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 مقدمه

شک در عقاید است. از دوران کودکی و در آغاز دوران جوانی،  اکثر انسانهایکی از مشکالت   

است پاسخهای خوبی پیدا نکنند، و به ر می شوند و ممکن جوانی سؤاالتی در ذهن انسان متبادنو

مرور باعث سست شدن اعتقاد انسان به باورهای دینی خویش شوند، و این مسئله در دوران جوانی 

. انسان در ، گاهی فرد را به کل از عقاید دینی رویگردان می کندبرای انسان نمود بیشتری دارد

لذا جوانان سؤاالت  یزی دلیلی بیابد،آغاز جوانی دوست دارد در همه چیز شک کند و برای هر چ

به جرئت می توان گفت که اکثر جوانان جوابهای مناسبی برای تمامی ولی  زیادی در ذهن دارند،

پیدا نمی کنند، هر چند با جرئتی بیشتر می توان گفت که مشکل از خود جوانان است  سؤاالتشان

یشفرضهای غلط، روشهای اشتباه و غلط که جواب مناسبی برای سؤاالتشان پیدا نمی کنند. وجود پ

اختصاص ندادن زمان و انرژی کافی برای درک صحیح مسائل، از مهمترین موانع و  ،اندیشیدن

نیافتن پاسخ نیز منجر به شک در عقاید  جوانان برای یافتن پاسخ سؤاالت دینیِ خودشان است.

 گشته و باعث سستی انسان در اعتقاداتش می گردد.

سی که مدتها به دنبال پاسخ سؤاالت دینی خود، به جستجو و بررسی پرداخته است، به عنوان ک  

می توانم بگویم هر چند رسیدن به برخی پاسخها برایم زمانبر بوده است، ولی همیشه در نهایت 

 برای سؤاالتم، پاسخی منطقی یافته ام.

های اعتقادی، یاری  در این کتاب سعی می کنیم جوانان را در جهت غلبه بر شک در زمینه  

 کنیم.

 اندیشه خدابنده

 1396مردادماه اول 

 



 هر شکی بد نیست :فصل اول

 

 شک یکی است؛ نوع دو شکبرعکس آنچه برخی گمان می کنند، شک همیشه چیز بدی نیست.   

 را انسان نشود، عالج اگر. است خطرناک و ویرانگر دوم، قسم شک. مقدس غیر شک دیگر و مقدس

 برای درد مثل. برود حقیقت پی در که کند می وادار را انسان مقدس، شک اما رساند؛ می تباهی به

. برود درمان پی در که کند می وادار را شخص باالخره باشد، داشته درد اگر بیماری هر. است بیمار

 .آورد می در پا از باالخره و دارد می نگاه تفاوت بی بیماریش به نسبت را او باشد، نداشته درد اگر

 عالجش پی در باید و است روحی درد نوع یک خودش. است درد ای بیماری مثل مقدس، شک  

 حتماً: فرمود پیامبر. برسید فریادم به شدم، هالک: کرد عرض و آمد خدا رسول حضور کسی. رفت

 جواب در: فرمود حضرت. آری: نمود عرض است؟ آفریده کی را تو که پرسیده تو از آمده شیطان

 نتوانستی و آفریده؟ کی را خدا پس که پرسید شیطان بعد. است آفریده خدا مرا: گفتی شیطان

 نجات را تو خداوند نباشید نگران. یابی نجات تا آمدی سراسیمه همین، برای .بدهی را او جواب

. شود می برطرف تو ذهن از ها وسوسه تمام. بخوان زیاد دعا و ذکر نماز، خداوند، عبادت. دهد می

 نجات شیطان وسوسه از و بود دعا و عبادت در پیوسته خدا رسول دستور طبق شخص آن

 در فصلهای بعدی خواهد آمد( در روایت، )پاسخ به شبهۀ مطروحه1.یافت

 دل که چرا است طبیعی امری شدن شبهه و شک دچار و اعتقادی مسائل در تردید و شک گاهی  

 را خودش خاص علت خیال و فکر هر که آنجایی از و باشد نمی خالی خیال و فکر از هرگز آدمی

 فرشتگان حسنه و نیک افکار منبع و شیطان باطله افکار و خیاالت منشاء که گفت باید دارد

 دل در: فرماید می آله و علیه اهلل صلّیمحمد حضرت اسالم گرامی پیامبر چنانکه طبق روایتی هستند؛

 اراده و عزم بر مشتمل که است افکاری آن و فرشته جانب از یکی شود می وارد افکار نوع دو آدمی
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 ناپسند و شر افکار بر مشتمل که است شیطان جانب از دیگری و حقیقی، امور تصدیق و خیر کار

  2است. حقیقی امر تکذیب و شر امور اراده و عزم متضمن که است

 و عقل خداوند بیند. می شقاوت و سعادت مسیر انتخاب راهی دو سر بر دائماً را خود آدمی  

 الیق کمال بر سعادت مسیر انتخاب با تا فرستاد برون و درون راهنمای دو عنوان به را پیامبران

 آدمی، بیرون و درون از عواملی نیست. بدیهی و روشن همیشه سعادت مسیر منتها برسند؛ خود

 .نماید می تردید و شک دچار انتخاب در را او و دارد می نگاه مخفی او برای را مسیر این

 با است داشته اعتقاد قبالً که را مطالبی که آید می وجود به انسان ذهن در هنگامی شبهه اصوالً  

 .کند می تردید اول مطلب حقانیت در و ببیند تعارض در ،است فهمیده تازگی به که مطالبی

 فهمد می را چیزهایی ،گذارد می جوانی ۀدور به پا نوجوانی و کودکی درون از وقتی انسان حال  

 از و شود می فکری بحران یک دچار لذا ،اوست گذشته سطحی اعتقادات و افکار با تعارض در که

 این که کرد احساس و بود نگران نباید ،است محسوس غیر نوعاً اعتقادی مفاهیم چون طرفی

 حالت این( السّالم علیه) معصومین ائمه روایات در بلکه ،است ایمان ضعف ۀنشان شبهات و سواالت

 .دانند می ایمان نشانه را

 از و نوشت  الساّلم علیهباقر امام محضر به ای نامه مردی که است شده روایت مهزیار بن علی از  

 نامه پاسخ از قسمتی در حضرت آن .کرد می شکایت( تردید و شک) درونی وسوسه های نگرانی

 ابلیس گذارد نمی و سازد می قدم ثابت را تو نماید اراده اگر مرتبه، واال پروردگار: فرمود مرقوم اش

 های بلندی از اگر که بردند گالیه آله و علیه اهلل صلّیپیامبر حضور به قومی .باشد داشته نفوذی راه تو به

 بیشتر ،شد می پاشیده هم از بدنهایشان و شدند می تکه تکه ،افتاده ها دره قعر به بزرگ های کوه

 صلّیپیامبر ؛نمایند جاری زبان به را آمیز شرک های وسوسه آن بتوانند که این تا داشتند می دوست

 .آری: کردند عرض اید؟ شده وسوسه گونه این به( اعتقادات و احساسات این با) :فرمودند آله و علیه اهلل

 از) ترس و احساسات از حاکی که گفتاری و اقرار این ،اوست دست در جانم آنکه به سوگند: فرمود
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 به گاه هر .شماست واضح ایمان نشانگر ،است( دینی بی و خداوند از جدایی و کفر و تردید و شک

 پروردگار به ایمان« باهلل اال قوه ال و حول ال و رسوله و باهلل امنا» بگویید شدید دچار حالتی چنین

 3.خداوند آنِ از مگر نیست توانایی و حرکت هیچ و داریم پیامبرش و

 تحقیق برای پلکانی و معرفت و علم منزل به رسیدن برای پلی تواند می تردید و شک حال هر به  

 پایه برهان و دلیل اساس بر انسان اعتقاد و دین که چرا ،باشد یقین قله سوی به پرواز سکوی و

 سؤاالت و شبهات برای بتواند که است مستحکم و برهانی انسان اعتقاد زمانی و ،است شده ریزی

 .نماید عبور منطقه از فکر سالمتی با و نماید پیدا منطقی و صحیح پاسخ آمده پیش

 منزل به رسیدن و تردید و شک گذرگاه از گذشتن سالمت به و شبهات رفع برای اساسی راه امّا  

به  را آنها ،آید می یا و آمده پیش انسان برای که شبهاتی و سؤاالت ابتداء که است این یقین

 زمینۀ در شبهات و ،کرده جدا را اعتقادات به مربوط سؤاالت مثالً نماید، بندی دسته صورت دقیق

 بخش یک در را امامت و نبوت به مربوط سؤاالت و ،بخش یک در را خداشناسی و توحید بحث

 نمونه باب از .دنمای نگهداری مرتب و منظم طور به همینطور را معاد به مربوط شبهات و ،دیگر

 حقیقت آیا چیست؟ جهان و کیست؟ انسان کنیم می اشاره کالمی و فلسفی ۀزمین در سؤال چند

 و صفات چه او دارند خالق اگر  نه؟ یا دارند خالق دارند حقیقت اگر هستند؟ خیال یا دارند

 نهفته او کار در ای فلسفه چه است دانا و حکیم خدای جهان آفریدگار اگر  دارد؟ خصوصیاتی

 کنید، مطرح را خود سؤاالت فن متخصصان و اساتید به مراجعه با سؤاالت تنظیم از پس ....و است؟

همچنین کتب کالمی و و در زمینۀ عقاید نیز  .دینمای دریافت آنها از صحیح و منطقی جواب تا

 کمک زیادی به درک صحیح و برهانی از باورهای دینی می کنند.
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 انرژی بگذارید و وقت رسیدن به یقین، باید: برای فصل دوم

 

ساالنه یک کتاب در زمینۀ درس دینی مطالعه می کنیم، و این  ،اکثر ما از اوایل دوران تحصیل  

روال تا انتهای دبیرستان ادامه دارد، در دانشگاههای ایران نیز دو درس معارف اسالمی به 

طی تمام این مراحل،  از دانشجویان تعلیم داده می شود، ولی باز هم می بینیم که جوانان پس

 درک صحیحی از ساده ترین امور اعتقادی ندارند. دلیل چیست؟

یم، اولین دلیلی که باعث این مسئله می شود این است که درس دینی که در مدرسه می خوان  

جنبۀ حفظی دارد!! یک سری متن هست که باید در پی یکدیگر حفظ شوند و در امتحان نیز به 

ده می شوند، دانش آموزان و دانشجویان ما، حتی برهانها و استداللها را همان شکل حفظی پرسی

 برهانیِ ن در حالی است که درس دینی، به خصوص وقتی صحبت از دینِنیز حفظ می کنند! ای

اسالم باشد، باید درسی برهان محور و استداللی باشد، ولی وقتی جوانان حتی صورت برهانها و 

 استداللها را بدون درکی صحیح، حفظ می کنند، چه نتیجه ای حاصل می شود؟

اختصاص وقت و دومین مسئله که مسئلۀ مهمتری است و موضوع این فصل نیز می باشد، مسئلۀ   

درک مسئله است. اگر کسی در درسی بسیار قوی باشد، ولی ناگهان به آن  انرژی کافی و عالقه به

آن درس  درس بی عالقه شود، یا به دلیل مشغولیت به امور دیگر نتواند وقت و انرژی کافی برای

فت شدیدی خواهد کرد، حال چه می شود وقتی جوان جامعۀ ما بگذارد، الجرم در آن درس اُ

زۀ کافی در مورد دین می داند و حوصلۀ مطالعۀ بیشتر را ندارد؟ همیشه حس می کند که به اندا

همچنین مباحث اعتقادی، مباحث  عالقه نداشتن به آموختن، خود مهمترین مانع آموختن است.

 سنگینی هستند، و باید وقت و انرژی زیادی به آنها اختصاص داد.

از پیچیدگی بحثهای ریاضی و بحثهای اعتقادی را دستکم نگیرید. پیچیدگی بحثهای اعتقادی   

برای درک مسائل اعتقادی، باید وقت و انرژی زیادی بگذارید. آیا  فیزیک، به مراتب بیشتر است.

باز کند و با آن شدت و  در بر دارد،  یک کتاب ریاضی که مباحث جدید ریاضیاتی را که اگر کسی



را مطالعه کند، چیز جدیدی یاد  حوصله ای که ما کتابهای در زمینۀ دین را می خوانیم، آن کتاب

فراموش نکنید که همانطور که در حوزۀ ریاضی و فیزیک و سایر علوم، اختصاص زمان و  می گیرد؟

 انرژی بیشتر، باعث درک عمیقتر می شود، در حوزۀ مباحث اعتقادی نیز همین مسئله وجود دارد.

خودتان را فریب ندهید. کسانی که  و این طرز فکر که به اندازۀ کافی می دانید را کنار بگذارید،  

چطور مایی که سالها و دهه ها در حوزۀ امور اعتقادی مطالعه کرده اند، چنین ادعایی نمی کنند، 

دیگر و حتی از ساده ترین مناقشات الهیاتی که در جهان مطرح است، و گاهی مرز دینی از دین 

 یم، می توانیم چنین ادعایی بکنیم؟مذهبی از مذهب دیگر را مشخص می کند، غافل هست

برای درک صحیح دین و مسائل اعتقادی، ابتدا در خود عالقه به درک صحیح را ایجاد کنید،   

سپس به لوازم این عالقه که همانا اختصاص زمان و انرژی کافی است، وفادار باشید. اگر زمانهایی 

ید، ولی دهردرد می گیرید و از تفکر در امور اعتقادی خسته می شوید، مدتی به خود استراحت بس

هی خسته پیش هی تند و گَرهرویی باشید که آهسته و پیوسته به پیش می رود و نه رهرویی که گَ

د بعالوه به یاد داشته باشید، صرف به خاطر سپردن استداللها کفایت نمی کند، بلکه بای می رود.

 آنها را عمیق و دقیق، بفهمید و این امر نیاز به صرف وقت و تفکر در براهین دارد.

اثبات امور برای یافتن جواب سؤالهایتان، معتبرترین کتب در زمینۀ پاسخ به سؤاالت اعتقادی و   

و  اعتقادی را تهیه کنید و بخوانید. سؤاالتتان را می توانید هم از اساتید دانشگاهی رشتۀ الهیات

اساتید حوزوی در زمینۀ کالم و فلسفه بپرسید و هم در اینترنت سایتهایی در زمینۀ پاسخ به 

 سؤاالت و شبهات دینی هستند که می توانید سؤاالتتان را از آنها بپرسید.

 

 

 



 عقالیی احتمال و عقلی احتمال فصل سوم:

 

مهمترین مسئله ای که باعث شک در انسان می گردد، احتمال است، به این معنا که احتمال   

دارد مسئله به شکل دیگری باشد. شما وارد اتاقی می شوید و می بینید که میزی در آن قرار دارد 

که سه فنجان روی آن وجود دارد که قبالً در آنها چای بوده و اکنون فقط کمی چای در هر کدام 

هست. اولین فکری که به ذهن اکثر ما رسوخ خواهد کرد، این است که سه نفر در پشت این میز 

بگذار ببینم. نکند این فقط »چای نوشیده اند. شک جایی ایجاد می شود که ما به خود می گوییم: 

یک صحنه سازی باشد و یک نفر، سه فنجان روی میز قرار داده و در هر کدام کمی چای ریخته 

 «، تا من چنین برداشتی بکنم؟باشد

اینکه احتمال باعث شک در نتیجۀ یک استدالل می شود، امری شناخته شده است، تا جایی که   

یعنی وقتی احتمال آمد، استدالل باطل می شود، « االستدالل بطل االحتمال جاء اذا»می گوییم: 

  احتمال عقلی و احتمالی عقالیی.ولی مسئله اینجاست که ما با دو نوع احتمال روبرو هستیم: 

 

 انواع احتمال

احتمال عقلی، احتمالی است که با دقت منطقی و ریاضی، مطرح می گردد، ولی احتمال عقالیی،   

به آن توجه می نمایند. مسلم است که هر احتمال  یعنی انسانهای عاقل، احتمالی است که عُقال،

قال قرار احتمالی عقلی که مطرح بشود، مورد توجه عُقالیی، یک احتمال عقلی نیز هست، ولی هر عُ

استدالالت اعتقادی ما نیز گاهی عقلی هستند و گاهی عُقالیی، احتمال عقلی اگر  نمی گیرد.

مشخصاً احتمال عقلی، استدالل عقلی و  عُقالیی نباشد، نمی تواند استدالل عُقالیی را باطل کند.

ما برای اثبات اصول دین، عموماً عقلی  براهیناطل می کند. احتمال عُقالیی، استدالل عُقالیی را ب

است و هر احتمال عقلی که مخالفین بخواهند مطرح کنند، منجر به تناقض منطقی می شود، و لذا 

آنان غیرعقلی خواهد بود ولی در برخی امور اعتقادی مثل راههای اثبات پیامبری،  احتماالتِ



و ممکن است احتمالهای عقلی خالفی داده شود که البته استداللهای عُقالیی مطرح می شوند 

، لذا مورد توجه انسانهای عاقل قرار نمی گیرند و توسط عُقال مورد بی اعتنایی قرار می گیرند

برای درک تفاوت عقلی و عُقالیی، به ادامه  .استدالل عُقالیی با اینگونه احتماالت باطل نمی شود

 مطلب توجه نمایید.

 

 ست؟عُقالیی چی

 که می خواهد شما از و می گیرد تماس شما تلفن با شما پدر که کنید فرض به عنوان مثال،  

 به توجه با شما(. است نداده چه و داده شما به را پولش قبال چه حال.)بخرید ماشین یک برایش

 و قبلی سفارشهای و قبلی قرائن کلمات، بیان لحن تماس، شماره صدا، همچون قرائنیشواهد و 

 در آیا .می خرید برایش را وی نظر مورد ماشین بخرید، ماشینی برای پدرتان بوده قرار مثالً اینکه

 شماره با کسی نکند باشم، کرده اشتباه نکند، که می دهید راه خود به تردیدی هیچ مورد، این

 از احتماالت این کند؟ قطعا تقلید را او صدای است توانسته حتی و زده زنگ من به دروغ به پدرم

 به که کسی عقل در عُقال و کنید نمی توجهی آنها به شما حال، این با ولی. نیست باطل عقلی نظر

در واقع  .ماست روزمرۀ ۀروی نیست؟ این اینطور. می کنند شک میکند، توجه احتماالتی چنین

 قالیی، احتمالی است که انسان عاقل به آن توجه می کند.احتمال عُ

پس روشن است که وقتی ما یک احتمال به ذهنمان می رسد، ابتدا باید ببینیم که آیا یک انسان   

قال چنین احتمالی می دهند، آنگاه عاقل، به آن احتمال، اعتماد می کند یا خیر، و اگر به راستی عُ

 شک کنیم. 

مال عقالیی توجه یکی از مواردی که به خوبی در آن می توان، به تفاوت احتمال عقلی و احت  

کرد، بحث تواتر است. معنی متواتر، در بیان خیلی ساده این است که در رسیدن یک خبر، آنقدر 

افراد مختلفی بر وقوع آن شهادت بدهند، که احتمال تبانی و همدست شدن آنها، در نقل دروغ 

. اگر قالیی استو استدالل ما عُ قالیی استغیرممکن باشد. اینجا منظور از غیرممکن، به لحاظ عُ



شما با نگاه عقلی و دقت ریاضی و منطقی به مسئله نگاه کنید، حتی کل مردم جهان هم ممکن 

است که در بیان یک خبر دروغ، همدست شوند. ولی این احتمال، فقط در ذهن واقعیت دارد و در 

د و همدست ، متح جهان خارج ممکن نیست که شما بتوانید انسانهای زیادی را در بیان یک دروغ

قصد کنید. شاید در ابتدا جمع آوری تعدادی دروغگو ساده باشد، ولی هر چه تعداد افرادی که 

، شده، با خود همراه کنید، بیشتر باشد، این کار دشوارتر و دشوارتر در این همدستی بر دروغ داریم

که تعداد ناچیزی را توانسته اید در بیان یک دروغ همدست کنید. هیچ  به مرور متوجه می شویم

عاقلی این احتمال را نمی دهد که هزار نفر یا حتی صد نفر همگی بر سر بیان یک دروغ، متحد 

 شده باشند.

قالیی نباشد، فقط در فضای ذهن و خیال با مثال فوق روشن می شود که احتمال عقلی، اگر عُ  

 هد داشت و از آن بیرون نخواهد آمد.آدمی قرار خوا

 

صلی اهلل علیه و مثال دیگری که اینجا می توانیم ذکر کنیم، بحث شواهد و قرائن نبوت حضرت محمّد  

 نیست؛ معجزات مسألۀ تنها نبوت دعوى صدق اثبات راه پندارند مى بعضى آنچه است. برخالف آله

 او عملى و اخالقى هاى ویژگى و صفات و پیامبر آن زندگى به مربوط قرائن آورى جمع از گاه بلکه

 با که کرد تهیه توان مى روشنى سند آنچنان بسته، مى کار به که هایى برنامه و دعوت محتواى و

حال شبهه ای که  4.گیرد مى پیشى نیز معجزات از گاه بلکه کند، مى برابرى معجزات ترین قوى

برخی شکاکان مطرح کرده اند این است که شاید مدعی نبوت، صادق نباشد ولی این عدم صداقت 

در زندگی و صفات و ویژگیهای اخالقی و عملی و محتوای دعوت و برنامه های او نمایان نگردد. 

نخواهد عاقلی قبول قالیی. هیچ اینجا نیز احتمالی که شکاکان داده اند، احتمالی عقلی است و نه عُ

 23و این دروغگویی برای سال در بین قومی به دروغ خودش را پیامبر بنامد،  23که انسانی  کرد

ویژگیهای اخالقی و عملی و نه حتی در  و و نه در کردار او آشکار گردد، نه در گفتار سال تمام
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را جدی گرفت، ولی . بله در یک فضای ذهنی و خیالی می توان چنین احتمالی محتوای دعوت او

 جهان واقعی چنین پدیده ای رخ دادنی نیست و هیچ عاقلی، احتمال وقوع آنرا جدی نمی گیرد.

گونه های مشابهی از شکاکیت نیز در مسائل تاریخی رخ می دهد. برخی از افراد شکاک، آنقدر   

وجود حضرت  قالیی را جدی می گیرند که حتی دراسیر شک می گردند و احتماالت عقلی و غیرعُ

نیز شک می کنند! چنین شکاکیتی هر چند بیشتر به  علیه السالمو امام علی صلی اهلل علیه و آلهمحمّد

به صورت بسیار معدود در جوانانی که اسیر  با این حال، کاریکاتوری از شکاکیت شباهت دارد، ولی

شک شده اند، مواردی از آنها را دیده ایم. این احتمال نیز شاید به لحاظ عقلی و منطقی به صورت 

کامل منتفی نباشد که کل تاریخ دروغ باشد، و مورخین و راویان در یک دسیسۀ گسترده و 

گذشته، به ما قالب کنند که وجود ندارد. سراسری سعی کرده باشند که چیزی را به عنوان تاریخ 

اینجا نیز عُقال چنین احتمالی را جدی نمی گیرند، زیرا در عالم واقع ممکن نیست که این همه 

اسناد تاریخی و این همه روایت به دروغ ساخته شوند. چنین احتمالی فقط در عالم خیال و در یک 

 اور کرد که مورخینی از اقصی نقاط جهانِفضای ذهنی معنی دارد. به راستی چگونه می توان ب

نیز نشدند، با هم در تحریف تاریخ متحد  ری از آنها، حتی موفق به دیدن یکدیگراسالم که بسیا

 شوند و از آن باالتر، مردمان نیز این تحریفات و دروغها را باور نمایند.

 

 همصدایی مردم در باطل!

اینجا مسئله ای حائز اهمیت است که هر چند در اصل بحث این فصل اهمیت ویژه ندارد، ولی به   

مثالها مربوط می گردد. ما اینجا گفتیم که ممکن نیست که تعداد زیادی از مردم در ساختن یک 

دروغ تبانی کنند، ولی شکاکان بدون شک اعتراض خواهند کرد که در طول تاریخ، بسیاری از 

 در بیان دروغهای بسیاری همصدا شده اند و مثالً روزی همه می گفتند که زمین صاف است. مردم

این مثال، مثالی نامربوط است و بیان آن به عنوان مثال نقض، نشانگر عدم درک مسئله است. ما   

یم نمی گوییم اگر باورمندان به یک ادعا زیاد باشند، ممکن نیست آن ادعا دروغ باشد، بلکه می گوی



تبانی تعداد زیادی از افراد بر یک دروغ در عالم واقع رخ نمی دهد. بله ممکن است که اکثریت 

مردم دنیا، به دلیل جهل بر شکل زمین، ادعا کنند که زمین صاف است. این تبانی بر دروغ نیست، 

که از شکل  بلکه این اشتباه ناشی از جهل است. آیا شکاکان می توانند امروزه، گروهی از انسانهایی

 کرۀ زمین آگاه هستند را با هم بر سر این ادعای باطل که زمین صاف است، متحد کنند؟

 340مردمان قدیم نامشخص بوده است، هر چند  اکثر پس مسئلۀ شکل ظاهری زمین، که برای  

نوشت که زمین جسمی کروی است « دربارۀ افالک»سال قبل از میالد ارسطو در کتاب خود به نام 

بانی ن باوری را نه از سر تاز این مسئله غافل بوده اند و چناولی مردم قدیم  5نه یک سطح صافو 

 .بر دروغ، بلکه از سر جهل داشتند

بحث از تواتر و اسناد تاریخی، بحث از چیزی است که شاهدان یک واقعه، آنرا از نسلی به نسل   

شد و سندهایی که از یک عصر خاص باقی دیگر و با تعداد چشمگیری که امکان تبانی در دروغ نبا

. اینجا مسئله با صاف نبودنِ زمین که اکثریت مردم از آن غافل بودند ، منتقل کرده اندمانده اند

فرق دارد، زیرا اینجا شاهدان عینی وقایع آن وقایع را دیده اند و نه اینکه فقط یک تصور از واقعه 

ین از دید مردم قدیم باشد. این شاهدان عینی یا آنچه در ذهن داشته باشند تا مانند صاف بودن زم

دیده اند را در همان زمان یادداشت کرده اند یا از طریق واسطه هایی بسیار این اخبار به دست 

مورخین رسیده است و اینگونه اخبار متواتر و یقینی، و اسناد تاریخی در تاریخ یافت می شوند و 

 یقین مردم قدیم بر صاف بودنِ بر اساسر حالی که عاقل هیچ عاقلی در آنها شک نمی کند، د

زمین، آنرا باور نمی کرد، زیرا می دید که آن مردم نه خود از فضایی خارج از زمین به آن نگریسته 

 اند و نه دلیلی بر صاف بودن آن دارند.
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 شک شکاکان در زندگی واقعی :چهارمفصل 

 

شکاکان، این است که این روش در زندگی حقیقی روش شکاکیت یکی از حقایق عجیب در   

نیز در زندگی حقیقی چنین  دینی توسط انسانهای سالم اتخاذ نمی گردد و حتی خود شکاکان

مبنایی از شک را قبول نمی کنند و اگر چنین شکاکیتی را به خرج بدهند، به روانپزشک ارجاع 

 داده خواهند شد.

. این داستان، 6شی از داستانی از مجلۀ طنز گل آقا شروع کنماجازه دهید این فصل را با بیان بخ  

از زبان مردی نقل می شد که در زندگی از برخوردهای غیرمنطقی اطرفیانش به ستوه آمده است و 

 30قرص نوشته ام که در مدت  15برای شما "دکتر گفت: »حال به پزشک مراجعه کرده است: 

روز بعد که قرصها تمام شد، دوباره  30و می خورید.  شب، هر شب یکی از آنها را نصف می کنید

آقای دکتر! آخه در شب شانزدهم که دیگر قرص کاملی وجود ندارد که "گفتم:  "شما را می بینیم

اگر در جامعه چنین گفتگویی صورت بگیرد ما سخن دکتر را غلط « "من آنرا نصف کنم و بخورم.

این فرد بیمار را نیز  اعتراضو چیست و از طرف دیگر، نمی دانیم، زیرا همه می فهمیم که منظور ا

 بیمورد می دانیم، زیرا قرار نیست که با دقت ریاضی به حیاتمان ادامه بدهیم.

بدانیم اگر قرار باشد که با آن موشکافی که  باید بدانیم این لطیفه مقدمه ای است بر اینکه  

 اطرافمان بنگریم چه رخ خواهد داد.بخواهیم به دنیای شکاکان به دین می نگرند، 
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 سخن بی قید و شرط: 1مثال 

سورۀ زلزال پیرامون قیامت آمده  8و  7یکی از شکاکان به قرآن ایراد گرفته است که در آیه های   

است که هر کس به اندازۀ ذره ای نیکی یا بدی کرده باشد، آنرا خواهد دید. اینجا این فرد با بیان 

ادعا می کند که این مسئله با  «است نیامده شرطی و قید فوق آیات در که کنید توجه»اینکه 

شده است که کسی که عمل صالحی انجام داده است، اگر مؤمن  گفته سورۀ غافر 40اینکه در آیۀ 

می شود، تناقض دارد! البته اینجا حتی با دقت ریاضی و منطقی هم شبهه وارد  بهشتباشد وارد 

سورۀ زلزال بدان اشاره شده است و  8در آیۀ است که « بدی»هم مصداقی از  «کفر»نیست، زیرا 

اینکه بدی کفر آنقدر بزرگ باشد که مانع از ورود صاحب خود به بهشت گردد، چنانکه مفهوم آیۀ 

سورۀ زلزال ناسازگار  8و  7سورۀ غافر نیز چنین است، بدون هیچ قید و شرطی با آیه های  40

سورۀ زلزال فاعل آن، نتیجه اش را در قیامت  8ت آن بدی که طبق آیۀ نیست، زیرا ممکن اس

فاعل آن، نتیجه اش را در قیامت  7خواهد دید، آنقدر بزرگ باشد که هیچ عمل نیکی که طبق آیۀ 

خواهد دید، نتواند باعث رفتن او به بهشت گردد. آیا حتی با با دقت منطقی و ریاضی، نمی توانیم 

نیست؟ آیا غیرمنطقی است که ک انسان برای هر عمل بدی جبران کننده بگوییم که اعمال نی

بگوییم ممکن است برخی بدیها، مثل کفر، اثرشان این باشد که اعمال نیک را نابود و بی اثر کنند؟ 

 و آیا به راستی ما در زندگی روزمرۀ خود چنین نگرشی نداریم؟

فرض کنید یک نفر قاتلی زنجیره ای و متجاوز بعنف است، ولی در عوض تا به حال کفالت دهها   

یتیم را به عهده داشته است، به آسایشگاههای سالمندان و معلولین کمکهایی کرده است، البته در 

 رانندگی هم بسیار منضبط است و... آیا این نیکیها و حتی دهها نیکی دیگر، باعث می شوند که

و متجاوز بعنف است؟ خیر، هر عاقلی می گوید زشتی  ای فراموش کنیم که این فرد قاتلی زنجیره

 قتل زنجیره ای و تجاوز آنقدر زیاد است که هر نیکی دیگری را بی اثر می کند.

اعالمیۀ حقوق بشر می خوانیم:  3حال بیایید در زندگی روزمره به این شبهه نگاه کنیم. در مادۀ   

خب می بینید که هیچ قید و « .است فردی امنیت و آزادی زندگی، به محق و سزاوار فردی هر»

شرطی برای سزاوار آزادی بودن افراد، ذکر نشده است. آیا هیچ عاقلی در دنیا، نبودن هیچ قید و 



شرطی در این ماده را دلیل بر ناسازگاری وجود زندان با اعالمیۀ حقوق بشر می داند؟ آیا خود 

که چنین ایرادی به قرآن می گیرند، خودشان وقتی با قوانین جزایی کشورها روبرو می شکاکانی 

با اعالمیۀ حقوق بشر  ادعا می کنند که این قوانینشوند که همگی شامل مجازات زندان هستند، 

اعالمیۀ حقوق بشر  3مادۀ « بی قید و شرط بودنِ»در تناقض هستند؟ خیر، این شکاکان اینجا از 

 مردمان در عقلشان شک خواهند کرد. اشتی نمی کنند و اگر چنین برداشتی بنمایند،چنین برد

 

 عبارات عام: 2مثال 

سورۀ طه، می فرماید:  124برای مثال قرآن کریم در آیۀ  قرآن است. در سخنان عامِ ،مورد دیگر  

اینجا نیز شکاکان، زبان به « هر کس از یاد من رویگردان شود، معیشتش تنگ می گردد...»

دارند؟ و  سختی و تنگ زندگی غافلند، خدا یاد از که افرادی همه اعتراض می گشایند که آیا

فقیر نداریم؟ البته بخش دوم این اعتراض در مورد اینکه گروهی  اعتراض می کنند که مگر مؤمنِ

از مؤمنین نیز فقیر هستند، اعتراضی بیمورد است، زیرا این آیه نفرمود است که اگر مؤمن شوید 

معیشتتان گشاده خواهد شد و معیشت تنگ خاص کفّار است. اما در مورد اعتراض اول که بسیاری 

و معیشتی گشاده دارند، دو نکته حائز اهمیت است: نخست اینکه حتی  از کافران نیز ثروتمند بوده

با دقت ریاضی و منطقی و احتماالت عقلی نیز این شک در مطلب این آیه بیمورد است، زیرا 

 در افراد ه است، می تواند بدین معنا باشد که اینبدان اشاره شدمعیشت ضنک که در این آیه 

 ینهاا لذت و معیشت لذا هستند رویگردان که هم خدا کرذ واز هستند محصور دنیا چوبرچا

 نمی سیر باز کنند می جمع مال افراد این قدر هر و ندارد ای توسعه و ستدنیا همین به محدود

 راه در آورد می فشار اینها بر که هست ثروت و مال غصه و غم و هستند بیشتر ثروت دنبال و شوند

 که ترسی و اضطراب و مال کسب راه در نفس تنگی واقع در و آنها کتاب و حساب و مال کسب

این  7.است گرفته آنها از را وثروت مال این لذت شود می وارد اینها بر( مال رفتن دست از بخاطر)

افراد شکاک اینجا باید با همین احتمال عقلی که علیه نگرششان وجود دارد، استدالل خود را باطل 
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 اینکه با  ،«خص قد و إال عام من ما: »که اند گفته علما ۀبدانند. نکتۀ دوم این است که هم شده

ی که ذکر شود در یعنی به زبان ساده هر عبارت عمومی و عام 8خورده تخصیص عمومات اکثر

یرد یعنی در مواردی صدق نخواهد کرد. البته دقت کنید که این اصل خودش را نیز در بر می گ

نیز هیچ تخصیص و عدم صدقی وجود نخواهد داشت؛ به عنوان مثال  برخی عبارات عاممورد 

خدا »تخصیص پیدا نمی کند، ولی این عبارت که « خدا به هیچکس نیاز ندارد،»عبارت عامی مثل 

تخصیص پیدا می کند، و شرک در صورت عدم توبه و پذیرش توحید، « گناهان را می بخشد

مسلمین  نیز آنرا قبول دارند و اختصاصی بهصلی است که منطقیون بخشیده نخواهد شد. این ا

فرموده است: هر  علیه السالمندارد. به عنوان مثال در انجیل مسیحیان می خوانیم که حضرت عیسی

انی که پیش و سو این آیه در مورد بسیاری از ک 9کس شمشیر بکشد، با شمشیر نیز کشته شود

مشیر کشیدند ولی با شمشیر کشته نشدند، تخصیص پیدا می ، شعلیه السالمپس از حضرت عیسی

ادعای اشتباه بودنِ آنها را  مانند شکاکان قال موارد تخصیص این آیات را درک می کنند وکند. عُ

 مطرح نمی نمایند.

اما باز سعی کنیم که چنین شکاکیت و سختگیری را در زندگی عادی بجوییم. آیا در زندگی   

نوشیدن شیر برای بدن انسان »واقعی چنین موردی خواهیم یافت؟ فرض کنید که پزشکی بگوید: 

و برای این سخنش هیچ قید و شرط و اما و اگری هم قرار ندهد. اینجا ما می دانیم « مفید است.

اری از انسانها به شیر حساسیت دارند و نوشیدن شیر برایشان مضر است. همچنین در که بسی

وب نباشد و صورت عدم حساسیت نیز، نوشیدن شیری برای بدن مفید است که فاسد و دارای میکر

اما آیا  10مصرف شیر آلوده و غیرپاستوریزه خود می تواند باعث بیماریهایی همچون تب مالت گردد.

یچ عاقلی بابت بی توجهی به این نکات و این مثالهای نقض، به این پزشک ایرادی می به راستی، ه

گیرد؟ بله، جملۀ عامی که او ذکر کرد، در مورد افرادی که به شیر حساسیت دارند و برای شیرهای 

آلوده تخصیص پیدا می کند، ولی عُقال این پزشک را به نقص دانش محکوم نمی کنند، او تنها 
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هی را ذکر نکرده است، همۀ ما از آن مطلع هستیم. همین شکاکان که در امور دینی، به اموری بدی

جمالت عام ایراد می گیرند و موارد تخصیص را مصداق مثال نقض می انگارند، آیا در این موارد 

 اعتراضی می کنند؟

 

 احتمال این که باشد ولی نیابیم!: 3مثال 

مورد دیگری که جالب است این است که شکاکان در مورد معجزه تشکیک می کنند که شاید در   

ن مطلع نشده باشیم و یا شاید بعدها گذشته انسانی عادی توانسته باشد مثل آن را بیاورد و ما از آ

مثل آن بیاید. احتمال ذکر شده در این شک، حتی یک احتمال عقلی نیز محسوب نمی شود، زیرا 

به لحاظ عقلی، بحث معجزه وقتی پیش می آید که ما وجود خدا و اینکه حجتهای الهی به سوی 

ما می آیند را پذیرفته باشیم؛ و لذا وقتی معجزه وجه تمایز مدعی حقیقی نبوت)و احتماالً امامت( 

 باشد، در همان زمانِ گواز مدعیان دروغین است، الزمۀ هدایتگری خداست که اگر مدعی دروغ

، دروغ بودنِ ادعای معجزه داشتنِ او افشا شود و ما نیز از آن مطلع شویم، تا گودروغ مدعیِ اتحی

گمراه نگردیم و البته این رسوایی نباید در آینده رخ بدهد، زیرا انسانهای زیادی تا زمان این 

رسوایی گمراه خواهند شد. لذا این شبهه، حتی یک احتمال عقلی هم محسوب نمی شود و با 

قدماتی که پیش از ورود به بحث معجزه اثبات کرده ایم، ناسازگار است؛ شکاکان اگر در وجود م

خدا یا هدایتگری او شکی دارند یا گمان می کنند که نیازی نیست که مدعی حقیقی از مدعی 

دروغین متمایز باشد، باید در همان موردی که شک دارند بحث کنند، وقتی این مقدمات ثابت 

فوق در مورد معجزات، ادعای وقوع یک محال عقلی است، و مسلماً عُقال نیز چنین شد، شبهۀ 

 استداللی را نمی پذیرند.

اما باز بیایید در زندگی حقیقی بنگریم که آیا این احتمال غیرعقلی شکاکان در هیچ جا کاربرد   

زاره های علوم روش بررسی امکان مثل آوری معجزه، شباهت بسیار زیادی به روش بررسی گ دارد؟

فرض کنید که گفته شود که مصرف مقدار خاصی سیانور باعث مرگ فوری انسان  .تجربی دارد



ما که سیانور را بر روی تک تک انسانها »شد. حال آیا این شکاکان حاضر هستند بگویند:  خواهد

که از تمام  امتحان نکرده ایم که مطمئن باشیم که هر انسانی آنرا مصرف کند می میرد. بعالوه ما

موارد مصرف میزانی از سیانور که مرگبار محسوب می شود، خبر نداریم؛ شاید در گذشته 

انسانهایی از آن خورده باشند و هیچ مشکلی برایشان پیش نیامده باشد، ولی ما از این مسئله مطلع 

قدر سیانور نشده باشیم. همچنین شاید در آینده بتوانیم انسانهایی عادی را پیدا کنیم که هر چ

؟ آیا شکاکانی که شبهۀ فوق را در مورد معجزات «بخورند، مشکلی برای سالمتشان ایجاد نشود

مرگبار بودنِ سیانور مطرح می کنند؟ آیا حاضرند  مطرح می کنند، چنین تشکیکاتی را نیز در موردِ

 خودشان با چنین استداللی سیانور بخورند؟

به طور مشابه، در مورد داروهای شفابخش نیز می توان همین مسئله را مطرح کرد. فرض کنید   

که یکی از این شکاکها، به بیماری خاصی دچار بشود که دارویی خاص باعث درمان اوست. آیا او 

شاید در گذشته بیماران مشابهی از این دارو استفاده کرده باشند، ولی »حاضر است بگوید: 

یشان تشدید شده باشد. حتی شاید در آینده ثابت شود که این دارو برای این بیماری مضر بیمار

؟ اتفاقاً اینکه یک دارو که برای یک بیماری تجویز می شود، پس از مدتی مضر شناخته شود، «است

بارها در طول تاریخ علم پزشکی رخ داده است، ولی آیا شکاکان حاضر هستند با توجه به این 

که شاید داروی مربوط به بیماری خودشان نیز چنین سرنوشتی پیدا کند، از مصرف دارو  احتمال

خودداری کنند؟ مطمئنا هیچ انسان عاقلی با چنین احتمالی، از مصرف دارو خودداری نمی کند. 

مثل سحر و جادو، توسط بشر مثل آوری شده  عجیبپس چگونه است که وقتی برخی اعمال 

و بر اساس  دناست، گمان می کنند که ممکن است که معجزات انبیاء نیز چنین سرنوشتی پیدا کن

البته فراموش نکنیم که در مورد معجزات، این ؟ چنین احتمالی از پذیرش آنها سر باز می زنند

نیست و قصد دارد  به راستی پیامبر الهیی نبوت، مسئله که الزمۀ هدایتگری خداست که اگر مدع

که عملی خارق العاده را به نام معجزه به مردم قالب کند، به شکلی رسوا شود تا مردم گمراه 

اساساً احتمال اینکه معجزه در گذشته مثلی داشته یا کسی می توانسته  باعث می شود کهنشوند، 

 که در آینده مثل معجزه بیاید، منتفی است.بیاورد که ما از آن خبردار نشده ایم و این احتمال 



 

 امکان بررسی تمام انسانها: 4مثال 

 سرتاسر در جستجو با بتوانم اگر حتی من»شکاکان به طور مشابه در مورد معجزات می گویند:   

 عمل فالن مثل تواند می کسی آیا" که مورد این در جهان مردم همۀ از جو و پرس و زمین کرۀ

 استقراء یک یعنی) شوم مواجه جهان مردم همۀ منفی پاسخِ با "نه یا دهد انجام را انگیز شگفت

 است، بالمعارض واقعاً نبوت مدعی فعلِ که کنم نیقی توانم نمی بازهم( است ناممکن البته که تام

 کودکان است ممکن مدت این در و کشد می طول سال پنجاه حداقل تام استقراء این زیرا

 کامل مردانی به تبدیل سال پنجاه از پس اکنون و اند نگرفته قرار جو و  پرس مورد که خردسالی

 شدنی تمام گاه هیچ استقراء این کنیم دقت خوب اگر. باشند فعل آن انجام به قادر اند، شده

 داده منفی پاسخ من سئوال به امروز که جوانی فرد زیرا رسد، نمی نتیجه به بنابراین و نیست

 و شود آن انجام به قادر و برده پی کار آن راز به طریقی هر به دیگر سال چند است ممکن است،

 پاسخی یافتن برای راهی هیچ بنابراین. دارد وجود ها زمان همۀ در و موارد همۀ در احتمال این

 بتواند که شود می پیدا هم دیگر کسی جهان سراسر در آیا" که سئوال این برای یقینی و قطعی

. ندارد وجود "نه یا دهد انجام _ است آورده معجزه عنوان به نبوت مدعی که _ را خاص  فعل آن

 انگیز شگفت ما نظر در که هم هرچقدر _ را خاص فعلی یقین و قطع با توان نمی هیچگاه پس

 «دانست معجزه مصداق _ باشد

نیستند، بلکه عقلی نیز نیستند، زیرا الزمۀ هدایتگری خداست  ییاین تشکیکات نیز، نه تنها عُقال  

که اگر مدعی دروغین پیامبری، عملی آورد و نام معجزه بر آن نهاد، به شکلی او را رسوا کند، تا 

مردم گمراه نشوند. در واقع برای خدا زشت و قبیح است که عملی با شرایط معجزه را به مدعی 

و اگر معجزه نباشد، برای عموم مردم، پیامبر  ه شناخت پیامبران استدروغین بدهد، زیرا معجزه را

در نتیجه ممکن نیست یک انسان عادی بتواند مثل معجزه  .از مردم عادی شناخته نمی شود

بیاورد، و خدا اجازه بدهد که ما از این مسئله غافل بمانیم و شانسی برای آگاه شدن از آن نداشته 

 باشیم.



نجا نیز مبنای شکاکانه ای را قرار می دهند که در زندگی حقیقی، هیچ عاقلی به اما شکاکان، ای  

آن اعتنا نمی کند. روش بررسی توانایی انسانهای عادی در آوردنِ چیزی مثل عمل خارق العادۀ 

مدعی نبوت، مثل روش بررسی گزاره های علوم تجربی است. حال فرض کنید که متد فوق را بر 

مادۀ خاص برای  یک م تجربی پیاده کنیم! فرض کنید می خواهیم ببینیم کهروی گزاره های علو

 در جستجو با بتوانم اگر حتی من»بدن انسان مفید هست یا خیر. بنا به متد فوق، باید بگوییم: 

اثری مشترک  با امتحان کنم و جهان مردم همۀ اثر این ماده را بر جو و پرس و زمین  کرۀ سرتاسر

 توانم نمی بازهم( است ناممکن البته که تام استقراء یک یعنی) شوم مواجه جهان مردم همۀ بر

 می طول سال پنجاه حداقل تام استقراء این زیرا ،اثر این ماده بر روی انسان چیست که کنم یقین

 و اند نگرفته قرار بررسی مورد که در مورد جنینهای آن زمان است ممکن مدت این در و کشد

. این ماده اثر متفاوتی داشته باشد اند، شده کامل مردانی زنان و به تبدیل سال پنجاه از پس اکنون

 زیرا رسد، نمی نتیجه به بنابراین و نیست شدنی تمام گاه هیچ استقراء این کنیم دقت خوب اگر

آزمایش بر دیگر سال چند است ممکن است، داده ینتیجه ا بر او من آزمایش امروز که جوانی فرد

نتیجه ای دیگر بدهد]زیرا واکنش بدن به یک مادۀ خاص، در زمانهای مختلف متفاوت است، او 

مثالً ممکن است فردی تا به حال چندین بار پنی سیلین مصرف کرده باشد ولی ناگهان بدنش 

نسبت به پنی سیلین حساسیت نشان بدهد، و یا برعکس ممکن است پیش از این بدنش 

 و موارد همۀ در احتمال این و ی ناگهان این حساسیت قطع گردد[،حساسیت نشان داده باشد ول

 این برای یقینی و قطعی پاسخی یافتن برای راهی هیچ بنابراین. دارد وجود ها زمان همۀ در

 «.ندارد وجود "اثر این ماده بر بدن انسان چیست،" که سئوال

را تخته کنیم! ولی خب هیچ  علم داروسازی باید درِ با شکاکیتی مشابه، ،همانطور که می بینید  

در مورد اثر  "احتمالهای عقلی"هر چند این  شکاکیت گسترده ای را بر نمی تابد.عاقلی چنین 

دانشمندان علوم  مواد مختلف بر بدن انسان، واقعاً وجود دارند، ولی این احتماالت، عُقالیی نیستند.

 را مطرح فرد شکاکی را که چنین تشکیکاتی تیجه،در ن طبیعی، این شکها را جدی نمی گیرند، و

حال این احتماالت که در عرصۀ پزشکی و علوم تجربی، مورد اعتنای  کند، علم ستیز می خوانند.



هیچ دانشمندی قرار نمی گیرند، چگونه در مباحث دینی، که چنانکه دیدیم برعکس علوم تجربی، 

مورد اعتنای شکاکان قرار ، می باشدمحال  به کل این احتماالت حتی عقلی هم نیستند و وقوعشان

 می گیرند؟

 

 شک در صداقت: 5مثال 

، در بحث دیگری که وقتی صدق پیامبر به وسیلۀ مجموعۀ شواهد و قرائن بسیار انهمین شکاک  

 نبوت مدعی است ممکن»د: ناثبات گردد، نبوت او ثابت می گردد، اینگونه ایجاد تشکیک می کن

این شبهه البته شبهه ای بی اساس است، زیرا « .باشد شده توهم دچار ولی ندارد گفتن دروغ قصد

پیامبری را ثابت می کند،  مدعیِ صدقِ ،یکی از شواهد و قرائنی که در کنار سایر شواهد و قرائن

محتوای رسالت اوست. تعالیم و بیاناتِ مدعی نبوت، به خوبی شرایط بررسی این احتمال را که او 

شده باشد، ایجاد می کند. لذا هر چند در فضای ذهنی شاید محتمل باشد که یک  دچار توهم

توهم حاوی مطالبی منطقی و بدیع و دلنشین باشد، ولی در عالم واقع چنین امری رخ نمی دهد، و 

 این یک احتمال عُقالیی نیست، و عُقال نیز بدان اعتنا نمی کنند.لذا 

شکهایی می کنیم؟ فرض کنید دوستی که شما به صداقتش  اما آیا در زندگی روزانه، ما چنین  

اعتماد کامل دارید، به شما بگوید که دوستی قدیمی از دوستان شما که شما امکان تماس با او را 

نیز ندارید، امروز بعد از مدتها به سراغتان آمده و شما را نیافته و به دلیل عجله ای که برای رفتن 

ادقتان، برایتان پیامی قرار داده است. آیا شما حرف او را باور نمی داشته است، نزد این دوست ص

ممکن است قصدش دروغ گفتن نباشد، ولی دچار »کنید و پیامش را نمی پذیرید؟ آیا می گویید: 

؟ خیر، هر انسان عاقلی در این شرایط ادعای دوست راستگوی خود را باور می «توهم شده باشد

ه، در زندگی روزمره هیچ جایگاهی ندارند، و اگر کسی در این شرایط این استداللهای شکاکان کند.

 شک کند، رفتارش غیرمعقول محسوب می گردد.

 



 

 احتمال تغییر در روال صداقت: 6مثال 

شکاکان در مورد همین شواهد و قرائنی که صدق ادعای نبوت را ثابت می کنند، به طور مشابه،   

 فریب را مردم و نگفته دروغ تاکنون زید" گزارۀ از توان نمی منطقی و عقلی لحاظ به»می گویند: 

 چنین نیز اکنون" که گرفت نتیجه "است نبوده نفسانی هواهای و دنیوی زخارف بدنبال و نداده

 راستگو شخصی است ممکن مختلفی عوامل و ها انگیزه. "بود خواهد چنین نیز عمر آخر تا و است

نخستین نکته در مورد این شبهه، این  «بیندازد مردم فریب و گفتن دروغ فکر به را درستکار و

مدعی  که است که این شبهه یک سوءبرداشت از استدالل را در بر دارد. ما نمی گوییم از آنجا

پیامبری تا به حال دروغ نگفته است، پس به راستی پیامبر است، تا بعد چنین شبهه ای مطرح 

این شواهد و قرائن در کنار یکدیگر، ادعای پیامبر بودنِ  بشود. استدالل این است که از جمع شدنِ

نکتۀ دوم این است که این  مدعی نبوت، راست است، نه اینکه بخواهیم بگوییم او راستگوست!

احتمال چنانکه در متن شبهه نیز ذکر شده است، عقلی و منطقی است و نه عُقالیی. عُقال به خاطر 

 ت در آینده دروغ بگوید، به صداقت گفتار او شک نمی کنند.این احتمال که فرد راستگو ممکن اس

در مثالی که در باال از زندگی حقیقی، ذکر کردیم، شما پیامی را که دوست راستگویتان از دوست   

قدیمیتان به شما می رساند، فقط به این دلیل که ممکن است صداقت او تنها تا پیش از این بوده 

 درستکار و راستگو شخصی است ممکن مختلفی عوامل و ها که انگیزهاین باشد، کنار نمی گذارید.

بیندازد، باعث نمی شود که ما در صداقت افراد راستگو شکهای  مردم فریب و گفتن دروغ فکر به را

بی مورد بنماییم. انسانهای عاقل، فقط وقتی در صداقت کسی که تا پیش از این صادق بوده است، 

باشند، و نه اینکه به صرف احتماالت عقلی،  هبر شک در صداقت او داشتشک می نمایند که دلیلی 

 در صداقت وی شک نمایند.

 

 



 

 ظنی بودن علم تاریخ: 7مثال 

این شکاکان، وقتی صفحات تاریخ ادیان را ورق می زنند نیز شکاکیت عجیبی از خودشان نشان   

 از مدرن دوران شناسی معرفت در ظنی بودن علم تاریخ،»می دهند. یکی از این شکاکان می گوید: 

 توان نمی را ای تاریخی گزاره هیچ که معناست تاریخ بدین بودن ظنی شود)!!( می محسوب بدیهیات

 در ای حادثه وقوع از حاکی گزاره این اگر خصوصاَ کرد، اثبات ناپذیر خدشه و قطعی ای گونه به

 یا قطعه "\تاریخ تاریک دل"\ اصطالح از من منظور. باشد تاریخ تاریک دل در و دور های گذشته

 سیاسی فکری، گروه یک فقط آن به مربوط حوادث کنندگان نقل که است تاریخ از خاص دورانی

 و گروهی و حزبی منافع و ها بغض و حب دخالت که پیداست. هستند خاص مذهبی و دینی یا

 نوع و حوادث به آدمیان نگاه در غیرسیاسی و سیاسی اغراض و ایمانی و فکری های فرض پیش

 های دروغ از اگر. گذارد می فراوان تأثیر( آیندگان) دیگران به آن انتقال و بیان نحوه و آنها گزینش

 فریب اشتباه، اثر در تاریخی حوادث کنندگان نقل که است ممکن باز بگذریم، عامدانه و عالمانه

 مرتکب "\اطمینان مورد و موثق"\ اصطالح به منابع یا افراد بعضی به جا بی اعتماد یا و خوردن

 قوی بسیار حتی و عقالیی کامالً که _ احتماالتی چنین وجود با البته صد و  باشند، شده خطاهایی

 یافت، دست قطعی و محکم معرفتی به تاریخی حوادث مورد در توان نمی وجه هیچ به _ هستند

 «.باشند داده رخ "\تاریخ تاریک دل"\ در حوادث آن اگر خصوصاً

اینجا می بینیم که این فرد شکاک، ادعاهای خودش را از بدیهیات معرف شناسی مدرن می داند   

 ممکن است یک عاقلی هم نه تنها و احتمالهای عقلی خود را نیز احتمالی عقالیی می انگارد، یعنی

)!( بلکه از دید ایشان انسانهای عاقل چنین تاریخ بکند علم پیدا شود که چنین شکهایی در

به دو دلیل تاریخ را ظنی می داند: یکی اینکه حب و  ،!! مطالب فوقکهایی در مورد تاریخ دارندش

بغض افراد در ثبت تاریخ اثر دارد، و دوم اینکه احتمال دارد نقل کنندگان به دلیلی دچار اشتباه 



د، وارد که اموری که باعث تقویتشان نشو 11بشوند!! این دو نقد، البته بر برخی گزارشهای مُرسل

، بلکه حتی گاهی از دروغگو بودن برخی راویان یا ضعفی که در انتقال مطالبی که دیده یا است

شنیده اند، مطلع هستیم و تأثیر این امور را بر گزارشی که نقل کرده اند، بسیار جدی می گیریم، 

قالست و ولی اینکه ما چنین شکاکیتی را به کلیت تاریخ نسبت بدهیم، البته برخالف طریق عُ

شکاک نقل کرده است، چنین احتمالی در مورد هر گزارش تاریخی، نه  فرد برعکس آنچه این

 تر را داریم، که چنانکه پیش از اینقالیی است و نه قوی. در مقابل ما گزارشهای تاریخی متواعُ

وغ و یا اشتباه گفتیم آنقدر شاهدانی که آن را دیده اند، زیاد هستند که امکان تبانی تمام آنها بر در

شکاک می گوید،  فرد برعکس آنچه این در مورد گزارشهای متواتر،کردن همگی آنها، وجود ندارد. 

احتمال به اشتباه افتادنشان، از سوی عُقال محتمل گرفته  نه و بغض نقل کنندگان و حبّ تأثیر نه

نمی شود، چرا که اگر بالفرض مسئله ای دویست شاهد دارد، هیچ عاقلی باور نمی کند که دویست 

نفر همه حاضر شده باشند یک دروغ مشترک را بگویند، در فضای ذهنی چنین احتمالی وجود 

دویست نفر را، هر چند با هم همفکر و همجهت باشند و  دارد ولی در دنیای واقعی شما نمی توانید

این دروغ به نفع اغراضشان باشد، با هم برای بیان چنین دروغی، متحد کنید و البته احتمال 

دیگری که این شکاک نقل می کند که احتمال دارد آنها به خطا بیفتند، برای یک خبر متواتر، نه 

که احتمال فوق العاده ضعیف و چیزی شبیه به لطیفه است، تنها احتمالی عُقالیی و قوی نیست، بل

زیرا هیچ عاقلی احتمال نمی دهد که دویست انسانی که شاهد یک ماجرا بوده اند، همگی یک 

البته گذشته از گزارشهای متواتر، بسیاری از گزارشهای  اشتباه مشترک را مرتکب شده باشند.

ا توجه به شواهد و قرائن بسیاری که بر وجود آنها داللت ب نیز، علیرغم متواتر نبودن، تاریخی دیگر

می کند، ثابت می شوند. پس بخشهایی از تاریخی نیز یقینی هستند و این ادعا که کلّ گزارشهای 

 تاریخی ظنی هستند، باطل است.

ی نسبت می دهد شکاک به شرایط که فرد ،"دل تاریک تاریخ"که این بحث  البته فراموش نکنیم  

، و حب و بغض آنها در گزارش تأثیر بگذارد ام گزارشها از یک طرف احد ذکر شده باشندکه تم
                                                           

گزارش ُمرسل، به زبان ساده، گزارشی است که مورخ در حالی آن را نقل می کند که نه خودش شاهد آن بوده   11
 است و نه مشخص می کند که از چه طریقی به آن دست یافته است.



تاریخ صدر اسالم که تمام منابع آنرا مسلمانها نوشته اند،  گزارشهای بهانه ای بیش نیست، و برای

نیز گزارشهایی معاصر و مشابه با گزارشهای  ی نامسلمانطراحی شده است، و اگر سایر گروهها

ن مسلمان ارائه می کردند، بهانه های دیگری در آستین این شکاکان بود: شاید آن مورخین مورخی

 با نامسلمانی که مطالب را شبیه به مسلمانها نقل کرده اند، اغراض و اهداف خاصی داشته اند که

 مورد نظر آنها را لبااین بیان مشابه حاصل می شده است؛ شاید از مسلمانها پول گرفته اند تا مط

بنویسند؛ شاید هدفشان نقل عقاید مسلمانها بوده است و... پس راه بهانه جوئی برای بهانه گیران 

احتمالهایی که هیچ عاقلی بدون شواهد و قرائن کافی به آنها توجه نمی کند، پایانی ندارد، و این 

 خی و نپذیرفتن حقایق تاریخ.در واقع بهانه هایی هستند برای سکون این شکاکان در شکهای تاری

اما بیایید به زندگی واقعی بنگریم و ببینیم که آیا چنین فردی حاضر است با این متدولوژی   

اکانه، به زندگی خود ادامه بدهد؟ خب بیایید بنگریم و ببینیم که آیا این فرد شکاک می تواند شک

به حال این مرد را پدر خودش  ثابت کند که پدرش کیست؟ او باید از خودش بپرسد که چرا تا

برای زمانی که نطفۀ او بسته شده است، وجود ندارد؟ آیا او  "این دل تاریک"دانسته است؟ آیا 

را می شناسد، نطفۀ او را بسته است؟ تنها شاهدی که  دودارد که این مردی که به نام پدر خیقین 

که شخصیت بیطرفی نیست، زیرا میل در این زمان می تواند به این امر شهادت بدهد، مادر اوست 

منافعی دارد، و بعید است دارد که خود را زنی وفادار به شوهر، نشان بدهد و لذا برای دروغ گفتن، 

که اگر از همبستری با مرد دیگری، او را زاییده باشد، لب به اعتراف بگشاید. البته امروزه 

د: اول اینکه با لحاظ کردن همان آزمایشهای ژنتیک وجود دارند، ولی دو مسئله وجود دار

احتمالهای عقلی، ممکن است یک سری دستهای پنهان، مثالً دستهای پدر اصلی که می خواهد 

مسئله لو نرود، در هر آزمایشگاه و هر آزمایشی اِعمال نفوذ کند و باعث ارائۀ نتیجۀ غیرواقعی گردد 

موده باشد و چیزی برای آزمایش و دوم اینکه فرض کنیم که پدر این شکاک سالها پیش فوت ن

ژنتیک در دسترس نباشد؛ آنگاه آیا این شخص، در مورد اینکه پدرش کیست، تا آخر عمر با شک و 

سوءظن زندگی خواهد کرد؟ اساساً گیریم پدرش زنده باشد و این شخص در آزمایش ژنتیک هیچ 

فت که بیا تا با هم آزمایش احتمال خطایی قائل نباشد، آیا به راستی گریبان پدرش را خواهد گر



نی در همه جای دنیا، وقتی بدون اینکه شواهد و قرائتو بر من ثابت شود؟  ژنتیک بدهیم و پدریِ

کسی چنین شکی بکند، از پدرش نمی خواهند که با او  اگر داشته باشد، وجود برای به شک افتادن

پس مشخص  آزمایش ژنتیک بدهد، بلکه او را به روانپزشک ارجاع، و تحت درمان قرار می دهند.

 است که این شکاکیت نیز منطقی نیست.

 

 شکهای عقلی و غیرعُقالیی در زندگی غیردینی

شکاکیتِ شکاکان، که بر مبنای احتمالهای عقلی و غیرعُقالیی است، معموالً در حوزۀ دین و   

خود این شکاکان نیز حاضر نیستند، چنین  ،دینداری، مطرح می گردد، ولی در زندگی واقعی

 می پردازیم:شکاکیتی را به کار ببرند. در ادامه به مواردی از شکاکیتِ بر اساس احتمالهای عقلی، 

 

همه با قضایای ریاضی آشنا هستیم. همه بر اساس دروس ریاضی که در مدرسه و دانشگاه  .1

خوانده ایم، می دانیم که یک مثال نقض، می تواند یک قضیه را زیر سؤال ببرد، در واقع وقتی برای 

یک قضیه، مثال نقض پیدا شود، دیگر به آن گزاره قضیه نمی گوییم، زیرا قضیه گزاره ای درست 

 .است

حال اگر بخواهیم مثل شکاکان، به قضایای ریاضی نگاه کنیم، آیا هیچوقت می توانیم به هیچ   

 مثال نقضی پیدا بشود؟ به هر حال قضیه ای اعتماد کنیم؟ آیا ممکن نیست برای هر قضیه ای،

ی دلیل بر نبودن نیست، پس همیشه این احتمال وجود دارد که در آینده مثال نقضی برا ،نیافتن

هر قضیه پیدا بشود، لذا ما نمی توانیم به قضایا اعتماد کنیم! شاید گفته شود که با برهان به این 

 به کمک ی که روزی قضیه فرض می شدند نیز، روزیبسیار قضایا رسیده ایم، ولی گزاره های غلط

و گزارۀ غلط غلط بودنشان آشکار نشده بود، برهان نما را برهان  و ثابت شده بودندبرهان نماهایی 

اینجا یک احتمال وجود  را ثابت کرد. هاغلط بودنِ آن ضیه فرض می کردیم، و یک مثال نقض،را ق



دارد که شاید به راستی، مثال نقض برای هر قضیه ای پیدا بشود، و لذا باید به هر قضیه ای به نگاه 

دۀ پیشین استنتاج می شک و تردید نگاه کنیم، و از این بدتر قضایای ریاضی از قضایای اثبات ش

شوند، و وقتی در قضایای پیشین شک داریم، قضایای پسین قابل استنتاج نیستند، و لذا با این 

 روش اندیشیدنِ شکاکانه، باید درب علوم ریاضی را نیز تخته کنیم.

 اعتنا نمی کنند. در آینده قال به چنین شکها و احتمال یافتن مثال نقضعُ  

 برهان، دقیق و درست تعریف در که است آن تشکیکات و اشکاالت قبیل این اصلی البته مشکل  

 معنای در مغالطه نوعی از ناشی انتقادات قبیل این واقع در اند. شده سهوی یا عمدی اشتباه دچار

 عبارت به است، مطرح دینی معرفت شناسی، اعم از ریاضی و ساحت در که برهانی است؛ برهان

 های گزاره گرفتن قرار کیفیت دقیق تبیین شود، می پرداخته بدان صوری منطق در آنچه روشنتر

 حقیقت در که قیاس ۀماد مورد در که حالی در است؛ منطقی های قیاس شکلی چینش و گوناگون

 برهان صورتی در را برهان یک ما. نمود دیگری تأمل باید است برهان ماهیت اصلی دهندۀ شکل

 بر و باشند( بدیهی به منتج یا)بدیهیات زمره در قیاس در استفاده مورد مقدمات که دانیم می

 که ای نتیجه یقین به قیاس، شکل صحیح یافتن سامان و برهان مقدمات بودن بدیهی فرض

 خدشه معنی به آن در خدشه و است کلمه عام معنای به عقل تأیید مورد امور از شود می حاصل

در چنین شرایطی دیگر احتمال یافتن مثال نقض وجود ندارد، و اگر روزی  12.است مسلمات در

یا در  یایراد دارای برهانی اقامه کرده بودیم که برایش مثال نقضی یافت شده است، آن برهان،

مادۀ برهان بوده است و در صورتِ آن؛ لذا وقتی برهانی اقامه می کنیم که هم در ماده بدیهی، و 

قیاس آن به شکل صحیحی صورت گرفته باشد، احتمال یافتن مثال نقض  هر در صورت برهان

وجود نخواهد داشت. لذا این احتمال، حتی عقلی و منطقی هم نیست، چه رسد به اینکه بخواهد 

 عقالیی باشد.

                                                           
مكتبة لبنان  ،  ، موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب  جیرار جهامى -رفیق العجم  -سمیح دغیم  -فريد جبر  12
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شکاکان، در بسیاری موارد بدون مطلع بودن از نقدی که به چنین شکی وارد  این دست البته  

خودداری می کنند، زیرا شکّ و شبهۀ آنان در حوزۀ دین است، و نه در حوزۀ  است، از چنین شکی

 علم و دانش.

 

 فرض کنید حال در علوم تجربی، یکی از مهمترین راههای کسب علم، تجربه و آزمایش است. .2

می خواهیم ببینیم که در فضای غیرکوانتومی، وقتی یک شیء یک کیلوگرمی را با میزان  که

نیروی مشخصی هُل می دهیم، چه شتابی پیدا می کند. ما برای محاسبۀ شتاب، از آزمایشهای 

بسیار استفاده می کنیم و به فرمول می رسیم، فرمولی که اکثر آزمایشها نتیجه ای نزدیک به آن 

 دارند.

ال اگر بخواهیم به سبک شکاکان بیندیشیم، باید بگوییم: شما با چند آزمایش به این نتیجه ح  

ی صورت رسیده اید؟ با هزار آزمایش؟ شاید اگر با یک میلیون آزمایش بررسی کنید، اکثر آزمایشها

زمایش به چنین نتیجه ای آنتیجه ای خالف این فرمول بدهند. همچنین اگر با یک میلیون  گرفته

آزمایش کنید، اکثر آزمایشها نتیجه ای خالف این فرمول  مرتبه رسیده اید، شاید اگر یک میلیارد

 و... به دست آورید

آزمایش هیچوقت نباید  آنگونه که آنها در امور دینی شک می کنند، در واقع برای ذهن شکاکان،  

یها تقریبی بوده و درصدی از بتواند چیزی را ثابت کند، به خصوص در علوم تجربی، اکثر اندازه گیر

البته نه دانشمندان چنین شکی را قبول می کنند و نه شکاکان در امور خطا را نیز به همراه دارند!! 

ولی عجیب است، این ذهنهای شکگرا، که حتی در دینی چنین شکی را به خود راه می دهند؛ غیر

بهه می کنند، وقتی به علوم براهین به دست آمده از امور بدیهی، در مباحث دینی، شک و ش

، چنین می باشدتجربی که سرشار از تقریبها و خطاهای محاسباتی است و وابسته به آزمایش 

 شکی را به خود راه نمی دهند.

 



در زندگی شخصی، ما با افراد بسیاری ارتباط داریم. معموالً هر چه رابطه عاطفی تر باشد، نیاز  .3

ولی بنا  انتخاب همسر، به تحقیق می پردازد،. هر انسان عاقلی، برای خواهد بودبه دقت بیشتری 

به متدلوژی افراد شکاک در برخورد با شخصیتهای دینی، که می گویند ما نمی توانیم به نظرات 

اطرافیان آنها اعتماد کنیم و حتی ممکن است که اطرافیان نتوانسته باشند خصلتهای بد آنها را 

به تحقیق در مورد همسر دلخواه خود بپردازیم، هیچ راهی برای تحقیق  بشناسند، اگر بخواهیم

نداریم! اطرافیان و دوستان و بستگان آنها، هم بی غرض نیستند و هم ممکن است در شناخت آنها 

دچار اشتباه شده باشند! مسئله به همینجا ختم نمی شود، حتی اگر خود ما هم وی را از نزدیک 

یم به این شناخت اعتماد کنیم، زیرا همیشه ممکن است که ابعاد منفی بشناسیم، باز نمی توان

 شخصیت او از چشم ما دور مانده باشد.

ته شده، به روانپزشک دانسدر زندگی واقعی، افرادی که چنین نگرشی دارند، دچار بیماری شک   

د را افراد ، خوو عقاید دینی ارجاع می شوند، ولی عجیب است که شکاکانِ مشابه در حوزۀ دین

 روشنفکری می دانند، و کسی آنها را به روانپزشک ارجاع نمی دهد!

 

در اطراف ما هزاران میکروب و ویروس کشنده وجود دارند. بسیاری از آنها می توانند در دمای  .4

اتاق، به حیات خود ادامه بدهند، و یا از طریق فرد ناقل به ما منتقل شوند. البته بدن انسان نیز 

دفاعی قدرتمندی دارد، ولی چه بسا که این میکروبها و ویروسها بر سیستم دفاعی بدن  سیستم

غلبه کنند، و آمار باالی تلفات ناشی از بیماریهایی که حاصل رسوخ میکروب و ویروس به بدن 

هستند، نشانگر این حقیقت است. حال فرد شکاک، اگر بخواهد با احتماالت عقلی و غیرعُقالیی، به 

نگاه کند، همواره هر کسی که به او نزدیک می شود، ممکن است ناقل یک بیماری کشنده مسئله 

ی که در اطراف ، قابل انتقال است. همچنین هر شیئباشد، که عامل از طریق تنفس یا لمس کردن

می کند، ممکن است میکروب یا ویروسی  که می خورد و یا هوایی که تنفساوست، هر غذایی 

رعُقالیی توجه می کند، باید از نتقل کنند، پس کسی که به احتماالت عقلی و غیکشنده را به او م



دست زدن به هر چیزی که استریل نشده است، خودداری کند، دستش را زود به زود بشوید و 

 حتی اگر بتواند هوای اطراف خود را نیز ضدعفونی کند!!

سواسی می نامیم، و اگر به راستی به کسانی را که اینگونه از میکروب و ویروس فراری هستند، و  

چنین مرحله ای برسند، آنها را تحت درمان روانی قرار می دهیم. عجیب است، که توجه به 

احتماالت عقلی و غیرعُقالیی، در اینجا امری منفی و یک بیماری روانی است، ولی در زمینۀ 

 باورهای دینی، خیلی از ما دچار آن می شویم.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شکاکیت و انصاف :مفصل پنج

 

در فصلهای پیشین، دیدیم که شکاکیت چگونه می تواند به صورتی غیرمعقول بر باورهای دینی   

ما سایه بیفکند و دیدیم که شکاکیتِ شکاکانِ دینی، اگر در امور غیر دینی مورد استفاده قرار 

 بگیرند، در عقل کسی که چنین شکی می کند، شک می کنند!

 ی خودشان بر علیه دین ایجاد شبههفصل بر آنیم که بررسی کنیم که این شکاکان،  وقت در این  

می کنند، آیا متد شکگرایانۀ خود را حفظ می کنند یا اینکه به راحتی و با حدس و گمان ادعاهایی 

 واهی علیه دین مطرح می نمایند.

شکاکان را بررسی کردیم که شامل شک در امور دینی بودند،  از در دو فصل قبل، شبهاتی از یکی  

 و در این فصل نقدهای همین فرد را بر باورها و براهین دینی می بینیم:

 

 ادعای نرسیدنِ هدایت به اکثر مردم: 1مثال 

 چرا»شکاک می گوید:  فرد این، اثبات لزوم بعثت انبیاءبراهین منطقی  برهان لطف از در ذیل

 اکثریت همیشه و کرده  ها انسان از معدودی  عده حال شامل فقط زمانی هر در را لطف این خداوند

 «اند؟ بوده محروم لطف این از دنیا مردم اتفاق به قریب

 محروم لطف این از دنیا مردم اتفاق به قریب اکثریت همیشه»اینجا این فرد ادعا می کند:   

 همیشه است که الزمۀ لطف خداست که پیامبر و امامالبته بگذریم که ایشان گمان کرده « اند بوده

، برای برقراری  جلوی چشم ما باشند، در حالی که صرف اینکه یک حجت الهی بر روی زمین باشد

لطف خدا کافیست؛ ولی او برای این ادعایش چه سندی دارد؟ این فرد از کجا می داند که نه فقط 



دنیا از نعمت حجتهای الهی محروم بوده اند؟ آیا او اکثریت، بلکه اکثریت قریب به اتفاق مردم 

اسنادی تاریخی دارد که نشانگر چنین حقیقتی است؟)گذشته از اینکه چنین سندی در دست 

 نیست، فرمایشات ایشان در مورد ظنی بودنِ تاریخ را نیز در خاطر داشته باشید.(

ا به دلیل دست نیافتن به مدارکی که می بینیم که این فرد در اینجا، از روی ظنّ و گمان، و تنه  

نشان بدهد که در بین هر قوم و امتی و در هر عصری حجتی الهی حاضر بوده است، هر چند این 

 و تنها به دلیل سکوتِ علمِ حجت فقط یک نفر باشد برای هر امتی حجت الهی محسوب می گردد،

کر است که این ادعا، از مغالطات تاریخ در این زمینه، چنین ادعایی می کند. الزم به ذ« ظنیِ»

 معروف است.« استدالل از سکوت»شناخته شده در علم منطق بوده، و به 

 

 باید ببیند! آنچه همگان: 2مثال 

 ساختگی تواند می راحتی به ساده نکته یک به توجه»در مورد معجزۀ شق القمر، ایشان می گوید: 

 صدها بود، داده رخ واقعاً انگیز شگفت و عظیم حادثه این اگر اینکه آن و کند آفتابی را آن بودن

 از یکی عنوان به و دیدند می را حادثه این نیز عربستان اطراف کشور دهها از دیگر انسان میلیون

 به سینه و کردند می ثبت خود سرزمین تاریخ در طبیعی وقایع انگیزترین حیرت و ترین عجیب

 حالی در ساختند، می ها افسانه و ها داستان آن حاشیه در و دادند می انتقال بعدی های نسل به سینه

 چنین ملتی هیچ ادبیات و فرهنگ در و نشده ثبت ای واقعه چنین کشوری هیچ تاریخ در که

 «.است نیامده داستانی

البته این شبهه از روی دست کشیشهای مسیحی به دست ایشان رسیده است و با پیشرفت علم    

و اثبات گرد بودنِ زمین، ادعای لزوم دیده شدنِ شق القمر در همه جای دنیا، به ادعای لزوم دیده 

 شدنِ آن در دهها کشور اطراف عربستان تقلیل یافته است!



اما این دلیلی که برای ساختگی بودنِ روایتِ متواتر شق القمر، ارائه شده است، خود بر مبنای   

 صدها بود، داده رخ واقعاً انگیز شگفت و عظیم حادثه این اگر»یک ادعای بی دلیل اقامه شده است: 

 از یکی عنوان به و دیدند می را حادثه این نیز عربستان اطراف کشور دهها از دیگر انسان میلیون

این ادعا که « کردند. می ثبت خود سرزمین تاریخ در طبیعی وقایع انگیزترین حیرت و ترین عجیب

اساس بودنش آشکار و  پایه و در ابتدا به نظر منطقی می رسد، با قدری تأمل و تفکر، پوچ و بی

هویدا می گردد. سازندگان این شبهه که به خود زحمت اقامۀ دلیل بر این ادعا را نداده اند، حتی 

در برابر ادعای خودشان مبنا قرار  را به خود زحمت نداده اند که شکاکیت بر مبنای احتمال عُقالیی

ان است، وفادار نیستند: دقت بدهند، بلکه حتی به احتمال عقلی نیز که مبنای تمام شکاکیتش

دارید که در شکاکیت بر اساس احتمال عقلی، عقالً و منطقاً احتمال دارد که حادثه ای در آسمان 

زیرا محال نیست که اگر  رخ بدهد، و حتی یک نفر هم آن را نبیند، ، در صبح یک روز آفتابیجهان

د، زیرا شما معموالً با نگاه کردن به همه به آسمان نگاه کنند نیز، به جایی که باید، نگاه نکنن

پس بر اساس متدولوژی شکاکیتِ ایشان و سایر  آسمان، تمام آسمان باالی سرتان را نمی بینید.

 کل ادعای ساختگی بودنِ داستان را با چالش روبرو می کند، ولی ،شکاکان، این احتمالِ عقلی

دعاهای دینداران کیت خودش در مورد امی بینید ایشان انصاف به خرج نداده، و روش شکا چنانکه

 ادعای خودش مبنا قرار نمی دهد.را، در مورد 

دیدیم که احتمال عقلی، چنین ادعایی را با چالش روبرو می کند، ولی احتمال عُقالیی چطور؟   

آیا احتمال عُقالیی هم وجود دارد که ادعای فوق تحقق نیابد؟ بنده از شما دعوت می کنم که به 

 ردی عاقل، به پاسخ این سؤاالت بیندیشید:عنوان ف

آیا در تمام نقاطی که شق القمر قابل رؤیت بود، هوا صاف و غیرابری بود؟ آیا در تمام نقاطی که   

شق القمر قابل رؤیت و هوا صاف بود، مردم بیدار بودند و ساعت خواب مردم نبود؟ آیا در مناطقی 

وشیده بودند که بتوانند ماه را در زمان شکافته شدن، که مردم بیدار بودند، همه در فضایی غیرپ

تا شاهد شق القمر  ببینند؟ آیا کسانی که در فضایی غیرپوشیده بودند، حتماً به ماه نگاه می کردند

؟ معدود کسانی که در منطقه ای بودند که شق القمر قابل رؤیت بود، و هوا صاف بود، و بیدار باشند



نبودند و در آن لحظه به ماه نگاه می کردند، با فرض اینکه از اطرافیان بودند، و در فضایی پوشیده 

چیزی که دیده  همگی ، نبودند که بدانند ماجرا چیست، آیا به راستیصلّی اهلل علیه و آلهحضرت محمد

؟ اقلیتی که ، یا اینکه بسیاری از آنها، گمان می کردند که خیاالتی شده اندبودند را باور می کردند

 باور می نمودند، به راستی چقدر شانس این را داشتند که آنچه ، خودشانکه دیده بودند را چیزی

)در مورد این بخش بیشتر بیندیشید، سعی  رانی که ندیده اند، بقبوالنند؟به دیگ ،دیده اند را که

کنید ادعای اینکه دیشب یک بشقاب پرنده دیده اید که موجودی فضایی از آن بیرون آمده است، 

آیا غیر از این است که این ماجرا  به دیگران بقبوالنید، و ببینید چقدر موفقیت نصیبتان می شود(

را کسانی باور می کردند که شاهد درخواست کفار از حضرت محمد و دعای ایشان برای شکافته 

هم  از تک و توک افرادی که شدن ماه باشند، و ما نیز بر اساس نقل متواتر آنها، باور می کنیم؟

دیده بودند و هم توانسته بودند، آنرا به دیگران بقبوالنند، به چه میزان توانسته اند به یک مورخ 

دست پیدا کنند تا مسئله را ثبت تاریخی بنمایند؟ و به عنوان آخرین سؤال: به فرض ثبتِ ماجرا 

ا رسیده است، در کتب تاریخی برخی نامسلمانها، به راستی چه میزان از اسناد تاریخی به دست م

تا بتوانیم با اطمینان بگوییم که این اثر در اسناد سایر امتها ثبت نشده است؟ می دانیم که بسیاری 

تألیفات مورخین و آثار تاریخی، به مرور زمان نابود و از دسترس خارج  از از اسناد تاریخی، اعم

به بخشهایی از آنها که سایر آثار  ، و تنهاشده اند، و امکان بررسی محتوای آنها برای ما وجود ندارد

 .باقی مانده از آنها نقل قول می کنند، دسترسی داریم

پس یک انسان عاقل می گوید: وقتی معجزه ای شگفت در آسمان رخ بدهد، فقط کسانی که   

اطراف پیامبر هستند و از جریان خبر دارند، و یا کسانی که می بینند و بعداً از جریان مطلع می 

آنچه دیده اند را باور می کنند و با توضیح دادنِ ماجرا، می توانند آنرا به دیگران نیز شوند، 

بقبوالنند. در واقع دیگران وقتی ببینند تعداد کسانی که ماجرا را دیده اند، آنقدر زیاد است که نه 

رود که قالیی می نه احتمال عُ قالیی ممکن است وی به لحاظ عُتبانی این همه افراد بر دروغگوی

 خواهنداین همه انسان با هم دچار توهمی واحد شده باشند، ماجرایی که از آنها شنیده اند را باور 

 د.رک



 

 پایداری نظم جهان: 3مثال 

 علمی مشاهدات و تحقیقات»همین فرد در جای دیگر، پیرامون منظم بودنِ جهان، می گوید: 

 به جهان حرکت و است رفتن بین از حال در جهان کنونی نظم که دهد می نشان دانشمندان

  «شد خواهد آسمانی کرات ۀهم نابودی موجب سرانجام نظمی بی سوی

 است: قابل توجهاینجا چند نکته   

« نشان می دهد تحقیقات و مشاهدات علمی»اول اینکه هیچ سندی برای آنچه مدعی است که 

 ارائه نمی کند.

نابودی نظم جهان در آینده، ]البته به فرض اینکه به دوم اینکه یک فرضیۀ علمی را، مبنی بر 

راستی دانشمندان چنین ادعایی داشته باشند[ یک حقیقت بدیهی فرض می کند، و هیچ شک و 

شبهه ای را به خود راه نمی دهد. اینجا نمی گوید: شاید تمام دانشمندانی که فرض می شود 

نمی گوید: شاید علم در آینده پیشرفت کند و چنین ادعایی کرده اند، اشتباه کرده باشند! و یا 

! و حتی نگاه و حتی ثابت کند که نظم جهان، ابدی خواهد بود! عکس این فرضیه را نشان بدهد

 یک ، فقط]اگر دانشمندان چنین ادعایی داشته باشند[عُقالیی به قضیه ندارد که بگوید: این ادعا

فرضیه باقی خواهد ماند، و مبنای قضاوت نخواهد فرضیه است، و تا زمانی که رخ ندهد، در حدّ یک 

 بود.

سوم اینکه همانطور که این حقیقت که روزی کامپیوتر شما از کار خواهد افتاد، دلیل بر این   

نیست که االن هم یک سیستم منظم محسوب نمی شود و سازنده ای ندارد، اینکه به فرض در 

از هم بپاشد، نه به معنای بی نظمی امروز جهان آینده، در اثر تصادمات جهان مادی، نظم جهان 

 خواهد بود، و نه به معنای اینکه برای نظم امروز نیز، هیچ ناظمی الزم نیست.

 



 تفسیر برأی: 4مثال 

 خوانند]یعنی بتها[ مى خدا جز که را آنهایى"سورۀ انعام که می فرماید:  108ایشان در مورد آیۀ 

 طبق»می گوید:  "داد خواهند دشنام را خدا نادانى به[ و] دشمنى روى از آنان که مدهید دشنام

 آنها است ممکن که است ممنوع دلیل این به( آنها خدایان یا و) مشرکان به دادن دشنام آیه، این

 او با که کس هر یا و مشرکان به که گفت می قرآن اگر اما ؟!دهند دشنام( مؤمنان یا و) خدا به نیز

 ناسازگار شخصیت با و خوب های انسان منش با اوالً عمل این زیرا ندهید، دشنام دارید، دشمنی

 برای قرآن که ای  فلسفه. نمود می تر معقول کمی شاید شود، می محسوب ظلم نوعی ثانیاً و است

 تجاوز دیگران ناموس به: بگوییم که است این مانند کرده، مطرح دیگران به دادن دشنام از نهی

 «!کنند تجاوز شما ناموس به نیز آنها است ممکن چون نکنید،

عدی منتقد به آیۀ قرآن است. می بینیم فرد چیزی که باعث این اعتراضات می شود، نگاه تک بُ  

احتماالت مختلف  شکاکی که در برخورد با هر گزاره ای که در جهت اثبات عقاید دینی است،

هیچ عاقلی به آنها اعتنا نمی کند، مبنای ارزیابی قرار می داد، اینجا فقط یک احتمال  عقلی را که

را برای اعتراض به این آیه در نظر می گیرد و آن هم اینکه اینجا قرآن در حال بیان دلیل دشنام 

 ندادن به بتهاست.

یان نتیجۀ دشنام احتمال دیگری که او نمی بیند این است که این جملۀ قرآنی تنها در حال ب  

اینجا بدون هیچ  حال بیان دلیل منع از آن باشد. ایشانکافران است، نه اینکه در  بتهای دادن به

دلیلی این احتمال را نادیده می گیرد، و یک برداشت احتمالی از آیه را مبنای اعتراض به قرآن قرار 

اینجا نیز مشخص است که می دهد، در حالی که مبنای شکاکان توجه به تمام احتماالت است. 

خود، پایبند نیست و آنرا تنها در  ایشان مثل سایر شکاکان، به مبانی شک و شبهه ایجاد کردنِ

 جایی که به نفع اهدافش باشد، به کار می برد.

بدانید چنین اعتراضی چقدر به دور از روش عُقالست، فرض کنید راننده ای در حال برای اینکه   

است، و شما به او بگویید: از چراغ قرمز عبور نکن، که جریمه ات می کنند. عبور از چراغ قرمز 



اینجا کدام عاقلی به شما اعتراض می کند که به جای ترساندن از جریمه، به او از قانونمداری بگو؟ 

 شما در حال بیان نتیجۀ تخلف از قانون هستید، و نه فلسفۀ تبعیت از قانون.

 

 حیوان در کشتی نوح!صدها هزار گونه : 5مثال 

 از گونه هزار صدها است توانسته چگونه نوح»ایشان در نقد داستان نوح در قرآن می گوید:   

 و گرفته جای کشتی در چگونه حیوانات از تعداد این کند؟ آوری جمع را جهان سراسر در حیوانات

 «کند؟ فروکش سیل و طوفان تا اند مانده هم کنار در

انصاف ایشان آفرین گفت. کجای قرآن فرموده حضرت نوح، صدها هزار گونه  بر اینجا نیز باید  

حیوانات سراسر جهان را جمع آوری کرد که ایشان می پرسد چگونه توانسته است؟ )بعالوه باید از 

به  ایشان به عنوان فردی شکاک بپرسیم، چگونه انجام این کار را محال می دانند و قدری شک

 شدنی باشد؟( هم شایدند که دهنمی  خود راه

در کشتی جای  هرگز بعالوه، ایشان از کجا می داند که حیواناتی که حضرت نوح جمع فرمود،  

نمی گرفتند و کنار هم نمی ماندند؟ آیا قرآن از ابعاد کشتی و تعداد این حیوانات خبری داده 

 ی و غیرممکن می دانند؟است، که ایشان با مقایسه ای که هرگز انجام نداده است، این امر را منتف

همانطور که می بینید، اینجا نیز نقد، براساس پیش داوری از کالم قرآن، و با کنار گذاشتم   

 قالیی صورت گرفته است.عُ عقلی و احتماالت

 

 عدم تکرار عذاب دلیل واقعی نبودن عذاب؟! :6مثال 

در قرآن، می خوانیم که گروهی از بنی اسرائیل به دلیل شکستن حرمت روز شنبه، مسخ شدند،  

 این اگر»یعنی جسمشان تغییر کرد و به بوزینه تبدیل شدند. ایشان در نقد این داستان می گوید: 



 کند نمی بوزینه به تبدیل را گناهکاری هیچ ما روزگار در خداوند چرا نیستند، ساختگی ها داستان

 «شود؟ دیگران برای عبرتی تا

 را گناهکاری هیچ ما روزگار در خداوند"به سؤال مطروحه دقت کنید: ایشان مدعی است که   

، ولی این ادعا از کجا آمده است؟ ایشان به عنوان یک شکاک، چگونه "کند نمی بوزینه به تبدیل

تک تک گناهکارانِ روزگار ما را آزموده گزاره ای با این سطح قطعیت را بیان می کنند؟ مگر ایشان 

 اند و مطمئن شده اند که هیچیک تبدیل به بوزینه نشده است؟ 

 خداوند چرا نیستند، ساختگی ها داستان این اگر"نکتۀ دیگر، در این است که ایشان می پرسد:   

!! باز این "شود؟ دیگران برای عبرتی تا کند نمی بوزینه به تبدیل را گناهکاری هیچ ما روزگار در

ارتباط بین ساختگی نبودن و تکرار فعل در ادوار مختلف را ایشان از کجا آورده است؟ چرا اگر 

ایشان چه  داستان یک نوع عذاب عبرت آمیز ساختگی نباشد، باید در دوران ما هم تکرار شود؟

دلیل را ذکر می  ارتباطی بین این فرض و آن حکم می بینند؟ و چرا اینجا که فقط یک گزارۀ بدون

 کنند، در ادعای بی اساس خویش، هیچ شکی را وارد نمی کنند؟

و نکتۀ آخر، تحمیل نگرش خود بر دیگران است. ایشان بر اساس نگرش شک گرایانۀ خودش،   

هیچ چیز را باور نمی کند، مگر اینکه آنرا با چشم خود ببیند، پس گمان نکنیم که اگر در روزگار 

تبدیل شود، بدون هیچ شکی باور می کند؛ بلکه با شکاکیتی که طبق نقل  ما کسی به بوزینه

قولهای فصلهای پیشین از ایشان سراغ داریم، ایشان اگر با چشم خودش ببیند و حتی تبدیل به 

بوزینه شدن، در مقابل چشمانش رخ بدهد، باز هم راه عبرت را پیش نخواهد گرفت، و باب 

ید شعبده و سحر و جادو باشد! مگر ندیده اید که شعبده بازان احتماالت را خواهد گشود که شا

البته هر چقدر هم  کبوتری را در مقابل چشم هزاران بیننده تبدیل به دستمالی قرمز می کنند؟!

بگوییم که وقتی عمل خارق العاده ای که سایر انسانها با تمرین و تحصیل نمی توانند انجامش 

الزمۀ هدایتگری خداست که در صورت دروغ بودن این ادعا، امر را  بدهند، به خدا نسبت داده شود،

 به شکلی بر ما آشکار سازد؛ ایشان نخواهد پذیرفت.



باری برای ما که از چنین شکاکیت گسترده ای برخوردار نیستیم و شک را در حدّ عقالیی آن به   

کار می بریم، همینکه ما دلیل کافی بر حقانیت قرآن و عدم تحریف آن داریم، نیازی نیست که 

ه حادثه به صورت مداوم تکرار گردد تا عبرت بگیریم، بلکه با خواندن داستان قرآن و با توجه ب

دالیلی که بر صحت آن داریم، پی می بریم که داستان واقعاً رخ داده است و عبرت می گیریم، پس 

عبرت گیری برای ما به وقوع می پیوندد، و چنانکه گفتیم حتی اگر جلوی چشم ایشان هم چنین 

 حادثه ای رخ بدهد، با روش تشکیکی که دارد، باز هم عبرت نخواهد گرفت!

، حساب و از سوی خدای حکیم کته نیز الزم است، که عذاب کردن گناهکاراناضافه کردن این ن  

کتاب دارد، و تمام گناهکاران به یک میزان مجرم نیستند و بر تمامی آنها، به یک میزان حجت 

تا همه به یک شکل عذاب شوند. شاید امروز بشر گناهانی را مرتکب بشود که در تمام نشده است 

ندارد( ولی بشر امروز در  چندانی شد)هر چند این ادعا وجاهت تاریخیگذشته کمتر مرتکب می 

عصر آخرالزمان و جاهلیت مدرن قرار دارد و مثل آن روز بنی اسرائیل نیست که انبیاء الهی با 

همانطور که آن  انتظار داشت که معجزات آشکار، حجت را بر آنها تمام می کردند، لذا نمی توان

 د، گناهکاران امروز نیز عذاب شوند.گروه گناهکار عذاب شدن

 

 آرزوی مرگ در صورت یقین به بهشتی بودن: 7مثال

 شما به یکسر بازپسین سراى خدا نزد در اگر بگو سورۀ بقره، به پیامبر می گوید: 94قرآن در آیات 

کنید. ایشان این احتجاج را  مرگ آرزوى گویید مى راست اگر پس مردم دیگر نه دارد اختصاص

 مسلمانان پاسخ کنند، احتجاج اینگونه مسلمانان با نیز یهودیان اگر: »می گویدغیرمعقول می داند، 

را در واقع ایشان معتقد است که از آنجایی که یهودیان می توانستند همین حرف « بود؟ خواهد چه

 است!! نامعقولقرآن  به مسلمانان بزنند، پس احتجاج

اینجا نیز کامالً آشکارا می بینیم که ایشان، حاضر نیست که به فرضهایی که برای ادعاهای خود   

می گیرد، لحظه ای شک کند. ایشان گمان برده است که یهودیان نیز می توانند همین حرف را به 



 مسلمانها بزنند، و دمی شک نمی کند که مگر شرایط مسلمانان، مانند شرایط یهودیان است که

یهودیان نیز بتوانند چنین سخنی به مسلمانان بزنند؟ اینجا نیز یک پیشفرض وجود دارد که در آن 

 شک نمی شود.

ایشان به فحوای کالم دقت نمی کند، که کالم قرآن یک گزارۀ شرطی است. شرط این است که   

آیه  طب ایناخمفرد ادعا کند که سرای آخرت ویژۀ خودش و همفکرانش است. یهودیانی که 

هستند، چنین ادعایی داشتند و قرآن چنین سخنی به آنها فرموده است، ولی مگر مسلمانان هم 

 مدعی هستند که آخرت ویژۀ خودشان است تا با چنین سؤالی روبرو شوند؟

پس احتجاج قرآن، غلط نیست و اگر یهودیان چنین جوابی بدهند، مسلمانان خواهند گفت: اوالً   

ودمان به بهشت می رویم و سایر مردم به بهشت نمی روند، تا مصداق این ما نمی گوییم فقط خ

سخن قرآن بشویم، و ثانیاً ما برای خدا تکلیف تعیین نمی کنیم و مدعی نیستیم که حتماً اهل 

باشد، و دینمان به ما آموخته است که  و برای رضای خدا بهشت هستیم، بلکه باید عملمان صالح

 ابر خدا کافی ندانیم، پس هرگز به این حدّ از یقین نمی رسیم که حتماًهرگز عمل خود را در بر

 .، تا زودتر به بهشت برسیمآرزوی مرگ کنیم بدانیم وبهشتی  خودمان را

 

 تحمیل کلمه به متن: 8مثال 

 را آن[ او] که آسمانى یا است دشوارتر شما آفرینش سورۀ نازعات می فرماید: آیا 27قرآن در آیۀ 

 خداوند برای زمین، و ها آسمان آفرینش است ممکن چطور»است. ایشان ایراد می گیرد:  کرده برپا

 ،"تر آسان" ،"آسان" های واژه بردن بکار اصوالً باشد؟ انسان آفرینش از تر سخت مطلق، قادر

 آید، می بوجود بالفاصله کند، اراده چه هر که مطلقی قادر خدای مورد در "تر سخت" و "سخت"

 «.ندارد معقولی و درست معنای



اینجا نه فقط یک بی انصافی در شک کردن در برداشت شخصی، بلکه یک تحمیل آشکار کالم بر   

را چگونه به متن اضافه کرده است؟ در واقع باید پرسید: کجای  "برای خدا"متن را شاهدیم. ایشان 

سختتر است؟ ایشان در اینجا  "برای خدا"آیه گفته است که خلقت آسمان نسبت به خلقت انسان 

تی شخصی را که ناشی از نه اینکه احتمالی مخالفِ برداشت خودش را، در نظر نگیرد، بلکه برداش

 !!به زور وارد متن کرده استبر متن است، برای ایراد گرفتن،  تحمیل برداشتِ خود

است. قرآن در حال واضح و آشکار است، که این سختتر بودن، در نظر مردمان و مخاطبان قرآن   

سؤال پرسیدن از مخاطب است. اتفاقاً اینجا نیز مسئله بر سر همین حقیقت است که وقتی خدا 

آسمان را بدون هیچ سختی، خلق می کند، انسان چگونه می تواند در مورد امکانِ خلقت دوبارۀ 

 بدنش در آخرت، که در چشم خود بشر از خلقت آسمان آسانتر است، شک داشته باشد؟

پس اینجا، از کسانی که در معاد شک می کنند، سؤال می شود که سختتر و آسانتر بودن از   

منظر خودش را بگوید، زیرا این افراد برای ممکن و محال بودن، سخت و آسان بودنِ کار برای 

خودشان را می بینند؛ وقتی گفته می شود دریا یا ماه به امر خدا شکافته شد، چون این کار را 

 ی انسان غیرممکن می بینند، گمان می کنند برای خدا نیز غیرممکن است، و به همین شکلبرا

، می اندیشند. این آیه از قرآن، برای آنها یادآوری می کند اُخروی در مورد معاد جسمانی و حیات

که شما انجام این کار را برای خدایی غیرممکن می دانید که آسمان را خلق کرده است، و خودتان 

بول دارید با همان نگاه انسانی و تجربی خودتان، خلقت آسمان از خلقت انسان، که در معاد ق

 جسمانی رخ می دهد، آسانتر است.

 لذا اینجا صحبت از توانایی خدا نیست که چنین شبهه ای وارد شود.  

   

 

 



 آنچه کافران ندیدند!: 9مثال 

 و آسمانها که ندانستند ورزیدند کفر که کسانى سورۀ انبیاء می فرماید: آیا 30قرآن کریم در آیه 

 پدید آب از را اى زنده چیز هر و ساختیم جدا هم از را دو آن ما و بودند پیوسته هم به دو هر زمین

ترجمه اش  "ندانستن"آورند. ایشان با توجه به اینکه فعلی که به  نمى ایمان[ هم باز] آیا آوردیم

 به بنا- که زمانی در کافران »، می گوید: می باشد، که به معنای دیدن است "یَرَ"می کنیم، 

 را همدیگر از آنها شدن جدا تا نداشتند وجود بودند، پیوسته هم به  زمین و ها ن آسما -فرض

 و عاملیت نه کنند، مشاهده را مذکور ۀحادث توانستند می فقط داشتند، وجود هم اگر اما ؟!ببینند

 «.نیست درک قابل آدمی ظاهری حواس با چیزی چنین زیرا. را خدا دخالت

، مبانی بدیهی در درک متون را م که اساساً مبانی شکاکیت که هیچاینجا نیز اعتراضی را می بینی  

ایشان  کنار گذاشته است. آیا ایشان به راستی نمی داند که کلمه در جمله معنی پیدا می کند؟ آیا

نای دقیق خودش به جمله معنی بدهد؟ کلمه در جمله معنا پیدا می هر کلمه باید در مع نمی داند

راندود شده باشد و اساساً این ، به معنای چیزی است که مزین و زَ"مزخرف"به عنوان مثال،  ؛کند

فالنی مزخرف »است که به معنای زینت است؛ ولی وقتی گفته شود:  "زخرف"کلمه از ریشۀ 

معنی مزخرف در این جمله، حرف بی اساس است. دقت کنیم که چقدر غیرمنطقی خواهد « گفت.

 «حرف را که نمی توان زراندود کرد!»بود که کسی ایراد بگیرد که 

توجهی می کند، و در عین حال، ایشان به این مسئله که کلمه در جمله معنا پیدا می کند، بی   

حتی ذره ای احتمال نمی دهد که شاید مفهومی که از جمله فهمیده است، اشتباه باشد و مفهوم 

 تحمیل می کند. مورد نظر خودش مبنی بر دیدن با چشمِ سر را، به متن

لکه در ، باز دیدن با چشمِ سر نیست "یَرَ"باری مفهوم آیه روشن است، و آشکار است که منظور   

برای اموری که الزاماً با چشم ندیده ایم، استفاده می شود، مثل  "دیدن"زبان فارسی نیز ما از فعل 

؛ در زبان عربی نیز، «دیدیم که این گزاره غلط است.»یا « دیدی چه گفت؟»وقتی که می پرسیم: 

گذشته از دیدن، به معنای علم و دانش نیز به کار می  ل دیدن، )یَرَ(این ظرفیت وجود دارد که فع



 ، ایرادی. اینجا نیز منظور قرآن، چنانکه از جمله مشخص است، دانستن است و لذا این ایراد13رود

قالیی است، و گذشته از اینکه، مشخص است که ایشان آن شکّی که در مبانی بی اساس و غیرعُ

 قرآن وارد نمی داند. دینی می کند را، به برداشتهای خودش از

آسمان و زمین را از هم جدا کرده است،  خدا نمی دانند که منظور قرآن این است که مگر کافران  

و اگر پرسیده شود که مگر می توانستند بدانند، پاسخ می دهیم: شاید جزئیات این امر قابل 

ایی آسمان و زمین از دانستن نباشد، ولی اصل وقوع خلقت آسمان و زمین توسط خدا و اینکه جد

تدبیر خداست، امری قابل اثبات است و با براهین اثبات خدا و توحید افعالی، اثبات می شود، پس 

 ر بوده است، هر چند نمی اندیشیدند و از آن غافل بودند.دانستن آن برای کافران میسّ

 

 دلیل ملحدین: 10مثال 

 باز آوردن ایمان از را مردم[ چیزى] فرماید: وسورۀ اسراء که می  94ایشان در اعتراض به آیه 

 کرده مبعوث پیامبری به را بشرى خدا آیا گفتند اینکه جز آمد برایشان هدایت که آنگاه نداشت

 بشری پیامبران اینکه دلیل به صرفاً ها انسان از معدودی است ممکن البته»می گوید:  ؟است

 دالیل و علل به بنا منکران و مخالفان اکثر اما ورزند، امتناع آوردن ایمان  از هستند، خود همانند

 های اندیشه و ادیان تاریخ به آشنایان برای واقعیت، این. روند نمی حرفها این بار زیر دیگری مختلف

 «.نیست ناآشنا الحادی

پیش از بررسی بنیادین این شبهه، جالب است که ایشان بدون هیچ شک و تردیدی، مدعی است   

که اکثر مخالفان و منکران با دالیلی غیر از آنچه قرآن فرموده است، ایمان نیاورده اند، و به کتب 

این  تاریخ ادیان و اندیشه های الحادی هم ارجاع می دهد، زیرا امیدوار است که مخاطبینش هرگز

کتب را باز نخواهند کرد!! ولی آیا ایشان تک تک کتب ادیان و اندیشه های تک تک ملحدین را 

مطالعه کرده است که چنین رأیی می دهد؟ آیا از تک تک ملحدین دنیا در طول تاریخ سؤال کرده 

                                                           
 .374راغب، مفردات، ص  13



بر و آماری دقیق دارد که مدعی است که اکثر آنها به چه دالیلی ملحد شده اند؟ خیر، او فقط 

را بررسی  "اکثر مخالفان و منکران"اساس ظنّ و گمان خودش، بدون اینکه به راستی نظریات 

می بینیم که اینجا نیز  کرده باشد، ادعا می کند که اکثریت آنها، به این دلیل ملحد نشده اند!

 ایشان مِتُدهای شکاکیت خودش را کنار می گذارد تا به قرآن کریم خرده بگیرد.

 هم خوانده و هم ، به عنوان نویسندۀ این نوشتار، مطالب و سخنان ملحدین بسیاری راباری بنده  

 آیا»شنیده ام. اتفاقاً در تمامی مواردی که اینجانب دیده ام، مشکل به همین سؤال بر می گردد: 

گافران شبهه را به اشکال مختلف مطرح نموده البته  «است؟ کرده مبعوث پیامبری به را بشرى خدا

یا منکر خدا هستند و لذا می گویند  ،ملحدین می نمایند، ولی اصل شبهه تفییری نمی کند.و 

وقتی خدایی نباشد، پیامبری هم از سوی او مبعوث نمی شود، و یا وجود خدا را قبول دارند، ولی 

الزمۀ وجودش را ارسال پیامبر نمی دانند یا حتی گروهی از آنها، مدعی هستند که خدا پیامبری 

دیگر ملحد و بی ایمان نیستند، زیرا « خدا پیامبری نمی فرستد»ی فرستد. ملحدین اگر نگویند نم

که کسی بگوید خدا  معقول و منطقی نیستباید پیامبری هم باشد که آنها به او ایمان دارند، زیرا 

قاً بحث پیامبر می فرستد ولی من هیچکس را به پیامبری قبول ندارم! سایر بحثها و استداللها، دقی

همین جمله است. پس سخن قرآن، کامالً درست  به بر سر دالیل موافقین و مخالفین برای رسیدن

اندیشه های  .، زیرا این را در مورد افراد بی ایمان می فرماید، که همان ملحدین هستنداست

 الحادی نیز مؤید این نگرش هستند.

دیان را نگشوده اند، زیرا کتب تاریخ البته مشخص است که ایشان، خودشان هم کتب تاریخ ا  

 ادیان به تاریخ ادیان و پیروانشان می پردازند و نه به بررسی نگرشهای ملحدین.

 

 

 

 



 

 م: درک صحیحششفصل 

 

در این فصل قصد داریم به ریشۀ اصلی ایجاد شک در خودمان بپردازیم که همانا نداشتن درکی   

صحیح از باورها یا براهین دینی است. بسیاری از شکها نسبت به دین، از اینجا ناشی می شوند که 

مان ده است، و بر اساس آنها، می خواهد به دین خودش ایمسائل یا براهینی را اشتباه فهمی فرد،

 پیدا کند. اینجاست که فرد دچار سردرگمی می شود و اسیر شک می گردد.

های پیشین بررسی کردیم، الزم به ذکر است که یکی از جنبه های درک غلط مسئله را در فصل  

بود. در فصل دوم لزوم  الت قابل بررسی در تحلیل یک مسئلهبررسی احتما اشتباه در هماناکه 

قالیی از یکدیگر را بررسی کردیم و در فصل سوم دیدیم که تفکیک دو نوع احتمال عقلی و عُ

بسیاری از شکاکیتها، در زندگی واقعی بشر کاربردی ندارند؛ همچنین در فصل چهارم دیدیم که 

بول ندارند و شکاکان، خود نیز وقتی بخواهند دین را نقد بکنند، مبانی شکاکیت خود را ق

 قضاوتهایی متعصبانه به عمل می آورند.

مسئله اینجاست که در بسیاری از موارد، شک و تردید ما، ناشی از این نیست که نمی دانیم   

 درک ننموده ایم. یدرستبه چگونه باید شک کرد، بلکه ناشی از این است که ما برهان دینی را 

بسیاری از افراد وقتی با چنین شک و تردیدهایی روبرو می شوند، سعی می کنند به آنها فکر   

نکنند تا اینقدر اسیر استرسهای ناشی از این شک نشوند، ولی حقیقت این است که این شکها اگر 

را رفع نشوند، باورهای ما را به عقاید دینی، سست می کنند. در واقع در مقابل شک، باید مسئله 

 حل کرد، نه اینکه صورت مسئله را پاک نمود.

 در ادامه به بررسی مثالهایی از این دست می پردازیم:  



 

 خدا خالقی ندارد :1مثال 

حتماً شما هم مثل من، وقتی کودک بوده اید و برایتان از خدایی گفته اند که جهان را به وجود   

خدا از کجا آمده است؟ احتماالً شما هم وقتی آورده است، برایتان سؤال پیش آمده است که خودِ 

در سنین باالتر با برهان علیت آشنا شده اید، به صورت دقیقتر این سؤال را از خود پرسیده اید: 

 «اگر هر چیزی علتی دارد، علّت خدا چیست؟»

این سؤال برای کمتر انسانی پیش نیامده است، و بسیاری از ما جواب درستی برای این سؤال   

 داریم. آیا ما درک صحیحی از خالقیت خدا و اصل علیت داریم؟ن

بیایید ابتدا به سراغ سؤال دوران کودکی خود برویم. وقتی به ما گفتند: جهان را خدا آفریده   

است، پرسیدیم: خدا را چه کسی آفریده است؟ بیایید یک بار دیگر به این سؤال دقت کنیم. ما 

ه چیز، ل شده ایم. ما مخلوق بودن جهان را به مخلوق بودنِ همآشکارا مرتکب یک تعمیم بی دلی

رسانده ایم، ولی به راستی چرا اینگونه فکر کرده ایم؟ شاید بهترین جوابی که می شد در دوران 

اگر نمک هر غذایی را شور می کند، چه چیزی نمک »کودکی به ما داد این بود که از ما بپرسند: 

 «سمی را خیس می کند، چه چیزی آب را خیس می کند؟...را شور می کند؟ اگر آب هر ج

برای  خشک بودن است. جسمِ در واقع اشتباه ما، عدم درک صحیح از تفکیک ذاتی و غیر ذاتی  

برخورد آب یا دیگر مایعات  بدون زیرا هیچ جسمی به خودیِ خود و ،خیس شدن به آب نیاز دارد

از دارد، زیرا غذا به خودیِ خود و بدون اضافه خیس نمی گردد. غذا برای شور شدن به نمک نی

شدن نمک، شور نیست. البته اگر کسی بگوید که جسمی از قبل خیس است یا غذایی از قبل شور 

است و اکنون نیازی به آب یا نمک نیست، سخنی نامعقول گفته است، زیرا آن جسم قبالً در اثر 

 و نمک یا موادی آغشته به نمک دریافت کرده و آن غذا قبالً هاصابت آب یا مایع دیگری خیس شد

شور شده است. در مقابل، آب خودش خیس و مرطوب است و برای خیس بودن محتاج چیز 

 دیگری نیست، و نمک ذاتاً شور است و برای شور بودن محتاج چیز دیگری نیست.



م مخلوق بودن حال اگر بخواهیم جواب دقیقتری به سؤال دوران کودکی خود بدهیم، باید بگویی  

مالک دارد، چیزی برای بودن محتاج دیگری است، که وجود را در ذات خود ندارد، لذا باید دیگری 

به او هستی بدهد، ولی خدا موجودی است که وجود عین ذات اوست، لذا چیزی که در ذات خود 

که از طریق یکی ، امری می باشد وجود دارددارد را از دیگری نمی گیرد. البته اینکه چنین خدایی 

 از براهین منطقی اثبات خدا، همچون علیت، امکان و وجوب، یا صدیقین، قابل اثبات است.

 

اگر »پیش آمد: برایمان  با برهان علیت« ناقص»سراغ سؤال دومی برویم که پس از آشناییِ اما به   

ده است و این سؤال، بر اساس یک فرض غلط اقامه ش« هر چیزی علتی دارد، علت خدا چیست؟

 «!هر چیزی علتی دارد»آن فرض غلط، همان بخش اول سؤال است: 

جالب اینجاست که اکثر ما وقتی با این حقیقت روبرو می شویم که برداشت فوق از اصل علیت   

غلط است، شگفتزده می شویم و حتی بعضی از ما در برابر این حقیقت مقاومت می کنیم! ولی از 

خداشناسان، متکلمین، فالسفه و حکمای ادیان را زیر و رو کنید، و شما دعوت می کنم که کتب 

 ؟ «هر چیزی علتی دارد»ببینید آیا هیچیک از آنها ادعا کرده است که 

اینجا نیز ما همان تعمیم غلط را به کار برده ایم. از آنجایی که هر چه در اطراف خویش دیده ایم   

ما علتش را نفهمیدیم، »معلول یک علت بوده است، و حتی اگر علتش را ندانسته ایم، گفته ایم: 

نه تنها دلیلی این علت داشتن را به همه چیز تعمیم داده ایم، ولی این ادعا « ولی حتماً علتی دارد

بهترین مثال نقض برای این ادعاست، زیرا « خدا»دارد، بلکه ادعایی ضدّعقل نیز هست، و نمعقول 

 خدا همان وجودی است، که علت ندارد.

همانطور که عرض کردیم، عقل علت داشتن هر چیزی را نمی پذیرد، بلکه علت داشتن، مالک   

 برای وجود داشتن زی که شروع به بودن می کند،دارد. به تعبیر برهان حدوث، حادث، یعنی چی

است،  موجود شده غیر توسطِو به تعبیر برهان علیت، معلول، یعنی چیزی که  ؛محتاج علت است

محتاج علت است، و به تعبیر برهان امکان و وجود، ممکن الوجود، یعنی چیزی که نه برای بودن 



حتاج علت است. هر چند محتاج بودن مبرای موجود بودن بودنش محال است و نه نبودنش، 

استداللهایی نیز  اچیزی که حادث، معلول یا ممکن الوجود است، بدیهی می باشد، ولی می توانیم ب

 .، که در کتب مربوطه مورد بحث قرار گرفته اندمحتاج بودن آنها به علت را توضیح بدهیم

پس سؤال فوق، برگرفته از یک پیشفرض غلط و برداشتی ناصحیح است. تعمیم غلط ما، باعث   

خدا نه حادث است، نه معلول است و نه ممکن الوجود، تا کسی  شک و تردید ما شده است.

 بخواهد بپرسد: علت خدا چیست؟

 

 

 پیشفرضها در مورد قدرت خدا: 2مثال 

افرادی که به مرز الحاد و انکار خدا رسیده اند، معموالً  شک در مورد قدرت خداست! ،مورد دیگر

سؤاالتی در این زمینه طرح می کنند تا خداباوران را به شک بیندازند: آیا خدا می تواند سنگی 

قفلی بسازد که نتواند بازش کند؟ و سؤاالت مشابه بسازد که نتواند بلندش کند؟ آیا خدا می تواند 

 دیگر.

اینگونه سؤاالت ایجاد یک تناقض ذهنی می کنند. برای نمونه اگر کسی بگوید خدا نمی تواند   

می شود: پس خدا ناتوان است که نمی تواند چنین  هسنگی بسازد که نتواند بلندش کند، آنگاه گفت

 د که خدا می تواند چنین سنگی بیافریند، آنگاه گفته می شود: پسبگویسنگی بیافریند، و اگر 

 خدا ناتوان است که سنگی می تواند باشد که او نتواند بلند کند!

تردیدی که با این سؤالها در ذهن ما ایجاد می گردد نیز ناشی از عدم درک صحیح مسئله است.   

خدا »مشکل از جایی شروع می شود که توانا بودن خدا را، اینگونه در ذهن خود تصویر می کنیم: 

 «!هر کاری می تواند بکند



البته اکثر ما، وقتی با غلط بودنِ گزارۀ فوق روبرو می شویم، مثل گزارۀ غلطِ مثال قبل، غرق در   

« خدا هر کاری می تواند بکند.»شگفتی می گردیم. احتماالً برایمان باورکردنی نیست که گزارۀ 

 لذا دانیم و غلط و ناصحیح است. احتماالً غلط بودنِ این گزاره را مساوی با محدود بودنِ خدا می

 نمی توانیم این حقیقت را باور کنیم.

. باز و چنانکه خواهیم گفت، به معنای محدودیت خدا نیز نمی باشد باری، حقیقت همین است  

اسالم و سایر ادیان رجوع کنید تا ببینید چنین هم می توانید به کتب علمای خداشناس در 

ل غلط بودنِ این گزاره، همان سؤاالتی هست دلیسخنی هیچ اساسی در بین علمای ادیان ندارد. 

که در ابتدای همین مثال ذکر کردیم. چنین ادعایی در مورد قدرت خدا، منجر به تناقض می گردد 

و چنین قدرتی، یعنی قدرت انجام هر کاری، وجود ندارد، که بخواهد عین ذات خدا باشد. به همین 

لذا  «خدا قادر به انجام هر کار ممکن است.» خاطر، تمامی علما در مورد قدرت خدا می گویند:

عدم قدرت خدا بر انجام هر کاری، نه تنها محدودیتی برای خدا نیست، بلکه یک کمال است، زیرا 

 چنین قدرتی نقص و عدمی است، و نقص و عدم در ذات خدا راه ندارد.

به اشتباه « قدیرٌ شیءٍ کلّ علی اهلل إنّ»البته ممکن است برخی از این کالم قرآنی که می فرماید:   

بیفتند که از آنجا که قرآن فرموده خدا به هر چیزی تواناست، پس خدا هر کاری می تواند بکند. 

به آنچه که هست و یا وجود « چیز»یا « شیء»ولی چنین برداشتی باطل و ناصحیح است، زیرا 

وانند باشند. مثالً سنگی داشتن برایش ممکن است، اطالق می گردد، و نه به چیزهایی که نمی ت

که خدا نتواند بلندش کند، نمی تواند وجود داشته باشد، تا خلقتش یک کار ممکن باشد که خدا 

قادر بر آن باشد. همچنین قفلی که خدا نتواند آنرا باز کند، بودنش محال است، لذا اصالً یک چیز 

 یا یک شیء محسوب نمی گردد تا خدا بر آن قدیر باشد.

حال ممکن است از خود بپرسیم که آیا اینکه خدا قادر به انجام اموری که ذاتاً محال هستند،   

، یک «قدرت به انجام اموری که ذاتاً محال هستند»خدا نیست؟  قدرت نیست، به معنای نقص در

 امر حقیقی که وجود خارجی دارد نیست که خدا بخواهد دارای آن باشد، یا به تعبیر دقیقتر ذاتش



، منجر به تناقضاتی می گردد که در ابتدای این «قدرتی»با آن عینیت داشته باشد، زیرا چنین 

مثال ذکر شدند، و با توجه به اینکه منجر به تناقض می شود، وجود ندارد تا بخواهد عین ذات خدا 

 باشد.

 و اراده با را خود کار فاعلى وقتی»همچنین باید توجه کنیم که ما به چه چیز می گوییم قدرت:   

 عبارت قدرت پس دارد قدرت خویش کار به نسبت که شود مى گفته دهد مى انجام خویش اختیار

 پس بنا به این تعریف« بزند سر او از است ممکن که کارى براى مُختار فاعلِ آغازگری از است

خدا بر امور محال تعلق نمی گیرد، ضعفی در قدرت خدا نخواهد بود، بلکه برعکس ضعف در  قدرت

 آن کار محال است، که قابلیت رخ دادن ندارد.

 

 

 علم غیبِ ائمه: 3مثال 

اشت، چرا در زمانی که شاید برای شما هم سؤال پیش آمده باشد که اگر حضرت علی علم غیب د

مسموم شده  که چند تن از ائمۀ اطهار، ونزدیک شد، جان خود را نجات نداد،  ابن ملجم به ایشان

 و از دنیا رفتند، مگر علم غیب نداشتند که بدانند چه می خورند؟

ما رسوخ کرده اند، همگی از یک پیشفرض غلط ذهنی نشأت  ذهن بسیاری از در این سؤاالت که  

داشته اند،  ذاتیم غیب و سایر کرامات را به صورت می گیرند و آن اینکه پیامبران و حجج الهی، عل

یعنی همانطور که خدا به همه چیز علم حضوری و مطلق دارد، پیامبر و امام نیز چنین هستند، و 

همانطور که قدرت خدا بر همه چیز غلبه می کند، پیامبر و امام نیز قدرت مشابهی دارند که بر 

 همه چیز غلبه می کند.

 که بدانیم این باور تا چه حد باطل است، فقط به یک آیه از قرآن اشاره می کنم:ابتدا برای این  



 گویم نمی شما به و نیستم آگاه غیب از من و است من نزد خدا خزائن گویم نمی من": بگو»   

! مساویند؟ بینا و نابینا آیا": بگو ".کنم می پیروی شود می وحی من به آنچه از تنها ام فرشته من

 14«"!اندیشید؟ نمی چرا پس

پس بر اساس این آیه، پیامبر خدا، مأمور است که بگوید که علم غیبی ندارد و گنجینه های خدا  

در نزد او نیست. لذا مشخص و آشکار می گردد که اینگونه نیست که پیامبر و امام همواره از علم 

 ، چنین خواهد شد.غیب و قدرت انجام کرامات برخوردار باشند، بلکه فقط وقتی خدا بخواهد

 هم و بودند برخوردار آن از پیامبران الهی هم که مقامی چنین داشتن بیت، اهل فرهنگ در  

 است این معنای به بلکه. باشد نمی چیز هر به غیب علم بالفعلِ داشتنِ معنای به معصوم، امامان

 خود امامت یا و رسالت وظائف انجام مسیر در اگر که بود آنها وجود در ارادۀ خدا، به توانائی این که

 غیب علم داشتن به( دیگران هدایت یا و خود حقانیت اثبات نظیر) دلیل هر به زمان از ای برهه در

 غیب علم از نیاز با متناسبالهی و البته  امر به نمودند، می اراده و داشتند احتیاج غیب از اخبار و

 قضاوتها مورد در حتی و خویش زندگی عادی مسائل مورد در هرگز گرنه و  ،گشتند می مند بهره

 استفاده و شدن آگاه و دانستن امامان نه و الهی پیامبران نه اجتماعی و فردی های ریزی برنامه و

 داشتند اعتراف علمی چنین بالفعل نداشتن به نیز دائماَ و کردند نمی اراده را علمی چنین از عملی

 ارادۀ که حوادثی مورد در بخصوص. بود نکرده عطا آنها به مستقالً را علمی چنین نیز خداوند و

 عاقبت از آنها آگاهی عدم در بزرگواران این از یکی ابتالء و آزمایش جهت به الهی رضایت و الهی

 به یوسف حضرت وضعیت از یعقوب حضرت آگاهی عدم و بنابراین گرفت می قرار حادثه یک

 .باشد نمی آنها مقام بودن ناقص یا و الهی پیامبران سایر و ایشان از مقام این اصل نفی معنای

 بنابراین بر گردد. می مطرح نیز ائمه پیامبر و غیب و قدرتهای علم مورد در عینا مطلب همین  

 به خللی آنها برای دشمن توطئۀ و کمین یا و آب بودن مسموم به بالفعل علم داشتن عدم فرض

 سرنوشت از نیز جزئی موارد همین در آنها اگر که الخصوص ، علینمی شود وارد آنها مقام این
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 خود ظاهری وظایف علم آن اساس بر نبودند مامور هم باز شدند، می خبر با نیز غیب علم با خود،

 که امامی یا و پیامبر گرنهو بود آنها عمل مالک طبیعی و ظاهری علم همان بلکه. نمایند تنظیم را

 دیگران برای عملی اسوه و الگو تواند می چگونه است عادی غیر های آگاهی اساس بر رفتارش

 .باشد

 

 حاجتهای برآورده نشده: 4مثال 

گمان  افراد ین است که برخیایکی از درکهای ناصحیحی که منجر به شک در دین می گردد،   

می کنند که وقتی از خدا چیزی بخواهند یا به قرآن و امامان متوسل شوند، باید حتماً حاجتشان 

حاجتش را  سپس برآورده شود. حال وقتی فرد، با چنین طرز فکری، دعا و نذر و نیازی می کند و

برخی  شک می کند! در ،نمی گیرد، ناگهان در قدرت خدا و قرآن و امامان در انجام کاری مؤثر

موارد که نرسیدن به حاجت موجب غم و اندوه بیشتری بوده است، گاهی دیده می شود که فرد به 

 ن را انکار می کند!نرسیدن به حاجتش، به کل خدا و دیخاطر 

مشکل اصلی این افراد عدم درک این حقیقت است که خدا خالق و معبود آنهاست و نه موجودی   

را به آنها بدهد. البته خدا دعای بندگان را می شنود و در صورتی که قرار است هر چه می خواهند 

که صالح بداند، آنرا را برآورده می کند، ولی نمی توان گفت که خدا مجبور است که این دعاها را 

برآورده کند. اساساً اگر در صورتِ دعای بندگان، خدا مجبور بود که دعایشان را برآورده کند، به 

هرگز  خدا برای انجام افعال خود، اختیار ندارد و مسلم است که چنین موجودی،معنای آن بود که 

نمی توانست خدای حقیقی باشد، زیرا خدا از خود اختیار دارد و هیچکس نمی تواند او را مجبور به 

 کاری بکند.

ه ، و یا اینکه خدا بنا باز سوی دیگر، چه بسا حاجتی که ما می خواهیم، به ضرر خود ما باشد  

. در مقام تمثیل، اگر کودکی بهانۀ چیزی را گرفت و مادر مصالحی، صالح نداند که آنرا به ما بدهد

، آنرا برایش نخرید، به یا بنا به دلیلی معقول که می دانست آن چیز برای کودکش مضر است



دا وقتی هم ما چیزی از خ معنای این نخواهد بود که مادر مهربان نیست یا قدرت خریدن ندارد.

که حاجت ما را  می خواهیم و یا به قرآن، پیامبر و امامان متوسل می شویم تا از خدا بخواهند

آن حاجت برای ما ضرر داشته باشد، و خدا برای حفظ ما از آن ضرر، آن  بدهد، ممکن است،

و نیز وقتی ما نجات یکی از عزیزانمان از یک بیماری مرگبار را از خدا  حاجت را به ما ندهد

. همچنین واهیم، ممکن است که خدا تشخیص بدهد که مرگ برای او، بهتر از ادامۀ حیات استبخ

گاهی، گناهان ما نیز باعث می شود که خدا برای تنبیه ما، حاجت ما را به ما ندهد یا به تأخیر 

 هیچوقت بیندازد، و نیز گاهی خدا برای امتحان کردن ما، در دادن حاجت تأخیر می کند و یا آنرا

به ما نمی دهد، زیرا ما به این دنیا نیامده ایم که به حاجات کوچک دنیایی دل خوش کنیم، بلکه 

به این دنیا آمده ایم تا در این عمر کوتاه، برای حیات طوالنی آخرت، توشه جمع کنیم و رضای 

 خدا را به دست آوریم.

  

 برخی ضعیفند و برخی قوی: 5مثال   

چرا خدا به برخی بدنهایی سالمتر و قویتر از ما داده است؟ یا حتی  گاهی با خود می اندیشیم که

برعکس چرا خدا به برخی بدنهایی ناقص داده است؟ چرا خدا اجازه می دهد یک کودک بمیرد؟ 

خود و انسانهایی  و گویی انتظار داریم که همه از سطح سالمت جسمانی مساوی برخوردار باشیم،

افراد می شوند، و می  بسیاری که دوستشان داریم هرگز نمیریم. سؤاالت زیربنای شکّ بزرگی در

 آیا این عملکرد خدا، عادالنه است؟ توان گفت مهمترین دلیل افراد بی اعتقاد، همین بحث است.

و آنگاه از خدا گونه سؤالت، این است که ما برای خودمان حقی قائل هستیم ریشۀ اصلی این  

در حالی که درک صحیح از رابطۀ خالق و مخلوق، این است انتظار داریم که حقمان را به ما بدهد! 

که ما فقر محض هستیم و خدا غنای محض، ما از خود هیچ نداریم و خدا همه چیز دارد. جان ما، 

نداریم، بلکه از بدن ما و قدرت و سالمت آن، و هر چیزی که داریم، در واقع بر آن مالکیتی 

چیزی که خدا به ما داده است را نداریم، « لیاقت»ما  بخشندگی خداست که به ما عطا شده است.



بلکه صرفاً بخشندگی خداست که باعث شده است چیزی به ما داده شود. پس اگر کسی بدن 

 ناقصی دارد، همین بدن ناقص نیز بیش از بخشندگی خداست، و او الیق همین هم نیست، چه

برسد به بیش از این. اگر کسی در سن کودکی یا جوانی بمیرد، همین میزان عمر نیز لیاقت یا حق 

 او نبوده است و خدا تا همین زمان را نیز در حق او لطف کرده که به او زندگی داده است.

در اینجا، فقط جای سؤال پیش می آید که چرا خدا به همه به میزان مساوی، سالمتی و زندگی   

می دهد؟ اینجا نیز نمی توان به خدا ایرادی گرفت. فرض کنید فردی ثروتمند به چند فقیر پول ن

می دهد، ولی به هر یک مبلغی می دهد و این مبالغ با هم مساوی نیستند. اینجا آن افراد فقیر 

 نمی توانند اعتراض کنند که چرا به دیگری بیشتر دادی، زیرا آن افراد حقی ندارند که اعتراض

آیا هیچ دادگاهی حاضر است این فرد ثروتمند را به جرم اینکه حتی از همان منظر عُقالیی، کنند. 

آیا در هیچ مکتب اخالقی، این فرد  به میزان مساوی به فقیرها کمک نکرده است، مجازات کند؟

نظر ثروتمند را بی اخالق می نامند؟ البته خداوند یک سری حکمتها را نیز در این تفاوتها در 

عدم  به صرف داشته است، و نمی توانیم بگوییم این عمل او به صورت بی حکمت بوده است، ولی

 کشف حکمت فعل خدا، نمی توان گفت که عمل او، بدون حکمت بوده است.

 

 مکر خدا: 6مثال

می نامد، دچار شک می « خیر الماکرین»برخی افراد گاهی با خواندن قرآن، و اینکه قرآن خدا را 

مکر و شوند! مگر خدا که کمالِ مطلق است، ممکن است که عمل زشتی مثل مکر را انجام بدهد؟ 

 ی زشت نیست؟حیله، مگر عمل

با آنچه  یعرب زباندر  "مکر"نقص دانش عربی ماست.  این شبهه ناشی از  حقیقت این است که  

هاى  به نقشه "مکر"در فارسى امروز  .فهمیم تفاوت بسیار دارد  از آن مى ی،در فارسى امروز

 "مکر" اندیشى را شود، در حالى که در لغت عرب هر نوع چاره شیطانى و زیان بخش گفته مى

المکر "خوانیم:  مى "راغب" آور است. در کتاب مفردات گویند که گاهى خوب و گاهى زیان مى



)اعم از اینکه  «مکر این است که کسى را از منظورش باز دارند» ، یعنی"صرف الغیر عما یقصده

وَ " ذکر شده مانند: "خیر" با کلمه "ماکر" منظورش خوب باشد یا بد(. در قرآن مجید نیز گاهى

است   آمده "سیئ" با کلمه "مکر "گاهىجویان است( و  )خداوند بهترین چاره "اللَّهُ خَیرُ الْماکرِینَ

)نقشه و اندیشه بد جز به صاحبش احاطه نخواهد  "ال یحِیقُ الْمَکرُ السَّیئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ"وَ  "مانند:

این است که دشمنان با  ،دهد را به خدا نسبت مى "مکر" که یاتیبنابراین منظور از آ 15کرد(.

اما خداوند براى حفظ جان پیامبر  گیرندعوت الهى را بد یخواستند جلو طرحهاى شیطانى خود مى

خدا بهترینِ چاره جویان هاى آنها نقش بر آب شد و  تدبیر کرد و نقشه ،خود و پیشرفت آیینش

 . است

گذشته از توجیه زبان شناسانه فوق، حتی اگر مکر را به معنی خدعه و فریب بگیریم نیز، می   

مکر آنها به خودشان و در واقع مجازات مکر ایشان دانست، چنانکه  توان آنرا ، به معنای بازگرداندن

گفته  "مکر اهلل فالناً"پدر لویس معلوف، زبان شناس مسیحی که کشیش نیز بوده است، در معنای 

 16«خدا پاداش نیرنگ زدن فالنی را داد.: »است

 

 شبهۀ اقتباس: 7مثال 

ادیان، دچار شک می شوند، زیرا می بینند که برخی افراد با مطالعۀ قرآن و کتب مقدّسۀ سایر 

مطالبی در قرآن آمده است که در این کتب نیز ذکر شده است، داستان آدم و حوا، نوح و سایر 

پیامبران، که در تورات و انجیل به آنها اشاره شده است، نمونه ای بارز از این مطالب است. اینجا 

 تباس از کتبِ ادیانِ پیشین باشد.فرد به شک می افتد که مبادا قرآن را یک اق

این شبهه نیز، مبنای عُقالیی ندارد. اگر دقت کنیم این نوعی وسواس غیرعُقالیی است، زیرا اگر   

چگونه قرآن از  باز شک به جان ما می افتاد کهقرآن هیچ حرف مشترکی با تورات و انجیل نداشت، 
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چند صورت فعلی این کتب در برخی  طرف همان خدایی نازل شده که تورات و انجیل را، هر

 ان مشترکی بین آنها یافت نمی شود؟بخشها مشکوک به تحریف باشند، نازل کرده است، ولی سخن

در واقع بسیار طبیعی است که خدا در قرآن نیز، مطالب مهمی را که در وحیهای پیشین نازل   

مردمان مسلمان بیشتر فرموده است، تکرار کند، بلکه این امر الزمۀ حکمت خداست، زیرا اوالً 

توجهشان معطوف به کتاب خودشان، قرآن، است و اگر نکات مهمی که در تورات و انجیل ذکر 

، در قرآن ذکر نشوند، ممکن است که این نکات مغفول بمانند، ثانیاً وقتی متن تورات و شده اند

تحریف باشد،  به انجیل، به دلیل ضعفهای سندی و نقدهای تاریخی که بر آنها وارد است، مشکوک

این نکات فقط در تورات و انجیل باشند، این نکات نیز مشکوک خواهند ماند، ولی بیان آنها در  اگر

 رآن، که با تواتر به دست ما رسیده است، جای هیچ شک و شبهه ای را باقی نمی گذارد.ق

الزم به ذکر است که قرآن نیز ادعای این را ندارد که تمام سخنانش جدید است، بلکه خود را   

 17صُحُف حضرت ابراهیم و حضرت موسی می داند حاویِ

 

 بی نظمی در جهان!: 8مثال 

بی نظمی هستند، مثل برخورد  با وقایعی روبرو می شویم که برای ما برابرگاهی ما در جهان با 

ستارگان با یکدیگر یا زلزله و سیل. اینجا دچار شک می شویم که اگر این جهان ناظمی دارد، پس 

 چگونه این بی نظمیها رخ می دهند؟

ان هنگ کند، گمان این نوع از شک هم، ناشی از دیدِ غیرعُقالیی است. ما اگر روزی کامپیوترم  

منظم در کنار  نخواهید کرد که این کامپیوتر، هیچ سازندۀ آگاهی ندارد که اجزای آنرا به صورت

یکدیگر چیده باشد. چگونه است که از اختالل در کامپیوترمان در وجود سازنده ای آگاه برای آن، 

 به شک نمی افتیم، ولی از اختالل در جهان، به چنین شکی می افتیم؟
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بر امور میسّر و ممکن تعلق  همیشه نکتۀ دیگر، این است که چنانکه در باال گفته شد، قدرت خدا  

می گیرد، و نه امور محال. وقوع تزاحم که زلزله و برخورد ستارگان با یکدیگر، از مصادیق آن است، 

نیست از خواص ذاتی ماده است، و محال است که در جهان مادی، تزاحمی رخ ندهد. پس اینگونه 

 آن، باعث ذاتی خدا نقصی باشد، بلکه این جهان مادی است که خاصیتهای که در نظم دهندگیِ

می گردد که بی نظمی رخ بدهد. همگی از دوران دبیرستان این درس را به یاد داریم که میل 

پس همینکه بی نظمی در جهان، فراگیر نمی شود و در حدّ  ؛ماده، به افزایش بی نظمی است

 باقی می ماند، خود مؤید دیگری بر وجود ناظمی آگاه و تواناست.محدودی 

 

 تجربه نشده بودن: 9مثال 

می خوانیم که اولیاء خدا، سخنان حیوانات را می شنیدند و حتی با آنها صحبت  یدر برخی روایات  

البته در قرآن نیز می خوانیم که حضرت سلیمان با هدهد سخن می گوید و سخن  می کردند. نیز

 مورچگان را درک می کند.

مگر حیوان نیز با انسان حرف می زند؟ »اینجا نیز برخی افراد دچار شک می شوند و می پرسند:   

این است که سخن گفتن انسان با حیوان هستند،  منکر دلیل اینکه این افراد« اینها خرافات است.

یک حیوان با انسانها سخنی بگوید و به دلیل اینکه تا به حال تجربه  که تا به حال تجربه نکرده اند

 ، این مسئله را دلیل بر خرافه بودن می دانند.و با چشم خود ندیده اند نکرده اند

در بیابانی گرم و  کسی تمام عمرش را این شک و خرافه نامیدن، مبنای عُقالیی ندارد، زیرا اگر  

در واقع منطقی نیست که وجود برف را خرافه بنامد.  زندگی کرده باشد،خشک در صحرای آفریقا 

به نشده باشد را اشتباه این افراد این است که هر چه تجربه شده باشد را حقیقت، و هر چه تجر

، هزار سال پیش تجربه خرافه می نامند، در حالی که بسیاری از حقایقی که امروزه تجربه کرده ایم

 آنها را خرافه بنامند؟  می زیستند، هزار سال پیش ی کهنشده بودند. آیا منطقی بود که مردم



صفر و یک می بینند  ه چیز را به صورت سیاه و سفید ومشکل این افراد این است که همدر واقع   

اره ای یا صحیح است و یا و هیچ حد وسطی را بین این دو حالت قائل نیستند. البته اینکه هر گز

غلط، درست است، ولی در شناخت ذهنی انسان سه حالت وجود دارد: حالت اول این است که می 

دانیم گزاره صحیح است، حالت دوم این است که می دانیم گزاره غلط است، و حالت سوم این 

ست، باید غلط ااست که نمی دانیم گزاره غلط است یا صحیح. ما برای اینکه بگوییم گزاره ای 

دالیل کافی داشته باشیم، و اگر دلیلی برای پذیرفتن یک مسئله نداریم، باید آنرا در حالت سوم 

پس روشن است که خرافه نامیدنِ سخن « نمی دانیم درست است، یا غلط»قرار بدهیم و بگوییم: 

سخن نمی گوید، گفتن حیوانات با انسان، منطقی نیست، زیرا دلیلی نداریم که حیوان با انسان 

 بلکه فقط تا به حال چنین چیزی را تجربه نکرده ایم.

همچنین سخن گفتن انسان با حیوان، می تواند در حالت اول قرار بگیرد، یعنی امری شدنی   

 است، زیرا:

مفهوم سخنان انسان را درک می کنند و  ،اوالً ما تجربه کرده ایم که حیواناتِ تعلیم دیده  

همچنین حیوانات با برخی صداهای خاص، با یکدیگر سخن می گویند، مثال وقتی صدای یک 

پرنده را که به سایر پرندگان اعالم خطر می کند، ضبط کنیم و برای گروهی از پرندگان همنوعش 

ت که حتی بنا به تجربه، پخش کنیم، می بینیم که آن پرندگان فرار می کنند! پس مشخص اس

آن  و زبانی هر چند محدود دارند که به وسیلۀحیوانات هم می توانند سخن انسان را بفهمند 

سخن می گویند. لذا فقط کافی است که که انسان بتواند این زبان محدود حیوانات را بفهمد تا 

 سخنان آنان را درک کند.

دالیل کافی، صحت متون دینی را ثابت کردیم و متون  ثانیاً تنها ابزار ما تجربه نیست، وقتی با  

کردند، منطقی است که بپذیریم حیوانات با  هاانسان برخی دینی داللت بر سخن گفتنِ حیوانات با

 انسان سخن بگویند.

 



 بعید بودن: 10مثال 

 یک مطلبی را ایات رخ می دهند، که در روایتیروآیات و بخشی از شکهای ما نیز با خواندن برخی 

مثالً در روایتی می خوانیم که امام به صورت ختنه شده می بینیم که به نظر بسیار بعید می آید. 

 . اینجا برخی افراد به دلیل بعید بودنِ مسئله، نتیجه به خرافه بودنش می گیرند.به دنیا می آید

. گویی این افراد آگاه روالی ناصحیح برای اندیشیدن است مشکل این افراد نیز، همان داشتنِ  

بسیاری امور ممکن است، بعید به نظر « بعید بودن، دلیل بر محال بودن نیست.»نیستند که 

 هستند. و شدنی برسند، ولی ممکن

برای مثال در این روایت خاص که در مثال ذکر کردیم، از آنجا که معموالً هر پسری که به دنیا   

بعید می دانیم که کسی به صورت ختنه شده به دنیا ی آید، بیاید، به صورت ختنه نشده به دنیا م

بیاید. ولی آیا دلیلی داریم که این امر محال است؟ خیر، ما فقط از آنجا که تا به حال این امر را با 

 چشم خودمان ندیده ایم، از بعید بودن آن به اشتباه، گمان می کنیم این امر هرگز رخ نمی دهد.

روزی هیچ قدرتی نداشت که پرواز کند، منطقی بود که گمان کند که پرواز آیا از آنجا که بشر   

کردن محال است؟ البته پرواز کردن برای انسان بسیار بعید بود، زیرا تا آن زمان کسی نتوانسته 

 بود در هوا پرواز کند، ولی دلیلی بر محال بودن آن مسئله وجود نداشت.

د. منطقی نیست که امر بعید را خرافه بنامیم. البته اگر خرافه، چیزی است که اصالً وجود ندار  

دلیلی برای پذیرفتن نداریم، می توانیم بگوییم که نمی دانیم این امر بوده یا خیر، ولی برای خرافه 

 نامیدن باید دلیلی بر غلط بودنِ ادعا داشته باشیم.

 

 

 



 

 بهاتشُکسب دانش کافی پیش از مطالعۀ م: هفتفصل 

 

بهات و ایجاد شک در دین، برای انسانهای این عصر، مطالعۀ شُ در عوامل بسیار مؤثریکی از   

مخالفین توسط افرادی است که دانش کافی در زمینۀ شبهاتِ مورد نظر، ندارند.  ،نقدهای مخالفین

دین، در اکثر موارد از نقص دانش مخاطبین خود، کمال استفاده را می کنند و از این طریق به 

 در دینداران می پردازند. ایجاد شک

افراد آگاه می دانند که اکثر شبهات مخالفین، ریشه در دروغ و تحریفِ حقیقت دارد، ولی آیا هر   

کسی که این شبهات را می شنود یا می خواند، قادر هست که به دروغ و تحریف بودنِ شبهه پی 

 ببرد؟

ه آگاهی و دانش دینی واقعی ندارند، توصیۀ علمای اسالم این است که افراد جامعه تا وقتی ک  

اقدام به مطالعۀ و یا شنیدن شبهات نکنند. متأسفانه عدم توجه به این توصیه باعث می شود که 

افرادی که برای خواندن کتابهای مذهبی به سختی مقاومت نشان می دهند، از سر کنجکاوی به 

ی کافی، دچار شک می شوند و گاهی به مطالعۀ منابع مخالفین می پردازند و به دلیل نداشتنِ آگاه

 کل از دین خارج می گردند.

 ارائه می کنیم:در اینجا، مثالهایی از سوء استفادۀ مخالفین، از عدم آگاهی مخاطبینشان،   

 

 رینبداستان اُ: 1مثال 

یکی از داستانهایی که در منابع اهل سنت، برای بیان خصائل نیکوی امام حسین آمده است، 

 رینب است.داستان اُ



رینب، زن زیباروی عبداهلل ماجرای داستان به طور خالصه این است که یزید بن معاویه، فریفتۀ اُ  

بن سالم می شود، و با همکاری پدرش معاویه، با فریفتن عبداهلل بن سالم، او را وادار به طالق 

صورت همزمان امام  رینب می کند، ولی بهرینب می کند. یزید سپس اقدام به خواستگاری از اُاُ

به خواستگاری امام حسین جواب مثبت  نیز رینب خواستگاری می کند، و ارینبحسین نیز، از اُ

رینب با امام حسین، عبداهلل بن سالم برای گرفتن امانتهایی که نزد ارینب می دهد. پس از ازدواج اُ

به یاد گذشته  می گذارد و آن دورینب تنها دارد، به نزد امام حسین می رود و امام حسین او را با اُ

 من که باش شاهد خدایا»: فرمود شده، اطاق وارد حسین امام گریه می کنند. در این هنگام افتاده،

 نبود، او مال و جمال رینباُ تزویج از من نظر که هستى عالم تو خدایا ، کردم طالقه سه را ارینب

 اجرى و ثواب راه این از و کرده، نگهدارى و حفظ شوهرش براى را او که بود این من مقصد تنها

د و مهریه ای که برای داامام حسین ارینب را طالق .« کن عطا من به خیرى جزاى خداوندا ببرم،

 18، و عبداهلل بن سالم، مجدداً با ارینب ازدواج کرد.پرداختاو تعیین فرموده بود را نیز به او 

البته این داستان که در منابع اهل سنت است، از جهاتی مورد اعتراض علمای شیعه نیز هست،   

مثالً سه طالقه کردن در سیرۀ ائمه جای ندارد، ولی به هر حال این داستان را اهل سنت برای بیان 

 خصائل نیکوی امام حسین، نقل کرده اند.

خودشان اسالمستیز، اقدام به تحریف داستان فوق به اصطالحِ  اما چند سال پیش، یکی از افرادِ  

رینب تا روز عاشورا در خیمۀ امام حسین بوده، و علت جنگ یزید با امام کرد، و ادعا کرد که اُ

رینب را به یزید می داد، هرگز کشته حسین هم، بازپسگیری همین ارینب بوده، و اگر امام حسین اُ

ای، و سایتها و کتابهای ضداسالم به صورت گسترده نمی شد. این شبهه در شبکه های ماهواره 

نشر یافت، و هنوز هم از سوی بسیاری از افراد ضددین، مطرح می شود؛ ولی این شبهه، یک دروغ 

آشکار است که با حقایق تاریخی در تناقض است، نخست اینکه طبق این داستان، امام حسین در 

به شوهر سابقش بازگرداند و دوم اینکه تمامی  ب رااُرین زمان حیات خویش و پیش از واقعۀ کربال،

بود که  اجباری تواریخ اشاره دارند که مسئلۀ اصلی که به شهادت امام حسین منتهی شد، بیعتی
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یزید می خواست با ذلت از امام حسین بگیرد، و امام حسین نیز بین مرگ عزتمندانه و زندگی 

 ذلیالنه، مرگ عزتمندانه را برگزید.

 

 امام حسین و ایرانیان: 2مثال 

، حدیثی را از امام صادق نقل می کند که اآلثار و الحکم مدینهکتاب  درمرحوم شیخ عباس قمی، 

مربوط به فضایی است که در آن نژادپرستی اعراب شدت یافته بوده و عرب را برتر از عجم)یعنی 

عرب  ما شیعیانما تبار قریش، »غیر عرب( می شمردند. امام صادق در این حدیث می فرمایند: 

ز امام صادق روایت است که فرمودند: االزم به ذکر است که  .«هستندما عجم  انو دشمن هستند

 به عجم شد، نازل عرب بر قرآن ولی ;آورد نمی ایمان آن به عرب بود، شده نازل عجم بر قرآن اگر»

که نشان می دهد که ایشان نظر مثبتی به عجم  19«است. فضیلتی عجم، برای این و آورد ایمان آن

، که در ادامه توضیح دارند، و روایت فوق را باید در شرایط زمانی و فکری آن عصر بررسی کرد

 .بیشتری پیرامون آن می دهیم

بیان: ]منظور[ عرب ممدوح و عجم »شیخ عباس قمی، در تبیین روایت، می گویند:   

، عربی از است که مورد ستایش باشد و منظور از عجم، عجمی یعنی منظور از عرب« مذموم]است[

 است کسی شده ستایش عرب واقع در عجمی. هر است که مورد سرزنش باشد، و نه هر عرب و نه

 و هستند؛ ستایش مورد و ممدوح باشند، عرب غیر چه اگر[ ما شیعیان] و باشد ما شیعیان از که

مذموم و مورد  باشد، عرب چه اگر[ ما دشمن و] باشد ما دشمن که است کسی مذموم عرب غیر

 و عرب غیر چه باشند عرب چه ستایشند مورد و ممدوح ما شیعیان: که این یعنی .است سرزنش

همچنین می توان مسئله را اینطور توضیح داد  .عرب چه و باشد عرب غیر چه مذمومند ما دشمنان

در  که است این صحیح ترجمۀ بلکه هستند، بیت اهل دشمنان عجم که نیست این ، منظورکه
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 عجم ما دشمنانشرایطی که صحبت از برتری عرب بر عجم است، امام می خو.اهند بگویند 

 و باشد عجم گرچه است، )به معنای انسان برتر از عجم(عرب ماست دوست کس هر یعنی هستند،

عربستان است( ، گرچه عرب)به معنای کسی که اهل است بیگانه و عجم ماست، دشمن کس هر

 .باشد

 را فارس اسیران اشاره دارد: وقتی به روایتی از ماجرای اسرای ایرانی در ادامه شیخ عباس قمی،   

 و دهد قرار عرب بردۀ را آنان مردان و بفروشد را آنان زنان خواست دوم خلیفه آوردند، مدینه به

 امیر نهد، آنان دوش بر را پیران و ضعیف مریض، مانند را طواف از ناتوانان که داشت قصد

 هرچند کنید، احترام را قومی هر کریم: »فرمود آله و علیه اهلل صلّیخدا پیامبر": فرمود او به( ع)المؤمنین

 برای تسلیم با را خود آغوش که هستند کریمان و حکیمان فارس، جماعت این و باشد شما دشمن

 ."«بخشیدم آنان از را هاشم بنی و خودم سهم من و اند؛ شده اسالم به مایل و گشوده ما

، دست به تحریف روایت فوق برای خدشه مخالفِ اسالم نویسندگانِ از چند سال پیش، یکی دیگر  

. در مورد آن حدیث، آن را از امام حسین نقل کرد، در حالی که زددار کردن وجهۀ امام حسین، 

نی مساوی گرفت تا بر ایرانیان تأثیر حدیث از امام صادق است، و در ترجمۀ حدیث، عجم را با ایرا

بگذارد، در حالی که اعراب، هر غیرعربی را عجم می نامند؛ و تبیین شیخ عباس قمی از حدیث را 

 و باالتر بهترو ایرانی هر از عربی هر که است روشن»نیز به این شکل با ترجمۀ غلط، تحریف کرد: 

در حالی که ممدوح و مذموم در توضیح شیخ عباس قمی،  «!!است بدتر هم ما دشمنان از ایرانی هر

این  و که این فرد آنرا جزئی از حدیث می انگارد، صفت هستند و نه خبری در مورد عرب و عجم؛

در ادامه، آنچه که عمر می خواست با زنان و مردان ایرانی بکند، نیز به حدیثی که تحریف  فرد

 را ها ایرانی»نویسد:  اینها هم سخن امام حسین است، به این معنا که کرده است، می چسباند و

 غالمی و بردگی به را مردانشان و رسانید فروش به را زنانشان آورد، مدینه به و کرد دستگیر باید

جالب این است که نویسنده، حتی نام کتاب را نیز در شبهه پراکنی خود، اشتباه  «.گماشت اعراب

 نوشته است.



که این روایت را تفسیر می کنند،  یاینجا نیز مسلم است که کسی که به اصل روایت و روایات  

دسترسی نداشته باشد و اطالعات او از زبان عربی نیز ناچیز باشد، با دیدن این تحریف گسترده، 

دچار شک و شبهه می شود. پس بهتر است که ابتدا دانشی کسب کنیم و بعد به مطالعۀ آثار 

 الم بپردازیم.ضداس

 

 سرنوشت نامسلمانان چیست؟: 3مثال 

یکی از مسائلی که در هر دینی مطرح است، این است که سرنوشت کسانی که به این دین ایمان 

چیست؟ در دین مبین اسالم، افراد نامسلمان، به دو دسته تقسیم می شوند: دستۀ اول پیدا نکنند، 

تعصب با اسالم مخالفت کردند و دستۀ دوم کسانی نی هستند که مغرضانه و از سر لجاجت و کسا

به منابع مناسب یا ضعف قوای سر غَرَض و تعصب، بلکه به دلیل عدم دسترسی  بر هستند که نه

 به دلیل مسلمان نشدن، فکری، به حقانیت اسالم پی نبرده اند. مشخص است که دستۀ اول،

الیق مجازات نیستند، الزمۀ عدل  خود،مستحق مجازات هستند و دستۀ دوم بابت مسلمان نشدنِ 

به آن  و تعصب رضن افراد با سطح دانش خود و بدون غخداست که بر اساس همان چیزی که ای

رسیده اند، در موردِ آنها قضاوت فرماید. قرآن نیز در تأیید همین نگرش است که می فرماید: 

ین دستۀ دوم را مستضعفین ا 20«نمی کند تکلیف توانایی اش قدر به جز را کس هیچ خداوند»

فکری می نامیم، زیرا یا فکرشان ضعیف است یا فکرشان به منابع نیکو برای درست اندیشیدن در 

 مورد اسالم دست نیافته است.

حال برخی از مخالفین اسالم، برای این که نشان بدهند که نگرش دین به اسالم نسبت به   

 کسی که به هر»اشاره به این آیه از قرآن که می فرماید: تند و ظالمانه است، با مخالفین، نگرشی 

 21«است زیانکاران از آخرت در وى و نشود پذیرفته وى از هرگز جوید،[ دیگر] دینى اسالم جز
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و فقط به دلیل اشتباهات فکری، به کفر  شاید کسی بدون تعصب و لجاجتاعتراض می کنند که 

اسالم نشنود که مسلمان شود؛ چرا چنین فردی باید برسد و یا شاید در تمام عمرش، صحبتی از 

 به دلیل برگزیدن دینی غیر از اسالم، از زیانکاران باشد؟

دو مسئله است که باعث به شک افتادن افراد در پاسخ به این سؤال می شود، اولی عدم آشنایی   

نه کافرانی  با مبحث مستضعفین فکری است، زیرا این اعتراض در مورد مستضعفین فکری است و

که در قرآن به آنها وعدۀ عذاب داده شده است؛ کسی که از بحث مستضعفین فکری آگاه نیست، 

در مورد عادالنه بودن نگرش اسالم به مستضعفین فکری، به شک می افتد. دومین مسئله ای که 

آن، باعث شک می شود، این است که ممکن است فرد نداند که برای استنباط درست و دقیق از قر

یکدیگر خواند و احادیث معتبر را در کنار آن بررسی کرد. همان باید تمام آیات قرآن را در کنار  

قرآنی که می فرماید اگر کسی غیر از اسالم، دینی انتخاب کند، از زیانکاران است؛ در جای دیگری 

است که هیچکس را به بیش از توانایی اش، تکلیف نمی کند، پس مشخص  فرموده است: خدا از

مستضعف فکری، که تکلیف ندارد که مسلمان شود، به دلیل مسلمان نبودن از زیانکاران نخواهد 

بود و زیانکار بودن کسی که دینی غیر از اسالم برگزیده است، در مورد مستضعفین فکری، 

 تخصیص پیدا می کند.

 

 حمله مسلمانان به کاروانهای تجارتی: 4مثال 

 و گاهی حمله به هجرت رسول اهلل از مکه به مدینه پیش آمد، تعقیب از یکی از مسائلی که بعد

روانهای تجاری قریش توسط مسلمانان بود. این مسئله دو دلیل اساسی داشت: اول اینکه کا

 ش، وضعیتی جنگی بود. آزار و شکنجه و قتلِقری با کفّاروضعیت مسلمانها به رهبری رسول خدا 

بود و صفحات بسیاری از تواریخ به این آزارها اشاره دارند، قریش در حق مسلمین بسیار شدید 

مشرکین قصد جان حضرت را  که چنانکه هجرت پیامبر، به اتفاق تمامی تواریخ در شبی رخ داد

کرده بودند و چون موفق نشدند، بار دیگری در طول هجرت و پیش از رسیدن ایشان به مدینه، 



شار قریش بر مسلمانانی که پس از هجرت در مکه مانده ن نمودند. فسعی در یافتن و کشتنِ ایشا

بودند نیز، در حدی بود که مجبور بودند، مسلمانی خود را پنهان کنند، چنانکه برخی از آنها را 

پس مسلم است که در آن شرایط قریش دشمنی جدی  22حتی مسلمانانِ مدینه نیز نمی شناختند.

بعد از هجرت مسلمین، اموال . از سوی دیگر، قریش و در واقع دشمن شمارۀ یکِ اسالم بوده است

 منازلرئاب،  بن جحش بنی تیرۀ هجرت  از پس و حتی منازل آنها را تاراج نمود؛ به عنوان مثال

 های هاست، خانه ازآن یکی همسر دخترش که دستاویز این با ابوسفیان .ماند خالی درمکه آنها

 23.کرد تصرف را آنها

مخالفین اسالم، با اشاره به تعقیب کاروانهای قریش به دستور رسول خدا، ایشان را به راهزنی   

ی می داند که اوالً وقتی دو متهم می کنند!! این اتهام در افراد ناآگاه تأثیر دارد، ولی هر فرد آگاه

کدیگر نیز از لوازم گروه یا دو کشور با هم روابط خصمانه دارند، حمله و مصادرۀ کاروانهای تجاری ی

این دشمنی است. امروزه هم اگر دو کشور با هم به شرایط جنگی برسند، اموال یکدیگر را در 

صورت دستیابی، مصادره خواهند کرد. ثانیاً قریش خود پس از واداشتن مسلمین به خروج از مکه، 

ها، اموال مسلمانها را از سویِ مسلمان« واکنش»از طریق شکنجه و آزار و اذیت و قتل، پیش از این 

به تاراج برده است، و اینکه کسی مال خود را از یک دزد بازپس بگیرید، حتی اگر این کار را به زور 

البته این حقیقت را نیز آگاهان می دانند که خدا انجام بدهد، از نگاه کدام عاقلی راهزنی است؟ 

صاحب همه چیز است و مالکیت انسان بر اموالش مالکیتی اعتباری از سوی خداست و نه مالکیتی 

می تواند به حجت خودش دستور بدهد که اموال افراد را  بخواهدحقیقی، پس خدا هر وقت که 

 ر چنین دستوری نداده است.مصادره کند، هر چند از قرار معلوم خدا به پیامب
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 جنگ پیامبر با یهودیان بنی قریظه: 5مثال 

مورد دیگری که به میزان قابل توجهی به شبهه سازی های مختلف علیه اسالم کمک کرده است،   

در هم شکستن مقاومت  از ماجرای جنگ رسول خدا با قبیلۀ بنی قریظه است. در این جنگ پس

معاذ، مردهای بالغ بنی قریظه کشته می شوند، و کودکان و زنان به  بنی قریظه، با قضاوت سعد بن

مخالفین اسالم، این مسئله را یک جنایت بزرگ می دانند و افراد ناآگاه  اسیری گرفته می شوند.

 نیز تحت تأثیر این شبهه، دچار شک و تردید می شوند.

می نگریم. این شبهه در نگاه قالیی پیش از پاسخ دقیق به این شبهه از منظری انسانی و عُ  

 عُقالیی، از دو حیث قابل توجه است:

اول اینکه کشتن و اسیر کردنِ گروهی از انسانها کار بدی است. در پاسخ به این ادعا باید عرض   

کنیم که هر چند در نگاه اول، ادعای فوق صحیح است، ولی مبنای عُقالیی ندارد، زیرا هیچ کجای 

گر گروهی از انسانها، امنیت یک جامعه را به خطر انداختند و فعلی انجام عالم نمی گویند که ا

دادند که باعث به خطر افتادن جان صدها انسان بیگناه شد، آنگاه باید به حال خود رها شوند، بلکه 

برعکس طبق تمام نظامها و سیستمهای امنیتی جهان، این عمل با واکنش شدید روبرو خواهد 

دولت آمریکا، مستقیم و غیرمستقیم تهدید می کند که در صورت انجام  شد، چنانکه امروزه

عملیات تروریستی در کشورش، حتی در صورت عدم موفقیت این عملیات، کشوری که عامل این 

عملیات باشد را، مورد هجوم قرار خواهد داد، و مسلم است که این هجوم متقابل باعث مرگ 

بارز دیگری ی دیگری نیز به اسارت گرفته خواهند شد. مثال انسانهای زیادی خواهد شد و انسانها

است که در اکثر نقاط جهان وقتی جاسوس به شکلی جاسوسی کند که  از این مسئله، جاسوس

امنیت کشور را به خطر بیندازد، به اعدام محکوم می شود، و این حتی در کشورهایی که به ظاهر 

خ می دهد. پس در نظامهای انسانی نیز، اقدام علیه مخالف مجازات اعدام هستند نیز، همچنان ر

تاریخ امنیت مردم، برخوردی بسیار تند و مرگبار را در پی دارد. حال در ماجرای جنگ خندق نیز، 

 ب اعمال ناشایست بسیاری شده بود:بنی قریظه مرتکگواهی می دهد که 



 و واداشت شکنی پیمان به ار آنها رئیس و رفت قریظه بنی سراغ به اخطب بن .پیمانشکنی: حی1

 شود نمی راضی به پیمان شکنی ابتدا اسد بن کعب و عجیب است که 24شکستند را پیمان ایشان

  25گوید می سخن پیمان به وفاداریش و آله و علیه اهلل صلّیمحمّد حضرت نیکوییهای از و

 اسالم علیه اسالم، دشمنان با که داشتند پیمان .خنجر زدن از پشت سر در شرایط جنگی: آنها2

 و کردند را کار این حاال در شرایطی که مسلمین در محاصرۀ مشرکین بودند، ولی نشوند، متحد

 نهایت در ولی ،26زدند شبیخون هم بار یک و کردند نیرو درخواست غطفان و قریش کفار از حتی

 در و خورد، هم به کفّار با آنها توافق بود، کرده پنهان را اسالمش که مسلمان تازه یک همکاری با

 27ایستادند. باز عرب احزاب با همکاری از نتیجه

در جهان آن روز هم، مثل جهان امروز، چنین اقداماتی در چنان شرایط خطیری، واکنش تندی   

 همان داشت، با این تفاوت که شاهان آن عصر، با بهانه های ساده تری کشتار می کردند؛ مثالً در

 و بودند، کرده توطئه او علیه مزدکیان اینکه به دلیل تنها عادل، شاهنشاه ایران، انوشیروان عصر،

 را تمامشان و کشید کاخ درون به را مزدکیان تمام کنند، محروم شدن شاه از را او می خواستند

در قانون تورات نیز، که یهودیان پیرو آن بودند، به حضرت موسی دستور داده شده بود  28.کشت

شهری که مالکیت آن از سوی خدا به او داده نشده رسید و آنها را دعوت به صلح کرد، که اگر به 

اگر پذیرفتند از آنها جزیه بگیرد و اگر نپذیرفتند پس از گشودن شهر مردها را بکشد و زنها و 

، که بنی قریظه نیز در برابر رسول خدا مقاومت کردند و مجازات شبیه 29کودکان را اسیر کند

در مقابل کشتار بنی قریظه که با نابودی  پس از گشوده شدنِ قلعه نصیبشان شد. همین امر،

مزدکیان فاصلۀ کمی دارد، به خاطر جرایم بسیار بزرگتری رخ داده است، جرائمی که در عصر 

حاضر نیز مجازاتهای مرگباری را در پی دارد. هجوم آمریکا به افغانستان که منجر به کشته شدن 
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هیچ نقشی نداشتند، مثال  2001سپتامبر  11ن و القاعده گردید که در ماجرای صدها عضو طالبا

 بارز این مسئله است.

دومین مسئله که ایجاد شبهه می کند این است که آیا تک تک اعضای بنی قریظه، در این ماجرا   

مجرم بودند و باید مجازات می شدند؟ این شبهه نیز ناشی از عدم درک صحیح مسئله است. 

هودیان بنی قریظه، چنانکه در تاریخ آمده است، بدنه ای واحد بودند و چنین رفتاری را در تاریخ، ی

به  از یهودیان سراغ داریم و یهودیان به داشتن اتحاد عمیق مشهور هستند. بد نیست بدانید که

 هکه مسلمان شوند و در صورتی ک در این ماجرا به یهودیان بنی قریظه پیشنهاد شد روایتی،

به غیر از چند نفری که مسلمان شدند یا و  30مسلمان می شدند، از مجازاتشان چشمپوشی می شد

در روایت دیگر ترجیح دادند که بمیرند یا اسیر شوند، تا مسلمان شوند!!  از قلعه پایین آمدند، بقیه

دیون او بود، آمده است که یکی از یهودیان بنی قریظه، به نام زبیر بن باطا به سراغ مسلمانی که م

رفت و از او خواست که در عوض کمکی که در جنگی در عصر جاهلیت به او کرده است، به او 

کمک کند. آن مسلمان نزد پیامبر آمد و از ایشان خواست که جان او را ببخشد، و پیامبر جان او را 

ز اجابت شد؛ به آن مسلمان بخشید؛ آنگاه زبیر آزادی زن و فرزند خود را خواست و این امر نی

گرفتن اموال خود را نمود و این امر نیز اجابت شد؛ آنگاه زبیر بن باطا، احوال  خواستسپس زبیر در

سران توطئه و خیانت، یعنی حی بن اخطب و کعب بن اسد و دیگران، را پرسید و چون فهمید که 

دنبال آنها  به حق منتی که بر تو دارم، من را هم به»کشته شده اند، به آن مسلمان گفت: 

پس می بینیم که اتحاد و همبستگی بین آنها بسیار شدید بوده است  31«بفرست]یعنی مرا بکش[...

است و همه در یک فعلی که انجام می دادند با هم شریک بودند و هیچیک حاضر به برائت از بقیه 

و  آمدند، هر چند طبق روایات معدودی که قبل از تسلیم بنی قریظه از قلعه پایین نبوده است

. مسلم 32و اموالشان نیز مصادره نشد و خانواده شان هم اسیر نشد در امان ماندند مسلمان شدند،

است که در چنین شرایطی، نمی توانیم بگوییم که افرادی هم بین آنها بوده اند که نقشی نداشته 
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بستگی کامل داشته اند، زیرا آنها هم که نقشی نداشته اند، با آنها که نقشی داشته اند اتحاد و هم

 ند به بهترین شکل نقش خود را ایفا می کردند.ه بوداند و اگر توانست

اما تا اینجا، به مسئله با نگاهی مادی و زمینی نگریستیم و نشان دادیم که در برابر چنین جرمی،   

به این چنین مجازاتی نه فقط در عصر پیامبر بلکه در عصر حاضر نیز، وجود دارد. اما پاسخ دقیقتر 

مسئله این است که اگر کشتن گروهی از انسانها یا اسیر کردن گروهی دیگر، در صورت بیگناه 

بودن یا نداشتن جرمی که چنین مجازاتی را در پی داشته باشد، جنایت محسوب می شود، این 

مالکیتی بر یکدیگر ندارند و نمی توان گفت که یک نفر  هاجنایت برای انسانهاست، زیرا انسان

صاحب جان و آزادی دیگری است. ولی آیا برای خدا نیز می توانیم بگوییم که خدا باید حتما جان 

کسی را بگیرد که کار بدی کرده است که مجازاتش مرگ باشد؟ همه می دانیم که خدا روزانه جان 

که  انسانها و حیوانات زیادی را می گیرد، حال چگونه است که اگر خدا به پیامبرش مأموریت بدهد

جان و آزادی مردمان قبیله ای را که چنین فعالیتهایی انجام داده اند، بگیرد، از دید این افراد ایراد 

دارد؟ کسی که با این مسئله مشکل دارد، مشکلش نه با کشتن است و نه با پیامبر اسالم، این فرد 

ا، و هیچ حقی بر با خدا مشکل دارد. این فرد گمان کرده است که خدا هم یک انسان است مثل م

ما ندارد، در حالی که اینطور نیست، جان و آزادی و مال و همه چیز ما امانتی است از سوی خدا، و 

خدا مالک همه چیز است. کسی که مالکیت خدا را محدود بداند، در واقع خدا را محدود می داند و 

چیز، حق ندارد  حال آیا مالک یکموجودی که به نام خدا می شناسد، خدای حقیقی نیست. 

چیزی را که به دیگری امانت داده است از او پس بگیرد؟ البته که حق دارد. حال گرفتن این جان 

می تواند با واسطۀ یک حادثه باشد، می تواند به واسطۀ یک بیماری باشد و می تواند به واسطۀ 

ریظه در واقع امانتی بود یک انسان دیگر باشد. جان و آزادی و اموالِ مردان و زنان و کودکان بنی ق

از سوی خدا که در اختیار آنها قرار گرفته بود، و خدا برای پس گرفتن آن، نیاز نداشت که به کسی 

لی بسیار اعماپاسخگو باشد، هر چند این امانتها وقتی از بنی قریظه گرفته شد که آنها اقدام به 

را با خیانت و اتحاد ناموفق با دشمن و شبیخون زدن، به خطر  انقبیح کردند و جان عموم مسلمان

انداختند. وقتی کسی این مسئله را به خوبی درک نکند، با خواندن ماجرای بنی قریظه به شک 



ولی وقتی مالکیت خدا را قبول دارد، فقط با این بحث روبرو می شود که آیا خدا به  ،داافت خواهد

را  قریظه چنین مجازاتی را متحمل شود، که وقتی چنین امریراستی می خواسته است که بنی 

رسول خدا را برایش مطرح کنیم، ولی قدر مسلم این است که  بپرسد، ما باید دالیل پیامبر بودن

 هم خداپس «!! خدا هرگز چنین دستوری نمی دهد، پس محمد پیامبر نیست»نمی توانیم بگوییم: 

ی را حتی برای افراد بیگناه نیز صادر کند، چنانکه آن ممکن است چنین دستور هم می تواند و

کودکی که در کودکی بیماری سختی می گیرد و از دنیا می رود، بدون ارادۀ خدا بر بیمار شدنش، 

. این خواست خداست که به و بدون خواست خدا در اثر بیماری نمی میرد هرگز بیمار نمی شد

است. البته این بیماری و مرگ، برای فرد  ز دنیا بردهو ا دلیل یک حکمت خاص، او را بیمار کرده

اثر اخروی دارد و اگر گناهی داشته باشد به بخشش گناهانش کمک می کند و اگر گناهی نداشته 

 باشد، پاداش و جبران اخروی را برایش در پی خواهد داشت.

 

 تعدّد زوجات پیامبر :6مثال 

تا علیه اسالم به ایجاد شبهه، بپردازند، تعداد  مسئلۀ دیگری که دستاویز شبهه سازان شده است

همسران پیامبر است. این افراد ادعا می کنند که با توجه به اینکه پیامبر، همسران متعدّدی داشته 

اند، مشخص است که ایشان شخصی شهوت پرست و زنباره بوده اند. عدم آگاهی از حقایق تاریخی 

شبهه می شوند، ممکن است باعث ایجاد شک و تردید در و استنتاجات عقلی که منجر به ردّ این 

 دل خیلی از افراد گردد.

و بر اساس آنچه در تاریخ آمده است، مشخص می شود باری با بررسی دقیق و منطقی مسئله،   

 که نمی توان ایشان را شخصی زنباره و شهوت پرست نامید:

 کار این به جوانی سنین در باید می بود، نفسانی غرایز ارضای پی در آله و علیه اهلل صلّیپیامبر اگر. 1

 سنین از و شود می تر قوی کم کم و کند می خودنمایی بلوغ آغاز از غریزه این کرد؛ می مبادرت

 همسری سالگی 25 سن تا پیامبر، که حالی در نهد؛ می کاهش به رو سالگی چهل تا پنج و سی



 آن دو ازدواج، از و بود، کرده شوهر دوبار گذشته در که زنی با نیز آن از پس و نکرد انتخاب

 بیست حدود همسر، این عمر ۀلحظ آخرین تا و کرد ازدواج بود، تر بزرگ وی از و داشت فرزندانی

 سن تا و سازد برقرار زناشویی رابطۀ دیگری زن با که آن بدون نمود، زندگی وی با سال پنج و

 محیط آن در زوجات تعدد که بود شرایطی در این نداشت؛ همسر یک جز سالگی، سه و پنجاه

 زنان توجه جلب موجب را که چه آن ۀهم جوانی، ۀدور در پیامبر. شد می محسوب عادی امری

 کامگیری پی در حضرت همه این با. بود دارا...  و شهرت فامیلی، شخصیت زیبایی، مانند شود می

 و بیوه زنی به اکتفا و پاکدامنی این. بود پاکدامن و عفیف خویش زندگی طول در و نبود زنان از

 ایشان تعدد زوجاتِ این حقیقت کهو  ،که اوج قدرت غرایز نفسانی است جوانی در دوران بزرگسال

 زنبارگی چون هایی واژه با رخ داده است، ،سالگی که این غرایز فروکش می نمایند 53 سن پس از

انسان زنباره و شهوتران، چگونه ممکن است که در دوران جوانی به یک  .است ناسازگار و شهوترانی

 زن بسنده کند؟

 حضرت آن دشمنان داشت، می ضعفی ترین کوچک باره این در خدا رسول اگر این، بر عالوه  

رسول  داری خویشتن و پاکدامنی. کردند نمی گذار فرو آن به توسل از وی، به زدن ضربه برای

 را ایشان تا دادند نمی اجازه خود به نیز دشمنان حتی که بود آشکار ای اندازه به آله و علیه اهلل صلّیخدا

افراد غیرمعاصر با حضرت، و در اعصار بعد  گونه شبهات رادر واقع این .نمایند متهم آن خالف به

 ایجاد کردند.

 چنان در دارد، بسیار توجهی توشه به که مردی است ممکن آیا: »گوید می «پورت دیون جان»

 زن یک به سال پنج و بیست مدت برای شد، می محسوب عادی عمل زوجات تعدد که کشوری

 33!«تر؟ بزرگ او از سال پانزده هم آن باشد، قانع
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 با و بود می آنان ۀرخسار رنگ همسر گزینش در وی جهتگیری باید بود، زنباره حضرت آن اگر. 2

. دار یتیم و بیوه زنان نه کرد، می ازدواج بردند، می سر به جوانی اوان در که دوشیزگان زیباترین

 دلیل به سلمه ام چون برخی و بودند بیوه ـ «عایشه» جز به ـ آله و علیه اهلل صلّیپیامبر زنان ۀهم

 به دست آمده از منابع گزارشهای براساس. نداشت شوهرداری و ازدواج به ای عالقه بزرگسالی

 رغبتی ازدواج به که بود پیرزنی وی که نمود ازدواج «سلمه ام» با حالی در حضرت آن تاریخی،

 بنت زینب با حضرت آن همچنین. داشت فرزندانی یا فرزند خویش ۀدرگذشت شوهر از و نداشت

  .نمود ازدواج ساله یک و پنجاه میمونه با یا ساله پنجاه جحش

 

 متعدد های ازدواج به زنان از کامیابی و یجنس غرایز ارضای ۀانگیز با که کسانی زندگی ماهیت. 3

 آورند، می رو آن مانند و رفاه و زنان زینت و تجمالت و برق و زرق به که است این آوردند، می رو

 همسران درخواست برابر در پیامبر. است این خالفبر خدا رسول زندگی روش و ۀسیر که حالی در

 ادامه بین را آنان و. داد نمی نشان خود از نرمشی زنان، زینت و زندگی برق و زرق ۀدربار خویش

 34.کرد می مخیر طالق و آله و علیه اهلل صلّی پیامبر با ساده زندگی

 :نویسد می باره این در طباطبایی حسین محمد سید عالمه

 حضرت آن شیفتگی و دوستی زن بر توان نمی را آله و علیه اهلل صلّیپیغمبر زوجات تعدد داستان» 

 به تنها که زندگی آغاز در حضرت آن ازدواج ۀبرنام که آن چه نمود؛ حمل زن جنس به نسبت

 بهتان با شد، حرام او بر ]مجدد[ ازدواج اصوالً که زندگی پایان در چنین هم و نمود اکتفا خدیجه

 35.«دارد منافات حضرت آن ]به مفهوم شهوتگرایی[ دوستی زن
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 این از دنرب لذت بود، بردن لذت ازدواج، از پیامبر هدف اگر بودند؛ کنیز، پیامبر زنان از نفر دو. 4

 که هدف ارضای شهوت جنسی بوده است، تحلیل این با بود؛ ممکن نیز ازدواج بدون کنیز دو

 .بود فایده بی با آنها، ازدواج

 

افراد شهوت پرست و زنباره، انسانهای سستی هستند و نمی توانند رهبران بزرگی باشند، در  .5

رسول خدا، رهبری بزرگ بود که توانست تمام دشمنیهای دوران خود را دفع کند، و در حالی که 

عربستانی که سالها بود که اسیر زندگی طوایفی بود و هیچ حکومت واحدی را بر نمی تافت، 

که  را حکومتی واحد و اسالمی برقرار سازد. آیا یک انسان سست و زنباره می تواند، اینگونه مردمی

قانع کند که از وی پیروی کنند و با او بیعت نمایند؟  ملوک الطوایفی عادت کرده اند،به زندگی 

عُقال چنین احتمالی را جدی نمی گیرند، و احتمال اینکه یک فرد شهوتران و زنباره، بتواند یک 

 جامعه را رهبری کند، فقط در ذهن قابل فرض است و در جهان حقیقی، قابل تحقق نیست.

 

 ازدواج پیامبر با عایشه: 7 مثال

مخالفین اسالم، فقط به تعداد همسرانِ پیامبر ایراد نمی گیرند، و برخی از ازدواجهای ایشان را 

دلیل بر شهوترانی و زنبارگی می دانند. اولین موردی که به صورت عمده از سوی مخالفین اسالم 

عایشه است. این افراد ادعا می کنند که در تاریخ آمده است که  امطرح می شود، ازدواج ایشان ب

وقتی رسول خدا با عایشه ازدواج کرد، وی فقط پنج سال سن داشت، و این کار، مصداق ازدواج با 

مخالفین اسالم حتی پا را از این فراتر برده ادعا می کنند که پیامبر، با توجه به این کودک است. 

 نسیِ میل به کودکان نیز بوده اند!ماجرا، دچار انحراف ج



بررسی این شبهه نیز برای افراد ناآگاه بسیار دشوار است و ممکن است، که فرد در اثر نداشتن   

اطالعات کافی، به شدت دچار شک و تردید در حقانیت اسالم بشود. اما در بررسی این شبهه عرض 

 می کنیم:

آنگاه سازندگان شبهه باید توضیح بدهند که چگونه بود اگر تمام ادعاهای این شبهه را بپذیریم،  .1

ازدواج نموده، سایر همسرانش بیوه و در برخی موارد سالمند، « کودک»که پیامبر فقط با یک 

 بودند؟

باید توجه داشت که اکثر روایاتی که به سن کم عایشه در زمان عقد و ازدواج اشاره دارند، از   .2

تانهایی که عایشه نقل می کند، به فرض قطعی بودن انتصاب نقل به داسخود وی نقل شده اند. 

قولها به او، زیاد نمی توان اعتماد کرد. او تحت تأثیر احساساتش، حرفهای متناقضی را به زبان 

آورده است، و مصداق بارز این مسئله، سخنان او پیش از مرگ عثمان و پس از مرگ اوست! او 

کتاب د و در یست، بسیار به خود می بالسر باکرۀ پیامبر بوده اهمچنین به این خاطر که تنها هم

صحیح بخاری، در باب ازدواج با دوشیزگان، روایتی از عایشه آمده است، که می گوید من از پیامبر 

پرسیدم که تو اگر بخواهی شترت را بچرانی، آنرا به جایی می بری که شتران دیگر در آن چریده 

که شتری قبالً در آن نچریده باشد؟ و عایشه در ادامه می گوید که باشند، یا جایی می بری 

]و اینکه سایر همسران پیامبر پیش از ایشان با مردهای منظورش، باکره بودن خودش بوده است

!!! حال وقتی عایشه به بحث باکرگی خود چنین نگرشی دارد، باید هم دیگر ازدواج کرده بوده اند[

غریب از ماجرای ازدواجش نقل کند. او اگر سعی می کند خود را در  اینگونه داستانهای عجیب و

آن زمان خیلی کم سن نشان بدهد، به خاطر همین احساسات زنانه است. این می شود که ممکن 

آمد یا هر  برای خواستگاری او است عایشه ادعا کند با اسباب بازیهایش بازی می کرد که پیامبر

امروزه می بینیم که برخی دخترانی که نزدیک به سی سال سن ادّعای مشابه دیگری! هر چند 

دارند نیز، شبها با عروسکشان می خوابند!! امروزه نیز زنان دوست دارند کمتر از سنّی که دارند 

نشان داده شوند، ولی خب امروزه وجود شناسنامه ها و کارتهای شناسایی، پنهان کردن سن را 

 برای بانوان دشوار نموده است.



الزم به ذکر است که در مورد سنّ عایشه در زمان عقد و ازدواج، اختالف بسیار در گزارشهای . 3

تاریخی وجود دارد، و اسالمستیزان، آنچه از تاریخ که به مذاق خودشان خوش می آید را به عنوان 

ی، تنها گزارشهای موجود در تاریخ، ذکر می کنند، در حالی که با وجود گزارشهای مختلف تاریخ

احتماالت تاریخی متعددی، در مورد سن و سال عایشه، ایجاد می شود. از گزارشها صرفاً ازدواج 

عایشه، به طور قطع مشخص می شود، نه سن عقد او! برای مثال ابن قتیبه دینوری، می گوید که 

لذا او باید در زمان عقد،  36هجری، در سن هفتاد سالگی وفات یافت، 58یا  57عایشه در سال 

در زمان ازدواج، حدود سیزده سال سن داشته است. باز بر اساس  ده سال و در نتیجه حدود

یعنی قبل از علنی شدنِ دعوت  گزارش ابن هشام از ابن اسحاق، او حداقل هفت سال پیش از عقد،

مسلمان شده است، پس باید سنّش بیشتر از این حدود باشد. پس اساساً سنین مختلفی در  پیامبر،

، برای اثبات شبهات خود، کمترین سن را ذکر شبهه سازانخ برای عایشه ذکر شده است، و تواری

می کنند و این کارشان غیر منطقی است. حقیقت این است که، به خاطر این گزارشهای مختلف 

که از سن و سال عایشه ذکر می شود، نمی توان به راستی دریافت که سنّ عایشه در زمان ازدواج 

اگر به سراغ کهنترین اسناد برویم، سنّ عایشه در زمان ازدواج، باید هر چند  است.چقدر بوده 

هشام به نقل از کهنترین سیره  ابن سیرۀ گزارش می بود. طبق از ادعای اسالمستیزان خیلی بیشتر

است(، عایشه جزء  151تا سال  85نویس، یعنی ابن اسحاق)که تاریخ حیاتش به تقریب از سال 

پس حداقل در سال سوم بعثت مسلمان  37که پیش از علنی شدن دعوت مسلمان شدکسانی بود 

، که سه سال پیش سالم اهلل علیها تا وفات حضرت خدیجه آله و علیه اهلل صلّیشده است، نظر به اینکه پیامبر

اگر فرض کنیم که به محض وفات  حتی با زن دیگری ازدواج نفرمودند، لذا 38از هجرت رخ داد،

، به عقد در آوردنِ عایشه صورت گرفته است نیز، قاعدتاً عایشه حداقل باید شش یا خدیجه)س(

هفت سال پیش از اینکه به عقد پیامبر در آمده باشد، مسلمان گشته باشد! پس طبق کهنترین 

ساله باشد! با خود حساب کنید عایشه باید چند ساله می بود  6اسناد، در زمان عقد، نمی توانسته 

اسالم را بفهمد و مسلمان شود! سن او در زمان عقد حداقل شش تا هفت سال بیشتر از تا مفهوم 
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این بود و عروسی هم حدود سه سال بعد از عقد صورت گرفت! چنین دختری دیگر یک دختر 

صغیر و خردسال نیست!! او ممکن نیست در زمان عقد شش ساله یا نه ساله و حتی ده ساله باشد. 

در زمان مسلمان شدن، تنها هفت سال سن داشته است، در زمانی که به  اگر فرض کنیم که او

 224منزل پیامبر رفت، حدوداً هفده ساله بود. از جملۀ اسناد متأخر تاریخ طبری)به تقریب متولد 

که البته خود در مقدّمه  که خیلی دستمایۀ مخالفین اسالم قرار می گیرد، ،است (301و متوفای 

اش ذکر می کند که هدفش صرفاً جمع آوری هر چه راویان گفته اند، است، و نه ذکر اخبار 

البته اسالمستیزان، حتی سخن طبری را نیز تحریف می کنند، زیرا طبری، در ماجرای  39دقیق.

د قرار می دهند که ازدواج عایشه، داستانهای مختلفی را ذکر می کند و این افراد، روایتی را سن

 کمترین سن را بیان داشته باشد!

منابع حدیثی، طبق فقه اسالم، عقد کردن دختر نابالغ، حالل است ولی نزدیکی با او حرام است: . 4

، 40)خردسال و نابالغ( استصغیره ای که مبنی بر عدم جواز دخول به زوجه ،ندا روایاتی نقل کرده

 سایر که شود گفته هم اد اهل سنّت نیز موجود است. اگرکه چنین حکمی به طور مشابه در اسن

 برساند، روحی یا جسمی آسیب خردسال دختر به که است ممکن دخول، از غیر جنسی تمتعات

 دختر با را تمتعات این تواند می شرطی به شوهر الضرر، قاعدۀ به بنا هم باز دهیم می پاسخ ما نیز

 حضرت از حدیث این الضرر، قاعدۀ مبنای. نرسد او به ضرری هیچ که دهد انجام خردسال

این  41.نیست اسالم در ضرری: فرمودند مختلف ماجرای چندین در که است آله و علیه اهلل صلّیمحمّد

می کنند، رد می  مطرحی که صغیره بودن عایشه را در زمان نزدیکی ادعاهایچیزی است که هم 

با عایشه  آله و علیه اهلل صلّیپیامبر نبودن رسول خدا، اگر حضرت محمّد محال کند، زیرا حتی به فرض

؛ در سن پایین ازدواج کرده بود، هرگز چنین قانونی را وضع نمی کرد که برای خودش دردسر شود

حضرت با توجه به قاعدۀ الضرر که  زیرا و هم هر عملی که باعث آسیب رسیدن به عایشه شود،
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هر یک از همسرانشان  به ضرر و آسیب رسیدن ند، هر عملی که باعثخودشان وضع فرموده بود

 بشود را انجام نمی دادند.

 

 ازدواج پیامبر با صفیه :8مثال 

ازدواج  بحث میگیرند، کار به آله و علیه اهلل صلّیمحمّد حضرت علیه بر اسالمستیزان که شبهاتی از یکی  

 را کفار اسالم نابودی برای که بود یهود گر توطئه سران از یکی دختر صفیه. است صفیه ایشان با

 و جنگید آنها از گروه دو با احزاب جنگ از پس پیامبر خاطر همین به. کرد تشویق احزاب جنگ به

 در اسالم پیامبر می کنند ادعا اسالمستیزان. آمد در اسارت به مسلمین، پیروزی از پس صفیه

 و عروسی او با بود شوهر و پدر عزادار صفیه و بودند شده کشته صفیه پدر و شوهر که روزی همان

 جایی تا بود، عزادار او که اند رسیده نتیجه این به اسناد کدام روی از نیست معلوم البته !کرد زفاف

 صورت زن آن و گذشت خویشانش نعش سر از دیگری زن با او میدهد نشان تاریخی اسناد که

 نزد را او وقتی هم شوهرش مورد در و نداد نشان خود از العملی عکس صفیه ولی خراشید را خود

 پدر که است این جالب البته. است باقی او صورت بر شوهر سیلی اثر که دید پیامبر آوردند، پیامبر

عروسی و زفاف  !باشد او عزای در همچنان صفیه بود بعید و بود، شده کشته پیش مدتها صفیه

 از برخی که است ذکر به الزم پیامبر با صفیه در همان شب اول اسارت نیز، ادعایی بی سند است.

 صفیه خود از حقانیتش، شناخت از بعد اسالم پذیرش عدم در یهودیان سرسختی به مربوط روایات

 اسالمستیزان .نیاورد ایمان ولی شناخت را پیامبر پدرش که دهد می توضیح او و است شده نقل

 مورد این در البته که است داده در تن پیامبر با ازدواج به اجبار سر از صفیه که معتقدند همچنین

 !نمی کنند رو را، سندی هیچ هم

 



 که آمده متعددی منابع و در 42است شده  ذکر را صفیه شدن مسلمان صراحت با در تواریخ  

 منابع، برخی در تاعبار که ،43نمود ازدواج وی با سپس و کرد آزاد را او :«تزوجها و اعتقها» پیامبر

 وی با ازدواج و حضرت توسط صفیه شدن آزاد آنها، تمام در ولی دارند مختصری اختالف یکدیگر با

 مجبور صفیه و است بوده پیامبر دست به شدنش آزاد از بعد صفیه با پیامبر ازدواج پس. است آمده

 که کنیزی عنوان به او و کردند نمی آزادش بود، اجبار به قرار اگر اوّالً زیرا است، نشده کار این به

 همسر مثل پیامبر برای اسالم احکام طبق ،و قرارداد آزادی هم ننوشته بود داشت موال یک فقط

 اسالم احکام طبق ازدواج برای ثانیاً و دننک نزدیکی او با پس از ایّام عدّه ایشان می توانستند و بود

 کنید دقّت البته. بود باطل عقد بود، می مجبور صفیه اگر و است شرط دو هر مرد، و زن رضایت

 .ندارد سندی هیچ که ادعاست یک صرفاً مخالفین، سوی از ازدواج بودن اجباری ادعای که

 با شدند، کشته صفیه شوهر و پدر که شبی همان در پیامبر که می شود ادعا که این مورد در  

 شوهر شدن کشته از بعد پیامبر تاریخی اسناد طبق که می گوییم فرمود، زفاف و عروسی صفیه

 در موضوع این کرد، ازدواج او با عدّه شدن ایّام تمام و صفیه شدن مسلمان و خیبر جنگ در صفیه

 است، داشته نگه را عدهایّام  صفیه، وقتی شک بدون خب ،44است آمده مختلف تاریخی، منابعی

 .است داشته زفاف و عروسی پیامبر با پدرش و شوهر مرگ از بعد مدتها

 حضرت دادعا می کنن که است این کنند می مطرح اسالم مخالفین گاهی که دیگری بحث  

 عرض پاسخ در!! کشت را کنانه، او، شوهر کند، پیدا دست صفیه به اینکه برای آله و علیه اهلل صلّیمحمّد

 زن اگر که معنا این به بود، طالق حکم مثل زن یک برای اسارت اسالم احکام طبق: کنیم می

 اسارت، از بعد کنانه و است شده داده طالق که بود این مثل صفیه، مانند شد، می اسیر شوهرداری

 شوهرش، اعدام از پیش صفیه. باشد پیامبر با وی ازدواج برای مانعی تا شد نمی محسوب او شوهر

 اند، کرده ذکر تواریخ که چنان کنانه بود. دیگری چیز کنانه اعدام بود و البته علّت شده اسیر
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 از بعد را قتل این وی شد. قصاص محمود، برادرِ دست به مسلمه، بن محمود عمدیِ قتل بخاطر

 اسناد. بود نشده انجام جنگ زمان در زیرا بود، پیگرد قابل قتل این لذا و بود داده انجام جنگ اتمام

 45.کنند می اشاره امر این به زیادی

وجود رابطه ای عاشقانه، بین صفیه و شوهرش، بنا به  لبته باز هم جهت از بین رفتن تصورا  

کهنترین گزارشهای موجود، ماجرایی مربوط به چند روز قبل از فتح خیبر ثبت کرده اند، که خود 

افتاد.  شبی در خواب دیدم که گویی ماه از مدینه آمد و در دامن من»صفیه آنرا نقل کرده است: 

این موضوع را برای همسرم کنانه گفتم و او چنان سیلی بر چشمم زد که کبود شد. چون بر پیامبر 

سایر  46«وارد شدم، آن کبودی را دیدند. از من سؤال کردند و من موضوع را برای آن حضرت گفتم.

ابن هشام، ابن اثیر و دیگران نیز همین ماجرا را بدون نقل از صفیه گزارش می  مورخین، یعنی

آیا مردی که عاشق زنش است، زنش را بخاطر یک خواب سیلی سهمگینی خواهد زد که  47دهند.

از شوهرش  به دلیلی واهی ش کبود شود؟ آری، اسالمستیزان، در اوهام خود زنی کهپای چشم

فرض می کنند، چنانکه در حالی برای عایشه آه و ناله سر می دهند  کتک خورده را عزادار شوهر

 که عایشه از ازدواج با پیامبر، بسیار خرسند است.

 

 

 ماجرای ماریۀ قبطی: 9مثال 

 آن زن و کرد نزدیکی بود، کنیز ملکی ایشان که قبطی ماریه با پیامبر» گویند: می اسالمستیزان  

 آوردن دست به برای آله و علیه اهلل صلّیمحمّد حضرت و شد ناراحت آله و علیه اهلل صلّیرسول حضرت دست از

سرود  را تحریم سوره ابتدای آیات و نیاورد طاقت بعداً ولی است، حرام من بر زن این گفت او دل

 !«که چرا آنچه خدا بر تو حالل کرده را به خاطر زنانت بر خودت حرام می کنی.
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 و است سروده را قرآن آله و علیه اهلل صلّیمحمّد حضرت که است پیشفرضاین  ادعا، این ایراد اولین  

در یک بحث اگر قرار است، منصفانه بحث کنیم، باید کمی بیطرف باشیم و صرفاً  ما آنکه حال

به راستی شما  .بگوییم که محمّد مدّعی شد که آیات ابتدایی سوره تحریم در این مورد آمده است

)بگذریم که ما برای از سوی خدا بودنِ قرآن،  چه دلیلی دارید که خدا قرآن را نازل نکرده است؟

 دالیل بسیاری داریم.(

دومین ایراد این ادّعا، این است که قرآن در سورۀ تحریم، هیچ اشاره ای به این مسئله نمی کند.   

ت و آن چیزی که بر پیامبر حالل بود و به خاطر در تفاسیر داستانهایی برای سبب نزول این آیا

فشار زنان، ایشان آنرا بر خودشان حرام کردند، مطرح شده است. افراد مغرض و متعصّب، داستان 

فوق را که به نفعشان است، ذکر می کنند. البته آن داستانها هم به این شکل مطرح نشده اند، بلکه 

 مادر) قبطیه ماریه خود کنیز با حفصه اطاق در آله و علیه اهلل صلّی پیغمبر»به این شکل آمده اند: 

 خطاب و شد متوجه حفصه و کرد خلوت( مرد کودکى در که آله و علیه اهلل صلّی اللّه رسول پسر ابراهیم

 و خوار تو نظر در اینکه از مگر نیاورده اى من اطاق به را این: گفت آله و علیه اهلل صلّی پیغمبر به

 این از: فرمود و نگوید، عایشه به را موضوع که خواست حفصه از آله و علیه اهلل صلّی پیغمبر. مقدارمبی

. توست که  کنیز حالى در شود حرام چگونه گفت باشد. حفصه حرام من بر ماریه با نزدیکى پس

را  ماجرا حفصه اما. مگو کسى به هم تو نمى شوم، نزدیک ماریه به دیگر که خورد سوگند حضرت

 در تا کرد خوددارى عموما زنانش نزد رفتن از ماه یک آله و علیه اهلل صلّی پیغمبر و گفت باز عایشه با

 حالل همسرانت رضایت کسب براى چرا آله و علیه اهلل صلّی پیغمبر اى" که آمد آیه نهم و بیست شب

بود، ولی طبق ند ماریه کنیز حفصه کنمی  ادعا البته برخی 48«"مى گردانى؟ حرام خود بر را خدا

 برای خودِ اسکندریه پادشاه که بود کنیزی بلکه حفصه نبود، کنیز قبطی ماریه گزارشهای تاریخی،

 نه و است بوده آله و علیه اهلل صلّیمحمّد حضرت کنیز پس ماریه 49.بود فرستاده آله و علیه اهلل صلّیحضرت آن

به فرض اینکه داستان این روایت در مورد شأن نزول آیات ابتدایی سورۀ تحریم،  .ایشان زن کنیز

صحیح باشد، که البته جای شکّ است و این داستان در اسناد کهنتری مثل سیرۀ ابن هشام نیامده 
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است، چنانکه از روایت روشن است، پیامبر یک ماه، به هیچ زنی نزدیک نشد، و اتفاقاً این مسئله با 

شفرض باطل که ایشان شهوتران بودند، در تناقض است، ضمن اینکه ایشان اگر مشکلشان این پی

حتی بر اساس همین روایت مشکوک، شهوت بود و نه تنبیه زنان به خاطر برمال کردن راز آن 

حضرت، خب خیلی راحت می توانستند با آن قدرت حکومتی که در آن زمان داشتند، دوشیزگان 

 .، ولی چنین نکردندجایگزین ماریه کنند و کنیزکان بسیاری را

، وجود داستانهای دیگر برای شأن نزول آیات ابتدایی سورۀ تحریم است، و سومین ایراد این شبهه  

لذا داستان ماریه و حفصه، تنها یک احتمال تاریخی است، که احتماالت تاریخی دیگری نیز در 

 برابرش وجود دارند.

که گذشته از اینکه خود این داستان مورد شکّ است، اساساً  است شبهه، این این چهارمین ایراد 

 زنان جزء را او تواریخ اینکه برخی به نظر کنیز بودن ماریه نیز مورد اتّفاق تمامی تواریخ نیست.

در واقع شما باید خودتان مایل باشید  .است بحث نیز مورد شکّ این اساس 50اند برشمرده پیامبر

او کنیز پیامبر بوده است و نه همسرش، تا بتوانید داستان فوق را باور کنید، وگرنه، یک  بپذیرید که

فرد منصف و بیطرف، خواهد گفت: به خاطر اختالف اسناد، نمی توان به درستی تشخیص داد که 

 و ماریه کنیز بوده یا خیر، و آیا به راستی شأن نزول سورۀ تحریم، این داستان بوده است یا خیر،

مدارک برای نتیجه گیری »می توان به قضاوت درستی رسید، الزمۀ انصاف این است که بگوییم: ن

 «کافی نیستند.

 

 ماجرای زید و زینب: 10 مثال

 روزی پیامبر: »شود می زینب از سوی مخالفین اسالم چنین ادعا با پیامبر ازدواج مورد در    

 زید شوهرش به را قضیه زینب! الخالقین احسن اهلل تبارک گفت و دید را، که همسر زید بود، زینب

)به راستی انسان به یاد برخی فیلمهای  !«کرد عقد او با پیامبر و داد طالق را او زید و گفت
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بالیوودی می افتد!!( بعالوه گاهی اسالمستیزان، مدعی می شوند که حضرت، زید را مجبور به 

 کند! طالق همسرش کرده است، تا خودش با او ازدواج

 در مقام پاسخگویی عرض می کنیم:  

 زید و شبهه نبود( ر)و البته آن سخن عبارت ذکر شده دگفت یزیچ زینب دیدن با پیامبر اینکه  

 اسناد سایر با هم ولی است آمده اسناد برخی در چند هر آید در پیامبر عقد به تا داد طالق را زنش

 طور داستان ضمن، در همان برخی اسناد هم، در و آید نمی در جور عقل با هم و است تضاد در

 !اینگونه بیان نشده است اصال و است شده نقل دیگری

 زینب وقتی حضرت که کند می نقل شکل این به را داستان این ابن سعد الکبری، در طبقات  

 و دگرگون است، منزه بزرگ پروردگار» :فرمود و کرد پشت او به ،شد حاضر او مقابل حجاب بدون

 او از اگر گفت و آمد پیامبر پیش شنید را ماجرا وقتی زید. رفت و «است منزه دلها کننده تصرف

 «نگهدار پسندیده را همسرت» :فرمود پیامبر ولی! کنید ازدواج او با تا بدهم طالق آمده خوشتان

 همسرت» فرمودند که ایشان به پیامبر فرمان بار چند علیرغم و نیامیخت خود زن با دیگر زید ولی

 پس 51.کردند ازدواج او با پیامبر که بود آن از پس تنها و داد طالق را زنش «نگهدار پسندیده را

شود و این  می ادعا شبهه این در که نیست آنگونه هم گویند می اینطور که روایاتی طبق داستان

ادعای این افراد، حضرت  خود زید است که حاضر به ادامۀ زندگی با همسرش نیست، و برعکسِ

 .اصرار بر ادامۀ زندگی او با همسرش دارند آله و علیه اهلل صلّیمحمد

 و کنند می رد را داستان این دیگری روایات و است تضاد در دیگری روایات با داستان این اما  

 بیان بود، شده آزاد غالمی که زید حق در بود، اشرافی دختری که زینب تحقیرهای را طالق علت

 از داستان، به آن اشاره بدون است، کرده نقل را فوق داستان که سعد ابن خود حتی 52.کنند می

                                                           
 .103و104، ص8سعد واقدی، جطبقات ابن  51
 .194ص 2؛ تفسیر قمی ج218ص 22؛ بحاراالنوار ج546ص 2موسوعة التاریخ االسالمی ، ج 52



 که پیامبر توصیه از پس جدایی به منجر که پیامبر نزد زینب از زید شکایت  به دیگر راوی دو

 53.می کند شود، اشاره می «نگهدار پسندیده را همسرت» فرمود

 زینب از پیش و .است داده طالق گرفته و زن چندین مرتبه زید تاریخی اسناد اساس بر همچنین  

 ازدواج عقبه دختر کلثوم ام با زینب طالق از پس. بود داده طالقش کرده، ازدواج ایمن ام با نیز

 هند و داد طالقش بعد اندکی گرفت، را ابولهب دختر دره و داده طالق را کلثوم ام ادامه، در کرد،

 نشانگر این. است داده طالق را آنها بیشتر که داشته همسر پنج زید بنابراین 54.گرفت عوام را دختر

 زید ناسازگاری بخاطر تاریخی اسناد اساس بر طالق این علت پس. است زنان با ناسازگاریش خوی

 .اوست حق در زینب تحقیرهای و زنان با

 سلیم عقل با شد شگفتزده و دید را زینب پیامبر که شبهه این در شده نقل داستان دیگر سوی از  

 ۀدخترعم زینب و 55بود نشده صادر حجاب حکم زینب با پیامبر ازدواج زمان تا زیرا است تضاد در

 اینکه جای به شود، شگفتزده او زیبایی از بود قرار اگر پس بود، دیده را او حضرت آن و بود پیامبر

 آن ولی. فرمود می خواستگاری خودش برای کند، خواستگاری ،زید اش پسرخوانده برای را او

 .آورد در عقد خود به را او شدنش، داده طالق از بعد تنها و آورد در زید عقد به را او حضرت

 اسناد برخی اساس بر باشد، فریبنده اینقدر که نبود جوان و سن کم دختری زینب همچنین  

 زمان در را او سن نیز برخی البته 56است بوده سال پنجاه هجری، پنجم سال در او سن تاریخی

 تا این حد که است نبوده جوان آنقدر او حال هر در و 57اند دانسته پنج و سی یا سه و سی ازدواج

)دقت کنید که انسانها، در اعصار قدیم سختیهای بیشتری می کشیدند و .باشد جذاب پیامبر برای

 از کنند را، نمی توانستند حفظ کنند.(تا سن سی سالگی، آن زیبایی و شادابی که امروز حفظ می 

                                                           
 .105و106، ص8طبقات ابن سعد، ج 53
؛ االصابه، ابن 546، ص2قمری، ج 1412االستیعاب، ابن عبدالبر، تحقیق علی محمد البجاوی، بیروت: دارالجیل،  54

، 2قمری، ج 1415دل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت: دارالکتب العلمیه ، حجر عسقالنی، تحقیق عا

 .496ص
 .107و108، ص8طبقات ابن سعد، ج 55
 .24زوجات النبی، ص 56
 .66، ص 3. االعالم، ج203و201، ص 11؛ سبل الهدی و الرشاد، ج387، ص2عیون االثر، ج 57



 او است، شده شگفتزده زنش زیبایی از کسی ببیند وقتی که است عرب غیرت از دور به دیگر سوی

 .آورد در فرد آن عقد به و دهد طالق را

 کرده ازدواج پسرخوانده زن با پیامبر چرا که شود می از سوی مخالفین اسالم شبهه یهگا اما  

 ایرادی او با ازدواج و است نامحرم پسرخوانده زن و است، حرام محارم، با ازدواج اسالم در است؟

اعراب جاهلی)که احکام دین  .بکند ازدواجی چنین تواند می هم دیگری مسلمان هر و ندارد

ابراهیمی را با خرافات خویش آمیخته بودند( زن پسرخوانده را از محارم دانسته، ازدواج با او را 

نادرست می انگاشتند. آیا پیامبر هم باید از اعراب جاهلی متابعت می فرمودند؟ کار اسالمستیزان 

 قوانین اعراب جاهلی می شوند؟! به کجا رسیده است که برای حمله به اسالم، دست به دامن
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 سؤاالت دینی خود را کجا مطرح کنیم؟

این کتاب به شما برای نجات از شک کمکهای بسیاری می کند، ولی آیا تمامی شکهای شما را   

می توانید نبرطرف می کند؟ بدون شک در ذهن شما سؤاالت بسیاری در زمینۀ دین هست، که 

سؤاالتتان پاسخی پیدا کنید، چند جوابشان را در این کتاب بیابید. برای این که بتوانید برای 

 راهنمایی به شما می کنیم:

 

به حوزه های علمیه بروید و زمینۀ سؤاالت خود را بگویید و درخواست کنید با یکی از  الف(

پرسش  ان داشته باشید.تدن سؤاالتجلسه ای جهت پرسیاساتیدی که در آن زمینه تخصص دارد، 

 و پاسخ حضوری به شما کمک زیادی می کند.

 

در اینجا چندین سایت را به شما معرفی  به سایتها و منابع پاسخگویی به شبهات رجوع کنید. ب(

 می کنیم:

 

 سایت گفتگوی دینی

http://www.askdin.com 

 قرآنیسایت گفتگوی 

http://www.askquran.ir 

وابسته به سازمان تبلیغات  ،دو سایت فوق زیرمجموعۀ مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی  

برای پرسشگری در این دو سایت، ابتدا باید ثبت نام کنید، سپس در انجمنی اسالمی می باشند. 

http://www.askdin.com/
http://www.askdin.com/
http://www.askquran.ir/
http://www.askquran.ir/


ارتباط دارد، یک موضوع جدید برای طرح سؤالتان ایجاد می کنید، موضوع ابتدا که به سؤال شما 

از دسترس خارج است، ولی بعداً کارشناسی به آن اختصاص داده می شود که به سؤال شما پاسخ 

می دهد، شما می توانید در صورت قانع شدن، باز هم در همان جا موارد ابهام را طرح کنید تا به 

 جواب برسید.

 

 

 سایت اندیشه قم

http://andisheqom.com 

 سایت فوق، تنها سایت رسمی حوزۀ علمیۀ قم، برای پاسخگویی به سؤاالت و شبهات دینی است.  

ه پاسخگویی به سؤاالت قرار دارد، با کلیک بر روی آن، ساماندر سمت چپ  صفحۀ اول این سایت، 

پیش از این رسم به صفحۀ پاسخگویی به سؤاالت می روید و می توانید سؤال خود را طرح کنید. 

بر این بود که کاربر ایمیل خود را قرار می داد، و پاسخ به ایمیلش ارسال می شد، ولی در حال 

و پس از درج سؤال، یک شماره پیگیری به شما می دهد  حاضر روال این سایت تغییر کرده است،

که پس از آماده شدن پاسخ، با قرار دادن شماره پیگیری در صفحۀ پیگیری که در حال حاضر در 

 همان صفحۀ درج سؤال قرار دارد، می توانید پاسخ را دریافت کنید.

 

 سایت سامانۀ پاسخگویی آنالین

http://javab.ir/09640 

قابلیت بحث و  و ،نیز زیرمجموعۀ مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی است سایت فوق  

گفتگوی آنالین با کارشناسان پاسخگویی را دارد. ابتدا باید از طریق سامانه ثبت نام که در پایین 

http://andisheqom.com/
http://andisheqom.com/
http://javab.ir/09640
http://javab.ir/09640


با ورود به سایت می توانید با  به سادگی صفحه قرار دارد، ثبت نام کنید و بعد از ثبت نام،

 کارشناسهای مربوطه در زمینۀ تخصصی سؤالتان، تماس برقرار کنید و سؤالتان را بپرسید.

 

 سایت ولیعصر

aj.com-http://valiasr 

 این سایت، سایتی تخصصی برای پاسخ به سؤاالت و شبهات در زمینۀ بحثهای شیعه و سنی است  

و فقط به سؤاالت در همین زمینه پاسخ می دهد. آدرس صفحۀ درج سؤال در این سایت در حال 

ولی ممکن است در آینده تغییر کند.  ،می باشد aj.com-http://question.valiasrحاضر، 

پاسخ را بعد از آماده شدن، به ایمیل شما ارسال  که روال پاسخگویی این سایت به این شکل است

 خواهد نمود.

 

: ممکن است بنا به دالیلی سایتهای فوق دچار تغییر آدرس شوند. نام آنها را به خاطر 1تذکر  

 جستجوی نامشان در گوگل آنها را دوباره پیدا کنید. تغییر آدرس، باداشته باشید تا در صورت 

: در حین پرسشگری توجه داشته باشید که کارشناس پاسخگو نیز مثل شما یک انسان 2تذکر  

اگر چنین اتفاقی افتاد، است و ممکن است در درک سؤال شما یا ارائۀ پاسخ، دچار اشتباه شود، 

ؤال خود را دقیقتر مطرح کنید و ایرادی که در فکر نکنید نمی خواهند به شما جواب بدهند، س

 جواب می بینید را بیان کنید.

طوری سؤال بپرسید که کارشناسان پاسخگو گمان نکنند برای برای بحث و جدلهای : 3تذکر  

بیمورد با آنها وارد بحث شده اید، زیرا در این صورت ترجیح خواهند داد به کسی جواب بدهند که 

 سؤاالتش به آنها مراجعه کرده است.ای یافتن جواب رب

 

http://valiasr-aj.com/
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 قیمت این کتاب

 

زحمات کمی کشیده نشده  هر چند این کتاب، نسبتاً کوتاه است، ولی برای تهیه و تنظیم آن  

است، اما بدون هیچگونه چشمداشت مادی در اختیار شما قرار می گیرد، لذا قیمتی مادی ندارد، 

 ست که از شما داریم:ولی قیمتی معنوی دارد، و آن دو خواهشی ه

 

و از خدا  اول اینکه عوامل تهیه و تنظیم و نشر این کتاب را از دعای خیر خود محروم نکنید

حتی با توجه به احتمال مرگ برخی از این عوامل در زمانی  .بخواهید این تالش را از ما قبول کند

ای عوامل این کتاب، هدیه که آن را مطالعه می کنید، اگر توانستید هرگونه خیرات معنوی را بر

 کنید.

دوم اینکه اگر این کتاب را مفید و کارگشا یافتید، آنرا بازنشر بدهید تا تأثیر مثبت آن، در جامعه  

 بیشتر باشد.
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 فَکِدْهُ، کاد نی و م نْ فَاَرِدْهُ بِسُوء اَراد نی م نْ و  اَللّهُم ّ

 عِنْد ک ، نَصیباً ع بیدِک  اَحْس نِ مِنْ و اجْع لْنی 

 لَد یْک  زُلْفَۀً و اَخَصِّهِمْ مِنْک ، م نْزِلَۀً و اَقْرَبِهِمْ 

 

 


