ راه دوم
دوم آنكه با بررسي تناسب آيات قرآن با يكديگر، عدم اختالف، و هماهنگي آيات 

طلبد  اي مي را مورد به مورد نشان دهيم كه البته اين طريق، فرصت و مجال گسترده
اند، ولي  لوم قرآني تا حد زيادي به آن پرداختهو گر چه مفسران و دانشمندان ع

  2هاي بيشتر در اين زمينه ضرورت دارد هنوز هم موشكافي

اي  پايان نتيجه ها و مشاجرات بي كه جز وارد شدن در بحث( بسيار خوب، اين هم از راه دوم 
  :و اما راه سوم)! ندارد

ت قرآن را نتيجه گيري سوم آنكه با استناد به برخي از اوصاف قرآن، هماهنگي آيا
هماهنگي كل آيات ... به عنوان مثال، به استناد صفاتي نظير مثاني و متشابه . كنيم

قرآن را استفاده كنيم يا با استناد به صفاتي نظير حق و صدق كه به طور مطلق بر 
قرآن اطالق شده، نتيجه بگيريم كه هيچ مطلب باطل و نادرستي در قرآن نيست و از 

قايق با هم اختالف و ناهماهنگي ندارند، هماهنگي كل آيات با يكديگر آنجا كه ح
 3به اثبات مي رسد

    معناي دليل فوق اين است كه چون قرآن براي خود اوصافي مانند مثاني، متشابه، حق و صدق قائل 
تضاد و تناقض در خطا و شده و الزمه اين اوصاف، هماهنگي كامل بين آيات قرآن و عدم وجود 

خورد نه  اين دليل نيز آشكارا فقط به درد مومنان مي!! شود  است، پس گزاره مورد بحث اثبات ميآن
گانه دارند؟ فكري به حال مخالفان و منكران  اما مومنان چه نيازي به اين ادله سه. مخالفان و منكران

 !كنيد
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ي آيات قرآن چنين  از طريق اشاره به هماهنگآقاي جوادي آملي نيز براي اثبات اعجاز قرآن   
  : اند استدالل كرده

ها و شرايط  ها و حالت ها و زمان  سال و در مكان23قرآن در طول : مقدمه اول
  . متفاوت نازل شده است

شما هر چه كه در قرآن تدبر و تفحص كنيد، نه تنها اختالفي در آن : مقدمه دوم
  يد ياب تر مي تر و منسجم بينيد، بلكه سراسر آن را هماهنگ نمي

   1قرآن قطعاً معجزه است: بنابراين
از نظر ( آنكه مقدمه دوم آن مشكوك و بلكه اول.  نيز دو اشكال عمده داردايشاناستدالل    

به  ( آنكه حتي اگر هر دو مقدمة اين استدالل درست باشند،دوم. البطالن است واضح) مخالفان
. شود از آنها استنتاج نمي» عاً معجزه استقرآن قط« به هيچ وجه گزارة )داليلي كه پيش از اين آمد

آن هم (اي را  معلوم نيست ايشان چگونه و با استناد به كدام قواعد منطقي از آن دو مقدمه چنين نتيجه
  اند؟  گرفته) قطعيتبا 

  
  

  اخبار غيبي قرآن
در مورد هاي مربوط به پيامبران پيشين و بيان جزئياتي     قرآن در بعضي موارد پس از ذكر داستان

رجوع كنيد به (كند كه مطالب گفته شده در حقيقت اخبار غيبي هستند  كيد ميأحوادث زندگي آنها، ت
عالمان اسالم با توجه به اين ...).  و46/، آل عمران52/، مريم44-46/، قصص49/ ها و آيات هود  سوره

  :ه بدين قرار استاند ك مطلب دليلي بر نبوت پيامبر اسالم و آسماني بودن قرآن اقامه كرده
زيرا نه خود . ها جز از راه اخبار غيب ميسر نيست  علم قطعي به اين اخبار و جريان

اش از  توانست با فكر و انديشه ها حضور داشت و نه مي پيامبر اسالم در آن صحنه
آن ها با خبر شود و نه كتب معتبر تاريخي وجود داشت تا مطبع آگاهي او باشد و 
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تحريف نشده و دست نخورده باقي مانده بود كه چنين )  صورتبه(نه كتب الهي 
  1هاي غيبي از آنها استنباط شود گزارش

و با شواهد و ) و غيرقرآني( با معيارهاي عيني و بيروني  ابتدا   اما اين استدالل هنگامي درست است كه ما
در حالي كه اين شرط . هاي قرآني را اثبات كرده باشيم مداركي محكم و قطعي، صدق محتواي داستان
مخالفان و مخاطباني كه اعتقادي به نبوت پيامبر اسالم و . هنوز محقق نشده و اصوالً محقق شدني هم نيست

صدق محتواي : توانند بپرسند كه مي) و دليل فوق در برابر آنها اقامه شده است(آسماني بودن قرآن ندارند 
از كجا بدانيم مطالب قرآن دربارة پيامبران پيشين دروغ و هاي قرآني از كجا ثابت شده است و ما  داستان

  آسماني بودن قرآن را بپذيريم؟ ) مطابق برهان فوق(افسانه نيست تا پس از آن 
داشت، منظورمان چيست؟ اگر » علم قطعي«گوييم پيامبر اسالم به اين وقايع  ي ميتاز اين گذشته، وق   

ها قطع و يقين داشت، در اين صورت دو   صحت وقوع اين داستانمنظور اين است كه پيامبر اسالم نسبت به
  :شود پرسش مطرح مي

اي ترديد  دانيم كه پيامبر اسالم واقعاً به اين مطالب قطع و يقين داشت و در دلش ذره از كجا مي)    الف
يت سخن گذشت، با قاطع توان از آنچه در دل و ذهن و ضمير پيامبر مي  نبود؟ چگونه ميها نسبت به آن

  گفت؟ 
ها و  ها قطع و يقين داشت، اما صدق اين داستان فرض كنيم پيامبر اسالم واقعاً به صحت اين داستان)    ب

كنيد؟ فراموش نكنيد كه يقين ما به يك گزاره، ضامن صدق آن  مطابقت آنها با واقع را چگونه اثبات مي
توان پرسيد  بنابراين مي. طلب خالف واقع باشدممكن است ما به مطلبي يقين داشته باشيم، ولي آن م. نيست

ها به  هايي كه بسياري از انسان ها از نوع همان يقين كه از كجا معلوم يقين پيامبر به اين اخبار و جريان
از آنجا كه علم پيامبر «: بسياري از اباطيل و خرافات دارند، نبوده است؟ اگر در پاسخ به اين پرسش بگوييد

دچار دور و مصادره به » از طريق اخبار غيبي يا وحي و الهام ملكوتي حاصل شده استبه اين ماجراها 
. ايد، چرا كه اين مدعا همان چيزي است كه در استدالل مورد بحث در صدد اثبات آن هستيد مطلوب شده
  : كنم، استدالل مورد بحث بر سه مقدمه استوار است خالصه مي
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 حوادث زندگي پيامبران گذشته آمده است، همگي درست و مطابق با هايي كه در قرآن پيرامون داستان. 1
  . شود اي خطا و اشتباه يا مطلب خالف واقع در آنها ديده نمي اند و ذره واقع
اي ترديد در مورد صحت  ها علم قطعي و يقيني داشت و در دلش ذره پيامبر اسالم نسبت به اين داستان. 2

  . يافت ها راه نمي اين جريان
  . شود حاصل نمي) وحي و الهام ملكوتي(ها جز از طريق اخبار غيبي  علم قطعي به اين اخبار و جريان. 3

  . ها و ماجراها علم پيدا كرده است پيامبر اسالم از طريق وحي الهي به اين داستان:     نتيجه
  .    اما اشكال اين استدالل در اين است كه حداقل دو مقدمه اول آن آن مشكوكند

اي از مردم زمان  توضيح اينكه عده. رخ داده است نيز عيناًدر جايي ديگر فوق  ي اصلي استداللخطا   
پيامبر اسالم معتقد بودند كه موسي يك ساحر بوده و پيامبر اسالم هم در حقيقت مانند موسي يك ساحر 

  :آوردند است و لذا به نبوت هيچكدام از اين دو ايمان نمي
قل فاتو بكتاب : فرمايد كه چنين افرادي تحدي ميخداي سبحان در برابر 

... گوييد  اگر راست مي:) يعني) (49 -قصص(من عند اهللا هو اهدي منهما 
كتابي از سوي خدا بياوريد كه هدايتگري آن از اين دو كتاب آسماني 

   1بيشتر باشد) قرآن و تورات(

    
 اينكه محتواي قرآن حقايق مسلم و  اول:فرض استفاده شده است    در اينجا باز هم از دو پيش

و دوم » ان هذاالقرآن يهدي للتي هي اقوم«هاي استوار و صراط حق است و به قول خود قرآن  حكمت
توان با معيارهاي عيني و بيروني و شواهد و مدارك محكم و  اينكه حقانيت و استحكام قرآن را مي

بنابراين .  نظر مخالفان و منتقدان زير سوال استفرض از در حالي كه هر دو پيش. ناپذير نشان داد خدشه
و يا ( انجيل ،فرض كنيد يك مسيحي در پاسخ به اين تحدي. برد تحدي به محتواي قرآن راه به جايي نمي

تر و  تر، عميق ارائه دهد و مدعي شود كه محتواي كتاب آسماني ما درسترا ) يك زرتشتي اوستا
در . تواند ما را به سوي كمال و سعادت راهنمايي كند از قرآن ميتر از مطالب قرآن است و بهتر  محكم

  توان مدعاي او را رد كرد؟ اين صورت چگونه و با چه معيار و ميزاني مي
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  عدم امكان اثبات وثاقت تاريخي
  
ثاقت تاريخي متن قرآن يكي از مطالبات به حق روشنفكران غيرديني از عالمان و اثبات و   

شناختي وحي و اينكه پيامبر  پرسش اين است كه با فرض حجيت معرفت. روشنفكران ديني است
توان اثبات كرد  يكي از پيامبران حقيقي و دريافت كنندگان وحي الهي بوده است، چگونه مي اسالم

به (ي عيناً و بدون هيچ تغيير و كم و كاستي همان قرآني است كه پيامبر اسالم كه متن قرآن كنون
شود و  ديني طرح مي  برونيبه مردم ابالغ كرد؟ پيداست كه اين پرسش از منظر) عنوان وحي

اما آيا چنين . بنابراين پاسخ آن بايد بر مبناي داليل عقلي و شواهد و مدارك محكم و معتبر باشد
 _ كه بتوانند از اثبات محكم و قاطع مدعاي وثاقت تاريخي متن قرآن برآيند _كي داليل و مدار

 وجود دارد يا وجود دارند؟ به نظر من نه تنها پاسخ اين سئوال منفي است، بلكه داليل نااميد كننده
ظني بودن "يك دليل البته همان . دهد كه هر گونه تالش براي اثبات اين مدعا را بيهوده جلوه مي

ظني بودن تاريخ . شود شناسي دوران مدرن از بديهيات محسوب مي  است كه در معرفت"م تاريخعل
ناپذير اثبات كرد،   قطعي و خدشهيا توان به گونه  را نمييا بدين معناست كه هيچ گزاره تاريخي

. هاي دور و در دل تاريك تاريخ باشد  در گذشتهيا خصوصاَ اگر اين گزاره حاكي از وقوع حادثه
 قطعه يا دوراني خاص از تاريخ است كه نقل كنندگان "دل تاريك تاريخ"منظور من از اصطالح 

پيداست كه . ، سياسي يا ديني و مذهبي خاص هستنديحوادث مربوط به آن فقط يك گروه فكر
 و ايماني و اغراض سياسي و يهاي فكر فرض ها و منافع حزبي و گروهي و پيش دخالت حب و بغض

 نگاه آدميان به حوادث و نوع گزينش آنها و نحوه بيان و انتقال آن به ديگران غيرسياسي در
هاي عالمانه و عامدانه بگذريم، باز ممكن است كه  اگر از دروغ. گذارد تأثير فراوان مي) آيندگان(

به جا به بعضي افراد يا منابع  نقل كنندگان حوادث تاريخي در اثر اشتباه، فريب خوردن و يا اعتماد بي
 و صد البته با وجود چنين احتماالتي   مرتكب خطاهايي شده باشند،"موثق و مورد اطمينان"اصطالح 

توان در مورد حوادث تاريخي به  وجه نمي  به هيچ_ هستند ي كه كامالً عقاليي و حتي بسيار قو_



                                نظري نبوت مباني نقادانه به    نگاهي
 

  ���

 رخ داده "دل تاريك تاريخ"معرفتي محكم و قطعي دست يافت، خصوصاً اگر آن حوادث در 
  .باشند
دوران پيامبر اسالم و حتي تا حدود دو قرن پس از آن در دل تاريك تاريخ قرار گرفته است، چرا     

به .  و معتقد به پيامبرند1كه نقل كنندگان حوادث مربوط به آن دوران فقط و فقط مسلمانان مومن
ند كه گوئي در تمام اين ا  نقل شدهيا هاي پيامبر اسالم در اكثر اين منابع به گونه عنوان مثال جنگ

حال اگر بخواهيم از نگاهي . اند ها مقصر اصلي و آغازگر جنگ مخالفان و دشمنان پيامبر بوده جنگ
ها قضاوت كنيم،   و يا حتي الئيك در مورد اين نقليبيروني و از منظر يك فرد مسيحي، يهود

آوري  گر در مورد ماجراي جمعتوانيم به صحت و سقم آنها پي ببريم؟ به عنوان مثالي دي چگونه مي
 سخن رفته است كه گوئي اين كار با حضور و نظارت يا  از اين منابع به گونهيقرآن در بسيار

هاي  هزاران حافظ قرآن صورت گرفته، و در مورد قدرت حافظه اعراب در آن دوران نيز حكايت
 ها رفته در اين كار سخن و عدالت و صداقت افراد دخيلياز تقوا و پرهيزكار و شگفت نقل شده

هايي را اثبات كرد؟ از كجا معلوم كه اينها  توان صحت و اعتبار چنين نقل اما چگونه مي. است
در مورد (نويس مسلمان و مؤمن و با هدف اطمينان خاطر دادن به آيندگان  جعليات يك عده تاريخ
  نبوده است؟) وثاقت تاريخي متن قرآن

هاي روشن   ياد كردم، اما آيا تاريخ قطعه"دل تاريك تاريخ"يخ با عنوان هايي از تار من از قطعه    
 از يها و منابع تاريخي متعدد هم دارد؟ به عبارت ديگر آيا اگر در مورد بعضي حوادث تاريخي، نقل

توانيم به  ، سياسي، ديني و مذهبي و حتي الئيك داشته باشيم، باز هم نمييهاي مختلف فكر گروه
و قطعي در مورد آن حوادث برسيم؟ پاسخ اين است كه در اينجا دو حالت وجود معرفتي محكم 

هاي مختلف ذينفع يا غيرذينفع به   خاص همه گروهيا حالت اول اين است كه در مورد حادثه: دارد
، در اين )هر چند تحليل و تبيين آنها از حادثه مذكور متفاوت باشد(يكسان سخن گفته باشند 

به عبارت ديگر در . رسيم  معقول و معتبر در مورد اصل وقوع آن حادثه ميصورت ما به يك ظن
                                                           

���M  $دن در ا���� ,��  � �>��ي ا��ن و ا��Z0د  � ر��-` @!��� ا�Vم ا�ـ` و @!�ا�ـ` آـ�                     .  �
&��               �� eرد در *�2 ��ر�, ِ̀vو ص�ا ��$DZرا� M��6 �* ���P�� �  دي��Z0ا��ن و ا     M��6 �* د و$�

 � ��0رت د�Dر ,رد ���M و �>��Z ه. ��M ا�`  � راحـ�             . ��$*!` از ��5 و آ��P, k و ��D*$Nري       
            ��$D  حل� دروغ��� �د و �� ح�  ��  $� L��Z�5 و ا��م  ـ$دن   ���M  $دن  � �>��ي �>ـ�$     . د��ر 

`N!*. 
  



                                نظري نبوت مباني نقادانه به    نگاهي
 

  ���

رود و به طور طبيعي مورد قبول واقع   باال مييچنين فرضي احتمال صدق وقوع آن حادثه تا حد زياد
 باز هم قطعيتي حاصل _  كه جاي ذكر آنها در اين مقال نيست_شود، اما به داليلي مفصل  مي
 و سياسي يهاي فكر  كه مربوط به طيف_م اين است كه منابع مختلف و متعدد حالت دو. شود  نمي

  در مورد وقوع يا عدم وقوع آن حادثه اظهار نظرهاي متناقض _شوند  و ديني و مذهبي مختلف مي
. شود   هم حاصل نمي"ظن معقول و معتبر"كرده باشند، در اين صورت قطعيت كه سهل است، حتي 

فقط آنهايي نبود  كنيد كه منابع تاريخي ما درمورد حوادث دوران پيامبر اسالمبه عنوان مثال، فرض 
 هم داشتيم كه ياند، بلكه منابع ديگر كه به دست مسلمانان مؤمن و معتقد به پيامبر اسالم نوشته شده

 حال اگر به عنوان. اند  هندو و حتي الئيك يا سكوالر بوده ، بودايي،ينويسندگان آنها مسيحي، يهود
 ذكر و تأييد و تصديق شده باشد، "القمر توسط پيامبر اسالم واقعه شق"مثال در همه اين منابع تاريخي 

رود و لذا به طور طبيعي مورد قبول واقع   باال ميياحتمال واقعيت داشتن اين داستان تا حدود زياد
يخي مسيحيان، يهوديان و شود، اما اگر اين حادثه فقط در منابع مسلمين آمده باشد و در منابع تار مي

ظن معقول و " از آن نشده باشد، ديگر نسبت به اصل وقوع اين حادثه به يسكوالرها هيچ ذكر
گويم كه در چنين فرضي ادعاي  اشتباه نشود، نمي. توان رسيد، چه رسد به قطعيت  هم نمي"معتبر

لمانان نيز از روي چرا كه ممكن است غيرمس! القمر به طور قطع كذب محض است، هرگز وقوع شق
در اين فرض، براي گويم  مي. اين حادثه را ذكر نكرده و يا انكار كرده باشند... اغراض سياسي و 

 دليل موجهي نداريم و لذا شك و ترديد نسبت به آن "القمر كرد پيامبر اسالم واقعاً شق"قبول گزاره 
 طرفانه  و با نگاهي بيروني و بيتر وشنتر و ر اگر بخواهم مسئله را دقيق. كامالً معقول و منطقي است

بيان كنم، بايد بگويم كه در اين حالت ما با دو احتمال كامالً يكسان و برابر مواجه هستيم و انتخاب 
) مبنا و لذا ناموجه و غيراخالقي دليل و بي انتخابي بي(هر كدام از اين دو احتمال، ترجيح بال مرجح 

  :استاين دو احتمال به قرار ذيل . است
اند تا براي اثبات نبوت پيامبر خود  را مسلمانان از خود جعل كرده) القمر شق( اين داستان )الف    

  .دليلي دست و پا كنند
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القمر واقعاً رخ داده است، ولي مخالفان پيامبر عالمانه و عامدانه و به دليل اغراض   حادثه شق)    ب
  .اند شتهسياسي  و مذهبي بر روي اين واقعيت سرپوش گذا

گيري در  ترين موضع ترين و اخالقي  غلبه ندارد و لذا معقوليهيچكدام از اين دو احتمال بر ديگر    
  ).دانم نمي (يال ادر: القمر اين است كه بگوييم مورد حادثه شق

ناپذير  به هر حال تاريخ علمي ظني است و هيچ راهي براي رسيدن به قطع و يقين محكم و خدشه    
 نيز مدعايي است تاريخي، بنابراين اين "وثاقت تاريخي متن قرآن"از طرفي . علم وجود ندارددر اين 

بستي مواجه  به عبارت ديگر در اينجا با بن. شود ناپذير اثبات نمي گاه به طور قطعي و خدشه مدعا هيچ
 بودن علم ولي من در اينجا ظني. هستيم كه خروج از آن ظاهراً محال، يا چيزي قريب به محال است

  .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     

نيم كه ، ابتدا بايد ببي"همان است كه پيامبر اسالم به عنوان وحي الهي به مردم زمان خود ابالغ كرد؟
اما پيش از پرداختن به اين موضوع .  شد و به صورت كتابي مدون درآمديآور قرآن چگونه جمع

  :الزم است ابتدا مقدماتي را در اينجا بياورم و سپس با طرح چند سئوال مقدماتي، بحث را ادامه دهم
د، پيامبر نيز هاي مختلف نازل ش  سال و در متن حوادث، شرايط و زمينه23آيات 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
هاي پهن حيوانات،   نيز آنها را بر روي پارچه، چوب، سنگ، پوست و استخوانيا سپردند و عده مي

اسامي . م كاتبان وحي نام داشتندگروه اول حافظان وحي و گروه دو. نوشتند مي... پوست درختان و 
بعضي از كاتبان در منابع تاريخي آمده است، اما در مورد اين اسامي اختالفاتي وجود دارد، لذا آمار 

ابوعبداهللا .  از آنها تقريباً اتفاق نظر وجود دارديدقيق آنها معلوم نيست و فقط در مورد معدود
  :گويد زنجاني مي

 با پيامبر داشتند، زيد بن ثابت و علي بن ابي طالب   آنان كه بيشترين كتابت را
   1بودند

  :همچنين ابن ابي الحديد مي گويد    
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و زيد بن ثابت و زيد بن ارقم ) ع(نويس برآنند كه وحي را علي  محققان تاريخ 
   1نوشتند مي

  :نويسد رافعي نيز مي    
بل، ابي بن كعب، علي بن ابيطالب، معاذ بن ج: در مورد پنج تن كه عبارتند از 

   2زيدبن ثابت و عبداهللا بن مسعود اتفاق نظر وجود دارد

 معدود به معناي آن نيست كه كاتبان وحي فقط يبه هر حال اتفاق نظر مورخان در مورد افراد    
اند و نام بعضي از   هم در كتابت وحي سهيم بودهيبدون شك افراد ديگر. اند همين چند نفر بوده

در .  از آنها نيز در تاريخ ذكر نشده باشديتاريخي آمده است و ممكن است نام بسيارآنها در منابع 
هايي است كه پاسخ آنها  اكنون جاي طرح پرسش. مورد حافظان قرآن هم مطلب از همين قرار است

  : را رقم مي زند"وثاقت تاريخي متن قرآن"سرنوشت ادعاي 
 سال 23اند كه در تمام طول   وجود داشتهييا افراد آيا از ميان حافظان و كاتبان وحي، فرد .1   

 قرآن را يها  در كنار پيامبر و مالزم او بوده و همه آيات و سورهيا همواره و بدون هيچ فاصله و وقفه
 كه در يا حفظ كرده و يا نوشته باشند، به گونه) گفته و يا به ترتيبي كه پيامبر مي(به ترتيب نزول 

كس را با اين  م حافظ يا كاتب كل قرآن باشند؟ منابع معتبر تاريخي نام هيچزمان رحلت پيامبر اسال
  .توان با قاطعيت به اين پرسش پاسخ مثبت داد اند و لذا نمي خصوصيات نياورده

ها را بطور كامالً صحيح،  آيا تضميني وجود دارد كه حافظان و كاتبان قرآن، آيات و سوره .2
اند؟ به نظر   حافظه سپرده و يا بر روي مصاحف نوشتهدقيق و بدون هيچ نقص و اشكالي به 

. توان قاطعانه پاسخ مثبت داد رسد كه چنين تضميني وجود ندارد و به اين پرسش هم نمي مي
ها يا بر روي  ممكن است بگوييد كه پيامبر براي اطمينان خاطر از اينكه آيات قرآن در حافظه

خواست كه آيات را يك بار ديگر  مياند از اصحاب  مصاحف به صورت درست ثبت شده
 كه آيه يا آياتي نازل يدر همه مواردايشان اما اوالً مدركي نداريم كه . براي او بخوانند

بست، ثانياً حافظان قرآن ممكن بود در هنگام ابالغ آيه، آن  شد، چنين تدبيري را به كار مي مي
دادند ولي بعدها در  ت جواب ميپرسيد، درس را درست حفظ كرده و وقتي پيامبر از آنها مي
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كاتبان نيز ممكن بود . آوردند كردند و يا با اشكال به ياد مي اثر مرور زمان آيه را فراموش مي
دادند، ولي  شنيدند و درست جواب مي  درست مي شنيدند، در ابتدا آنچه را از زبان پيامبر مي

گرفتند و يا  ز حافظان كمك ميبعدها مصاحف خود را گم كرده و لذا براي بازنويسي آنها ا
كردند و يا گاهي در اثر پوسيده شدن مصاحف خود  هاي ديگران استنساخ مي از روي نسخه
هاي پوسيده استنساخ كنند و در همه اين  شدند يك بار ديگر از روي همان نسخه مجبور مي

ابالغ شده بنابراين هيچ تضميني وجود نداشت كه آيات . مراحل ممكن بود خطاهايي رخ دهد
ها و يا بر روي مصاحف ثبت شده و به طور صحيح و  عيناً و بدون هيچ كم و كاستي در حافظه

خيانت ) هر چند ضعيف(بر اينها بيفزاييد احتمال . سالم بمانند و به ديگران انتقال داده شوند
 !اصحاب را؟

ّ به   را داشت؟ و تدوين قرآن با نظمي خاصيآور آيا خود پيامبر در زمان حياتش قصد جمع .3
آنچه مسلم و طبيعي است اين است كه پيامبر . توان پاسخي قطعي داد اين پرسش هم نمي

نسبت به ضبط و حفظ آيات قرآن عالقه و اصرار داشت، اما اينكه آيا خودش قصد تدوين و 
ه  داشته آيا موفق به اين كار شديها را داشته يا نه، و اگر چنين قصد تنظيم همه آيات و سوره

 براي نخورده  به صورت سالم و كامل و دستيا نه و اگر هم موفق شده آيا متن تدوين شده او
هايي هستند كه از روي منابع تاريخي موجود، به هيچكدام از  آيندگان مانده يا نه، همه پرسش

 .توان پاسخي محكم و قاطع داد آنها نمي

ه ولي پيامبر به شد بر اساس مدارك تاريخي، گاه آيه يا آياتي نازل مي
داده است كه آن آيه يا آيات را در البه الي  نويسندگان وحي دستور مي

   1اي كه قبالً نازل شده و پايان يافته بود، قرار دهند سوره

  :گويد به عنوان مثال ، ابن عباس مي     
وقتي  .گشت هايي چند بر او نازل مي گذشت و سوره زماني بر پيامبر خدا مي

كرده و   براو نازل مي شد، بعضي از نويسندگان را احضار]جديد[آيات 
  1"اي كه فالن خصوصيات را دارد بگذاريد اين آيات را در سوره": فرمود مي
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 از اين موارد ذكر شده است و بنابراين يبايد توجه داشت كه  در مدارك تاريخي فقط معدود    
تا پيش از زمان (كرد كه پيامبر اسالم قرآن را توان با قاطعيت اعالم  نمي) با استناد به اين موارد(

معتقدند كه ي ا عده.  و تدوين كرده استيآور با نظم و ترتيبي معين و مشخص جمع) رحلت خود
هاي قرآن و ترتيب آيات در هر كدام را معين و مشخص  آن حضرت در زمان حيات خود سوره

به عبارت ديگر .  سر هم سخن نگفته بودها پشت كرده بود و فقط در مورد ترتيب قرار گرفتن سوره
 شامل يا ها معلوم و مشخص شده بود، و هم اينكه هر سوره هاي سوره بنا به اين مدعا، هم تعداد و نام

گويا پيامبر اين كار را عمالً به كه ها معين شود  چه آياتي است، و فقط مانده بود كه ترتيب سوره
اما اين مدعا همانطور كه گفتم نه تنها پشتوانه .  بودعهده صحابه در دوران پس از خود گذاشته

محكمي از شواهد و مدارك تاريخي ندارد، بلكه بر عكس، شواهد و مدارك متعدد و معتبر تاريخي 
  .در اين مورد در آينده مطالبي خواهم آورد. گويند صراحتاً خالف اين مدعا را مي

ها را مشخص كرده بود، اما آيا اين  فرض كنيم پيامبر در زمان حيات خود آيات و سوره .4
تدوين به صورت رسمي و مكتوب و در حضور اصحاب بزرگ ثبت شد؟ پاسخ بازهم منفي 

 ياگر پيامبر چنين كار). حداقل دليلي براي پاسخ مثبت به اين پرسش وجود ندارد(است 
ها  آوري قرآن اصوالً مشكلي جز ترتيب سوره كرده بود، پس از رحلت او در مورد جمع

آوري   در حالي كه مطابق اسناد و مدارك متعدد تاريخي در ماجراي جمع وجود نداشت،
 "وحي" و يا "آيه" از آيات قرآن معلوم نبود كه واقعاً يقرآن در زمان ابوبكر، حتي بسيار

  .در اين مورد نيز در آينده مطالبي خواهم آورد. هستند
 يآور قرآن را جمع) عالقه شخصياز روي همت و (آيا در زمان حيات رسول، كساني  .5

 از اصحاب پيامبر در زمان حيات آن حضرت يا هاي تاريخي، عده كردند؟ مطابق بعضي نقل
 :اند آوري قرآن كرده براي خود اقدام به جمع

ابي بن كعب، معاذ، زيد و :  چهار تن و همگي از انصارند] قرآن[جمع كنندگان
   2ابوزيد
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  : گفته شده است كهيدر نقل ديگر
: پيامبر رحلت فرمود، در حالي كه قرآن را جز چهار تن جمع ننموده بودند 

   1ابوالدرداء ، معاذ بن جبل ، زيد بن ثابت و ابوزيد

اشكال بوده است، پرسشي است كه  آوري اين افراد تا چه حد كامل، دقيق و بي اما اينكه جمع    
 علي بن ابي طالب كه شايد بيشترين حتي. توان پاسخي محكم و قاطع و مستند به آن داد نمي

 يآور مصاحبت و مالزمت با پيامبر را داشته است، گويا نتوانسته بود در زمان حيات پيامبر كار جمع
و  هاي معتبر، پس از رحلت رسول تصميم به جمع آوري را به طور كامل انجام دهد و مطابق نقل

  :شود ين مينش  ماه خانهششگيرد و براي اين كار  تدوين قرآن مي
 در واپسين روزهاي حيات پر بركت رسول گرامي اسالم، ازجانب  ] علي[

   2آن حضرت مأمور به جمع آورري قرآن گرديد
قرآن  در خانه خود به انزوا پرداخته،) .... ع(پس از رحلت پيامبر اكرم ، علي 

از  مجيد را به ترتيب نزول در يك مصحف جمع فرمود و هنوز شش ماه
   3...ته بود كه فراغت يافت نگذشرحلت 

شود و او  از طرف حكومت و همچنين ديگر اصحاب مورد قبول واقع نمي) ع(آوري علي اما جمع    
اينكه چرا مصحف علي مورد . كند برد و ديگر هرگز آن را رو نمي نيز مصحف خود را به خانه مي

رين و دانشمندترين صحابي پيامبر ت ترين، با فضيلت با آنكه او يكي از قديمي(شود  قبول واقع نمي
  .معمايي است كه حل آن نياز به تأمالت فراوان و عميق دارد) بود
 .بپردازيم) ابوبكر(آوري قرآن در زمان خليفه اول  اكنون نوبت آن است كه به ماجراي جمع    

پيش ) مامهمانند جنگ ي(هايي  مطابق اكثر منابع معتبر تاريخي، در اوايل دوره حكومت ابوبكر جنگ
و ( از حافظان و بعضي كاتبان قرآن در آنها شهيد شدند و همين امر، ابوبكر يآمد كه تعداد زياد

 و تحريف بايد آيات و يرا به اين فكر انداخت كه براي حفظ قرآن از خطر نابود) سران حكومت
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ابت  زيد بن ث1.در آيد) ميان دو جلد( شود و به صورت يك مصحف يآور هاي آن جمع سوره
  :ماجرا را اينگونه شرح مي دهد

عمر نزد او  وقتي بر ابوبكر وارد شدم،. پس از جنگ يمامه ، ابوبكر مرا احضار نمود
جنگ يمامه در  :عمر نزد من آمده و گفته است: ابوبكر خطاب به من گفت. بود

رود كه در  بيم آن مي مورد قاريان و حافظان قرآن، كشتاري سخت وارد نموده و
. مهمي از قرآن از بين برود هاي ديگر، قراء ديگري كشته شوند و بخش  گاثر جن

چگونه : به عمر گفتم. آوري گردد مصلحت آن است كه دستور دهي قرآن جمع
:  است انجام دهي؟ او پاسخ داد انجام نداده) ص(خواهي كاري را كه رسول خدا مي

مراجعه ) ابوبكر (به مناو  از آن موقع پيوسته. به خدا سوگند اين كار نيكي است
نمود تا آن كه خداوند در اين امر، شرح صدري به من عنايت نمود و در اين جهت 

:  ابوبكر به من گفت پس از نقل اين جريان،: گويد زيد مي .نظر گرديدم با عمر هم
باشي و تو بودي كه وحي را براي پيامبر  عاقل و مورد اعتماد مي تو مردي جوان،

به خدا قسم اگر مرا مأمور :) زيد( . آوري قرآن اقدام نما ه جمعپس ب نوشتي، مي
 :به آنها گفتم. تر از چنين مأموريتي نبود كه كوهي را جا بردارم، سنگين كردند مي

 انجام نداده است؟) ص(دهيد كه شخص پيامبر چگونه شما كاري را انجام مي
نمود  وسته به من اصراربه خدا قسم، خير در همين است  و پي: ابوبكر در پاسخ گفت

 به من د،بو تا آن كه خداوند همان شرح صدري را كه به عمر و ابوبكر عنايت كرده
هايي كه  از نوشته پس به تتبع و تفحص قرآن پرداختم و قرآن را. نيز عنايت فرمود
 يدر سينه مردم جا هاي ظريف بود و آن چه هاي خرما و سنگ بر روي شاخه
   2.... كردم يداشت جمع آور

روايت مذكور صراحتاً گوياي اين واقعيت است كه در زمان حيات پيامبر اسالم، آيات قرآن و     
هاي  به عبارت ديگر آيات قرآن به صورت نوشته.  و تدوين نشده بوديآور هاي آن جمع سوره

شود  مي كه زيد مجبور يطور هاي حافظان قرآن بود، به پراكنده در دست افراد مختلف و يا در سينه
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ها و  ها و استخوان ها و چوب هاي روي سنگ به تتبع و تفحص بپردازد و آيات قرآن را از روي نوشته
در حالي كه اگر در زمان .  كنديآور  داشت، جمعيو از ميان آنچه در سينه مردم جا... ها و  پارچه

معلوم  ها نا معلوم و ثبت شده و فقط ترتيب سوره) توسط خود آن حضرت(حيات رسول همه چيز 
معني بود، چرا كه اوالً ترتيب   وجود نداشت و ترس و وحشت سران قوم بييبود، اصوالً مشكل حاد

ها مسئله مهمي نيست و ثانياً به راحتي و با مشورت چند تن از صحابه قديمي و فاضل و دانشمند  سوره
دهد   نشان مي آن رخ داده،آوري قر از اينها كه بگذريم، اصوالً ماجراهايي كه در جمع. شد حل مي

  .ها بوده است  بيش از تعيين جاي سورهيكه مسأله چيز
زيد بن ) مطابق روايات(گفتيم كه . آوري قرآن در زمان ابوبكر  برويم سراغ روش و كيفيت جمع    

 يا اما روش كار بدين صورت بود كه كميته. آوري قرآن شد ثابت از طرف ابوبكر مأمور جمع
 به رياست زيد بن  ،) نفر بود25ها تعدادشان  كه مطابق اكثر نقل(يان برجسته صحابه متشكل از قار

الميزان، ج :  ، عالمه طباطبايي78 ، ص 1ج  سيوطي ،(تشكيل شد ) و تحت نظارت عاليه ابوبكر(ثابت 
 نشستند و آياتي را كه مردم يا صحابه ديگر به اعضاي اين كميته در مساجد بزرگ مي ) .118 ، ص 2

البته آنها براي قبول آيات و ثبت رسمي آنها دو شاهد عادل را نيز . كردند دادند، ثبت مي آنها ارائه مي
يعني شاهد عادلي كه تأييد كند كه من اين آيه (بايستي از حافظان بود  يك شاهد مي. كردند طلب مي

بايستي فرد عادلي بود   ميو شاهد ديگر) را خودم از زبان پيامبر شنيدم و اكنون آن را در سينه دارم
  . 1داد كه نسخه مكتوب آن آيه را ارائه مي

  :به چند دليل! كند؟ هرگز آوري شده را تضمين مي آيا اين روش، صحت و اعتبار قرآن جمع    
از كجا .  از حافظان و بعضي از كاتبان قرآن در جنگ يمامه شهيد شده بودنديتعداد زياد.  ١

 _ كه نزد آنها بود و در نزد ديگران نبود _ آيه را يدند، تعداد زيادمعلوم كه اگر آنها زنده بو
دادند؟ به عبارت ديگر از كجا معلوم كه همه آياتي كه پيامبر به مردم ابالغ كرد،  ارائه نمي

 شد و در مصحف قرار گرفت؟ اين پرسش پس از اين با ذكر شواهد و مداركي يآور جمع
 .ديگر قوتي بيشتر خواهد گرفت
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 از يا ه تضميني وجود داشت كه الواح ارائه شده واقعاً آيات قرآني بود و نه جعليات عدهچ.  ٢
صحابه، و يا چه تضميني وجود داشت كه آيات نوشته شده بر روي الواح و مصاحف، دقيقاً و 

 براي "عدالت"بدون هيچ تغيير و كم و كاستي نوشته شده بود؟ در اين جا توسل به شرط 
اند و به   باطنييكند، چرا كه اوالً عدالت و تقوا امور يات مشكلي را حل نميارائه دهندگان آ

معناي واقعي قابل تشخيص قطعي نيستند و ثانياً شخص عادل و با تقوا ممكن است اشتباه 
كند،   را دوا نميي از ميان حافظان هم درديهمچنين توسل به وجود شاهد. بكند) يغيرعمد(

د همان حافظ قرآن هم آيه را درست حفظ نكرده و انطباق قرائت چرا كه اوالً ممكن بود خو
ثالثاً ممكن بود بين حافظ و .  باشد )تصادفي( اتفاقي يشفاهي او با متن مكتوب در موارد

حافظ ( ممكن است از سوي يكي از دو نفر يكاتب تباني رخ داده باشد و اين تباني در موارد
) و نه نيرنگ و فريب و شرارت( و اعتقاد ايماني و يا حتي هر دو از روي مصلحت) و كاتب
 _ كه كاتب است _ را به يكي از دوستانش يا مثالً فرض كنيد يكي از صحابه آيه. بوده باشد

 و آنگاه دوست او به خاطر اعتماد  خودم اين آيه را از زبان پيامبر شنيدم،: گويد ارائه داده و مي
ذيرد و براي اينكه اين آيه در كميته زيد مورد قبول واقع پ و اطميناني كه به او دارد، آن را مي

كنند و آيه  سپس هر دو نفر به عنوان دو شاهد به كميته رجوع مي. نويسد شود، متن آن را مي
 .شود مطابق ضوابط پذيرفته مي

اين شبهه كه روش زيد براي جمع آوري قرآن بسيار ساده و ابتدايي بوده و صحت و سالمت و     
كند، مورد توجه عالمان علوم قرآني قرار گرفته و به آن  بودن نتيجه كار را تضمين نميكامل 

  ):و البته پاسخي جز اين هم متصور نيست( اند  چنين پاسخ داده
حافظان قرآن كريم بسيار بودند و خود زيد بن ثابت از جمله حافظان ... 

از حافظان آوري قرآن تحت نظارت هزاران نفر  قرآن بوده است و  جمع
   1قرآن صورت گرفته است

هاي فوق در مورد خود حافظاني كه قرآن تحت  اما اين پاسخ تمام نيست، چرا كه اوالً پرسش    
از جمله  و(پرسش اصلي اين است كه همان حافظان .  شد نيز مطرح استينظارت آنها جمع آور
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 مستقل و يشند؟ آيا معيارهم از كجا معلوم در حفظ قرآن خطا نكرده با) خود زيد بن ثابت
خارج از حافظه حافظان و مكتوبات كاتبان وجود داشت تا صحت و سقم محفوظات حافظان و 

چون اگر چنين چيزي وجود داشت، ديگر ! مكتوبات كاتبان با آن سنجيده شود؟ هرگز
م كه گفت)  در ابتداي مقاله1در پرسش شماره (ثانياً پيش از اين ! آوري قرآن معني نداشت جمع

را ) از اول تا آخر(هيچ مدركي نداريم مبني بر اينكه يك يا چند تن از صحابه، همه آيات قرآن 
اگر . به طور كامالً دقيق و صحيح در سينه خود حفظ كرده و يا به صورت مكتوب نوشته باشند

 توانست به زيد مي. و راحت بود آوري قرآن بسيار ساده چنين اشخاصي وجود داشتند كار جمع
آن چه مسلم .  و ثبت كنديآور آن افراد رجوع كند و همه قرآن را يكجا و در يك روز جمع

شان نه در آن زمان معلوم بود و نه براي ما روشن   كه آمار دقيق_است اين است كه افراد مختلف 
هايي از قرآن را حفظ كرده و يا نوشته بودند و هيچ تضميني هم در مورد   هر يك بخش_است 

 از حافظان و بعضي از يثالثاً عده زياد.  دقت محفوظات يا مكتوبات آنها نبوده و نيستصحت و
كاتبان هم در جنگ يمامه شهيد شده بودند و بنابراين معلوم نيست كه اجتماع رياضي همه آياتي 

به عبارت ديگر اگر . كه در نزد زندگان بود، معادل كل قرآني بود كه پيامبر به مردم عرضه كرد
آوري قرآن حضور داشتند،  ظان و كاتباني كه در جنگ شهيد شده بودند در ماجراي جمعحاف

شد، هر چند حتي اگر همه آن   شده توسط زيد بسيار بيش از اين مييآور شايد حجم قرآن جمع
. شهيدان هم حضور داشتند، باز هم معلوم نبود كه حاصل كار زيد كامل  و دقيق و سالم است

نبايد احتمال مفقود شدن بعضي مكتوبات را ناديده گرفت، فراموش نكنيد كه معيار رابعاً در اينجا 
شد، اين بود كه هم متن مكتوب آن   نفره زيد ارائه مي25پذيرش آياتي كه توسط افراد به كميته 

وجود داشته باشد و هم يك نفر حافظ بگويد كه من خودم آن را از زبان پيامبر شنيدم حال از 
 از آيات فقط به خاطر اينكه متن مكتوب آن يآوري قرآن، بسيار ه در ماجراي جمعكجا معلوم ك
 از آيات قرآن به صورت مكتوب نزد ي رد نشده باشد؟ عايشه ادعا كرد كه تعداد موجود نبوده،

عمر ادعا كرد كه آيه ). 279تاريخ قرآن، ص : راميار، محمود! (من بود ولي بز آنها را خورد
 ولي چون شاهد مكتوب نداشت، ادعايش پذيرفته   از زبان پيامبر شنيده است،سنگسار را خودش

اينها فقط دو نمونه كوچك بود ). 206، ص 1اتقان، ج(نشد و آيه سنگسار در قرآن ثبت نگرديد 
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كه در منابع معتبر خود مسلمانان آمده است، اما آيا همه حوادث خرد و درشتي كه در ماجراي 
 يآور تواند در قضاوت ما پيرامون صحت و اعتبار نتيجه اين جمع و مي( پيش آمده يآور جمع

در اين منابع ذكر شده است؟ پاسخ اين پرسش مهيب را به عهده خواننده انديشمند ) مؤثر باشد
 با صرف نظر از همه يآور اما به هر حال وجود حافظان قرآن در ماجراي جمع. گذارم مي

تواند صحت آنچه را كه جمع شده  رح كردم، حداكثر ميها و ابهاماتي كه تاكنون مط پرسش
  .است تضمين كند نه كامل بودن مجموعه را

هاي ديگري  اما عالوه بر اين پرسش. بودي آور شيوه جمع تا اينجا سخن بر سر مطمئن نبودن    
ادار ماند و آيا زيد واقعاً تا آخر كار به اين روش وف: كشد، از جمله اينكه نيز از اين ميان سر بر مي

 كرد؟ يآور جمع)  كاتبييكي حافظ و ديگر( ها را با شهادت دو شاهد عادلآيات و سوره همه
اين قاعده را نقض نكرده ) و بنا به مصالح يا اغراضي(ي چه تضميني وجود دارد كه زيد در موارد

مال نظر نشده است؟ ممكن است بگوييد كه اع) و يا حتي گروهي( و مرتكب اعمال نظر شخصي
 نفره و با نظارت 25  توسط يك كميتهيآور شخصي در اين مورد محال بوده، چون كار جمع

تواند تضميني قطعي باشد، در حقيقت اما پيداست كه اين نمي .شده استمي ابوبكر انجام عاليه
ها با آوري قرآن، همه آيات و سوره سؤال اين است كه از كجا معلوم در تمام مراحل جمع

- و نظارت دقيق، مستمر و كاملِ اعضاي كميته و نظارت ابوبكر و بزرگان صحابه جمعيكارهم

-چگونه مي.  جز تكرار مدعا نيستياند؟ به عبارت ديگر پاسخ مذكور چيز  و تدوين شدهيآور

-بينانه به پرسشهاي مؤمنانه و خوشتوان از احتمال تبانيِ اعضاي كميته و زيد خالص شد؟ پاسخ

ديني را بايد كنار گذاشت و به اين انديشيد كه اعتماد و اطمينانِ محكم ما به  و برونهاي عقلي 
 قرآن بودند از كجا آمده و مبناي  آوري صداقت و پاكي و درستكاري اصحابي كه مأمور جمع

يك انسان كامالً ) به عنوان مثال( توان قسم حضرت عباسي خورد كه زيدآن چيست؟ چگونه مي
 ناراستي و خيانت در كارش وجود يادار بوده و ذره راستگو، درستكار و امانتمؤمن، باتقوا،

آوري قرآن دخيل   كه در ماجراي جمعيافراد ديگر نداشته است؟ همين پرسش در مورد همه
اصوالً يكي . نيز قابل طرح است)  نفره و حتي ناظران عالي رتبه25 از جمله اعضاي كميته( بودند

اين است كه راهي مطمئن و ) همانطور كه پيش از اين گفتيم(  ظني بودن تاريخاز مهمترين داليل
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ها از خطا و قطعي براي پي بردن به صداقت و راستيِ ناقالنِ حوادث تاريخي و مصونيت آن
  . و اعمال نظرهاي شخصي و گروهي در نقل تاريخ وجود نداردييكسونگر

 پيش آمد و يآور اشاره كنم كه در ماجراي جمع ياكنون وقت آن است كه به مسائل و موارد    
 باعث وقوع نقص و تحريف در قرآن  به احتمال قويعمالً ناكارآمد بوده وزيد نشان دهم كه شيوه 

  :شود اين موارد شامل ابهامات و اختالفات به وجود آمده در اين ماجرا مي. شده است
آوري قرآن را نقل  جمعزيد بن ثابت در پايان حديثي كه پيشنهاد ابوبكر به   

هايي كه   به تفحص از قرآن اقدام نمودم و قرآن را از نوشته": گويد كند، مي مي
 يهاي ظريف بود و آنچه در سينه مردم جا هاي خرما و سنگ بر روي شاخه
را تنها نزد ابو خزيمه ...  تا آنكه آيه آخر سوره توبه   كردم،يآور داشت جمع

   1 يافتميانصار

  : از سوره احزاب هم نقل شده استيا  همين واقعه در مورد آيه شبيه    
 از سوره احزاب را كه خودم قرائت يا نموديم، آيه وقتي مصحف را استنساخ مي"

و چون شهادت ...  نيافتمي جز خزيمه انصاري نزد احد آن را از پيامبر شنيده بودم،
اش ملحق   را به سورهخزيمه را پيامبر برابر با دو شهادت قرار داده بود، آيه

  2نموديم

  :شود در اينجا سه پرسش مهم مطرح مي      
شود؟  ها فقط و فقط نزد يك نفر پيدا مي  از قرآن پس از ساليا  چگونه است كه آيه)الف   

مانند علي، ابن عباس، ابي بن كعب و خود زيد بن ثابت كه (پس اين همه كاتبان و حافظان 
نزديكي به پيامبر و اهتمام در كتابت قرآن جايگاهي باالتر از از نظر علم و فضل و همگي 

اند؟ فرض كنيم هنگام نزول  اند كه اين آيه را حفظ و مكتوب نكرده كجا بوده) خزيمه داشتند
 _اين آيه فقط خزيمه نزد پيامبر بوده و لذا آن را نوشته و يا حفظ كرده است، اما چرا پيامبر 

  پس از آن به _داد  العاده مي ه ضبط و نگهداري قرآن اهميت فوقكه بنا به ادعاي مسلمانان ب
  و كتابت آن را نداده است؟ كاتبان ديگر دستور حفظ
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كند كه پيامبر اكرم شهادت خزيمه را معادل دو شهادت قرار داده بود و   زيد اشاره مي)ب    
اما در اينجا .  جز خودش نداشت، سخن او پذيرفته شديبه همين جهت با آنكه خزيمه شاهد

اول اينكه آيا واقعاً پيامبر چنين سخني در مورد خزيمه گفته . چند پرسش مهم مطرح مي شود
گويي و اعمال نظر  بود؟ اگر به اين پرسش پاسخ منفي بدهيم، زيد بن ثابت متهم به دورغ

ر اما اگ. رود بيش از پيش زير سؤال مي) آوري قرآن در جمع(شود و لذا كار او  شخصي مي
آيد كه دليل اين سخن پيامبر در مورد  پاسخ پرسش مذكور مثبت باشد، اين سئوال پيش مي

خزيمه چه بوده است؟ مگر خزيمه چه ويژگي خاصي داشت؟ او هر چقدر هم كه با تقوا و با 
 سلمان  وفضيلت بود، علم و ايمان و تقوا و سوابقش در خدمت به اسالم از علي و ابن مسعود

بيشتر نبود، پس ماجرا چه بوده  ها نفر ديگر ر ياسر و عمر و ابوبكر و عثمان و دهو ابوذر و عما
و چطور ممكن است پيامبر اين سخن را در حق خزيمه گفته باشد؟ در منابع تاريخي داستاني 
در اين مورد آمده كه معلوم نيست آيا حقيقت دارد و يا اينكه براي توجيه سخن زيد بن ثابت 

داستان از اين قرار است كه در دعوايي كه بين پيامبر و يك اعرابي بر . اند آن را جعل كرده
سر مالكيت اسبي رخ داده بود، خزيمه بدون اينكه شاهد ماجرا بوده باشد، فقط به خاطر اينكه 

شود  دهد و همين باعث مي يك طرف دعوا پيامبر اسالم بوده است، به نفع پيامبر شهادت مي
ا معادل دو شهادت اعالم كند و بدين ترتيب دعوا به نفع پيامبر تمام كه پيامبر شهادت او ر

آيا چنين ماجرايي حتي خود پيامبر را زير سئوال ). 114، ص 2اسد الغابه، ج ( !شود مي
  برد؟ نمي
 نفره زيد از دنيا رفته بود، آيه 25 اگر خزيمه چند روز پيش از شروع به كار كميته )ج    

 از آيات ديگر قرآن در اثر مردن حافظان و ياز كجا معلوم بسيار. شد مذكور وارد قرآن نمي
  اند؟ كاتبان مفقود نشده

 يآوري رسمي توسط زيد بن ثابت، صحابه ديگر  پس از رحلت پيامبر، عالوه بر جمع . 2    
  : كردنديآور هم مستقالً اقدام به اين كار كردند و براي خود مصحفي جداگانه جمع

يعني حتي پس از [ز رحلت تا اوايل دوره خالفت عثمان در فاصله پس ا"
 از صحابه [ گروهي ديگر ]آوري قرآن به طور رسمي و توسط زيد بن ثابت جمع
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مصحف هر يك از اين افراد با . آوري قرآن اقدام نمودند  نيز به جمع]بزرگ پيامبر
 اسالمي توجه به موقعيت شخصيتي و مكاني آنها در نقاط مختلف از قلمرو پهناور

   1"آن زمان رواج يافته بود

  
، چهار مصحف در چهار گوشه يابن اثير نقل مي كند كه تا سال سي هجر" 

 ابن ]عبداهللا[مصحف ابي بن كعب در دمشق، : ممالك اسالمي رواج داشته است
   2 در بصره، مقداد در حمص ] اشعري[مسعود در كوفه، ابو موسي 

 كه همگي از اصحاب بزرگ پيامبر و _وسط اين افراد  شده تيآور محتواي مصاحف جمع    
توسط حكومت و به ( با مصحفي كه به طور رسمي _حافظان و كاتبان اصلي قرآن بودند 

به عنوان مثال، در مصحف ابي بن كعب . هايي داشت  شد، تفاوتيآور جمع) مديريت زيد
جوان  ( ده و نيستهاي خلغ و حفد وجود داشت كه در مصحف رسمي نبو دو سوره به نام
مصحف عبداهللا بن مسعود نيز ) . 189 _ 190 ص ،2نامه علوم قرآني  درس: آراسته، حسين

  :شود در اينجا دو پرسش مطرح مي . 3هاي حمد، فلق و ناس بود فاقد سوره
 مقداد،   اصوالً چرا ابوبكر بزرگاني چون علي، عبداهللا بن مسعود، ابي بن كعب،)الف    

 كه _ به اين عظمت و اهميت را به زيد بن ثابت يرا رها كرده و كار....  و يابوموسي اشعر
روند و ساز  سپارد؟ و چرا آن بزرگان هر يك به راه خود مي  مي_تر از همه آنها است  جوان
 با ي و همكاريشوند تا با همفكر زنند و حتي با هم در برابر حكومت متحد نمي  مييديگر

در ( كنند؟ آيا اين نشان از تفرقه شديد بين اصحاب يآور ق جمعيكديگر قرآني جامع و دقي
آوري قرآن  نبود؟ و آيا همين واقعيت بر شك و ترديدها نسبت به حاصل جمع) اين موضوع

ماند و هيچكس او را به  تنهاي تنها مي) ع(افزايد؟ از اينها گذشته در اين ماجرا علي نمي
  آورد؟ چرا؟ حساب نمي

                                                           
 ١٨٦)�ن، ص . �
 v  e٣٣٧رqن، ص دآK را�!�ر، ��ر�:   � *�2 از١٨٦درس *���، ص . �
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 از يشود كه در مورد محتواي قرآن و نحوه قرائت بسيار را فهميده مي از اين ماج)ب    
 را يهيچكدام ديگر) تقريباً(آيات بين اصحاب بزرگ اختالف وجود داشت و اين اصحاب 

 و نظر شخصي خودشان ياند وگرنه به جاي اينكه هر كدام به طور مستقل و با رأ قبول نداشته
اين . كردند تحد شده و با كمك هم اين كار را مي كنند، با يكديگر ميآور قرآن را جمع

اصحاب حتي زيد بن ثابت و روش او را قبول نداشتند وگرنه چه لزومي داشت كه وقتي زيد 
آوري قرآن است، آنها به راه   نفره و زير نظر ابوبكر در حال جمع25با كمك يك كميته 

ت كه با كدام معيار مستقل و اكنون سئوال اين اس.  بروند و ساز خودشان را بزننديديگر
 از هر گونه نقص يتوان حكم كرد كه حاصل كار زيد بن ثابت كامل، دقيق و عار مطمئن مي

  و خطا بوده ولي حاصل كار اين بزرگان ناقص و خطا آلود در آمده بود؟
 مدعاي مسلمانان اين است كه اوالً آيات قرآن كالم خداوند است و  :فراموشي بزرگ . 3    
آشنايان به زبان و ادبيات عربي و (تواند مثل آنها را از پيش خود بسازد و ثانياً اهل فن   نميبشر

دهند كه اين كلمات  با شنيدن يا ديدن آيات قرآن به راحتي تشخيص مي) ظرايف آن
 بودن آن ي ساخته بشر باشد، اهل فن به بشريا توانند ساخته بشر باشند و از طرفي اگر آيه نمي

ميان   از قرآن را دريا اگر آيه: گويند تر اين مطلب مي حتي براي بيان شفاف. رندب پي مي
بگذارند، قرآني بودن آن آيه در ميان ) البالغه مانند نهج(جمالت يك متن فصيح و بليغ عربي 

آن متن كامالً نمايان و روشن خواهد شد، چرا كه آن آيه به هر حال كالمي الهي و فوق 
 كه يا  نفره25ر چنين است، اوالً چه دليلي دارد كه زيد بن ثابت و كميته اما اگ . استيبشر

طلبيدند؟ مگر خود  همگي از اهل فن بودند، براي پذيرش آيات از افراد دو شاهد عادل مي
توانستند تشخيص دهند كه فالن   نفره نمي25زيد بن ثابت، ابوبكر، عمر و كميته كارشناسان 

   است يا الهي؟ يفرد، بشرآيه ارائه شده توسط فالن 
يكي از بزرگترين و دانشمندترين (هاي خلع و حفد  كه به تشخيص ابي بن كعب  سوره    

 نفره پذيرفته نشد؟ 25كالم خدا بودند، چگونه از طرف زيد بن ثابت و كميته ) صحابي پيامبر
 نفر آن را 25آن باالخره اين آيات كالم خدا هستند يا نه؟ اگر هستند، چگونه زيد بن ثابت و 
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 يتشخيص ندادند؟ و اگر اين آيات كالم بشر هستند، چگونه است كه ابي بن كعب به بشر
توان در مورد  بودن آنها پي نبرد و گمان كرد كه اينها كالم خدايند؟ همين سئوال را مي

 دانشمند و مفسر(مطرح كرد كه به اعتقاد ابن مسعود ) فلق و ناس(هاي حمد و معوذتين  سوره
  .دانستند جزو قرآن نبودند ولي ديگران آنها را جزو قرآن مي) بزرگ قرآن و كاتب وحي

ابي بن كعب كه خود از كاتبان وحي و يكي از اصحاب بزرگ و دانشمند و با فضيلت پيامبر .  ٣
بود، به چه دليل اصرار داشت كه دو سوره حفد و خلع جزو قرآنند؟ در اينجا چند حالت 

 :ممكن است 

 حالت اول اين است كه او خودش اين آيات را از زبان پيامبر شنيده و مكتوب كرده )فال    
چون اين آيات در آن (در اين صورت بايد اعتراف كنيم كه قرآن كنوني ناقص است . است
  .)نيست

 حالت دوم اين است كه او اين آيات را از زبان اصحاب ديگر شنيده و در مكتوبات آنها )ب    
در اين صورت مطابق روش زيد بن ثابت عمل .  آنها را وارد مصحف خود كرده استديده و لذا

آمده است، اما زيد يا  شده و در قرآن مي بايستي جزو قرآن محسوب مي كرده و لذا اين آيات مي
پس نسخه زيد ناقص و . به اين دو سوره دست نيافته و يا دست يافته ولي قبول نكرده است

  .گزينشي است
حالت سوم اين است كه او اين آيات را فقط با واسطه و از زبان بعضي اصحاب ديگر  )ج    

بدون اينكه متن (اند  شنيده و آن اصحاب ادعا كرده بودند كه اين آيات را از زبان پيامبر شنيده
و لذا ابي بن كعب به خاطر اعتماد و اطميناني كه به آنها داشته، ) مكتوب اين آيات موجود باشد

در اين صورت البد آن . يات را وحي الهي تلقي كرده و در مصحف خود آورده استاين آ
اند، خودشان اين آيات را جعل كرده و او را فريب  اصحابي كه اين آيات را به او منتقل كرده

الزمه اين سخن اين است كه اوالً ممكن است بعضي اصحاب نيز آياتي را جعل كرده . اند داده
نيز فريب خورده و به اشتباه آياتي را جزو قرآن ) مانند كعب(ضي اصحاب بزرگ باشند و ثانياً بع

چه توسط زيد بن ثابت و (آوري قرآن  قلمداد كرده باشند، بازهم شك و ترديد در حاصل جمع
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 كه آيات مذكور را به يممكن است بگوييد در اين احتمال آن افراد)! چه توسط هر كس ديگر
سواد و يا خائن و   و بيي عادياند بلكه افراد اند، اصحاب پيامبر نبوده ابي بن كعب انتقال داده

انگاري بيش از حد در مورد يكي  اما در اين صورت ابي بن كعب متهم به سهل. اند كار بوده دغل
شود و اين احتمال  مي) تدوين آيات قرآن(ترين مسائل ديني  يترين و بنياد ترين و مهم از حساس

. شود  يابد و بنابراين باز هم نتيجه كار زيد مشكوك مييد و موارد ديگر هم تسرتواند به افرا مي
  . فريب خورده باشديهايي كرده و يا در موارد يانگار چرا كه زيد هم ممكن است سهل

 و آخرين احتمال اين است كه او اين آيات را نه خودش از زبان پيامبر شنيده بود و نه )د    
 نزد كسي بود و نه از زبان اصحاب ديگر شنيده بود، بلكه خودش آن نسخه مكتوبي از آن در
در اين صورت وقتي ابي بن كعب چنين خيانتي بكند، به ديگران چه . آيات را جعل كرده بود

توان كرد؟ از كجا معلوم كه ديگراني هم كه به كميته زيد مراجعه كرده و آياتي را   ميياعتماد
  اند، با تباني يكديگر چنين خيانتي نكرده باشند؟ ه دادهبه صورت مكتوب يا شفاهي ارائ

مطابق تواريخ . توان در مورد آيه سنگسار نيز مطرح كرد را مي) 4( همه مطالب بند فوق .5
 يولي چون شاهد. و روايات معتبر، عمر ادعا كرد كه آيه سنگسار را از زبان پيامبر شنيده است

گفت و  آيا عمر در اينجا دروغ مي. اين آيه در قرآن نيامدنداشت، زيد سخن او را نپذيرفت و لذا 
 ساختگي را با اعمال نفوذ خود وارد قرآن كند؟ اگر چنين است، ديگر به يا تصميم داشت آيه

 اما ،توان اطمينان كرد؟ عمر البته صداقت به خرج داد و دست به حيله و نيرنگ نزد چه كسي مي
 و مكتوب ساختگي ينياتي را جعل نكرده و با شاهد دروغاز كجا معلوم خيلي از اصحاب ديگر آ

به هر حال ماجراي آيه سنگسار از جهات مختلفي قابل تأمل  د؟نآن را به زيد تحميل نكرده باش
  :از سه حال خارج نيست. است
گفته و واقعاً اين آيه را از زبان پيامبر شنيده بوده   حالت اول اين است كه عمر راست مي)الف    

شويم حاصل كار زيد را ناقص تلقي كنيم و ثانياً پاسخي به  در اين صورت اوالً مجبور مي. است
 به اين اهميت نازل شود و از ميان صدها يا چطور ممكن است آيه: اين پرسش تدارك كنيم كه

آن هم عمر آن را شنيده باشد؟ آيا پيامبر اين آيه را  صحابي بزرگ پيامبر فقط و فقط يك نفر، 
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يك بار آن هم به عمر ابالغ كرد و براي همين بود كه هيچكس جز او از نزول اين آيه فقط 
  .خبردار نشد؟ اين احتمال واقعاًً پذيرفتني نيست

اشتباه كرده و يا فريب خورده ) مانند ابي بن كعب( حالت دوم اين است كه عمر هم )ب    
آيا اين احتمال  خورد،  ند و فريب ميك در اين صورت در جايي كه عمر به راحتي اشتباه مي. است

  برد؟ آوري زيد را زير سئوال نمي كند و صحت و اعتبار روش جمع  پيدا نمييبه ديگران تسر
گفته و قصد داشته تا با اعمال   حالت سوم اين است كه عمر عالمانه و عامدانه دروغ مي)ج    

احتمال نيز به اين معناست كه بايد اين .  ساختگي را به مصحف زيد تحميل كنديا نفوذ خود آيه
  .فاتحه همه چيز را خواند

شود، نسخه تدوين شده  آوري و تدوين قرآن تمام مي وقتي پس از چهارده ماه كار جمع.  6
دارد تا اينكه  عمر هم آن را نگه مي. رسد ماند و پس از مرگ ابوبكر به عمر مي نزد ابوبكر مي

سپس عثمان آن را از حفصه  . 1ماند نزد دخترش حفصه ميرسد و اين نسخه  زمان مرگش فرا مي
آنگاه به . دهد كند و حفصه پس از اصرار و پافشاري زياد عثمان آن را به او تحويل ميطلب مي

هايي از روي اين نسخه مادر تهيه و به عنوان مصحف امام يا قرآن اصلي و  دستور عثمان نسخه
سوزانده و نابود ) به دستور عثمان(هاي ديگر   و قرآنرسمي پيامبر به بالد ديگر فرستاده شده

 نفره بيش از پانزده 25آوري شده توسط زيد و كميته  به عبارت ديگر متن قرآن جمع. 2شوند مي
: اكنون سوال اين است. سال به صورت نسخه منحصر به فرد و در دست افراد مختلف بوده است

در امانت خيانت نكرده و در آن نسخه دست ) البه عنوان مث(چه تضميني وجود دارد كه حفصه 
نبرده و متن كامل و دست نخوردة آن را تحويل عثمان داده است؟ توجه كنيد كه هيچكس حتي 

اي از آن نداشت، وگرنه عثمان نياز نداشت كه آن نسخه را با اصرار و پافشاري از  زيد نسخه
ران هم تضمين منطقي و كافي براي حفصه بگيرد؛ و از طرفي حافظ قرآن بودن زيد و يا ديگ

  .كامل بودن آن نسخه نبود
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مرحوم » فصل الخطاب«اي هم به كتاب   خوب است اشاره اين قسمت از بحث   در پايان
محدث نوري . كنم) شاگرد برجسته شيخ مرتضي انصاري و استاد شيخ عباس قمي(محدث نوري 

مانند شيخ (بسياري از بزرگان شيعه بود و همچون )  ق1254-1320(از عالمان برجسته شيعه 
اعتقاد داشت كه قرآن در هنگام ....) ابراهيم قمي، عالمه مجلسي، فيض كاشاني و  بن كليني، علي

محدث . دچار نقص و تحريف شده است) به دست زيدبن ثابت و يارانش(آوري و تدوين  جمع
 داليل و شواهد و مدارك را در اثبات همين مدعا نوشته و در آن» فصل الخطاب«نوري كتاب 

من در اين مقاله فقط به يكي از داليل او اشاره . متعددي مبني بر تحريف قرآن آورده است
آوري و ضبط و ثبت  پيش از اين گفتم كه مطابق روايات تاريخي، روش زيد در جمع. كنم مي

.  استبوده) يكي كاتب و ديگري حافظ(رسمي آيات قرآن بر مبناي شهادت دو شاهد عادل 
هايي نشان دهم كه اين روش تضميني براي حفظ  آنگاه در طول مقاله سعي كردم با طرح پرسش

. اما اشكال محدث نوري بر روش زيد به گونه ديگري است. كند كامل و صحيح قرآن ايجاد نمي
حاكي از عدم تواتر قرآن است و لذا امكان و احتمال تحريف در آن راه «به نظر نوري اين روش 

  :اند آقاي خرمشاهي به اين اشكال چنين پاسخ داده. 1»رددا
و به اشراف و اهتمام ) ص(در پاسخ بايد گفت كه قرآن در زمان خود رسول اكرم

الدفتين  اكيد ايشان به دست كاتبان وحي نوشته شده بود و فقط مدون و مجموع بين
جمع نهايي و ) ص(نبوده است و جمع زمان ابوبكر يك سال پس از وفات پيامبر

زمان عثمان در واقع جمع دوباره و مكرر براي احتياط بوده است و زيد و ياران او 
بودند بر حافظه صدها حافظ قرآن و چندين » مصحف امام«كه گروه تهيه و تدوين 

الدفيتن متكي بودند، لذا نيازي  و چند مصحف نوشته شده كامل ولي غير مدون بين
از آن گذشته مسله شهادت شاهدين هم به . ه نبودبه شهادت دو شاهد براي هر آي

مراد ) 1/205االتقان، (فرض صحت با اين سادگيها نبوده است، و به گفته ابن حجر 
از دو شاهد يكي كتابت و ديگري حفظ بود، نه دو شاهد عادي از كساني كه نه 

براي يعني شهادت اين دو گونه شاهد . كاتب قرآن نه حافظ تمامي قرآن بوده باشند
رعايت كمال احتياط بوده است؛ و اين شهادت مؤيد مصاحف مكتوب غير مدون و 
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و در مورد نادري كه زيد شهادت يك نفرة خزيمه بن . حفظ حافظان بوده است
ثابت انصاري را براي اثبات آيه پاياني سوره توبه پذيرفت، نه فقط به دليل 

 بوده است كه اين شهادت با ذوالشهادتين بودن اين مرد بوده، بلكه به خاطر آن
حفظ حافظان و كتابت كاتبان موافق بوده است؛ و بر عكس شهادت يكنفرة عمر 
درباره افزودن آيه ادعايي رجم به قرآن، از آن جهت رد كرد كه مؤيدي از حفظ و 

    .1كتابت ديگران و خود زيد نداشته است

 كه توجيه آقاي خرمشاهي نيازي به نقد كنم    با توجه به نكاتي كه پيش از اين آمد، گمان نمي
: گويند ايشان مي. گويي داشته باشد، اما اشاره به چند نكته مهم خالي از لطافت نيست و پاسخ

به دست كاتبان وحي نوشته شده بود و فقط مدون و مجموع ... قرآن در زمان خود رسول اكرم «
تا ) كتابت قرآن در زمان پيامبر(ستيم كه اولي در اينجا با دو گزاره مواجه ه. »الدفتين نشده بود بين

در تأييد . كامال درست است) عدم تدوين قرآن در زمان آن حضرت(حدودي درست و دومي 
  :توان اثبات كرد گزاره اول رواياتي وجود دارد، اما سخن در اين است كه چگونه مي

  . و كم و كاستي نوشته شد تمام آياتي كه به پيامبر وحي شد بدون كوچكترين اشتباه )الف   
 تمام آياتي كه نوشته شد، بدون هيچ تغيير و كم و كاستي محفوظ ماند و به دست )ب
  . رسيد) آوري و تدوين قرآن  نفره جمع25از جمله زيدبن ثابت و كميته (آيندگان 
همه آيات را بدون ) زيد و يارانش(آوري و تدوين قرآن در زمان ابوبكر   گروه جمع)ج
  . ء و بدون هيچ دخل و تصرفي به عنوان آيات قرآن ضبط و ثبت كردنداستثنا

تقريباً ) الدفتين شدن قرآن در زمان پيامبر عدم تدوين و مجموع بين(در مورد گزاره دوم 
اما پرسش مهم اين است كه . گويند نظر وجود دارد و روايات متعدد تاريخي نيز همين را مي اتفاق

به چه معنايي است؟ اگر در مورد اين پرسش )  بحث ما نحن فيهو در(تدوين در مورد قرآن 
گردد كه صرف مكتوب شدن آيات قرآن در زمان پيامبر هيچ  خوب دقت شود، آنگاه معلوم مي

چرا كه وقتي پيامبر رحلت كرد، مصاحف و مكتوبات قرآني به صورت . كند مشكلي را حل نمي
اين بود ) در زمان ابوبكر(كنندگان قرآن  ر تدوينپراكنده در نزد افراد مختلف وجود داشت و كا
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چه به صورت مكتوب و (ن آكه طي يك فراخوان عمومي اعالم كنند كه هر كس هر چه از قر
دارد، ارائه دهد تا همه آيات موجود با ترتيبي خاص به صورت يك كتاب ) چه در حافظه

 گيرند تا از اين به بعد بطور آوري شوند و به صورت معلوم و مشخص در ميان دو جلد قرار جمع
ها و با چه  شامل كدام آيات و سوره) به عنوان يك كتاب آسماني(رسمي معلوم باشد كه قرآن 

  : طلبند اكنون دو نكته زير تأمل مي. ترتيبي است
آوري و تدوين قرآن توسط زيد و يارانش معلوم نبود كه آيا از ميان اصحاب   هنگام جمع)الف

) به صورت جامع و مانع(ور قطع و يقين حافظ يا كاتب كل آيات قرآني كسي هست كه به ط
توانستند يقين كنند كه سخن او  كرد، ديگران چگونه مي اگر هم كسي چنين ادعايي مي. باشد

صادق است؟ حتي اگر چند نفر از اصحاب در مورد يك يا چند فرد خاص اتفاق نظر داشتند 
كه در اين ) يا وجود دارد(تضميني وجود داشت چه ) كه حافظ يا كاتب كل قرآن است(

اند؟ مگر معياري بيروني و مشخص و مورد قبول همه وجود داشت كه  نظر اشتباه نكرده اتفاق
  !ادعاهاي افراد در مورد حفظ يا كتابت كل قرآن با آن سنجيده شود؟

يد ارائه شد  نفره ز25 تضميني وجود ندارد كه همه آيات به طور كامل و صحيح به كميته )ب
 معيار باز هم توجه كنيد كه اوالً. آوري، تدوين كامل و صحيح همه آيات قرآن بود و نتيجه جمع

بيروني و قطعي و مشخصي وجود نداشت تا نتيجه كار با آن سنجيده شود و ثانياً بسياري از 
ت بسياري از حافظان قرآن و بعضي از كاتبان نيز شهيد شده و يا از دنيا رفته بودند و ممكن اس

  . افراد زنده هم با كميته زيد همكاري نكرده باشند
آوري تكراري و  يك جمع... آوري در زمان ابوبكر جمع«: اند آقاي خرمشاهي در ادامه گفته

آوري قرآن در زمان   اين است كه عمل جمع الجرممنظور ايشان. »فقط براي احتياط بوده است
براي (اند و ياران زيد يك بار ديگر  جموع آيات قرآن كدامپيامبر انجام شده و مشخص بود كه م

آوري نموده و با  آيات قرآن را از روي مصاحف پراكنده و محفوظات حافظان جمع) احتياط
آوري شده بود مقايسه كردند و ديدند كه هيچ چيز كم و  اي كه در زمان پيامبر جمع مجموعه

ها و تهيه يك نسخه مجلد و مدون  م آيات و سورهآنگاه شروع به تدوين و تنظي. زياد نشده است
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پيامبر كجا و در چه زماني و با كمك . دليل بودن آن است اما كمترين اشكال اين ادعا بي. كردند
كدام از منابع آوري كرد؟ هيج  كداميك از اصحاب خود همه آيات پراكنده را در يك جا جمع

ا البته يك راز حل ناشدني وجود دارد و آن اينكه در اينج. اندتاريخي در اين مورد سخني نگفته
كه به اعتقاد مسلمانان خود حافظ كل آيات قرآن و از خطا و سهو نيز مصون (اصوالً پيامبر اسالم 

آوري و تدوين قرآن نيازي به كمك و ياري اصحاب و اعالم فراخوان و  براي جمع) بود
ت در اواخر عمر يك يا چند نفر از توانس آوري مصاحف پراكنده نداشت، و خودش مي جمع

با نظم و ترتيبي (كاتبان و اصحاب بزرگ و امين را فراخوانده و در حضور آنها آيات قرآن را 
از اول تا به آخر ديكته كند و آنها يك بار ديگر قرآن را بنويسند ) دانست كه خودش صالح مي

 توسط اصحاب ديگر و بزرگان و در ميان دو جلد قرار دهند و همين چند نسخه مادر و اصلي
اما پيامبر هرگز چنين كاري نكرد . عرب به رسميت شناخته شده و مورد استنساخ قرار گيرد

آوري و تدوين قرآن  چرا؟ چه كسي براي جمع). حداقل هيچ روايتي در اين مورد وجود ندارد(
  تر و معتبرتر از خود او بود؟  مطمئن

 در يك آوري كرده و بصورت تدوين ناشده قرآن را جمع اكنون فرض كنيد پيامبر همه آيات 
كرد و وقتي رحلت كرد، حداقل مجموع آياب به  داري مي نگه) مثال يك صندوق(مكان خاص 

اين فرضي (در آن مكان وجود داشت ) هر چند نامرتب و تدوين ناشده(صورت جامع و مانع 
دانيم كه  مي).  قطعي بدان قائلنداست كه بسياري از عالمان شيعه و سني بدون دليلي محكم و

ابوبكر چندين ماه پس از رحلت پيامبر و بعد از آنكه تعداد زيادي از حافظان قرآن در جنگ 
آوري و تدوين قرآن گرفت و زيدبن ثابت را مأمور اين كار  يمامه شهيد شدند، تصميم به جمع

محتويات مكان يا ) گذشت ر ميها از رحلت پيامب كه ماه(حال از كجا معلوم در اين زمان . كرد
مخزني كه مصاحف قرآني در آن بايگاني شده بود، همچنان ثابت و محفوظ و بدون دستبرد و 

تكراري «شويم كه ادعاي  انديشيم، متوجه مي كم و زياد شدن مانده بود؟ وقتي به اين سوال مي
به . كند  نميحتي اگر درست هم باشد مشكلي را حل» آوري قرآن توسط ابوبكر بودن جمع

آوري  عبارت ديگر حتي اگر قبول كنيم كه آيات قرآن در زمان پيامبر و توسط خودشان جمع
شود،  شده بود، باز هم شك و ترديد ما نسبت به وثاقت تاريخي متن قرآن كنوني برطرف نمي
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شد و تدوين  داري مي ود، الجرم در يك مكان خاص نگهآوري كرده ب چرا كه آنچه پيامبر جمع
ها پس از رحلت ايشان صورت گرفت و در اين مدت  آوري قرآن در زمان ابوبكر ماه و جمع
 بنابراين در زمان .كم و زياد و يا دستكاري شده باشد ممكن است محتويات آن مخزن كامالً
 بيروني و قطعي و معلوم و مشخص آوري قرآن توسط ابوبكر و زيد و يارانش، معياري جمع

  .وجود نداشت كه آيات ارائه شده توسط اصحاب با آن سنجيده و تاييد يا رد شوند
و ... مراد از دو شاهد، يكي كتابت و ديگري حفظ بود «: گويند آقاي خرمشاهي در ادامه مي

ي كه اين شهادت مويد مصاحف مكتوب غيرمدون و حفظ حافظان بوده است و در مورد نادر
زيد شهادت يك نفره خزيمه ثابت انصاري را براي اثبات آيه پاياني سوره توبه پذيرفت، نه فقط 
به دليل ذوشهادتين بودن اين مرد بود، بلكه به خاطر آن بوده است كه اين شهادت با حفظ 

بنا به ادعاي آقاي (معناي جمله اخير اين است كه » حافظان و كتابت كاتبان موافق بوده است
اما ! آيه آخر سوره توبه هم در سينه بسياري از حافظان و هم در مصاحف كاتبان بود) خرمشاهي

 و عجيبي وجود داشت  اگر چنين است، اوالً در پذيرش اين آيه توسط زيدبن ثابت چه نكته تازه
كه ماجراي آن به صورتي جداگانه در كتب تاريخ و علوم قرآني آمده است؟ ثانياً اگر چنين 

  ؟»آيه آخر سوره توبه را نزد احدي جز خزيمه نيافتم«: گويد پس چرا زيد مياست 
كنم در مورد پاسخ آقاي خرمشاهي به اشكال محدث نوري بيش از اين سخن گفتن  گمان نمي

عالمان علوم قرآني وقتي . الزم باشد، اما ذكر يك نكته مهم در مورد مباحث تاريخي شايد مفيد باشد
زيدبن ثابت خودش حافظ كل قرآن «شوند كه  با اين جمله مواجه مي)  عنوان مثالبه(در منابع متعدد 

گيرند؛ در حالي كه اين يك خطاي  تعدد و تواتر اين نقل را دليل بر صحت و واقعيت آن مي» بود
در مورد صحت و سقم وقوع حادثه ) شناختي داشته باشداگر هم ارزش معرفت(تواتر . فاحش است

و يا بيان اوصاف و قيود ظاهري امور كاربرد دارد، ) شود اي نقل مي كه توسط عده(يا حوادثي خاص 
چرا . »فالن شخص در زمان پيامبر حافظ كل قرآن بوده است«: نه در مورد مدعياتي از اين دست كه

ها را  توانيم اين سوالاند، مي كه ما 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 «: كنيم رح مط

ها سوره قرآن را حفظ باشيد و گمان كنيد كه همه قرآن  مشخص است؟ ممكن است شما خودتان ده
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 دقت كنيد كه» تان جاي گرفته، اما آيا براي اثبات اين مدعا دليلي هم داريد؟ همين است كه در سينه
در اينجا يا نظر » فالن شخص حافظ كل قرآن بوده است«كند كه  وقتي يك تاريخ نويس ادعا مي

شخصي خودش را گفته و يا ادعاهاي ديگران را نقل كرده است و در هر دو مورد معلوم نيست كه 
ن فالن شخص انسا«هايي نظير  همينطور است گزاره. آيا اين گزاره با واقعيت هم سازگار بوده يا نه

فالن شخص «و يا » فالن شخص از ياران باوفاي پيامبر بوده است«و يا » عادل و باتقوايي بوده است
دقت ! »انسان با ايماني بوده و زندگي سالم و پاكي داشته و هيچگاه دروغ نگفته و خيانت نكرده است

ها و  فتهها درك و دريافت شخصي خود و يا گ كنيد كه در همه اين موارد، ناقالن اين گزاره
-حتي با اين فرض بي(هايي  اند و كثرت و تعدد چنين نقل را بيان كرده) ها واسطه(ادعاهاي ديگران 

به هيچ وجه ) هايي صادق و درستكار باشندهاي آنها انسانبينانه كه همه ناقالن و واسطهدليل و خوش
. كند تر مي  را روشنيك مثال ساده اين مطلب. هاي نقل شده باشد تواند ضامن صدق گزاره نمي

هاست  سال) مثال زيد(كنيد كه شخصي خاص  فرض كنيد شما در زمان پيامبر هستيد و مشاهده مي
اي گرم و صميمي دارد و همواره در ركاب پيامبر است و ظاهراً مقيد به آداب شرع  كه با پيامبر رابطه

حال . كند  با تحسين ياد ميو اخالق اسالمي هم هست و حتي پيامبر در مواردي از او به نيكي و
گيريد كه در مورد زندگي پيامبر و تعاليم او تحقيق  رود و شما تصميم مي فرض كنيد پيامبر از دنيا مي

شما بطور طبيعي اين شخص را منبعي مطمئن براي . آوري نماييد كنيد و آيات قرآني را هم جمع
ديدم  شناختم و مي ها او را از نزديك مي لمن سا: گوييد كنيد و با خود مي رسيدن به حقيقت تلقي مي

آنگاه شما نه تنها خودتان به او . كرد كه از ياران و مالزمان پيامبر بود و پيامبر هم از او به نيكي ياد مي
شويد كه ديگران  كنيد و باعث مي كنيد، بلكه اعتقاد خودتان را براي ديگران هم نقل مي رجوع مي

مثالً محققان (آيندگان . شود ها به آيندگان هم منتقل مي ها و اطمينان ن نقلهم به او اطمينان كنند و اي
و از قول عده زيادي (بينند عده زيادي از مورخان   مي،كنند وقتي به منابع تاريخي مراجعه مي) زمان ما

شود كه ادعاي مذكور به  همين امر باعث مي. »زيد چنين و چنان بود«: اند كه نقل كرده) از اصحاب
هاي معتبر و متواتر، صحيح و قطعي تلقي شود و بر همين مبنا سخنان زيد در موارد زيادي  دليل نقل

به عنوان (ها من از شما  اكنون بعد از اين فرض. شود حداقل به عنوان خبر واحد درست تلقي مي
به قصد شما از كجا فهميديد كه همراهي و مالزمت طوالني زيد با پيامبر : پرسم مي) راوي مباشر
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دانيد كه تشرع و تدين زيد ظاهرسازي  جاسوسي و دادن اطالعات به دشمنان نبوده است؟ از كجا مي
دانيد كه زيد به دنبال منافع دنيوي و جاه و مقام  و براي فريب پيامبر و ديگران نبوده است؟ از كجا مي

ها وجود  ي اين پرسشآيا پاسخي محكم و قطعي برا. ها سوال ديگر از اين دست نبوده است؟ و ده
از كجا معلوم حاال . بوده است» چنين و چنان«دارد؟ اكنون فرض كنيد كه زيد واقعاً در زمان پيامبر 

باشد؟ شايد او اكنون ايمان و اعتقادش را از دست » چنين و چنان«كه پيامبر از ميان ما رفته، او باز هم 
خواهد از سوابق  ريف دين پيامبر را دارد و ميشايد اكنون قصد تح! كند داده ولي اين را اظهار نمي

؟ ....سوءاستفاده كند و شايد ) كه مورد اعتراف ديگران است(درخشان و جايگاه خود در نزد پيامبر 
توان از شر اين احتماالت رهايي يافت؟ اصوالً يكي از داليل ظني  بودن تاريخ وجود  چگونه مي

اگر به اين نكته مهم توجه شود، شايد . سوز است جواب و احتماالت يقين هاي بي همين پرسش
        .هاي تاريخي ما فرو ريزد بسياري از يقين

آوري و تدوين قرآن به هر برم و آن اينكه جمع سخن را با يادآوري يك نكته مهم به پايان مي
ي حال كاري بشري بود و لذا احتمال خطا و نقص در آن كامال معقول و منطقي است و راهي برا

بنابراين وثافت تاريخي متن قرآن كنوني همواره در بوته ترديد . رهايي از شر اين احتمال وجود ندارد
                                                                          .ماند مي
    

  نقد داليل عدم تحريف
آن وجود ندارد، يعني حتي اگر تا اينجا نشان دادم كه راهي براي اثبات وثاقت تاريخي متن قر

قبول كنيم كه پيامبر اسالم واقعاً تعاليمي را از طريق وحي الهي دريافت و به مردم زمان خود ابالغ 
كرده است، به لحاظ تاريخي راهي براي اثبات محفوظ ماندن آن تعاليم از گزند تغيير و تحريف و 

ناپذير ادعا كرد كه قرآن كنوني عين  خدشهتوان با قطع و يقين  نابودي وجود ندارد و هرگز نمي
اما عالمان اسالم براي اثبات عدم تحريف . همان قرآني است كه پيامبر اسالم به مردم عرضه نمود

  :كنم اند كه در اينجا به دو نمونه از مهمترين آنها اشاره مي قرآن داليلي غيرتاريخي نيز اقامه كرده
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  )ن باطلآيه حفظ و آيه عدم اتيا( دليل اول
  :گويد  سوره حجر مي9   آيه 

  انا نحن نزلنا الذكر و اناله لحافظون 
   .كنيم ما خودمان قرآن را نازل كرده و خودمان هم از آن محافظت مي

  :گويند  سوره فصلت نيز مي42و41   آيات 
  و انه لكتاب عزيز، الياتيه الباطل من بين يديه و ال من خلفه، 

   .يابد است كه هرگز باطل در آن راه نمي) اپذيرنفوذ ن(و آن كتابي عزيز 
  :كنند اي با استناد به آيات فوق براي اثبات عدم تحريف قرآن چنين استدالل مي    عده

قرآن در دو آيه فوق از مصونيت خويش سخن گفته و با جمالتي اطمينان بخش 
ه عوامل هم.... در آيه اول . دارد و سرشار از تاكيد و تصريح آن را اعالم مي

. اند، تا اين حقيقت جاودانه را بيان نمايند تاكيد در كالم در كنار هم قرار گرفته
آيه سوره فصلت نيز با قاطعيت و صالبت، مساله مصونيت و تحريف ناپذيري 

وقوع تغيير و تبديل چه در جهت افزايش و يا كاهش ... نمايد  قرآن را مطرح مي
نابراين نفي باطل، نفي هرگونه تغيير و ب. آيات، چيزي غيرقرآن و باطل است

پس اين آيات هم امكان تحريف بالزياده و هم تحريف بالنقيصه . تحريف است
   1نمايد را رد مي

از كجا معلوم همان آيات مورد استناد در اين :    اولين سوال در برابر استدالل فوق اين است كه
ين اشكال از نظر اقامه كنندگان دليل مذكور  وحي الهي و جزئي از قرآن است؟ ااستدالل، واقعاً
شبهه (ايشان ابتدا سوال . بگذاريد ابتدا پاسخ آقاي مصباح يزدي را بشنويم. ه استپوشيده نماند

  :كنند را چنين نقل مي) مذكور
احتمال تحريف وجود دارد ) همانند هر متن تاريخي ديگر(چون در مورد قرآن 

مه دشمنان فراوانش اين احتمال را تقويت  به ضميو سابقه نسبتاً طوالني آن
 هرچند يقين به ؛كند، استدالل به آن براي نفي تحريف قرآن سودمند نيست مي
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اي كه استدالل شود، احتمال تحريف  زيرا به هر آيه. تحريف آن نداشته باشيم
   .1شدن و غيرمعتبر بودن آن وجود دارد

  :دهند آنگاه چنين پاسخ مي
ست؛ زيرا صرف احتمال تحريف، هيچ متني را از اعتبار اساس ا اين شبهه بي

اندازد و نهايت چيزي كه صرف احتمال تحريف اقتضاء دارد، ضرورت  نمي
تحريف آن متن است و چنانچه شواهد و شرايط خارجي  بررسي تحريف يا عدم

خوش تحريف نشود، اگر دليلي  طور طبيعي اين متن دست كرد كه به اقتضا مي
شود و در استدالل به آن هيچ  دست نيايد، اعتبار متن تثبيت مي بر تحريف به
  . 2چنين است دهد و در مورد قرآن و موضوع تحريف، مسئله اين خللي رخ نمي

  :نكات زير قابل توجهنداين پاسخ    در مورد 
صرف «تنها  ارزش علمي محتواي يك متن باشد، نه» اعتبار« اگر منظور آقاي مصباح از واژه .1   
. اندازد نيز آن را از اعتبار نمي» قطع و يقين ما به تحريف شدن يك متن«، كه حتي »حتمال تحريفا

وثاقت تاريخي آن متن و استناد يا  زيرا اعتبار يك متن در اين معنا اصوالً ربطي به وثاقت يا عدم
احتمال تحريف  استنادش به خدا يا پيامبر يا هر مولف ديگري ندارد و مستقل از احتمال يا عدم عدم
 بايد گفت بليباشد، » اصالت و وثاقت تاريخي«اما اگر منظور ايشان از واژه اعتبار، همان . است

شدن يك متن  و براي اثبات قطعي تحريف» اندازد چ متني را از اعتبار نميصرف احتمال تحريف، هي«
يك متن براي ستناد به ممنوعيت منطقي اولي . بياوريمبايد دليل محكم و قاطع اعتباري آن  بيو 

آنچه . وثاقت آن متن نيست اعتباري و عدم اثبات وثاقت تاريخي همان متن، وابسته به اثبات قطعي بي
شود كه براي اثبات وثاقت تاريخي يك متن بتوان به خود آن متن استناد كرد،  منطقاً مانع از آن مي

ديد به معناي شك و تر ال تحريفچرا كه احتم.  آن»قطعي شدن«است نه  تحريف »احتمال«همين 
حتي اگر دليل قاطعي هم با وجود چنين شك و ترديدي است و در اصالت و وثاقت تاريخي متن 

توانيم با استناد به خود آن متن، مصونيتش از تحريف  مبني بر تحريف شدن متن نداشته باشيم، باز نمي
شود كه  از اينجا معلوم مي. ل رفته استرا اثبات كنيم، چرا كه اصالت و اعتبار خود متن زير سئوا
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نهايت چيزي كه صرف احتمال تحريف يك متن اقتضاء دارد، ضرورت بررسي تحريف يا «گزاره 
تحريف يك  ضرورت بررسي تحريف يا عدم«چرا كه . نيز درست نيست» تحريف آن متن است عدم
 و نتايج منطقي ديگري هم است» احتمال تحريف در آن متن«فقط يكي از نتايج و اقتضائات » متن
توان براي اثبات وثاقت  ديگر به لحاظ منطقي نمي اين احتمال گرفت، از جمله اينكه توان از مي
  . اي ديگر انديشيد اريخي آن متن به خودش استناد كرد و براي اين كار بايد چارهت

  :بندي شده است در پاسخ مورد بحث استداللي بدين نحو صورت. 2
) قرآن(طور طبيعي اين متن  كه به) كند و مي(كرد   شرايط خارجي اقتضا ميشواهد و) الف
  . خوش تحريف نشود دست
  .دليلي هم براي تحريف شدن قرآن نداريم) ب
  ).نتيجه الف و ب(شود  اعتبار متن قرآن تثبيت مي:پس) ج
  ).نتيجه ج. (دهد در استدالل به قرآن هيچ خللي رخ نمي:  بنابراين)د

توان پرسيد كه كدام شواهد و شرايط خارجي اقتضا  مي) الف(مه اول اين استدالل در مورد مقد
طور طبيعي قرآن دچار تحريف نشود؟ در پاسخ به اين پرسش از شواهد  كه به) كند و مي(كرده  مي

  :تاريخي زير ياد شده است
انگيز عرب معاصر با قرآن و عالقه زايدالوصف آنان به  حافظه شگفت) الف
  قرآن
   انس فراوان مسلمانان با قرآن و حفظ و تالوت آن)ب
تقدس قرآن نزد مسلمانان و حساس بودن آنان نسبت به هرگونه تغيير در ) ج
  آن 
در مورد تالوت، كتابت، حفظ و ) ص(هاي ويژه پيامبر  دستورها و توصيه) د

  آوري قرآن جمع
س از رسول مطرح نشدن تحريف قرآن در ضمن انتقاداتي كه به زمامداران پ) ه

   1خدا شده است
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خصوصاً با توجه به اينكه (اند  ظني هاي تاريخي ولذا مشكوك و    اما اوالً همه موارد فوق، گزاره
و ثانياً حتي اگر همه ) اند ها همگي مستند به تاريخي هستند كه خود مسلمانان مومن نوشته اين گزاره

ه تحريفي را منطقاً و با قاطعيت اثبات آنها درست باشند، باز هم مصون ماندن قرآن از هرگون
عدم وجود دليلي (ماند و حتي اگر مقدمه ب  بنابراين احتمال تحريف به قوت خود باقي مي. كنند نمي

. شود هم درست باشد، باز اعتبار و وثاقت تاريخي متن قرآن اثبات نمي) قاطع در تحريف شدن قرآن
ش از هرگونه تحريف بايد دليلي محكم و قاطع ارائه براي اثبات وثاقت تاريخي متن قرآن و مصونيت

 مصون ماندن قرآن از تحريف را ندتوان شود و شواهد تاريخي مذكور حتي اگر درست باشند، نمي
شدن قرآن  توانند احتمال تحريف حداكثر مي) با فرض صحت(آن شواهد تاريخي . ثبات كنندمنطقاً ا

 احتمال را به صفر برسانند و تا وقتي كه چنين احتمالي د اينتوانن را تضعيف كنند، اما هرگز نمي
براي اثبات مصون ماندنش از تحريف منطقاً وجود داشته باشد، استناد به خود متن ) هرچند ضعيف(

  .نادرست است
توان مطرح كرد و آن اينكه فرض كنيم دو  در مورد استدالل اخير يك نكته لطيف را نيز مي

را منطقاً از آنها نتيجه ) اعتبار متن قرآن(توان گزاره ج   درستند و ميكامالً) الف و ب(مقدمه اول 
خوب اگر چنين است، معناي آن اين است كه استناد به متن قرآن براي اثبات اعتبار آن از . گرفت

به عبارت ديگر آنچه توانست اعتبار متن قران را اثبات . معني بوده است ابتدا عقيم و لذا زايد و بي
شدني  واهد و قرائن خارجي و تاريخي بود نه ادعاي خود متن مبني بر اينكه من تحريفكند، ش
گر و آقاي مصباح يزدي را در  براي درك بهتر مطلب گفتگوي فرضي زير بين يك پرسش! نيستم

  :نظر بگيريد
  دانيد كه متن قرآن در طول تاريخ دچار تحريف نشده است؟ شما از كجا مي: گر پرسش

شدني هم    از آنجا كه خود قرآن گفته است كه تحريف نشده و اصوالً تحريف:مصباح يزدي
  . نيست

  دانيد كه همان سخن قرآن جزو موارد تحريف شده نيست؟ از كجا مي: گر پرسش
كنند كه قرآن دچار تحريف  چون شواهد و مدارك خارجي و تاريخي اقتضا مي: مصباح يزدي

  !!نشده باشد
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ند از آقاي مصباح يزدي بپرسد كه اگر چنين است، چرا از همان اول توا گر نمي حال آيا پرسش
براي درك بهتر  بگذاريد گيريد؟ گوييد و با استناد بيهوده به متن قرآن، وقت ما را مي همين را نمي

  :سازي كنيم اي ديگر شبيه گونه اين گفتگو را بهمطلب، 
  .گويد ت و هرگز دروغ نميطور مطلق راستگو اس  بهxبه اعتقاد من شخص : مصباح يزدي

  دليل شما براي اين مدعا چيست؟: گر پرسش
  .گويم من هميشه راست مي: گويد دليل من اين است كه خود او مي: مصباح يزدي

كه همين سخنش دروغ بدانم  از كجا من. شود  اين سخن او براي من حجت نمي:گر پرسش
  نيست؟

دهند كه او هرگز دروغ  ني ديگر نشان ميئاز آنجا كه داليل و شواهد و قرا: مصباح يزدي
  .گويد نمي

آوريد؟ مگر  خوب چرا از همان اول داليل و شواهد و قرائن مورد نظرتان را نمي: گر پرسش
   براي اثبات راستگويي يك شخص، استناد به مدعاي خودش بيهوده است؟دانيد كه  نمي

شواهد و اگر  اينكه لوا: اند دهنكته واضح و در عين حال مهم را فراموش كردو آقاي مصباح 
ديگر شكي در مورد اين اعتبار و وثاقت تاريخي متن را با قاطعيت اثبات كنند، ند توانبقرائن خارجي 

. ماند تا براي رفع آن مجبور شويم به ادعاي خود متن مبني بر وثاقتش استناد كنيم موضوع باقي نمي
خي متن را با قاطعيت اثبات كنند، احتمال تحريف به اما اگر آن شواهد و قرائن نتوانند وثاقت تاري

مطابق سخن ايشان تا زماني  اينكه دوم.  و اين يعني برگشتن به سر جاي اولماند ميقوت خود باقي 
ايم وثاقت و اعتبار تاريخي  نتوانسته) بيرون از متن(كه با استناد به داليل و شواهد و قرائن خارجي 

خود آن متن استناد توانيم براي اثبات وثاقت و اعتبار تاريخي آن به  متن را اثبات كنيم، نمييك 
     . كنيم و اين يعني اعتراف به دوري بودن استدالل در صورت استناد به خود متن

  : پاسخ آقاي آراسته جوان به شبهه دورو اما 
استدالل به اين دو آيه براي : ممكن است اشكالي به اين صورت مطرح شود

 تحريف قرآن، تنها در صورتي صحيح است كه خود آنها از قرآن اثبات عدم
) ساختگي و (باشند، ولي از كجا معلوم است كه خود اين دو آيه از آيات 
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مدعيان (اوال مخاطبان ما در تحريف : گوييم تحريف شده نباشند؟ در پاسخ مي
در بنابراين عدم افزايش . هيچ يك قائل به تحريف بالزياده نيستند) تحريف

آيد كه آنچه  ثانياً از آيات تحدي در قرآن به خوبي بر مي. قرآن اتفاقي است
فعالً در اختيار ماست، همان قرآن منزل من عنداهللا است زيرا آوردن مثل آن 

توان  گرچه با آيات تحدي، عدم نقص در قرآن را نمي. امكان ناپذير است
. آن اضافه نشده استتوان ثابت نمود كه چيزي به قر اثبات نمود، ولي مي

در امان ) ساختگي بودن(بنابراين دو آيه مورد بحث نيز از احتمال تحريف 
اين دو آيه، عدم وجود نقص در قرآن نيز ) وحياني بودن(مانند و با اثبات  مي

  )319-320همان، ص . (شود مطابق مفاد صريح آنها اثبات مي

نكته اول اينكه مدعيان تحريف قرآن :  است   در پاسخ به اشكال مذكور به دو نكته اشاره شده
همگي بر اين امر اتفاق دارند كه چيزي بر قرآن افزوده نشده و اگر تحريفي رخ داده در جهت 

به ....) انا نزلنا الذكر(مسلم است كه اگر چنين باشد آيه حفظ . كاهش و نقصان آيات بوده است
اي ديگر  عده!  مدعيان تحريف فقط آنها نيستند اماتواند پاسخ مدعيان تحريف را بدهد، تنهايي مي

حداقل مدعي احتمال و امكان تحريف بالزياده هم هستند و از پيروان قرآن ) مثالً پيروان اديان ديگر(
كنند كه اثبات كند چيزي بر قرآن افزوده نشده و تك تك آيات قرآن كنوني  دليلي طلب مي

از آيات تحدي در «شود و آن اينكه  خ فوق مطرح مياينجاست كه نكته دوم از پاس. الهي است وحي
زير . آيد كه آن چه فعالً در اختيار ماست، همان قران منزل من عنداهللا است قرآن به خوبي برمي
  . »چيزي به قرآن اضافه نشده است) بنابراين... (ناپذير است  آوردن مثل آن امكان

  :    اما اين پاسخ به جهاتي ناتمام است
تواند متني مثل متن قرآن را از پيش خود و  مضمون آيات تحدي اين است كه كسي نمي)    الف

من پيش از اين . يا با كمك ديگران بسازد و عجز آدميان در اين كار، نشانه وحياني بودن قرآن است
در . ام پيرامون تحدي قرآن به تفصيل سخن گفته و منطق آن را به نقد كشيده) در بخش دوم كتاب(

  :ام كه مهمترين آنها عبارتند از  اشكاالت فراواني در مورد منطق تحدي قرآن مطرح كردهآنجا
در اين تحدي معلوم و مشخص نيست و معيار دقيق و روشني براي داوري در » مثل«معناي واژه . 1

  . مورد آن وجود ندارد
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 مفصل در متن توضيح(قابل اثبات نيست » تواند متني مثل قرآن بسازد هيچكس نمي«گزاره . 2
  ) بحث آمده است

به عبارت . شود حتي اگر گزاره فوق اثبات شود، باز هم منطقاً وحياني بودن قرآن اثبات نمي. 3
  . اي منطقي وجود ندارد ديگر بين آن گزاره و اين نتيجه رابطه

  .    بنابراين پاسخ فوق مبتني بر مبنايي ضعيف و غير منطقي است
هاي  اي از آيات و سوره كه مجموعه(ي در كتابي مثل قرآن صرف وجود آيات تحد)    ب

) از جمله آيه حفظ(كند كه همه آنچه در اين كتاب وجود دارد  منطقا اثبات نمي) مختلف است
توان فرض كرد كه قرآن كنوني تحريف شده و بعضي آيات و  چرا كه مي. الهي است وحي
اند؛ در اين صورت آيات ساختگي البته مثل  يالهي و بعضي ديگر ساختگ هاي آن واقعاً وحي سوره

با صرف نظر از درستي منطق (به عبارت ديگر الزمه منطقي آيات تحدي . آيات واقعي قرآن نيستند
، اما اينكه آيا آنچه )مقام ثبوت(سازد مثل قرآن نيست  فقط و فقط اين است كه آنچه بشر مي) آنها

، مطلبي است )مقام اثبات(است ) الهي وحي(قعي قرآني در قرآن كنوني وجود دارد، تماماً آيات وا
براي فهم بهتر مطلب فرض كنيد همين قرآن كنوني را به . كه آيات تحدي در مورد آن ساكت است

حال آيا . اضافه چند آيه و سوره ساختگي يك جا و بصورت يك جلد كتاب جديد چاپ كنيم
دهد كه آنچه در اين كتاب است، وحي  ميوجود آيات تحدي در اين كتاب نشان «: توان گفت مي

حال از كجا معلوم كه قرآن اصلي و حقيقي حجمي بسيار ! ؟ هرگز»الهي و منزل من عنداهللا است
اين پرسش بسيار مهم ! هايي به آن اضافه نشده است كمتر از اين نداشته و در طول زمان آيات و سوره

ست و پا كرد؟ با پذيرش منطق تحدي دو راه توان پاسخي براي آن د و مهيب است، اما چگونه مي
  :براي پاسخ گويي به اين پرسش وجود دارد

است؛ چرا كه فرض اين است كه » مثل قرآن«   راه اول اين است كه نشان دهيم آيه حفظ 
است، وحياني بودن » مثل قرآن«تواند مثل قرآن را بسازد و اگر معلوم شود كه اين آيه  هيچكس نمي
  :آيد اما در اين جا چند مشكل جديد بوجود مي. شود شكل مورد بحث حل ميآن اثبات و م

بودن حداقل يك يا چند آيه به ) قرآني(اين روش هنگامي درست و منطقي است كه وحياني 
شده باشد و آنگاه با مقايسه آيه حفظ با آن و ) اثبات(عنوان مرجع و معيار از پيش معلوم و مشخص 
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اما سوال اين است كه . بودن آيه حفظ اثبات شود) قرآني(ن آنها، وحياني كشف مماثلت و تشابه ميا
شود؟ اگر قرار باشد و حياني  چگونه اثبات مي) به عنوان مرجع(وحياني بودن همان آيه يا آيات معيار 

بودن همان آيه يا آيات مرجع را هم با همين روش كشف يا اثبات كنيم، به دور يا تسلسل بر 
  !خوريم مي

 كنيم وحياني بودن بعضي آيات قرآن كنوني به روشي مستقل اثبات شده است، حال اگر فرض
كسي بپرسد كه از كجا معلوم آيه حفظ وحياني است، بايد با نشان دادن مماثلت اين آيه با آن آيات، 

ت؟ آن آيات اس» مثل«توان نشان داد كه اين آيه  اما چگونه مي. وحياتي بودن اين آيه را اثبات كنيم
  كدام آيه از قرآن است و مبنا و معيار اين مماثلت چيست؟» مثل«اصوال آيه حفظ 

اين است كه مخالفان ) و يا هر آيه ديگري از قرآن(   راه دوم براي اثبات وحياني بودن آيه حفظ 
اگر در وحياني بودن اين آيه شك : اي مثل آن دعوت كنيم و بگوييم و شكاكان را به آوردن آيه

ي بودن آن را اي مثل آن بسازيد، و اگر نتوانستيد مثل آن را بسازيد، پس بايد وحيان آيهداريد 
حال آيا اين روش وافي به مقصود است؟ حتي اگر همه اشكاالت منطقي روش تحدي را . بپذيريد

  : ناديده بگيريم، باز هم پاسخ منفي است، به دوليل
، و اين برخالف مضمون » سوره«اند نه د مي» آيه«روش مذكور حد نصاب تحدي قرآن را . 1

به . »آيه«عنوان شده است، نه » سوره«آيات تحدي است كه در آنها حد نصاب تحدي در نهايت يك 
مثل قرآن بسازد، حال » آيه«تواند حتي يك  عبارت ديگر مبناي روش مذكور اين است كه بشر نمي

  .دهند اگر چنين باشد، آيات تحدي نامعقول و غيرمنطقي جلوه مي
اي مثل   توان گفت كه هيچكس تاكنون نتوانسته و در آينده نيز نخواهد توانست آيه چگونه مي. 2

توان  اي بسازد، چگونه و با چه مبنايي مي اين آيه بسازد؟ اگر كسي در پاسخ به اين تحدي آيه
 مماثلت يا عدم مماثلت آن با آيه حفظ را نشان داد؟

وقتي سخن از تحريف يا عدم تحريف . كنيم تر دنبال مي ر و دقيقت    اكنون بحث را بصورتي كلي
؛ به عبارت ديگر در بحث تحريف، تك تك »سوره«است نه » آيه«آيد، واحد بحث  قرآن به ميان مي

گيرند، مگر اينكه وحياني بودن آنها  روند و مورد ترديد قرار مي آيات قرآن كنوني زير سوال مي
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نجا بايد روشي وجود داشته باشد كه با آن بتوان وحياني بودن تك تك بنابراين در اي. اثبات شود
حداقل به (تر بگويم، كسي كه احتمال تحريف شدن قرآن  روشن. آيات قرآن كنوني را اثبات كرد
اي از قرآن كنوني بگذارد و  تواند دست روي هر آيه دهد، مي را مي) معناي افزوده شدن آياتي به آن

گران  از كجا معلوم اين آيه خودش وحي الهي است و توسط تحريف«: ند كهاين پرسش را مطرح ك
در اينجا سه روش براي اثبات وحياني بودن آن آيه » ساخته و به قرآن كنوني اضافي نشده است؟

  :وجود دارد
 و   روش اول اين است كه وثاقت تاريخي قرآن را اثبات كنيم و نشان دهيم كه قرآن كنوني عيناً

الهي به مردم عصر خود   كم و كاستي همان قرآني است كه پيامبر اسالم به عنوان وحيبدون هيچ
اما اين روش همانطور كه به تفصيل نشان دادم، عملي نيست و راهي براي اثبات وثاقت . عرضه كرد

  . تاريخي متن قرآن وجود ندارد
پيش از اين گفتم، منطق ولي همانطور كه .   روش دوم اين است كه از منطق تحدي استفاده كنيم

  . تحدي با مشكالت فراواني روبرو است
دهيم كه منطقاً   خاصي را در آيه مورد سوال نشان     و باالخره روش سوم اين است كه ويژگي

اي  تواند حاكي از وحياني بودن آيه اما كدام ويژگي و چگونه مي. حاكي از وحياني بودن آن است
  ي بودن آن است؟ن خاصي دارد كه منطقاً حاكي از وحيا ويژگي آيه حفظ چه خاص باشد؟ مثالً

دهد كه هيچ روشي براي اثبات عدم تحريف قرآن وجود ندارد و     مجموع مطالب فوق نشان مي
ما حتي اگر معتقد باشيم كه پيامبر اسالم واقعاً پيامبري الهي بوده و تعاليمي را بصورت وحي دريافت 

حتي يك (توانيم يقين كنيم كه قرآن كنوني  نموده است، اما هرگز نميو به مردم زمان خود ابالغ 
تر حتي اگر مخالفان  به عبارت دقيق. همان است كه پيامبر به مردم زمان خود ارائه داده است) آيه آن

و شكاكان اين احتمال را مطرح كنند كه آيات واقعي قرآن هيچكدام به دست ما نرسيده و قرآن 
  . گران است، راهي براي رد اين احتمال وجود ندارد ته دست تحريف ساخكنوني تماماً
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  )خاتميت پيامبر اسالم و كتاب قرآن(دليل دوم 
  :شود    اين دليل كمي صبغه عقلي دارد و بدين صورت اقامه مي

قرآن كتابي است كه براي هدايت و راهنمايي بشر نازل شده است، و به تصريح آيات آن 
به ضرورت عقل نيز بايد معارف ديني و . داند از مراجعه به قرآن ناگزير ميخداوند انسان را 

اصول كلي و قانون اساسي اسالم در قالب يك كتاب مدون همواره در اختيار بشر باشد، 
همان گونه كه در اديان گذشته نيز وجود داشته است؛ حال اين معقول نيست كه خداوند 

سپس آن را رها كند تا هر كس به ميل خود از آن كم كتابي را در اختيار بشر قرار دهد، 
شود؛ زيرا كه در  الهي مي نمايد و يا بر آن بيفزايد؛ به عبارت ديگر اين خود نقض غرض 

صورت وقوع تحريف در كتابي كه هدي للناس و نذيرا للعالمين و براي همه عصرها و 
منبع پيشين، ص . ( رفته استهاست، هدف از انزالش تأمين نگشته و اعتبار آن از بين نسل
323-322(  

كنندگان آن بياوريم تا متن     اجازه دهيد اولين اشكال اين استدالل و پاسخ آن را از زبان اقامه
  :تر شود برهان مورد بحث نيز كامل

ها از رهگذر كتاب دين، در تورات  ممكن است گفته شود مساله هدايت و راهنمايي انسان
ته و در عين حال امروز همه حتي دانشمندان مسيحيت و يهوديت و انجيل نيز وجود داش

بنابراين با همه آن چه در مورد ارزش قرآن . اند قبول دارند كه اين دو كتاب تحريف شده
  . شود، احتمال تحريف در اين كتاب هم وجود دارد گفته مي
يان اصول و مي پذيريم كه همه كتب آسماني پيشين در اصل هدايت و نورانيت و ب: پاسخ

اند و تفاوت اين كتب در فروعات و جزئيات و نيز در  معارف حقه با قرآن مشترك بوده
درجه كمال و مراتب معارف بوده است، اما ويژگي خاص قرآن در خاتميت و مهيمن بوده 

الهي، هم تصديق كننده تورات و  قرآن به عنوان آخرين كتاب آسماني و حجت. آن است
هاي آسماني در آن   نگهبان اصول و معارفي است كه همه كتابانجيل و هم حافظ و

حال گر قرآن نيز همانند ساير كتب آسماني دستخوش تغيير و تحريف . اند مشترك بوده
قرار گيرد، الزمه آن از دست رفتن اصول معارف ديني است و ديگر هيچ اعتباري براي 

ت و اعتبار قرآن، اعتبار سنت و از سوي ديگر با از بين رفتن حجي. ماند وحي باقي نمي
. گردد روايات نيز از بين خواهد رفت؛ زيرا حجيت كالم معصومان به حجيت قرآن باز مي

   )323همان، ص (
  :    خالصه استدالل مذكور بدين قرار است

  . پيامبر اسالم خاتم پيامبران و قرآن نيز آخرين كتاب آسماني است)    الف
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  . نازل شده است) تا روز قيامت(ها   همه عصرها و نسلبنابراين قرآن براي)    ب
و ) به عنوان خاتم پيامبران(اگر قرآن تحريف شود، هدف خداوند از بعثت پيامبر اسالم )    ج

مين أت) ها در همه اعصار گر همه انسان به عنوان آخرين كتاب آسماني و هدايت(انزال قرآن 
  . شود نمي

رآن را تا روز قيامت از گزند تحريف و نابودي حفظ كند، وگرنه خداوند بايد كتاب ق:    نتيجه
  . 1يابد به عبارت ديگر حفظ قرآن توسط خداوند ضرورت عقلي مي. غرض شده است مرتكب نقض

توضيح اينكه . مشكوكند) الف و ب(   اشكال استدالل فوق اين است كه دو مقدمه اول آن 
شوند و تنها راه اثبات آنها استفاده از آيات  قلي اثبات نميهيچكدام از اين دو مقدمه با دليل مستقل ع

اما اگر براي اثبات اين دو مقدمه از آيات قرآن استفاده كنيم، دچار دور و مصادره به . قرآن است
فراموش نكنيد كه دليل مذكور براي اثبات عدم . ايم و اين خالف قواعد منطق است مطلوب شده

كه در بحث مانحن فيه مورد (از آيات قرآن ) و نبايد(تواند   لذا نميتحريف قرآن اقامه شده است و
خواهيم عدم تحريف قرآن را  وقتي مي. به عنوان مقدمه استدالل استفاده كند) اند ترديد واقع شده

الهي   آيه خاتميت هم واقعاً وحي) به عنوان مثال(خواهيم اثبات كنيم كه  اثبات كنيم، در حقيقت مي
توانيم براي  بنابراين نمي. گران وارد قرآن نشده است قرآن بوده و به دست تحريفو جزء اصلي 

از . پاسخ به اين پرسش كه از كجا معلوم پيامبر اسالم خاتم پيامبران است، به اين آيه استناد كنيم
طرفي به اعتراف خود عالمان اسالم، براي اثبات خاتميت پيامبر و قرآن هيچ دليل عقلي مستقلي 

  . د ندارد، بنابراين دليل مذكور ناتمام استوجو
   تذكر يك نكته مهم نيز خالي از لطف نيست و آن اينكه حتي اگر مقدمه اول اين استدالل 

به عبارت ديگر مقدمه . قابل اثبات نيست) ب(با دليل عقلي مستقلي اثبات شود، مقدمه دوم )  الف(
توان فرض  مي. ود به نحوي جداگانه قابل اثبات استشود و نه خ ب نه از مقدمه الف نتيجه گرفته مي

كرد كه محمد خاتم پيامبران و قرآن نيز آخرين كتاب آسماني است، ولي دين اسالم و كتاب قرآن 
اي خاص نازل شده است و پس از آن ديگر نيازي به تعاليم اسالم و قرآن وجود  فقط براي دوره

هاي آسماني به سر   دوره نياز بشر به كتابرد كه اصوالًتوان فرض ك به عبارت ديگر مي. نداشته است
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اين فرض . آمده است، در اين صورت ضرورتي براي حفظ قرآن تا روز قيامت وجود نداشته و ندارد
از پيش ) يا به عبارتي ديگر ضرورت نبوت(شود كه نياز هميشگي آدميان به وحي  هنگامي ابطالل مي

ولي همانطور كه در بخش اول كتاب نشان دادم، داليلي . ه باشدو با داليل محكم و قاطع اثبات شد
  . اند، از قوت كافي برخوردار نيستند كه تاكنون براي اثبات ضرورت نبوت اقامه شده

  

  )اوصاف قرآن( دليل سوم 
  :رسد در اين دليل مصونيت قرآن با تكيه بر چند مقدمه به اثبات مي

چهارده قرن قبل، ادعـاي نبـوت از سـوي      در بيش از    ) ص(ظهور پيامبر اسالم  ) الف
آن حضرت، آوردن كتابي به نام قرآن و تحدي كـردن بـه آن از مـسلمات تـاريخ                   

  . است
الجمله همـان   اين موضوع نيز از مسلمات تاريخ است كه قرآن رايج كنوني في          ) ب

است؛ يعني چنين نبوده كه در مقطعي از ) ص(قرآن ارائه شده از سوي پيامبر اسالم  
خ اسالم قرآن مفقود شده باشد و به جاي آن، كتابي همسان يا ناهمـسان بـا آن              تاري

  . تأليف شده و بين مسلمانان رواج يافته باشد
كنيم كه قرآن خود را به اوصاف عـامي كـه             با بررسي قرآن كنوني مشاهده مي     ) ج

كند مانند فصاحت     ها تحدي مي    شود، توصيف و به آن      مربوط به همه آيات آن مي     
  .الغت، عدم اختالف، در بر نداشتن هيچ مطلب نادرست و ذكر بودنو ب
هـاي آن   سازد كه همه بخـش      دقت در آيات قرآن كنوني اين نكته را روشن مي         ) د

ــن اوصــاف عــام برخــوردار اســت  ــاتش داراي فــصاحت و بالغــت  . از اي همــه آي
تي در هيچ مطلب نادرس. شود ها هماهنگي كامل ديده مي   بين آن . العاده است   خارق

هـاي مربـوط بـه        خبرهاي مربوط به گذشته تـاريخ و پيـشگويي        . شود  آن يافت نمي  
صفاتي از قبيل نـور و هـدايت بـودن بـر            . هاي عيني تطابق دارد     آينده آن با واقعيت   

ترين صفت آن، يعني ذكر بودن كامالً بر همه           تمامي آيات آن منطبق است و جامع      
  . كند آيات صدق مي

  :ياد شدهبا توجه به مقدمات 



                                نظري نبوت مباني نقادانه به    نگاهي
 

  ���

بايـست     اگر در قرآن تحريفي مؤثر در معناي آن رخ داده بود، اين صفات نمـي               )ه
  شد؛  كم بر برخي از آيات آن منطبق مي دست

 ولي چنان كه گذشت، بررسي قرآن، انطباق دقيق اين اوصاف به بهتـرين وجـه                )و
  )دتكرار مقدمه (دهد  بر همه آيات قرآن را نشان مي

ي در قرآن روي داده باشد، بايد در اموري كه در اين  پس اگر تحريف:نتيجه
هاي  اي مكرر يا اختالف در اعراب يا نقطه اوصاف موثر نيست، مانند حذف آيه

 .1برخي كلمات رخ داده باشد

در قرآن تحريفي كه موثر در معنـاي آن و يـا            «: دليل فوق براي اثبات اين مدعا اقامه شده است كه            
اي مكرر يـا      حذف آيه «و اگر تحريفي رخ داده باشد، در حد         »  نداده است  اوصاف مذكور باشد، رخ   
اما اين دليل نيز با مشكالتي  مواجه اسـت،          . بوده است » هاي برخي كلمات    اختالف در اعراب يا نقطه    

  :از جمله اينكه
  اينكه مدعاي مطرح شـده در آن بـه هـيچ           اول: دو نكته قابل ذكر است    ) ب(در باره مقدمه دوم     . 1  

) خصوصاً در مسائلي مانند بحـث كنـوني مـا   (فراموش نكنيم كه تاريخ . وجه از مسلمات تاريخ نيست    
كـافي اسـت بـه ايـن     . آلود است عبارتي تقريباً تناقض» مسلمات تاريخي«هيچ قطعيتي ندارد و عبارت      

تواند صحت و قطعيـت مـدعاي مـذكور را اثبـات كنـد؟       پرسش بينديشيم كه كدام دليل محكمي مي  
 اينكه حتي اگر مقدمه دوم درست باشد، معناي آن لزوماً اين نيست كـه اگـر هـم تحريفـي رخ                       ومد

آن مقدمـه   ). طلبـد   چنين مدعايي دليل مستقل مي    (اهميت بوده است      داده، بسيار جزئي و اندك و كم      
ده تدريج تحريفات فراوان و موثري در قرآن رخ دا       با اين احتمال كه ممكن است در طول تاريخ و به          

  .باشد، سازگار است
تنهـا   انگيزي در مورد قرآن است كه نـه      مقدمه چهارم اين دليل شامل ادعاهاي بزرگ و شگفت         .2

در فـصل  . انـد  تنهـايي محـل صـدها مناقـشة جـدي      هيچكدام قابل اثبات نيستند، بلكه هر يك به      
ديگـري  هـاي   هايي از اين مناقـشات آمـد و در فـصل بعـدي نيـز نمونـه         پيشين اين كتاب، نمونه   

اما حتي اگر اين مناقشات را هم ناديـده بگيـريم، بـاز بايـد بـراي اثبـات مـدعيات                     . خواهد آمد 
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كـدام دليـل محكـم و    . مطرح شده در مقدمه چهارم اين دليل، داليلي محكـم و قـاطع بيـاوريم      
هيچ سخن باطلي در قرآن وجود ندارد و يـا هـيچ            ) به عنوان مثال  (قاطعي اثبات كرده است كه      

تنـاقض در  و  در آن راه ندارد؟ اوالً مخالفان و منتقدان در برابر اين مدعا صدها اشكال             تناقضي
آميزي  دهند، ثانياً فرض كنيم با بررسي قرآن نتوانيم هيچ سخن باطل يا تناقض قرآن را نشان مي

و در مقـام    (تـوان نتيجـه گرفـت كـه قـرآن واقعـاً               آيا از ايـن وضـعيت منطقـاً مـي         . در آن بيابيم  
چـرا كـه اصـوالً      . عاري از هرگونه خطا و تناقض است؟ پاسخ بوضوح منفي اسـت           ) االمر  نفس

همه حقيقت در چنگال ذهن و فاهمه ما نيست تـا بـا محـك قـرار دادن آن بتـوانيم هـر خطـا و                          
ممكن است ما بـه دليـل نقـص علـم و دانـش و قـوه عقـل و همچنـين                      . تناقضي را كشف كنيم   

پـس صـرف   .  خود متوجه بسياري از خطاها و تناقضات نشويمهاي جايزالخطا بودن، در بررسي  
هـيچ خطـا و تناقـضي       ) آميـز   بينانـه و مـسامحه      بنـا بـه فرضـي خـوش       (اينكه ما در بررسي قـرآن       

  . نفسه عاري از هر خطا و تناقضي است كند كه قرآن في ايم، منطقاً اثبات نمي نيافته
كنـد، بـاز هـم       كنـوني صـدق مـي      حتي اگر فرض كنيم كه همه اوصاف مذكور دربـاره قـرآن            .3

شود، مگر اينكه دو مقدمه ديگر به اين استدالل افـزوده     مصون ماندن آن از تحريف اثبات نمي      
 : شود

آوري و تدوين شد و به صورت يك كتاب درآمد، داراي   قرآن در همان زماني كه جمع   )اول   
  .همين اوصاف بود

حريف آن در حدي كه باعث تغيير در معاني آن           اگر كتابي داراي چنين اوصافي باشد، ت       )دوم   
  ).تعبير ديگري از مقدمه پنجم(برد  شود، اوصاف مذكور را از بين مي
  شود؟      اين دو مقدمه چگونه اثبات مي

  هاي قرآن بيني برانگيز در مورد پيش ملأاي ت نكته
هايي در اين كتاب اشاره  بيني اي از عالمان اسالم براي نشان دادن آسماني بودن قرآن، به پيش عده

آنگاه از اين مطلب اعجاز قرآن و  اند،  در آينده درست از آب درآمده) به زعم خودشان(كنند كه  مي
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ها را تا حد  اما عدم وثاقت تاريخي متن قرآن ارزش اين استدالل. گيرند آسماني بودن آن را نتيجه مي
  :جا به چند نمونه اشاره كنمخوب است در اين. آورد ترين سخنان پايين مي عوامانه

... آينده خبرهايي را از پيش گفته است ) حوادث(نسبت به ... قرآن كريم 
از اعجاز اين كتاب [اعجاز قرآن در مورد خبرهاي غيبي مربوط به آينده بيشتر 

قابل توجه است؛ به ويژه هنگامي كه ] در مورد خبرهاي غيبي مربوط به گذشته
  :كنيم به چند نمونه اشاره مي.  عيناً به وقوع پيوستهمه آنچه خبر داده شده،

  خبر پيروزي روميان بر ايرانيان) الف
  في ادني االرض و هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين؛ * غلبت الروم

ترين سرزمين، ولي بعد از شكستشان، در  در نزديك. روميان شكست خوردند
   .ظرف چند سالي به زودي پيروز خواهند گرديد

گونه كه قرآن خبر داده بود، ارتش روم در فاصله كمتر از ده سال بر ايران  همان
  . غلبه يافت و پيروز شد

  خبر پيروزي مسلمانان در جنگ بدر) ب
  : سيهزم الجمع ويولون الدبر* ام يقولون نحن جميع منتصر

نحن ننتصر اليوم «: گفت دهد كه مي آيه خبر از گفتار ابوجهل در جنگ بدر مي
در حالي كه خداوند مسلمين را طبق همين وعده پيروز » من محمد و اصحابه

  . نمود
دهد در حالي كه  در آيه هفتم سوره بدر نيز خدا به مسلمانان وعده پيروزي مي

عدد آنان در حدود يك سوم مشركان و تجهيزات آنان به مراتب كمتر از كفار 
  . گردد است و اين وعده محقق مي

   پيروزمندانه به مكهوعده بازگشت) ج
  ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الي معاد؛ 

گاه باز  همان كسي كه اين قرآن را بر تو فرض كرد يقيناً تو را به سوي وعده
  . گرداند مي

مكه است كه پيامبر پيروزمندانه » معاد«اند كه مراد از  اكثر مفسران بر اين عقيده
  . گردد جا مي وارد آن
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  از قرآنوعده حفاظت ) د
  . انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون

بر خالف كتب آسماني گذشته، قرآن بي هيچ افزايش و نقصاني ازگزند ... 
  . حوادث مصون مانده است

  پيروزي دين اسالم بر ديگر اديان (  ه
هوالذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و لوكره 

  المشركون
كه پيامبرش را با هدايت و دين درست فرستاد تا آن را بر هر چه او كسي است 

  . دين است پيروز گرداند؛ هر چند مشركان خوش نداشته باشند
اين آيه سه بار در قرآن تكرار گرديده است و اعجاز غيبي آن امروز از هر 

اسالم به اعتراف دوست و دشمن به عنوان . زمان ديگر بيشتر قابل درك است
ترين آيين به ميدان آمده و به  ترين دين و الهام بخش مكتب، زندهبرترين 

   )377-375همان، ص(.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 
شود كه معلوم نيست كه آيا  قابل اثبات نيست، نتيجه اين مي) اي از آن در مورد هيچ آيه(متن قرآن 

و (گران  اند يا اينكه بعدها توسط تحريف  قبل از آن حوادث از زبان پيامبر صادر شدهاين آيات، واقعاً
به عبارت ديگر ابتدا بايد اثبات شود كه آن آيات قبل از . اند رآن شدهوارد ق) سازي به قصد معجزه

اند و آن حوادث هم عيناً آنطور كه در تاريخ آمده، رخ  آن حوادث واقعاً از زبان پيامبر صادر شده
خصوصا اينكه اين آيات قبل از (اند و هيچكدام  در حالي كه اين مدعيات همگي تاريخي. اند داده

از اينها گذشته فرض كنيم اين سه . قابل اثبات قطعي نيستند) اند زبان پيامبر آمدهآن حوادث به 
اما آيا اين معجزه بودن آن آيات و آسماني . اند ها درست از آب درآمده بيني واقعاً پس از سال پيش

 بيني ساده كه درست از آب در چند پيش! كند؟ هرگز بودن قرآن و نبوت پيامبر اسالم را اثبات مي
هاي عادي از روي تحليل اوضاع و  بسياري از انسان. كنند آمده باشند، منطقاً چيزي را اثبات نمي

  . آيند كنند كه در آينده درست از آب در مي هايي مي بيني  پيشيشرايط موجود و يا به طور اتفاق
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) رم و پنجمموارد چها(   اما در مورد وعده حفاظت از قرآن و پيروزي دين اسالم بر ديگر اديان 
اند؟ اينكه قرآن دچار  ها عملي شده گوييد اين وعده سوال من از آقايان اين است كه شما از كجا مي

ادعايي » بي هيچ افزايش و نقصاني از گزند حوادث مصون مانده«هيچ تغيير و تحريفي نشده و 
رترين مكتب، اسالم به اعتراف دوست و دشمن به عنوان ب«همچنين اينكه . غيرقابل اثبات است

ادعايي خطابي و ژورناليستي است و معلوم » ...ترين آيين به ميدان آمده و  بخش ترين دين و الهام زنده
امروزه جمعيت كل مسلمانان جهان يك ميليارد و . نيست كه تا چه حد با واقعيت مطابقت داشته باشد

از طرف ديگر جوامع اسالمي در .  استنيم، مسيحيان دو ميليارد و نيم و بودائيان نيز حدود سه ميليارد
برند و به لحاظ علمي و صنعتي به شدت وابسته به غرب  بدترين شرايط اقتصادي و فرهنگي به سر مي

بيني درست از آب درآمده و  توان گفت كه آن پيش چگونه مي. هستند) جامعه مسيحيان و يهوديان(
اسالم به نوبه خود در حال گسترش است، اما به اسالم بر همه اديان ديگر غلبه پيدا كرده است؟ بلي 

  . اند دين مسيحيت و آيين بودا در جهان رو به گسترش) و شايد خيلي بيشتر از آن(همان نسبت 
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  پيش درآمد
دن قرآن كه داليل اثبات نبوت محمد و آسماني بوهاي اول و دوم اين كتاب نشان دادم  در بخش     

اينك . اند و در بخش سوم، وثاقت تاريخي متن قرآن را به چالش كشيدم ضعيف و غيرقابل دفاع
 نگاهي نقادانه به محتواي آن بيندازيم و ببينيم  صفحات قرآن را ورق بزنيم و با هموقت آن است كه
اما پيش از آغاز بحث، تذكر چند نكته الزم .  نقد مقاومت كند تواند در برابر تيغ تا چه مقدار مي

  :است 
ترين   به اعتقاد مسلمانان قرآن كالم خدا و معجزة جاويد پيامبر اسالم، و آخرين و كامل.   اول

ن نبايد خطا و تناقض و سخن خالف اخالق و ادب در آن راه داشته بنابراي. كتاب آسماني است
اين، نخستين و البته . باشد» حق«به عبارت ديگر مطالب آن بايد به معناي عام كلمه . باشد

  .است) خصوصاً قرآن(ترين انتظار ما از يك كتاب آسماني  حداقلي
ت كه علم و دانش و عقل آدمي در به اعتقاد عالمان اسالم، فلسفه وحي و نبوت اين اس.    دوم

كشف بسياري از حقايق مربوط به مبدا و معاد و فلسفة آفرينش و معناي سعادت و نحوة رسيدن به 
هاي  دهند ـ ناتوان است و بنابراين كتاب هاي اصلي و بنيادين بشر را تشكيل مي آن ـ كه دغدغه

بسيار خوب، اما . اند ها آمده  دغدغهها و گويي به همين پرسش براي پاسخ) خصوصاً قرآن(آسماني 
ترين كتاب آسماني كه البته   به عنوان آخرين و كامل_اين پيش فرض، انتظارات ما از قر آن 

 با توجه به ـتوقع ما اين است كه اوالً قرآن . برد مأموريتي جهاني و ابدي نيز دارد ـ را بسيار باال مي
اهميت و يا  پا افتاده و بي ن به مسائل جزئي و پيش به جاي پرداختـحجم محدود و كمي كه دارد 

، به مسائل اصلي و بنيادين بشريت بپردازد و موضوعات حساس و )Local(مقطعي و محلي 
اي فصيح، بليغ و به عبارت  ثانياً بگونه. ساز و كالن را مطرح كند و بينش جهاني داشته باشد سرنوشت

ها و تفسيرهاي  هام و ايهامي سخن بگويد تا قابل برداشتگويا و رسا و بدون كوچكترين اب: تر دقيق
گويي به  پاسخ. 1 :فراموش نكنيم كه هدف اصلي نزول قرآن دو چيز است. ضد و نقيض نباشد

نشان دادن صراط . 2بيني صحيح و محكم، و  هاي بنيادين بشر و ارائه يك جهان ها و دغدغه پرسش
خوانند تا هم   در دنيا و آخرت؛ مومنان قرآن را ميمستقيم هدايت براي رسيدن به سعادت حقيقي
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تر بشناسد و هم بدانند كه براي رسيدن به هدف آفرينش خود، چه   جهان هستي را بهتر و دقيقوخود 
كارهايي را بايد انجام دهند و از چه كارهايي دوري كنند، يعني قرآن قرار است راهنماي عمل آنها 

بنابراين ابهام و ايهام در مطالب آن نه تنها . و اجتماعي باشدهاي مختلف زندگي فردي  در حوزه
: شود، بلكه باعث اختالف و تشتت آراء و در نتيجه ها مي فهمي ناخواستة بسياري از انسان موجب كج

  .شود و اين هر دو از مصاديق بارز نقض غرضند روشن شدن آتش تفرقه و جنگ و دعوا مي

تحريف شده و ) تورات و انجيل(اي آسماني پيشين ه  كتاببه اعتقاد مسلمانان. سوم
به عبارت ديگر، تورات و انجيل كنوني را ديگر . اند اصالت و اعتبار خود را از دست داده

ها  اگر سئوال شود كه شما به چه دليل محتواي اين كتاب. دانست» كتاب آسماني«توان  نمي
اند، پاسخ مسلمانان اين  ف شدهكنيد و معتقديد كه آنها تحري را وحي الهي محسوب نمي

... بسياري از مطالب اين دو كتاب با واقعيات و مسلمات علمي، عقلي، اخالقي و : است كه
شود و سخنان لغو و بيهوده و  گويي در آنها ديده مي سازگاري ندارد، موارد متعددي ازتناقض

دهند كه   عالئم نشان ميگاه دور از شأن خدا يا پيامبران حقيقي در آنها فراوان است و همين
اما . بسيار خوب، فرض كنيم همه اين ادعاها درست است. اند اين دو كتاب تحريف شده

گرانه را كنار گذاشته و با نگاه محققانه  سئوال مهم من اين است كه اگر نگاه مومنانه و توجيه
ها پيراسته  يب و نقصرسيم كه قرآن از اين ع و نقادانه به قرآن نظر كنيم، آيا به اين نتيجه مي

شود؟ آيا همه مطالب  اي در آن پيدا نمي آميز، لغو و بيهوده است و هيچ سخن باطل، تناقض
آن بدون استثناء مطابق وجدان و اخالق و فطرت پاك انساني و سازگار با واقعيات و 

 آيد، مي) هاي بعدي در بخش(مسلمات علمي و عقلي است؟ تأمل در نقدهايي كه پس از اين 
  .كند ما را به پاسخ اين پرسش نزديك مي

  زبان قرآن
 سورة 4آية . چرا قرآن به زبان عربي نازل شد؟ پاسخ اين سؤال در پنج آيه از قرآن آمده است    

  :دهد ابراهيم از قانوني كلي و عام در مورد ارسال رسل خبر مي
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م و معارف الهي بتواند احكا[و ما هيچ پيامبري را جز به زبان قومش نفرستاديم تا 
  … براي آنان بيان كند]را

 زبان فرستاد، زيرا در  توان پيامبري آلماني براي قومي عرب  بر طبق اين آيه و به حكم عقل، نمي   
آيات  .تواند با آنان ارتباط مؤثري برقرار كند فهمند و او نيز نمي اين صورت مردم سخنان او را نمي

  :د همين دليل عقلي آمده است سورة شعرا نيز در تأيي199 و 198
كرديم و او آن را بر ايشان  ها نازل مي زبان  را بر برخي از غير عرب]قرآن[و اگر آن 

  .آوردند خواند، به آن ايمان نمي مي

  :گيرد  سورة فصلت، همين مطلب با تعابيري ديگر مورد تأكيد قرار مي44 و باز در آية 
چرا آيات : گفتند كرديم، مي  نازل مي]ربيغير ع[و اگر ما قرآن را به زبان عجمي 

 ]براي امتي[ عجمي ]پيامبري: كتابي، و يا[آن به روشني بيان نشده است؟ آيا 
  …!عربي؟

 اگر قرآن ـ به عنوان مثال ـ به زبان چيني نازل شده بود، بر طبق اين آيه ـ و باز به حكم عقل و     
 و(چرا آيات آن به روشني «: راض كنند و بگويندزبان حق داشتند كه اعت وجدان بشري ـ مردم عرب

العاده دشوار  حال آيا مردم چين كه فهم زبان عربي براي آنها فوق» .بيان نشده است) قابل فهم براي ما
 عربي ]كتابي: يا[چرا آيات قرآن به روشني بيان نشده است؟ آيا پيامبري «: دارند بگويندناست، حق 

 ـ كه …ها و ها، فرانسوي ها، انگليسي ها، هندي اي ها، كره گر ژاپنيهمينطور ا» براي امتي چيني؟
دهند ـ مدعي شوند كه قرآن فقط براي هدايت اعراب  اكثريت مطلق جمعيت جهان را تشكيل مي

زيرا زبان عربي براي ما روشن و قابل فهم نيست و فرهنگ ما نيز با (نازل شده است نه براي ما 
توان به آنها داد؟ خصوصاً اگر مدعاي آنها با  چه پاسخي مي) له داردها فاص فرهنگ اعراب فرسنگ

  : سورة شوري تأييد شود7آية 
 مكه و ]مردم[ عربي به سوي تو وحي كرديم تا ]را به زبان[و بدين گونه قرآن 

 كه ترديدي در ]خلق[كساني را كه پيرامون آنند هشدار دهي و از روز گردآمدن 
  .…آن نيست بيم دهي
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فقط براي هدايت اعراب ) زبان بودن به دليل عرب(آية فوق در تأييد اين مطلب كه پيامبر اسالم      
مبعوث شده و قرآن نيز فقط براي راهنمايي و انذار قوم عرب نازل گرديده است، صراحتي انكار 

به دليل  و اگر اين آيه را همراه با آيات ديگري كه پيش از اين آورديم قرائت كنيم و 1ناشدني دارد
بردار نيست،  اي كه در آنها آمده است، توجه نماييم و فراموش نكنيم كه دليل عقلي تخصيص عقلي

تواند ديني جهاني باشد، زيرا  آنگاه شك نخواهيم كرد كه به حكم عقل و صريح آيات، اسالم نمي
از اينكه حتي بگذريم (مانيفيست آن به زباني است كه اكثريت مردم جهان قادر به فهم آن نيستند 

و اينجاست كه آية اول سورة ) اند ها فرقه تقسيم شده خود اعراب نيز در فهم قرآن درمانده و به ده
  :شود كند، بلكه در تناقضي آشكار با آيات ديگر ظاهر مي فرقان نه تنها خود مشكل عقلي پيدا مي

 اش نازل كرد تا  را بر بنده]قرآن[ است خدايي كه فرقان ]بزرگ[مبارك 
  .هشداردهندة جهانيان باشد

قرآن براي انذار و هدايت همة مردم جهان نازل شده و ، ) و بنا به ادعاي مسلمانان( طبق اين آيه     
ممكن است بگوييد كه مردم سراسر جهان . اين با توجه به مطالبي كه در پيش آمد، مورد قبول نيست

اين سخن پذيرش اما . ادر به فهم آيات قرآن شوندزبان عربي را بياموزند تا ق) بايد و مي(توانند  مي
  :زيرا.  نيستچندان آسان

 آموختن زبان عربي در حدي كه آدمي بتواند قرآن را بفهمد و معنا كند، براي بسياري از مردم .1 
توان  آيا مي. وقفه است العاده دشوار و مستلزم سالها تالش و كوشش مستمر و بي جهان كاري فوق
  ن را موظف به فراگيري زبان عربي كرد؟همه مردم جها

 براي فهم قرآن، آموختن زبان و ادبيات عرب به تنهايي كافي نيست، بلكه آشنايي وسيع و .2 
، حوادث تاريخي و )هزار و چهارصد سال پيش(عميق با فرهنگ مردم عربستان در زمان نزول قرآن 

توان از همة  آيا مي.  نيز الزم است…فسيري وها، قرائن حاليه و مقاليه، قواعد اصولي و ت نزول  شأن
هاي طوالني ازعمر خود را صرف تحقيق در اين امور و فراگيري  مردم جهان خواست تا سال

در اينجا پاي انتخاب دين و كشف فراموش نكنيد كه (مقدمات الزم براي فهم و تفسير قرآن كنند؟ 
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 ،تقليد از فهم ديگران، منع عقلي، شرعيپيروي و راه سعات در ميان است، و در چنين موقعيتي 
  ).داردو اخالقي وجداني 

اگر قرار بود آخرين كتاب آسماني به زباني خاص نازل شود و مردم كشورهاي ديگر مجبور  .3 
چرا خداوند آخرين پيامبر را از ميان مردم چين برنگزيد و آخرين كتاب به فراگيري آن زبان شوند، 
چين و كشورهاي (نازل نكرد تا معارف آن براي عدة بيشتري از مردم جهان آسماني را به زبان چيني 

ها كه جمعيتي بسيار كمتر دارند، مجبور به آموختن زبان  قابل فهم باشد و عرب) آسياي جنوب شرقي
 ممكن است بگوييد كه معارف قرآن فقط تر نبود؟ چيني شوند؟ آيا اين به حكمت و عدالت نزديك

هاي ديگر ظرفيت بيان آن حقايق و معارف را نداشته و   قابل بيان بوده و زباندر قالب زبان عربي
كداميك از حقايق يا . اما اين صرفاً يك ادعاي غيرقابل اثبات و بلكه واضح البطالن است. ندارند

قابل بيان نيست؟ حتي اگر فرض كنيم كه بعضي ... معارف قرآن به هيچ وجه با زبان چيني يا ژاپني يا 
باز ) مانند واژه اهللا(مفاهيمي كه مورد نظر خدا بوده فقط در زبان عربي معادل واژگاني داشته است از 

مگر در . وجود داشت) در موارد ضروري(زيرا امكان استفاده از اين لغات . آمد هم مشكلي پيش نمي
  همين قرآن كنوني كلمات خارجي و بيگانه بكار نرفته است؟

ها  براي هريك از امت) يعني در دوران پيامبر اسالم(در زمان واحد توانست  آيا خدا نمي .4 
هاي  هايي به زبان اي قرآن را  در كتاب پيامبري از ميان خودشان برگزيند و مضامين اصلي و ريشه

، تا مشكل )اي و فرعي را مطابق فرهنگ همان مردم بيان نمايد و مضامين حاشيه(مختلف نازل كند 
كنند، پيش نيايد؟ آيا خدا  هاي ديگر صحبت مي اي مردمي كه به زبانفهم كتاب آسماني بر

ها نازل  توانست براي مردم ژاپن، پيامبري از ميان خودشان برگزيند و كتابي آسماني به زبان ژاپني نمي
كند و همين كار را براي مردم چين، آمريكا، انگليس، هند، ايران، فرانسه، آلمان و كشورها و 

كند؟ آيا غير منطقي نيست كه خدا كتابي به زبان و فرهنگ عربي نازل كند و سپس هاي ديگر  ملت
شان با زبان و فرهنگ عرب   كه گاه فاصله_از مردم سراسر جهان با صدها زبان و فرهنگ ديگر 

 بخواهد كه به آن كتاب ايمان بياورند و محتواي آن را بفهمند و به آن _مصافتي ناپيمودني است 
  ر حالي كه حتي خود اعراب در فهم آن كتاب مشكل دارند؟عمل كنند، د
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  مسلمانان مدعي هستند كه.5

قرآن كالم الهي و معجزة جاودان اسالم است، اما فقط افرادي كه آشنايي وسيع و 
عميق با زبان و ادبيات عرب و اصول و قواعد فصاحت و بالغت و انواع فنون و 

  .برند  اعجاز آن ميصناعات ادبي در اين زبان دارند، پي به

و دعوت (ها  ها و يا هندي ها، چيني  اكنون فرض كنيد كه ما براي تبليغ اسالم و قرآن در ميان ژاپني   
: پرسند در مقابل چنين مدعايي آنها مي. كنيم كه قرآن معجزه است ادعا مي) آنها به آخرين دين الهي

خواهيد به اعجاز قرآن پي  اگر مي: بگوييمشويم به آنها  كجاي قرآن معجزه است؟ آنگاه مجبور مي
ببريد و متوجه شويد كه اين كتاب حقيقتاً از طرف خدا نازل شده است، بايد حداقل پنج تا ده سال از 
عمر خود را صرف آموختن زبان و ادبيات عرب كنيد و با انواع فنون و صناعات ادبي و قواعد 

تواند   خواندن متن قرآن بفهميد كه اين كتاب نمي آشنا شويد تا پس از آن با…اصولي و تفسيري و
ها از  از كجا معلوم كه ما پس از صرف سال: مخاطبان خواهند پرسيد! ساختة ذهن و زبان بشر باشد

وقت و عمر گرانبهاي خود و آموختن زبان و ادبيات عرب، با تأمل در قرآن به اين نتيجه برسيم كه 
وقفه را جهت  ام انگيزه و محرك، تالشي جدي و بياين كتاب، معجزة آسماني است؟ با كد

فراگيري مقدمات فهم قرآن شروع كنيم؟ چه تضميني وجود دارد كه با قبول اين پيشنهاد و اجراي 
ها از عمرمان بيهوده ضايع نخواهد شد؟ اين شك و ترديدها و  رسيم و سال آن به نتيجة مثبت مي

 در ميان خود اعراب، بسياري از دانشمندان علوم مختلف بينيم گيرد كه مي سؤاالت، از آنجا قوت مي
تنها قرآن را معجزه  وران برجسته وجود دارند كه نه سخن و اديبان و شاعران و نويسندگان و

 آيا .هاي ادبي و محتوايي در اين كتاب هستند دانند، بلكه معتقد به وجود انواع و اقسام ضعف نمي
  كرد؟... انصافي و نفهمي و  د و لجاج و بيتوان همه آنها را متهم به عنا مي
اي باشد كه   چطور ممكن است كه ديني براي همة مردم جهان نازل شود، اما معجزة آن به گونه.6

اكثريت قريب به اتفاق مردم جهان قادر به تصديق آن نباشند و در نتيجه پيروان آن براي تبليغ دين 
رمن دهند؟ چگونه ممكن است ديني جهاني باشد، اما ند كه به مخالفان وعدة سر خوخود، مجبور ش

تعاليم آن به زباني نازل شود كه براي بيشتر مردم جهان غير قابل فهم است؟ فراموش نكنيد كه ترجمة 
اي كه كامالً  زيرا اوالً ترجمة قرآن به گونه. تواند مشكلي را حل كند هاي ديگر نيز نمي قرآن به زبان
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پذير نيست و اين واقعيت، هم مورد قبول و   امكان،وفادار به متن باشدعيب و نقص و  دقيق و بي
ثانياً ترجمة قرآن حتي اگر . هاي علمي و زبان شناختي دارد اعتراف خود مسلمانان است و هم پشتوانه

به . برد دقيق و كامل باشد، بنا به ادعاي همة عالمان و مفسران قرآن، جنبة اعجازي آن را از بين مي
ديگر صرفنظر از اينكه متن اصلي و عربي قرآن واقعاً معجزه هست يا نيست، اين مسلم است عبارت 

بنابراين اگر قرآن را به عنوان . توانند حاكي از اعجاز آن باشند هاي قرآن به هيچ وجه نمي كه ترجمه
به اعجاز مثال به زبان تركي آذربايجاني ترجمه كنند، مردم آذربايجان با خواندن اين ترجمه هرگز 

برند و در ضمن بسياري از مطالب  قرآن ـ البته با اين فرض كه واقعاً اعجازي در كار باشد ـ پي نمي
 توجه كنيد .فهمند ها و نقائص غير قابل اجتناب در ترجمه ـ آنطور كه بايد نمي آن را ـ به دليل ضعف

پردازند و از محتواي اين كتاب  ها به نقد قرآن مي كه وقتي مخالفان قرآن با استناد به همين ترجمه
سئواالت و اشكاالت شما در اثر نا آشنايي با زبان و : گويند گيرند، مسلمانان در پاسخ مي اشكال مي

اگر با زبان عربي آشنا بوديد و مقدمات . ادبيات عرب و قواعد فهم و تفسير قرآن بوجود آمده است
، اين )هاي آن نه به ترجمه(كرديد  متن مراجعه ميدانستيد و به خود  الزم فهم و تفسير قرآن را مي

  !آمد سئواالت و اشكاالت برايتان بوجود نمي
آقاي .    اكنون ببينيم مشكل عربي بودن زبان قرآن در منابع علوم قرآني چگونه حل شده است

  :گويند ابتدا مي» 2نامه علوم قرآني  درس«حسين جوان آراسته در كتاب 
ها   آن هاي مختلف جز به زبان ران الهي به سوي اقوام و ملتارسال رسوالن و پيامب

زباني هر پيامبر با قوم خويش يك اصل كلي و فراگير   و اين هم صورت نگرفته
اين قاعده كلي در ارسال رسل الهي، در زمينه انزال كتب آسماني نيز ... بوده است 

وده است، چرا كه بنابراين عربي بودن قرآن امري طبيعي ب... جاري گشته است 
ص . (از ميان قومي مبعوث به رسالت گشت كه زبانشان عربي بود] اسالم[پيامبر 
49-50(  

  تا اينجا سخن ايشان به شرطي درست و منطقي است كه رسالت پيامبر و قرآن را مخصوص مردم 
  :گويند ولي ايشان ناگهان در ادامه سخن مي. زبان بدانند عرب
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منافاتي با رسالت ) ن زبان پيامبر اسالم و كتاب قرآنيعني عربي بود(اين امر 
هاست و هدايتگري  جهاني و دعوت همگاني او كه براي همه عصرها و نسل

  )50ص (است ندارد » هدي للناس«كتابش كه 

گونه قرآن عربي به سوي تو وحي  و بدين«: گويد  سوره شوري كه مي7   آنگاه براي توجيه آيه 
  :دهند چنين ادامه مي» كساني را كه پيرامون آنند هشدار دهيكرديم تا مردم مكه و 

هشدار به مردم مكه كه در سوره شوري آمده است تنها از اين جهت است كه 
پيامبر در مراحل اوليه حركت جهاني خود مأمور به هدايت بستگان، نزديكان و 

ر گردد، معقول نيست كه پيامبري به هدايت و ارشاد مأمو. مردم منطقه خويش است
  )50ص (اند، به آنان عرضه نمايد  آنگاه كتابي را كه مردم با زبان آن بيگانه

كه » قاعده كلي«و » اصل فراگير«طلبد و آن اينكه آيا آن     اما در اينجا يك پرسش مهم پاسخ مي
دچار زبان پيامبر و كتاب آسماني بايد با زبان قوم يكي باشد تا مردم در فهم تعاليم وحي «گويد  مي

فقط مخصوص اوايل دوران رسالت است و پس از اينكه بستگان و نزديكان و مردم » مشكل نشوند
هايي ديگر  منطقه زندگي پيامبر هدايت شدند و نوبت به هدايت مردم كشورها و مناطق ديگر با زبان

قول نيست مع«: رود؟ آيا اين مدعا كه شود و ضرورت همزباني از بين مي رسيد، قاعده كلي تعطيل مي
اند، به آنان  كه پيامبري به هدايت و ارشاد مأمور گردد و آنگاه كتابي را كه مردم با زبان آن بيگانه

  شود؟ هاي ديگر نمي ها است و شامل مردم اقوام ديگر با زبان زبان فقط مخصوص عرب» عرضه كند
  :د كه خواندني استآورن    آقاي آراسته جوان براي عربي بودن زبان قرآن توجيه ديگري هم مي

شناسان عقيده  در مورد عربي بودن قرآن به اين واقعيت نيز بايد توجه شود كه زبان
اي بسيار وسيع برخوردار است و از اين  دارند كه زبان عربي از دامنه و گستره

به عنوان مثال افعال در زبان عربي به . ها تفوق و برتري دارد جهت برساير زبان
ها مونث و مذكر دارند و افعال و  رده صيغه دارند؛ تمام اسمجاي شش صيغه، چها

فراواني مفردات و اشتقاق كلمات، . باشند ها هم مطابق آنها مي ضماير و صفت
ها متمايز  دستور زبان و فصاحت و بالغت آن نيز اين زبان را از ديگر زبان

  )50ص . (سازد مي

  :   در اين مورد دو نكته مهم قابل تأمل است
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اند با مقايسه دهها و صدها زبان در سراسر جهان و با در  شناسان و چگونه توانسته كدام زبان) الف   
...) ها و  هاي فعل و مونث و مذكر بودن اسم نه فقط تعداد صيغه(نظر گرفتن همه معيارهاي الزم 

اسان مسلمان و شن ها بدهند؟ نكند منظور ايشان زبان حكم به برتري و تفوق زبان عربي بر ساير زبان
  !مومني هستند كه فقط به زبان عربي و يا حداكثر يك يا دو زبان ديگر احاطه دارند؟

چه ربطي به ) حتي اگر مدعايي درست باشد(ها   برتر بودن زبان عربي نسبت به ساير زباناصوالً)    ب
) ها وئديها يا س مثل چيني(عرب  است كه مردم غيرن  اصلي ايپرسشمشكالت مطرح شده دارد؟ 

زباني پيامبر  زبان هدايت شوند؟ اصل ضرورت هم عرب) و يا كتابي(توانند توسط پيامبري  چگونه مي
  رود؟ با قومي كه قرار است هدايت شود، كجا مي) و كتاب آسماني(

ايشان ابتدا به آياتي از قرآن در مورد ! انگيز است    اما سومين توجيه آقاي آراسته جوان واقعا حيرت
  :اند كنند كه دو نمونه آنها به قرار ذيل  بودن زبان قرآن اشاره ميعربي

  ) سوره يوسف2آيه (ما آن را قرآن عربي نازل كرديم، باشد كه بينديشيد 
  ) سوره زخرف3ايه (ما آن را قرآن عربي قرار داديم، باشد كه بينديشيد 

  :گويند    آنگاه در ادامه مي
ن حقيقتند كه كسوت عربيت مستند به دو آيه سوره يوسف و زخرف گوياي اي

خداوند است و اوست كه معنا و محتواي قرآن را در پوشش لفظ عربي نازل 
  )51ص (فرموده است تا قابل تعقل و تأمل باشد 

شد، قابل تعقل و تأمل و  ل مييعني اگر قرآن به زبان فارسي يا انگليسي يا چيني ناز!    عجبا
كرد، مردم  اي مردم آلمان كتابي آسماني با زبان آلماني نازل مير نبود؟ آيا اگر خداوند برتدب

ها  زبان توانستند در مضامين آن تعقل كنند؟ اگر كتاب غيرعربي براي عرب آلمان نمي
ها غيرقابل  غيرقابل تعقل و تأمل ولذا غيرقابل فهم باشد، كتاب غيرآلماني هم براي آلماني

  !چرا تبعيض؟! خواهد بودفهم  قابل غير و تأمل ولذا نيز  تعقل

  هاي ضعيف در قرآن استدالل
داليل ) و يا توجيه بعضي احكام شرعي(قرآن در موارد متعددي براي اثبات مدعيات خود      

اندازد كه مگر ممكن است خدايي عالم و حكيم چنين  ضعيفي آورده است و همين مرا به شك مي
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به دو )  بحث تحدي قرآن و ادعاي عدم وجود تناقضدر(پيش از اين . هاي ضعيفي را بياورد استدالل
  :هاي ديگر اينك نمونه. نمونه اشاره كردم

آموزد و  بسياري از كافران و مشركان معتقد بودند كه محمد آيات قرآن را از افرادي ديگر مي. 1 
ه به زبان اي ديگر نيز به فردي ك اي نظرشان به سلمان فارسي بود و عده عده. كند براي مردم بيان مي
اي نيز قائل به ارتباط پنهاني او  و البته طبيعي بودكه عده(گفت، مشكوك شده بودند  عبري سخن مي

  :گويد  سوره نحل براي رفع اين شك و شبهه مي103آيه . )با افرادي ديگر بوده باشند
نه، [» آموزد جز اين نيست كه بشري به او مي«: گويند دانيم كه آنان مي و نيك مي

در [ غير عربي است  دهند، او ميرا به زبان كسي كه اين نسبت ] زيرا.  نيستچنين
  .به زبان عربي روشن است] قرآن[اين ]حالي كه

زيرا اوالً ممكن . تواند شك و شبهه مخالفان را رفع كند  دليلي كه در اين آيه آمده است، نمي   
سلط باشد و هيچ دليل محكم و اش فارسي است، به زبان عربي هم م است فردي كه زبان مادري

، به زبان عربي تسلط نداشت، موجود )زبان  آن فرد عبريو يا (قاطعي مبني بر اينكه سلمان فارسي
 مضامين خاصي را به زبان دست و  )يا فرد ديگري(توان فرض كرد كه سلمان فارسي  ثانياً مي. نيست

را با زبان فصيح و بليغ خود به مردم ابالغ كرد و آنگاه محمد آن مضامين  پا شكسته به محمد القا مي
 و مهمتر از همه اينكه ـ در اين آيه به اين نكته مهم توجه نشده است كه مشكل اصلي  اً ـلثثا. نمود مي
كنند  اي گمان مي به عبارت ديگر مشكل اصلي در اين است كه عده. »مصداق«است نه » مفهوم«در 

حال اگر در تشخيص  .آموزد نه از فرشته وحي د ديگري ميكه محمد اين آيات را از فرد يا افرا
دانند و يا  مصداق اشتباه كنند و به فرد يا افراد خاصي مظنون باشند، با اثبات اينكه آن افراد عربي نمي

توان مشكل را از  اي با پيامبر ندارند و پيامبر چيزي از آنها نياموخته است، نمي دانند، رابطه اگر مي
كه مورد نظرشان بوده است،  زيرا منكران خواهند گفت كه فرد ديگري به غير از آن. ريشه حل كرد

آموزد و چه بسا آن فرد، زبانش عربي باشد و از شعر و شاعري و  آيات قرآن را به محمد مي
اي از  عده: نمايد نگري قرآن در اينجا شگفت مي ساده.  چيزهايي بداند نيز…سخنوري و حكمت و

اي نازل  آموزد، و حال آيه اند كه سلمان فارسي آيات قرآن را به او مي ر گمان كردهمخالفان پيامب
تواند چنين آياتي را به پيامبر بياموزد، آن  شود كه اثبات كند گمان آنها باطل است و سلمان نمي مي
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ه ؟ به اين نكته هرگز توجه نشده است كه حتي اگر دليل آي!هم به اين دليل كه زبانش عربي نيست
 )و يا فالن فرد مورد نظر(كامالً درست و منطقي باشد ـ كه نيست ـ تنها نتيجه آن اين است كه سلمان 

اي ديگر از منكران و مخالفان پيامبر  اما گر عده. آيات قرآن را به پيامبر نياموخته است، همين و بس
ا دليلي كه در اين آيه آمده در همان زمان و يا در آينده، به فرد يا افراد ديگري مظنون شوند، آيا ب

توان شك و شبهه آنها را برطرف كرد؟ انتظار من از يك كتاب آسماني ـ كه بنا به فرض  است مي
خواهد با اقامه دليل و برهان از  بايد تا روز قيامت هدايتگر همه جهانيان باشد ـ اين است كه اگر مي

 و كلي استدالل بياورد تا سخنش براي همه اي ريشه اي عميق، گونه خود رفع اتهام و شبهه كند، به
آيا دليلي كه در آيه مورد بحث آمده، براي امروزيان هم . تأمل باشد جهانيان و تا ابد شنيدني و قابل

 تأمل است؟ شنيدني و قابل

   :آورد  سورة انبياء براي اثبات توحيد اينگونه دليل مي22  آية. 2
 اگر در زمين و آسمان، خداي ديگري غير :يعني» لو كان فيهما الهه اال اهللا لفسدتا«

بينيم نظم جهان  اما همين كه مي.[پاشيد از اهللا وجود داشت، نظام جهان از هم مي
  ] كند گيريم كه در زمين و آسمان فقط يك خدا حكومت مي  مي برقرار است، نتيجه

  :نيمك اما اين دليل نقاط ضعفي دارد كه در اينجا به چند مورد اشاره مي    
به . اي شرطي است كه درستي آن قطعي و مسلم نيست گزاره) متن آيه( مقدمة اول آن .1-2

فساد و از هم پاشيده شدن نظام «توان  منطقاً نمي» وجود خدايي ديگر غير از اهللا«عبارت ديگر از 
ه ممكن است دو خدا ـ كه بنا به فرض، هر دو داراي صفات كمال از جمل. را نتيجه گرفت» جهان

 هستند ـ با هم سازش و همكاري و هماهنگي داشته باشند و هر دو با هم …علم، حكمت، عدالت و
هيچ دليلي اقامه نشده است كه محال بودن . جهان را اداره كنند و همكاري آنها تا ابد نيز ادامه يابد

. ان دهدهمكاري ازلي و ابدي دو خدا براي فرمانروايي بر جهان و ادارة امور مخلوقات را نش
همكاري و همدلي دائمي، حتي بين دو انسان نيز ممكن است برقرار باشد و هرگز به اختالف و 

  1.درگيري نينجامد، چه رسد به خداياني كه بنا به فرض، موجوداتي كاملند
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اما آيا معناي آن اين است كه اگر دو يا چند . فرض كنيم گزارة شرطي مذكور درست باشد 2-2
شد؟ اين معنا  ريخت و همه چيز نابود مي نظام جهان از همان روز اول به هم ميخدا وجود داشت، 
هر چند (توان فرض كرد كه دو يا چند خدا، حداقل تا مدتي  راحتي مي زيرا به. مسلماً نادرست است

توانند با هم توافق، همكاري و هماهنگي داشته باشند و اگر قرار باشد كه نتيجة سلطنت و  مي) موقت
كشد  اي مدت زماني طول مي نروايي خدايان متعدد، به هم خوردن نظم جهان باشد، چنين نتيجهفرما

شايد آن زمان هنوز فرا «: اگر اين را بپذيريم، آنگاه بايد در برابر اين ادعاي خصم كه. تا حادث شود
مورد بحث به عبارت ديگر، مخالفان با قبول درستي گزارة شرطي . سكوت اختيار كنيم» نرسيده باشد

روزي  كنند و به همين دليل نيز توان فرض كرد كه چند خدا بر جهان فرمانروايي مي مي: دنگوي مي
در اين صورت .  اما آن زمان هنوز نرسيده است،شود نظام جهان درهم ريخته و همه چيز نابود مي

يعني (ها  هكشانبراي حل مشكل ابتدا بايد عمر دقيق ك. شود دليل قرآن با نقد سهمگيني مواجه مي
را با ادله و شواهد و قرائن محكم و ) فاصلة زماني بين نقطة پيدايش جهان مادي تا اين زمان

سپس نشان دهيم كه آستانة زماني تحمل خدايان متعدد براي همكاري . ناپذير علمي پيدا كنيم خدشه
به عبارت ديگر بايد . ت، كمتر از عمر كنوني جهان مادي اس)در ادارة امور جهان(و هماهنگي با هم 

كردند، تاكنون  نشان دهيم كه اگر چند خدا در ادارة جهان آفرينش با هم شراكت و همكاري مي
آيا معتقدان و . از هم پاشيدن نظم جهان رخ داده بود: ناهماهنگي و اختالف و درگيري، و در نتيجه

  توانند از عهدة اين كار برآيند؟ پيروان قرآن مي
دهد كه نظم كنوني جهان در حال از بين  ات و مشاهدات علمي دانشمندان نشان مي تحقيق.2ـ3    

نظمي سرانجام موجب نابودي همة كرات آسماني خواهد  رفتن است و حركت جهان به سوي بي
بنابراين در استدالل مورد بحث ـ كه به شكل قياس استثنايي اقامه شده است ـ راهي براي نفي . شد

به عبارت ديگر دليل . وانيم نفي مقدم و در نتيجه واحد بودن خدا را نتيجه بگيريمتالي نداريم تا بت
قرآن ـ با صرفنظر از اشكاالت گذشته ـ زماني منطقي است كه بتوانيم وجود نظمي ثابت در كل 

در حالي كه نه تنها اثبات وجود چنين نظمي ممكن نيست، بلكه شواهد و . جهان هستي را اثبات كنيم
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 )بنا به منطق خود قرآن(كند و اتفاقاً از بين رفتن تدريجي نظم كنوني  راواني آن را نقض ميقرائن ف
  !خدايي باشد؟ تواند تأييدي بر چند حداقل مي

اي از مدافعان قرآن  اما عده. َ   به داليلي كه در باال آمد، برهان توحيد مذكور در آيه قابل دفاع نيست
  :تقرير آنها چنين است.  از اين برهان ارائه دهندتري اند تا تقرير دقيق سعي كرده

 در  ]اما[.بي ترديد هر يك از موجودات عالم شخصيتي مستقل از ديگر موجودات دارد            
عين حال همه آنها با يكديگر مرتبطند، به طوري كه هيچ يك از آنها به تنهايي و جداي           

ل و ادامـه آن در آينـده   پس وجود اين عالم در گذشته و حا   . از ديگران قابل دوام نيست    
بـه عبـارت    . مـي باشـد   ) تك تك موجودات  (مشروط به نوعي هماهنگي بين اجزاي آن        

ديگر، گرچه هر يك از موجودات شخصيتي مستقل از ديگر موجودات دارد، ولي همـه       
آنها تحت نظام واحدي قـرار دارنـد و بـدون وحـدت نظـام از بـين مـي رود و در نتيجـه             

از طرفي خـدا در توحيـد اسـالمي ، يعنـي كـسي كـه                . ي شوند فاسد م ) عالم(موجودات  
مخلوق را ايجاد و تمام نيازمندي هايش را تأمين مي كند، زيرا توحيـد تنهـا در خالقيـت           

حال اگر فرض كنيم انسان را خدايي خلق        . نيست، بلكه توحيد در ربوبيت نيز الزم است       
 تامين نمايد، فرض نامعقولي بـوده       را خداي ديگري  .... كند و نياز او به آب، غذا، هوا و          

 و تمـام    ] را خلـق   [و اساساً خدا را فرض نكرده ايم ، چون خدا يعني كسي كـه موجـود                 
  .نيازمندي هاي آن را تامين كند

اگر فرض كنيم هر موجود و نظامي خداي مستقل داشته و ارتباطي بـا سـاير موجـودات                  
ون موجـودات بـه يكـديگر احتيـاج         نداشته  باشد، عالم فاسد شده و دوام نمي آورد، چـ           

پـس  . دارند و نمي توانند بدون رفع نياز هر يك به واسطه سـاير موجـودات بـاقي بماننـد         
همـه مـي تواننـد آن را درك كننـد،           . اين وحدت نظام كه در اين عالم حكم فرماسـت           

حاكي از آن است كه كسي كه اين جهان در اختيار اوست ، واحد است كـه همـه اينهـا        
  ....هم مربوط مي كند و اگر واحد نبود، عالم فاسد مي شدرا به 

اگـر چـه هـر پديـده اي بـراي           . نظام حاكم بر جهان، نظام همبستگي و تاثير و تأثر است          
خود نظام مستقلي دارد، ولي به روشني مي بينيم كه نظامي كلي تر بـر همـه آنهـا حـاكم           

يل شـده كـه هـر كـدام         حال اگر فرض كنيم كه اين عـالم از قـسمت هـايي تـشك              . است
خدايي دارد، الزمه اش عدم دوام عالم است، چون اگر نيازمندي هاي هر نظامي را نظام                
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 خلق بدسـت    ] در چنين فرض   [ديگري تأمين كند، خدايي در كار نخواهد بود، چرا كه           
يكي و تدبير به دست ديگري است، در حالي كه خـدا كـسي اسـت كـه خلـق، تـدبير و               

  1.اي موجود را به عهده داردرفع همه نيازمندي ه

  :اي از آن بدست دهم تر شدن ساختار اين استدالل مجبورم خالصه براي روشن
طـوري كـه     همه موجودات عالم هستي با يكديگر هماهنگ و مرتبطند و به هم نياز دارنـد، بـه                 .1

ات به عبارت ديگر همه موجود  . تنهايي و جداي از ديگران قابل دوام نيست         از آنها به   يك  هيچ
جهان تحت يك نظام واحد قرار دارند و بدون اين وحدت نظام قابـل دوام نيـستند و بـه زبـان                    

  .شوند قرآن فاسد مي
بنابراين وجود جهان در گذشته و حال، و به عبارتي ديگر دوام آوردن و فاسد نشدن آن نشان                   .2

 .از حفظ وحدت نظام آن دارد

خدا وجـود داشـته باشـد، همـاهنگي و ارتبـاط بـين              مدعاي آيه اين است كه اگر بيش از يك           . 3     
بينـي   رود، چـرا كـه مطـابق جهـان          از بـين مـي     "وحـدت نظـام جهـان     "موجودات، يا به عبارتي ديگر      

بنـابراين  . هـايش را تـأمين كنـد      توحيدي اسالم، خدا يعني كسي كه مخلوق را ايجاد و تمام نيازمندي           
را ...  يي خلـق كنـد و نيـاز او بـه آب، هـوا، غـذا  و                 فرض كنيم كه انسان را خـدا      ) به عنوان مثال  (اگر

 خالف تعريف يبه عبارت ديگر چنين فرض. ايم خدايي ديگر تامين نمايد، اساساً خدا را فرض نكرده    
  .از مفهوم خداست) قرآن(اسالم 

  .شود شده و مي نتيجه مقدمات فوق اين است كه همه جهان هستي توسط يك خدا اراده مي   
كـه مقدمـه اصـلي و سـنگ بنـاي ايـن        (1در مـورد مقدمـه   . قرير نيز خالي از اشكال نيست       اما اين ت  

همه موجـودات جهـان   "هايي همچون  اول اينكه گزاره: توان طرح كرد دو نكته را مي) استدالل است 
 به هيچ   "همه موجودات جهان تحت نظام واحدي قرار دارند       " و يا    "با هم مرتبطند و به هم نياز دارند       

هـا بـه عنـوان مقـدمات      بنابراين استفاده از اين گـزاره . اثبات نشده و اصوالً قابل اثبات هم نيستند     وجه  
يك برهان عقلي خالف قواعـد منطـق اسـت و همـين خطـاي منطقـي كـل سـاختار ايـن اسـتدالل را                    

هـايي مـنظم و مـستقل و     توان فرض كرد كه در جهان هستي مجموعه        كامالً مي . مخدوش كرده است  
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بـدون  "دوم اينكه گـزاره  . شوند  هم وجود دارند كه هركدام توسط يك خدا خلق و اداره مي           جدا از 
چرا كه آنچه   .  نيز نادرست است   "شوند آورند و فاسد مي    اين وحدت نظام، موجودات عالم دوام نمي      

ضامن حفظ و بقاي يك موجود است، رفع نيازهاي آن توسط موجود يا موجودات ديگر است و اين 
وجه مستلزم آن نيست كه همه موجودات جهان هـستي  تحـت يـك نظـام واحـد قـرار داشـته        به هيچ  

اي كـه قـرار      مهم اين است كه هر موجودي در هـر مجموعـه          . باشند و يا توسط يك خدا اداره شوند       
بنـابراين اگـر فـرض    . هايش توسط  آنها تأمين شـود  دارد، ارتباطش با اعضاي ديگر حفظ و نيازمندي       

ارتباط با يكديگر تـشكيل   هاي منظم و در عين حال جدا از هم و بي      هستي از مجموعه   كنيم كه جهان  
از آن حيث كه در (ها مخلوق خدايي جداگانه است، محذور عقلي  شده است، و هر كدام از آن نظام  

چـرا كـه   . شـود  آيـد و دوام و بقـاي موجـودات هـم تـضمين مـي         پيش نمـي  ) اين استدالل آمده است   
وعه فقط به اعضاي ديگر همان مجموعه نيازمنـد هـستند و كـل هـر مجموعـه نيـز                موجودات هر مجم  

 نيـز   2با توضيحاتي كـه آمـد، نادرسـتي مقدمـه شـماره             . شود توسط خدايي جداگانه خلق و اداره مي      
شـود كـه وجـود و دوام جهـان تـا زمـان حـال، منطقـاً              بـه عبـارت ديگـر معلـوم مـي         . شـود  آشكار مي 

  . نيست"الم از گذشته تاكنونوحدت نظام ع"دهنده  نشان
   اكنون فرض كنيم كه همه موجودات جهان هستي به هم نيازمند هستند و به عبارت ديگر همه عالم                 

 اگر بـيش از يـك خـدا وجـود داشـته باشـد،               3مطابق مقدمه شماره    . تحت يك نظام واحد قرار دارد     
آيـا ايـن    . رود  از بين مـي    " جهان وحدت نظام "هماهنگي و ارتباط بين موجودات، يا به عبارتي ديگر          

مقدمه درست است؟ به نظر من پاسخ منفي است، چرا كه وجود چند خدا با وحدت نظام جهان منطقاً 
توان فرض كرد كه نظام واحد جهان توسط چند خدا و با همكـاري و همـاهنگي           مي. ناسازگار نيست 

اگـر بـيش از     ": مال گفته شده است كه    در متن اين استدالل، براي رد اين احت       . شود همديگر اداره مي  
يك خدا وجود داشته باشد، هماهنگي و ارتباط بين موجودات يا به عبارتي ديگر وحدت نظام جهان                 

بيني توحيدي اسالم، خدا يعني كسي كه مخلوق را ايجاد و تمـام              رود، چرا كه مطابق جهان     از بين مي  
فرض كنيم كه انسان را خدايي خلق كنـد         ) وان مثال به عن (بنابراين اگر   . هايش را تأمين كند    نيازمندي

، بـه  "ايـم  را خدايي ديگر تأمين نمايد، اساساً خـدا را فـرض نكـرده   .... و نياز او به آب و هوا و غذا و          
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خلق به دسـت يكـي و تـدبير بـه دسـت ديگـري           "عبارت ديگر چنين احتمالي به معناي اين است كه          
  . خواند ز مفهوم خدا نميا) قرآن( و اين با تعريف اسالم "باشد
  :در اينجا دو نكته قابل طرح است     
خـواهيم    اثبات شده و اكنون مـي      "خالق داشتن جهان  "فرض بر اين است كه فعالً فقط         .١

بـه عبـارت ديگـر بـه لحـاظ      . اثبات كنيم كه جهان هستي فقط يك خالق دارد و نه چند خـالق    
جهـان  ) هـاي  يا خـالق  ( از اوصاف خالق     يك علمي و منطقي در جايگاهي هستيم كه هنوز هيچ        

 آن را اثبات كنيم و بعد از اين مرحله است كـه  "يكي بودن"خواهيم ابتدا  اثبات نشده و ما مي 
 سـخن   "توحيد اسالمي "توان از    در چنين جايگاهي چگونه مي    . رسد نوبت به صفات ديگر مي    

رار داريـم، فقـط و فقـط        گفت؟ چه دليلي وجود دارد كه ما در اين بحث و در جايگاهي كه ق              
كنـد؟ در جايگـاهي    بايد از خدايي سخن بگوييم كه هم موجود را خلق و هم آن را تدبير مـي        

توان فرض كرد كه خلـق موجـودات بـه           قرار داريم، مي  ) در اين بحث  (كه ما به لحاظ منطقي      
يش دست يك خدا و رفع نيازهاي آنها نيز توسط خدايي ديگر صورت بگيرد، مگر اينكه از پ                

 فقط و فقط يـك      "خدا"ناپذير اثبات شده باشد كه از مفهوم         و با داليل عقلي محكم و خدشه      
  . آمده است "توحيد اسالمي"توان داشت و آن هم همان است كه در  تصور مي

توان داشت و آن اينكـه   حتي اگر فرض كنيم كه از خدا فقط يك تعريف و تصوير مي  .٢
هايـشان را تـأمين      كنـد و هـم نيازمنـدي       خلـق مـي   خدا يعنـي كـسي كـه هـم موجـودات را             ": 
وحدت "توان يكي بودن اين خدا را اثبات كرد كه پيش از آن   ، تنها در صورتي مي     "نمايد مي

گفـتم،  ) 1در نقد مقدمه (طور كه پيش از اين   در حالي كه همان   .  اثبات شده باشد   "نظام جهان 
هـاي   توان فرض كـرد كـه مجموعـه    ين ميبنابرا. شدني است اين مدعا نه اثبات شده و نه اثبات     

هـاي متفـاوت توسـط     ارتباط  بـا هـم وجـود دارنـد و هركـدام از آن نظـام                منظم جداگانه و بي   
 .چنين فرضي با مفهوم خدا در توحيد اسالمي هم سازگار است . شوند خدايي خلق و تدبير مي

وجود جهان در گذشته    : مقدمهمطابق اين   .  يك نكته ديگر قابل ذكر است      2   در مورد مقدمه شماره     
بـه عبـارت ديگـر، اينكـه جهـان       .  دارد "وحدت نظام حـاكم بـر آن      "و حال نشان از حفظ و پايداري        

 قلمداد شده است و اين يعني ناديـده  "وحدت نظام حاكم بر آن"هستي هنوز نابود نشده، نشانه حفظ   
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اي كه بشر توانسته نسبت بـه      دهحداقل در آن محدو   (توضيح اينكه جهان    . گرفتن يك نكته بسيار مهم    
خورشـيد در حـال خـاموش شـدن اسـت و      . رو به فـساد و نـابودي اسـت       ) آن علم و آگاهي پيدا كند     

كشاند و حتـي منظومـه شمـسي را از           خاموشي خورشيد، حيات موجودات كره زمين را به نابودي مي         
. انـد   پاشـيده شـدن و نـابودي    هـا در حـال از هـم        ها و كهكشان   بسياري از سيارات، منظومه   . برد بين مي 

از كجـا   . رو به فـساد و نـابودي اسـت        ) ها نظام كهكشان (دهند كه جهان مادي      حداقل ظواهر نشان مي   
اي دور يا نزديك، همه جهان مادي متالشي نخواهد شد؟ بـه عبـارت ديگـر حتـي      معلوم كه در آينده   

بر آن است، حركت جهان     اگر فرض كنيم كه حفظ و پايداري جهان در گروي وحدت نظام حاكم              
اينكـه جهـان هـستي هنـوز      . دهد كه آن شرط برقـرار نبـوده و نيـست           به سوي فساد و نابودي نشان مي      

وجود دارد و به كلي نابود نشده است، منطقاً حاكي از اين نيست كه يك نظام واحـد و ثابـت بـر آن                       
ود دو يـا چنـد خـدا و بـه هـم      چرا كه به هر حال اگر قرار باشد جهان در اثر وج           . حاكم بوده و هست   

 كـه انـدازه آن بـه طـور دقيـق      _خوردن وحدت نظام رو به فساد و نابودي برود، اين امر مدت زماني          
حال از كجا معلوم كـه آن مـدت زمـان، كمتـر از عمـر كنـوني                  . كشد  طول مي  _قابل محاسبه نيست    

 بـين رفتـه بـود، جهـان     توان با قاطعيت گفت كه اگر وحـدت نظـام جهـان از            جهان است؟ چگونه مي   
توان احتمال داد كه زمان مورد نياز براي فساد كامل جهان هنوز به              تاكنون به كلي نابود شده بود؟ مي      

 بــاقي 2ســر نيامــده اســت و ايــن احتمــال كــامالً معقــول و منطقــي، ارزش و اعتبــاري بــراي مقدمــه   
  .گذارد نمي

همه "هايي مثل   گفتم كه گزاره1مه من در نقد مقد. طلبد    هنوز يك نكته ديگر تذكار مي
ممكن است .  نه اثبات شده و نه قابل اثباتند"موجودات جهان به هم نياز دارند و با هم مرتبطند

توان ادعا كرد كه همه موجودات جهان   مي"عليت"بگوييد با توسل به قانون عقلي و فلسفي 
ها و  اي از علت زنجيره  به هم پيوستهبا هم رابطه علي و معلولي دارند و روي هم رفته ) ممكنات(

اما توسل به قانون عليت نيز مشكلي . شود آورند كه به يك علت العلل ختم مي ها را بوجود مي معلول
كند، چرا كه اوالً خود اين قانون با هيچ دليل محكم و قاطعي اثبات نشده و فقط يك  را حل نمي

توان فرض كرد كه جهان هستي از   باشد، باز هم ميثانياً حتي اگر اين قانون صحيح. فرض است پيش
ارتباط با يكديگر تشكيل شده و اعضاي هر مجموعه با هم رابطه علي و  هاي مستقل و بي مجموعه
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ارتباط با  ها در هر مجموعه به طور جداگانه و بي ها و معلول معلولي دارند و زنجيره علت
توان براي هر مجموعه يك  اما اينكه آيا مي. رسد  مي"علت العلل"هاي ديگر به يك  مجموعه
شوند و به عبارت  العلل ختم مي ها به يك علت العلل جداگانه فرض كرد و يا اينكه همه مجموعه علت

العلل را  توان وجود چند علت العلل وجود دارد يا اينكه مي ديگر اينكه در جهان هستي فقط يك علت
رود و  كه در اين مقدمه سخن از يك نظم واحد جهاني مي ندارد، چرا 1فرض كرد، ربطي به مقدمه 

شود و اين مدعايي است كه حتي با توسل به  ارتباط با هم نفي مي هاي جداگانه و بي وجود مجموعه
ناگفته نگذارم كه با استفاده از قانون عليت و بعضي قواعد .  قابل اثبات نيست"عليت"قانون فلسفي 
. الوجود اقامه كرد توان داليلي محكم براي اثبات وحدت واجب مي) در فلسفه اسالمي( فلسفي ديگر

الوجود است   واجب"علت العلل"توان نشان داد كه  هاي فلسفي مي به عبارت ديگر با تجزيه و تحليل
العلل  انجامد و بدين ترتيب علت هاي عقلي و منطقي مي الوجود به تناقض و تصور دو يا چند واجب
اما در اينجا دو نكته . تواند متعدد باشد  نمي_الوجود است   كه همان واجب_موجودات جهان هستي 

نظر از صحت و  صرف(نكته اول اين است كه استدالل فلسفي مذكور : مهم را نبايد فراموش كنيم
دليل عقلي مستقلي است كه ربطي به استدالل مذكور در آيه ) استحكام و يا ضعف و نادرستي آن

همه سخن من در اينجا اين است كه استدالل آيه بر يكي بودن اهللا  نادرست و مورد بحث ندارد و 
دوم اينكه حتي اگر با داليل عقلي و . توان اقامه كرد ضعيف است، نه اينكه هيچ دليلي بر توحيد نمي

 را اثبات كرد، بايد به اين "واجب الوجود" و يا "علت العلل"فلسفي مستقل بتوان وجود و وحدت 
العلل مساوي است با همان  الوجود يا علت معادله واجب": ساز پاسخ گفت كه هم و سرنوشتسئوال م

 و ادعاي " اهللا يكي است" ادعاي قرآن اين است كه "شود؟ اهللا كه در قرآن آمده، از كجا اثبات مي
 "ودالوج العلل يا واجب علت"اما آيا . "الوجود يكي است العلل و يا واجب علت"فلسفه اين است كه 

هاي عقلي و فلسفي محكم   عظيم و مهيب است كه پاسخي با پشتوانهي است؟ اين، پرسش"اهللا"همان 
  .طلبد مي
اي از مفـسرانِ قـرآن مفـاد برهـانِ     اي اشاره كنم و آن اينكه عده در آخر اين بحث بد نيست به نكته          

و مـن آن را  (آيـد  ي كه در ذيل مي   اين تفسير به دليل   . دانندمذكور در آيه را منطبق بر برهان تمانع مي        
  :با مضمون آيه سازگار نيست) پذيرممي
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كند، در حالي  طبق اين تفسير اگر دو خدا وجود داشته باشد، عالم تحقق پيدا نمي
شود و آشكار ي شريفه اگر دو خدا وجود داشته باشد، عالم فاسد ميكه طبق آيه
فاسد شدن در جايي . آن است» فاسد شدنِ«عالم غير از » موجود شدنِ«است كه 

  . است كه چيزي موجود باشد و بعد فاسد شود، نه اينكه اساساً موجود نشود
بودند، اصالً ي برهان تمانع اين است كه اگر خدايان متعدد ميخالصه اينكه نتيجه
شد، در صورتي كه آيه كريمه فساد عالم را آمد، نه اينكه فاسد ميعالم بوجود نمي

مفاد برهاني ... توان گفت كه پس مي. ند كه بعد از بوجود آمدن استكمطرح مي
  1كند، غير از برهان تمانع استكه آيه بيان مي

ي غيـر از برهـانِ   دهد كه برهانِ مـذكور در آيـه چيـز   مطلبي كه آمد كامالً صحيح است و نشان مي         
آيـد و آن   مـورد بحـث پـيش مـي         جديد براي آيـه    اما در اينجا مشكلي   .  اسالمي است  تمانع در فلسفه  

توضيح اينكه همانطور كه در مطلبِ فوق آمـده         . افتداينكه مضمون آن با قواعد فلسفي در تناقض مي        
محـال نيـست، در حـالي كـه         » موجود شدن جهانِ واحـد از دو علـت تامـه          «است، مطابقِ مضمون آيه     

ا با تناقضي مواجه هستيم كه براي در اينج. مطابق قواعد فلسفي و برهان تمانع چنين چيزي محال است
توان براي نجـات آيـه،   ا ميحال آي. اي جز پذيرش يك طرف و رد طرف ديگر نداريم  حل آن چاره  

  را قرباني كرد؟ چگونه؟» آيداز دو علت تامه يك معلولِ واحد بوجود نمي« فلسفيِ قاعده

 كردن مردگان اينچنين دليل  سوره انسان براي اثبات قدرت خدا در زنده40 تا 37آيات . 3   
  :آورد مي

شود نبود؟ سپس بصورت خون  اي از مني كه در رحم ريخته مي  نطفه )انسان(آيا او 
بسته درآمد و خداوند او را آفريد و موزون ساخت؛ و از او دو زوج مرد و زن 

  زنده كند؟] در روز قيامت، دوباره[آفريد؛ آيا چنين كسي قادر نيست كه مردگان را 

  :خوانيم  سوره حج نيز چنين مي5در آيه  
و [هستيد ] و ترديد[روز رستاخيز در شك ] زنده شدن مردگان در[اي مردم، اگر از 

ما شما را از خاك ] بدانيد كه[پس ] آيد كنيد چنين امري از عهده ما برنمي فكر مي
  …ايم آفريده... و سپس از نطفه و
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توانايي خود بر زنده كردن مجدد مردگان در قيامت را  در اين آيات، خداي محمد براي اينكه    
كند و بعد با طرح يك سؤال در قالب  اثبات كند، مراحل مختلف خلقت انسان را به او يادآوري مي

زيرا اگر زنده شدن . اما اين كافي نيست. گذارد گيري را به عهده مخاطب مي استفهام انكاري، نتيجه
آيد و  يم، آنگاه ديگر خداي قادر مطلق هم از عهده اين كار برنميمجدد مردگان را محال عقلي بدان

تواند مردگان را زنده كند، آنگاه  اگر محال ندانيم و معتقد باشيم كه خدا قادر مطلق نيست و نمي
زيرا اينكه خدا آدمي را طي . اي ديگر بينديشيم براي اثبات قدرت خدا بر چنين كاري بايد چاره

شدنش در زير   دهد كه پس از مردن انسان و پوسيده  است، منطقاً نتيجه نميمراحل مختلف آفريده
تواند از همان ذرات تجزيه شده، همان انسان اولي با همان خصوصيات  خروارها خاك، دوباره مي

توجه كنيد كه خلقت اوليه انسان . جسمي، روحي و رواني را خلق كند و همان خاطرات را برگرداند
اند و زمين تا آسمان با هم   دو امر كامالً جداگانه،او پس از پوسيده شدن در خاكبا خلقت دوباره 

گويم دليلي  مي. ها را دوباره زنده كند گويم خدا قادر نيست انسان  من نمي،اشتباه نشود. فرق دارند
كه در آيات مورد بحث براي اثبات توانايي خدا بر زنده كردن مجدد مردگان آمده است، با قواعد 

براي اثبات امكان معاد، ابتدا بايد ثابت كنيم كه زنده شدن مردگان ـ خصوصاً پس . خواند منطق نمي
و در اين  (از پوسيده شدن در زير خاك و متالشي شدن اجزا و ذرات بدن ـ امري محال نيست

و بعد قدرت مطلق ) مرحله، شبهه آكل و ماكول ابن كمونه بايد به نحوي محكم و دقيق حل شود
 كسي كه خدا را قادر مطلق.  را با داليل عقلي محكم اثبات كنيم)در انجام همة امور ممكن (داخ

نداند و يا معتقد به محال بودن احياي مجدد مردگان باشد، با يادآوري او نسبت به اين نكته كه خدا 
اد را برايش توان وجوب يا امكان مع شود، آفريده است، نمي اي كه در رحم ريخته مي او را از نطفه
  x قادر به انجام فعل  A از يك سنخ نباشند، با اثبات اينكه فاعلy و  xزيرا اگر دو فعل. ثابت كرد

ا قبول اين مطلب ببه عنوان مثال .  هم هستyشود كه همين فاعل، قادر به انجام فعل  است، اثبات نمي
اين كامپيوتر را در كوره شود كه اگر   را ساخته است، ثابت نمييكه فالن مهندس، كامپيوتر

تواند از ذرات باقيمانده كامپيوتر دوباره همان   ميهم اوبسوزانيم و فقط خاكسترش باقي بماند، 
 بايد بگوييم مادام كه پاي قدرت مطلقه در ،تر باشيم البته اگر بخواهيم دقيق . بسازد راكامپيوتر قبلي
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بر انجام هيچ فعل ديگري را ـ حتي اگر هم سنخ با ميان نباشد، قدرت بر انجام هيچ فعلي منطقاً قدرت 
  .كند فعل اول باشد ـ اثبات نمي

 با توضيحاتي كه آمد، دليل دومي كه در بسياري از آيات قرآن براي اثبات قدرت خدا بر زنده    
در سراسر قرآن دهها بار گفته شده . گيرد  مورد خدشه قرار مي كردن مجدد مردگان آمده است،

كند، تا خواننده   را با بارش باران دوباره زنده و بارور مي و مردهداوند زمين خشكيدهاست كه خ
 در حالي كه 1. دوباره زنده كند نيزتواند در روز قيامت، مردگان را نتيجه بگيرد كه همين خداوند مي

هان و اگر در خاك بذر گيا. اوالً روييدن درختان و گياهان از زمين، مصداق زنده شدن مرده نيست
) به عالوه شرايط ديگر مانند مناسب بودن نوع خاك(درختان وجود داشته باشد، بارش باران 

ها سال بارش  تواند موجب رويش بذر شود و اگر بذري در خاك وجود نداشته باشد، ميليون مي
به عبارت ديگر خاكي كه گياه و درخت . تواند موجب رويش گياهان و درختان شود باران هم نمي

 معقولي  حقيقي و آن نروييده است، خاك مرده نيست ـ و اصالً مرده بودن خاك چه معنايدر
هاي درون آن در اثر بارش باران و فراهم آمدن شرايط ديگر  تواند داشته باشد؟ ـ و زماني كه دانه مي

ت خاك، همان خاك است ـ بدون اينكه ماهي. نشده است زند، به معناي واقعي كلمه زنده جوانه مي
توان گفت كه  آري مجازاً مي. اند آن تغيير كرده باشد ـ و فقط گياهان و درختاني در آن روييده

ثانياً فرض . اي است ناپيمودني از مجاز تا حقيقت فاصله اما. خاك، مرده بود و حاال زنده شده است
ه زنده شدن كند ك  اثبات مي آيا اين .كنيم در اينجا بارش باران موجب زنده شدن خاك شده است

مردگان در قيامت، امري است ممكن؟ و ثالثاً آيا اگر ممكن بودن معاد ثابت شد، قدرت خدا بر زنده 
  .دهنده قدرت او بر معاد هم هست؟ به هيچ وجه كردن زمين مرده، نشان

ون اند و چرا ما آدميان بايد به آنها ملتزم باشيم؟ اين سؤال تاكن هاي اخالقي از كجا آمده ارزش. 4  
تواند پشتوانة اخالق قرار گيرد،  پردازي در مورد آنچه مي پاسخي نهايي و قطعي نيافته است و نظريه

داري، تواضع، مهرباني، احترام به حق و  اما به هر حال ارزش ذاتي صداقت، امانت. همچنان ادامه دارد
 خيانت، تكبر، كس در بد بودن دروغ،  غيرقابل انكار است و هيچ…خلقي و حقوق ديگران، خوش

بنا به داليل فلسفي و معرفت شناختي، هرگونه تالش براي اثبات عقلي . كند  شك نمي…خشونت و
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لذا مربيان و معلمان اخالق نيز بايد به ارزش ذاتي . حسن و قبح افعال محكوم به شكست خواهد بود
در زندگي دنيايي و آخرتي اين امور و رابطة آنها با فطرت و كرامت ذاتي انسان و تأثيرات مثبت آنها 

هاي  در اينجا به سه مورد از نهي. كند اكنون ببينيم قرآن در اين مورد چگونه عمل مي. او تأكيد كنند
  :كنيم قرآني اشاره مي

  :كند  حجرات، مؤمنان را از تمسخر ديگران نهي مي  سورة11آية  1-4
روه ديگر را مسخره نبايد گروهي از مردان شما گ! ايد ي كساني كه ايمان آوردها

 بهتر باشند؟ و نه زناني، زنان ديگر را، شايد آنان بهتر ]شما[كنند، شايد آنها از اينها 
  …از اينان باشند

؟ اما آيا ! طبق اين آيه، ما به اين دليل نبايد كسي را مسخره كنيم كه ممكن است او از ما بهتر باشد    
تواند  ونده بهتر از مسخره كننده باشد ـ ميصرف وجود يك احتمال ـ كه ممكن است مسخره ش

اي محكم براي احترام به شخصيت ديگران و اجتناب از تمسخر آنها باشد؟ آيا اگر معلوم  پشتوانه
به جاي . توان او را مسخره كرد؟ پاسخ مسلماً منفي است شود كه فردي از ما بهتر نيست، آنگاه مي

ت كه احترام به شخصيت و كرامت ذاتي آدميان و ها آموخ اين توجيهات ضعيف، بايد به انسان
هاست كه انسان را از حيوان  رعايت حق و حقوق مردم، مقتضاي انسانيت انسان است و همين ارزش

ها بايد بياموزند كه تمسخر ديگران اوالً نوعي ظلم است و ثانياً دون شأن  انسان. كند جدا مي
اگر آدمي چنين بينديشد و اينگونه . است)  با ايمان:و اضافه كنيد(هاي باشخصيت و باوقار  انسان

كند كه كسي از او بهتر هست يا نيست؛ چنين كسي هرگز  تربيت شود، ديگر براي او فرقي نمي
  .كند ديگران را تمسخر نمي

  :ناسزا نگويند) و يا خدايان آنها( سورة انعام از مؤمنان خواسته است كه به مشركان 108آية  .2-4
 از ]نيز[ مبادا آنها ]تا[خوانند دشنام ندهيد،   كساني كه غير خدا را مي]معبود[به 

  …روي جهل، خدا را دشنام دهند

به اين دليل ممنوع است كه ممكن است ) و يا خدايان آنها(طبق اين آيه، دشنام دادن به مشركان      
ه مشركان و يا هر كس كه با گفت كه ب ؟ اما اگر قرآن مي!دشنام دهند) و يا مؤمنان(آنها نيز به خدا 

هاي خوب و با شخصيت ناسازگار  او دشمني داريد، دشنام ندهيد، زيرا اين عمل اوالً با منش انسان
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اي كه قرآن براي نهي   فلسفه. نمود تر مي شود، شايد كمي معقول است و ثانياً نوعي ظلم محسوب مي
به ناموس ديگران تجاوز نكنيد، :  بگوييماز دشنام دادن به ديگران مطرح كرده، مانند اين است كه

حقوق ديگران را پايمال نكنيد چون ممكن ! چون ممكن است آنها نيز به ناموس شما تجاوز كنند
 اشتباه نشود، آيه مورد بحث به هيچ وجه مصداق قاعده !است ديگران نيز حقوق شما را پايمال كنند

دي، بر ديگران نيز بپسند، و هرچه را بر خود پسن هرچه را بر خود مي: گويد  اخالق كه ميطاليي
مطابق اين اصل، ما بايد ديگران را مانند خود دوست . پسندي، بر ديگران نيز مپسند، نيست نمي

به عبارت . اي رفتار كنيم كه دوست داريم ديگران نيز با ما همانگونه رفتار كنند بداريم و با آنها بگونه
پرستي را كنار  الق اين است كه ما بايد تكبر و خودخواهي و خودديگر، مبناي اين قاعده طاليي اخ
در چنين حالتي، ما هرگز به كسي توهين . اي از ديگران ندانيم بافته بگذاريم و خود را تافته جدا

اما آيه . پاسخ توهين ما را بدهد) خواهد ويا نمي(تواند  كنيم حتي اگر بدانيم كه او در عمل نمي نمي
 به آنها ناسزا نگوييد تا مبادا آنها نيز به شما يا خدايتان ناسزا گويند، و فرق بين اين دو :گويد قرآن مي

  .   آشكار است
  : كند نهي مي) و تكبر و خودپسندي( سورة اسراء از راه رفتن بر روي زمين با نخوت 37 آية .3-4

بشكافي تواني زمين را   زمين به نخوت گام برمدار، چرا كه هرگز نمي]روي[و در 
  .ها برسي تواني به كوه و در بلندي نمي

از نظر قرآن، من نبايد با غرور و خودخواهي و خودپسندي بر روي زمين گام بردارم، چون     
يعني من در برابر طبيعت ضعيفم، پس نبايد به ! توانم زمين را بشكافم و قدم به بلندي كوه نيست نمي

» هست«از » بايد«اوالً . آشكار است) براي نهي از تكبر (اي سستي چنين پشتوانه! خود مغرور شوم
خيزد، ثانياً من شايد نتوانم با دستانم زمين را بشكافم، اما با اتكا به نيروي عقل و علم و دانش  برنمي

توانم بر بسياري  مي. كند شكافد، بلكه آن را دود مي توانم بمبي بسازم كه نه تنها زمين را مي خود مي
توانم هزاران كار انجام دهم كه شكافتن  مي. سازد، غلبه كنم  كه طبيعت براي من مياز مشكالتي

ها را به  ام آسمان رسد، اما بلندي انديشه بلندي قد من به كوه نمي. زمين در برابر آنها هيچ است
توان گفت كه ضعف جسماني و   حال آيا با اين اوصاف باز هم مي…تسخيرم درآورده است و

اي محكم و منطقي براي تواضع و فروتني و دوري از تكبر و  تواند انگيزه  من ميكوتاهي قد
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خودخواهي شود؟ چرا به جاي اين توجيهات ضعيف، از قبح ذاتي تكبر و حسن ذاتي تواضع سخن 
 و تواضع موجب گسترش ،ها ها و دشمني نگوييم؟ چرا نگوييم كه تكبر و خودخواهي منشأ كينه

  شود؟ حيطي شاد و صميمي براي زندگي آدميان ميصلح و صفا و ايجاد م
پادشاه، خود را خدا . آورد  سوره بقره، مناظره بين ابراهيم و پادشاه وقت را مي258 آيه.    5 
  :خواست به او ثابت كند كه خداي حقيقي كسي ديگر است نه او دانست و ابراهيم مي مي

ي كه با ابراهيم درباره نديد آيا آن كس را كه خدا به او پادشاهي داده بود
كند و  پروردگار من زنده مي: كرد؟ آنگاه كه ابراهيم گفت پروردگارش محاجه مي

] ي من[خدا : ابراهيم گفت. ميرانم كنم و مي من نيز زنده مي: پادشاه گفت. ميراند مي
. آن را از مغرب برآور] گويي اگر راست مي[آورد، تو  خورشيد را از مشرق برمي

  …يران شدآن كافر ح

وقتي پادشاه در پاسخ به اين . كنند ضعيف عمل مي) ابراهيم و پادشاه(در اين مناظره هر دو طرف     
كنم و  من هم زنده مي«: شود كه مدعي مي» ميراند كند و مي خداي من زنده مي«: سخن ابراهيم كه

در اين صورت !  را زنده كنگويي فالن مرده اگر راست مي: تواند به او بگويد ، ابراهيم مي»ميرانم مي
تواند  شود كه پادشاه هم مي ولي گويي ابراهيم واقعاً باورش مي. شود مي! پادشاه زودتر مبهوت؟

خداي من خورشيد را از مشرق : گويد رود و مي ها را زنده كند و براي همين به مرحله بعد مي مرده
ض كنيم پادشاه در پاسخ به ابراهيم فر. گويي آن را از مغرب برآور آورد، تو اگر راست مي برمي

تو : گفت آورم، و بعد به ابراهيم مي اين من هستم كه خورشيد را از مشرق برمي: شد كه مدعي مي
در اين صورت ابراهيم چه . گويي به خدايت بگو كه آن را از مغرب برآورد اگر راست مي

ميراند، پادشاه  كند و مي من زنده ميخداي : گويد توانست بگويد؟ در همان ابتدا وقتي ابراهيم مي مي
كني كه مرگ آدميان به دست  گويي و چگونه ثابت مي تو از كدام خدا سخن مي: تواند بگويد مي

بينيم،  تواند مرده را زنده كند؟ آنچه ما مي كني كه خداي تو مي خداي توست و چگونه ثابت مي
ايم و اگر  اما زنده شدن مرده را نديده. تمردن آدميان ـ آن هم در اثر عوامل طبيعي و حوادث ـ اس

 اراده خداي تو موجب زنده شدن او گرديده است يا عوامل طبيعي  آياشود كه هم ببينيم معلوم نمي
آورد، پادشاه  خداي من خورشيد را از مشرق برمي: گويد همينطور وقتي ابراهيم مي. ناشناخته
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شود كه ما گمان   زمين به دور خورشيد باعث مياوالً خورشيد ثابت است و حركت: تواند بگويد مي
 كه اصالً وجود  ثانياً از كجا معلوم اراده خداي تو ـ. آيد كنيم خورشيد هر روز صبح از مشرق باال مي

 عامل اين پديده است؟ ثالثاً اگر ما براي كسب اطمينان و يقين قلبي  و عدمش براي ما مسلم نيست ـ
 ،د، خورشيد را از مغرب برآورشيكبار و به انگيزه اثبات خدايي خوداز خداي تو بخواهيم كه براي 

 چرا من براي اثبات خدايي خودم بايد چنين كاري دهد؟  به اين درخواست ما پاسخ مثبت ميآيا
 به اش برايم ثابت شود؟ بكنم، ولي حق نداشته باشم كه از خداي تو چنين در خواستي كنم تا خدايي

هاي هيوم،  معيارهاي منطقي و فلسفي عصر حاضر و در نظر كسي كه با انديشههر حال اين مناظره با 
  . آشناست، ارزش علمي چنداني ندارد…كانت، راسل، ويتگنشتاين و

  
كنيـد، موضـوع را    كند كه وقتي معامله بـه قـرض و نـسيه مـي       سوره بقره ابتدا توصيه مي     282  آيه    .6 

  : افزايد دو طرف بماند، سپس ميمكتوب كنيد تا به عنوان سندي معتبر درنزد 
و دو مرد را به عنوان شاهد بگيرد، و اگر دو مرد نبود، يك مرد و دو زن را به گواه گيريـد       

  ... ديگري به او يادآوري كند) يا به اشتباه افتاد(تا اگر يكي از آن دو زن فراموش كرد 

آميز   و اين حكم مسلماً تبعيض   در اين آيه شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد قلمداد شده است
. كند، استدالل آيه در توجيه اين حكم است اما آنچه به بحث ما ربط پيدا مي. و بلكه تحقيرآميز است

  : آن استدالل، مطابق نص صريح آيه چنين است
از آنجا كه ممكن است زن موضوع را فراموش كند و يا به هر دليل و علتـي دچـار اشـتباه                      

 كه فقط يك مرد بـراي شـهادت وجـود داشـت، بـراي جبـران ايـن                   شود، پس در صورتي   
كمبود، دو زن را به شهادت بگيريد تا اگر يكي از آن دو زن دچار فراموشي يا اشتباه شد،                   

  . ديگري او را از فراموشي و اشتباه درآورد

 مردها  مگر فراموشي و اشتباه فقط مخصوص زنان است و        .    استدالل آيه آشكارا غيرقابل دفاع است     
ــصون ــذكور در     از آن مــ ــم مــ ــاع از حكــ ــازي در دفــ ــي ايــ ــد علــ ــيد محمــ ــاي ســ ــد؟ آقــ   انــ

  : شوند آيه و توجيه آن سه نكته را متذكر مي
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چون زنان در جريان معامالت نبوده و نيستند و از مسائل اقتصادي و تجارت كمتـر              -1
  . اطالع دارند، زمينه فراموشي و سوء استفاده از آنان بيشتر است

نــان بــه مــسائل خانــه و اداره امــور فرزنــدان چــه بــسا موجــب فراموشــي  اشــتغال ز -2
 . گردد مي

چون جنبه عاطفي زن قوي است، چه بسا ممكن است در شهادت بـه سـوي كـسي                 -3
  1تمايل پيدا كند كه با او مربوط است، مانند پدر، برادر، همسر و فرزند

()   
  : چرا كه. ي استدالل آيه بگذارندتوانند سرپوشي بر ضعف منطق    اما اين توجيهات نيز نمي

  :توان به دو دسته تقسيم كرد را از يك لحاظ مي) به معناي عام(معامالت . 1  
  )گيرد كه به طور معمول و متعارف بين مردم كوچه و بازار انجام مي( معامالت ساده )الف 

  ) هاي فني و تخصصي دارند كه جنبه( معامالت پيچيده ) ب
باشد، بايد گفت شهادت در چنين معـامالتي نيـاز بـه    ) الف(ظر آيه است، نوع اول    اگر آنچه مورد ن   

اطالعات و تخصص در امور اقتصادي و تجاري ندارد و بنابراين حتي اگر فـرض كنـيم كـه زنـان بـه            
طور كلي در امور مربوط به معامالت و مـسائل اقتـصادي و تجـاري وارد نيـستند، ايـن واقعيـت هـيچ                    

تـوان در ايـن       كند و نمي     و اعتبار شهادت آنها در معامالت ساده و ابتدايي وارد نمي           اي به ارزش    لطمه
  . موارد بين شهادت مرد و زن تفاوت قايل شد

باشد، بايد گفت اوالً در يك معامله پيچيده مالك براي          ) ب(   اما اگر منظور آيه نوع دوم معامالت        
معامله است نه زن يا مرد بودن او، و كـسي         شاهد گرفتن، وارديت و تخصص شاهد در موضوع مورد          

رود كـه در ايـن    اي شاهدي دست و پا كند، به سراغ افـرادي مـي        خواهد براي چنين معامله     هم كه مي  
توان از پيش گفت كه هيچ زني در هـيچ مـوردي    نمي. امور آشنايي دارند خواه زن باشند و خواه مرد  
ت و هر مردي در هر معامله و تجارتي وارديـت دارد  از معامالت و مسائل اقتصادي وتجاري وارد نيس    

شود كه دانش و تخـصص و   و هر دو نفر مرد و زني را كه با هم مقايسه كنيم، بدون استنثناء معلوم مي 
تجربه مرد در اين امور از زن بيشتر است، ثانياً اگر اين توجيه درست باشد، بايد گفت در مسائلي هـم      

                                                           
روش vرqن «�$ا*!�  � ���-�  ,�� @Jوه� vرqن، ا*�HZرات  $��Zن آ�Zب، ��پ اول، ص ؛ )'�& ��. ١
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آيـا  . ي از زنان دارند، شهادت دو مرد بايـد معـادل يـك زن باشـد    كه مردان آگاهي و تخصص كمتر  
پذيرند؟ ثالثاً وقتي بحـث از تخـصص و آشـنايي در امـور تجـاري و اقتـصادي                     آقاي ايازي اين را مي    

 چـه مـشكلي را حـل    _ كه بنـا بـه فـرض در ايـن امـور وارد نيـستند               _مطرح باشد، دو نفر بودن زنان       
ها و محاسبات علمـي، تخـصص و آشـنايي زنـان در ايـن                 گيري  اندازهكند؟ آيا مطابق تحقيقات و        مي

  امور نصف مردان است؟ 
اگر اشتغال زنان به مسائل خانه و اداره امور فرزندان ممكـن اسـت موجـب فراموشـي آنهـا شـود،                      . 2

ناشـي از مـسئوليت اداره   (اشتغال مردان در بيرون از خانه و درگيري آنها با مشكالت فراوان و متنـوع   
در اين مورد چه فرقـي بـين   . تواند باعث فراموشي آنها در موضوع مورد شهادت شود     نيز مي ) زندگي

  ! زن و مرد وجود دارد؟ اتفاقا در اينجا زمينه فراموشي در مردان بيشتر از زنان است
ولـي مگـر   ). وجـه كليـت نـدارد    فرضي كه البته به هيچ   (تر از مرد است       فرض كنيم عاطفه زن قوي    . 3

  گذارد؟  احساس و عاطفه است كه بر روي قضاوت يا شهادت انسان تاثير ميفقط 
شـماري اسـت كـه     معلول و برآيند تاثير عوامـل بـي  ) و از جمله شهادت دادن او   (اعمال و رفتار انسان     

زنـان بيـشتر از مـردان تحـت         ) عوامـل (آيا در همه آن موارد      . احساس و عاطفه فقط يكي از آنهاست      
رند؟ به عنوان مثال آيا ايمان و تقوا و عدالت و وجدان زنان هم كمتر از مردان است؟ گي تاثير قرار مي  

ممكن است احساس و عاطفه زني هنگام شهادت دادن تحريك شود، امـا ايمـان و تقـوا و انـصاف و                      
همينطـور ممكـن    . وجدان او مانع از آن شود كه تحت تاثير عاطفه قرار گرفته و شـهادت دروغ دهـد                 

گام شهادت دادن تحت تاثير احساس و عاطفه نباشد، ولي ضعف ايمان و تقوا و انـصاف         است مرد هن  
هـاي دنيـايي و نفـساني         و وجدان او موجب تطميع شدن و وسوسه شدن و يا ترس و مصلحت سـنجي               

فراموش نكنيد كه عادل بودن مرد يا زن در زمـان انجـام معاملـه، تـضمين                 . شود و شهادت دروغ دهد    
  .  هم عادل باشند) هنگام اداي شهادت(ا بعد كند كه ماهه نمي

را به شهادت بگيريد؛ در حالي كـه    » مرد«دو  : گويد    اصوالً مشكل آيه اين است كه از همان ابتدا مي         
» انـسان «دو : تر و حكيمانه تراين است كه جنسيت شاهد را تعيين نكنـد و بـه جـاي آن بگويـد       عادالنه

در اين صورت هيچكـدام از      .  معامله را به عنوان شاهد بگيريد      عادل و مطمئن و آشنا به موضوع مورد       
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شدند به چنين توجيهات  آمد و آقاي ايازي نيز مجبور نمي مشكالتي كه در باال مطرح شد بوجود نمي       
  ! ضعيفي متوسل شودند

  
  :گويد  سوره اسري براي نفي وجود خدايان ديگر غير از اهللا مي42يه آ .7

بود، در آن صورت حتماً در صدد ] ديگر[ با او خداياني  د،گوين اگر چنانكه مي: بگو
  آمدند صاحب عرش برمي] خداوند[جستن راهي به سوي 

  !فهمم كنم، چون معناي آن را اصالً نمي از نقد اين دليل صرفنظر مي     
  

  
   قرآن در خالف واقعمطالب

و بسياري از احكام آن نيز در ي دارد  مضمون بسياري از آيات قرآن، با واقعيات مسلم ناسازگار   
  : در اينجا به چند نمونه اشاره مي كنم. استاثر ناديده گرفتن واقعيات صادر شده

  :گويد  سورة نساء مي79آية . 1
 

  … كه به تو رسد، از جانب خود تو است]يا شري[ هر بدي …

  :گويد  سورة شوري نيز مي30 و آية 
 

 است كه ]خطاها و گناهاني= [رهايي و هر مصيبتي كه به شما رسد، به سبب كا
  …ايد خودتان كرده

و يك عمر بايد اين عذاب و مصيبت را تحمل  آيند الخلقه بدنيا مي  آيا افرادي كه معلول و ناقص   
مگر اينكه بگوييم گناه كردن در شكم مادر ! خورند؟ آلود خود را مي  چوب اعمال خطا و گناه،كنند

فراد در دوران جنيني و در شكم مادرشان مرتكب بعضي خطاها و گناهان پذير است و اين ا نيز امكان
اما . خورند ممكن است بگوييد كه اين افراد چوب خطاها و گناهان پدر و مادرشان را مي! اند؟ شده

 دوم اينكه بر خالف مدعاي مطرح شده در آيات فوق است، اول: اين توجيه سه مشكل عمده دارد
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تواند صادق باشد، نه همة   و سوم اينكه فقط در بعضي موارد مي،ازگار استاينكه با عدل الهي ناس
بسيار اتفاق افتاده است كه زن و شوهري سالم، مؤمن و متدين ـ حتي با آنكه در طول دوران . موارد

ـ بر اثر عوامل ژنتيكي و غيرارادي، فرزندشان  اند بارداري زن، رعايت همة اصول بهداشتي را كرده
كند و  از اينها گذشته گاهي حوادث طبيعي مانند زلزله، شهري را ويران مي.  است يا آمدهناقص بدن

كشد و هزاران كودك و نوجوان را زخمي يا  هزاران مرد و زن پير و جوان و مؤمن و كافر را مي
ان تو آيا در اينجا مي. سوزاند كند و به عبارتي تر و خشك را با هم مي معلول و در مواردي يتيم مي

گفت كه مصيبت وارد شده به كودكان و نوجوانان ـ كه به سن تكليف نرسيده و لذا قابل مؤاخذه 
 مرگ پدر و مادر براي هر انساني يك مصيبت نيستند ـ نيز در اثر خطاها و گناهان آنها بوده است؟

ست؟ و توان گفت كه اين مصيبت در اثر گناهان فرزندان ا حال آيا مي. دردناك و اندوهبار است
  ميرند؟ يابند و نمي آيا اگر بنا به فرض، فرزندان معصوم باشند، پدر و مادر عمر جاودانه مي

  
در سراسر قرآن، اين احتمال كه ممكن است شخصي نه از روي عناد و لجاج و هواي نفس، بلكه . 2 

يان پيامبري و هاي انساني و صادقانه منكر حقانيت مدع صرفاً به داليل عقلي و معرفتي و با انگيزه
شود، ناديده گرفته شده و اين خطايي است عظيم و ) مانند وجود معاد و مجازات اخروي(تعاليم آنها 
  :ينف سورة مطف14 تا 10نگاه كنيد به آيات . نابخشودني

كنندگان؛ آنان كه روز حساب و پاداش را   واي بر تكذيب]قيامت[در آن روز 
اي؛ كه هرگاه  پيشه رد مگر هر تجاوزگر گنهشمرند؛ و آن را دروغ نينگا دروغ مي

هاي پيشينيان است؛ نه چنان است كه  افسانه: آيات ما بر او خوانده شود، گويد
 بر دلهايشان چيره شده و آنها را ]گناهانشان[كردند  گويند، بلكه آنچه مي مي

  . است] زنگار بسته[پوشانده 

ء، افرادي متجاوز و گناهكار هستند و اعمال  بر طبق آيات فوق، منكران معاد بدون استثنا    
 سورة 49آية . متجاوزانه و گناهكارانة آنها چشم دلشان را كور و از ديدن حقيقت محروم كرده است

  :گويد نگرد و مي عنكبوت نيز منكران را به همين ديده مي
  .كنند  فقط ستمكاران آيات ما را تكذيب مي…
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خود نيست كه قرآن در بيش از  بي. ان و منتقدان قرآن ستمگرندمطابق اين آيه نيز همه مخالف     
كند، اما  كنندگان آيات قرآن را به عذاب جاوداني در جهنم تهديد مي يكصد آيه، كافران و تكذيب

شوند، استثناء نكرده  جو و صادق را كه فقط به داليل معرفتي، منكر آيات مي حتي يك بار افراد حق
 حقانيت … و منكران از روي عناد و لجاج و هواي نفس و دنياپرستي وگويي همة مخالفان. است

 كافران و مشركان در همه جاي قرآن، افرادي كر و كور و الل و .پذيرند پيامبر و كتاب او را نمي
 اما اين داوري ناعادالنه، هم با واقعيت مسلّم ناسازگار .شوند معرفي مي ... شعور و مغرور و سفيه و بي
 عاقل، هايي زيرا اوالً بسياري از مخالفان پيامبران و منكران معاد، انسان.  با اصول اخالقياست و هم

نه متجاوز و ستمكار و (اند  هاي انساني جو و مقيد به اصول اخالقي و ارزش  حقدانشمند، فهميده،
تعاليم و يا ناكافي و علت مخالفت آنان با تعاليم پيامبران ـ مانند معاد ـ نامدلّل بودن اين ) پيشه گنه

 است؛ و ثانياً متهم كردن مخالفان به ]از ديدگاه همين منكران[بودن داليل ارائه شده براي اثبات آنها 
بودن و اينكه گرد گناه و آلودگي بر روي دل آنها نشسته و آنها را  پيشه تجاوزگر و ستمكار و گنه

در چنين وضعي آنها نيز . دة بازيكور كرده، بيرون كردن حريف است از ميدان، به خالف قاع
شعر «، »توهم زده بودن«، »خياالتي بودن«را به ) يعني پيامبران و يا پيروان آنها(توانند طرف مقابل  مي

 سورة 22آية .  متهم كنند…و» فريب خورده بودن«: و يا در بهترين حالت» هذيان گفتن«، »گفتن
  :نه استهاي ناعادال نحل نيز نمونة ديگري از اين قضاوت

كند و خودشان  آورند، دلهايشان انكار مي  كساني كه به آخرت ايمان نمي…
  .متكبرند

 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  شان دارد؟ گمان نمي خودخواهي

مضمون اين آيه نيز عالوه بر اينكه با واقعيت ناسازگار است، با اصول مسلم اخالقي در تعارض . هدد
زيرا عقالنيت و فهم و شعور مخالفان را ناديده گرفته و به آنها تهمت پاگذاشتن بر روي . است

  .زند حقيقتي آشكار ـ آنهم از روي تكبر و خودخواهي ـ را مي
  :گويد اعون، خداوند خطاب به پيامبر مي سوره م3 تا 1در آيات . 3



                                نظري نبوت مباني نقادانه به    نگاهي
 

  ��


خواند، ديدي؟ اين همان كسي است كه يتيم  آيا كسي را كه روز جزا را دروغ مي
  .كند ترغيب نمي] يان[اند؛ و به خوراك دادن بينوار را به سختي مي

 معناي دقيق اين آيات چيست؟ آيا در اين آيات نيز حكمي كلي صادر شده و منكران معاد، به    
اي به اطعام بينوايان ندارند، معرفي  انند و عالقهر عنوان افرادي كه يتيمان را به سختي از خود مي

اما اگر آيات فوق . شويم كه پيش از اين آمد اند؟ در اين صورت با همان مشكالتي مواجه مي شده
خورند؟  ياشاره به فردي خاص دارند ـ كه البته ظاهر آيات مؤيد همين معناست ـ به چه دردي م

اتفاقاً با يتيمان و بينوايان هم رابطه خوبي نداشته است و البته معتقد نبوده، فردي خاص كه به معاد 
 )يا افراد(اما نزول آيات فوق در مورد اين فرد . چنين افرادي هميشه ممكن است وجود داشته باشند

خورد و چه درسي  ه چه دردي ميع محتواي ديگري ندارد ـ بقَماو  با چنين مضموني ـ كه جز گزارشِِ
هايي  دهد؟ اگر بعضي از منكران معاد چنين خصوصياتي دارند، بسياري ديگر از آنها انسان به ما مي

سواد،  باسواد و بي: شود جور آدمي يافت مي در ميان منكران معاد، همه. نواز هستند شريف و يتيم
 همانطور …، پولدار و فقير، شجاع و ترسو، واخالق، ظالم و مظلوم اخالق و بي عامي و دانشمند، با

  .كه در ميان معتقدان به معاد نيز چنين است
  
) ها  يا دهريون آتئيست( سوره جاثيه از قول افرادي كه به خدا و قيامت اعتقاد ندارند 24 آيه .4    

  :كند كه نقل مي
 ما را جز شويم و ميريم و زنده مي مي. جز زندگي دنيا چيز ديگري نيست: و گفتند
  …كند هالك نمي) حوادث و عوامل طبيعي(دهر 

  :آورد دليل و حجت آنها را مي) 25(آنگاه در آيه بعد 
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 اين نيست كه مي

 منكران خدا و قيامت هيچ دليل و برهاني براي عقايد خود ندارند و هيچ اشكالي از  طبق اين آيه    
توانند بگيرند و در برخورد با معتقدان خدا و قيامت تنها دليل و حجتشان  مدعيات و ادله دينداران نمي

ان قرآن ؟ اما پيرو!اند، زنده كنيد گوييد، پدران ما را كه مرده اگر راست مي: گويند اين است كه مي
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بهتر است براي يك بار هم كه شده، پاي صحبت فيلسوفان الئيك بنشينند يا به صدها كتاب و 
اند، رجوع  هزاران مقاله علمي و فلسفي كه آنها در دفاع از موضع خود و نقد ديدگاه دينداران نوشته

ها دفاع   ادله الئيكمن از نظرات و. گويد نيست ها كه قرآن مي كنند تا ببينند كه مطلب به اين سادگي
ناپذير، عدم وجود خدا و قيامت  العاده محكم و خدشه اي فوق كنم و مدعي نيستم كه آنها با ادله نمي

گويم اوالً آنها ادله زيادي در اثبات مدعيات خود  اما مي. اند را بطور كامالً قطعي و يقيني اثبات كرده
اند و ثالثاً نقدهاي محكمي كه آنها بر  تأمل و درخور توجه قابلالعاده   فوق اند و ثانياً اين ادله، ارائه داده

اما قرآن  . ذهن فيلسوفان و متكلمان ديني را دچار تشويش و تالطم كرده است اند، ادله دينداران زده
همه جا طوري وانمود مي كند كه منكران و مخالفان، مشتي احمق و كودن هستند كه 

  :  سوره سبا ميگويد35به عنوان مثالي ديگر، آيه .  واميداردهايشان آدمي را به خنده استدالل
) براي همين(ما دارايي و فرزندانمان از همه بيشتر است و : گفتند) كافران(و

    عذاب نخواهيم شد

اند، نبايد اين را به عنوان داليل مخالفان  انديشيده اي واقعاً اينگونه مي   حتي اگر فرض كنيم كه عده  
مخالفان پيامبران، هم در گذشته و هم در زمان ما داليل بسيار محكم و . يا تعميم دادمطرح كرد و 

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 اسراء مي سوره 94آيه  .5
مردم را از ايمان آوردن بازنداشت، آنگاه كه هدايت برايشان آمد، جز ] چيزي[و 

  آيا خدا بشري را به عنوان پيامبر مبعوث كرده است؟: اينكه گفتند

ها صرفاً به دليل اينكه پيامبران بشري همانند خود هستند، از    البته ممكن است معدودي از انسان   
متناع ورزند، اما اكثر مخالفان و منكران بنا به علل و داليل مختلف ديگري زير بار اين ايمان آوردن ا
كليد . هاي الحادي ناآشنا نيست اين واقعيت، براي آشنايان به تاريخ اديان و انديشه. روند حرفها نمي

 و حقايق ها حل ماجرا، رشد آگاهي و معرفت در جوامع ديني است تا عامه مردم اينقدر آسان واقعيت
  .آشكار را ناديده نگيرند

  :گويد  سوره زمر مي8آيه  .6
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و چون به انسان آسيبي رسد، پروردگارش را ـ در حالي كه بسوي او بازگشت 
خواند؛ سپس چون او را از جانب خود نعمتي عطا كند، آن  كند ـ مي مي
مايد و ن كرد، فراموش مي را كه در رفع آن پيشتر به درگاه او دعا مي] مصيبتي[

: بگو. از راه او گمراه گرداند] خود و ديگران[دهد تا  براي خدا همتاياني قرار مي
  ».مند شو كه تو از اهل آتشي به كفرت اندكي بهره«

 مضمون اين آيه ممكن است در مورد بعضي آدميان صادق باشد، اما قطعاً در همه موارد صدق    
و براي خدا «: گويد ، خصوصاً قسمتي از آيه كه ميكند و موارد نقض فراواني داشته و دارد نمي

 همه آدمياني كه پس از دعا به يگوي» .دهد تا خود و ديگران را از راه او گمراه كند همتاياني قرار مي
چنين ! شوند رسد، مشرك مي شود و يا نعمتي به آنها مي درگاه خداوند، مشكالتشان حل مي

رسد كه مصاديق آن بسيار   فراواني دارد، بلكه به نظر ميتنها كلي نيست و موارد نقض مضموني نه
  : سوره فصلت نيز دچار همين معضل هستند51 تا 49؟ آيات !نادر است

اميد  شود، و چون آسيبي به او رسد، مأيوس و نا انسان از دعاي خير خسته نمي
گردد؛ و اگر از جانب خود رحمتي ـ پس از زياني كه به او رسيده است ـ  مي
من سزاوار آنم و گمان ندارم كه رستاخيز برپا شود، «: انيم، قطعاً خواهد گفتبچش

و اگر هم به سوي پروردگارم بازگردانيده شوم، قطعاً نزد او برايم خوبي خواهد 
 و چون انسان را نعمت بخشيم، روي برتابد و خود را كنار كشد، و چون …» .بود

  .ردآسيبي به او رسد، دست به دعاي فراوان بردا

 در اينجا قرآن عالوه بر صدور احكام كلي ـ بدون در نظر گرفتن اينكه در عالم واقع موارد نقض    
و چون آسيبي به او : گويد  مي49آيه . شود گويي مي اين سخنان فراوان است ـ دچار ضد و نقيض

رسد، دست ) سانان(و چون آسيبي به او : گويد  مي51شود، اما آيه  رسد، مأيوس و نوميد مي) انسان(
  !دارد به دعاي فراوان برمي

  :خوريم برميمشابه  يهاي  سوره فجر به نمونه20 تا 15باز هم در آيات     
دارد و نعمت  يزش ميعزآزمايد و  اما انسان، هنگامي كه پروردگارش او را مي

پروردگارم مرا گرامي داشته است؛ و اما چون او را : گويد دهد، مي فراوان به او مي
پروردگارم مرا خوار : گويد گرداند، مي اش را بر او تنگ مي آزمايد و روزي مي
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همديگر را ] يان[نوازيد؛ و بر اطعام بينوا  كرده است؛ ولي نه، بلكه يتيم را نمي
خوريد؛ و مال را دوست  را چپاولگرانه مي] ضعيفان[د؛ و ميراث يانگيزان برنمي

  .داشتني بسيار داريد، دوست

 سوره زمر، 8آيه . شويم  ديگر مواجه مي يبينانه، با تناقض گويي غيرواقع ا نيز عالوه بر كلي در اينج  
 سوره فجر را با دقت بخوانيد و به من بگوييد كه 20 تا 15 سوره فصلت و آيات 51 تا 49آيات 

. دهد العملي از خود نشان مي 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

 چون به انسان آسيبي رسد، پروردگارش را ـ در حالي كه بسوي او بازگشت كننده است ـ ) الف
  ) سوره زمر8آيه (خواند  مي
  ). 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[ون  و اما چ…)ج

  .پروردگارم مرا خوار كرده است
  : اكنون سعي كنيد آيات زير را با هم جمع كنيد

را كه در رفع آن ] مصيبتي[را از جانب خود نعمتي عطا كند، آن ) انسان( چون خداوند او …)الف
  ). سوره زمر8آيه (شود  كند و مشرك مي كرد، فراموش مي ا مييشتر به درگاه خدا دعپ

 و اگر از جانب خود رحمتي ـ پس از زياني كه به او رسيده است ـ بچشانيم، قطعاً خواهد …)ب
  ). سوره فصلت50آيه (من سزاوار آنم و گمان ندارم رستاخيز برپا شود : گفت

  ). سوره فصلت51آيه (را كنار كشد  و چون انسان را نعمت بخشيم، روي برتابد و خود )ج
 پروردگارم  :گويد دهد، مي دارد و نعمت فراوان به او مي  هنگامي كه پروردگارش او را عزيز مي)د

  ) سوره فجر15آيه . (مرا گرامي داشته است
 »د«كنيد كه موارد الف، ب و ج مضموني تقريبا يكسان دارند، لكن هر سه با  مشاهده مي    

شد، هيچ مشكل  استفاده مي» ها بعضي انسان«اگر در همه موارد فوق، از عبارت . ناسازگارند
استفاده شده » انسان«ي ل از لفظ ك آيات،اين اما اشكال اينجاست كه در همه . آمد اي پيش نمي منطقي

  . است و اين، عالمت عموميت و كليت است
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  :گويد  سوره توبه مي97 آيه .   8 
: يا به عبارت ديگر» ...ترند  سخت] از ديگران[ر و نفاق نشين در كف اعراب باديه«
  »…ترند  نشين از ديگران كافرتر و منافق اعراب باديه«

نشينان عرب در همه  توان پذيرفت كه همه باديه آيا مي.  باز هم معناي دقيق آيه مشخص نيست   
حتي اگر ! ترند؟ هرگز ان سختتنها كافر و منافقند، بلكه در كفر و نفاق همواره از ديگر ها نه زمان
نشين در  بعضي از اعراب باديه: خواهد بگويد ه را موجبه جزئيه بدانيم و ادعا كنيم كه آيه مييسور آ

  :زيرا. شود ترند، باز هم مشكل حل نمي كفر و نفاق از ديگران سخت
د، اما به هر حال نشينان عرب كافر و منافقن  طبق اين معنا درست است كه فقط بعضي از باديه)1-8   

رسد كه  ها در ميان آنها كافر و منافق وجود دارد و هيچگاه زماني نمي اوالً همواره و در همه زمان
چه عرب، (تر از آنها در ميان ديگران  ثانياً هيچگاه كافرتر و منافق. همه آنها مسلمانان و مؤمن باشند

نشين عرب، اگر  كفار و منافقين باديه. يدگو اما واقعيت چيز ديگري مي. شود پيدا نمي) چه غيرعرب
  داند، هم كافرتر مي... بدانند كه قرآن آنها را از بوش و شارون و صدام و چنگيزخان مغول و هيتلر و

  !!!شوند تر مي قطعاً در كفر و نفاق خود سخت
تواند  يامي مي چه پ 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،  داشته باشد و چه درسي از آن مي
ولي بسياري ديگر از آنها مؤمناني راستين و فداكارند و بسياري ديگر نيز ـ حتي اگر كافر يا منافق 

  .رسند باشند ـ در كفر و نفاق به پاي ديگران نمي
نشين وجود نداشته باشد و همه اعراب،  زماني برسد كه ديگر عرب باديه ممكن است )8-   3

  توان معنا كرد؟ اي را چگونه مي آنگاه چنين آيه. شهرنشين 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 هبادي[اي از  پيامبر اسالم، عده
ديگران ربودند و لذا پيامبر با اين جمله ناسنجيده، خشم و نفرت خود را بيان كرد و آن را به خدا 

تواند معناي درستي  اما هرگز به اين نينديشيد كه چنين سخني حتي در زمان خودش نمي. نسبت داد
سد به آينده كه ممكن است شرايط كامالً متفاوتي جايگزين شود و اين سخن داشته باشد، چه ر
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وگرنه مگر ممكن است خداي عالم و حكيم، چنين سخن غير قابل . معناي معقولي نداشته باشد
  دفاعي را در آخرين كتاب آسماني خود بياورد؟

 :گويد  سوره طه مي124آيه  .9

  ... تنگ شوداش و هر كس از ياد من روي گرداند، زندگي

 اما آيا همه افرادي كه از ياد خدا غافلند، زندگي تنگ و سختي دارند؟ آنچه در عالم واقع    
هاي مؤمن و با تقوا ـ كه همواره به ياد خدا هستند ـ زندگي  بينيم اين است كه بسياري از انسان مي

 گرفتارند و حتي براي رفع هاي مادي و غيرمادي ها و گرفتاري تنگ و سختي دارند و به انواع مصيبت
هاي روحي و رواني و معضالت خانوادگي و اجتماعي خود مجبورند  مشكالت مادي و ناراحتي

و [اعتقاد  دين و بي ه بسياري از همين افراد بيكاعتقاد شوند، در حالي  دين و بي دست به دامن افراد بي
ي دارند و حتي از روي مهرباني و زندگي شاد و موفق] عمل و الابالي يا معتقد به دين، ولي بي

ها و مشكالت مؤمنان ـ كه همواره به ياد خدا هستند ـ كوشش  دلسوزي، براي رفع گرفتاري
  ؟!كنند مي
ايمان و بدكردار مورد غضب  براي مؤمنان، هميشه اين سؤال مطرح بوده است كه اگر افراد بي    

ه با سالمتي و ناز و نعمت دارند و برعكس، خدا هستند، پس چرا بسياري از آنها عمر طوالني همرا
شان توأم با هزارگونه رنج و محنت و  برند و زندگي ترين شرايط بسر مي بسياري از مؤمنان در سخت

  :عمران پاسخي است به اين سؤال  سورة آل178در مواردي بسيار كوتاه است؟ آية 
گر به آنها مهلت  تصور نكنند ا]و راه طغيان پيش گرفتند[آنها كه كافر شدند 

دهيم فقط براي اينكه بر گناهان خود  ما به آنها مهلت مي! دهيم، به سودشان است مي
  .اي آماده شده است بيفزايند و براي آنها عذاب خواركننده

  :در مورد اين آيه نكات زير قابل تأمل است     
د به خود آيند و توبه كنند و دهيم تا شاي ما به كافران مهلت مي: گويد  دقت كنيد كه آيه نمي.1   

راه خير و صالح را در پيش گيرند و از اين طريق، هم جبران خطاهاي خود را كنند و هم از عذاب 
دهيم فقط و فقط براي اينكه بر گناهان خود  ما به آنها مهلت مي: گويد آخرت نجات يابند، بلكه مي

  ت، عدل و رحمت الهي سازگار است؟آيا اين، با حكم! بيفزايند و مستحق عذاب بيشتري شوند؟
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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 آسيب مي

اما در اين ميان، جامعة جهاني ضربات سهمگيني از . تري شود  ه بيفزايد و مستحق عذاب خواركنند
گناه در حلبچه ـ  ، پنج هزار انسان بيمرد مياگر صدام زودتر . هاي او ديد ها و درندگي گري وحشي

شدند،  گناه وجود داشت ـ در آتش ظلم او كباب نمي كه در ميانشان صدها كودك و نوجوان بي
سوختند و صدها هزار خانواده  ر آتش جنگ نميبيش از دو ميليون مرد و زن پير و جوان د

بار شد  در طول دوران حكومت صدام، اوضاع اقتصادي عراق به قدري اسف. شدند سرپرست نمي بي
هاي ننگ آن هيچگاه  گناه از گرسنگي مردند و فجايعي پيش آمد كه لكه كه صدها هزار كودك بي

از . گونه است نگيزهاي تاريخ نيز به همينها و چ داستان فرعون. از دامن بشريت پاك نخواهد شد
اينها گذشته ممكن است فرد كافري كه بنا به مدعاي قرآن مهلت داده شده است تا بر گناهان خود 

هاي فكري و تبليغاتي مسموم خود، بسياري از نوجوانان و جوانان خام را به سوي  بيفزايد، با فعاليت
اكنون با در نظر گرفتن مطالبي كه آمد، .  و فساد شودگمراهي و تباهي بكشاند و موجب ترويج كفر

توان توجيهي را كه در آية مورد بحث آمده است، معقول و منطقي دانست؟ و آيا با اين  آيا مي
  حساب، مقصر اصلي ـ در فجايعي كه ذكر شد ـ خود خدا نيست؟

 مستحق عذاب بيشتري دهد تا بر گناهان خود بيفزايند و  اكنون كه خدا به كافران مهلت مي.3  
دهد تا با انجام هر چه بيشتر عبادات و اعمال صالحه و خدمت  چرا به مؤمنان نيز مهلت نمي. شوند

بيشتر به مردم، از طرفي خودشان مستحق پاداش اخروي بيشتري شوند و از طرفي ديگر، جامعة بشري 
گيرد كه  سؤال از آنجا قوت مينيز از عمر طوالني و با بركت آنها خير و بركت را نصيب برد؟ اين 

 در حالي كه ،روند بسياري از مؤمنان و صالحان در دوران جواني و حتي نوجواني از دنيا مي
از كجا :  ممكن است بگوييد.توانستند در آينده منشأ خدمات و بركات زيادي براي جامعه شوند مي

  يافت، از جادة گر عمر بيشتري ميمعلوم؟ شايد همان فرد مؤمني كه در جواني از دنيا رفته است، ا
شايد خدا صالح دانسته است كه . شد هدايت منحرف شده و به وادي كفر و فسق و فجور كشيده مي

بنابراين مردن او در جواني، هم به صالح خودش بوده و . او در اين سن بميرد، تا در آينده كافر نشود
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اگر چنين است، چرا خداوند همين . نيستاما اين توجيه قابل قبول . هم به صالح جامعة بشري
مصلحت را در مورد افراد مؤمني كه در سنين ميانسالي كافر شدند، اعمال نكرد؟ چرا آنها را در سنين 

  جواني ـ كه مؤمن بودند ـ از دنيا نبرد؟
آورند  ميكنند و ايمان  ايمان و بدكردار، در سنين ميانسالي و يا پيري توبه مي  بسياري از افراد بي.4   

آيا همين واقعيت، . شوند پردازند و لذا عاقبت به خير مي و به جبران گناهان و خطاهاي خود مي
كند؟ بر طبق آية مورد بحث، هدف خداوند از مهلت دادن به كفار،  مدعاي كلي آيه را نقض نمي

 افراد توبه تر بوده است، اما اين غرق شدن بيشتر در گناه و فساد و گرفتار آمدن در عذابي سخت
  اند؟ نموده و به راه خير و صالح كشيده شده

چگونه است . ميرند  در سنين جواني مي… بسياري از ظالمان و ستمگران و كفار و مشركين و.5 
تري شوند؟ آيا خداوند بين  دهد تا با گناه بيشتر، دچار عذاب سخت كه خداوند به آنان مهلت نمي
  شود؟ بندگان خود تبعيض قائل مي

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، 

 ي درخواهيم ديد كه بين اين دو هيچ رابطة ضروري و علي و معلولي وجود ندارد و نظم مشخص
. اي نيز ثروتمند هستند بعضي از مؤمنان فقير و بعضي ديگر در حد متوسط و عده. شود  نمياينجا ديده

بسياري از كفار، عمري طوالني . وضعيت كفار و مشركين و اهل گناه و فساد نيز به همين گونه است
 اصوالً يكي از .و بسياري نيز عمر متوسط و يا كوتاه دارند، مؤمنين نيز ميزان عمر ثابتي ندارند

تون دست خداوند را در طبيعت و زندگي  بيني ديني اين است كه نمي بزرگترين مشكالت جهان
توان  به عبارت ديگر چه در طبيعت و چه در زندگي فردي و اجتماعي آدميان، نمي. آدميان نشان داد
اين كه سهل . ا باشددهندة دخالت خد اي را نشان داد كه بطور قطعي و به وضوح نشان حادثه و پديده

اي منظم و ثابت و مشخص بين عقايد مذهبي و ايمان ديني و اعمال آئيني از  است، عدم وجود رابطه
ها از طرف ديگر، وجود خدا و يا حداقل  يك طرف و حوادث زندگي و سرنوشت دنيايي انسان

  .اعتقاد به دخالت خدا در زندگي آدميان را زير سؤال برده است
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كفار، مشركين، ( بسياري از دشمنان و مخالفان پيامبر .رة توبه نيز خواندني است سو55آية    
 يحداقل به لحاظ ظاهري زندگي شاد، راحت و مرفهي داشتند و داراي) …ملحدين، منافقين و

شد و اين سؤال را در ذهن آنها ايجاد  يفراوان و فرزندان بسيار آنها گاهي موجب شگفتي مؤمنان م
شوند، پس چرا خدا به آنها مال   دشمنان پيامبر، در حقيقت دشمنان خدا محسوب ميكرد كه اگر مي

دهد و اگر نگوييم همه، بسياري از آنها در راحتي و آسايش و شادي زندگي  و فرزند بسيار مي
بايستي جوابي  پيامبر مي. برند بار بسر مي كنند، در حالي كه بسياري از مؤمنان در وضعي فالكت مي
: و يا در حقيقت ( سوره توبه نازل55پس الزم بود آيه . كرد نده براي اين سؤال آماده ميكن قانع

  : شود و بگويد)ساخته
خواهد در  جز اين نيست كه خدا مي. اموال و فرزندانشان تو را به شگفت درنياورد

  .زندگي دنيا به وسيله اينها عذابشان كند و جانشان در حال كفر بيرون رود

 اما براي خواص ،خ ممكن است براي عوام نوعي دلخوشي واهي ايجاد كند اين پاس   
در بسياري از موارد، مال و فرزند براي كفار و مشركين موجب آسايش و . كننده نيست قانع

از اين باالتر، همين دارايي و . ها و مشكالت دنيايي است نه عذاب راحتي و رفع گرفتاري
هدايت و عاقبت به خيري صاحبان آنها شود و اين اتفاق ساز  فرزندان ممكن است حتي زمينه
 دست كم در دهد، بنابراين آنچه در واقع رخ داده و مي. 1در موارد بسياري رخ داده است

  .برخالف مضمون اين آيه استبعضي موارد 
  

  هاي قرآن گويي تناقض
بسياري از افراد گويي شده است براي     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

  نمونه اول
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  :گويد  سوره انعام مي54آيه     
به كند و نيكوكار  هر كس از شما كه از روي ناداني كار بدي كند، آنگاه تو…

  .آمرزنده و مهربان است] نسبت به او[شود، بداند كه خدا 

  :كند  سوره نحل نيز همين مضمون را تكرار مي119آيه 
پروردگار تو براي كساني كه از روي ناداني مرتكب كاري زشت شوند، سپس 

  .توبه كنند و به اصالح آيند، آمرزنده و مهربان است

  :داند  صراحت بيشتري، شرط قبولي توبه را جهل به گناه مي سوره نساء نيز با17آيه 
 به ناداني كنند، سپس  )گناه(توبه بر خدا فقط براي كساني است كه بدي ] قبول[

  ]...پذيرد شان را مي و توبه[گردد  آنانند كه خدا بسويشان بازمي. بزودي توبه كنند

اند قبول  ك عمل، مرتكب آن شده طبق آيات فوق، توبه افرادي كه با علم به گناه بودن ي
  :گويد  سوره نساء مي153اما آيه . شود نمي

خواهند كه كتابي از آسمان بر آنان فرو آري، همانا از موسي  اهل كتاب از تو مي
خداي را آشكارا به ما نشان بده، پس صاعقه آنان : بزرگتر از اين خواستند كه گفتند

هاي  پس گوساله را پس از آنكه نشانهس. ستمشان بگرفت] گستاخي و[را به سبب 
پس از آنكه [گرفتند و ما ] به خدايي[برايشان آمده بود ] معجزات[روشن و آشكار 

  ...از آن گناه درگذشتيم] توبه كردند

و پس از آنكه حجت بر (ه اسرائيل را ـ با آنكه عالمان  سؤال اين است كه خداوند چگونه توبه بني  
 17با مفاد آيه   كب شرك شدند، قبول كرد و گناهشان را بخشيد؟ آيا اين مرت)آنها تمام شده بود

  :عمران بنگريد  سوره آل86ـ89سوره نساء در تناقض نيست؟ اكنون به آيات 
هدايت كند؟ با آنكه   چگونه خداوند، قومي را كه بعد از ايمانشان كافر شدند،
 روشن آمد و خداوند شهادت  دادند كه اين رسول، بر حق است و برايشان داليل

كند؛ آنان سزايشان اين است كه لعنت خدا و فرشتگان و  قوم ستمگر را هدايت نمي
 جاودانه بمانند، نه عذاب از آنها كم )جهنم (مردم، همگي بر ايشان است؛ در آن

يابند؛ مگر كساني كه پس از آن توبه كردند و درستكاري  شود و نه مهلت مي مي
  . آمرزنده مهربان استپيشه كردند كه خداوند
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برده و  برايشان آمده و به حقانيت رسول خدا پي) بينات(طبق اين آيات، كساني كه داليل روشن     
اند، چنانچه دوباره كافر شوند، عذاب ابدي در انتظارشان است، مگر آنكه توبه كنند و  ايمان آورده

عالمانه و آگاهانه از ايمان خود دست يعني توبه چنين افرادي ـ كه . راه درستكاري در پيش گيرند
 90حال به آيه !  ديگري؟ باز هم تناقض!شود اند ـ نيز مورد قبول واقع مي اند و دوباره كافر شده كشيده

  :نگاه كنيد) آل عمران(همين سوره 
كساني كه پس از ايمان خود كافر شدند، سپس بر كفر خود افزودند، هرگز توبه 

  . و آنان، خود گمراهانندآنها پذيرفته نخواهد شد،

را دچار سرگيجه مآمده و همين، )  سوره آل عمران86ـ89(اين آيه درست پس از آيات فوق     
با آنكه برايشان داليل روشن  (مطابق آيات قبل، توبه كساني كه ايمان آورده و سپس. كرده است

، توبه اين افراد هرگز پذيرفته )90( اما مطابق اين آيه 1شود اند، قبول مي  دوباره كافر شده)آمده،
 وجود ندارد و آن اين 86ـ89 قيدي وجود دارد كه در آيات 90ممكن است بگوييد در آيه ! شود نمي

بنابراين در اينجا تناقض رخ نداده است، چون موضوع دو آيه  .»سپس بر كفر خود افزودند«: است كه
و در اين » ايمان آورده و سپس كافر شدند«: رود كه در آيات قبل، از كساني سخن مي. متفاوت است

 .سخن به ميان آمده است» ايمان آورده و سپس كافر شدند و بر كفر خود افزودند«آيه از كساني كه 
خواهد به كساني كه پس از ايمان آوردن، دوباره   معناي چنين توجيهي اين است كه خداوند مياما

برده و پشيمان شويد و  ت بماند، چنانچه به اشتباه خود پياگر ميزان كفر شما ثاب: اند، بگويد كافر شده
شود، اما اگر پس از كافر شدن، ميزان كفر شما ثابت نماند و چيزي  توبه كنيد، توبه شما پذيرفته مي

برده  يعني حتي اگر به اشتباه خود پي. بر آن افزوده شود، ديگر هرگز اميد بازگشتي براي شما نيست
اما اين، ! شود؟ اي ندارد و توبه شما پذيرفته نمي ر بار توبه كنيد، باز هم فايدهو پشيمان شويد و هزا

در آن .  سوره نساء است153اوالً با عدل و رحمت خدا ناسازگار است و ثانياً در تناقض با مفاد آيه 
يده اسرائيل، پس از آنكه دوباره كافر شدند و تعاليم موسي را ناد آيه ـ كه پيش از اين آمد ـ بني
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اي را ساخته و آن را پرستيدند، يعني نه تنها بر كفر خود افزودند، بلكه حتي  گرفتند، مجسمه گوساله
 اما  از مرحله كفر باالتر رفته و مشرك شدند، به عبارت ديگر مرتكب بزرگترين ظلم و گناه شدند،

وان از حل تناقضات مطرح بنابراين توجيه فوق نات. توبه آنها پذيرفته شد و خداوند گناهشان را بخشيد
 سوره 91ابتدا متن آيه . كند  را روشن مي90، معناي آيه 91ممكن است بگوييد كه آيه . شده است
  :آل عمران

زمين ] فراخناي[اند، اگر چه  در حقيقت، كساني كه كافر شده و در حال كفر مرده
رفته نخواهد شد،  هرگز از هيچيك از آنان پذي را پر از طال كنند و آن را نويد دهند،
  …آنان را عذابي دردناك خواهد بود

 از عدم قبول توبه اين 90شود كه آيه  قرار دهيم، معلوم مي) 90(اگر اين آيه را در كنار آيه قبل    
 .شود  در اين آيات ديده نميينه در زمان حيات، بنابراين تناقض  گويد، افراد پس از مرگ سخن مي
 ندارد و معناي 90 ربطي به آيه 91اوالً آيه . كند است و مشكلي را حل نمياما اين توجيه نيز نادرست 
خواهد بگويد كه قيامت، عرصه رشوه دادن و رشوه گرفتن  اين آيه مي. آن مستقل از آيه قبل است

تواند به او كمك  شود و هيچ چيزي نمي نيست و كسي كه كافر از دنيا رود، دچار عذاب جهنم مي
به عبارت ديگر در اين آيه، صحبت از اين نيست كه  ...وت، نه مقام نه فرزند و نهكند، نه مال و ثر

 54 آيه. معني است شود، زيرا توبه پس از مرگ بي شود يا نمي توبه كافران پس از مرگ پذيرفته مي
كند كه اگر كسي مرگ را جلوي چشم خود ببيند و برايش يقين حاصل شود  تأكيد ميزمر  ةسور

شود و فرقي  اش پذيرفته نمي آفرين تسليم كند، توبه ه نخواهد ماند و بايد جان به جانكه ديگر زند
در لحظات ) مؤمن يا كافر(كند كه كافر باشد يا مؤمن گناهكار، پس در جايي كه توبه گناهكار  نمي

د، شو ، بيان اين واقعيت كه پس از مرگ، توبه كافر پذيرفته نمي شود آخر عمر مورد قبول واقع نمي
پذير باشد و مورد قبول واقع شود، بايد درب جهنم را  اصوالً اگر توبه پس از مرگ، امكان .لغو است
شوند و با همه  ه گناهكاران و كافران به معناي واقعي كلمه پشيمان ميمزيرا در قيامت، ه! تخته كرد

اينكه موضوع آن  در 90از اينها گذشته، متن آيه ! كنند وجود خود، از خداوند طلب بخشايش مي
خواست بگويد كه توبه آنها پس   صراحت دارد و اگر مي عدم قبول توبه كفار در زمان حيات است،

را بياورد، نه » پس از مرگ«، عبارت كوتاه »هرگز«توانست قبل از واژه  شود، مي از مرگ پذيرفته نمي
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از روي آن بفهميم كه مراد آيه اينكه از اين كار اجتناب كند و آيه ديگري در سه سطر بياورد تا ما 
  !اين كار يعني لقمه را از پشت سر به دهان گذاشتن! قبل، عدم قبول توبه كفار پس از مرگ است

  نمونه دوم
  :گويد  سوره نساء مي48آيه     

بخشد و جز آن را براي هر  همانا خداوند اين گناه را كه براي او شريك گيرند، نمي
  …آمرزد كه بخواهد مي

كند و در هر دو مورد منظور اين است كه   همين سوره نيز عين اين مضمون را تكرار مي116يه آ    
اگر شخص مشرك بدون توبه از دنيا برود، دخول در جهنم سرنوشت حتمي اوست، اما اگر شخص، 

رود و  مشرك نباشد و با گناهان ديگري بدون توبه از دنيا برود، هنوز اميد بخشش در حق او مي
به عبارت ديگر طبق اين آيات، . است خدا از گناهان او بگذرد و او را به بهشت داخل كندممكن 

الشرك لظلم عظيم ـ سوره  ان(بزرگترين گناه و بزرگترين ظلم، شريك قائل شدن براي خداست 
و (اما اين آيه . و اين تنها گناهي است كه هرگز بدون توبه قابل بخشش نيست) 13لقمان آيه 
 را بدون …عمد و با آياتي كه گناهان ديگري مانند كفر، نفاق، قتل)  سوره نساء116يه همينطور آ

دهد، در تناقض  داند و به مرتكبين آنها وعده عذاب دائم در جهنم مي توبه غيرقابل بخشش مي
 سوره 91 سوره محمد و آيه 34 سوره بقره و آيه 162 و 161به عنوان مثال آيات . آشكار است

گويند كه اگر كسي كافر شود و بدون توبه از دنيا برود، عذاب ابدي جهنم در  راحتاً ميعمران ص آل
فرق » مشرك«با » كافر«توجه كنيد كه (گيرد  انتظار اوست و هرگز مشمول مغفرت الهي قرار نمي

  :اينك آيات مورد نظر). كند و ممكن است كسي كافر باشد اما مشرك نباشد مي
زمين ] فراخناي[اند، اگر چه  ر شده و در حال كفر مردهدر حقيقت، كساني كه كاف
نويد دهند، هرگز از هيچ يك از آنان پذيرفته ] براي خود[را پر از طال كنند و آن را 

عمران ـ  آل (. نخواهد شد، آنان را عذابي دردناك است و ياوراني نخواهند داشت
  )                       91آيه 

ر حال كفر مردند، لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر كساني كه كافر شدند و د
  .شود و نه مهلت يابند جاودانه بمانند، نه عذابشان كاسته مي) جهنم(آنان باد؛ در آن 

  )162 و 161 بقره ـ (
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آنان كه كفر ورزيدند و مانع راه خدا شدند، سپس در حال كفر مردند، خدا هرگز   
 )34  محمد ـ. ( در نخواهد گذشتاز آنان

 را به ناحق بكشد، مجازاتش يكند كه هر كس مؤمن  سوره نساء نيز با صراحت بيان مي93آيه     
  :آتش ابدي جهنم است

كيفرش دوزخ است كه در آن ماندگار خواهد  ،  را بكشديو هر كس عمداً مؤمن
كند و عذابي بزرگ برايش آماده  گيرد و لعنتش مي و خدا بر او خشم مي  بود،

  .تساخته اس

دهد و تأكيد  نيز وعده عذاب دائم در جهنم مي» مجرمين« سوره زخرف به 75 و 74حتي آيات     
رد دا مفهومي عام» 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  و نمي
يابد و آنها در  جرمان در عذاب جهنم ماندگارند؛ عذابشان تخفيف نميگمان م بي

  .آنجا نوميدند

  .كند و در تمام موارد فوق به ياد داشته باشيد كه خداوند هرگز خلف وعده نمي
  نمونه سوم

  :گويد  سوره نساء مي78 آيه     
ت؛ و اين از جانب خداس: گويند به آنان رسد، مي) پيشامد خوبي( و اگر خيري …

اين از جانب : گويند به ايشان رسد، مي) اي يا پيشامد بدي صدمه(چون شري 
  …همه از جانب خداست: توست؛ بگو

ها در  گيري انسان العمل و موضع قسمت اول آن عكس. اين آيه از دو قسمت تشكيل شده است    
كند و در قسمت  يرا بيان م) نعمت و محروميت، حوادث و پيشامدهاي خوب و بد(برابر خير و شر 

قسمت . خير و شر و نعمت و مصيبت و پيشامدهاي خوب و بد، همه از جانب خداست: گويد دوم مي
  :اول از سه جهت قابل تأمل است

و همينطور جمله بعد، » اين از جانب خداست: گويند و اگر خيري به آنان رسد، مي« جمله .1   
كنند كه  گيري مي دث خير و شر صدها گونه موضعآدميان در برابر حوا. موارد نقض فراواني دارد
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شتابزدگي و چشم بستن بر روي . يكي از آنها ممكن است همان باشد كه در اين آيه آمده است
  .شود هايي از اين دست مي گويي گذرد، موجب كلي آنچه در عالم واقع مي

  :ن مثل بنگريد به آيات زيربه عنوا.  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 :  خواهد گفتبچشانيم، قطعاً] به انسان[ و اگر از جانب خود رحمتي …) ب  

  .50سوره فصلت ـ آيه . گمان 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  آمد و يا دست و پايشان در اثر حادثه الخلقه بدنيا مي مثالً فرزندشان ناقص(داد  برايشان رخ مي

ه پيامبر نسبت اين پيشامدها را ب) …شد و يا  ديد و يا همسرشان مرتكب خيانت مي آسيب مي
دانستند، اما آيا بعد از مرگ پيامبر ـ خصوصاً امروزه كه صدها  دادند و او را به نوعي مقصر مي مي

گذرد ـ باز هم آدمياني وجود دارند كه پيامبر را عامل اصلي حوادث ناگوار  سال از آن زمان مي
صي در زمان حيات پيامبر نازل زندگي خود بدانند؟ مگر اينكه بگوييم اين آيه فقط در مورد افراد خا

اما چنين مضموني ـ كه پس از مرگ پيامبر سالبه به انتفاء موضوع . شده است و عموميت ندارد
كه قرار است همه جهانيان را تا روز قيامت  تواند در يك كتاب آسماني ـ شود ـ چه جايي مي مي

ته باشد؟ اي كاش به جاي چنين داش  ها و نيازهاي اساسي بشر پاسخ دهد ـ هدايت كند و به سؤال
  .آمد اند ـ مسائلي مهمتر در قرآن مي آياتي ـ كه حجم قابل توجهي از قرآن را اشغال كرده

از جانب … همه حوادث خوب و بد، و نعمتها و مصيبتها و «: گويد  و اما قسمت دوم آيه كه مي   
آيند ـ در تناقض آشكار  ب مي سوره شوري ـ كه به ترتي30 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
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  ...ايد رسد، به سبب كارهايي است كه خودتان كرده و هر مصيبتي كه به شما مي
 گناهان و خطاهاي رسد، نتيجه اعمال و  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 . رسد، از جانب خود توست هر شري كه به تو مي: گويد خداوند خطاب به پيامبر اسالم مي  ـ

  : سوره ص بنگريد41به آيه 
شيطان مرا به رنج و : ه پروردگارش گفتو از بنده ما ايوب ياد كن آنگاه كه ب

  .عذاب افكنده است

درست باشد، ايوب پيامبر مرتكب )  سوره شوري30 سوره نساء و 79( اگر مضمون آيات قبل    
زيرا اگر رنج و عذابي به او رسيده، نتيجه اعمال خطا و . شده است] به شيطان[دروغ و تهمت 

بيهوده به : خدا هم بايد به او بگويد كه. شيطان نسبت دهدآلود خودش بوده و نبايد آن را به  گناه
شيطان بيچاره تهمت نزن و به جاي آن به فكر جبران اعمال خطاي خودت باش تا مشكالتت حل 

  :گويد ام، به ايوب مي اما خدايي كه من در قرآن ديده. شود
اين آبي است براي شست و شو، و سرد براي : پايت را بر زمين بكوب

] همسر خود را[هاي باريك به دست گير و با آن  اي از چوب دسته] و[...نآشاميد
رجوع كنيد به تفسير اين آيات در كتب () 44 و 42 آيات ،سوره ص (» ...بزن

  )تفسير

هايي كه به  ها و مصيبت  به هر حال بر من معلوم نشد كه از نظر قرآن علت و ريشه اصلي رنج   
  . ترسد چيست و از كجاس آدميان مي

  نمونه چهارم
  :كند  سوره شعرا، پاسخ قوم لوط به هشدارها و نصايح او را چنين بيان مي167 آيه    

برنداري، قطعاً از ]  نصايح خود واز هشدارها[اي لوط، اگر دست : گفتند
  .شدگان خواهي بود اخراج

به قوم خودش را پس از آنكه در آيات قبل، هشدارها و نصايح لوط ( سوره اعراف نيز 82در آيه   
  :گويد مي) كند بيان مي
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آنان را از شهرتان بيرون كنيد، زيرا آنان : ولي پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند
  .كنند كساني هستند كه به پاكي تظاهر مي

كند كه پاسخ قوم لوط در برابر هشدارها و نصايح او جز اين نبود   سوره نمل نيز تكرار مي56آيه    
 سوره عنكبوت 29اما آيه . اش را تهديد به اخراج از شهر و ديار خود كردند دهكه او و خانوا

  :گويد مي
گويي عذاب خدا را  بر  اگر راست مي:  ولي پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند…

  .ما بياور

توان فرض كرد كه موارد ذكر شده  در اينجا تناقض رخ نداده است، زيرا مي: ممكن است بگوييد   
هاي  هاي مختلف است و قوم لوط در موارد مختلف، پاسخ ها و مكان  فوق مربوط به زماندر آيات

اما اگر در هر چهار مورد، آيات قبل و بعد را با دقت بخوانيم و با هم مقايسه . اند مختلف به او داده
 و زيرا در همه مواردي كه داستان لوط. كند كنيم، خواهيم ديد كه اين پاسخ در اينجا صدق نمي

ما هم آنها را عذاب كرديم و باراني مرگبار بر : گويد كند، بالفاصله مي العمل قوم او را بيان مي عكس
مسلماً قوم لوط چهار بار . سر آنها فروريختيم و خانواده لوط ـ به جز همسر پيرش ـ را نجات داديم

ا بصورتي كلي و خواهد داستان لوط ر در هر چهار مورد قرآن ميپس . گرفتار عذاب الهي نشد
بنابراين براي حل تناقض بايد . خالصه بيان كند، نه چهار سكانس مختلف از يك داستان طوالني

  .فكر ديگري كرد
  
  

  نمونه پنجم
 سوره صافات، ماجراي يونس پيامبر و بلعيده شدن او توسط يك ماهي بزرگ 142 تا 139آيات     

  :ويندگ  مي145 تا 143آنگاه آيات . كنند را بيان مي
] ماهي[كنندگان نبود؛ قطعاً تا روز قيامت در شكم آن  از تسبيح) يونس(و اگر او 

او را در حالي كه ناخوش بود، به ] ولي ما اين كار را نكرديم و در عوض[ماند؛  مي
  .زمين خشكي افكنديم
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اد و به كنندگان بود، خداوند او را از شكم ماهي نجات د طبق اين آيات، چون يونس از تسبيح    
  :گويد  سوره قلم در مورد يونس مي49اما در آيه . آب و علفي انداخت زمين خشك و بي

شد، قطعاً او را ـ در حالي كه نكوهش شده بود ـ  اگر لطف خدا شامل حالش نمي
  .افكنديم به زمين خشكي مي

حالش شده مفهوم آيه اين است كه خدا يونس را به زمين خشك نيفكند، زيرا لطف خدا شامل     
  .آشكار است)  سوره صافات145 تا 143(تناقض اين آيه با آيات قبلي . بود

  نمونه ششم
  : گويد  سوره قمر مي20 و 19عذاب قوم عاد چگونه بود؟ آيات     

] كه[ما در يك روز نحس، بر سر آنان به طور پيوسته، طوفاني سخت فرستاديم؛ 
  .كن شده بودند بودند كه ريشههاي نخلي  كند، گويي تنه مردم را از جا مي

  :كند عذاب قوم عاد را چنين توصيف مي) 24 تا 21در ادامه آيات ( سوره احقاف 25همچنين آيه 
] مردم عاد، شب را[پس . كند همه چيز را به دستور پروردگارش نابود مي] طوفان[

  …شد هايشان چيزي ديده نمي صبح كردند در حالي كه جز خانه
كرد، در يك روز  كند و همه چيز را نابود مي  طوفان سختي كه مردم را از جا ميطبق اين آيات،   

اي كه وقتي صبح شد، همه مرده بودند و  عام كرد، به گونه بر سر قوم عاد فرستاده شد و آنها را قتل
  :گويد  سوره فصلت مي16اما آيه . هاي آنها باقي مانده بود فقط خانه

  …ان طوفاني سخت فرستاديمما در روزهايي نحس بر سر آن  

  :گويند  سوره حاقّه مي7 و 6و آيات 
آن را ] كه خدا[عاد، به وسيله تندبادي توفنده و سركش هالك شدند؛ ] قوم[و اما 

  ..هفت شب و هشت روز پياپي بر آنان فرستاد
هاي  اما در اينجا مشكالت و تناقض. تناقض آشكارتر از آن است كه نياز به توضيح داشته باشد    

شدت طوفان به حدي بود كه : گويد  سوره احقاف از طرفي مي25آيه . خورد ديگري نيز به چشم مي
و البته اگر قرار باشد كه عذاب الهي بصورت طوفان نازل شود، طبيعي (كرد  همه چيز را نابود مي

اند، جان  هايشان پناه گرفته زيرا در غير اينصورت، مردمي كه در خانه. است كه چنين خواهد بود
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پس از : گويد  مي)در ادامه( و از طرفي) غرض از سوي خداوند برند و اين يعني نقض سالم بدر مي
  كند، اوالً چطور ممكن است طوفاني كه همه چيز را نابود مي. هاي مردم برجا بود پايان طوفان، خانه

 است چند ساعت بطور هاي مردم عاد نشود؟ آيا اين تناقض نيست؟ چنين طوفاني، كافي حريف خانه
پيوسته بوزد تا شهري بزرگ و مستحكم مانند نيويورك را نابود كند و دودمان مردمش را بر باد 

در اين صورت . هاي گلي و خشتي و چوبي باشد دهد، چه رسد به اينكه شهري كوچك با خانه
 سوره 7بنا به آيه (ز رو و يا هفت شبانه)  سوره احقاف25بنا به آيه (روز  چطور ممكن است يك شبانه

ها سالم مانده باشند،   بمانند؟ ثانياً اگر خانهلمها سا بطور پيوسته و مداوم بوزد و در پايان، خانه) حاقّه
  ؟!مانند اند سالم مي مردمي هم كه در آنها پناه گرفته

  نمونه هفتم
  :گويد  سوره زمر مي62آيه     

  …خدا خالق همه چيز است  

  :كند معرفي مي» ها بهترين خالق«فات، خداوند را  سوره صا125اما آيه 
  گذاريد؟ ها را وامي پرستيد و بهترين خالق آيا بعل را مي  

در : زيرا طبق آيه اول، خالق همه چيز، خداست و به عبارت بهتر. باز هم تناقض آشكار است   
داتي هستند كه به غير از خدا هم موجو: گويد جهان فقط يك خالق وجود دارد، اما آيه دوم مي

كند و اين با  كنند، ولي خدا در خلق كردن، از آنها برتر است و بهتر عمل مي چيزهايي خلق مي
يك . در اينجا يك نكته ديگر نيز قابل تأمل است. تناقض دارد» خالق همه چيز، خداست«گزاره 

 62ست، مطابق آيه ا» چيز= شيئي «از آنجا كه اين بمب، باالخره يك . بمب اتمي را در نظر بگيريد
اما اين . خالق آن، خداست نه سازندگان آن) خدا خالق همه چيز است: گويد كه مي(سوره زمر 

توان در نظر  چه معنايي مي» خلق كردن«تواند داشته باشد؟ براي واژه  سخن چه معناي معقولي مي
در نظر » خلق كردن«گرفت كه مطابق آن، خدا خالق بمب اتمي است نه انسان؟ هر معنايي كه براي 
  .شود بگيريد، خواهيد ديد كه مطابق آن، يكي از دو آيه مورد بحث دچار مشكل مي

  نمونه هشتم
  : سوره بقره است134يكي از آيات بسيار زيبا و پر معناي قرآن، آيه     
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آن جماعت را روزگار سپري شد، آنچه آنها كردند، از آن آنهاست و آنچه شما 
ت؛ و شما را به خاطر اعمال آنها مورد سؤال و مؤاخذه قرار كنيد، از آن شماس مي
  .دهند نمي

مطابق اين آيه، هر كس مسئول اعمال خودش است نه اعمالي كه گذشتگان يا ديگران انجام     
اما خود . اي است عقلي، اخالقي و وجداني كه جاي هيچ چون و چرايي ندارد اند و اين قاعده داده

ها ـ مخالفان  ماند و در بسياري از موارد ـ خصوصاً در برخورد با يهودي يبند نميقرآن به اين قاعده پا
آيه . دهد اند مورد سرزنش و مالمت قرار مي خود را به خاطر اعمالي كه گذشتگانشان مرتكب شده

  :گويد  مي خطاب به يهوديان سوره بقره87
ن را پشت سر هم را داديم و پس از او پيامبرا] تورات[و همانا به موسي كتاب 

القدس تأييد  هاي آشكار بخشيديم و او را با روح مريم معجزه بن فرستاديم و به عيسي
هرگاه پيامبري چيزي را كه خوشايند شما نبود برايتان آورد، ] پس چرا[كرديم، 

  كبر ورزيدند و گروهي را دروغگو خوانديد و گروهي را كشتيد؟

  :گويد  سوره بقره نيز مي91آيه 
ما به   :گويند  به آنچه خدا نازل كرده ايمان بياوريد، مي : به آنان گفته شودو چون
. كنند انكار مي... آوريم، و غير آن را خودمان نازل شده ايمان مي] پيامبر[آنچه بر 

  كشتيد؟ اگر مؤمن بوديد، پس چرا پيش از اين، پيامبران خدا را مي: بگو

  :گويد عمران نيز مي  سوره آل183آيه 
آنچه   پيامبراني بودند كه داليل آشكار را با  قطعاً پيش از من، :بگو] به آنان[ …

  گوييد، پس چرا آنان را كشتيد؟ اگر راست مي. گفتيد، براي شما آوردند

 سوره اسراء نيز علت عدم ارائه معجزه از طرف خدا و براي مخاطبان پيامبر اسالم را 59آيه 
  :گويد مي

باز نداشت جز ] براي شما امت پيامبر اسالم[ادن معجزات ما را از فرست] چيزي[و 
به ثمود ماده شتر داديم كه ] به عنوان مثال[اينكه پيشينيان، آنها را به دروغ گرفتند، و 

  …روشنگر بود، ولي به آن ستم كردند] اي پديده[
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كه متي ر براي هر اُهاي دو دهد كه در گذشته يعني خداوند به اين دليل به پيامبر اسالم معجزه نمي    
مت به عبارت ديگر اُ.  را ندانستند و آن را تكذيب كردند معجزهمت قدر آنمعجزه فرستاد، آن اُ

  ! را بخورد…پيامبر بايد چوب گناهان قوم نوح و ثمود و عاد و
  نمونه نهم

  :گويد  سوره بقره مي286آيه     
مؤمنان دعا ... [ندك اش تكليف نمي خداوند هيچ كس را جز به اندازه توانايي

 آنگونه كه بر امتهاي پيش از ما تكليف گران نهادي، بر …پروردگارا] كنند كه مي
  …ما تكليف گران منه، و آنچه را كه طاقت آن نداريم، بر ما تكليف مكن

شود كه خداوند بندگان را مافوق  زيرا در صدر آيه ادعا مي. صدر و ذيل آيه آشكارا متناقضند    
شود كه خداوند براي امتهاي پيشين تكاليفي مقرر  كند، اما در ادامه اعتراف مي ليف نميطاقتشان تك

اگر تكليف ما اليطاق قبيح و لذا از جانب . شان بيشتر بوده است كرده كه از حد طاقت و توانايي
چه معنايي » مكنپروردگارا آنچه را كه طاقت نداريم، بر ما تكليف «خداوند محال است، دعاي 

؟ ممكن است بگوييد در !خدايا بر ما ظلم مكن: تواند داشته باشد؟ اين مانند آن است كه دعا كنيم مي
دعاهايي كه پس از صدر آيه آمده است، سخن از تكليف فوق طاقت نيست، بلكه سخن از سختيها، 
مشكالت و مصائبي است كه ممكن است گريبانگير مؤمنان شود و تحمل آنها بر مؤمنان دشوار يا 

، و اين خالف قواعد شوند ربط مي اما در اين صورت صدر و ذيل آيه كامالً بي. ناممكن آيد
  .فصاحت و بالغت است

  
  

  نمونه دهم
دهند كه در قيامت و در محكمة عدل الهي به كسي ظلم   مينبسياري از آيات قران به ما اطمينا    
  : گويد  سورة آل عمران مي182آيه . شود نمي

   كند  هرگز نسبت به بندگان خود ستم نمي]وز قيامت  در ر[خداوند 



                                نظري نبوت مباني نقادانه به    نگاهي
 

  ���

 سوره زمر 70آية .  سورة فصلت نيز تكرار شده است46 سورة انفال و آية 51اين مضمون در آية     
  : كند كه كيد ميأنيز ت

  بيند   آنچه انجام داده است را بطور كامل مي] نتيجه [ هر كس ] در روز قيامت [

و اين مضمون در » .كند  خدا هرگز اجر نيكوكاران را ضايع نمي«: گويد ي سورة هود م115آيه     
  : گويد  سوره نساء با صراحت بيشتري سخن مي40آية .  سورة آل عمران نيز تكرار شده است195آيه 

 و از كسي سر بزند، [اي باشد كند و اگر حسنه اي نيز ستم نمي خداوند به اندازه ذره

   .دهد چندان پاداش مي به آن دو ]در روز قيامت 

  : گويند  سورة زلزال نيز سخن آخر را مي8 و 7و  آيات 
بيند؛  و   آن را مي] پاداشِ [اي عمل خير انجام داده باشد   پس هركس همسنگ ذره

   بيند  آن را مي] كيفر[اي عمل ناشايست انجام داده باشد،  هر كس همسنگ ذره
هر عمل خوبي انجام داده باشد، پاداش ) كافر يا مشركچه مومن و چه (تا اينجا گويي هر كس     

توجه كنيد كه در آيات فوق قيد و شرطي نيامده است و اين  ( خواهد كردآن را در قيامت دريافت
آيات ديگري نيز در قرآن . شود اما داستان به اينجا ختم نمي). كند البته همان است كه عدل اقتضا مي
  : گويد مي) مومن (  سورة غافر 40آية . كند ا نقض ميوجود دارد كه همة آيات قبلي ر

شود و  كند، همانند گناهي كه كرده است مجازات مي) گناه ( هر كس بدي 
هركس عمل صالحي انجام دهد، زن باشد يا مرد ، در صورتي كه مومن باشد، به 

     شود بهشت وارد مي
 عام و آيد، حكم الهي به ميان ميجايي كه سخن از مجازات و عذاب دادن ! خوب دقت كنيد    

بيند ؛ اما جايي كه  مجازات آن را مي) چه مومن و چه كافر(و هركس كار بدي كند كلي است 
يعني كفار و مشركين . شود اضافه مي» به شرطي كه مومن باشد« آيد، قيد  سخن از پاداش به ميان مي

عالوه بر ! بينند  و در آخرت پاداشي نميفايده است  دهند، بي و ملحدين هرچه اعمال صالح انجام مي
. آورند به ميان مياعمال كافران و مشركان ) نابود شدن(اين، بسياري از آيات قرآن سخن از حبط 

  :گويد  سورة بقره مي217آيه 
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برگردد و كافر از دنيا برود، اعمالش در ) اسالم (  هر كسي از شما از دين خود …
ده و اهل جهنم خواهد بود و در آن جاودانه دنيا و آخرت ضايع و باطل گردي

   ماند  مي
ايم   از آن انجام داده)و يا حتي پس( شود كه همه كارهاي خوبي كه پيش يعني ارتداد باعث مي    

  . نتيجه بماند نابود شود و بي
  : گويد  سورة ابراهيم نيز مي18آيه     

د، همچون خاكستري است ان داستان اعمال كساني كه به پروردگارشان كفر ورزيده
اند، چيزي در دست  كه در روز طوفاني، باد بر آن بوزد، كه از آنچه بدست آورده

   …ندارند
مطابق اين آيه اعمال نيك كافران مانند خاكستري كه درمعرض باد تند قرار گرفته باشد، نابود     
م ، حتي شك كردن را هم  سوره انعا88آيه . رساند شود و در روز قيامت سودي به آنها نمي مي

  : داند موجب ضايع شدن اعمال نيك مي
   سازد  آنها را نابود مي] نيك [ اعمال ]اگر شك بورزند،  خداوند

باعث حبط  …كنند كه ارتداد و كفر و شرك و دهها آية ديگر در قرآن با صراحت اعالم مي    
توبه، / 17 و محمد / 9 و 28 و 32زاب ، اح/ 19اعراف ،  / 147مائده ،  / 5مانند آيه (شود  اعمال مي

و اين عالوه بر آنكه با عدل و رحمت الهي سازگار نيست، آياتي را كه در ابتدا آمد،  ) حجرات/ 2
  . كند نقض مي

 40ديديم كه آية . شود هاي قرآن در موضوع معاد و قيامت به اينجا ختم نمي گويي اما تناقض    
و اين مدعا در » يابد كند، جز به مثل آن كيفر نمي) گناه(كه بدي هر « :گفت مي) مؤمن(سوره غافر 

اما خداي محمد همين وعده را نيز .  سوره انعام نيز تكرار شده است160 سورة يونس و آية 27آية 
  : گويند مي) خطاب به پيامبر( سورة اسراء 75 تا 73آيات . كند در چند جاي ديگر فراموش مي

ايم گمراه كنند تا غير   را از آنچه به سوي تو وحي كردهو چيزي نمانده بود كه تو
آن را بر ما ببندي و در آن صورت تو را به دوستيِ خود بگيرند؛ و اگر تو را استوار 

داشتيم ، قطعاً نزديك بود كمي به سوي آنان متمايل شوي؛ در آن صورت ،   نمي
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 ] عذاب [ مرگ ] از  پس[ و دو برابر ] نياد[ زندگي ]در حتماً تو را دو برابر
   يافتي چشانديم و آنگاه در برابر ما براي خود ياوري نمي مي

عذاب » دو برابر«يعني اگر پيامبر كمي به كفار يا مشركين متمايل شود، در دنيا و آخرت      
  : گويد  مي) خطاب به همسران پيامبر( سورة احزاب هم 30 آية. شود مي

 كار زشت آشكاري كند، عذابش دو چندان اي همسران پيامبر ، هركس از شما
   .خواهد بود و اين بر خدا همواره آسان است

 اما از !هاي خود را فراموش كند و عدالت را زير پا بگذارد  يعني بر خدا آسان است كه وعده    
 سورة مائده بنگريد؛ 115 تا 112به آيات . تر، داستان حواريون عيسي است انگيز اينها شگفت

عيسي نيز از خدا . ي براي ما بفرستدا از خدايت بخواه تا از آسمان مائده: گويند ن به عيسي ميحواريو
  : گويد كند و خدا در پاسخ مي درخواست مائده آسماني مي
فرستم؛ ولي هر كه از شما پس از آن كافر شود،    من آن مائده را براي شما مي… 

   ا آن چنان عذاب نكرده باشمكنم كه هيچ يك از مردم جهان ر چنان عذابش مي
با گناه باشد؟ آيا كافرشدنِ حواريون » 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(

بزرگتر و ) در صورت كافر شدن(حواريون ها بدتر است؟ آيا گناه  استالين ها و هيتلرها و چنگيز
  هاي صدام در ايران و عراق، و طالبان در افغانستان است؟  تر از جنايت وحشتناك

كارهاي خوب شما، كارهاي بدتان را « :گويد   سورة هود مي114آية . يابد تناقض باز هم ادامه مي    
شود كه اعمال   ما در اين دنيا باعث مياعمال نيك) حداقل بعضي از( مطابق اين آيه .»كند نابود مي

اين مضمون در . ايم، نابود شوند و در قيامت مورد محاسبه قرار نگيرند بدي كه درگذشته انجام داده
 / 271عنكبوت ؛  / 7فتح؛ / 5مانند آيه . ( آيات متعددي از قرآن  و با تعابير مختلف تكرار شده است

و اين نيز با آياتي كه در ابتداي اين بحث )  ؛ تغابن 12 و 65نساء ؛  / 31آل عمران ؛  / 195بقره؛ 
  . آمد، در تناقض است

كتاب به اسالم ايمان بياورند و تقوا   سورة مائده اگر اهل65و باالخره اينكه مطابق آية     
 سوره فرقان ، گناهان 70شود و حتي مطابق آية  شان بخشيده مي پيشه كنند، همة گناهان قبلي
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كه پيش از اين ( سورة بقره 217شود، اما مطابق آيه  مي) نيك كار(ن تبديل به حسنه شا قبلي
است، نابود و  هركس از اسالم برگردد، تمام اعمال نيكويي كه پيش از آن انجام داده) آمد
  آيا اين است عدلِ الهي ؟  !شود نتيجه مي بي

  هاي عجيب قرآن مثل
اما بسياري . كمك گرفته است» مثل زدن«د خود، از روش قرآن در بعضي موارد براي بيان مقصو    

الفارق صورت  اند و در بسياري از آنها قياس مع هاي قرآني نامفهوم و لذا غيرقابل استفاده از مثل
هايي از  پيش از پرداختن به نمونه. توان گرفت اي از آنها مي گرفته و معلوم نيست كه چه نتيجه

  :شويم ادآور ميهاي قرآني، دو نكته را ي مثل
» …ايم و به راستي در اين قرآن براي مردم هر گونه مثل زده«: گويد  سورة روم مي58 آية .الف    

اما دقيقاً معلوم نيست . ندنك  نيز همين مضمون را تكرار مي سوره زمر27 و آيه  سورة كهف54و آية 
  ه است؟مثلي آمد» هرگونه«آيا واقعاً در قرآن . كه منظور اين آيات چيست

خدا پروا ندارد كه به پشه و فراتر از آن مثل زند، آنگاه مؤمنان «: گويد  سورة بقره مي26 آية .ب    
: گويند  از سوي پروردگارشان است، ولي كافران مي]و[ راست و درست ]مثل[دانند كه آن  مي

ما يك چيز روشن باز هم معناي دقيق صدر آيه معلوم نيست، ا» …خواهد؟ خداوند از اين مثل چه مي
كنند و بطور  هاي قرآني نگاه مي سنجانه به مثل است و آن اينكه در اين آيه افرادي كه نقادانه و نكته

لكن در ! اند ها چيست، كافر قلمداد شده معناي اين مثل: آيد كه طبيعي اين سؤال برايشان پيش مي
  :ها هايي از اين مثل به نمونهاكنون بپردازيم . ترسد دنياي امروز، كسي از اين تهديدها نمي

  :تر معني كند را بصورتي روشن» نور بودن خدا«خواهد   سورة نور، مي35 آية .  1
مثل نور او چون چراغداني است كه در آن . ها و زمين است  خداوند نور آسمان

اي درخشان است كه  آن شيشه گويي ستاره. اي است چراغي، و آن چراغ در شيشه
نزديك . شود زيتوني كه نه شرقي است و نه غربي، افروخته مياز درخت مبارك 

روشني بر . است كه روغنش ـ هر چند بدان آتشي نرسيده باشد ـ روشني بخشد
  …كند خدا هر كه را بخواهد با نور خويش هدايت مي. روي روشني است
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» نور خدا«ز مفهوم تري ا تر و عميق تواند ما را به تصور دقيق براستي آيا خواندن اين آيه مي    
  برساند؟

  : دو نفر را با هم مقايسه كرده استنحل سورة 75 آية .   2
. آيد  كه هيچ كاري از او برنمي]زرخريد[اي است مملوك  برده: زند خدا مثلي مي

ايم، و او از آن در نهان و  آيا او با كسي كه به وي از جانب خود روزي نيكو داده
 بلكه بيشترشان ]نه[. است؟ سپاس خداي راستكند، يكسان  آشكار انفاق مي

  .دانند نمي
الفارق چيست  اما نتيجة اين قياس مع. بدون شك پاسخ سؤالي كه در آيه مطرح شده، منفي است     

» آنها= م ه«ضمير . رسد توان گرفت؟ جملة آخر آيه نيز كمي مبهم به نظر مي و از آن چه درسي مي
  دانند؟ نمي» بيشتر آنها«است كه » چيزيچه «گردد و  به چه كساني برمي

اي كه فرمان به  اي الل و دست و پا چلفتي، با فرد هدايت شده  نيز بردهنحل سورة 76 در آية .    3
  :دهد، مقايسه شده است عدالت مي

دو مردند كه يكي از آنها الل است و هيچ كاري از او : زند  مي]ديگر[و خدا مثلي 
فرستد، خيري به همراه  هر جا كه او را مي. باشد احبش ميآيد و او سربار ص برنمي
دهد و خود بر راه راست است،  آيا او با كسي كه به عدالت فرمان مي. آورد نمي

  يكسان است؟
اي الل  الفارق چيست؟ يكسان نبودن برده پاسخ البته منفي است، اما هدف خداوند از اين قياس مع    

  رساند؟  را مي…ل و هدايت شده، كدام نكتة اخالقي، اجتماعي وو دست و پا چلفتي با فردي عاد
  :گويد  ميروم سورة 28 آية .    4

زند، آيا از غالمان و كنيزانتان شريكي در   براي شما مثلي از خودتان مي]خداوند[
ايم، داريد كه در آن برابر باشيد و از آنان همانگونه كه از  آنچه روزيتان داده
 را براي خردورزان روشن ]خود[ بيمناك باشيد؟ بدينسان آيات خودتان بيمناكيد،

  .كنيم بيان مي
  !باشد، واي از بيان ناروشن آيات» بيان روشن آيات«اگر اين،      
  :گويد  سورة زمر مي29 آية .   5
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جو و   كه چند شريك دربارة او ستيزه]اي برده: يا[زند از مردي  خداوند مثلي مي
آيا اين دو .  ويژة يك مرد است]مدعي بي[ كه ]اي برده: يا[ناسازگارند و مردي 

  .دانند  نمي آنهاراست، ولي بيشتر برابر و همانند هستند؟ سپاس خداي
چه كساني هستند و چه » آنها= م ه«دهد و  باز هم معلوم نيست كه اين مقايسه چه درسي به ما مي    

  دانند؟ چيزي را نمي
  :ي مي خواهد ماهيت واقعي كفار را به ما بشناساند سوره بقره گوي171 آيه .   6

شنود  مثل آنان كه كفر ورزيدند مثل آن كس است كه بانگ زند بر حيواني كه نمي
  انديشند جز فراخواندن و بانگ زدني را، كرند، گنگند و كورند كه نمي

ن قرآن براي اينكه اي از مترجما عده. فهمم معني نمي انديشم، چيزي از اين تشبيه بي هر چه مي    
  :اند كمي از ابهام آيه بكاهند، آن را چنين ترجمه كرده

 كافران همچون مثل كسي است كه حيواني را كه جز صدا و ] دعوت كننده [ومثل
 كرند، اللند، كورند، و ] آري [زند، شنود، بانگ مي  نمي] مبهم، چيزي [ندايي 
  .يابند درنمي

بخوانيد ( ناتي كر و كور و اللند كه دعوت آنها به حقيقتمطابق اين معنا، كافران حيوا    
؟ بگذريم، اين مدعا كه كافران كر و الل و كورند، بارها در قرآن !اي ندارد هيچ فايده )اسالم

كر و كور بودن كافران، هرچند با واقعيت ناسازگار است، اما در فضاي . تكرار شده است
ام سخت عجب كه الل بودن آنها را چگونه بايد  اندهفقط م. تواند معقول باشد تفكر قرآني مي

  معني كرد؟ 

  معيارهاي قشري و ظاهربينانه
اش به  هاي يكسونگرانه كند و قضاوت قرآن براي ازدواج، معيارهايي ظاهربينانه را مطرح مي    

  :كنيم در اينجا به سه نمونه اشاره مي. انجامد قشريتي عجيب مي
  :گويد  سورة بقره مي221 آية .1  

كنيز باايمان از زن آزاد مشرك ! اند، ازدواج نكنيد و با زنان مشرك، تا ايمان نياورده
 شما را به شگفتي آورد و زنان ]زيبايي، ثروت يا موقعيت او[بهتر است؛ هر چند 
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بردة با ايمان، از ! اند، درنياوريد خود را به ازدواج مردان مشرك، تا ايمان نياورده
 شما را به ]زيبايي، ثروت يا موقعيت او[هتر است، هر چند مرد آزاد مشرك ب

  …شگفتي درآورد

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 

 مطرح باشد، آنگاه آيا …ت، شجاعت، مهرباني، گذشت، عشق و محبت ومنش، شخصيت، صداق
توان از ازدواج با مشركان صرفنظر كرد؟ اگر وجود چنين اوصافي در يك زن يا مرد مشرك، ما  مي

توان بطور كلي  را به شگفتي درآورد، آيا باز هم ازدواج با آنها ممنوع خواهد بود؟ اصوالً چگونه مي
هاي ژاپني و يا  مثالً بعضي از بودايي(ز مشرك بهتر است؟ بسياري از مشركان حكم كرد كه مؤمن ا

هايي شريف و  انسان) شوند مسيحياني كه به دليل پرستش مسيح، از نظر قرآن مشرك محسوب مي
 …، امانتداري، احترام به حقوق ديگران، مهرباني، گذشت و مقيد به اصول اخالقي مانند صداقت

از آن طرف بسياري از مؤمنان، .  وجود ندارد…اي كينه، حسادت، بدبيني و  ذرههستند و در قلبشان 
توان  آنگاه آيا باز هم مي. شخصيت هستند گذشت و بي اخالق، خشن، حسود، خسيس، بي افرادي بي

به راحتي گفت كه حتي چنان مشركاني از چنين مؤمناني بدترند؟ نگوييد مؤمن حقيقي محال است 
چون اوالً چنين سخني خالف واقع است و ثانياً ايمان .  باشد…د و يا خسيس واخالق، حسو كه بي

رذائل اخالقي جمع نشود، اما مراتب پايين و متوسط  مراتب مختلفي دارد كه شايد مراتب باالي آن با
اي وجود ندارد كه اثبات كند  آن عمالً و مصداقاً با اين رذائل قابل جمع بوده و هست؛ و هيچ قرينه

آية مورد بحث اعلي درجة ايمان مورد نظر است، و ثالثاً از آنجا كه مصاديق چنين مؤمناني بسيار در 
 براي ازدواج خالف حكمت و )به صورت كلي ( چنين معياريعشمار و معدود هستند، تشري انگشت

  .مصلحت است
  :گويد  سورة نساء مي25 آية .2  

 پاكدامن و ]آزاد[تواند زنان  مي ن]ضعيف است و[هر كسي از شما كه از نظر مالي 
با ايمان را به همسري گيرد، با دختران جوانسال با ايمان شما كه مالكشان هستيد 

 براي كسي از شماست كه از ]پيشنهاد ازدواج با كنيزان[ اين …]ازدواج كند[
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 بهتر است، و ]از ازدواج با كنيزان[آاليش گناه بيم دارد؛ و صبر كردن، براي شما 
  .د آمرزندة مهربان استخداون

مفهوم جملة اول آيه اين است كه . در اين آيه، عزت و شخصيت كنيز شديداً لگدمال شده است    
 و ، غيرمنطقييمردان در انتخاب همسر، ابتدا بايد به سراغ زنان آزاد بروند نه كنيزان، و اين تبعيض

انّ اكرمكم عنداهللا : د مبني بر اينكهاگر قرآن در ادعاي خو. تحقيري نابخشودني در حق كنيزان است
 صادق است، چرا بين زن )بهترين و بزرگوارترين شما در نزد خداوند، باتقواترين شماست(اتقيكم 

كند كه  دهد؟ چرا توصيه نمي گذارد و اولويت را به زن آزاد مي آزاد و مؤمن با كنيز مؤمن فرق مي
ه جاي آن ببينيد كداميك ايمان و تقواي بيشتر و اخالق  يا آزاد بودن زن توجه نكنيد و ببودن به كنيز

بهتري دارند و اگر ديديد كه ايمان و تقواي يك كنيز از ايمان و تقواي زني آزاد بيشتر است، با 
 ندارد كه قرآن …همان كنيز ازدواج كنيد؟ از طرفي مگر كنيز، حق مهريه و نفقه و مسكن و

 و نتواستيد با زنان آزاد ازدواج كنيد، با كنيز ازدواج كنيد؟ اگر از نظر مالي ضعيف بوديد: گويد مي
جملة آخر . شد ديگر در حق كنيزان نيست؟ اما اي كاش كار به همين جا ختم مييري قحآيا اين ت

ز آاليش گناه حفظ كنيد، بهتر است اتوانيد خود را  كند كه اگر مي آيه به مردان فقير توصيه مي
؟ و اين ! بهتر از ازدواج با كنيز است)و در آتش شهوت سوختن(ندن مجرد بمانيد، چون مجرد ما

توان باور كرد كه خداي دانا و عادل و  آيا مي. يعني تير خالص زدن به حرمت و شخصيت كنيز
دهد و از طرفي ديگر چنين سخناني بگويد؟ در آية » ان اكرمكم عنداهللا اتقيكم«حكيم از طرفي شعار 

، شخصيت و حرمت كنيزان پايمال شده  نيز) مونة قبلي مورد نقد قرار گرفتكه در ن( سورة بقره 221
در ابتداي اين آيه ازدواج مردان مؤمن با زنان مشرك مورد نهي قرارگرفته و اين به معناي عدم . است

آنگاه براي اينكه اوج بد بودن و . لياقت و شايستگي زنان مشرك و مستلزم نوعي تحقير است
كنيز با ايمان از زن آزاد «: شود مشرك مورد تأكيد و تصريح واقع شود، گفته ميلياقتي زنان  بي

  ! ؟».مشرك بهتر است
تواند در يك زمان، دو يا سه و يا چهار همسر داشته باشد، به شرطي كه   از نظر قرآن، مرد مي.3 

  :گويد  سورة نساء مي3آية . بتواند عدالت را بين همسران خود رعايت كند
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 كه شما ]ديگر[ اجراي عدالت بين دختران يتيم بيمناكيد، هر چه از زنان و اگر در
پس اگر بيم داريد كه نتوانيد . سه، چهارچهار به زني گيريد را پسند افتاد، دو دو، سه

اكتفا [ايد   يا به آنچه از كنيزان مالك شده]زن[به عدالت رفتار كنيد، به يك 
  …]كنيد

  :گويد مي ]نساء[ همين سوره 129اما آية 
 ]بر اين كار[توانيد عدالت را ميان زنانتان اجرا كنيد، هر چند  و شما هرگز نمي

  …حريص باشيد

تواند عدالت را ميان  بسيار خوب اگر چنين است و مرد در صورت داشتن چند زن، هرگز نمي    
 زن در يك زمان، آميز داشته باشد، پس چرا داشتن چند آنها برقرار كند و با آنها رفتاري غير تبعيض

اند كه  تحريم نشده است؟ آيا اين دو آيه با هم تناقض ندارند؟ مفسران قرآن براي حل تناقض گفته
از عدالت ) 3آية (در اولي . در اين دو آيه، به دو معناي مختلف بكار رفته است» عدالت«واژة 

يت عدالت در حد ظواهر رعا. از عدالت باطني و قلبي) 129آية (ظاهري سخن رفته است و در دومي 
تواند به همة همسران خود هر ماه به  يعني مرد اگر واقعاً بخواهد و همت كند، مي. پذير است امكان

طبق نوبت به .  بدهد، براي همه بطور يكسان مسكن و لباس و غذا تهيه كند)نفقه(يك اندازه خرجي 
ه و محبت قلبي يكسان داشتن نسبت به  اما رعايت عدالت قلبي و باطني يعني عالق…خانه آنها برود و

با قبول اين توجيه، به . كند  سورة نساء به همين مطلب اشاره مي129همة همسران محال است و آية 
رسيم كه از نظر قرآن كافي است مرد بتواند در ميان زنان خود، عدالت را در حد ظواهر  اينجا مي

اما در اينجا نكات مهمي ناديده گرفته . باشد) در يك زمان(رعايت كند تا مجاز به گرفتن چند زن 
  :كنيم شده است كه به مواردي از آنها اشاره مي

ترين مسئله در موضوع چند همسري، توانايي يا عدم   از نظر قرآن، گويي مهمترين و اصلي.3ـ  1
ده است، و اين يعني نادي) آن هم فقط در حد ظواهر(توانايي مرد در اجراي عدالت بين همسران 

به عبارت ديگر . گرفتن شخصيت و احترام زن و احساسات و عواطف طبيعي و غير قابل اجتناب زنانه
قرآن در اينجا فقط بعد مادي و جسماني وجود زن را مورد توجه قرار داده و بافت روحي ـ رواني و 

را به هيچ احساسات و عواطف طبيعي او را ناديده انگاشته و فكر و انديشه و شخصيت اجتماعي زن 
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در عصر حاضر حتي زنان مسلمان و مؤمن در اعماق قلب خود اين را توهين به . گرفته است
از نظر آنها مسئلة اصلي، توانايي يا عدم توانايي مرد در اجراي عدالت ميان . دانند شخصيت زن مي

زيرا . تهمسران خود نيست، بلكه نفس چند همسري مرد برايشان آزاردهنده و غير قابل پذيرش اس
تر و زيباتر باشد ـ  اي است كه طبيعتاً چشم ديدن هوو را ـ خصوصاً اگر جوان خلقت ويژة زن بگونه

 هر چند ممكن است بنا به علل و داليلي ندارد و اگر بداند كه شوهرش زن يا زنان ديگري دارد،
واني او به هم  آرامش روحي ـ رمجبور به پذيرش اين وضعيت باشد و دم بر نياورد، اما بدون شك

 و حتي اگر مرد بتواند عالوه بر عدالت سطحي و ظاهري، عدالت حقيقي و باطني را نيز 1خورد مي
  :شود، چه رسد به اينكه بطور كامل بين همسران خود رعايت كند، باز هم مشكلي حل نمي

  حتي در مفهوم) در رفتار با همسران(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 

به عبارت ديگر پس از مشكلي كه در باال . رسد تعريف نيست و لذا نوبت به اجراي آن در عمل نمي
مرد بايد در ميان بينانه، دقيق و مشخص از عدالتي است كه  آمد، مهمترين مسئله، ارائه تعريفي واقع

آلود كه قابل تفسيرهاي متعدد باشد،  توجه كنيد كه تعاريف كلي، مبهم و ايهام. همسرانش اجرا كند
متأسفانه قرآن نه . آورد كند، بلكه زمينه را براي سوء استفاده مرد فراهم مي نه تنها مشكلي را حل نمي

و ظاهري كه مرد بايد ميان همسرانش تنها تعريفي دقيق و عيني و كاربردي از همان عدالت سطحي 
اي كلي و اجمالي هم به اين مسئله نكرده و با اين كار، تعريف  اجرا كند، ارائه نداده، بلكه حتي اشاره

اما در جايي كه رابطة دوطرفة بين زن و . و نحوة اجراي عدالت را عمالً به خود مردها سپرده است
كه فقط يك طرف دعواست ـ تعريف كند؟ اين مثل آن مرد مطرح است، چرا بايد عدالت را مرد ـ 

فراموش نكنيد كه ! كنم  تعريف ميمرا خود» عدالت«هستم، اما » عادل«است كه پادشاهي بگويد من 
شوند و نسبت  مردان، سرپرست زنان محسوب مي«: ، يعني»النساء الرجال قوامون علي«: از نظر قرآن

شد كه در اعمال سلطه و واليت، عادل باشند ولي عدالت را نيز حال اگر قرار با» .به آنها سلطه دارند
خودشان تعريف كنند، معلوم است كه محصول آن جز مردساالري مستبدانه و پايمال شدن حقوق و 
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. شود البته اگر تعريف عدالت را به زنها بسپاريم، باز هم مشكلي حل نمي. شخصيت زنان نخواهد بود
هاي  هاي متفاوت و گرايش روحي و رواني مختلف و افكار و انديشه با شخصيتهاي  نيززيرا زنها

ديني، سياسي و اجتماعي گوناگون و گاه متضاد، تعاريف مختلف و متناقضي از عدالت ارائه خواهند 
اي از رفتار مرد با همسران خود، ممكن است از نظر يكي از آنها عدالت و  به عبارت ديگر، نحوه. داد

 و بهتر است چند بنابراين در اينجا با مشكل الينحلي روبرو هستيم. محسوب شوداز نظر ديگري ظلم 
  .همسري را از اساس باطل اعالم كنيم

 از عدالت مورد نظر داشته باشيم، باز هم با مشكل ديگري ي حتي اگر تعريف دقيق و مشخص.3ـ   3
سيار پيچيده و ذوابعاد است و شويم و آن اينكه زندگي آدميان ـ به ويژه در عصر حاضر ـ ب روبرو مي

دخالت هزاران عامل ناشناخته، ناخواسته و غير ارادي، و وقوع حوادث خرد و درشت غير قابل 
هاي  بيني و قرار گرفتن مرد در موقعيتهاي دشوار و متفاوت ـ كه بطور طبيعي باعث بازتاب پيش

خواهد  مرد مي. سازد ناممكن ميشود ـ اجراي عدالت در ميان همسران را  رفتاري متفاوت در او مي
طبق برنامه و با نظمي خاص عمل كند تا به اصطالح، عدالت رعايت شود، اما ـ حداقل بسياري از 

به عنوان مثال، پيدايش . برد  او نيست كه جريان امور را به پيش مي تواند، چون فقط ارادة اوقات ـ نمي
اي نيست و ارادة انسان نيز در آن  نظم و قاعدهبراي نزديكي، تابع هيچ ) و زن(ميل جنسي در مرد 

تقريباً در . شود دخالت چنداني ندارد و همين واقعيت، مانع اجراي عدالت جنسي در بين همسران مي
مرد حتي اگر بخواهد با همسران خود، . همة مسائل ديگر زندگي نيز داستان از همين قرار است

تواند و همين امر موجبات  هم در بسياري از موارد نميرفتاري يكسان و عادالنه داشته باشد، باز 
شود كه يكي از همسران،  تر مي كار وقتي سخت. سازد آزردگي خاطر همسرانش را فراهم مي

مرد بايد مانع از آن شود كه اين امر در رفتارهاي ظاهري او تأثيري ـ . تر و زيباتر از بقيه باشد جوان
 . باشديدانم چنين رويايي به حقيقت پيوستن بعيد مي.  بگذاردكه موجب تبعيض ميان همسران شود ـ

  1.حتي پيامبر اسالم نيز نتوانست به اين رؤيا دست يابد
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توانيد عدالت را بين همسران خود  اگر نمي«:  يك بار ديگر به اين جملة قرآني دقت كنيد.   4
 سؤال اين است كه آيا من .»]و همسران متعدد اختيار نكنيد[رعايت كنيد، به يك همسر قانع باشيد
توانم با قطع و يقين بفهمم كه قادر به اجراي عدالت بين همسران  قبل از ازدواج با همسران ديگر، مي

 كه دارم، گمان يممكن است من به دليل اعتماد به نفس. خود هستم يا نه؟ پاسخ مسلماً منفي است
ولي پس از ازدواج معلوم . عادالنه رفتار كنمتوانم بين آنها  كنم كه در صورت داشتن چند همسر، مي

هايي باشد كه در  حال چه كسي بايد پاسخگوي ضررها و آسيب. شود كه از انجام اين كار عاجزم
 را مجاز دانسته و )در زمان واحد (هاي متعدد مرد شود؟ چرا قرآن ازدواج اين ميان به زنان وارد مي

شود؟ از  د آن در مرد، تنها بعد از ازدواج معلوم ميبراي آن شرطي گذاشته كه وجود يا عدم وجو
تواند عدالت  هاي متعدد، معلوم شد كه مرد نمي اينها گذشته قرآن نگفته است كه اگر بعد از ازدواج

انگاري در تأمين حقوق انساني زنان  آيا اين، سهل. را بين همسران خود اجرا كند، تكليف چيست
  نيست؟

  
   با سنت هاي جاهليبرخوردهاي نا معقول قرآن

هاي غلط جاهلي، در مواردي آنها را تلويحاً به  قرآن به جاي مبارزة منطقي و اصولي با سنت     
هاي نامعقولي را در پيش گرفته  رسميت شناخته و فقط كمي تعديل كرده و در مواردي نيز روش

  :كنيم در اينجا به دو نمونه اشاره مي. است
  :گويند ة بقره مي سور227 و 226 آيات .1    

 از همخوابگي با زنان خود اجتناب كنند، ]براي هميشه[خورند تا  آنانكه سوگند مي
 پس ]تا از سوگند خود برگردند و با همسر خود آشتي كنند[چهار ماه مهلت دارند 

اگر بازآيند، خداوند آمرزگار مهربان است و اگر آهنگ طالق كردند، هر آينه 
  .خداوند شنوا و داناست

ـ را باطل و  ـ مانند آنچه در اين آيه آمده چرا قرآن سوگندهاي لغو و بيهوده و ناسنجيده     
اثر اعالم نكرده است؟ روش عادالنه و حكيمانه اين بود كه قرآن به مرداني كه  نامشروع و لذا بي

اعتبار   و بياند تذكر دهد كه سوگندشان باطل، نامشروع اي خورده چنين سوگند ظالمانه و نابخردانه
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ـ اگر مايل به ادامة زندگي با آنها  است و بايد فوراً به آغوش همسران خود بازگردند، و يا اينكه
هاي غلط جاهلي نشود، نه اينكه  ـ طالق بگيرند، تا حق زنان در زندگي زناشويي پايمال سنت نيستند

ي كنيد، خدا مهربان است و چهار ماه به مردان مهلت دهد و بگويد كه پس از آن اگر خواستيد آشت
توجه كنيد كه اگر پس از چهار ماه، مرد تصميم ! اگر آهنگ طالق كرديد، خدا شنوا و داناست

بگيرد كه همسر خود را طالق دهد، زن بيچاره پس از طالق، سه ماه نيز بايد عدة طالق را نگه دارد، 
نسي؛ و اين اوالً ظلمي بزرگ در يعني مجموعاً هفت ماه بالتكليفي و محروميت از ارضاء غريزة ج

از اينها گذشته . ساز انحرافات جنسي و فساد و فحشاء شود حق زن است و ثانياً ممكن است زمينه
معلوم نيست چرا ميزان مهلت بايد چهار ماه باشد، نه ـ به عنوان مثال ـ چهار روز؟ ممكن است بگوييد 

توانست به  ه بودن آن در ميان اعراب، قرآن نميبه دليل شيوع اين سنت در زمان جاهليت و جا افتاد
روش قرآن در اين مورد، مبارزة تدريجي . يكباره مهر بطالن بر آن بزند و آن را نامشروع اعالم كند

  :اما اين توجيه سه مشكل عمده دارد. بوده است
ه مرحله مبارزة تدريجي مرحله ب. شود  از ظاهر آية مورد بحث چنين مطلبي استفاده نمي.11_   

  است، مراحل بعدي اين مبارزه در كجاي قرآن آمده است؟
پرستي رواج و رسوخ بيشتري در زندگي و فرهنگ مردم دوران جاهليت   شرك و بت.2_1   

چرا در مورد چنين سنتي . داشت، اما قرآن به يكباره علم مخالفت و دشمني با اين پديده را برداشت
  زاتر بود؟ تر و واكنش اين دو سختاينگونه برخورد نكرد؟ كداميك از 

شد و به   در دوران جاهليت رسم و قانون اين بود كه فرزند خوانده، فرزند حقيقي قلمداد مي_31   
زيرا همسر . عنوان مثال هيچ مردي حق ازدواج با همسر مطلقة پسرخواندة خود را نداشت

ـ پسرخواندة پيامبرـ   حارثه بنوقتي ماجراي زيد. شد پسرخوانده، حقيقتاً عروس پدر محسوب مي
پيش آمد و پيامبر قصد كرد تا با همسر مطلقة زيد ازدواج كند، مردم با اين كار پيامبر مخالف بودند 

تواني با همسر  ترسيد، اما ناگهان آيه نازل شد كه اي پيامبر، تو مي و پيامبر نيز از مخالفت مردم مي
رجوع ! (يست و آن سنت جاهلي پس از اين منسوخ استزيد ازدواج كني زيرا زيد پسر حقيقي تو ن

توجه كنيد كه اين آيات دقيقاً زماني نازل شد كه )  سورة احزاب و تفسير آنها37 و 36كنيد به آيات 
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اي، قرآن فوراً و  چگونه است كه در چنين حادثه! را كرد) همسر زيد(پيامبر قصد ازدواج با زينب 
كند، اما در مواردي مانند آنچه در آية  باطل و منسوخ اعالم ميهاي غلط جاهلي را  قاطعانه سنت

  داند؟ كند و نسخ فوري آن را به مصلحت نمي مورد بحث آمده است، مسامحه مي
اي است كه برخورد  گردد كه ماهيت اين سنت غلط به گونه  اگر خوب دقت شود، معلوم مي_41   

شود، بلكه به دليل ميل  هاي تند از طرف مردم نمي دفعي و قاطعانه با آن نه تنها موجب بروز واكنش
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
 پس از چند روز پشيمان شوند و در دلشان هواي بازگشت به آغوش اند، 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  اساساً چنين سوگندهايي باطل و نامشروع و لذا بيحال اگر به آنها گفته شود كه 
  .پذيرند آنها نه تنها واجب نيست، بلكه حرام است، مسلماً به راحتي و با ميل و رغبت مي

كند، بلكه بطور تلويحي  مبارزه نمي» سوگندهاي باطل و ناسنجيده«متأسفانه قرآن نه تنها با پديدة  
  :گويد  سورة مائده مي89آية . كند ا هم صادر ميجواز اين كار ر

ولي به سبب . كند خداوند شما را به سبب سوگندهاي لغوتان بازخواست نمي
 هرگاه ]بنابراين[ …كند خوريد بازخواست مي  كه به قصد مييشكستن سوگندهاي

  …هاي خود وفا كنيد خوريد، به قسم قسم مي

يد سوگندهاي لغو و ناسنجيده و خارج از چارچوب دين و گو صدر آيه نمي  دقت كنيد كه جملة     
اخالق و وجدان حرام است و مؤمنان بايد از چنين سوگندهايي اجتناب كنند و اگر هم در اثر 

اعتبار قلمداد كنند  اختيار سوگند باطلي خوردند، بايد سوگند خود را پس گرفته و بي عصبانيت و بي
گويد خداوند شما را به خاطر چنين سوگندهايي  بلكه مي. اهندو به خاطر آن از خداوند آمرزش بخو

: گويد از طرفي در جملة بعدي آيه نيز مي. كند مؤاخذه و تنبيه نمي) شكستن چنين سوگندهايي: و يا(
» .كند ايد، بازخواست مي  خورده)عمد(خداوند شما را به سبب شكستن سوگندهايي كه به قصد «

خوريد، در چارچوب عقل و دين و  اين نيست كه آيا سوگندي كه مييعني در اينجا نيز بحثي از 
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ايد از روي قصد  اخالق وجدان هست يا نيست، بحث فقط در اين است كه اگر سوگندي كه خورده
بنابراين اگر مثالً ! و اختيار بوده است، پس حتماً بايد به آن وفا كنيد وگرنه بازخواست خواهيد شد

ليل خطايي كه همسرش مرتكب شده است، سوگند بخورد كه او را به مردي از روي قصد، و به د
يكصد ضربة تازيانه ادب كند، حتماً بايد به اين سوگند عمل كند، در غير اين صورت ممكن است 

براي همين است كه وقتي ايوب پيامبر، در اثر اشتباهي كه همسرش ! مورد غضب خدا قرار گيرد
ورد، خداوند براي نجات همسر ايوب از مردن در زير ضربات خ شود، چنين سوگندي مي مرتكب مي

 بزن و )همسرت را(هاي باريك به دست گير و با آن  اي از چوب دسته«: گويد تازيانه، به ايوب مي
  ). سورة ص و تفسير آن در كتب تفاسير44نگاه كنيد به آية (» …سوگند خودت را مشكن

ر دوران جاهليت، اگر مردي ـ در اثر عصبانيت ـ به زنش د. است» هارظُ« نمونة دوم، پيرامون .2   
شد و زن بيچاره مجبور بود تن به طالق  تو مثل مادر من هستي، خود به خود به او حرام مي: گفت مي

  :گويند  سورة مجادله در اين مورد مي4 تا 2آيات . اجباري و ناخواسته دهد
د؛ ند كه زنانشان مادرانشان نشوكنند، بدانن كساني از شما كه زنانشان را ظهار مي

 ناپسند و دروغ ي سخن]اين[اند، و  مادرانشان فقط زناني هستند كه آنها را زاييده
اند  كنند و بعد از آنچه گفته آنهايي كه زنانشان را ظهار مي…گويند است كه مي
شوند پيش از آنكه با همسر خود نزديكي كنند، بايد يك بنده آزاد  پشيمان مي

اي نيابند، پيش از آنكه با همسر خود نزديكي كنند بايد  اما كساني كه بنده؛ …كنند
  …درپي روزه بگيرند و آن كه نتواند، شصت مسكين را طعام دهد دو ماه پي

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   ظهار باعث نمي قبل، حالي كه اگر بر طبق آية

به فرض، ظهار عملي حرام و باطل است، بايد به مرد حكم شود كه فوراً حرف خود را پس گرفته و 
هايي كه در اين آيات براي مرد تعيين  ثانياً مجازات. استغفار كند و از همسرش عذرخواهي نمايد

در اينجا زن بيچاره چه گناهي كرده است كه . خورد ت كه چوبش را زن نيز مياي اس شده، بگونه
درپي روزه بگيرد، تا بعد بتواند با او   روز پي60بايد دو ماه صبر كند تا شوهرش به حكم اين آيات 

آزاد كردن بنده و يا اطعام شصت مسكين نيز ـ حتي اگر براي مرد مقدور باشد ـ ! همخوابگي كند؟
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اگر من به جاي خدا بودم، مردي . خورد به اقتصاد خانواده است و تركش آن به زن هم مياي  ضربه
 به  از همسرش عذرخواهي كند و فوراًكردم كه را كه مرتكب چنين خطايي شده است، موظف مي

  .از اين پس، محبت و توجه بيشتري به او داشته باشدآغوش او بازگردد و 

  
  

  نحوه احتجاج قرآن با مخالفان
اما قرآن در بعضي موارد، اين قواعد . احتجاج با مخالفان قواعدي علمي، منطقي و اخالقي دارد     

  :كنم  در اينجا به دو نمونه اشاره مي.را رعايت نكرده است
 يهوديان كه از مخالفان سرسخت پيامبر اسالم بودند، سعادت آخرت را فقط از آن خود .   1
منشاء آسماني ندارند و پيروان آنها ) مانند اسالم(ه اديان و مذاهب ديگر دانستند و اعتقاد داشتند ك مي

 سورة بقره با آنان چگونه احتجاج 96 تا 94اكنون بنگريد كه در آيات . شوند هرگز وارد بهشت نمي
  :شده است

 بگو اگر سراي واپسين در نزد خدا ويژة شماست نه ]ي پيامبر، خطاب به يهوديانا [
اند،  س آرزوي مرگ كنيد اگر راستگوييد، و به سبب آنچه كردهمردمان ديگر، پ

هر آينه آنان را .  نكنند و خدا به حال ستمگران داناست] مرگ[هرگز آرزوي آن 
 از كساني كه ]حتي آزمندتر[آزمندترين مردم به زندگي دنيا خواهي يافت و 

  …هر يك از آنها دوست دارد كه هزار سال عمرش دهند. اند مشرك شده

 سورة جمعه نيز تكرار شده ولي به هر حال مسلّم است كه 7 و 6شبيه همين مضمون، در آيات      
  :زيرا. چنين روشي در برخورد با مخالفان و منكران معقول نيست

 اعتقاد و ايمان به سعادت اخروي، منطقاً و لزوماً موجب پيدا شدن آرزوي مرگ در دل .11_    
اي ضروري و علي و معلولي وجود ندارد و ممكن  يگر بين اين دو، رابطهبه عبارت د. شود آدمي نمي

شود، اما در عين حال نه تنها آرزوي مرگ  است فردي يقين داشته باشد كه در آخرت سعادتمند مي
تر بخواهد تا بتواند با انجام هر چه بيشتر عبادات و اعمال  نكند، بلكه حتي از خداوند عمري طوالني

يعني آرزوي . عكس اين قضيه نيز درست است. دت بيشتري در آخرت نايل شودصالحه، به سعا



                                نظري نبوت مباني نقادانه به    نگاهي
 

  ���

بنابراين در آيات . مرگ كردن نيز، منطقاً حاكي از ايمان و اعتقاد فرد به سعادت اخروي خود نيست
  .فوق، محكي نادرست و عقيم براي سنجش ايمان يهوديان پيشنهاد شده است

، حاالت و )يا نبودن( و به زندگي دنيا حريص بودن )يا نداشتن(آرزوي مرگ داشتن  .   2_1
اي ظاهري كه بطور قطع و يقين حاكي از وجود چنين حاالت و  اند و نشانه اموري باطني و قلبي

آرزوي مرگ «به عبارت ديگر نه به ادعاهاي افراد مبني بر . صفاتي در آدميان باشد، وجود ندارد
توان اعتنا كرد، و نه اعمال و حركات ظاهري انسانها  مي» عالقه بودن به زندگي دنيا داشتن و بي

حال فرض كنيم پيامبر اسالم به . اي قطعي و يقيني از ايمان و صداقت آنها باشد تواند نشانه مي
گوييد كه سعادت آخرت فقط از آن شماست، آرزوي مرگ كنيد؛ و  اگر راست مي: يهوديان بگويد

كنيم، چون مرگ را پل  ا روزي هزار بار آرزوي مرگ ميم«: آنها نيز در پاسخ، مدعي شوند كه
تواند به آنها تهمت بزند و  در چنين وضعي، پيامبر چگونه مي» .دانيم رسيدن به سعادت ابدي خود مي

؟ »گوييد و نه تنها آرزوي مرگ نداريد، بلكه به زندگي دنيا حريص هم هستيد شما دروغ مي«: بگويد
ما نه تنها «: ان به درخواست پيامبر پاسخ منفي دهند و بگوينداز آن طرف فرض كنيم كه يهودي

خواهيم تا بتوانيم خدا را بيشتر عبادت  كنيم، بلكه از خداوند عمري هزار ساله مي آرزوي مرگ نمي
در اين صورت » .كنيم و توشة بيشتري براي آخرت خود تهيه نموده و به سعادت باالتري برسيم

  شود؟ از اين احتجاج حاصل مياي  تكليف چيست و چه نتيجه
آيا چنين مدعايي بطور . مطابق آيات مورد بحث، همه يهوديان آرزوي عمر هزارساله دارند.    3_1
 را كنايه از عمر طوالني بدانيم، باز هم »هزار سال«تواند صادق باشد؟ حتي اگر عبارت  كلي مي

ي از يهوديان بنا به علل و داليل زيرا حداقل بعض. تواند بطور كلي درست باشد مضمون آيه نمي
  .مختلف چنين آرزويي ندارند

   اگر يهوديان نيز با مسلمانان اينگونه احتجاج كنند، پاسخ مسلمانان چه خواهد بود؟.4_1    
در اين .  سورة مائده يافت18توان در آية  اي ديگر از احتجاجات غيرمنطقي قرآن را مي نمونه .   2

  :سيحيان و پاسخ خداوند اينگونه آمده استآيه ادعاي يهوديان و م
 پس ]اگرچنين است[: بگو. سران خدا و دوستان اوييمپما : يهود و نصاري گفتند و 

  …كند؟  گناهانتان عذاب مي]كيفر[ شما را به ]خدا[چرا 
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محتواي آيه چنان است كه گويي قيامت آمده و يهود و نصاري به جهنم رفته و در عين      
؟ آنگاه !شوند كه فرزندان و دوستان خدا هستند چشند، مدعي مي  الهي را ميحال كه عذاب

كند؟  گويد كه اگر چنين است، پس چرا خدا شما را عذاب مي قرآن در پاسخ به آنها مي
شما از كدام گناه و : كنند يهود و نصاري در برابر پرسش مطرح شده در اين آيه، سؤال مي

كنون قيامت به پا شده و معلوم گرديده است كه ما گوييد؟ مگر ا كدام عذاب سخن مي
  !جهنمي هستيم؟

  برخورد دوگانه چرا؟
به عنوان مثال بنگريد به آية . شود  مقايسة بعضي آيات قرآن با همديگر موجب شگفتي انسان مي     
  :گويد  سورة نساء كه خطاب به مردان مي34

اگر مؤثر [ پندشان دهيد و ]تنخس[شان بيم داريد،   و زناني را كه از نافرماني…
پس .  آنها را كتك بزنيد]اگر باز سودمند نشد[ در بستر از آنها دوري كنيد و ]نيفتاد

يعني ديگر رهايشان [اگر از شما فرمان بردند، راهي براي تعدي بر آنها مجوئيد 
  ]…!كنيد

ز موارد، نافرماني زن نه  در اين آيه، اين واقعيت مسلم در نظر گرفته نشده است كه در بسياري ا    
از روي هوا و هوس بلكه از روي حكمت و آگاهي و به انگيزة حفظ منافع مادي و معنوي خانواده 

دهد، ممكن است از روي ناداني، خودخواهي و يا  بسياري از دستوراتي كه مرد به همسرش مي. است
چنين مواردي چرا زن بايد از هواي نفس باشد و عقل و اخالق و شرع بر روي آنها صحه نگذارد، در 

هاي زن نيز در بسياري از موارد ممكن است در اثر اذيت و آزارهاي  شوهرش اطاعت كند؟ بدرفتاري
در اين آيه گويي . اش توسط شوهر باشد مرد و يا عدم برآورده شدن حقوق مسلم و حاجات اوليه

اش  الل فكري دارد و وظيفهفراموش شده است كه زن هم براي خود شخصيت و فهم و شعور و استق
اي است كه  لحن آيه بگونه. بردگي و بندگي براي مرد نيست، لذا نبايد حق را همواره به مرد داد

كند  براي همين به مرد توصيه مي. گويي در دعواها و مشاجرات خانوادگي همواره حق با مرد است
، اگر مؤثر واقع نشد، به تنبيه جنسي كه در موارد نافرماني يا بدرفتاري زن ابتدا او را نصيحت كند
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اما اگر نكات مهمي كه در فوق آمد، از چشم قرآن ! متوسل شود و در مرحلة آخر او را كتك بزند؟
 كه سعي كند تا كرد هاي نامعقول و يكسونگرانه، به مرد توصيه مي ماند، به جاي اين توصيه پنهان نمي

هاي  وامل نافرماني و بدرفتاري او را بيابد و از راهها و ع با همدلي و همسخني با همسر خود ريشه
 را كنار بگذارد و قبول قبيني مطل درست و منطقي مشكل را حل نمايد و استبداد رأي و خود حق
ـ عالوه بر ناديده  در اين آيه البته. كند كه ممكن است در مواردي، اشكال كار از خودش باشد

آوري هم به زن شده و آن اينكه  م زن ـ توهين چندشگرفتن شخصيت و فهم و شعور و حقوق مسلّ
از لحاظ جنسي چنان محتاج مرد است كه اگر مرد چند روز يا چند هفته از همخوابگي با زن گويي 

گويد كه اگر نصيحت مؤثر  براي همين به مرد مي. افتد او اجتناب كند، به بيچارگي و التماس مي
  !نشد، از اين طريق زن را ادب كند

نون ببينيم كه اگر زن با نافرماني و بدرفتاري شوهرش مواجه شود، از نظر قرآن تكليفش چيست و اك 
  :گويد مي) نساء( همين سوره 128آية . چگونه بايد عمل كند

 شوهرش بيم داشته باشد، مانعي ندارد كه با هم ]و بدرفتاري[و اگر زني از نافرماني 
   كنند]و آشتي[صلح 

آميز مانعي داشته  هاي مسالمت بود كه صلح و آشتي و حل مسائل با روشمگر قرار ! عجبا    
 به مرداني كه از نافرماني و 34باشد؟ سخن در اين است كه چرا قرآن همين توصيه را در آية 

  كند؟ بدرفتاري همسر خود بيم دارند، نمي
  
  
  
  

  كداميك گناهكارند؟
  : سورة نور حقيقتاً خواندني است33آية      
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يزان خود را ـ در صورتي كه تمايل به پاكدامني دارند ـ براي بدست  و كن…
آوردن مال و متاع زندگي دنيا، به زنا وادار مكنيد، و هر كسي آنان را به زور وادار 

  . كند، در حقيقت خدا پس از اجبار نمودن ايشان، آمرزندة مهربان است]به زنا[

يزان صاحب هيچگونه حق و حقوق انساني، فردي و از آنجا كه در جامعة آن روز عربستان، كن     
اجتماعي نبودند، بعضي از مردم براي بدست آوردن پول و يا امتيازات ديگر، كنيزان خود را در 

آية فوق . كردند شان ـ وادار به زنا مي اختيار مردان هوسران گذاشته و آنها را ـ عليرغم ميل باطني
لكن تأملي اندك در آن، سؤالي را . اني و ظالمانه نازل شده استانس ظاهراً براي نهي از اين عمل غير

» آمرزنده و مهربان«كند و آن اينكه در چنين مواردي خداوند نسبت به چه كسي  در ذهن ايجاد مي
شود، اما از دو حال خارج  است، كنيز يا صاحبش؟ از ظاهر آيه پاسخ قطعي اين سؤال معلوم نمي

  :نيست
 بگويد كه خداوند نسبت به صاحب كنيز ـ كه مرتكب اين عمل غيرانساني، خواهد  آيه مي.1    

اي مردم، : شود كه در اين صورت معناي آيه اين مي. ظالمانه و رذيالنه شده ـ آمرزنده و مهربان است
زيرا خداوند نسبت ! ولي اگر هم كرديد، نگران نباشيد. كنيزان خود را به خاطر پول وادار به زنا نكنيد

توان باور كرد كه خداي دانا و حكيم و عادل چنين سخني  آيا مي! ما آمرزنده و مهربان است؟به ش
  !گفته باشد؟ هرگز

» آمرزنده و مهربان« فرض دوم اين است كه در چنين مواردي، خداوند نسبت به كنيز .2 
به او اً باشد، زيرا او در انجام اين گناه از خود اراده و اختياري نداشته و اين وضعيت جبر

 بايد اعتراف كرد كه متن آيه، از نظر نحوة بيان مسائل  ، اگر چنين باشد. تحميل شده است
گناه  زيرا بي. اخالقي و حقوقي كامالً غيرمنطقي و ناسازگار با قواعد عرفي و عقاليي است

) و لذا قبح مجازات وي در چنين موردي(بودن كنيزي كه به زور صاحبش تن به زنا داده 
لذا به هيچ وجه نيازي به اين . ي بديهي و مورد قبول هر انسان عاقل و باوجداني استامر

در . است» آمرزنده و مهربان«گناه بوده و خداوند نيز نسبت به او  نيست كه گفته شود او بي
. خواهند بدانند كه مجازات دنيوي و اخروي صاحب كنيز چيست چنين مواردي همه مي
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بنا به قواعد عرفي و ! انگيز است  موضوع، بسيار پرمعنا و شگفتسكوت قرآن نسبت به اين
 مرتكبان اين عمل ظالمانه ،هاي دنيوي و اخروي ا بيان مجازاتبايد ب عقاليي، قرآن مي

گناهي كنيز سخن بگويد و به او وعدة  را تهديد كند، نه اينكه از بي) صاحبان كنيزان(
  .آمرزش دهد

  

  هاي خشن و غير انساني مجازات
خواهي، حقوق بشر، عدالت و  برخي از احكام فردي و اجتماعي قرآن با روح دموكراسي، آزادي     

روشنفكران ديني در جهان اسالم براي حل اين مشكل . معيارهاي اخالقي و انساني بيگانه است
بستان  عر اند كه اين احكام، مربوط به شرايط زماني و مكاني و بافت فرهنگي ـ اجتماعي جامعة گفته

 آنها را )بايد و يا مي(توان  در هزار و چهارصد سال پيش بوده است و منظور قرآن اين نيست كه مي
  :مشكل عمده داردسه اين توجيه . به همة جوامع و تا روز قيامت تعميم داد

ظاهر آيات به . اي كه اين مدعا را تأييد كند، وجود ندارد  هيچ نشانهدر خود آيات قرآن.    1
بنابراين مقيد كردن آنها . خواهند احكامي عام، كلي و ابدي را بيان كنند اي است كه گويي مي گونه

به شرايط زماني و مكاني خاص، نيازمند شواهد و قرائني محكم و صريح از درون آيات قرآن است، 
 و تقييد و تخصيص زدن بر آيات كلي قرآن با استناد به ادلة عقلي و اخالقي، عين اعتراف به

  .غيرعقالني و غيراخالقي بودن احكام قرآني است
   چطور ممكن است در يك كتاب آسماني كه مدعي است براي هدايت و راهنمايي همة.2    

ترين مسائل مورد  آمده و حاوي مهمترين و بنيادي) تا روز قيامت( زمانها  انسانها در همة جوامع و همة
مخصوص شرايط زماني و مكاني عربستان در هزار و چهار  احكامي بيايد كه فقط ،باشد نياز بشر مي

 آيا به جاي صد سال پيش است و پس از آن ديگر در هيچ زمان و مكان ديگري قابل اجرا نيست؟
 بهتر نبود كه امور زندگي اجتماعي و _اند   كه حجم عظيمي از قرآن را گرفته_بيان چنين احكامي 

شد و در   به خودشان واگذار ميـماني و مكاني متغير است  كه همواره تابع شرايط زـسياسي مردم 
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 در ـها به دانستن آنها نيازمند هستند   كه آدميان در همة زمانـعوض، مسائل مهم و حياتي ديگري 
  آمد؟ قرآن مي

) مانند اختالف در ارث زن و مرد( با اين توجيهات ممكن است مشكل تعدادي از اين احكام .3    
ود، اما بعضي از احكام قرآني ـ خصوصاً در مورد مجازات بعضي مجرمان ـ حتي با تا حدودي حل ش

ملحوظ كردن شرايط زماني و مكاني و معيارهاي اخالقي، فرهنگي و اجتماعي زمان نزول، غيرانساني 
  :كنيم  نمونه از اين دست اشاره ميدودر اينجا به . و غيرقابل توجيه است

  :گويد مي سورة مائده 33   آية.3_   1
  

جنگند و در زمين به  او مي جز اين نيست كه سزاي كساني كه با خدا و فرستادة  
كوشند، اين است كه آنان را بكشند يا بردار كنند يا دستها و پاهايشان را  تباهي مي

  …به خالف يكديگر قطع كنند، يا از آن سرزمين بيرونشان نمايند

توانند دست و پاي اسيران جنگي و يا مفسدان   اسالمي مي فوق اين است كه حاكمان  معناي آية    
آيا ). يعني دست راست و پاي چپ، يا دست چپ و پاي راست(االرض را به خالف قطع كنند  في

اين مجازات، وحشيانه و غيرانساني نيست؟ و آيا با نسبت دادن آن به شرايط فرهنگي و اجتماعي 
  اهيت وحشتناك و ظالمانة آن سرپوش گذاشت؟توان بر روي م عربستان در عصر نزول، مي

  
  : سوره مائده مي گويد38 آيه .3_    2

                                 والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما
                                 دست مرد و زن دزد را قطع كنيد

آميز و دردناك  مجازات خشونتاما اين . مطابق اين آيه مجازات سرقت قطع دست سارق است    
كند، بلكه مشكالت  شود و اين نه تنها او را اصالح نمي موجب معلول شدن دزد تا آخر عمر مي

  :از جمله اينكه. آورد زيادي براي فرد و جامعه بوجود مي
  .گيرد قدرت ادامه كار و تالش را از فرد مي.    الف
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ولذا )  همسر، فرزندان، و اقوام و آشناياندر برابر( 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 هاي جبران آسيب
  .اي ندارد  خشونت بيش از حد اين مجازات، جز كينه و انتقام نتيجه.ج
و ) كند كه البته در مورد نمونه قبل نيز صدق مي(ه هستيم اما در اينجا با مشكل ديگري هم مواج    

آن اينكه حكم قطع دست دزد در اين آيه، بسيار كلي و مبهم بيان شده است و همين ابهام چه بسا 
توضيح اينكه در اين آيه . ناپذير به او شود موجب تضييع حق دزد و تحميل خسارتي نابجا و جبران

عالوه . كند ر دزدي، و در چه شرايطي، دزد را مستحق قطع دست ميمعلوم نيست چه نوع و چه مقدا
آيا انگشتان بايد قطع شود يا مچ يا آرنج يا . در اين آيه كجاست) دست(»يد«بر اين معلوم نيست حد 

 به رأي و نظر پيامبر واگذار كرده باالتر از آن؟ آيه هيچ توضيحي در اين موارد نداده و اينها را عمالً
اما از آنجا . اند به احاديث او رجوع كنند عالمان همواره مجبور بوده ز رحلت  پيامبر نيزپس ا. است

هاي ضد  هاي بسيار رفته است، در متون روايي با انواع و اقسام حديث كه در احاديث جعل و تحريف
به (شوند و متأسفانه هيچ راهي وجود ندارد كه با آن بتوان احاديث واقعي را  و نقيض مواجه مي

هاي  براي همين است كه در اين جزئيات بين فرقه. از جعليات باز شناخت) اي قطعي و مسلم گونه
اي كه حاكم باشد،  اسالمي و حتي عالمان درون هر فرقه اختالف نظر وجود دارد و هر گروه و فرقه

طع شود اما حكم واقعي خدا كدام است؟ اگر دست دزد از آرنج ق. كند رأي و نظر خود را اجرا مي
در حالي كه حكم واقعي خدا قطع دست از مچ بوده است، چه كسي جواب اين تضييع حق را 

اي جز رجوع به احاديث  كه چاره(عالمان و حاكمان : دهد؟ اصوالً در اينجا مقصر واقعي كيست مي
  ؟)كه حكم را به صورت كلي و مبهم بيان كرده است (ي محمد، يا خدا)اند نداشته
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  ي باورنكردنيها داستان

در اينجا به . كنند اند كه ساختگي بودنِ خود را آشكار مي اي آمده ها بگونه در قرآن بعضي داستان    
  : كنم ها اشاره مي  چند  نمونه از اين داستان

  اي از يهوديان داستان بوزينه شدن عده .  1
در روز شنبه مرتكب ) اصحاب السبت(اي از يهوديان  در آياتي از قرآن آمده است كه عده    

  و65آيات . نافرماني شدند و خداوند هم آنان را تبديل به بوزينه كرد، تا عبرتي براي ديگران شود
   :كنند  سورة بقره به اين ماجرا اشاره مي66

) سرپيچي(تجاوز ] از فرمان خدا[را كه در روز شنبه ] يهوديان[كساني از شما 
بوزينگاني طرد شده باشيد؛ و ما آن : فتيمكردند نيك شناختيد، پس ايشان را گ

پس از آن، عبرتي، و براي پرهيزكاران ] هاي نسل[را براي حاضران و ] عقوبت[
  پندي قرار داديم

از متن اين آيات معلوم .  سورة اعراف نيز به اين موضوع اشاره شده است163-166در آيات     
 همة   ولي تقريباً،رتكب چه گناهي شده بودندبرگشته در روز شنبه م شود كه آن يهوديان بخت نمي

مفسران شيعه و سني با استناد به رواياتي از پيامبر و امامان، گناه آنها را ماهيگيري در روز شنبه 
الهي را مورد تمسخر  اند كه آنها با روشي خاص در روز شنبه ماهي گرفته و حكم  اند و گفته دانسته

در اينجا دو ). ماهيگيري در روز شنبه براي يهوديان حرام شده بود ي، بنا به روايات(قرار داده بودند 
  :آيد سئوال پيش مي

 ستمگران و  اگر چنين است، پس چرا خداوند در طول تاريخ، اين همه جنايتكاران،   1_1. 
ي  تا عبرتي برا)كند و نمي( همتجاوزان به جان و مال و ناموسِ مردم بيگناه را تبديل به بوزينه نكرد

 كه عالمانه و عامدانه و به )حتي با اين فرض(اي يهودي  ظالمان و جنايتكارانِ ديگر شود؟ آيا عده
اند بايد به بوزينه تبديل شوند تا ديگران  قصد تمسخر احكام الهي در روز شنبه ماهي گرفته و خورده

ر گرفت، آنگاه متوجه شوند كه در روز شنبه نبايد ماهي خورد و احكام الهي را نبايد به تمسخ
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 كه _پادشاهان و فرمانروايان ديكتاتور و مستبد، و جالدان و جنايتكاران و متجاوزان به حقوق مردم 
   از چنين مجازاتي مصون بمانند؟_اند   تاريخ بشر را سياه كرده چهرة
 ها ساختگي نيستند، چرا خداوند در روزگار ما هيچ گناهكاري را تبديل به  اگر اين داستان.2-1

مسخ «كند تا عبرتي براي ديگران شود؟ الزم به ذكر است كه در اين آيات، سخن از  بوزينه نمي
توان گفت كه منظور اصليِ آيات مورد بحث، تبديل شدنِ  گناهكاران نيست، يعني نمي» باطنيِ

زيرا چنين مسخي به دليل اينكه در نظر مردم قابل رؤيت و . باطنِ گناهكاران به بوزينه است
  . تواند موجب عبرت كسي شود يص نيست، نميتشخ

  
   داستان اصحاب فيل. 2

  : فيل آمده است اي ناقص در سورة اين داستان بگونه    
فيل سواران چه كرد؟ آيا نيرنگشان را بر ] سپاه[مگر نديدي كه پروردگارت با 

 از هايي باد نداد؟ و بر سر آنها دسته دسته پرندگاني فرستاد، كه بر سر آنان سنگ
آنان را مانند كاه جويده شده گردانيد ] سرانجام، خدا[افكندند، و  گل سفت مي

  ) 1-5آيات : سورة فيل(

در همة تفاسير قرآن داستان بدين گونه نقل شده است كه حدود چهل سال پيش از بعثت محمد،     
براي نابود كردن ) ههبه فرماندهي ابر(هاي جنگي بود  پادشاه حبشه سپاه عظيمي را كه مجهز به فيل

وقتي سپاه ابرهه به نزديكي مكه رسيد، خداوند به پرندگان . به سوي مكه فرستاد) خانة خدا(كعبه 
ها پرنده باالي  ناگهان ميليون. دستور داد تا هر يك سنگي به منقار گرفته و بر سر سپاه ابرهه بريزند

 و بدينوسيله همة آنها زير سنگبارانِ ها بر سر سربازان ريخت سر سربازان ابرهه ظاهر شد و سنگ
در اينجا نيز دو . بدين طريق خداوند خانة خود را از ويران شدن نجات داد. پرندگان نابود شدند

  : آيد سئوال پيش مي
هاي بزرگ قبائل  يك بتكدة مركزي بود كه بت )پيش از بعثت( خانة كعبه در آن زمان. 2-    1

ها بود، نه   بت عبارت ديگر، كعبه در عمل مركز شرك و خانةبه . معروف عرب در آن قرار داشت
العملي نشان   هيچ عكس شود، اش تبديل به بتكده مي  چگونه است كه خدا وقتي خانه.خانة خدا
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شود؟ آيا خداي محمد نسبت  خواهند آن را خراب كنند، چنين خشمگين مي دهد، ولي وقتي مي نمي
ن كعبه حساس بود، ولي برايش اهميتي نداشت كه اين خانه به در و ديوار و سنگ و چوبِ ساختما

گذشت  اش مي خانه شدنِ خانه ها از بت مركز كفر و شرك و فساد شده است، براي همين با آنكه قرن
  سكوت كرد اما وقتي خواستند آن را خراب كنند، ديگر طاقت نياورد؟

اوز هزاران بار براي گسترش قلمرو در طول تاريخ، پادشاهان و سالطين ديكتاتور و متج. 2-     2
راه انداختند، و صدها ه هاي خونين و وحشتناك ب خود به 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   انسان بي ميليون
 در چنين ي محمدچرا خدا. لرزاند ي را ميكشيدند و مرتكب جناياتي شدند كه شنيدن آن پشت آدم

 آيا ريخته شدن خون ميليونها  كند؟ مواقعي با متجاوزان و جنياتكارانِ ديگر چنين برخوردي نمي
   انسان پير و جوان، و مورد تجاوز قرار گرفتن زنان و دختران پاك و بي گناه برايش مهم نيست؟

اميه سلمانان، پس از مرگ پيامبر و در دوران خلفاي بني   از اينها گذشته مطابق منابع تاريخيِ خود م
 كعبه چندين بار به دست حاكمان و يا شورشيان تخريب و تاكنون چندين بار نيز در عباس خانه و بني

در اين موارد چه . اثر سيل و زلزله و حوادث طبيعي ديگر فرو ريخته و دوباره بازسازي شده است
 ها كه با منجنيق خانهان باليي را كه بر سر سپاه ابرهه آورد بر سر آنتوان گفت؟ چرا خداوند هممي

كعبه را هدف قرار داده و ويران كردند، نياورد؟ پرسش در مورد حوادث طبيعي كه موجب تخريب 
  كند؟ خودش را به دست خودش خراب ميآيا خداوند خانه: تر استكعبه شدند، جدي

   
  داستان طوفان نوح. 3
اين . هاي ديگر آمده است  سورة هود و آيات متفرقه در سوره25-48تان نوح در آيات  داس    

كند و به مدت نهصد و پنجاه سال به  اي از زمين پهناور خدا ادعاي نبوت مي پيامبرالهي در گوشه
، اما پس از اين همه سال فقط )عنكبوت سورة14آية (دهد  تالش خود براي هدايت مردم ادامه مي

دهد كه  آنگاه خداوند به او خبر مي).  سورة هود40آية (آورند  لي از مردم به او ايمان ميعدة قلي
 كسي به تو ايمان نخواهد آورد، پس با  اند، ديگر جز همان عدة قليلي كه پيش از اين ايمان آورده

فت كمك مومنان يك كشتي بزرگ بساز و همراه با آنها سوار بر آن شو و از هر نوع حيواني يك ج
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آيد، نوح  هنگامي كه طوفان و سيل عظيم مي). 36-40آيات . سورة هود(با خود به درون كشتي ببر 
  : چند سئوال. شوند يابند، ولي بقية مردم همگي غرق مي و يارانش سوار كشتي شده و نجات مي

تنها چرا نوح بايد از هر نوع حيوان، يك جفت نر و ماده با خود به درون كشتي ببرد؟ . 3-     1
توان براي اين كار داد اين است كه قرار بر اين بود طوفان و سيل سراسر عالم را  توجيهي كه مي

آنگاه براي اينكه نسل جانوران منقرض نشود، از هر نوع . گرفته و همة آدميان و جانوران را نابود كند
توليد مثل كرده و تكثير يافتند تا پس از آن بتوانند دوباره  بايستي نجات مي يك جفت نر و ماده مي

اما چرا ). اند  مفسران بزرگ نيز با استناد به روايات پيامبر و امامان همين را گفته و البته همه(يابند 
گناهي كه سوار  اي نازل شود كه سراسر عالم را فرا گيرد و شامل حيوانات بي عذاب الهي بايد بگونه

هاي ديگر چه گناهي   حيوانات و انسان جهان شود؟هاي ديگر در سراسر نساناند و نيز ا كشتي نشده
  اند؟  كرده

آوري   نوح چگونه توانسته است صدها هزار گونه از حيوانات در سراسر جهان را جمع.3-     2
اند تا طوفان و سيل  كند؟ اين تعداد از حيوانات چگونه در كشتي جاي گرفته و در كنار هم مانده

  فروكش كند؟ 
و خيلي ( كفر و فساد دوباره  آن چه شد؟ نزول چنين عذابي چه بود و نتيجة هدف اصلي از . 3-3
  ! به ميان مردم بازگشت) زود

اند، داستاني است كه بارها در قرآن  نزول عذاب الهي بر سر مردمي كه به پيامبران ايمان نياورده
توان   اصوالً چگونه مي، اما معلوم نيست كه...)قوم لوط، عاد، ثمود، نوح، صالح و (تكرار شده است 

بين اين ماجراها از يك طرف، و علم و حكمت و رحمت خدا از طرف ديگر سازگاري برقرار كرد 
  افتد؟ ها واقعيت دارند، چرا در دنياي كنوني نظير آنها اتفاق نمي و اگر اين داستان

   
  داستان يوسف . 4
   :كنند ستان اين پيامبر را بيان ميانگيز دا هاي حيرت  سورة يوسف، يكي از بخش30-32  آيات    

زن عزيزِ از غالم خود كام خواسته و سخت : زنان در شهر گفتند] اي از دسته[ و 
پس چون . بينم به راستي ما او را در گمراهي آشكاري مي. خاطر خواه او شده است
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از مكرشان اطالع يافت، نزد آنان فرستاد و محفلي برايشان آماده ] همسر عزيز [
. برآنان درآي: گفت] به يوسف[كاردي داد و ] ميوه و[ت و به هر يك از آنان ساخ

از شدت هيجان و مات [پس چون زنان او را ديدند، وي را بس شگفت يافتند و 
منزه است خدا، اين بشر نيست، اين جز : هاي خود را بريدند و گفتند دست] زدگي
اش مرا سرزنش  ست كه دربارهاين همان ا: گفت] زليخا[اي بزرگوار نيست،  فرشته
  ...كرديد، من از او كام خواستم مي

كننده  زيبايي يوسف آنقدر خيره) است و بنا به رواياتي كه در تفسير آنها آمده(  مطابق اين آيات    
خود  ديدند، مست و از خود بي) اين صحنه در( وقتي زنان براي اولين بار او را هانگيز بوده ك و حيرت

؟ !اي كه متوجه نشدند كه به جاي بريدن ميوه در حال بريدن دستهاي خودشان هستند هشدند، بگون
. هاي رايج در ميان عوام است ها و افسانه آميز مخصوص داستان آشكار است كه اين مدعاي مبالغه

عزيز (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  زندگي مي) مصر

خصوصاً زنان دربار و ( جوان  وو آمد كرده است و هزاران نفر از مرد و زن و پير دربار پادشاه رفت 
   :برانگيز وجود دارد در اينجا دو نكتة سئوال. اند بارها او را ديده) اطرافيان زليخا

رفت  كه گمان مي(انگيزي داشت  كننده و شگفت اي و خيره  اگر يوسف چنان زيبايي افسانه.1-4
، آوازة زيبايي عجيب و سحرانگيزِ  ها پيش از اين حادثه در اين صورت مدت) اي آسماني است فرشته

وق، زنان در حالي كه مطابق آيات ف. شناختند او را مي!) خصوصاً زنان(پيچيد و همه  او در شهر مي
  كند؟  آيا همين، داستان را مشكوك نمي. مصر تا آن زمان يوسف را نديده بودند

   در اين صورت وجود او در شهر،،كننده بود اگر زيبايي يوسف اينقدر سحرانگيز و مست. 2-4
و آمد كند، چه  تصور كنيد اگر يوسف با آن زيبايي در كوچه و بازار رفت ! شد بالي جان زنان مي

بدون شك خطر مرگ آنها را تهديد ! دهد بينند رخ مي قات وحشتناكي براي زناني كه او را مياتفا
  !كند مي
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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     

 كه چرا و چگونه گناهان محدود سؤال اين است. سخن از عذاب جاودان در جهنم گفته است
انگيز، سهمگين و غيرقابل تحمل را در پي  هاي حيرت تواند در آخرت مجازات آدميان در دنيا مي

داشته باشد؟ آيا اين با عدل و رحمت الهي سازگار است؟ براي حل اين مشكل، عالمان و مفسران 
 از ـاي قراردادي  نسان در دنيا، رابطههاي اخروي و گناهان ا اند كه رابطة بين مجازات اسالمي گفته

اي ذاتي و علي و معلولي   نيست، بلكه رابطهـنوع قوانين موضوعة بشري براي مجازات مجرمان 
سپس . هاي اخروي، نتيجة طبيعي و ذاتي گناهان ما در دنيا هستند به عبارت ديگر مجازات. است

 شخصي يك يا دو بار مشروبات الكلي گويند در همين دنيا نيز ممكن است زنند و مي مثالي مي
چنين شخصي . هايي شود كه ساليان درازي او را عذاب دهد بنوشد و همين باعث ابتالي او به بيماري

هاي آخرتي نيز  عذاب. زيرا نتيجة طبيعي خطاي او تحمل چنين عذابي است. حق اعتراض ندارد
ه عنوان مثال به ازاي هر دروغ، فالن مقدار اي نوشته نشده كه در آن ب نامه همينطور است و هيچ آيين

مجازات در جهنم منظور شده باشد، بلكه جنبة باطني اعمال گناهكارانة انسانها در آنجا به صورت 
اما در اينجا دو مشكل عمده بوجود . يابد هاي دردناك اخروي ظاهر شده و تجسم عيني مي عذاب
  :آيد مي
بنابراين توجيهات فوق . ي حاكم بر آنها مخلوق خدا هستندها  دنيا و آخرت و قوانين و سنت.1   

قوانين و (سؤال اين است كه چرا خدا جهان هستي و نظام حاكم بر آن . كنند مشكلي را حل نمي
اي خلق نكرد كه گناهان بشر در  را بگونه) هاي طبيعي و ماوراء طبيعي و نظام علي و معلولي سنت

تري از آنچه در قرآن آمده است،  تر و قابل تحمل تر، كوتاه هلدنيا، بطور طبيعي مجازات اخروي س
  داشته 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

  پاي خدا در برابر نظام هستي و قوانين حاكم بر آن بسته است؟دست و 
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زيرا ميزان و نوع . ، مصداق بارزي از خلط اعتبار و حقيقت است فوقتوجيهرسد كه  به نظر مي    
آنگونه كه در (اگر واقعاً خداوند . اي ذاتي و حقيقي و ضروري با جرم و گناه ندارد مجازات، رابطه

مالك روز جزا باشد، رابطة بين اين دو، نهايتاً اعتباري و قراردادي و ) است سورة حمد آمده 3آية 
  .لذا قابل 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[ناهي انجام دهد،  گ]در دنيا[هر كسي 

اما سؤال اين .  سورة انعام نيز تكرار شده است160 سورة يونس و آية 27اين مضمون در آية      
هاي  مجازات» تناسب«بودن و يا » مثل«اي معقول و معنادار، از  توان بگونه است كه اصوالً چگونه مي

آن آمده است ـ با جرايم و گناهان دنيوي آدميان سخن گفت؟ مالك اخروي ـ به صورتي كه در قر
هاي آنچناني در جهنم، با گناهان دنيوي انسان چيست؟  بودن مجازات» متناسب«يا » مثل«و معيار 

ـ كه البته با صدها سوختن در آتش دوزخ را ) نهايت بي: و در مواردي(توان هزاران سال  چگونه مي
خواري و يا دزدي  با زنا يا حرام» متناسب«يا » مثل« ديگر نيز همراه است ـ فرساي  طاقت نوع شكنجة

   دانست؟ …و

  
  نتيجه جستجويي بي

  :گويد  سورة انعام مي11 آية     
در زمين : بگو«: يعني» .االرض ثم انظروا كيف كان عاقبت المكذبين قل سيروا في«

  ».بوده استكنندگان چگونه  بگرديد، آنگاه بنگريد كه فرجام تكذيب

 در اين آيه ـ كه عيناً و يا مضموناً بيش از سي بار در قرآن تكرار شده است ـ خداوند مردم را     
زيرا جستجو در زمين و گردش در اقطار عالم، به هيچ وجه . كند دعوت به كاري لغو و بيهوده مي

باور .  داشته باشد…دان و كافران، مشركان و ملح اي روشن و قطعي در مورد عاقبت تواند نتيجه نمي
 _ به اروپا و استراليا و نيوزيلند و كانادا و ژاپن سفر كنيد و زندگي مردم آن كشورها را! كنيد؟ نمي

 با زندگي مردم عراق، پاكستان، ليبي، مصر، افغانستان، هند، _كه به اعتقاد مسلمانان كافر و فاسقند 
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در همان شهر و دياري كه ! د، به ما هم بگوييداي رسيدي اگر به نتيجه.  مقايسه كنيد…سودان و
البته اگر تشخيص قطعي مؤمن و (كنيد، زندگي و مرگ مؤمنان و كافران را مقايسه كنيد  زندگي مي
،  اي بيان كرد كدام نتيجة روشن و قطعي كه بتوان آن را به صورت قاعده!) پذير باشد كافر امكان
اي روشن در اين مورد  قوام گذشته نيز ما را به نتيجهشود؟ كاوش در تاريخ ملل و ا عايدتان مي

آيد، كشف اين واقعيت است كه همة آدميان  تنها چيزي كه در اين جستجوها بدست مي. رساند نمي
روزي بايد تسليم مرگ شوند، همين و ) …پادشاه و رعيت، مؤمن و كافر، مسلمان و غيرمسلمان و(

تاريخ و ( به هيچ وجه مستلزم گردش در زمين و زمان اي پيداست كه رسيدن به چنين نتيجه. بس
داستانهاي قرآن در مورد نزول عذاب الهي بر كافران و ملحدان و مشركان نيز در . نيست) جغرافيا

شناسي به عنوان  هاي باستان ممكن است در كاوش. يابد جستجوهاي زميني و زماني مؤيدي قطعي نمي
اما . اي سهمگين به زير خاك فرو رفته است ستا در اثر زلزلهمثال، معلوم شود كه فالن شهر يا رو

هايي  اند، يا انسان شود كه آيا مردم آن ديار اهل كفر و شرك و فسق و فجور بوده هرگز معلوم نمي
اي  مؤمن و نيكوكار و يا تركيبي از هر دو؛ و آيا اين زلزله عذابي الهي بوده است يا صرفاً حادثه

در تمام طول تاريخ و ) مانند سيل و طوفان و زلزله( كه حوادث و فجايع طبيعي فراموش نكنيم. طبيعي
دهد و در   اقوام و ملل از هر دين و مذهب و آييني رخ داده و مي در همة مناطق زمين و براي همة

اي روشن و قطعي در  بنابراين براي رسيدن به نتيجه. سوزاند همة موارد نيز تر و خشك را با هم مي
سرنوشت كافران و مشركان و مخالفان پيامبران راهي وجود ندارد و توصيه به گردش و سير و مورد 

  .براي يافتن پاسخ اين سؤال، حواله كردن به ناكجاآباد است) تاريخ و جغرافيا(سفر در زمين و زمان 
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  سئواالت عجيب قرآن
  :كنيم د نمونه از آنها اشاره ميدر بعضي از آيات قرآن سؤاالت عجيبي مطرح شده است كه به چن    
 آية  زده شده و در قرآن از اين موضوع شگفت.  مشركان عقيده داشتند كه فرشتگان، زن هستند.1   
  :پرسد  سورة زخرف مي19

آيا به هنگام خلقتشان آنجا حاضر . و فرشتگان را كه بندگان خدايند، زن پنداشتند
  …اند؟ بوده

  :ة احزاب نيز عيناً مطرح شده است سور150اين پرسش، در آية     
   ما فرشتگان را آفريديم، آنها ـ يعني مشركان ـ شاهد بودند؟]زماني كه[آيا 

. فرض نادرست است سؤال مطرح شده در اين آيات، نامعقول و غيرمنطقي و مبتني بر يك پيش    
 كه در هنگام گويي شرط الزم براي دانستن اينكه فرشتگان چگونه موجوداتي هستند، اين است

توانند  مشركان در پاسخ به سؤال قرآن مي! آفرينش آنها توسط خدا، حاضر و شاهد ماجرا بوده باشيم
بگويند كه ما در آن زمان وجود نداشتيم و شاهد نحوة آفرينش فرشتگان نبوديم، ولي بنا به داليل و 

داد كه فرشتگان  ال تذكر مياگر قرآن به جاي طرح اين سؤ. شواهد ديگري معتقديم كه آنها دخترند
معني است،  در مورد آنها بي) مذكر و مؤنث بودن(اند و بنابراين جنسيت  موجوداتي مجرد و غيرمادي

  .نمود تر مي شايد كمي معقول
  :كند  را مطرح ميپرسش سختي سورة ملك، 3 آية .2   

ر، آيا باز بنگ. بيني  نمي]نظمي و بي[ در آفرينش خداي رحمن هيچ نابساماني …
  بيني؟ مي ]و نقصاني[ خلل ]در نظام آفرينش[

آنها . اند مؤمنان براي پاسخ دادن به سؤال آيه مشكلي ندارند، زيرا تصميم خود را از پيش گرفته     
كنيم، هيچ عيب و نقص  ما هر چه نگاه مي: گويند دهند و مي خيلي راحت به اين سؤال پاسخ منفي مي

. توانند به اينگونه سؤاالت، شتابزده پاسخ دهند اما ملحدان نمي! بينيم  نمياي در نظام عالم نظمي و بي
  :كنيم از نظر آنها ابتدا بايد بعضي ابهامات رفع شود كه به چند مورد از آنها اشاره مي

در اين سؤال چيست؟ كسي كه مدعي است در » خلل و نقصان«پذير   معناي دقيق و ابطال)الف    
اي وجود ندارد و براي تحكيم مدعاي خود از  ه عيب و نقص و نابسامانينظام آفرينش هيچگون
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هاي جهان هستي بنگرد و در صورت  خواهد كه چشمهايش را باز كند و به پديده مخاطب مي
مشاهدة هر گونه خلل و نابساماني، آن را گزارش دهد، ابتدا بايد تعريفي دقيق و روشن از مفهوم 

ارائه دهد و مشخص كند كه در صورت مشاهدة كدام حالت و » فرينشخلل و نابساماني در نظام آ«
كشد و به وجود نقص و نابساماني در نظام آفرينش  يا وقوع كدام حادثه از مدعاي خود دست مي

.  چيست)…خلل، شكاف، نقصان و(» فطور«قرآن نگفته است كه منظورش از . كند اعتراف مي
  .يت مبهم و نامشخص استفاده شده و اين اشكالي است عظيمبنابراين در سؤال آيه از مفهومي به غا

هاي جهان هستي و روابط بين آنها را مورد  توانيم پديده  با كدام ابزار و معيار معتبري مي)ب    
مطالعه قرار دهيم تا ببينيم كه آيا در نظام آفرينش، خلل و نقصاني وجود دارد يا نه؟ از ديدگاه 

لكن مخاطب اصلي سؤال مطرح . عقل و وحي:  جهان دو راه وجود داردمؤمنان براي شناخت حقايق
شده در اين آيه ملحدانند، نه مؤمنان؛ و ملحدان نيز به ابزاري جز عقل و علم و دانش بشري قائل 

اند كه اگر بخواهيم با ابزار وحي به اين سؤال جواب دهيم، دچار  نيستند و البته مؤمنان نيز پذيرفته
پس تنها ابزار ما براي تحقيق در مورد نظام آفرينش ـ جهت يافتن ! شويم به مطلوب ميدور و مصادره 

الخطا و علم و دانش او  اما عقل بشر، جايز. پاسخ سؤال آيه ـ همان عقل و علم و دانش بشري است
توضيح اينكه از دو حال . نمايد ناقص، محدود و خطاآلود است و اينجاست كه مشكل بزرگي رخ مي

  :نيستخارج 
هايي  ها و شكاف  فرض كنيد ما پس از مطالعه در نظام آفرينش به اين نتيجه برسيم كه نابساماني.1   

كشند؟  آيا با نشان دادن اين موارد، پيروان قرآن از مدعاي خود دست مي. در اين نظام وجود دارد
كنند   ـ ابتدا سعي فراوان ميمنش باشند و حكم ارتداد ما را صادر نكنند آنها ـ اگر خيلي ليبرال! هرگز

تا نشان دهند كه آن موارد، مصداق خلل و نقصان در نظام آفرينش نيستند، اما اگر از عهدة توجيه 
بودن عقل و نقص علم و دانش بشري باعث چنين قضاوتي  الخطا برنيايند، خواهند گفت كه جايزنها آ

ش در آينده، ثابت خواهد كرد كه موارد پيشرفت علم و دان. شده است و نبايد شتابزده قضاوت كرد
  !اند مذكور، واقعاً مصداق خلل و نقصان نبوده



                                نظري نبوت مباني نقادانه به    نگاهي
 

  ���

 اكنون فرض كنيد كه ما پس از مطالعة فراوان در نظام آفرينش به هيچ موردي از عيب و نقص .2    
  مبني بر عدم وجود خلل و نقصان در نظامـآيا در چنين حالتي مدعاي قرآن . نظمي برنخورديم و بي

  :شود؟ پاسخ به دو دليل منفي است ثابت ميـ آفرينش 
هاي عالم هستي و روابط  توانيم تمام پديده ما هيچگاه نميزيرا .  دليل بر نبودن نيست، نيافتن.2ـ1    

ها نيز  پيچيدة بين آنها را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم و با مطالعة تعداد محدودي از پديده
ه در كل نظام هستي ـ با ميلياردها پديدة مرموز و پيدا و پنهان ـ هيچ خلل و توانيم حكم كنيم ك نمي

به عبارت ديگر استقراء كامل از توان بشر بيرون است و استقراء ناقص نيز به . نقصاني وجود ندارد
  .رسد اي قطعي نمي نتيجه
قص در  ممكن است خطاي عقل و نقص علم و دانش ما موجب شود كه وجود عيب و ن.2ـ2    

  .ايم ـ نبينيم اي را ـ كه به گمان خود مورد مطالعة دقيق قرار داده پديده
ناشدة  چون در متن آن، مفهوم مبهم و تعريف(بنابراين سؤال مطرح شده در آيه، اوالً مبهم است    
علم و الخطا با  و ثانياً لغو و بيهوده است، زيرا بشر جايز) بكار رفته» خلل و نقصان در نظام آفرينش«

 به اين سؤال بدهد و پاسخ ظني نيز دردي را دوا يتواند پاسخي قطعي و يقين دانش محدود خود نمي
  .شود) و يا حتي عدم ايمان(تواند مبناي ايمان  كند و نمي نمي
اي  دانستند، عده بعضي عيسي مسيح را پسر خدا مي.  مشركان معتقد بودند كه خدا فرزند دارد.3    

كند ـ عزير را  پنداشتند و يهوديان نيز ـ آنطور كه قرآن نقل مي را دختران خدا ميديگر، فرشتگان 
  :پرسد  سورة انعام با شگفتي مي101 در برابر همة اين ادعاها قرآن در آية …پسر خدا و

  … فرزندي داشته باشد، حال آنكه همسري نداشته؟]خدا[ چگونه ممكن است …

  :اند ع شدهفرض، مبناي اين سؤال واق دو پيش   
 نتيجة x همسري داشته و y دانست و آن اينكه y را فرزند xتوان   فقط در يك حالت مي)الف    

به عبارت ديگر گويي رابطة پدري و فرزندي فقط در قالب نظام . همسرش باشدو  yپيوند زناشويي 
بايد چيزي  ان و نميتو دهد و در خارج از اين چارچوب، به هيچ معنايي نمي انساني و حيواني معنا مي

  .يا كسي را فرزند چيزي يا كسي ديگر دانست
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 ولي تاكنون حواسشان به اين موضوع نبوده است ،فرض الف را قبول دارند  مشركان نيز پيش)ب    
  .كه خدا همسري نداشته و ندارد تا بتواند از او صاحب فرزندي شود

» همسر نداشتن«شيده است كه كافي است فرض، با خود اندي خداي محمد بر مبناي اين دو پيش   
! خود را به ياد مشركان اندازد تا آنها متذكر شده و از اعتقاد به اينكه خدا فرزندي دارد دست بكشند

فراموش نكنيم كه داللت الفاظ بر معاني، داللتي است . فرض آشكارا باطلند در حالي كه هر دو پيش
كنند تا بتوانند  اشاره به معنايي خاص، الفاظي را وضع ميآدميان براي . وضعي و قراردادي نه حقيقي
اي مجازي و اعتباري، فرشتگان را  توانند به گونه بنابراين به راحتي مي. با هم رابطة زباني برقرار كنند

اشكال منطقي اين كار چيست؟ مسيحيان كه عيسي را پسر . دختران خدا و عيسي را پسر خدا بنامند
چ وجه معتقد نيستند كه خدا همسري داشته و با او نزديكي كرده و آن همسر، دانند به هي خدا مي

القدس، از روح خود در  گويند خداوند بواسطة روح آنها مي. عيسي را براي خدا بدنيا آورده است
چه . آسا و خارج از چارچوب قوانين طبيعي او را باردار كرد اي معجزه وجود مريم دميد و به گونه

عيسي را پسر خدا بناميم؟ مگر وقتي مؤمنان را ياوران ) اي مجازي حداقل به گونه( كه اشكالي دارد
چون خدا كه عالم ! هستند؟ هرگز» ياري دهندگان خدا«ناميم، واقعاً معتقديم كه مؤمنان  خدا مي

مطلق و قادر مطلق و خالق همة عوالم هستي و فرمانرواي كائنات است، به هيچ وجه به ياري آدميان 
خشم «كنيم كه از  گوييم، همان معنايي را اراده مي مي» خشم خدا«مگر وقتي سخن از . ياز نداردن

 است و …زيرا خدا بنا به فرض، موجودي كامل و مطلق و بسيط و! فهميم؟ هرگز مي» آدميان
اكنون فرض . شود  عارض وجودش نمي…عوارض نفساني مانند شادي و غم و عصبانيت و نگراني و

را » مؤمنان«گونه است كه شما  مگر خدا موجودي ناقص يا نيازمند و انسان«:  سؤال كندكنيد كسي
در اين صورت چه » دهيد؟ را به او نسبت مي» …خشم و غم و شادي و«دانيد و  او مي» ياوران«

قائل شدن به اينكه . توان به سؤال آية مورد بحث داد دهيم؟ شبيه همين پاسخ را مي پاسخي به او مي
  . غير منطقي استبنابراين سؤال آيه. شتن خدا نيست فرزند دارد، منطقاً مستلزم اعتقاد به همسر داخدا

  :پرسد  سورة انبياء از روي شگفتي مي30 آية .4
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 به هم پيوسته بودند و ما آنها را از ]در ابتدا[ها و زمين  آيا كافران نديدند كه آسمان
 ايمان ]باز هم[ پديد آورديم؟ آيا اي را از آب هم جدا كرديم و هر چيز زنده

  آورند؟ نمي

 به هم پيوسته بودند، وجود نداشتند تا جدا  ها و زمين ن كافران در زماني كه ـ بنا به فرض ـ آسما     
توانستند حادثة مذكور را مشاهده  ؟ اما اگر هم وجود داشتند، فقط مي!شدن آنها از همديگر را ببينند

. زيرا چنين چيزي با حواس ظاهري آدمي قابل درك نيست. ت خدا راكنند، نه عامليت و دخال
دهد كه حيات از آب شروع  وابستگي حيات به آب نيز قابل مشاهده است و تحقيقات علمي نشان مي

حوادث و . شده است، اما اينكه عامل اين پديده خداست يا نه، قابل ديدن يا مشاهده كردن نيست
به قوانين و علل طبيعي حداقل تا حدودي قابل توجيه هستند و رازآلوده هاي طبيعي با استناد  پديده

توان به جهل انسان نسبت به بسياري از  ها را ـ حداقل در حد احتمالي معقول ـ مي بودن برخي پديده
هاي علمي، بقية   پيشرفت باستند كرد و اميدوار بود كهمناشده  اسباب و علل و قوانين طبيعي كشف

بنابراين با فرض وجود خدا، دست او در طبيعت آشكار نيست و .  بتدريج كشف شودمجهوالت نيز
ممكن است بگوييد دخالت خدا در آن . كند معنا و نامعقول مي همين، سؤآل مطرح شده در آيه را بي

 لكن با توسل ،هر چند با حواس ظاهري قابل مشاهده نيست) جدا شدن آسمان و زمين از هم(حادثه 
توان به وجود خدا و دخالت او در  مي) مانند عليت و برهان وجوب و امكان( ادلة عقلي به قواعد و

زيرا تاكنون نقدهاي (اي قطعي برسد  اما اوالً چنين راهي معلوم نيست به نتيجه. اين حادثه پي برد
 و ،)ناپذيري اين ادله زير سؤال رفته است محكمي به ادلة عقلي اثبات وجود خدا وارد شده و خدشه

اي  تواند وجود خدا را با قاطعيت تمام اثبات كند، ديگر نيازي به يادآوري حادثه ثانياً اگر اين راه مي
تواند وجود  طبق اين مدعا هر پديدة كوچك و بزرگي، در هر زمان مي. در ميلياردها سال پيش نيست
ها و زمين در  شدن آسمانبه عبارت ديگر، به جاي استناد به حادثة جدا . خدا را براي ما اثبات كند

ميلياردها سال پيش ـ كه از نظر مخالفان و منكران، معلوم نيست واقعاً رخ داده است يا نه ـ بهتر بود به 
  .شد شوند، اشاره مي هاي ملموس طبيعي كه هر روز پيش روي آدميان حادث مي پديده

 حيات به آب، وجود خدا خطاي ديگري كه در آية مورد بحث رخ داده، اين است كه از وابستگي 
اي مطرح شده است كه گويي آدميان با كشف  به عبارت ديگر سؤال آيه بگونه. را نتيجه گرفته است
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اند، بايد به وجود خدا پي ببرند و به او  رابطة حيات با آب و اينكه موجودات زنده از آب پديد آمده
توان از اينكه فالن پديدة  چگاه نميدر حالي كه اين، توقعي غيرمنطقي است و هي. ايمان بياورند

توان  خاص، علت يا عامل پديدة خاص ديگري است، وجود خدا را نتيجه گرفت، به عنوان مثال نمي
  !گفت كه عامل جزر و مد دريا، جاذبة كرة ماه است، پس خدا وجود دارد

  
  برانگيز تكرارهاي بيهوده و سئوال

در قرآن آمده است، اما در همه موارد،   )صورت تكراريو تقريباً ب( داستان حضرت لوط هفت بار    
به عبارت ديگر گويي لوط هيچ ! ؟1كنيد تنها سؤال لوط از قوم خود اين است كه چرا لواط مي

 آيا قوم لوط همه كارهايش درست بود و هيچ گناه و .هشدار يا نصيحت ديگري براي آنها ندارد
 ياكردند؟ آيا آنها قومي معتقد به خد با هم لواط ميفساد و نقطه ضعفي نداشت جز اينكه مردانش 

هاي آسماني و حساب و كتاب روز قيامت و بهشت و جهنم بودند و به  واحد و پيامبران و كتاب
! ؟ هرگز فقط همين يك نقطه ضعف را داشتندكردند و دستورات ديني و قواعد اخالقي عمل مي

اما در اين صورت، آيا بهتر نبود كه لوط به . شدند زيرا اگر چنين بود در اين سطح مرتكب لواط نمي
تر و  تر، مهم به مسائل و مشكالت اصلي) لواط كردن(جاي گير دادن به يك جرم خاص 

  اي حل شود؟ پرداخت تا اين مشكل نيز به همراه مشكالت ديگر بطور طبيعي و ريشه تري مي زيربنايي
  :گويد  سوره نساء مي164آيه    

آنها را بر تو بازگو ] داستان[كه ] ايم را نيز پيش از تو فرستاده [ و پيامبراني…  
  …ايم نكرده

اما آيا بهتر نبود به جاي اينكه . اند كه داستان آنها در قرآن نيامده است  طبق اين آيه پيامبراني بوده   
شد  ذف ميداستان بعضي پيامبران چندين بار ـ آن هم به صورت تكراري ـ در قرآن بيايد، تكرارها ح

آمد، تا مردم استفاده بيشتري از قرآن بكنند؟ اين نكته  هاي پيامبران ديگر هم مي و به جاي آنها داستان
دهها بار و در اكثر ) مانند موسي(بينيم داستان بعضي پيامبران  كند كه مي هنگامي مهمتر جلوه مي

                                                           
، �$رL �ـ2 ـ �qـ�ت    ١٦٠ ـ ١٦٦، �$رL �>را ـ ��qت  ٨٠ ـ ٨٤ ر%$ع آ�!�  � �$رL ا0راف ـ ��qت -١

 …، و٢٨ـ٣٠، �$رL ���0$ت ـ ��qت ٥٤ـ٥٨



                                نظري نبوت مباني نقادانه به    نگاهي
 

  ���

 از زرتشت پيامبر و داستان موارد بصورتي تكراري در قرآن آمده است، اما به عنوان مثال اسمي
كند  جالب اينجاست كه قرآن گاهي نام پيامبراني را ذكر مي. زندگي او و تعاليم نابش نيامده است

هاي آسماني پيشين و يا منابع تاريخي كهن نامي از آنها آمده است و نه خود داستان  كه نه در كتاب
  :گويد ره انبياء مي سو85به عنوان مثال آيه . كند زندگي آنها را بيان مي

  .كه همه از شكيبايان بودند] ياد كن[و اسماعيل و ادريس و ذوالكفل را   

كه بوده، كجا بوده و چه كرده و چه پيامي براي قومش آورده » ذوالكفل«داند   هيچكس نمي    
شكيبايي قرآن نيز ماجرايي را به عنوان نمونه از او ذكر نكرده است تا بدانيم كه مصداق صبر و . است

  .او در كجا بوده است

  
  آسمان از نگاه قرآن

  :گويد مي) ق( سوره قاف 6آيه     
ايم،  اند كه چگونه آن را ساخته و زينتش داده مگر به آسمان باالي سرشان ننگريسته

  .در آن نيست) شكافي(و هيچ پارگي 

 در )فرج ( شكاف يا تركاما پارگي،.  طبق اين آيه هيچ پارگي يا شكافي در آسمان وجود ندارد    
: يا به عبارتي ديگر(مورد آسمان چه معنايي دارد؟ مگر آسمان مانند يك صفحه گسترده و وسيع 

است كه چنين مفهومي در مورد آن صدق كند؟ حقيقت اين است كه اگر به آياتي از قرآن ) سقف
 خواهيم ديد كه از چگونگي خلقت آن سخن رفته است، تأملي اندك كنيم، كه در آنها از آسمان و

  : گويد  سوره انبياء مي32آيه  .نظر قرآن آسمان مانند سقفي است كه بر فراز زمين بنا شده ا ست
  …و آسمان را سقفي محفوظ قرار داديم  

آيد كه سقفي به  رود، براي عرب جاهلي طبعاً اين سؤال پيش مي  و البته وقتي سخن از سقف مي   
اينجاست كه محمد مجبور است ادعا كند كه . ون ستون ايستاده استاين بلندي و بزرگي چگونه بد

محمد اين . بينيد  ها را نمي  ولي شما آن ستون،اند داشته  اين سقف بلند و بزرگ را نگهيهاي ستون
  :دهد مدعا را در قالب آياتي از قرآن ارائه مي

  ...يد برافراشتهايي كه آنها را ببين ها را بدون ستون خدا همان كسي است كه آسمان
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  )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…

  )سوره     ، آيه                          (

  : از عالئم قيامت اين باشد كه در چنين فضاي فكري، طبيعي است كه يكي
  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
دركي امروزين داشته باشد؟ اين، البته  ما،    توان انتظار داشت كه از فضاي بيكران باالي سر است ـ مي

  !انتظاري نابجاست

  
  پهناي بهشت

 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

  : دوبار و به دو گونه به اين سؤال پاسخ داده استپيداست كه خداي محمد
آسمانها ] به اندازه[و براي نيل به آمرزش از پروردگار خود، و بهشتي كه پهناي آن «

   3سوره آل عمران ـ آيه » .و زمين است و براي پرهيزكاران آماده شده است، بشتابيد
ن به اندازه پهناي به آمرزش از پروردگارتان و بهشتي كه پهناي آ] براي نيل[«

آسمان و زمين است و براي كساني آماده شده كه به خدا و پيامبرش ايمان 
  21سوره حديد ـ آيه » …اند، بر يكديگر سبقت جوييد   آورده

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«اولي براي . خن رفته استبگوييد در اينجا از دو بهشت س
اما آيا صرف ايمان آوردن به خدا و پيامبر، آدمي را بهشتي . »اند خدا و پيامبرش ايمان آورده

طبق آيات قرآني و روايات پيامبر و به حكم عقل و وجدان بشري اگر ايمان به خدا ! كند؟ هرگز مي
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اما انجام . دهد اي نمي  نتيجه همراه نباشد،) در حد امكان(ح و پرهيز از گناهان و پيامبر، با عمل صال
پس هيچ دليل نداريم كه . است» پرهيزكاري«ها، همان  اعمال صالح و دوري از گناه و فساد و بدي

سؤال اين است كه . اما مشكل اصلي در جاي ديگري است. گويند اين دو آيه از دو بهشت سخن مي
چيست؟ به عبارت ديگر پهناي » ها و زمين است پهناي بهشت به اندازه پهناي آسمان«: همعناي جمل

تواند به اندازه عرض  هاست، ديگر نمي هاست يا زمين؟ اگر به اندازه آسمان بهشت به اندازه آسمان
 ممكن است. ها باشد تواند به اندازه عرض آسمان زمين باشد، و اگر به اندازه عرض زمين است، نمي

اما اوالً . ها و زمين است بگوييد كه طبق آيات فوق، پهناي بهشت به اندازه مجموع پهناي آسمان
است و نسبت   )ها كهكشان(ها  گويد، ثانياً زمين جزء بسيار كوچكي از آسمان ظاهر آيات چنين نمي

ورت معناي ها مانند نسبت يك به هزاران ميليارد است و در اين ص بين پهناي زمين و پهناي آسمان
خواهد بگويد كه پهناي بهشت به اندازه ميلياردها  توجيه فوق اين است كه خداوند در اين آيات مي

ماند كه بگوييم طول جاده نيويورك به اندازه  سال نوري بعالوه عرض زمين است و اين مثل آن مي
 وزن فالن  كيلومتري بعالوه طول يك كرم ابريشم است و يا اينكه300مجموع طول يك طناب 

» عرض زمين«؟ از اينها گذشته اصالً !كاميون به اندازه وزن يك فيل بعالوه وزن يك مورچه است
  !يعني چه؟ مگر زمين مسطح است كه طول و عرض داشته باشد؟

  
  اين شهر كجاست؟

شود كه  داستان به اينجا ختم مي.  سوره حجر، داستان قوم لوط بيان شده است75 تا 61 در آيات    
  :گويد  مي76آنگاه آيه . شوند هر قوم لوط ويران و مردمش همه كشته ميش

بر سر راهي است كه بر جاي مانده است ] شهر[آن ] آثار[و : و انها لسبيل مقيم، يعني
    و بر سر راه كاروانيان قرار دارد

  :گويد  مي77 سپس در آيه 
  ن عبرتي استگمان در آن براي مؤمنا بي: ان في ذلك آلية للمؤمنين، يعني  
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هاي آن شهر، هنوز بر جاي مانده و بر سر راه كاروانيان و مسافران   طبق آيات فوق، آثار و ويرانه
هاي شهر و به ياد آوردن داستان  شوند، با نگاه به آثار و ويرانه است و آنها كه از كنار آن رد مي

  : اينجا ابهاماتي وجود دارداما در. مردمش ـ كه دچار عذاب الهي شدند ـ بايد درس عبرت بگيرند
مراكز  جغرافيدانان و اي توسط در كجا قرار دارد؟ آيا چنين شهر يا ويرانه) ويرانه(اين شهر . ا 

شناسي معتبر  مورد شناسايي قرار گرفته و نام و محل و خصوصيات آن رسماً ثبت  علمي و باستان
رك، شواهد و قرائن ايد كدام مدشده است؟ در اين صورت آدرس آن را به ما هم بدهيد و بگوي

كند كه اين ويرانه، آثار بجاي مانده از همان شهري است كه   اثبات مييناپذير محكم و خدشه
كردند و طوفاني مهيب و وحشتناك نسل مردمش  كار در آن زندگي مي هزاران سال پيش قومي لواط

هاي آن  يد كه آثار و ويرانهگو را از روي زمين كنده است؟ در اين آيه، قرآن از شهري سخن مي
؟ نه !هنوز برجاست و مؤمنان بايد آن را ببينند و عبرت بگيرند، اما معلوم نيست كه اين شهر كجاست

آري . اند شناسان و جغرافيدانان اثري از آن كشف كرده خود قرآن جاي آن را گفته است و نه باستان
شناسان و  توسط باستان) زاران سال پيشمتعلق به صدها يا ه(تاكنون آثار صدها شهر باستاني 

و ( دليل، سند يا مدرك محكم و معتبري نتوانسته ن كشف شده است، ولي در هيچ مورديجغرافيدانا
اند و به هيچ وجه حاضر نبودند از اين  اثبات كند كه مردم آن شهر به عمل لواط معتاد بوده) تواند نمي

آنچه توسط . بر آنان شده است  الهيعمل زشت دست بكشند و همين موجب نزول عذاب
پوسيده در زير خروارها خاك و  هايي نيمه شود، استخوان شناسان و كاوشگران كشف مي باستان

 كه آنها استفاده  استهاي رايج در آن دوران و ظروف فلزي و سفاليني سنگ بعالوه بعضي سكه
وارهاي نيمه خراب به جا مانده كاري كه بر روي دي كردند و گاهي نيز تعدادي نقاشي و كنده مي

ها تا حدودي به بعضي از شرايط اجتماعي و اقتصادي و  و البته از روي همين يافته. است، همين و بس
اي يافته  برند، اما هرگز نشانه و قرينه آداب و رسوم و عقايد آنها ـ در حد حدس و گمان ـ پي مي

به هر حال منتظريم تا . ن استثناء لواط كار بودندشود كه ثابت كند همه مردم آن شهر بدو نشده و نمي
  .مسلمانان چنين شهري را به ما نشان دهند

  :در اين صورت.  فرض كنيم چنين شهري پيدا شود.2   
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هاي اين شهر به كلي نابود و با خاك يكسان  رسد كه آثار و نشانه باالخره روزي فرا مي)    الف
 واقع از فخال» هاي آن شهر هنوز بر جاست آثار و نشانه«: گويد آنگاه آيه مذكور كه مي. شود مي

  . آيد آب درمي
هايي را ببينند كه مردم آنها صدها سال   اگر مؤمنان، در كنار آن شهر ويرانه، شهرها و آبادي)ب   

شود، چگونه  است كه در گناه و فساد و ظلم و تجاوز شهره آفاقند اما عذابي بر آنها نازل نمي
از ديدن آن ويرانه درس عبرت بگيرند؟ آيا در اين صورت به صحت و درستي آيات قرآن توانند  مي

مانند داستان قوم نوح، (هاي قرآني  شك نخواهندكرد؟ آيا آنها با خود نخواهند گفت كه اگر داستان
ها،   سيل واقعيت دارند، پس چرا در اين روزگار پرگناه و پرفساد، شاهد آن) عاد، ثمود و لوط

هايي هستيم  ها و زلزله ها، طوفان هاي مرگبار نيستيم اما در عوض هر روز شاهد سيل ها و باران نطوفا
كشد و يا معلول و آواره و  گناه را يا به كام مرگ مي كه هزاران مرد و زن و كودك و نوزاد بي

  كند؟ بدبخت مي

  
  تر است؟ كداميك سخت

  :گويد  سوره مؤمن مي57 آيه     
: و االرض اكبر من خلق الناس و لكن اكثر الناس اليعلمون؛ يعنيلخلق السموات «

بزرگتر است، ولي بيشتر مردم ) ها انسان(آفرينش آسمان و زمين از آفرينش مردم 
  ».دانند نمي

  :پرسد  سوره نازعات نيز خطاب به آدميان مي27آيه     
تر است يا   سخت]آدميان[آيا آفرينش شما : السماء بينها؛ يعني ءانتم اشد خلق ام«

  »آن را برپا كرده؟] او[آسماني كه 

. شود بگيريم، آيه دچار ابهام مي» بزرگتر«: را به همان معناي لغوي، يعني» اكبر« در آيه اول، اگر    
معناي درستي دارد، اما »  از انسان بزرگترند)از نظر حجم و اندازه(ها و زمين  آسمان«زيرا گزاره 

 كه البته معناي ظاهر آيه نيز ـاست » بزرگتر«ها و زمين از آفرينش انسان  آفرينش آسمان«: گزاره
» تر سخت«و يا » تر انگيز شگفت«مگر اينكه اكبر را به معني . كند معناي معقولي پيدا نمي  ـهمين است 
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آيد كه پاسخ به   اما سؤاالتي پديد مي،رود در اين صورت، هر چند ابهام ظاهري از بين مي. بگيريم
  :ها ضروري استآن
انگيزتر از فالن پديده ديگر هست يا  انگيز بودن يا نبودن و اينكه فالن پديده شگفت  شگفت.1   

شدني  گردد و ديكته هاي آدميان برمي نيست، به حاالت نفساني و شرايط روحي و رواني و سليقه
 ديگر، ي نظر فردانگيزتر از مورچه باشد و از ممكن است از نظر من، مار حيواني شگفت. نيست

انگيزتر باشد و در نظر شخص سومي، هيچيك از اين دو به اندازه زنبور عسل  مورچه از مار شگفت
ها و زمين از آفرينش  همينطور ممكن است از نظر بعضي افراد، آفرينش آسمان. انگيز نباشند شگفت

اي از آدميان از  عدهتي ممكن است  حانگيزتر باشد و از نظر بعضي ديگر برعكس، و آدميان شگفت
در اينجا گويي محمد، حاالت نفساني و روحي و رواني خود را ! هيچيك از اين دو، به شگفت نيايند
  . بيان كرده و به خدا نسبت داده است

آيد كه چطور ممكن است آفرينش  بگيريم، اين سؤال پيش مي» تر سخت« اگر اكبر را به معني .2    
تر از آفرينش انسان باشد؟ اصوالً بكار بردن  وند قادر مطلق، سختها و زمين، براي خدا آسمان
در مورد خداي قادر مطلقي كه هر چه اراده كند، » 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  كند، آفريدن يك ذره خاك در نظر خداوند با آفريدن ميليون قي نميفريناسور آفرينش يك دا

  .ي استلتر از او كهكشان يكي است و نبايد گفت دومي براي او سخت
معني و   سوره نازعات ـ كه در ابتدا آمد ـ بي27 مطرح شده در آيه ئوال با توضيحاتي كه آمد، س

تر  آيا آفرينش شما آدميان سخت: پرسد ز مردم ميدر اين آيه، خداي محمد ا. كند نامعقول جلوه مي
  ؟!»ها  آسمان آفرينش«: ها؟ گويي توقع دارد كه مخاطبان در پاسخ بگويند است يا آفرينش آسمان

  
  
  



                                نظري نبوت مباني نقادانه به    نگاهي
 

  ���

  1زباني قرآن اشكاالت دستور
 : سوره مائده ميگويد69آيه.1

الخر و عمل ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصاري من امن باهللا واليوم ا
 صالحا فال خوف عليهم و ال هم يحزنون

 كساني كه ايمان آورده و كساني كه يهودي و صابئي ومسيحي اند، هر كس به 
خدا و آخرت ايمان آورد و كار نيكو كند، پس نه بيمي برايشان است و نه 

 اندوهگين خواهند شد

) صابئين(ايد به صورت نصب در اين آيه واژه صابئون در حالت رفع آمده است، در حالي كه ب
زيرا در ابتداي جمله، حرف ان آمده است كه مطابق قاعده موجب نصب اسم پس از خود . بيايد
در دو آيه ديگر، و درست در همان جايگاهي كه در اين آيه قرار دارد، ) صابئين(همين واژه .شود مي

  . سوره حج17 سوره بقره و آيه62آيه: به صورت صحيح آمده است

  :گويد  سوره نساء مي162 آيه .2    
 لكن الراسخون في العلم منهم و المؤمنون يومنون بما انزل اليك و ما انزل من قبلك 

  …و المقمين الصلوه والموتون  الزكوه والمؤمنون باهللا و اليوم االخر
 ليكن راسخان آنان در دانش، و مؤمنان به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پيش از 

نمازگزاران و زكات دهندگان و ايمان ] بر خوشا[ل شده ايمان دارند و تو ناز
   آورندگان به خدا و روز بازپسين

هاي  مانند اسمآمده است، در حالي كه بايد ) مفعولي (بدر حالت نص» مقيمين « واژهدر اين آيه،
اي  عده. بيايد) فاعلي (فعدر حالت ر) راسخون، موتون، مؤمنون(اند  ديگري كه در آيه آمده

را از موارد ديگر » اقامه نماز«ن از آن جهت به اين صورت آمده است كه مياند كه واژه مقي گفته
خطيب اين دليل را مورد طعن قرار  متمايز كرده و اين عمل را مورد تحسين قرار دهد، اما ابن

تب العلميه،  دارالك ،43الحطيب ص  بن اثر محمد عبداللطيف» الفرقان«: نگاه كنيد به(دهد  مي
اي از درخت دين   كه شاخه_چرا بايد نماز . چنين دليلي با قواعد منطق سازگار نيست.  )بيروت
 اين منطق را براي ا؟ بعالوه، آي)كه ريشه و پايه و اساس دين است( نه ايمان شود و متمايز _ است
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ان گفت كه در آن تو توان بكار برد؟ آيا مي مي سوره مائده هم 69توجيه خطاي دستوري در آيه
اهل كتاب متمايز شده و مورد تحسين و ) مسلمانان(مومنان  از )خورشيدپرستان (ئين نيز صابآيه

 چرا همين تمايز در آيات ديگر قرآن صورت نگرفته است؟ از اينها گذشته اند؟  قرار گرفته
ز خطاي دستوري در اينجا ني. تر از آن است كه چنين منطقي داشته باشد تر و حكيم خداوند عالم

  .آشكاري رخ داده است

  :گويد عمران مي  سوره آل59آيه  .3   
   ان مثل عيسي عنداهللا كمثل دادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون

  :شود  ترجمه مطابق با متن از اين آيه چنين مي    
او را از خاك ] كه[آدم است ] خلقت[ در واقع مثل عيسي نزد خدا همچون مثل 

  ].شود مي: يا[پس هست ] بشو: يا[» باش«:  سپس به او گفتآفريد،

.  مطابق افتد،كه بصورت ماضي است) قال(باشد تا با زمان فعل قبلي » كان«بايد » يكون« واژه     
هايشان آيه را   در ترجمهArberry ،Rodwell ،Yusut Ali مترجمان انگليسي قرآن مانند 

وق معلوم نشود، به عبارت ديگر، خطاي دستوري آيه را در اند كه اشكال ف اي ترجمه كرده بگونه
  .اند هاي خود تصحيح كرده ترجمه

  
  كلمات و عبارات زائد در بعضي آيات

 آمده است كه نه تنها براي بيان مفهوم كلي  زائدي در بسياري از آيات قرآن، كلمات يا عبارات    
ه وجود آنها مشكالت فراواني را در فهم آيه  بلك،ها نيست آن آيات، نيازي به اين كلمات يا عبارت

  :كنم در اينجا به چند نمونه اشاره مي. بوجود آورده است
  :گويد  سوره مريم مي24آيه  .1    

از زير او ندا ] اي فرشته[ پس :فناديها من تحتها اال تحزني قد جعل ربك تحتك سريا
اي پديد آورده  چشمهاندوهگين مباش، پروردگارت از زير تو ] اي مريم[داد كه 
  »است
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البته از ظاهر آيه معلوم نيست كه چه كسي مريم را مورد ندا قرار داده است، خدا، فرشته، عيسي      
به او ندا داده است و همين است » زير مريم«؟ اما به هر حال هر كه بوده، از …يا) از درون شكمش(

او را از زيرش )  … يا فرشته يا(نكه خدا راستي اي. سؤالي كه تاكنون پاسخي در خور نيافته است
بوده  اي كه او را ندا داده، در زير پاي او مورد خطاب قرار داده است، يعني چه؟ مگر خدا يا فرشته

دهنده، عيسي ـ كه در آن هنگام در رحم او قرار داشت ـ بوده باشد، باز هم تعبير  است؟ حتي اگر ندا
 ؟!زيرا فرزند، درون شكمش است نه زير او. يابد  معقولي نميمعناي درست و» از زيرش= من تحتها «

 باز هم _ كه البته هيچ دليلي براي اين كار نداريم _ را درخت بگيريم "ها"حتي اگر مرجع ضمير 
آيا اشكالي در فهم معناي آيه . را از آيه حذف كنيد» من تحتها«اكنون عبارت . مشكل حل نمي شود

به او ندا داد كه نگران ) يا فرشته يا فرزندش(خواهد بگويد كه خدا  يه ميزيرا آ! آيد؟ هرگز پيش مي
آفريني  نه تنها زيادي است، بلكه جز گيجي و ابهام» من تحتها«؛ بنابراين تعبير ...و اندوهگين مباش 
به تفاسير قرآن مراجعه كنيد تا دريابيد كه وجود همين عبارت، چه بحثهاي . كند كار ديگري نمي

  .اي را كه بوجود نياورده و چه دعواهايي را كه موجب نشده است  و بيهودهپيچيده
  :گويد  سوره انبياء مي105آيه  .2    

  ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان االرض يرثها عبادي الصالحون  
ايم كه زمين را بندگان صالح به ارث خواهند  و ما در زبور ـ پس از ذكر ـ نوشته  
  .برد

اكثر . چيست» ذكر«، دقيقاً معلوم نيست كه منظور از واژه »پس از ذكر= من بعد الذكر «عبارت در     
اند و معتقدند كه در جاهاي  را به معناي كتاب تورات گرفته» ذكر«مفسران ـ اگر نگوييم همه آنها ـ 

از تورات نازل اما به هر حال زبور، قبل . ياد شده است» ذكر«ديگري از قرآن نيز از تورات با واژه 
باشد، اشكالي حل نشدني » تورات«همان » ذكر«شده است نه پس از آن و بنابراين اگر منظور آيه از 

را از آيه برداريد،آيا در فهم پيام اصلي آيه، ابهام » من بعدالذكر«اكنون باز هم عبارت . آيد بوجود مي
قيق آن معلوم نيست ـ جز بوجود وجود اين عبارت ـ كه معناي د! آيد؟ هرگز و اشكالي بوجود مي

هاي لغو و بيهوده چه   اختالف در بين مفسران و خروارها بحث اشكال براي خود آيه وآوردن
  اي داشته است؟ نتيجه
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  :گويد  سوره حجرات مي11 آيه .3   

يا ايهاالذين آمنوا اليسخر قوم من قوم عسي ان يكونوا خيرا منهم و النساء من نساء 
  …يرا منهنعسي اين يكن خ

قوم ديگر را مسخره كند، شايد ] از شما[ايد، نبايد قومي  اي كساني كه ايمان آورده
، شايد آنها از اينها ]مسخره كنند[آنها از اينها بهتر باشند، و نبايد زناني زنان ديگر را 

  ...بهتر باشند

و نبايد زناني زنان = ن و النساء من نساء عسي ان يكن خيرا منه«] ناقص[ در اين آيه نيز جمله     
يا ايها الذين «زيرا خطاب . كامالً زائد است» ديگر را مسخره كند، شايد آنها از اينها بهتر باشند

  .شود شامل زنان هم مي» ...آمنوا
گذارم   سوره احزاب را به عهده خواننده انديشمند مي35 سوره نور و آيه 61 اكنون بررسي آيه .4    

  .كنم كر مصاديق ديگر خودداري ميو از ادامه بحث و ذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                نظري نبوت مباني نقادانه به    نگاهي
 

  ���

   سخن آخر
هاي من در اينجا به پايان رسيد، اما راه پر پيچ و خم تامالت عقلي كه در هر قدمش    پرسش
من در اين كتاب خواستم . گيرد، انتهايي ندارد سوز گريبان آدمي را مي هايي هولناك و يقين پرسش

بنياد به ميان آيد و تقليد و تسليم فكري جاي خود را به  نشان دهم كه اگر پاي عقالنيت خود
گري بدهد، شايد ديگر جايي براي آرامش و يقين مومنانه باقي  انديشيدن و تأمل ورزيدن و پرسش

تر از آن است كه با مطالعه آنچه گذشت، به  تر و زيرك اما خواننده انديشمند نيز الجرم باهوش. نماند
من در اين كتاب فقط طرح .  در افتد و همه چيز را يكسره انكار كندهاي شتابزده ورطه قضاوت

صرف مواجه شدن با چند پرسش نبايد . پرسش كردم و طرح پرسش، آغاز راه است نه پايان راه
هايي  ها ممكن است پاسخ همه اين پرسش. موجب شود تا ايمان و اعتقادمان را يكسره از دست بدهيم

پس اميدوارانه بايد به دنبال پاسخ گشت و اين جستجوگري . اشندكننده داشته ب محكم و قانع
    . اميدوارانه همان ايمان در خور خردمندان است

  
 


