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 پیشگفتار

 
کتاب معروفی دارد اب   یلسوف معاصر بریتانیای،، فبرتراند راسل

های ی یکی از سخنرانیکه پیاده شده  چرا مسیحی نیستمعنوان 
، اب نظر به این کتاب اوست. عنوان کتابی که پیش روی مشاست

ات  دارم ؛ هرچند که برخالف راسل، من در اینجا قصدانتخاب شده
 .از خداابوری دفاع کنم

: خنست آنکه نت این کتاب ترغیب منوددو انگیزه من را به نوش
شخصی و  هایاندیشه به برای سامان دادن هاراهیکی از هبرتین 

قوام و شایستگی الزم برای تبدیل شدن  هااندیشهدیدن اینکه آای آن 
ست. در هنگام هاآنبه یک ابور را دارند ای خری، به حتریر درآوردن 

 بر نگارنده ت آنو مشکال هاضعف ،نوشنت، اندیشه واضح شده
به واکاوی  درواقع. من اب نگارش این کتاب گرددمیآشکار 

یک فرد مسلمان، که بدوًا این دین را از  عنوانبهخود  هایاندیشه
 داریدینببینم که آای  امخواستهوالدین خود به ارث برده، پرداخته و 

 من معقول است ای خری.
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و موضوعاتی که  اگرچه این حج فکری یک سفر انگهانی نبوده
و  شدهارزایبیدر ذهن من  هامدتعمداًت  شودمیدر اینجا مطرح 

این مسری اب  جایجایابز هم در  حالاباین، اندخوردهچکش 
حلاظ عقالنی در  . بعضًا امیان خود را بهامبودهروبرو  هاییغافلگریی

. امایفتهگاهی آن را کاماًل معقول و موجه   موضع ضعف دیده،
که این کتاب تعمدًا خمتصر تدوین شده، اما پیش آمده که   هرچند

یک حتقیق مستقل وقت صرف   یاندازهبهبرای بعضی از مباحث 
 ی. برای مثال، در خبش مربوط به اعجاز، جمبور شدم حتقیقامکرده

کتاب   از ترحجیمبسیار جانبی را آغاز کنم که حاصل آن کتابی شد 
 یعرصهبه  اتیزوفرنی، الزم بود ای برای حبث درابره اسک 1حاضر.

 منابع متعددی را خبوامن. کرده،ای ورود  اتزه
هدف دوم من از نگارش این کتاب، کمک به کسانی است که 

و  هستندمشابه آنچه در ذهن من وجود دارد درگری  هاییپرسشاب 
عقالنی برای رسیدن به امیان  یمسری  کردن  خود را ملزم به طی

                                                           

 است. ای انتقادی در ابب اعجاز قرآنرسالهعنوان این اثر . 1
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الزم  هایمهارتاعم از نداشنت وقت و  -ر دلیلی ، اما به هبینندمی
این کار را اجنام دهند. البته من حمتوای این کتاب را  توانندمنی -

؛ دامنمنیمسلمااننه  داریدینموجه بودن  یعرصهحرف هنایی در 
ات افراد بتوانند از  کندمیبه نظرم این حتقیق ات حد زایدی کمک  ولی

 اسالم نزدیک شوند.جمرایی عقالنی به پذیرش 
 خواستهاصاًل چرا ابید خبواهم دیگران مسلمان ابشند؟ این  اما

دارانه هبرت از زندگی بدون زندگی دین کنممیاست که فکر  روازآن
این موضوع اینجا حبث خنواهم کرد، اما  یدرابرهدین است. البته 

از خالف آن  ترنزدیکبه سعادت  داریدین کنممیفکر  درجمموع
به دیگران در  که  بردمی این سواست. پس دیگردوستی من را به 

پذیرش دین کمک کنم. اما چرا اسالم؟ این پرسشی است که در 
 کنممیاین کتاب به آن اپسخ خواهم داد؛ زمانی که تالش  انتهای

 نشان دهم چرا پذیرش اسالم به پذیرش سایر اداین اولویت دارد.
* 

www.takbook.com



 چرا مسلمان هستم/  4

 

این   یعمدهدر خبش  :شده کتاب حاضر از چند خبش تشکیل
مشهورترین دالیلی که ممکن است راهی  چراکه   امدادهکتاب نشان 

به سوی اسالم تلقی شوند، از نظر من مردود هستند. در خبش 
آشکار کنم که دالیل فلسفی که برای  امکردهکتاب سعی    خنست

ما  داریدین، کمک زایدی به اندشدهاثبات وجود خدا معرفی 
مطالب این خبش عمداًت فاقد ارجاع هستند. علت آن این . کندمنی

ختصص آکادمیک  یر حیطهاست که مباحث مطرح شده کاماًل د
انتظار معقولی است که از خوانندگان چننی   به نظرمد و نمن قرار دار 

به من اعتماد   هامیاستداللکتابی خبواهم در پذیرش صدق مقدمات 
راه اب ارجاعات بنویسم؛ اما اگر منت را مه توانستممیکنند. البته 

و  ترمفصلحبث را  ابیستمیچننی کاری اجنام دهم،  خواستممی
عالوه بر که   ؛ کاریکردممیتر از آنچه هست مطرح آکادمیک

ی  خماطبان نگاهدر دامن بعید می به کتاب، توجهیقابلافزودن حجم 
 د.جذاب و حتی الزم ابش ،امگرفتهکه برای این کتاب در نظر  
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به فلسفه ندارید، ای  ایعالقهخماطب این کتاب  عنوان، بهاگر مشا
از  راحتیبه توانیدمیایفتید،  آورماللمطالب این خبش از کتاب را 

 ایضربهبه کلیت حبث  آنکهبیروی خبش اول کتاب عبور کنید، 
دالیل  ،من به نظرکه   بدانید مقدار اینشود. کافی است  دوار 

، راهی شوندمیدین مطرح  یفلسفهداابوری که در فلسفی به نفع خ
 .برندمنیپذیرش اسالم سوی به 

دلیلی که متفکران مسلمان  تریناصلیسراغ  ،در خبش دوم
که   طورمهان. امرفته، اندکردهدلیل حقانیت اسالم معرفی   عنوانبه

کالمی اسالم، أتیید حقانیت   هایآموزهدانید، طبق احتمااًل می
معجزه از جانب اوست. در  یارائهشخص، نیازمند نبوت یک 
بنابراین الزم  1پیامرب اسالم قرآن است. یمعجزه شودمیاسالم گفته 

بود که خبشی از کتاب را به حبث از اعجاز قرآن اختصاص دهم؛ 

                                                           

اسالم شده به پیامرب دادهراجع به سایر معجزات نسبت. در این کتاب 1
کنم. زیرا وقوع این معجزات بیش از آن حمل مناقشه هستند که بتوان صحبتی منی

 ها تکیه کرد.برای اثبات حقانیت یک دین به آن

www.takbook.com



 چرا مسلمان هستم/  6

 

اب این من را  درستیبهچراکه موضع نگرفنت در مقابل اعجاز قرآن، 
 داراندیندلیل  تریناصلی نکه چرا به ای  کردمیاشکال مواجه 

حبث راجع به اعجاز قرآن ادبیات   کهازآجنایی. امنپرداختهمسلمان 
 ابوجودرا در متون اسالمی به خود اختصاص داده،  ایگسرتده

تالشم برای خالصه بودن مباحث کتاب، این خبش نسبتًا مفصل 
ز احتی  تواندمیکه وقت ای حوصله کافی ندارد،   ایخوانندهشده. 

کند. تنها کافی است بداند که من   نظرصرف نیزخواندن این خبش 
 رابه اعجاز قرآن ابور ندارم، و به این جهت ِصرف وجود قرآن 

 .بینممنیکافی برای امیان به اسالم   یدلیل
دالیل  امکردهدو خبش سلبی، در خبش آخر کتاب سعی   بعدازاین

که هر   ایدالیل ساده ؛اجیابی خود را برای ابور به اسالم معرفی کنم
. از نظر من دالیلی از این فهم کندتواند می راحتیبه ایعادیذهن 

در مردم نسبت به پذیرش  تواندمیبیش از هر دلیل دیگری  دست
 حقانیت اسالم رغبت اجیاد کند.
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 درآمد

 
این سؤالی است که هر  کنممیچرا مسلمان هستم؟ فکر 

که هر بودایی،   طورمهانته ابشد. مسلمانی ابید جوابی برای آن داش
پرسش متناظر  برایاپسخی  بتواند دار دیگری ابیدیهودی و هر دین

آید که معتقدم هر . ظاهرًا از این حرف من برمیارائه کنداب آن 
ابوری ابید به استدالل متکی ابشد؛ اما نظر من دقیقًا این نیست. 

یازی به داشنت دالیل معتقدند که برای امیان داشنت ن 1گرااینامیان
داشنت  2کریکگورسورن  مانند  هاآنفلسفی نیست، و حتی برخی از 

، حتی اگر مشا امیاناب وجود ایندانند. دالیل فلسفی را خمل امیان می
شید، و این گرا بودنتان ابید دلیلی داشته ابگرا هم ابشید، برای امیان

اش دلیلی دارینابید برای دی یهرکسگومی می منظور من است وقتی
 داشته ابشد.

                                                           
1. fideists 
2. Søren Kierkegaard 
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به داشنت دلیل برای  و ما ملزم حال اگر این دیدگاه درست ابشد
چرا »این سؤال که  فرد مسلمانبرای هر ابشیم،  خود داریدین

تر برای هر فرد دیندار این عمومیای به شکل « مسلمان هستم؟
 .دکنمینقشی حموری پیدا « چرا به دین الف ابور دارم؟» پرسش که

ن داشنت دلیل  کسانی که بدو   اب در آخرت خداوند دامنمنیمن 
رفتار خواهد   چگونهدار هستند ورزی جدی دینو بدون عقل کافی

ی رمحت خود را پذیرفته و در سایه هاآن. شاید خداوند امیان کرد
رسد. چراکه اکثر طور میدهد. درواقع هم به نظر این شانجای
ورزی، و عمداًت در اند که دور از عقلودهاتریخ کسانی ب داراندین

اند. عجیب خواهد بود اگر خداوند، دار بودهبسرتی موروثی، دین
این خیل کثری  -اب فرض حقانیت اسالم  -مثاًل در مورد مسلماانن 

ها را از رمحت اخروی حمروم کند. ضمن اینکه درصد بسیار انسان
دارای خطاهای فکری نیز  کنندمیورزی زایدی از کسانی که عقل

 .هستند
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اب این وصف، آای ضرورتی برای مستدل کردن امیان وجود دارد؟ 
که این وظیفه صرفًا بر دوش کسانی است که   کنممیمن فکر 

؛ یعنی کسانی که صرف پذیرش کنندمیورزی را درک ضرورت عقل
صرف شنیدن  درست مثل کسانی که ؛کافی نیست  هاآندین برای 

دلیل کافی برای ابور ی عمومی، در نظرشان ی نقلیهدر وسیله یخرب 
که برخی مردم مهان خرب را به صحت آن خرب نیست )درحالی

ابور نبودن، ای به عبارتی ذهن ( این سهل.کنندمیسادگی ابور به
توان نوعی فضیلت ذهنی دانست. اگر مشا انتقادی داشنت، را می

که بتوانید   رودمیار ، از مشا انتظواجد این فضیلت ذهنی ابشید
، سالبزرگاز یک فرد که   طورمهانامیانتان را مستدل کنید؛ 

رود که آن انتظار می کارهاییانتظار اجنام   اش،بلوغ فکری یواسطهبه
ورزی در . به عبارتی، ضرورت عقلیک کودک وجود ندارد درمورد

 ی امیان دینی تنها شامل حال افرادی است که دارای فضیلتحوزه
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فوق هستند و چننی افرادی جماز نیستند که امیان به دین خاصی را 
 1صرفاً بپذیرند.

                                                           

ای  Doxastic Voluntarismشناسی مبحثی وجود دارد اب عنوان در معرفت. 1
ها پردازد که آای انسانحث به این پرسش میی ابور. این مبگرایی در حوزهاراده

دهی به ابورهای خود دارای اراده و اختیار هستند؟ یعنی آای من در شکل
توامن اراده کنم که به فالن چیز ابور داشته ابشم؟ اگر افراد اختیاری در می

دهی به ابورهایشان نداشته ابشند، آنگاه اینکه به دینی خاص امیان داشته شکل
توانیم افراد را ها است. لذا منیی اختیار آنای نه، بریون از دایره ابشند

دارند مشاتت کرده، بگوییم امیان مشا  ی امیان غریمستدلی که به یک دینواسطهبه
اند و عماًل در امیان ی شخصی امیان نیاوردهانموجه است؛ زیرا این افراد اب اراده

 اند.آوردن انگزیر بوده
 directآن به، تقسیم Doxastic Voluntarismی خوب در بندیک تقسیم

voluntary control گرایی مستقیم( و )ارادهindirect voluntary control 
گوید که ما مستقیماً گرایی مستقیم میگرایی غریمستقیم( است. اراده)اراده

کنیم. ی خود را اعمال  توانیم در اینکه به چه چیزی ابور داشته ابشیم ارادهمی
صورت عمومی هم کنم بهاین دیدگاهی است که من آن را قبول ندارم و فکر می

گوید اگرچه گرایی غریمستقیم، میپذیرفته نیست. اما دیدگاه دیگر، یعنی اراده
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ها، این را فرض  فرضای از پیشپس ات اینجا اب اتکا به جمموعه
، الاقل برای خبشی از مؤمنان، ابید دینی خاصگرفتم که امیان به 

                                                   
دهی به ابورهامیان نقش داشته ابشیم، اما توانیم مستقیمًا در شکلما منی

ا کنرتل کنیم. مثاًل اگر من اب شواهد طور غریمستقیم ابورهامیان ر توانیم بهمی
انقصی مواجه شوم مبنی بر اینکه خودروی الف هبرت از بقیه است )مثاًل صرفاً 
انم شرکت سازنده را مالک قرار دهم( ممکن است در مهان حلظه نتوامن در تغیری 

طور توامن بهاین ابور که خودروی الف هبرتین است نقش داشته ابشم، اما می
یم، از طریق مطالعه و حتقیق، این ابور را در خود تغیری دهم. درواقع غریمستق

گرایی غریمستقیم به دنبال تغیری ابورها از طریق تغیری شواهد است، اراده
 خواهد ابورها را مستقیماً تغیری دهد.گرایی مستقیم میکه ارادهحالیدر

آوری بدون دلیِل امیاناب توجه به این مطالب، گفنت اینکه الاقل برخی از اشکال 
کدام از دو عقالنی انموجه است، تنها در صورتی اندرست است که هیچ

گرایی صادق نباشند. اما من به دالیلی که اینجا جمالش نیست فکر صورت اراده
گرایی غریمستقیم درست است. درنتیجه، برخی اشکال کنم که ارادهمی

هایی که افراد آوریت؛ یعنی آن امیانآورِی بدون دلیِل عقالنی انموجه اسامیان
 آورند.دارای ذهن انتقادی بدون داشنت دلیل کافی امیان می
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قصد دارم این دالیل  در کتاب حاضرابشد.  دالیِل معقولمدلل به 
 ا از منظر خودم بیان کنم.ر 
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 ی فلسفی، در اثبات حقانیت دین اسالمناکارآمدی ادله

 
خمتلفی برای اثبات وجود خدا ارائه  دالیل ،ی دیندر فلسفه

خواهند ، میندبدون معارض نیست کدامکه هیچ  ،دالیلشود. این می
 بگذارید کالمم را ابتدا 2را اثبات کنند. 1وجود خدای اداین ابراهیمی

را  دالیلکدام از این صورت خالصه بیان کنم. من شخصًا هیچبه
، مثالً ابراهیمی دارای قدرت الزم در دفاع از ابور به یکی از اداین

طور فکر دامن. در ادامه توضیح خواهم داد که چرا ایناسالم، منی
 کنم.می

در میان براهنی اثبات وجود خدا، برخی مانند برهان موسوم به  
اگر موفق ابشند، اساساً حتی ، 4و برهان نظم 3ناختیشکیهان

                                                           

 یهودیت، مسیحیت و اسالم است.. منظور از اداین ابراهیمی 1
ی دین در بسرت اداین ابراهیمی، مشخصاً علت این امر پیدایش فلسفه. 2

 مسیحیت، است.
3. Cosmological Argument 
4. Argument from Design 
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کنند. خدای اسالم، خدای اسالم را اثبات منی مانندخدایی 
عمومًا مسلماانن به آن ابور دارند، خدایی است که  کهچنانآن

به اجنام هر کاری تواان است، مهرابن است و... داند، میچیز را مهه
کنند. بگذارید ا اثبات منیر  چننی خدایی وجود این براهنی اما

 نگاهی به این براهنی بیندازمی.
های خمتلفی دارد که به یکدیگر بندیشناختی صورتبرهان کیهان

به اصل علیت متکی است.  هابندیصورتاند. مشهورترین این شبیه
گوید هرچیزی که در جهان مبینیم علتی دارد. بندی میاین صورت

دیگر هستند. مثاًل علت گرمای یاء برخی از اشیاء جهان علت اش
درون  انفعاالت و زمنی خورشید است، و علت گرمای خورشید فعل

ی علل ات بینهایت ادامه داشته . اما اگر قرار ابشد این زجنریهآن
دچار خورمی. به تعبری فالسفه ابشد، به حلاظ فلسفی به مشکل برمی

 توانیممنیما یعنی تسلسل حمال است. این و  شومیمیتسلسل 
ی ای داشته ابشیم که ابتدای آن مشخص نباشد. لذا زجنریهزجنریه
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هم ابید جایی ختم شود. آجنایی که این زجنریه ختم  علل جهان
 امی.العلل ای خدا رسیده، به علتشودمی

وارد  خمتلفیشناختی نقدهای بندی برهان کیهانبه این صورت
خود « ر چیزی علتی دارده»گوید میاصل علیت که  ،است. اوالً 

و نیازمند اثبات است؛ اثباتی که  1مورد مناقشه قرار گرید تواندمی
ً منی   ،آن را ارائه کرد. اگر این اصل درست نباشد راحتیبهتوان ظاهرا

ی علل را به خود جهان چرا زجنریه ،ریزد. اثنیاً استدالل فرومی کل
ه خدا برسانیم؟ اگر ب ،ختم نکنیم و آن را ات بریون از جهان برده

دیدگاهی شبیه دیدگاه فیزیک جدید داشته ابشیم، جهان خوْد 
 العلل خواهد بود، نه چیزی فراتر از آن. علت

استدالل  اما حتی اگر این نقدها هم وارد نباشند، خدایی که 
شباهتی زایدی به خدای اداین  کندمی اثبات شناختیکیهان

عامل، قادر، »بودن و « العللعلت»ابراهیمی ندارد؛ چراکه میان 

                                                           

 .سر سازگاری ندارد اصل علیتکپنهاگی مکانیک کوانتوم اب   تعبریمثالً . 1
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های دیگر . صورتوجود داردبودن تفاوت زایدی « مهرابن و...
 شناختی هم مشکالت مشاهبی دارند.برهان کیهان

برهان دیگر، برهان نظم است. مدعای این برهان چیزی است 
روید و اب یک ساعت روی اب این مضمون: فرض کنید در راهی می

کنید. دارید و به آن نگاه میت را برمیشوید. ساعزمنی مواجه می
و مهه ها و... مهه ها، فنرها، عقربهدندهی ساعت، چرخنظم پیچیده

خود به وجود نیامده و حکایت از آن دارند که این ساعت خودبه
سازنده و انظمی دارد. حال اگر به جهان نگاه کنیم، مثاًل موجود 

مراتب بینیم که نظمی بهمیای مثل انسان را در نظر بگریمی، پیچیده
ابید  نیز، یعنی انسان، شی اینتر بر آن حاکم است. پس پیچیده

 .آن سازنده خداست ، وسازنده و انظمی داشته ابشد
ی نظریه اینکهبه این برهان نقدهای خمتلفی وارد است. اول 

تکامل داروین که امروزه در میان دانشمندان علوم جتربی قبول عام 
ای مثل انسان و یح بسیار خوبی برای وجود اشیاء پیچیده، توضایفته

توضیح خوبی برای سایر  تواندمیسایر جانداران است. فیزیک هم 
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کارهای طبیعی جهان ارائه دهد. پس برای توضیح   و ساز
های طبیعت الزم نیست وجود خدا را فرض بگریمی. گذشته پیچیدگی

خدایی را اثبات  ،شناختیبرهان نظم هم مانند برهان کیهان ،از این
دارد. خدای برهان نظم  تفاوتکه اب خدای اداین ابراهیمی   کندمی

تر از انسان ابشد ات ذهنی بسیار پیچیدهدارای هنایتًا ابید قادر و 
این  که  دقت داشته ابشیمابید بتواند انظم چننی جهانی ابشد. اما 

. شودمییدا خدایی است که در بسیاری از اداین غریابراهیمی هم پ
ی خدای اداین ابراهیمی کنندهتوان گفت برهان نظم اثباتلذا منی

در بنی براهنی اثبات وجود که   کنممیحال، من فکر است. اباین
براهنی، برهان نظم است و از دو برهان  انفذترینخدا یکی از 

شناختی و برهان معروف و کالسیک دیگر، یعنی برهان کیهان
 برانگیزتر است.مه بیان خواهم کرد( أتملوجودی )که در ادا

 1برهان دیگری که در اثبات وجود خدا ارائه شده، برهان وجودی
 ،ترین برهان اثبات وجود خدا استاست. این برهان که انتزاعی

                                                           
1. Ontological Argument 
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ترین کامل» عنوانبهادعایی اب این مضمون دارد: مفهوم خدا را 
 ؛تعددی داردترین موجود صفات مکامل  .در نظر بگریید« موجود

مهرابن است  هایتبینمثاًل قادر مطلق است، عامل مطلق است، 
ت یبینها مطلق ای مهه اوصاف چننی موجودی مقید به قیدهای و...

حال اگر دو موجود در متامی صفات یکسان ابشند اما یکی  است.
وجود داشته ابشد و دیگری وجود نداشته ابشد، اولی   هاآناز 

ترین موجود ابید وجود هم داشته پس کامل. خواهد بودتر کامل
 ترین موجود وجود دارد.کامل  درنتیجهابشد. 

قدر پیچیده است که اش آنهای قرن بیستمیاین برهان در شکل
رسد که . اما درهرصورت به نظر میاینجا انممکن استبیان آن در 

موجودی  اگروجود دارد. درواقع  اساسی خطایدر این برهان یک 
ترین موجود ابشد، آنگاه ابید از وجود هم برخوردار کامل  خبواهد

ترین موجود، ابید کامل حتما  ابشد؛ اما این به آن معنا نیست که 
، چرا ابید برخی صفاتوجود داشته ابشد. گذشته از این، اینکه 
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 -کمال حمسوب شود حمل حبث است. بعضاً مهرابنی   ،مهرابنیمثاًل 
 نقص ابشد نه کمال. تواندمی -برای یک قاضی  برای مثال

ترین براهنی در میان اقبالدرهرصورت برهان وجودی یکی از کم
صورتی از فالسفه است، هرچند که فیلسوفان بزرگی مثل دکارت به

 اند.آن ابور داشته
ی توان به آن اشاره کرد، برهان جتربهبرهان مهم دیگری که می

ی دین مهان چیزی هی دینی در اصطالح فلسفدینی است. جتربه
این . شودمی خواندهکشف و شهود عارفانه   عام است که در عرف

های او ی مستقیم خداوند ای جلوهمشاهدهکه   کندمیبرهان بیان 
که   طورمهانوجود خداست.  دلیلی بری دینی، جتربهتوسط صاحب 

خاصی را  شخصبه ما بگوید که در خیاابن  یاعتمادقابل فرداگر 
که   ،ی دینیجتربهکنیم، کالم صاحب حرفش را ابور می دیده ما

شاهدی  نیزنسبت به سالمت عقل و اخالق او مطمئن ابشیم 
ی دینی و وجود داشنت آنچه جتربه است مبنی بر حقیقت جتربه

 شده، یعنی خداوند.
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بر این برهان اشکاالت خمتلفی وارد است. به نظر من اشکالی  
جتارب دینی  چالشبرابر آن اتب بیاورد در  تواندمنیکه این برهان 

ی دینی خمتص به پریوان جتربهطبق این چالش،  1متعارض است.
ی دینی در اداین ابراهیمی که خدای مشرتکی دارند نیست. جتربه

دهد. اما خدای دین بودایی  اداین شرقی، مثاًل بودیسم، هم رخ می
رار ابشد کاماًل اب خدای اداین ابراهیمی متفاوت است. اگر ق

ی دینی داللت بر وجود خدا داشته ابشد، آنگاه هم خدای جتربه
هم خدااین اداین شرقی، که  ،ابراهیمی ابید وجود داشته ابشد اداین

این نوعی تعارض است )که مثالً جهان دو منشأ و دو غایت داشته 
ی دین وجود دارد که به آن  ( البته جراینی در فلسفه.ابشد

دنبال آن است ات نشان دهد  به و  شودمیگفته   2دینی گراییکثرت
                                                           

چالش »ای از من اب عنوان برای پیگریی این حبث، نگاه کنید به مقاله. 1
در: مریابقری، حممدعلی. « تعارض برای برهان جتربه دینیجتارب دینی م

جستارهایی در براهنی اثبات و انکار وجود ی دین: مباحثی در فلسفه(. 1397)
 . هتران: سخنوران.اخد

2. Religious pluralism 
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ی واحدی هستند. اگر کسی موفق ی اداین دارای جوهرهکه مهه
ی دینی دلیل شود چننی چیزی را نشان دهد، به نظرم برهان جتربه

کنم که . اما حقیقتًا فکر منیاست 1بی در اثبات وجود امر غاییخو 
بوده ابشد. شکاف میان گرااین چندان قرین توفیق های کثرتتالش

 رسدمنیقدر زاید است که به نظر اداین شرقی و اداین ابراهیمی آن
 پلی بنا کرد. هابتوان میان آن

برهان دیگر در اثبات وجود خدا، برهان معجزه است. معنای 
معجزه در این برهان چیزی فراتر از افعالی است که به انبیاء نسبت 

یمار در اثر دعا ای جنات غریمنتظره . مثاًل شفای یک بشودمیداده 
گوید . این برهان میشودمیاز یک حادثه نیز معجزه حمسوب 

گونی که در طول اتریخ اتفاق افتاده و هنوز هم حوادث معجزه
افتد، دلیلی است بر اثبات وجود خدا. خبش بزرگی از اتفاق می

                                                           

کنم، چون خدایی که از دل چننی  استفاده می« امر غایی»از تعبری . 1
اند عینًا مهان خدای اداین ابراهیمی ابشد ات بدون تو ای درآید، منیگراییکثرت

 .استفاده کنیم« خدا»دردسر برای آن از لفظ 
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 که آای  گرددمی پرسشادبیات مربوط به برهان معجزه حول این 
فرض من ؟ داده استرخمعجزاتی اتریخ طول در  که  توان پذیرفتمی

های مربوط به شفا ایفنت هایگزارشتوان پذیرفت.  این است که می
قدر زاید هستند که های غریمنتظره آنتصور ای جنات ایفنتغریقابل

داده است معجزاتی در طول اتریخ رخ به احتمال زایدتوان گفت می
که از ماجرای مردی را خواندم   مهنی کتابنگارش  حنی)در 
طبقه سقوط کرد و زنده ماند. پزشک او در مورد  47خراشی آمسان

گردید مطمئناً اگر مشا دنبال یک معجزه می»این حادثه گفته است 
ات  تواندمیاین برهان  کنممیمن فکر  (1«.این یک معجزه است

امری فراجهانی را وجود  توانداحتمااًل می موفق ابشد. یعنی یحد
ی فکری من است و اثبات کند. اما عجالتًا این برهان دغدغه

آید ای نه. مثالً توامن اب قطعیت بگومی که اسالم از دل آن درمیمنی
ی دینی، اب چالش ، مانند برهان جتربهنیز این برهان کنممیفکر 

گون از حوادث معجزه ییهاگزارشاداین شرقی مواجه است. یعنی  

                                                           
1. http://www.bbc.com/news/magazine-39114931 
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شود معجزه اعتباری اداین شرقی نیز وجود دارد که ابعث می در
خدای اداین  کهییازآجنااداین شرقی بدهد؛ به اداین ابراهیمی  مشابه

رسد  می به نظرابراهیمی اب خدای اداین شرقی انسازگار است، پس 
 .بردبه سادگی راه به امیان منی نیزاین برهان  که

کنم فکر میکه   اندمطرح همیگر های د، برهانبراهنی ابالعالوه 
 اب مشکالتی کم ،قوت الزم در اثبات وجود خدا را نداشتهنیز  هاآن

 اند.مواجه دیگرمشکالت براهنی  بیش مشابه و
ی دین ی که بر خبش بزرگی از فلسفهو سریع حاصل مرور کواته

داشتم این است که براهنی اثبات وجود خدا درجمموع تواانیی الزم 
در را ندارند. لذا شخصًا  اندهجنام رسالتی که بر عهده گرفتبرای ا

ابور برای بعدی  یابور به وجود خدا، و در مرتبه برایاول  یوهله
 کدام از براهنی فلسفی نیستم.به اسالم، وابسته به هیچ
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 آیا قرآن معجزه و حجتی برای ایمان است؟

 
ی اثبات در خبش قبل سعی کردم انکارآمدی دالیل فلسفی برا

وجود خدای اسالم را نشان دهم. اگر براهنی فلسفی در اثبات 
اند، درواقع ما به حلاظ فلسفی دلیلی برای وجود خدای اسالم انتوان

آن مقدار   الاقل -فلسفه اسالم ندارمی. به عبارتی، از طریق  به ابور
 توان به اسالم رسید.منی -که ات امروز پیشرفته 

از سوی که را  ترین دلیلی اصلیخواهم در این خبش می
پیامرب این حقانیت اسالم و نبوت  اندیشمندان مسلمان برای اثبات

 نقد کنم. شده،ارائه  دین
* 

دادن حقانیت اسالم  علمای اسالم برای نشان دلیلی که نیتر مهم
 یارائه، اعجاز قرآن است. کنندمیمعرفی بن عبدهللا  حممدو نبوت 

ک روش معمول و معقول برای نشان دادن پیامربان ی توسطمعجزه 
اب هاست. موسی اب اژدها کردن عصا و عیسی حقانیت کالم آن
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اثبت کردند. اما زمانشان  مردم برحقانیت خود را  هزنده کردن مرد
 ؟چطور این کار را اجنام دادپیامرب اسالم 

 -در کتب خمتلف گزارشات متنوعی از معجزات پیامرب اسالم 
ضبط شده است. اما ظاهرًا متام این گزارشات  -غری از قرآن 

را نشانی بر صدق نبوت  هاآنتر از آن هستند که بتوان ضعیف
غریقرآنی  یمعجزهگرفت. برای مثال، مشهورترین   اسالم پیامرب

القمر ای شکافنت ماه است. اما حقیقت این ، شقمنتسب به پیامرب
اگر ماه واقعاً ، ماجرااست که جدای از قوت و ضعف اسناد این 

تنها در حجاز، بلکه در خبش شکافته شده بود، این واقعه نه
ی زمنی مشاهده و توسط برخی از افراد ضبط از کره یتوجهقابل

حال هیچ گزارشی از سایر نقاط جهان مبنی بر دو نیم اباین .شدمی
آنکه دانش جنوم در میان بشر در قرن حال ؛شدن ماه وجود ندارد

 1توجهی برخوردار بوده است.ی از بلوغ قابلمیالد مهفت

                                                           

ای انتقادی در ابب اعجاز رسالههایی داده شده، که من در . به این نقد اپسخ1
توانید القمر میی بر شقهاین نقدام. اما عجالتاً، برای دیدها اپسخ دادهبه آنقرآن 
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 پیامرب اسالمخمتلف معجزات  هایشاید به خاطر ضعف گزارش
 ،پیامرب یبرا معجزهتالش علمای اسالم در معرفی  است که عمده

. اب اندنوشته در این زمینه های فراوانیکتاب  و بودهبر قرآن متمرکز 
ترین وجوه ذکر شده لیرسد اص، به نظر میهاکتابتوجه به این  

 ها هستند:برای اعجاز قرآن این
 اعجاز بیانی، .1
 غیبی،اعجاز  .2
 اعجاز علمی، .3
 اعجاز عددی. .4

برای  شدهیمعرفترین وجوه ها اصلیکه گفتم این  طورمهانالبته 
ای رسالهاب عنوان ی . من در کتابهاآن متام، نه هستنداعجاز قرآن 

تفصیل به انم بردم،از آن  نیز ترکه پیش ،قرآنانتقادی در ابب اعجاز 

                                                   
در «. القمر در ترازوشق»ش(.  1392هبرامی، حممد. )به این مقاله مراجعه کنید: 

 .40-9. صص 92ی . مشارهعلوم قرآن و حدیث
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ام. در اینجا تنها کرده  بیاندالیل خویش را در نقد اعجاز قرآن 
، که خواهم کردصورت گذرا و خمتصر به برخی از این ادله اشاره به

 .است مذکورقول مستقیم از کتاب بعضاً نقل
 

 نقد اعجاز بیانی قرآن
میان م، شعر و شاعری در در زمان ظهور اسال شودمیگفته 

را  بن عبدهللا حممد. در این زمان خداوند رونق فراوانی داشت اعراب
در اوج قرار دارد به سوی اعراب  و بیانی اب قرآن که به حلاظ ادبی

العادگی آن را درک  ، خارقفرستاد ات ایشان که اب شعر مأنوس بودند
های خمتلفی راجع نداستادر مهنی راستا، به آن امیان آورند.  کرده،

فرد و فرابشری قرآن نقل زیبایی منحصربه واکنش اعراب جاهلی به به
 من به چند دلیل به اعجاز بیانی قرآن ابور ندارم:اما شده است. 

 

تشخیص اینکه زیبایی قرآن  که  است آن من ترین دلیلمهم -1
ادبیات عرب  رای بمن که تسلط ویژه شخص فرابشری است برای

زابنی  کن نیست. شاید اساسًا این کار تنها در قدرت عربندارم مم
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شناسد ابشد. کما اینکه یک فرد که عمیقًا ادبیات عرب را می
زابن شاید هرگز نتواند درک کند که چرا از نظر بسیاری غریفارسی

 شدهزابن است. گفته حافظ برترین، ای یکی از برترین شاعران فارسی
شناخت تنها ادبیات فارسی را مینه شناسی کهادوارد براون، شرق

اتریخ ادبیات بلکه مورخ این حوزه بود و کتاب معروفی دارد اب عنوان 
در چهار جلد، نتوانست راز حمبوبت حافظ را درک کند. او در  ایران

در شگفتم چگونه است در »جایی مطلبی اب این مضمون گفته: 
انیان حافظ را بیش ایران ابوجود شاعر بزرگی چون صائب تربیزی، ایر 

 1«.دانندترین شاعر فارسی میاز مهه دوست دارند و او را بزرگ
متخصص ادبیات فارسی از درک چرایی حمبوبیت  تنها ادوارد براونِ نه

زابنی اهل شعر و شاعری نباشد حافظ وامانده، بلکه اگر فارسی
نپسندد. به مهنی قیاس، تشخیص برخورداری چندان شاید حافظ را 

زابانن ی قلیلی از عربن از زیبایی فرابشری شاید فقط در عهدهقرآ
 شخصاً  ابشد که به ادبیات عرب نیز تسلط دارند. درهرصورت من

                                                           

 .4. ص روزی که برف سرخ ببارد از آمسان. لنگرودیمشس . 1
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 آنراجع به این وجه از اعجاز اب صرف نگاه کردن به قرآن توامن منی
اظهارنظر کنم و ازآجناکه خماطبنی قرآن قرار است مردمانی از هر 

دانش ابشند، کمی عجیب است که  زابن اب هر سطحی از
ترین وجه اعجاز قرآن ات این حد اختصاصی و غریعمومی برجسته

 ابشد.
برای پذیرش اعجاز بیانی شود که میگفته   این نقددر اپسخ به 

به متخصصنی فن مراجعه کرد.  ،هامثل سایر حوزه ،توانمی قرآن
راجع به  مثاًل برومی ببینیم در طول اتریخ متخصصنی ادبیات عرب

 چراکهپریو کنیم.  هاآناند و از قرآن چه حکمی کرده بیانیاعجاز 
 ای حجت است.در هر حوزه متخصصحکم 

تقلید در »، بنا بر مشهور پیشنهاد چند اشکال دارم: اوالً  به این
و ابور به حقانیت قرآن یکی از اصول « اصول دین جایز نیست

توان گفت ست. لذا میدین، ای به عبارت هبرت اساس اصول دین ا
کسانی که در طول   یعمده ،اثنیاً تقلید جایز نیست. درمورد آن 

اند، عاملان مسلمان آور قرآن صحه گذاشتهاتریخ بر زیبایی شگفت
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ی کشف این زیبایی مسلمان واسطههم نه کسانی که بهآن ؛اندبوده
ناس شبعدًا قرآن کسانی که مسلمان به دنیا آمده واند، بلکه  شده
حکم عاملان مسلمان برای یک  ابرهایندر ،جهت اینبه . اندشده

قرار ایشان در مظان این اهتام  ؛ زیراطرف حجت نیستانظر بی
بستگی به دینشان از صدور حکمی ی دلواسطهکه به  دارند

توان حکم عاملان اند. لذا منیفاصله گرفته قرآن یدرابرهطرفانه بی
 حقانیت قرآن دانست.مسلمان را شاهدی بر 

نیستند که بر  مسلمانممکن است کسی بگوید این تنها عاملان 
اند؛ در مهان صدر اسالم العاده قرآن صحه گذاشتهزیبایی خارق

اند، چنانکه ولید بن مغریه گفته زیبایی قرآن را ستودهبرخی مشرکان 
 است:
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 یاین سخن شریین و زیباست، درخىت تنومند است كه تنه»
نریومند و شاخ و برگ آن پرمثر است. این نه سخن بشر آن 

 1«.است
 

در اپسخ به این مطلب خواهم گفت که در مقابل کالم ولید بن 
مغریه و امثال آن، بسیاری دیگر از مشرکان صدر اسالم توجه 

اند. بسیاری از شاعران صدر اسالم ای اسالم خاصی به قرآن نکرده
رار گرفنت در تنگنا اسالم را نیاوردند، ای پس از فتح مکه و ق

قرآن به حلاظ بیانی معجزه پذیرفتند. این در حالی است که اگر 
، کردمیخود این شاعران را تسلیم  یهرکسابید پیش از  بود،می
اب ساحران درابر فرعون، ساحران  انکه در داستان روایرویی موسیچن

                                                           

ترین که در کهنسوره حنل. هرچند   90. ذیل آیه البیانجممع یترمجهطربسی. . 1
ی نوشته هللاسریت حممد رسولنگاری موجود از حیات پیامرب در مکه، یعنی اتریخ

سوگند به »ابن هشام، کالم ولید بن مغریه فاقد قید فرابشری بودن است: 
خداوند که سخن او شریینی و حالوتی دارد و اصل او استوار و فرعش 

 .356. ص 1. جهللاسریت حممد رسولابن هشام. « مناست.خوش

www.takbook.com



 33/  آیا قرآن معجزه و حجتی برای ایمان است؟

حمض اینکه ، به1ی اپداش گرفته بودندابوجوداینکه از فرعون وعده
 :ه و سحر نیست به او امیان آوردندشعبد متوجه شدند کار موسی

اى موسى! ای اینكه )تو اول عصایت را( " )ساحران( گفتند:»
 "اندازمی؟!افكىن، و ای اینكه )ما( خنستنی كسى ابشیم كه مىمى

و انگهان " بلكه )مشا( بیفكنید." )موسى( گفت: (65)
بر اثر سحرشان در خیال او  هایشان و عصاهاى آاننریسمان

و موسى در دل  (66وجوشند! )در جنب هاآنمنود، كه )چنان( مى
 گفتیم: (67خود ترسى احساس كرد )كه مبادا مردم گمراه شوند.( )

و آنچه را در دست راستت هست  (68نرتس، كه تنها تو برترى. )"
قیقت ببلعد؛ در ح سرعتبهاند بیفكن، ات آنچه را اب زیركى ساخته

 هرکجااند، نرینگ جادوگر است؛ و ساحر زیركى ساخته آنچه را اب
ها )عصاى موسى افسون (69) "آید رستگار )و پریوز( خنواهد شد.

                                                           

جادوگران نزد فرعون آمدند و گفتند: اگر غلبه ایبیم، ما را اپداشى هست؟ ». 1
و  113)اعراف: (« 114( گفت: آرى، و مشا از مقرابن خواهید بود )113)

114) 
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ما به " ، گفتند:درافتادهكنان )به زمنی( را بلعید،( و ساحران سجده
 1«(70)ار هارون و موسى امیان آوردمی."پروردگ

 

صدر اسالم وجود دارد که نشان  عالوه بر این، شواهدی از -2
دهد قرآن به حلاظ بیانی فرابشری نیست؛ زیرا در صدر اسالم می

اند. گرفتهبرخی صحابه بعضی متون را اب آایت قرآن اشتباه می
ترین کسی که در چند مورد برخی کلمات بشری را اب آایت شاخص

قد دوم، است. وی معت یقرآن اشتباه گرفته عمر بن خطاب، خلیفه
ز ، که راجع به سنگسار است، ا«ی رجمآیه»بود که آیه موسوم به 

الشیخ و الشیخة إذا زنیا : »قرآن حذف شده. آن آیه چننی بود
که مسلماانن معتقدند که از قرآن چیزی  ازآجنایی« .فارمجومها ألبتة

، ابید پذیرفت بدون حتریف استکسر نشده، و قرآن اصطالحًا 
کالمی بشری بوده و چون وی    دادهمی آنچه عمر به قرآن نسبت

 آایت قرآن کهتوان گفت  ، میمی بشری را اب قرآن اشتباه گرفتهکال

                                                           

 .70-65طه:  .1
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از  سادگی بهرا  هاآن بشودچنان برجسته نیستند که آن به حلاظ بیانی
موسوم به  کالم بشری تشخیص داد. عالوه بر این، عمر سه آیهْ 

را نیز داخل در « ی فراشآیه»و « ی جهادآیه»، «ی رغبتآیه»
 1آنکه جزو قرآن نیستند.دانسته، حالقرآن می

ی که آیه  معتقد بود نیز شه مهسر پیامربی دوم، عایغریاز خلیفهبه
ای آنکه چننی آیهجزو قرآن است، حال« ی رضعاتآیه»موسوم به 

 2داخل در قرآن امروزی نیست.
است. ، از کاتبان وحی مورد بعدی مربوط به ابوموسی اشعری

لو کان البن آدم : »دانستت زیر را داخل در قرآن میوی آای
« واداین من مال البتغی وادایً اثلثاً و ال میأل جوف ابن آدم إالا الرتاب

ای أیاها الذین آمنو مل تقولون ماال تفعلون. فتکتب شهادة فی »و 
 3«.أعناقهم فتسألون عنها یوم القیامة

                                                           

 .160-163. صص انپذیری قرآنحتریفحممدهادی معرفت. . 1
 .166مهان، ص . 2
 .170. مهان، ص 3
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لد انأنصاری نیز معتقد بود  بن خمصحابی دیگری به انم مسلمة 
إن الذین آمنوا و هاجروا و »که این عبارات جزو قرآن است: 

جاهدوا فی سبیل هللا أبمواهلم و أنفسهم أال أبشروا أنتم املفلحون. 
والذین آووهم و نصروهم و جادلوا عنهم القوم الذین غضب هللا 

اًء مبا کانو علیهم. أولئک ال تعلم نفس ما أُخفي هلم من قراة أعنی جز 
 1«.یعملون
أبی ابن کعب و عبدهللا بن  موارد مربوط به، شاهد نیتر مهماما 

شناسان در میان قرآن نیتر برجستهدو تن از  . ایشانمسعود است
و « َخلع» هاانمدو سوره به  کردیمصحابه بودند. أبی گمان 

 یهاسوره پنداشتیم، و عبدهللا نیز 2داخل در قرآن هستند« َحفد»
 3فلق و انس جزو قرآن نیستند.

                                                           

 .169ان، ص مه. 1
2. Arthur Jeffery. Materials for The History of The Text of The 
Qur’an. p 180 & 181. 

 .265. ص 1. ج تقاناالسیوطی. . 3
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دهد که ، نشان میتوان ذکر کردمیاین موارد، و موارد دیگری که 
، ه بودنددرک کرد زاباننی که قرآن را در زمان پیامرببرخی از عرب

را قرآن و کالم غریاهلی های و سورهایت تواانیی متییز قاطع میان آ
بود، مند میبشری هبرهفرا بیانیآنکه اگر قرآن از ند؛ حالاهنداشت

 شناسانشان،ویژه قرآنبه، عصر نزولاعراب  ابیستمیقاعداًت 
 سادگی کالم قرآن را از غری از آن تشخیص دهند.به

 

حتی در میان علمای اسالم، چننی نبوده که در طول اتریخ مهه  -3
های قدمیی بر اعجاز بیانی قرآن ابور داشته ابشند. یکی از دیدگاه

گوید چننی است. این دیدگاه می« صرفه»عجاز قرآن در مورد ا
نیست که معارضنی قرآن از آوردن مانند قرآن انتوان ابشند، بلکه 

. دو قرائت شودمیمانع اجنام این کار این خداوند است که  درواقع
ی از بنی بردن واسطهخداوند به -1خمتلف از صرفه چننی است: 

قرآن  مهانندقرآن، مانع از آوردن ی معارضنی برای آوردن مثل انگیزه
خداوند علوم الزم برای آوردن مثل قرآن را از معارضنی  -2؛ شودمی

 .کندمیسلب 
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ی مهم این است که اما نکته ؛شدهبه دیدگاه صرفه نقدهایی وارد 
 قائلنی به صرفه به این دلیل به صرفه روی آوردند که از طرفی انگزیر

ذیرند )چراکه قرآن به آوردن مثل خود پبمعجزه بودن قرآن را  بودند
کرده است(، از طرف دیگر قرآن را فاقد اعجاز بیانی   1حتدی

اعجاز قرآن را توضیح دهد. پس  کهای ساختند  دیدند. لذا نظریهمی
 بیاندانستند، خوب مینیز ، که عربی را مسلماناگر برخی از عاملان 

پذیرفت که  دشو منیاند، تشخیص داده یبشر  یقرآن را در سطح
معجزه ابید امر قاطعی ابشد   زیرا ؛قرآن به حلاظ بیانی معجزه است

اما  ؛خلع سالح کند نیزدل، بلکه افراد کوردل را تنها افراد همکه نه
اند خود را راضی کنند  دل هم نتوانستهدر مورد قرآن برخی افراد هم

 آن بدهند.بیانی که حکم به اعجاز 
این است که  کندمیتوجه شرت جالبآنچه دیدگاه صرفه را بی

برخی از عاملان بزرگ اسالمی در میان طرفداران این نظریه قرار 

                                                           

ش خواسته ات . حتدی یعنی مهاوردی کردن. قرآن در آایت متعددی از خمالفان1
 مانند قرآن بیاورند.توانند متنی اگر می
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این  به از قائلنی متکلم بزرگ شیعه، ،سید مرتضیدارند؛ از مجله 
حتی شیخ مفید، دیگر متکلم بزرگ شیعه و استاد  1دیدگاه است.

حبث   سید مرتضی، در یکی از مواضعی که راجع به اعجاز قرآن
انگارانه ای توان سهللذا این نظریه را منی 2.پذیردمیکرده صرفه را 

 های اندرست دانست.برخاسته از نیت
 

 غیبی قرآن اعجازنقد 
وقوع  یدرابرهاین است که قرآن عمداًت  ،منظور از اعجاز غیبی

اند. نظر وقایعی در آینده خرب داده و این وقایع بعدًا اتفاق افتاده
 یکار   چننیاست که  آناعجاز قرآن این نوع از ن به ابورمندا

العاده بوده، پس قرآن معجزه است. در ادامه چند مورد از خارق
ی اخبار غیبی را معرفی ترین معجزات منتسب به قرآن درزمینهاصلی

 :کنممیو نقد 
 

                                                           

 .37. ص  اتریخی اعجاز قرآنسریسید حسنی سیدی. . 1
 .207. ص 4. ج التمهید فی علوم القرآنحممدهادی معرفت. . 2
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ی زیر عنوان خرب غیبی معرفی شده، آیهازمجله آایتی که به -1
 است:

 

 ََق اَّللهُ َرُسوَلُه الرُّْؤای اِبحْلَقِا لََتْدُخُلنه اْلمسجداحلرام ِإْن شاَء َلَقْد َصد
ریَن ال خَتاُفوَن فَ َعِلَم ما ملَْ تَ ْعَلُموا  اَّللهُ آِمننَی حُمَلِاقنَی ُرُؤَسُكْم َو ُمَقصِا

 .1َفَجَعَل ِمْن ُدوِن ذِلَك فَ ْتحاً َقریبا
حق راست گفت كه اگر اش در خواب بهیقنی خدا به فرستادهبه»

که شوید درحالیخدا خبواهد قطعًا اب امنیت وارد مسجداحلرام مى
ترسید؛ و اید )و از كسى( منىسرهایتان را تراشیده و )ای( كواته كرده

دانستید؛ و جز این، پریوزى نزدیكى دانست آنچه كه منى)خدا( مى
 «.)براى مشا( قرار داده است

 

ورود به  -1گویی اجنام شده: دو پیشدر این آیه  شودمیگفته 
 وقوع فتحی دیگر. -2مکه، 

                                                           

 .27فتح: . 1
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این آیه پس از صلح حدیبیه انزل شده. صلح حدیبیه در سال 
هنگامی میان مسلماانن و مشرکنی منعقد شد که  یششم هجر 
اب ممانعت اما  ،شدهزایرت کعبه از مدینه خارج  قصدبهمسلماانن 

انمه، مسلماانن آن ق این صلح. طبنتوانستند وارد مکه شوندمشرکنی 
« امنیت»سال به مدینه ابزگشتند، اما سال بعد بدون مشکل و در 

 آوردند. یجابهوارد مکه شدند و اعمال خود را 
 نقد

نتوان آن  شودمیدر مورد این آیه چند نکته وجود دارد که ابعث 
 را در عداد معجزات قرار داد:

انسته شده، یعنی ورود گویی دجنس آنچه در این آیه پیش -1-1
ارزش  شودمیامن به مسجداحلرام، از نوع خاصی است که ابعث 

اعجازی در آن وجود نداشته ابشد. این آیه را عالوه بر اینکه 
گویی یک پیامرب متصل به عامل غیب تفسری کرد، توان پیشمی
نظامی به پریوان خود دانست که -ی یک رهرب سیاسیتوان وعدهمی

 ،ی ایران خود را ابال بردهروحیهای اب دادن چننی وعده کندمیسعی 
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از انراحتی اصحاب که در اثر عدم ورود به مکه و انعقاد صلح 
 حدیبیه آشفته بودند، بکاهد.

تر از آن است که بتوان گویی مندرج در این آیه مبهمپیش -1-2
تنها در صورتی  وآن را معجزه دانست. معجزه امر عظیمی است 

یک رخداد عنوان آن امر بهاز تفسری خماطب  دهد که ذهنرخ می
  ینوعبهالعاده( عاجز ابشد. اما عبارات این آیه عادی )و غریخارق

ات ذهن  کندمنیاش معنی گویی است و زمان دقیقی برای وعدهکلی
اب امنیت وارد ». عبارات آیدهای آن به شگفت از حتقق وعده

مصادیق خوبی  توانندمنی« نزدیك پریوزى»و « شویدمسجداحلرام مى
 گویی ابشند.برای پیش

وجود دارد و به این خاطر، « ِإْن شاَء اَّللهُ »در این آیه لفظ  -1-3
به خواست  آنتوای گویی قطعی نیست، بلکه حتقق حمیک پیش آیه

شد، پیامرب ی موجود در آیه حمقق منی. اگر وعدههخدا موکول شد
جهت خنواسته و ازاین چننی د خداتوانست بگویسادگی میبه
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شاهدی  تواندمنیکرد. لذا این آیه حقانیت قرآن دلیل نقضی پیدا منی
 برای اعجاز در اخبار غیبی ابشد.

 

ی زیر ، آیهعنوان خرب از غیب معرفی شدهکه بهی دیگری  آیه -2
خداوند در آن خرب از تفوق اسالم بر سایر  شودمیاست که گفته 

 :دهداداین می
 

 یِن ُكلِاِه  ُهَو الهذي أَْرَسَل َرُسولَُه اِبهْلُدى َو دیِن احْلَقِا لُِیْظِهرَُه َعَلى الدِا
 1اِبَّللِه َشهیداً. َو َكفى

اش را اب هدایت و دین حق فرستاده ات او كسى است كه فرستاده»
 .«آن را بر مهه دین ]ها[ پریوز گرداند؛ و گواهى خدا كاىف است

 

 نویسد:اعجاز این آیه می یرهدرابخویی 
 

ی شریفه هنگامی انزل گردید که اسالم هنوز در این آیه»
جزیره العرب رواج کامل پیدا نکرده بود که این آیه از 

                                                           

 .28فتح: . 1
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ی آن بر متام پریوزی جهانی اسالم و از برتری و غلبه
اداین و ملل دنیا خرب داد که خبش عظیمی از آن حتقق 

ور مهدی و مصلح جهان ایفت و حتقق کامل آن اب ظه
 1«.خواهد بود

 

 نویسد:معرفت نیز می
 

یِن ُكلِاهِ "» )بر هرچه دین است(، داللتی آشکار  "َعَلى الدِا
بر فائق آمدن اسالم بر دیگر اداین زنده در سراسر زمنی 

ای به ظهور گویی، ریزاشارهاست... شاید در این پیش
 2«.دولت حق به دست مهدی آل حممد )عج( ابشد

 نقد
شناس به اینکه حتقق کامل این آیه موکول ی این هر دو قرآناشاره

دهد که مضمون این آیه مبنی بر است به ظهور مهدی، نشان می

                                                           

 .110. ص بیان در علوم و مسائل کلی قرآنابوالقاسم خویی. . 1
 .276. ص 6. ج التمهید فی علوم القرآنحممدهادی معرفت. . 2
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کامالً « فائق آمدن اسالم بر دیگر اداین زنده در سراسر زمنی»
خبار گویی صادق و اِ عنوان یک پیشحمقق نشده. لذا ذکر این آیه به

 درست ابشد. تواندمنیعدم حتقق مدعای آن ی واسطهاز غیب، به
 

از آینده  شودمیای که گفته ترین آیهاما مشهورترین و برجسته -3
ی روم راجع به ی چهارم سورهی سوم و ابتدای آیهدهد، آیهخرب می

 :1ی رومیان بر ایرانیان در آینده استغلبه
 

( يف2ُغِلَبِت الرُّوُم )  ِْمْن بَ ْعِد َغَلِبِهْم َسَیْغِلُبوَن  أَْدََن انْأَْرِض َو ُهم
ِبْضِع ِسننَی َّللِِه انْأَْمُر ِمْن قَ ْبُل َو ِمْن بَ ْعُد َو یَ ْوَمِئٍذ یَ ْفرَُح  ( يف3)

 2اْلُمْؤِمُنوَن.
ترین سرزمنی شكست )سپاه( روم در نزدیك (1الف، الم، میم. )»

ال [ چند س[ آانن بعد از شكستشان در ]ظرفو]ىل (2خورد؛ )

                                                           

. ص قرآن و آخرین پیامربی. انصر مکارم شریاز ؛ 290مهان، ص . ن. ک: 1
 .110. ص بیان در علوم و مسائل کلی قرآنابوالقاسم خویی. ؛ 282

 .3و  2روم: . 2
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كار ]ها[ قبل از )آن شكست(، و  (3زودی پریوز خواهند شد. )به
بعد از )این پریوزى(، فقط از آن خداست؛ و در آن روز مؤمنان از 

 «شوند.ایرى اهلى )و پریوزى دیگرى( شاد مى
 

  گوییدر این آیه روشن است. قرآن پیش شدهگویی مطرحپیش
ودی روم بر فارس ز کرده که بعد از شکست روم به دست فارس، به

 1سال. 9ات  3چریه خواهد شد، آن هم ظرف مدت 
 نقد

 این آیه چند نقد وارد است: معجزه بودنبه ادعای 
ات  3)به معنای « بضع»اگر بنا بر اعجاز بود، چرا از لفظ  -3-1
تر، یعنی سال و حتی جای آن عددی دقیق( استفاده شده و به9

؟ است یان مشخص نشدهماهی مشخص، برای پریوزی متقابل روم
فاقد آن « بضع»طلبد که رسد قاطعیت اعجاز دقتی را میبه نظر می

 است.

                                                           

 است. 9ات  3به معنای عددی میان « بضع. »1
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 شودمیگفته   طبق آن که  ،آایتشأن نزول مشهور این  -3-2
ی روم در مکه و پس از شکست روم از ایران انزل شد و پیشسوره

به پریوزی خواهد رسید، متقاباًل که روم ظرف چند سال گویی کرد  
موازات آن شأن به نبوده، برای این آایتا شأن نزول موجود تنه

. کندمیهتی  اعجاز غیبیی وجود دارد که این آایت را از نزول
، در شأن نزول شناسان اتریخترین قرآنیوطی، از بزرگالدین سُ جالل

 نویسد:این آیه می
 

روم بر فارس غلبه حاصل کرد و آن  ،زمان اب روز بدرهم»
غِلَبِت امل، "اانن را خرسند ساخت. پس پریوزی مسلم

به  -انزل شد  "بَِنْصِر اَّلله  ات ... أَْدََن انْأَْرِض... الرُّوُم، يف
گونه که معنای آیه را این  ،"غلبت"ی ]در واژه فتح غنی
 1«.["امل، روم پریوز شد..."دهد تغیری می

 

                                                           

 . داخل قالب از من است.272ص . اسباب النزولسیوطی. . 1

www.takbook.com



 هستم چرا مسلمان/  48

 

 

بب یوطی، اساسًا سکه اب در نظر گرفنت بیان سُ   شودمیمالحظه 
قطعیت ندارد، که مهنی عدم قطعیت ابعث  آایتنزول مشهور این 

نتوان آایت فوق را معجزه دانست؛ چراکه معجزه ماهیتاً  شودمی
 انپذیر و قاطع است.خلل

 

های منتسب به قرآن، پیشگویییکی از موارد جالب پیش -4
ان گویی سامل ماندن جسد فرعونی است که در تعقیب و گریز می

هنگام عبور از درایی  ،و فرعونیان ائیل به رهربی موسیاسر بنی
 گوید:او می یدرابرهغرق شد. خداوند در قرآن  ،شکافته شده

 

 یَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آیًَة َو ِإنه َكثریًا ِمَن النهاِس فَاْلَیْوَم نُ َنجِا
 1  .َعْن آایتِنا َلغاِفُلون

دهیم )و بدنت را بر بلندى جنات مى زرهتاب [ امروز تو را و]ىل»
ی( آموز عربتهنیم(، ات براى كساَن كه پس از تو هستند، نشانه )مى

 «اند.غافلهاى ما ابشى! و قطعاً بسیارى از مردم، از نشانه
 

                                                           

 .92یونس: . 1
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 ای میان تورات، اجنیل، قرآن و علممقایسهرضا افضلی اب ذکر کتاب 
 دهد:گونه شرح میاینی موریس بوکای، این اعجاز را نوشته

 

در مورد فرعون معاصر اب حضرت موسی )ع( نظرات »
ها متفاوتی وجود دارد؛ اما اکثر قریب به اتفاق بررسی

حاکی از آن است که حضرت موسی )ع( در زمان 
رامسس دوم به دنیا آمده است. برخی بر این ابورند که 
رامسس دوم، مهان فرعونی که موسی )ع( را بزرگ کرد، 

عون زمان قیام حضرت موسی )ع( نیز هست. اما فر 
ی آن است که دهندهشواهد و قرائن و اسناد موثق نشان

حضرت موسی )ع( در زمان دو فرعون بوده است. او 
آید. رامسس دوم هنگام در زمان رامسس دوم به دنیا می

اقامت موسی )ع( در شهر مدین بعد از شصت و هفت 
پسرش مرنِپتاح اپدشاه مرید و جای او سال سلطنت می

. مرنِپتاح مهان فرعونی است که در زمان شودمیمصر 
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و خداوند  شودمیقیام حضرت موسی )ع( در درای غرق 
 دهد.متعال خرب از سامل ماندن جسم او می

ای که انسان در هرحال در اواخر قرن نوزدهم متام فراعنهبه
اطی اند که ارتبعصر جدید درست ای اندرست گمان کرده

طیوه "در  "ی اپدشاهاندره"اند، در گورهای اب قیام داشته
که قرآن خرب داده   طورمهان... شوندمیکشف   ")تب(

ی فرعون به ساحل جنات شدهبود به امر اهلی جسد غرق
. امروزه او در شودمیرسد و توسط افرادی مومیایی می

 یی قاهرهموزه "ی اپدشاهانشدهاجساد مومیایی"اتالر 
 1«.مصر در معرض دید متاشاگران قرار دارد

 نقد
، ازمجله ماجرای خروج حوادث مربوط به زمان موسی -4-1

گذاری تر از آن است که بتوان اتریخ، مبهم2اسرائیل از مصربنی

                                                           

 .112. ص قرآن، علم، اعجازرضا افضلی. . 1
2. The Exodus 
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اختالفی که میان پژوهشگران بر سر  1دقیقی راجع به آن اجنام داد.
انشی از مهنی  نیزارد اسرائیل از مصر وجود دفرعون زمان خروج بنی

درستی معلوم نیست. به است. حتی زمان حیات خود موسی اهبام
قرن سیزدهم »آمده:  راجع به زمان حیات موسی املعارف دیندائرهدر 

توان اب دقتی لذا منی 2«.پیش از میالد، اما این اتریخ قطعی نیست
سی و کدام ی معجزه است گفت که چه کآور که الزمهقطعیت

، ای آای اصاًل از منظر اترخیی )که اتریخ در ن در درای غرق شدهفرعو 
( کندمیگویی را ابزی اینجا نقش مرجع خارجی برای أتیید پیش

                                                           

عنوان زمان خروج از دانشمندان دو اتریخ متفاوت را به»نویسد: منسر می. 1
پیش از میالد، که بر اساس فهم  15اند: یکی قرن مصر پیشنهاد کرده

اپدشاهان  1خصوص اللفظی اعداد موجود در منت کتاب مقدس است )بهحتت
مشاهدات  پیش از میالد که بر اساس برخی تفاسری از 13( و دیگری قرن 1:6

 .Martin Manser« در کنعان، تنظیم شده است. شناسی اجنام شدهابستان
Critical Companion to The Bible. p 79 

2. John van Seters. “Moses”. In Encyclopedia of Religion. 
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فراعنه اتفاق افتاده است ی غرق شدن در درای برای یکی از حادثه
 ای خری.

ی فارسی کتاب موریس بوکای دسرتسی من به ترمجه -4-2
)که اصل آن فرانسوی است( را گلیس کتاب ی اننداشتم. اما ترمجه

ی خروج و غرق شدن در اختیار دارم. در خبش مربوط به واقعه
ی صرحیی به (، بوکای هیچ اشاره3، خبش 4فرعون در درای )فصل 

اینکه جسد فرعون به ساحل جنات رسیده و توسط افرادی مومیای 
ت. اما متام  البته فحوای کالم بوکای مهنی اس 1دهد.شده، اجنام منی

کالم بوکای مبتنی بر پذیرش روایت کتاب مقدس و قرآن از رخداد 
غرق شدن فرعون در درای است. بعد که این را پذیرفت، اب تطبیق 

دهد که مرنپتاح مهان فرعون غرق اتریخ و کتاب مقدس تشخیص می
شده است و حاال که امروز جسد مومیایی مرنپتاح را در اختیار 

                                                           
1. Maurice Bucaille. The Bible, The Quran and Science. pp 144 – 
157. 
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ین جسد به ساحل جنات رسیده و توسط افرادی دارمی، حتمًا ا
 شده است.مومیایی

تر حقانیت کتاب قبول است که پیشاین نگاه برای کسی قابل
هب - مقدس و قرآن را پذیرفته ابشد. اما وقتی راجع به اعجاز قرآن

حمتوای آن  توانیممنیکنیم، حبث می -عنوان مبنای حقانیت قرآن 
ی ر درای را قطعی در نظر بگریمی و بقیهمبنی بر غرق شدن فرعون د

داستان را بدون داشنت مستند اترخیی ابزسازی کنیم. درواقع ما برای 
نشان دادن صدق کالم خدا در قرآن )و از این طریق پذیرش اعجاز 
قرآن( نیازمند این هستیم که اب مستندات اترخیی به حنو مستقل نشان 

 حیات موسی زده شده برای دهیم که فرعونی در حوالی زمان ختمنی
غرق شده )و چون ما امروز ظاهرًا جسد متامی  در درای ای رود

خروج را در اختیار دارمی، البد ی واقعهزمانی اب های انمزد همفرعون
رده و برا ای آن جسد به ساحل رسیده و عده ،بعد از غرق شدن

ی نشان ی اصلی، نه توسط موریس بوکااین حلقه (.اندمومیایی کرده
 نه افضلی. شودمیداده 
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که حبث اعجاز   - ی پیشاپذیرش قرآنبرای آنکه در مرحله -4-3
ای گواینهپیش ینشان دهیم گزاره -گرید میآن اجنام بسرت قرآن در 

، نیازمند توسل به مرجع مستقلی از کار درآمدهاز قرآن صادق 
موارد،  این یعمدههستیم که صدق گفتار قرآن را أتیید کند. در 

که ) در مورد داستان فرعون ای است.اتریخ متکفل چننی وظیفه
اسرائیل از مصر خروج بنی داستانی فرعی در دل داستان اصلی

قادر  شناسی، ظاهراً اتریخ و ابستانو حتی وجود خود موسی (است
 نویسد:نیستند. ویلیام ِدوِر می کدامچیهبه تصدیق 

 

شناسی پریامون ی ابستانهاکه دیدمی، بررسی  طورمهان»
عنوان موسی و خروج از مصر به حنو مشاهبی به

اند. درواقع، امروزه شواهد حاصل رها شدهجستجویی بی
اسرائیل های عمیق بومی بنیشناسی فراوان از ریشهابستان

اولیه جمالی برای ]ماجرای[ خروج از مصر ای چهل سال 
ممکن است  گذارد.سرگردانی در صحرای سینا ابقی منی
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در  1مانند در جایی در جنوب فرااُردنشخصیتی موسی
دوم قرن سیزدهم پیش از میالد وجود داشته است؛  ینیمه

های  سنت کندمیجایی که بسیاری از دانشمندان فکر 
. هخدای یهوه در آجنا ظهور کرد یدرابرهکتاب مقدس 

عنوان چننی شخصیتی را به تواندمنیشناسی اما ابستان
 2«.شخصیت اترخیی أتیید کند یک

 

 فینکلشتنی و آمیهای معتقدند:
 

توان هیچ شاهد مستقیمی منیشناسی ابستانطریق از »
اسرائیل در مصر و خروجشان مبنی بر اقامت موقت بنی

به دست آورد... داستان خروج، یکی از از آجنا 
اسرائیل، را ی مشرتک بنیترین عقاید در حافظهبرجسته

                                                           
1. Transjordan 
2. William Dever. What Did The Biblical Writers Know And When 
Did They Know It? p 98 & 99. 
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عنوان یک رخداد اترخیی پذیرفت بلکه ابید به توان بهمنی
 1«.ی قومی تعریف شودمثاهبی یک محاسه

 

در منابع مصری، خروج »نویسد: مهچننی مارتنی منسر می
 2«.اسرائیل ضبط نشده استبنی

داستان فرعی غرق شدن فرعون در  توانیممنیدر این وضعیت، 
رجوع به تورات  درای را به شکلی مستقل از منت مقدس أتیید کنیم.

طور ممکن نیست؛ زیرا صدق حمتوای تورات به نیزعنوان مرجع أتیید به
حمل چون و چرا است و عالوه بر این در اسالم صحبت از  معمول

 .وجود داردحتریف تورات نیز 
 

 قرآن اعجاز علمینقد 
یکی از وجوه اعجاز نسبت داده شده به قرآن در عصر ما، که 

ربی و تبدیل شدن آن به اشرف علوم است، ی علوم جتعصر غلبه
                                                           

1. Finkelsteni, Israel & Mazar, Amihai. The Quest for the Historical 
Israel. p 59 & 60. 
2. Martin Manser. Critical Companion to The Bible. p 80. 
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ی ما برای بسیاری حرف در زمانه کهازآجناییاعجاز علمی است. 
 که  زند، اگر بتوان نشان دادآخر را علم )به معنای علم جتربی( می

در قرآن اعجاز علمی وجود دارد، حقانیت قرآن و اسالم اثبت شده 
رآن اشاراتی به است. منظور از اعجاز علمی این است که در ق

برخی حقایق علمی وجود دارد، که این حقایق صدها سال بعد و 
، بودهالعاده اند. چننی امری خارقشدهبعضاً در دوران معاصر کشف

 پس قرآن معجزه است.
ادعای اعجاز  هاآنتر که نسبت به توجهدر زیر، چند مورد جالب

 علمی اجنام گرفته، معرفی و نقد خواهم کرد.
 

در قرآن به وجود دو تقومی مشسی و قمری اشاره  شودمیفته گ  -1
ی قرآن از این متایز آگاهی نداشته خماطبنی اولیه کهازآجناییشده و 

ای اند، قرآن معجزه است. آیهکردهو تنها از تقومی قمری استفاده می
 گوید:از قرآن راجع به مدت اقامت اصحاب کهف در غار می
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ْهِفِهْم َثالَث ِمائٍَة ِسننَی َو اْزَداُدوا ِتْسعاً كَ   َو لَِبُثوا يف.1 
و در غارشان سیصد سال درنگ كردند، و نُه سال )نیز بر آن( »

 .«افزودند
 

سال اختالف  9بنی سال مشسی و قمری در طول سیصد سال، 
خواهد مهنی اختالف را بیان  ی قرآن گویی میو این آیه شودمیاجیاد 

 ویسد:نکند. هارون حییی می
 

 را کهف اصحاب توقف مدت قرآن بینیممی طوری که»
 و ساخته واضح و قمرى مشسى سال نوع دو هر در

 اعلم(. بدون است )هللا منوده حماسبه را سال 9 تفاوت
 علمى دقیق معلومات چننیاین که داراى قرآن شک

 اعجازى وحى ابشدمی معاصر ]خود[ علوم مافوق
 2«.است

 

                                                           

 .25کهف: .  1
 .26. ص اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصریی. هارون حی. 2
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 نقد
جزیره دهد که الاقل در خبش جنوبی شبهن میشواهد اترخیی نشا

شده و مورداستفاده بوده است. جواد عربستان تقومی مشسی شناخته
 نویسد:می املفصل فی اتریخ العرب قبل االسالمعلی در 

 

تقومی  ،از متون جاهلی پیداست که اهالی عرب جنوب»
شناختند. زیرا در های زراعت میمشسی را موافق موسم

های معینی زراعت و  در ماه هاآنخوانیم که میاین متون 
بینیم اسامی کردند، مهچنان که میکاشت و برداشت می

ها نزد آانن معانی مرتبط اب طبیعت داشته، مثل ماه
خشکی )اجلفاف(، ابران )املطر(، گرما )احلر(، سرما 

 هاآن)الربد(، هبار )الربیع(، اپییز )اخلریف( و اگر سال 
ً قمری ب هایی مشتق شده از  هایشان را اب اسمود، ماهصرفا
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گذاری گرما و سرما و اعتدال هوا و رسیدن اپییز انم
 1«.کردندمنی

 

ی جواد علی، کاماًل ممکن، بلکه حمتمل است  اب توجه به این گفته
که اعراب حجاز در هنگام نزول قرآن از وجود تقومی مشسی آگاهی 

مراوده اب ایران و روم  یسطهوابهعالوه بر این، عرب اند. داشته
 امکان شناخت تقومی مشسی را داشته است.

 

 :کندمیی زیر را اعجازی دیگر از قرآن معرفی هارون حییی آیه -2
 

ماِء َفَسوهاُهنه َسْبَع مَساواٍت. ُُثه اْسَتوى  2ِإىَل السه
[ هفت آمسان مرتب صورتبهرا ] هاآنسپس به آمسان پرداخت، و »

 «.منود
 

  نویسد:حییی می
 

                                                           

 .509. ص 8. ج املفصل فی اتریخ العرب قبل االسالمجواد علی. . 1
 .29بقره: . 2
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 به هم و زمنی ابالى هایآمسان معىن به مساوات لغت»
 استنباط فوق یآیه از .است رفته کار به کائنات معىن

 طبقه هفت از متشکل زمنی جو ای آمسان که گرددمی
 را آمساَن ای جو خمتلف طبقات نیز امروزى علوم .ابشدمی
طبقات  تثبیت منوده است. که هر یک از بینیممی که

 و گازات نوع و فیزیکى خصوصیات نظر از جوى
 1«.دارند فرق مهدیگر از وظایف

 

 2.کندمیی خمتلف جوی را معرفی هفت طبقه ویسپس 
 نقد

خداوند در جایی دیگر از  دشوار نیست.ابطال این ادعای حییی 
  گوید:قرآن می

                                                           

 .29. ص اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصرهارون حییی. . 1
2 .1- Troposphere ،2- Stratosphere ،3- Mesosphere ،4- 

Thermosphere ،5- Ionosphere ،6- Exosphere ،7- 
Magnetosphere.  30مهان. ص. 
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ُكلِا مَساٍء أَْمَرها َو َزی هنها   يف یَ ْوَمنْیِ َو أَْوحى فَ َقضاُهنه َسْبَع مَساواٍت يف
نْیا مبَصابیَح َو ِحْفظاً ذِلَك تَ ْقدیُر اْلَعزیِز اْلَعلیم ماَء الدُّ  1السه

هفت آمسان در دو روز )و دوره( متام   صورتبهها را و )كار( آن»
كرد، و در هر آمساَن كارش را وحى كرد، و آمسان پست )دنیا( را اب 

راستیم، )و آن را کامالً( حفظ كردمی؛ این هاى )ستارگان( آچراغ
 .«انپذیر داانستگریى )خداى( شكستاندازه

 

ترمجه شده، به « هاچراغ»در این آیه که به « مصابیح»منظور از 
 ی:ی آیهقرینه

 

نْیا بِزیَنٍة اْلَكواِكب ماَء الدُّ  2ِإانه زَی هنها السه
 .«ت آراستیمدر حقیقت ما آمسان نزدیك را اب زیور سیاارا»

 

                                                           

 .12فصلت:  .1
 .6صافات: . 2
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ی هاآمسانازآجناکه الاقل یکی از  ،ستارگان آمسان هستند. پس
حمل استقرار ستارگان است، این امکان وجود ندارد که  هفتگانه

آمسان، طبقات خمتلف جو زمنی  یگانهمنظور از طبقات هفت
 ابشد.

 

های مشهور برای اعجاز علمی قرآن جزو مثال که  ی دیگریآیه -3
  ی زیر است:است، آیه

 

َفال أُْقِسُم ِبَربِا اْلَمشارِِق َو اْلَمغاِرِب ِإانه َلقاِدُرون1 
كنم به پروردگار خاوران و ابخرتان كه قطعًا ما و سوگند اید مى»

 .«تواانییم
 

  این معنا در دو جای دیگر قرآن هم تکرار شده:
 

 َشارَِق انْأَْرِض َو َمغارهَِبَامَ  َو أَْوَرثْ َنا اْلَقْوَم الهذیَن كانُوا ُیْسَتْضَعُفون2 

                                                           

 .40معارج: . 1
 .137اعراف: . 2
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شدند، خاوران زمنی و ابخرتانش و به گروهى كه مهواره تضعیف مى»
 .«را به ارث دادمی

 

ماواِت َو انْأَْرِض َو ما بَ ْیَنُهما َو َربُّ اْلَمشارِق  1َربُّ السه
ها و زمنی و آنچه بنی آن دو است، و پروردگار پروردگار آمسان»

 .«خاوران
 

این آیه از سوی ابورمندان به اعجاز علمی قرآن، عمداًت محل بر 
 ؛ زیرا تعدد مغرب و مشرقشودمیاطالع قرآن از کرویت زمنی 

که زمنی کروی ابشد. اگر   شودمیزمانی حاصل  )ابخرت و خاور(
زمنی را ختت در نظر بگریمی، تنها یک مغرب و یک مشرق برای 

 خورشید وجود خواهد داشت.
 نقد
برخالف آنچه بعضًا پنداشته شده، تعدد مغرب و مشرق  -3-1

بودن دار زاویهی واسطهتنها به دلیل کرویت زمنی نیست؛ بلکه به

                                                           

 .5صافات: . 1
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شاهد طلوع و غروب  ران زمنی به دور خود، در طول سالوَ حمور دَ 
جغرافیایی خمتلفی هستیم. اما جالب اینجا  هایخورشید در عرض

ز علت این تغیری عرض است که اگرچه اعراب صدر اسالم ا
ند، اما براساس لوع و غروب خورشید آگاهی نداشتجغرافیایی ط

. طربسی از قول ابن عباس، اندمطلع بودهمشاهده از وقوع آن 
 گوید: صحابی مشهور پیامرب، در تفسری این آیه می

 

چون براى  .های آنهای خورشید و مغربیعىن مشرق»
براى هر روز كه حمل طلوع و اشراق است  360خورشید 

  1«.گردددیگر ات سال آینده به آن برمنی
 

 دهد: یوطی نیز مهنی مضمون را به ابن عباس نسبت میسُ 
 

برای خورشید هر روز مطلعی است که از آجنا طلوع »
، و این کندمیو مغربی است که در آجنا غروب  کندمی

                                                           

 ی معارج.سوره 40ی . ذیل آیهالبیانی جممعترمجهطربسی. . 1

www.takbook.com



 هستم چرا مسلمان/  66

 

 

مطلع و مغرب غری از مطلع و مغرب روز پیشنی 
  1«.است

 

وصف، پذیرش این کالم که چون اعراب حجاز در صدر اب این 
اند، پس این آیه یک اسالم از تعدد مطالع و مغارب انآگاه بوده

ظاهرًا اعراب  ؛ زیراعلمی است، اب اشکال مواجه است یمعجزه
 اند.صدر اسالم از این موضوع مطلع بوده

کرویت زمنی، و به این واسطه ذومشارق و ذومغارب بودن   -3-2
ی نظام زمنی کنندهترین تدویناصلیچیزی است که بطلمیوس ) ،آن

بیان کرده  اجملسطیصراحت در مرکزی( به آن ابور داشت و به
برای که از طرفی هیئت بطلمیوسی، مهان نظامی است   2است.

چندین قرن )ات پیش از کشف شدن چرخش زمنی به دور خورشید( 
جای تعجب   خاطر،به مهنیبر فضای علم جنوم جهان غلبه داشت. 

نیست اگر عربی از حجاز نیز از کروی بودن زمنی مطلع بوده ابشد. 
                                                           

 ی معارج.سوره 40ی ذیل آیه. الدر املنثور ىف تفسری املأثورسیوطى. . 1
2. Ptolemy. Ptolemy’s Almagest. p 40. 
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لذا اگر این آیه را دال بر کرویت زمنی هم بگریمی، از دل آن اعجاز 
 آید.درمنی

 

ی زیر که به اعجاز علمی شهرت ایفته، آیه  ییکی دیگر از آایت -4
 است:

 

 َْنساُن أَلهْن جَنْم َأْن نَُسوِاَي  لىقاِدریَن عَ  ( بَلى3َع ِعظاَمُه )أَ حَیَْسُب اْْلِ
  1(4بَنانَُه )

ی خنواهیم كرد؟! آور مجعهایش را پندارد كه استخوانآای انسان مى»
 «(4آرى، بر مرتب كردن )سر( انگشتانش تواانییم. ) (3)

 

 سرانگشتای به خطوط ظریف اشاره 4ی آیهگفته شده که 
  . از آجناییداردگوییم، می« اثر انگشت»انسان، که امروزه به آن 

در زمان نزول این آایت بشر از این حقیقت علمی که اثر  که

                                                           

 .4و  3قیامت: . 1
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انگشت افراد منحصر به فرد است اطالعی نداشته، لذا این آیه 
 .شودمیمعجزه قلمداد 

 نقد
استفاده کرده. این « سرانگشتان»در اینجا قرآن از لفظ  -4-1

الم اطالعی راجع به های صدر اسدرست است که انسان
فرد بودن خطوط سرانگشت هر فرد نداشتند، اما مطمئناً اب منحصربه

متوجه وجود آن شده بودند.  ان خودنگاه کردن به خطوط سرانگشت
 -توانست پس قرآن اگر قصد اشاره به این خطوط را داشت، می

آرى، بر مرتب كردن خطوط سرانگشتانش »بگوید  -مثاًل 
بلکه حتی  ؛کردمعنا مشکلی در فهم آیه اجیاد منیاین « تواانییم.

میشاید به حلاظ ادبی آن را نزد عرب صدر اسالم ارزمشندتر هم 
را مطرح کرده  یتر بزرگ ادعایقرآن  زیرا در این صورت ؛ساخت

تر از ساخنت خطوط سرانگشت، که ظریف به این دلیل کهبود؛ 
 خود سرانگشت است، قاعداتً کاری دشوارتر است.
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این آیه ارتباطی اب آنچه ما امروز  کنممیاما اساساً من فکر  -4-2
  کندمیاز انسانی صحبت  3ی خوانیم ندارد. در آیهاثرانگشت می

آای انسان »هایش تردید دارد: استخوان گردآمدنکه گوای نسبت به  
خداوند در « خنواهیم كرد؟! یآور مجعهایش را پندارد كه استخوانمى

ترین استخوان بدن انسان که از ، کوچکنوعی ن فرداپسخ به ای
مهاان استخوان سرانگشت انسان است،  کهرؤیت است،  بریون قابل

ترین زند؛ به این معنا که ما حتی قادرمی آن کوچکرا مثال می
ترین قرآن احیای کوچک ،استخوان را هم احیا کنیم. به عبارتی

های ی احیای استخوانطور طبیع، ات بهکندمیاستخوان را مطرح 
 تر که از ظرافت کمرتی برخوردارند نیز فهمیده شود.بزرگ

 

یکی دیگر از آایت مشهور که به آن نسبت اعجاز علمی داده  -5
  ی زیر است:شده، آیه
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ماواِت بَِغرْیِ َعَمٍد تَ َرْوهَنا ُُثه اْسَتوى َعَلى اْلَعْرِش َو  اَّللهُ الهذي رََفَع السه
َر ا ى یَُدبِاُر انْأَْمَر یُ َفصِاُل َسخه ْمَس َو اْلَقَمَر ُكلٌّ جَیْري نِأََجٍل ُمَسمًّ لشه

 1اْْلایِت َلَعلهُكْم بِِلقاِء َربِاُكْم ُتوِقُنونَ 
ها را هاىي كه آنها را، بدون ستونخدا كسى است كه آمسان»

ببینید، برافراشت؛ سپس بر ختت )جهاندارى( تسلاط ایفت؛ و 
ات سرآمد معیاىن روانند. به  هرکداماه را رام ساخت، خورشید و م

دهد؛ ات هاى خود( را شرح مىتدبری كارها پرداخت؛ آایت )و نشانه
 « پروردگاراتن یقنی پیدا كنید. شاید مشا به مالقات

 

ماواِت گوید: در مورد این آیه، خبشی که می اَّللهُ الهذي َرَفَع السه
ها را، بدون خدا كسى است كه آمسان»، یعنی ِبَغرْیِ َعَمٍد تَ َرْوهَنا

برای حبث ما امهیت دارد. « ها را ببینید، برافراشتهاىي كه آنستون
این آیه را انظر بر قانون شریازی مکارم  انصرمعرفت و  حممدهادی

به این معنا که نریوی گرانش میان اجرام   ؛اندومی دانستهی عمجاذبه

                                                           

 .2رعد: . 1
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ونی در کیهان است. معرفت کیهانی ابعث اپبرجایی وضع کن
 نویسد:می

 

ی عمومی است و أتثریی دوسویه این مهان قانون جاذبه»
اب نریوی رانشی دارد که درنتیجه، سکان آمسان و زمنی را 

دارد ات منحرف نشوند... دانش به این حقیقت نگاه می
دست ایفته است که اجسام به نسبت جرم خود، 

که   شودمی. این نریو سبب کنندمییکدیگر را جذب 
خورشید زمنی را نگه دارد و زمنی دور آن بگردد... 

ها و نیز گونه است دیگر ستارگان در دیگر منظومهمهنی
ی  های دیگر؛ بلکه مههها در کهکشانسایر منظومه

 1«.ی انمتناهی فضاها در گسرتهکهکشان
 

 گوید: مکارم شریازی نیز می
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در افق  "ستون انمرئی"ساتر از تر و ر آای تعبریی روشن»
 1«؟شدادبیات آن روز برای ذکر نریوی جاذبه پیدا می

 نقد
وجود خارجی « آمسان»اساسًا در علم جدید چیزی به انم  -5-1

ای است  زمینهندارد ات بتواند توسط ستونی برافراشته شود. آمسان پس
 درواقعمینه ز بینیم و این پسکه ما هنگام نگاه کردن به ابال آن را می

اگر  ،ندارد. از طرفی مستقلیخأل میان اجرام آمسانی است و وجود 
خواست راجع به جاذبه که ویژگی میان اجرام آمسانی از خداوند می

توانست راحتی میقبیل ماه و خورشید و غریه است صحبت کند، به
 کند.  استفاده« ستارگان»به معنی « جنوم»از الفاظی نظری 

های انمرئی، ازقضا بیش بودن آمسان بر فراز ستونافراشته  -5-2
از آنکه اب جنوم جدید سازگار ابشد، اب جنوم قدمی و هیئت 

. در هیئت بطلمیوسی، زمنی در مرکز و ی داردبطلمیوسی سازگار 
تو در تو در اطراف آن قرار دارند. در این نگاه به   افالک کرویِ 

                                                           

 .170. ص قرآن و آخرین پیامرب. انصر مکارم شریازی. 1
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ی واسطهفالک بهکیهان، کاماًل ممکن است کسی تصور کند که ا
اند و روی زمنی ای دور زمنی معلق مانده شوندمنیهایی که دیده ستون

عنوان یکی از مشهورترین کنند. لذا این آیه که بهیکدیگر سقوط منی
سادگی اب توسل به ، بهشودمیمصادیق اعجاز علمی قرآن شناخته 

 فهم و تفسری است.علم زمان نزول قابل
 

 آنقر  اعجاز عددینقد 
 آشکار ساخنت وجودابورمندان به اعجاز عددی قرآن، در پی 

،  بودههای عددی میان الفاظ و آایت قرآن ها و نسبتبرخی نظم
معجزه هستند. در زیر به  درنتیجهالعاده و خارق ایشانکه از نظر 

نقد چند مورد از اعجازهای عددی مطرح شده در قرآن اشاره و 
 .خواهم کردبیان را  هاآن

اعجاز عددی قرآن، رشاد خلیفه  یدر زمینه چهرهترین جستهبر 
است. رشاد خلیفه حمققی مصری بود که ادعا کرد نظم عددی قرآن 

 :است چننی ویرا کشف کرده. مشهورترین ادعای 
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 19ی قرآن است، اولنی آیه که"  بسم هللا الرمحن الرحیم"»
به تعداد  عبارتتک کلمات این حرف دارد و تک

در قرآن به کار رفته است.  19سیم بر عدد تققابل
مرتبه بسم هللا آمده است. تعداد   19چنانکه در کل قرآن 

 "رحیم"مرتبه،  57 "رمحن"مرتبه،  2698 "هللا"کلمه 
 19مرتبه است که مهه مضرب صحیح عدد  114

 1«.ابشدمی
 

داند که در ابتدا اب شنیدن خود را ازمجله کسانی می عباس یزدانی
، 2«گنجیداز خوشحالی در پوست خود منی»های خلیفه خرب کار 

اعجاز عددی و »ای اب عنوان اما مهنی نویسنده، بعدها در مقاله
های خلیفه ات چه حد دهد که آمارگریینشان می «نظم رایضی قرآن

اندرست و بعضًا اب استانداردهای دوگانه بوده است. در زیر 
ای ی یزدانی و مقالهقالهمنظور رعایت اختصار، اب ارجاع به مبه

                                                           

 .65. ص «اعجاز عددی و نظم رایضی قرآن». عباس یزدانی. 1
 .62. مهان، ص 2
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دیگر، چند منونه از نقدهای وارد شده بر اعجاز عددی قرآن، ازمجله 
 .شودمیادعای رشاد خلیفه، ذکر 

« بسم هللا الرمحن الرحیم»راجع به یزدانی در مورد ادعای ابال 
 نویسد:می

 

صحیح است، آن هم  57آمار، فقط رقم  4از این »
ی محد در بسم هللا سورهرا  "الرمحن"مشروط بر اینکه 

حساب قرآن را به یهاهللاحساب آورده و در بقیه، بسمبه
 1«.نیاورمی

 

 :برخی نقدهای دیگر بر کارهای رشاد خلیفه چننی است
 

ی علق مطابق مشارش  سورهگوید:[ ]رشاد خلیفه می»
ابز کنرتل   .19×15حرف است یعنی  285کامپیوتری 

 رسدمنیطه به این رقم های به خط عثمان کردمی اب قرآن

                                                           

 .66. مهان، ص 1
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اخلط ایرانی از این رقم جتاوز های رسمو اب قرآن
 1«.کندمی

 

ای که سوره 29در هر یک از گوید:[ رشاد خلیفه می»]
در افتتاح آن حروف مقطعه آمده است، جمموع تعداد آن 

 19حرف ای حروف، دقیقًا و بدون استثناء ضریب 
ی مثال حرف این ادعا نیز متام نیست. برا .ابشدمی

مرتبه آمده است، نه  131در سوره ن و القلم  "نون"
ابشد. جالب است بدانید که  19مرتبه ات مضرب  133

اخلط عثمان جا رسمکه مهه  کندمیأتکید  ابآنکهایشان 
طه مالک و معیار است، سوره ن و القلم را در کتاب 
خود کلیشه کرده و آغاز آن را حتریف منوده است. یعنی 

صورت بنویسد به "ن"صورت آنکه حرف اول را به یاجبه
نوشته است ات یک نون اضافه بیاید و بعد یک  "نون"
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نون دیگر از بسم هللا آغاز سوره وام گرفته است و 
 133ترتیب کسری نون را جربان منوده و به عدد اینبه

 1«.رسیده است
 

رشاد خلیفه معتقد است که جمموع آایت در قرآن »
؛ اما می334ضربدر  19 شودمیاست که آیه  6346

از ارقامی که  کیچیهدانیم که تعداد آایت قرآن در 
اند، این عدد نیست. متخصصان علوم قرآنی آورده

، 6214، 6204ابوعمرو دانی این اعداد را ذکر کرده: 
که عدد اخری منسوب به امریاملؤمننی   6236، 6219

برای رسیدن علی )ع( و از مهه مشهورتر است. خلیفه 
گذاری آیه مشاره 6234گوید: به عدد دخلواه خود، می

گذاری نشده آیه )بسم هللا( مشاره 112شده است و 
. 112+6234=6346 شودمی هاآناست، که جمموع 

                                                           

 . مهان.1
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چیز را برای رسیدن به هدف خود، بینیم که چگونه مههمی
)علق( که از نظر  96افزاید: سوره . وی میکندمیتوجیه 

آیه است.  19ب زمانی اولنی سوره است، دارای ترتی
بسم "شگفت آن است که در مشارش جمموع آایت قرآن، 

ها را منظور کرد ات به عدد دخلواه برسد، اما اول سوره "هللا
 1«.آوردرا به مشار منی "بسم هللا"در اینجا 

 

اند. دیگرانی هم برای نشان دادن اعجاز عددی قرآن تالش کرده
 نویسد:ن رفاعی. یزدانی درابره او میازمجله عدان

 

یکی دیگر از رهروان راه آقای رشاد خلیفه، آقای »
ابشد. ایشان نیز اب هتیه مهندس عدانن رفاعی می

                                                           

 قرآن عددی نظریه اعجاز نقد و ارزایبی». منصور هپلوان و سعید شفیعی. 1
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اند به انم أتلیف کرده آمارهایی از کلمات قرآن کتابی
 :1. به خبشی از مطالب آن توجه فرماییداملعجزه
 .ر قرآن آمده استمرتبه د 365صورت مفرد به یومکلمه 
 .مرتبه در قرآن آمده است 12صورت مفرد به شهرکلمه 

و مشتقات  جناتابر و کلمه  77در قرآن  جهنمکلمه 
 .مرتبه تکرار شده است 77آن نیز 

 .مرتبه 24کدام هر  امرأهو کلمه  رجلکلمه 
 145کدام هر  هاآناب مشتقات  املوتو کلمه  احلیاهکلمه 

 .مرتبه
 .مرتبه 68کدام هر  الشیطانکلمه   و املالئکهکلمه 

و مشتقات  ینفعو مشتقات آن نظری کلمه  یفسدکلمه 
 .مرتبه 50کدام آن هر 

و مشتقات آن  جناهو مشتقات آن اب کلمه  هلککلمه 
 .مرتبه 66کدام هر 

                                                           

 ام.در اینجا فهرست یزدانی را خالصه کرده. 1
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 .مرتبه 115کدام هر  اْلخرهو کلمه  الدنیاکلمه 
 149کدام هر  بعدکو  بعداب کلمه  قبلکو  قبلکلمه 

 .مرتبه
 .مرتبه 11کدام هر  نقولو  تقولونکلمه 

معنای که هم  یبسامرتبه که اگر اب کلمه  12 الربا کلمه 
 32نیز  البحر کلمه  .شودمیمرتبه  13اوست مجع شود 

13 بنابراین 13+32=45 هاآنجمموع  .مرتبه
خشکی  45

32و
آب که این نسبت دقیقاً اب واقعیت خارجی مهاهنگ   45

 .است
این آمارها در مقام حماسبه درست نیست و  بسیاری از

نیازمند توجیهات و تکلافات فراوانی  ،برفرض صحت
به عدد  "یوم"است. مثاًل ایشان برای آنکه در مشارش 

صورت مفرد در را به "یوم"برسد گفته است، ابید  365
حساب آورمی، را به "یومنی"و  "اایم"نظر بگریمی. زیرا اگر 
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سیم. اماا ابز هم منظور ایشان أتمنی ر به عدد مطلوب منی
نیز ابید از  "یومهم"و  "یومکم"و  "یومئذ". زیرا شودمنی

ها هم مفردند. اگر که اینلیست ما خارج شوند درحالی
هیچ حرفی  "یوم"منظور ایشان از مفرد این است که به 

 "فالیوم"و  "لیوم"و  "ابلیوم"متصل نباشد، در آن صورت 
 365یست خارج کنیم که آمار ما از را نیز ابید از ل

بسیار کمرت خواهد شد. خالصه، ایشان برای نیل به عدد 
اند و اب این  منطقی پریوی نکرده از هیچ اسلوب 365

توان در اکثر واژگان کتب، نظم های ترباعی میگزینش
 .رایضی پیدا منود

، به رسدمنی حدنصابایشان در مواردی که آمارش به 
کوشد اب خاص رفته و می یآن واژهدنبال مشتقات 

اضافه کردن مشتقات نصاب الزم را هتیه کند و این سؤال 
ماند که چرا در بعضی موارد ابید مشتقات را جواب میبی

حساب آورمی و در بعضی موارد فقط به آمار مفرد آن به
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تر اینکه ایشان در بعضی واژه بسنده کنیم؟ و عجیب
صورت گوید، در یکی بهت میها، مثل: جهنم و جناواژه

 انئلمفرد و در دیگری اب ضما مشتقات ابید به مطلوب 
 .شد

و مشتقات آن را  "یفسد"در جای دیگر ایشان واژه 
برابر  "یصلح"و چون اب تعداد واژه  کندمیمشارش 

که برای . درحالیرودمی "ینفع"بیند، سراغ واژه منی
در مقابل  "سدیف"آشنااین به زابن عربی واضح است که 

 ".ینفع"ابشد نه می "یصلح"
الزم  حدنصابوقتی ایشان به  "بعد"و  "قبل"در دو واژه 

گوید: قبلک و بعدک را هم به لیست خود ، میرسدمنی
ابید اضافه کنیم. دیگر اپسخ این سؤال روشن نیست که 

 را نباید منظور مناییم؟ "هاقبل"و ای  "قبلنا"ای  "قبلکم"چرا 
تر، حماسبه میزان آب و خشکی  یب و غریباز مهه عج

را اب هم  "حبر"و  "برا "کره زمنی است. ایشان وقتی 
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، به کندمنیدست پیدا  موردنظرمقایسه کرده و به کسر 
گوید: اگر آن را نیز که و می شودمیمتوسل  "یبسا"واژه 

 13ابشد، منظور کنیم تکرار واژه خشکی می "برا "مرادف 

13 وده و دو کسرب 32و تکرار درای 
32 و 45

آید  بدست می 45

ابید به  .انگیز و از معجزات قرآن استکه خیلی شگفت
را که مرادف  "یبسا"ایشان گفت، چگونه است که ابید 

را   "میا "ابشد، در مشارش دخالت دهیم، ولی کلمه می "برا "
است دخالت ندهیم؟ وانگهی نسبت  "حبر"که مرادف 

مهیشه نسبت اثبتی نیست دو  آب و خشکی کره زمنی
 1«.هزار سال پیش اب امروز بسیار فرق داشته

 

به نظرم مهنی میزان خمتصر از نقدهای وارد شده بر مدعیات انظر 
بر اعجاز عددی قرآن برای این جمال کافی است. اما درهرصورت، 
چه نقدهایی از جنس نقد یزدانی بر کارهایی رشاد خلیفه وارد ابشد 

                                                           

 .68. ص «اعجاز عددی و نظم رایضی قرآن». عباس یزدانی. 1
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درست  دیگر ابورمندان به اعجاز عددیمدعیات  چه ای نباشد،
عددی در قرآن اب   هایویژگیابشند ای نباشند، اساسًا این قسم 

کارکرد اصلی معجزه تفاوت دارد. کاربرد اعجاز پیش از هر چیز 
برای قبول این مطلب است که  ،هر پیامربحیات اقناع مردم زمان 

ل اگر قرار ابشد . حااست فرد مدعی پیامربی از جانب خدا آمده
های دیگر )اب فرض نداشنت جنبه قرآن دارای اعجاز عددی ابشد

ی مسلماانن عالوهبه مسلماانن زمان پیامرب که  اعجاز(، ابید بپذیرمی
اند، آویزی برای حقانیت قرآن نداشتهدست 1سال پس از او 1400

ای نظم رایضی قرآن را کشف و اند ات عدهماندهو ابید منتظر می
 هم کنند. این نگاه پذیرفتنی نیست.قدمه امیان را فرام

* 

                                                           

ی را اگر بپذیرمی که چند قرن پیش از رشاد خلیفه، سیوطی نیز مباحث مشاهب. 1
شود، که أتثریی در قرن مقداری کاسته می 14مطرح کرده، هنایتاً از مدت زمان 

 اصل حبث ما ندارد.
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توان قرآن را معجزه دانست. اب توجه به آنچه در ابال آمد، منی
برای امیان  یمناسب تواند دلیل، توسل به اعجاز قرآن منیبیترتنیابه

 به اسالم به دست ما بدهد.

www.takbook.com
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دالیل فلسفی و کالمی پس از نشان دادن اینکه چرا  ،در اینجا

د، نوبت به موجود برای اثبات حقانیت اسالم کارایی الزم را ندارن
و نشان دادن اینکه به کدام دلیل ای دالیل  ارائه دالیل شخصی خود

 به اسالم ابور دارم، رسیده است.
* 

روید ات به  فرض کنید یکی از مهنی روزها از خانه بریون می
ادعا  گرید ومیشخصی جلوی مشا را کارهایتان برسید. در مسری، 

اگر اب چننی شخصی  1آوری است از جانب خدا.که پیام  کندمی
مواجه شوید، و او خارق عادتی در حد معجزه ارائه دهد )مثالً 

زند، چند مرتبه خاموش و روشن  خورشید را، گویی کلید المپی را می
پذیرد. اما کند( مشا به حلاظ معرفتی موجه هستید که ادعای او را ب

                                                           

 فرض کنید نبوت اب پیامرب اسالم ختم نشده است.. 1
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)به چند احتمال  نجایاای برای ارائه نداشت چه؟ در اگر او معجزه
 رسد:راجع به چننی شخصی به ذهن من میر استقرایی( صح
 ؛کندمیادعای نبوت  دروغبهای آن شخص شیاد است، یعنی  -1
 .پنداردادعای خود را صادق می نیست وای آن شخص شیاد  -2

 در حالت اول:
ادعای  دروغبهخص برای رسیدن به منافع شخصی ای آن ش -1-1

 ؛کندمینبوت 
ای آن شخص یک مصلح اجتماعی است و برای پیشربد  -1-2

 .کندمیادعای نبوت  دروغبهی خود اهداف مصلحانه
 در حالت دوم:

 دچار نوعی توهم است؛ای شخص  -2-1
 گوید.ای شخص حقیقتاً پیامرب است و راست می -2-2

پس از  ،کردهچهار حالت را یک به یک بررسی  در ادامه این 
، کندمنینشان دادن اینکه سه حالت اول بر حممد بن عبدهللا تطبیق 

 .را در مورد او خواهم پذیرفت مورد چهارم
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فاقد معجزه  نبوتِ مدعی  فرداب  هخنستنی گزینه در مواجه -1-1
میاین است که او فرد شیادی است که به دنبال منافع شخصی 

اند، و ها دنبال آن بوده. چیزهایی که در طول اتریخ انسانگردد
ریزی و )برای حبث ما( برای رسیدن به آن دست به جنگ و خون

اند، مشخص است: ثروت، قدرت، به دست فریب دیگران زده
آوردن زانن )چون عمومًا در طول اتریخ مردها مرتکب جنگ و 

ها ر و شرف. اینرسیدن به افتخا ،اند(ریزی و فریب بودهخون
 اکثراصلی های ، انگیزهکنممیمواردی است که وقتی به اتریخ نگاه 

ا وقتی به . امدهندتشکیل میمبتنی بر خودخواهی را  هایجنبش
بینیم که کنیم، میدر ابتدای بعثت نگاه می شرایط پیامرب اسالم

 ، ایهپیامرب ای نیازی به فریبکاری برای رسیدن به این امور نداشت
 خاص، این امور در آن زمان و مکانبرخی از اینکه اساسًا 

 .نداهموضوعیت نداشت
ی زمان هدر مک کنممیاز موردی که فکر حبث را دهید باجازه 

مواردی  میان . در آغاز کنماساسًا موضوعیت نداشت  ظهور اسالم
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، الاقل در  صحبت کردم. قدرت« قدرت»، از که در ابال برمشردم
مفهوم نسبتًا روشنی است که در اینجا به واکاوی  ن،کاربرد عرفی آ

ات بتواند  کندمیکسی ادعای نبوت   شودمیپردازم. وقتی گفته آن منی
ای  رسد آن شخص به دنبال تصاحب متامبه قدرت برسد، به نظر می

ی از آن. در مکه برشی صرفاً  کیک قدرت ابشد، نه  یخبش عمده
ه به برشی از کیک قدرت بسنده  خواست ک، اگر وی میزمان پیامرب

راحتی ای و خانوادگی خود بهکند، اب توجه به جایگاه قبیله
 ؛توانست به این سهم برسد و نیاز به طرح ادعای نبوت نداشتمی
مردم مکه بود. از طرف  ای برجسته ازاو متعلق به خانواده زیرا

که مکه تعریف نشده بود. م دردیگر، مفهومی به انم قدرت مطلقه 
در آن بزرگان شهر دور هم مجع  که  ساختار قدرت متکثری داشت

گرفتند. البته در این شدند و اب مشورت یکدیگر تصمیم میمی
هرحال ساختار رأی برخی نفوذ بیشرتی از دیگران داشت؛ اما به

 خربی از قدرت مطلقه نبود. 
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به دنبال رسیدن به قدرت  ر فرض بگریمی که پیامرب اسالماما اگ
طلقه بود، و اتفاقاً چون سیستم رایج سیاسی مکه به او این امکان م

 تواندمینبوت رفت، این تبینی  انمتعارف داد سراغ طرح ادعایرا منی
 که  توضیح دهد تواندمنیرا توضیح دهد، اما  کارادعای او در آغاز  

که زندگی او روز به روز سال اقامت در مکه   13در طول  چرا
و   رنگکمتدریج  رسیدن به قدرت مطلقه بهاو در امید ، و ترسخت

شد، دست از ادعای خود نکشید. درواقع اگر پیامرب می تررنگکم
و انحمتمل شدن امکان  بود، اب تنگ شدن شرایطمدعی دروغینی می

دست کم ات  -از ادعای خود  ابیستمی رسیدن به قدرت مطلقه،
، اما نشستمیعقب  -برشی از کیک قدرت  تنها حد رضایت به

به دنبال رسیدن به قدرت  ویکه دهد  این نشان می چننی نکرد.او 
 نبود.

ی شخصی ادعای عنوان انگیزهدر مورد سایر مواردی که به
 و دروغنی نبوت مطرح کردم، یعنی ثروت، به دست آوردن زانن

درگری شدن ها بدون رسیدن به افتخار و شرف، رسیدن به متامی این
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 درممکن بود. او  نبوت برای پیامرب ردسرآفرینی چونی ددر مسئله
ثرومتند بود. پس او و مهسرش هم متولد شده  ی برجستهاخانواده

دون طرف شدن اب مشقات ادعای نبوت به ثروت توانست بمی
های برسد. از طرف دیگر، اگر او سودای رسیدن به زنبیشرتی 

ی کسی اب نسب ی آن زمان برامتعدد را داشت، این کار در مکه
ارمجند او تنها نیاز به ثروت داشت. ضمن اینکه پیامرب ات مهسرش 

هیچ زن دیگری  یعنی ات حدود پنجاه سالگی، خدجیه زنده بود،
 نگرفت. 

ثروت و قدرت،  ی پیامرب از ادعای نبوت رسیدن بهاینکه انگیزه
 که بدانیم وقتی پیامرب دعوتش را  شودمیزمانی هبرت روشن  ،زن نبود

آشکار کرد، بزرگان مکه برای اینکه او را از دعوتش منصرف کنند، 
قبول  اوی برتری دادن در ثروت و قدرت دادند، اما وعده ویبه 

 نویسد:ابره مینکرد. ابن هشام دراین
 

عتبه ]بن ربیعه[ گفت: ای برادرزاده، اگر به این »
خواهی به مالی ای میادعایی که در میان آورده
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ما از امواملان هرچه را که خبواهی برای تو ایبی، دست
کنیم، ات تو ثرومتندترین فرد ما ابشی! اگر مجع می

خواهی به مقام برسی، تو را به سروری خود می
که هرگز بدون نظر تو دست به  حنویگزینیم، بهبرمی

خواهی به فرمانروایی برسی، ما زنیم. اگر میکاری منی
 1«.گزینیممیه فرمانروایی خود بر تو را ب

 

که اگر پیامرب قصد رسیدن به ثروت و قدرت را   شودمیمالحظه  
اما  ،بود ات بدون دردسر به آن برسد فراهمبرای او  موقعیتداشت، 

 این راه را نرفت.
، حرکتی در راستای  ر در أتیید اینکه حرکت پیامربشاهد دیگ

ز کسب ثروت نبود این است که پیش از اسالم سهم رئیس قبیله ا
 پنجمکی، اما اسالم این سهم را به 2بود چهارمکیغنائم جنگی 

                                                           

 .384. ص 1ج  .هللاسریت حممد رسولابن هشام. . 1
 .313. ص اتریخ عرب قبل از اسالمعبدالعزیز سامل. . 2
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دهد هدف ان می. مهچننی مدرک دیگری که نش1)مخس( کاهش داد
کسب قدرت و نفوذ در میان مردم نبود، ماجرای از   پیامرب اسالم

دنیا رفنت پسر او ابراهیم است. وقتی ابراهیم از دنیا رفت، در یک 
رشید برای نیز گرفت. مردم گفتند که خو  خورشید اتفاقی زمانیهم

خورشید برای مرگ و »گفت:   اما پیامرب ،درگذشت پسر پیامرب گرفته
دنبال  اینجا روشن است که اگر پیامربدر  2«گرید.زندگی کسی منی

بود، چننی موقعیتی را از دست بسط نفوذ خود در میان مردم می
ث طبیعی، که مهواره در داد و از برقراری پیوند میان خود و حوادمنی

 کرد.، استقبال میاست نگاه بشر امر خدااین بوده

                                                           

1 . ا َغِنْمُتْم ِمْن َشيْ َو اْعَلُموا َو  ٍء َفَأنه َّللِهِ مُخَُسُه َو لِلرهُسوِل َو ِلِذي اْلُقْرىبأمنه
بیل اْلَیتامى و بدانید كه هر چیزى از غنیمت به »؛ َو اْلَمساكنِی َو اْبِن السه

[، و براى پنجم آن فقط براى خدا، و براى فرستاده ]اشدست آورید، پس یک
)انفال: .« ها( استو یتیمان و بینوااین و در راه مانده )از آننزدیكان ]او[ 

41) 
 .89. ص 2. ج کتاب مجل من أنساب األشرافبالذری. . 2
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یکی از  عنوانبه نیز، کهدر مورد رسیدن به افتخار و شرف 
مطرح شد، ابید   گو بودن اودر صورت دروغ اهداف احتمالی پیامرب

جمرای رسیدن به افتخار و شرف، غری  ی آن زماندر مکه که  گفت
بود. اما  هاآنها و پریوزی در کت در جنگاز نسب و ثروت، شر 

ظاهرًا پیامرب ات پیش از هجرت به مدینه چندان مرد جنگ نبوده 
جنگی که در بیست سالگی در آن شرکت   یدرابرهاست. چنانکه 

 کرده بود، گفته است: 
 

 چند و داشتم شرکت آن در خود عموهای مهراه من»
 را مهان که داشتممی دوست چقدر و انداختم هم تری
 1«.بودم نداده اجنام هم

 

رایج برای شخصی های از انگیزه کدامچیهرسد پس به نظر می
. ه استوجود نداشت ادعای نبوت کند، در پیامرب دروغبهاینکه کسی 

                                                           

 .116. ص 1. ج طبقات. ابن سعد. 1
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توان حممد بن عبدهللا را فردی دانست که به خاطر به این خاطر، منی
 است.ادعای نبوت کرده  ،دروغبه، رسیدن به منافع شخصی

یک مصلح اجتماعی  دوم این بود که پیامرب اسالم فرض -1-2
ادعای نبوت   دروغبهی خود بوده و برای پیشربد اهداف مصلحانه

قاعداتً  :کرده است. این فرض به یک دلیل ساده اندرست است
یک مصلح اجتماعی تغیری ساختارهای اجتماعی و  اصلی هدف

ومًا اهدافی مثل برقراری قواننی موجود است. مصلحان اجتماعی عم
 عنوان هدف اصلی،را به عدالت اجتماعی ای رفع مفاسد اجتماعی

گری این . به عبارتی، اصالحکنندتعینی می ،بلکه تنها هدف خود
است که اب زندگی  ی از حیات انسانیهاافراد معطوف به جنبه

داعیه د. اما حتولی که پیامرب اسالمسر و کار دار  و اجتماعی عملی
و هنایتاً هم حمقق شد، اواًل اجیاد یک تغیری نظری در را داشت آن ی 

بینی افراد بود. به این معنا که سنگ بنای اسالم ابور به جهان
ها یگانگی خداوند و بعدازآن ابور به معاد است. هر دوی این

www.takbook.com



 97/  چرا مسلمان هستم

هایی نظری هستند و کسی که قرآن را خبواند متوجه خواهد شد  آموزه
 .دهندرا تشکیل می تعلیمات اسالمحمور اصلی  که این دو آموزه

وجه هیچاما در سطح قواننی و دستورات اجتماعی، اسالم به
. نرخیتیپ ،در سطح عقاید اجیاد کردرا مانند آنچه  ،حتولی انقالبی

مانند مناز  -ی مناسک است که در زمره  آنچه از دستورات شرعی
ندارد ات خبواهیم بگوییم ارتباط بنیادینی اب وضع اجتماع  - و روزه

قصد اصالح اجتماع وضع کرده است. را به هاآن پیامرب اسالم
 کامتوجهی از احکام اجتماعی اسالم احخبش قابل بعالوه،

اسالم مهان قواعد ه این معنا که ، باست« امضائی»اصطالحًا 
مانند قواننی  ؛ی عرب را أتیید و امضا کردهامعهتر موجود در جپیش

خرید و فروش( و خبشی از قواننی نکاح )= ازدواج(. قوانینی  بیع )=
از اسالم که حکم اصالح اجتماعی را دارند، مانند حکم حرمت راب 

قدر و حرمت کشنت فرزندان، اگرچه در اسالم وجود دارند، اما آن
از  ند که بتوان گفت هدف اصلی پیامرباساسی و گسرتده نیست

 اند.ادعای نبوت بوده
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فردی بود که صرفًا اجنام اصالحات  ، اگر پیامربر اینعالوه ب
هایی که او و ، اب توجه به متامی هزینهکردرا دنبال میاجتماعی 

تغیریات  شاهد ابیستمیرسد که ایرانش پرداخت کردند، به نظر می
پیامرب بودمی. مثاًل در مورد ارث زانن، اگر تری میاجتماعی ژرف

ود، به دادن حق ارث نصف مردان به بصرفًا یک مصلح اجتماعی 
 .منودمیکرد و این حق را به شکل مساوی برقرار زانن اکتفا منی

به این دلیل، یعنی کمرنگ بودن نقش اصالحات اجتماعی 
 قصدبه توان گفت که پیامرب اسالممنینسبت به اصالحات اعتقادی، 

 ادعای نبوت کرده است. دروغبه ،اجنام اصالحات اجتماعی
 احتمال سومی که در ابال مطرح کردم این بود که شخص -2-1

اگرچه آگاهانه قصد فریب دیگران را ندارد و  مدعی نبوت
حال ادعای او مبنی بر گو نیست، اباینجهت او شیاد و دروغازاین

دچار توهم  شکلیبهنبوت کاذب است. در این حالت، شخص 
آگاه  کندی که مطرح میاست و حتی خودش هم از کذب مدعای

 نیست.
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 -1: تشخیص دادتوان برای وقوع چننی تومهی چند علت را می
پیامرب، آنچانکه برخی از مشرکنی معتقد بودند حتت أتثری موجودات 

چننی  زاتوهمحتت أتثری مواد  -2 بوده؛الطبیعی، مشخصاً جن، ماوراء
 یشیپر روانبه اختالل  پیامرب -3 ؛آوردهمیروی  به پیامرب هاییهذاین

 .است مبتال بوده
)که  الطبیعیاب موجودات ماوراء در مورد ارتباط پیامرب -2-1-1

، این احتمالی فرض آن پذیرش وجود چننی موجوداتی است(پیش
در نظر گرفته بودند. در او در مورد هم است که مشرکنی مکه 

که در ابال راجع به پیشنهاد ثروت و قدرت از   قولینقل یادامه
 گویند:می هاآنان به پیامرب آوردم، جانب مشرک

 

دهد، افسونحالت که به تو دست میاگر این »
آن را از خود  توانیمنیکه   بینیمیزدگی است و تو 

دور کنی، ما حاضرمی پزشکانی را بر ابلنی تو آورمی و 
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بسا کنیم ات تو هببود ایبی و چهامواملان را هزینه می
 1«.اندودایفتههببو  اندشده زدهجنافراد که 

 

را اپینی  به چند علت احتمال تسلط موجودات ماورائی بر پیامرب
که بنا بر جنس این   - طبق گزارشات عاملان علوم غریبه اوالً،دامن. می

 - انددسرتسدر  شفاهیصورت علوم، غالبًا مکتوب نشده و به
حاالتی دارند که اب احواالت  شوندمی زدگیجنافرادی که دچار 

حالتشان  زدهجنمتفاوت است. افراد ، 2که عموماً عادی بودهرب  پیام
 هایویژگیوجه طبیعی نیست و این طبیعی نبودن حمدود به هیچبه

در موارد شدیدتر )که ، بلکه گاهی شودمنی هاآنذهنی و روانی 
سال طول کشیده را ابید مصداق این  23قاعداًت احوال پیامرب که 

پیش  نیز هاآنحد أتثری بر جسم ات  یم(موارد شدیدتر قلمداد کن
 گزارش نشده است.  م راجع به پیامربئ. اما این عالرودمی

                                                           

 .384. ص 1ج  .هللارسول حممد سریتابن هشام. . 1
 ی سنگینی وحی.منهای حاالت پراکنده 2
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بسا . چهاندداشتهعاملان علوم غریبه وجود  ایدورهدر هر  اثنیاً،
اب  توانستندمیأتثری جن قرار داشت، این عاملان حتت  اگر پیامرب

 .مقابله کنند و بساط او را بر هم زنند پیامرب
در  هاجنهدف  ،متخصصان علوم غریبه ت، طبق گزارشااثلثاً 

مانند  داردامنهمدون و  یبرانمهتسلط بر یک شخص، پیشربد یک 
اسالم نیست. این موجودات بیشرت به دنبال ایذاء و آزار رساند تبلیغ 

کاماًل متفاوت تند، که این اب شرایط پیامرب  هس تسخریشدهبه فرد 
 است.

حتت أتثری  حتمال دوم، یعنی اینکه پیامربدر رد ا -2-1-2
، ابید گفت ات کردهمیرا جتربه  یهایهذاینچننی  زاتوهممصرف مواد 

دامن هیچ گزارشی در اتریخ مبنی بر رواج مواد آجنایی که من می
ظهور اسالم وجود  یعربستان در آستانه یجزیرهشبهدر  زاتوهم

 مال را کنار گذاشت.توان این احتمی سادگیبهندارد. لذا 
شرت است، ابتالی پیامرب که نیازمند بررسی بی  ایگزینه -2-1-3

 هرگونه پریشیرواناست.  پریشیرواننوعی از اختالل به اسالم
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از را اختالل شدید روانی است که در آن بیمار ارتباطش اب واقعیت 
 پریشیروان، DSM-5براساس مرجع معترب  1.دهدمیدست 

 یر را دارد:ز  هاینشانه
 هذاین، .1
 توهم، .2
 افکار )گفتار( آشفته، .3
 رفتارهای حرکتی انهبنجار ای شدیداً آشفته، .4
 2عالئم منفی. .5

 ابوجودهستند که  ایشدهتثبیتابورهای  ،منظور از هذاین
قابل اصالح و تغیری نیستند. مثاًل ممکن است   هاآنشواهد علیه 

، ای فرد ستاو  در پی ربودنخمفی  یسازمانکه کند    تصورکسی 
 ابشد و خیال کند دارای قدرتی استثنایی است. بینیخودبزرگدچار 

                                                           
1. Chris Frith, and Johnstone Eve. Schizophrenia: A Very Short 
Introduction. p 24. 
2. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical 
manual of mental disorders. pp 87-88. 
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هستند که در غیاب حمرک  ایحسی هایجتربهمنظور از توهم، 
دهند. مثاًل ممکن است فرد صداهایی را بشنود ای خارجی رخ می

 موجوداتی را ببیند.
 گفتار مترکز آشفته جایی است که فرد در حنی (گفتار) افکار

و از این شاخه به آن شاخه  کندمنیخود بر موضوع را حفظ 
است که اختالل  پریشیروان ینشانه. این آشفتگی زمانی پردمی

 توجهی در برقراری ارتباط فرد اجیاد کند.قابل
رفتارهایی هستند رفتارهای حرکتی انهبنجار ای شدیدًا آشفته، 

، شکلک بینیپیشغریقابلسیمگی کودکانه ای سرا  هایمحاقتمانند 
ای کاهش واکنش به حمیط )مانند ابقی ماندن در  درآوردن

 (.عجیب و غریب و انمناسب بدنی، سکوت و هبت هایوضعیت
،  ارادگیبیاز کاهش ابراز هیجاانت و  اندعبارتعالئم منفی 

 ، عدم احساس لذت و اجتماع گریزی.گوییکم
را به  توان پیامرب، میپریشینروااز میان این پنج نشانه اصلی 

انسانی است که از م متهم کرد؛ چراکه او ابور داشت هذاین و توه
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عنوان جانب خدا به پیامربی مبعوث شده و مهچننی صداهایی را به
. اما این دو دیدهمیو موجودی به انم جربائیل را نیز  شنیدهمیوحی 

ها بگوییم که این یمتوانمنیحمل حبث ماست و ما هنوز  ویژگی پیامرب
اند. لذا به سایر بوده ویو تومهات  هاهذاینای  اندداشتهواقعیت 

 .پردازممی هایویژگی
 (گفتارگوایی این است که او نه افکار )  پیامرب حالشرحخواندن 

از  ایآشفتهآشفته داشته، نه رفتارهای حرکتی انهبنجار ای شدیدًا 
این عالئم  تنهانه نیزالئم منفی است. در مورد ع دادهمیخود بروز 

، بلکه در بعضی از موارد آن، مانند مشهود نبوده در پیامرب
گریزی، دقیقًا عکس آن صادق بوده و پیامرب و اجتماع ارادگیبی

 ایحمکم و حیات اجتماعی غنی ایارادهعنوان یک رهرب اجتماعی به
 از خود نشان داده است.
عام مبتال  طوربهرا  که بتوان پیامرب  رسدمنیاب این وصف به نظر 

دانست. اما اجازه بدهید نسبت پیامرب اب اسکیزوفرنی  پریشیروانبه 
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کمی بیشرت بررسی    ،پریشیروان یمناینده ترینبرجستهعنوان را، به
 کنیم.

، اسکیزوفرنی برخی پریشیروانعام  هاینشانهعالوه بر 
زوفرنی در مردها در مشخصات ویژه دارد. مثاًل اوج شیوع اسکی

 آنکهحالاول دهه سوم زندگی است،  ینیمهدوم و  یدههاواخر 
  هایآسیبرسالت پیامرب اسالم در دهه پنجم زندگی او آغاز شد. 

کارکردی اسکیزوفرنی به شکلی است که اغلب بیماران موفق به 
متعددی داشت. عدم متایل  هایازدواجاما پیامرب  ،شوندمنیازدواج 

، اما پیامرب 1ایت هبداشت از عوارض دیگر اسکیزوفرنی استبه رع
به  ایویژهمقابل این عارضه قرار داشت و امهیت  یاسالم در نقطه

 است:این ابره احادیث پیامرب دراین ازمجله. دادمیهبداشت 
 

                                                           
1. Carrie Iorizzo. Schizophrenia and Psychotic Disorders. p 13. 
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توانید اپكیزه ابشید زیرا خداوند اسالم را هر چه مى»
سى به هبشت جز مردم اپكیزه كبر اپكیزگى هناده و 

 1«.رودمنی
 

از  تریاپینیمهچننی مبتالاین به اسکیزوفرنی عمومًا هبره هوشی 
 دانرایضی، 2افراد عادی دارند )در مورد کسانی مانند جان نش

نوبل اقتصاد و مبتال به اسکیزوفرنی، گمان بر این است که  یبرنده
 آنکهالحاو کارهای مهمش را پیش از ابتال به بیماری اجنام داده(، 

به میزان متوسط را  ایهوشیالاقل هبره  ،طبعًا رهربی یک جامعه
جنگی پیامرب که در اکثر موارد اب پریوزی  هایاسرتاتژیالزم دارد، و 

از حد میانگنی  اوهوشی  یهبرهدهد که احتمااًل مهراه بود، نشان می
ابالتر بوده است. مهچننی اسکیزوفرنی در میان نویسندگان بسیار 

و پیامرب اگرچه شخصاً کتابت قرآن را به عهده نداشت،  ،در استان
اما منظور از نویسندگی خلق حمتوای مکتوب است نه فرم نوشتاری 

                                                           

 .1182ی دیث مشاره. حهنج الفصاحةابوالقاسم اپینده. . 1
2. John Nash 
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خدا نبوده ابشد، ابید او را یک  یواقعًا فرستاده آن. پس اگر پیامرب
اسکیزوفرنی در میان نویسندگان بسیار  آنکهحالنویسنده دانست؛ 

 اندر است.
دیده اسکیزوفرنی،  ویژهبه، پریشیروان هاینشانهموع بررسی از جم

اند، ب بودهیاز زندگی پیامرب اسالم غا هانشانهکه این   شودمی
نبوده و آنچه  پریشیروانمبتال به  ویتوان پذیرفت که می درنتیجه

 .انداو نبوده تومهات، بیندمیای  شنودمیمدعی بوده در غالب وحی 
. نوع خاصی از بیماری شودمنیختم  جامهنیاما حبث به 

شناخته  1اسکیزوفرنی هست که حتت عنوان اسکیزوفرنی دیررس
سالگی )طبق  45ای  40. نوع دیررس اسکیزوفرنی بعد از 2شودمی

. در این بیماری اگرچه عالئم شودمیمراجع خمتلف( دیده 
رد ، اما عواطف و کارکوجود دارد)هذاین، توهم و...(  پریشیروان

                                                           
1. late-onset schizophrenia 

مناقشاتی بر سر اینکه ابید نوع دیررس اسکیزوفرنی را نوعی اسکیزوفرنی در . 2
 نظر گرفت ای اختاللی دیگر وجود دارد که برای کار ما در اینجا امهیتی ندارد.
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در این  گوییپریشاناجتماعی فرد به قوت خود ابقی است. مهچننی 
. این نوع از بیماری شاید هبرت بتواند اب ایبدمینوع کاهش 

این است که  توجهقابل ینکته پیامرب اسالم تطبیق کند. هایویژگی
درصد  20شیوع نوع دیررس اسکیزوفرنی کم نیست و حدود 

. این نکته کنندمیدیررس آن را جتربه  نوع ،مبتالاین به اسکیزوفرنی
 .بردمیبه اسکیزوفرنی را ابال  احتمال ابتالی پیامرب

در اسکیزوفرنی دیررس، عالئم مثبت بیماری به قوت خود 
 موردحبثمنهای توهم و هذاین که در اینجا  -اپبرجاست؛ عالئمی 

و رفتارهای حرکتی انهبنجار ای شدیداً  گوییآشفته چون - ماست
از حیات پیامرب غایب بوده است. لذا از جهت عالئم که فته،  آش

ابال  دیررس مثبت بیماری، شانس ابتالی پیامرب اسالم به اسکیزوفرنی
 نیست.

مهچن      نی در اس      کیزوفرنی دی      ررس، اگرچ      ه عالئ      م منف      ی )مانن      د  
، ام   ا هن  وز وج   ود ایب  دمی، انت   وانی ش  غلی و...( ک   اهش گرییگوش  ه
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دی  ده من  یت ک  ه در حی  ات پی  امرب اس  الم د. ای  ن ه  م م  وردی اس  ن  دار 
 شود.

 75از دیگر عالئم اسکیزوفرنی دیررس، شیوع اپرانوای )حدود 
. مهچننی غایب استسریه پیامرب اسالم  ازدرصد( است که این هم 

  ، ات جاییبودهدر میان مبتالاین به اسکیزوفرنی دیررس غلبه اب زانن 
منحصر به زانن  اسکیزوفرنی دیررس، تقریباً » :گفته شده  که

 1«.است
بروز )یعنی  3مرضیدر دوران کودکی و پیش 2انسازگاری اب حمیط

از دیگر عالئمی  عالئم بیماری پیش از شروع دوره اصلی بیماری(

                                                           
1  . Lynn DeLisi. 100 Questions & Answers about Schizophrenia: 
Painful Minds. p 125. 
2  . Maladjustment 
3  . premorbid 
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دهند، اما است که مبتالاین به اسکیزوفرنی دیررس از خود نشان می
 1.شوددیده منی حیات پیامربدر 

)یعنی ش نسبت به بیماری مهچننی در یک حتقیق میزان بین
درصد گزارش شده. این  8آگاهی فرد نسبت به ابتالیش به بیماری( 

ابر بر  خنستنیاترخیی، وقتی  هایگزارشدر حالی است که طبق  
وحی انزل شد )مهان حاالتی که پتانسیل تفسری به توهم و  پیامرب

                                                           

مطالب خبش مربوط به نوع دیررس اسکیزوفرنی از منابع زیر استخراج شده . 1
 است:

Carl Cohen. Schizophrenia into Later Life :Treatment, Research, 
and Policy. p 49-50. 
Manabu Yasuda and others. “Clinical features of late-onset 
schizophrenia in Japan: comparison with early-onset cases”. 
S.K Bhuyan Mitali and S. Gupta Khandelwal. “A Study of Late 
Onset Schizophrenia: Clinical Characteristics with Review of 
Literature”. 
https://web.stanford.edu/group/usvh/stanford/misc/Schizophrenia%2
02.pdf 
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گمان کرد دچار جنون شده و مدتی طول    ویهذاین را دارند(، 
 1را بپذیرد.خود  ات بعثتکشید 

به  واهد احتمال ابتالی پیامرب اسالماز این ش کدامچیهاگرچه 
قدر کاهش ، اما آن را آنرساندمنیاسکیزوفرنی دیررس را به صفر 

 دهد که بتوانیم بپذیرمی وی دارای ذهنی سامل بوده است.می
، بسیار بعید است که کسی دچار اسکیزوفرنی ای عالوه بر این

از سوی  تنهانه حالدرعنیابشد، و  پریشیروانت دیگری از صور 
عنوان بیمار شناخته نشود، بلکه در نقش رهرب یک خود به یجامعه

ضمن  ملکرد موفقی هم از خود نشان دهد.ع ،جامعه ظاهر شده
ای نبودن دیگری هم برای تشخیص تومهی بودن  ینظریهاینکه 

را  موردمطالعه فردِ  آن ابیدکه طبق   روحانی مطرح شده هایدرایفت
و عملکردهای  هاقضاوت. اگر ابورها، به حلاظ اخالقی بررسی کنیم

ی بوده و مرتکب فبه حلاظ اخالفی من هادرایفتفرد در اثر این 

                                                           

 .848. ص 3 . جوامللوك الرسل اتریخ. طربی. 1
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 1توان گفت فرد دچار توهم شده.افعال غریاخالقی شده ابشد، می
ی ه سالهبیست و سنگاه کنیم، زندگی نبوی  اگر ما به زندگی پیامرب

اخالقی مهراه بوده است، ای الاقل این نظر من  هایگرایشاو اب  
اخالقی از جانب فرد  هایاپیبندی نشان دادناست. اگر بپذیرمی که 

اوست )نه تومهی بودن  هایدرایفتاصالت  ینشانهبه توهم  مظنون
حیاتی اخالقی داشته،  که پیامرب اسالم  بپذیرم(، و از طرفی هاآن

روحانی خود دچار توهم  هایدرایفتپذیرفت که وی در  توانمی
 نبوده است.

وان ادعا  ترسد میاب در نظر داشت جمموع این شواهد، به نظر می
 نبوده است. پریشیروانمبتال به  کرد که پیامرب اسالم

کاذب بودن ادعای   مبنی بر هافرضاب کنار گذاشنت سایر  -2-2
فرض چهارم، یعنی که ان گفت  تو ، اکنون میاسالم نبوت پیامرب

نه شخصی  پذیرش است. اگر پیامربا قابلصادق بودن این ادع
                                                           

 توانید اینجا پیگریی کنید:این نظریه را می. 1
Graham, George. (2015). The Abraham Dilemma: A Divine 
Delusion. Oxford: Oxford University Press. 
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کذاب، نه یک مصلح اجتماعی کذاب و نه فردی    طلبِ منفعت
و  بودهصادق  نبوت خود، پس ابید در ادعای بودهگرفتار توهم 

ترتیب، اینابشد. به شدهابالغاز جانب خداوند  واقعبهنبوت او 
 الم امری معقول است.پذیرش اس

* 
استدالل من برای پذیرش  تریناصلیعالوه بر استدالل ابال، که 

دارم که  در دفاع از ابور به اسالم چند استدالل دیگراست، اسالم 
 به نظرمو  بینممی، استداللی که مناسب بیان در اینجا هامیان آناز 

 از بقیه است، استدالل زیر است: ترقوی
حلنی  هاآنکه ظاهر   شوددیده میمتعددی  در قرآن، آایت

 هایمناسبتدارد. در این آایت که به  نسبت به پیامرب آمیزسرزنش
برداشت  نکوهش، خداوند اب ادبیاتی که از آن اندشدهانزلخمتلفی 

از  هاییمنونهدهد. آایت زیر پیامرب را مورد خطاب قرار می شودمی
 این نوع آایت هستند:
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 ْ زَْلنا ِإلَْیَك اْلِكتاَب اِبحْلَقِا لَِتْحُكَم َبنْیَ النهاِس مبا أَراَك اَّللهُ َو ال ِإانه أَن
َ كاَن غَ 105َتُكْن لِْلخائِننَی َخصیماً ) َ ِإنه اَّلله ُفوراً َرحیماً ( َو اْسَتْغِفِر اَّلله

(106)1 
به سوى تو فرو فرستادمی؛ ات اب آنچه  حقبهما این كتاب را  درواقع»

خدا به تو منااینده )و آموخته(، در میان مردم داورى كىن؛ و به نفع 
( و از خدا آمرزش خبواه؛ 105( مباش. )گناهانیبخائنان، دمشن )

 («106]چرا[ كه خدا، بسیار آمرزنده مهرورز است. )
 

 ََلَك الهذیَن ص َ َو تَ ْعَلَم َدُقوا َعَفا اَّللهُ َعْنَك ملَ أَِذْنَت هَلُْم َحىته یَ َتَبنیه
 2اْلكاِذبنیَ 

ان رخصت دادى، )و صرب تو را خبشید؛ چرا به آن )منافق( خدا»
گویند برایت آشكار شوند و نكردى( ات آنكه كساَن كه راست مى

 «را بشناسى؟ نایگو دروغ

 

                                                           

 .106و  105نساء: . 1
 .43توبه: . 2

www.takbook.com



 115/  چرا مسلمان هستم

 َو ِإْذ تَ ُقوُل لِلهذي أَنْ َعَم اَّللهُ َعَلْیِه َو أَنْ َعْمَت َعَلْیِه أَْمِسْك َعَلْیَك
نَ ْفِسَك َما اَّللهُ ُمْبدیِه َو خَتَْشى النهاَس َو  يف ْوَجَك َو اتهِق اَّللهَ َو خُتْفيزَ 

ُ أَ   1حق أَْن خَتْشاهُ اَّلله
كن( هنگامى را كه به آن كس كه خدا به او نعمت داده  و )اید»

مهسرت را « گفىت:بود و )تو نیز( به او نعمت داده بودى )زید( مى
و چیزى »و خود را از )عذاب( خدا حفظ كن!  اردنگاهبراى خود 

آن است؛ و از  یآشکارکنندهداشىت كه خدا را در دلت پنهان مى
 «.خدا سزاوارتر است كه از او هبراسى کهیدرحالهراسیدى مردم مى

 

 ُْؤِمناِت َو فَاْعَلْم أَنهُه ال إِلَه ِإاله اَّللهُ َو اْسَتْغِفْر ِلَذنِْبَك َو لِْلُمْؤِمننَی َو اْلم
ُ یَ ْعَلُم ُمَتَقلهَبُكْم َو َمْثواُكمْ   2اَّلله

                                                           

 .37احزاب: . 1
 .19حممد: . 2
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پس بدان كه هیچ معبودى جز خدا نیست؛ و براى پیامد »
)كارهاى( خود و براى مردان مؤمن و زانن مؤمن آمرزش طلب؛ و 

 «.داندخدا رفت و آمد و جایگاه مشا را مى
 

 َمْرضاَت أَْزواِجَك  اَّللهُ َلَك تَ ْبَتغي ای أَی َُّها النهِبُّ ملَ حُتَراُِم ما َأَحله ُ َو اَّلله
 1َغُفوٌر َرحیمٌ 

اى پیامرب! چرا چیزى را كه خدا بر تو حالل كرده )بر خود( ممنوع »
طلىب؟! و خدا بسیار خشنودى مهسرانت را مى کهیدرحالكىن مى

 «.آمرزنده ]و[ مهرورز است
 

دارد؛ برخی معتقدند  وجود نظراختالفراجع به تفسری این آایت 
این آایت را  دیگرو بسیاری  2است مت پیامربعص انفیاین آایت 

                                                           

 .1حترمی: . 1
ی مردانی شبیه ما: ارزایبی انتقادی آموزهابره به کتاب برای حبث تفصیلی دراین 2

مریهادی  ی حممدعلی مریابقری ونوشته عصمت از دیدگاه عقل، نقل و اتریخ
 انئینی مراجعه کنید.
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نباشد. اما که مغایر اب عصمت پیامرب   اندکردهتفسری   ایگونهبه
حقیقتًا در  و پیامرب بوده، حتی اگر تفسری دوم درست درهرصورت

، صرف اینکه این آایت ابشداین آایت متهم به گناه ای خطا نشده 
، نشان کنندمیای خطاکاری پیامرب را القاء  کاریگناه  یبههش

 شخص اواگر  زیرا ؛خود پیامرب نیست یابفتهفرادهد که قرآن می
شأن او را  ظاهربهبود، دیگر آایتی که ولو می ییگو شیاد و دروغ

توان  داد. پس می، در کتاب جعلی خود قرار منیکنند  دارخدشه
در ادعای  انیت پیامرب اسالمبر حق ایانهنش دستازاینگفت آایتی 

 نبوت خویش است.
 

 چرا اسالم؟
های برفرض که سری استدالل - حال در این نقطه که قرار دارمی

این پرسش پیش خواهد آمد که گریمی  - من ات اینجا درست ابشد
اسالم حقانیت دارد، اما ممکن است اداین دیگر، مثاًل یهودیت و 

ن شرقی مانند هندوئیسم و بودیسم، نیز مسیحیت ای حتی ادای
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حقانیت داشته ابشند. پس چرا از بنی چند دین حق، ابید اسالم را 
  برگزید؟

دهم که چرا وقتی جاست. در اینجا توضیح میاین سؤال کاماًل به
حقانیت اسالم را پذیرفتیم، ابید اسالم را در مقابل سایر اداین 

اسالم دینی است که ابید آن را  برگزینیم. طبق برخی از آایت قرآن،
 اند از:بر یهودیت و مسیحیت ارجح دانست. این آایت عبارت

 

 َلْو آَمَن أَْهُل اْلِكتاِب َلكاَن َخرْیًا هَلُْم ِمْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َو َأْكثَُرُهُم
 1اْلفاِسُقونَ 

هبرت  هاآن( اهل كتاب، امیان آورده بودند، حتمًا براى برفرضاگر )»
 «.فرمانربدارندان ان[ بیشرتشود؛ برخى از آانن مؤمنند؛ و ]ىلب

 

 ْران َعْنُهْم َسیِائاهِتِْم َو نَأَْدَخْلناُهْم َلْو أَنه أَْهَل اْلِكتاِب آَمُنوا َو ات هَقْوا َلَكفه
 2َجنهاِت النهعیمِ 

                                                           

 .110عمران: آل. 1
 .65مائده: . 2
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( اهل كتاب امیان آورده و خودنگهدارى كرده برفرضو اگر )»
حتمًا آانن را در  زدودمی؛ وهایشان را از آانن مىىبودند، قطعًا بد

 «.ساختیمنعمت )هبشت( وارد مىهاى پر بوستان
 

 ، اسالم بر متامی اداین برتری دارد:آایت زیرو طبق 
 

یِن ُكلِاِه َو  ُهَو الهذي أَْرَسَل َرُسوَلُه اِبهْلُدى َو دیِن احلَْقِا لُِیْظِهرَُه َعَلى الدِا
 1ُمْشرُِكونَ َلْو َكرَِه الْ 

 

یِن ُكلِاِه َو  ُهَو الهذي أَْرَسَل َرُسوَلُه اِبهْلُدى َو دیِن احلَْقِا لُِیْظِهرَُه َعَلى الدِا
 2َلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكون

اش را اب هدایت و دین حق فرستاد، ات او كسى است كه فرستاده»
ود آن را بر مهه دین ]ها[ پریوز گرداند، و گرچه مشركان انخشن

 .«ابشند
 

                                                           

 .33توبه: . 1
 .9صف: . 2
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یِن ُكلِاِه َو   ُهَو الهذي أَْرَسَل َرُسوَلُه اِبهْلُدى َو دیِن احلَْقِا لُِیْظِهرَُه َعَلى الدِا
 1اِبَّللِه َشهیداً  َكفى

اش را اب هدایت و دین حق فرستاده ات او كسى است كه فرستاده»
 .«آن را بر مهه دین ]ها[ پریوز گرداند؛ و گواهى خدا كاىف است

 

ی اول، صحبت از امیان آوردن اهل کتاب است. به در دو آیه
ی رسد که منظور از امیان آوردن، امیان به اسالم ابشد. آیهنظر می

روشنی ی پنجم نیز بهسوم و چهارم )که یکی هستند( و آیه
خواست خداوند برای برتری دین اسالم بر سایر اداین را بیان 

رسد که اگر کسی ه نظر میکند. اب توجه به این آایت، بمی
قبول  را نیز  رد ابید اولویت آن بر سایر اداینحقانیت اسالم را بپذی

 .کند
 اداین ای که ابید به آن توجه داشت این است که، سایرنکته

به دلیل این امر که   ،برتری نسبت به اسالم ساکت هستند یدرابره

                                                           

 .28فتح: . 1
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الم خود را اما اس .بر اسالم امری طبیعی است هاآن زمانی تقدم
ترتیب، اگرچه ممکن است سایر اینداند. بهبرتر از سایر اداین می

اداین در زمان و مکان خود بر حق بوده ابشند، اما اسالم که در 
این رساله تالش کردم حقانیت آن را نشان دهم، خود را برتر از 

ی حقانیت اسالم، ابید برتری آن داند. پس پذیرندهسایر اداین می
 یر اداین را نیز قبول کند.بر سا
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