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ﮔﺮی ﻣﯿﻠﺮ

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪی
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ داﻧﺴﺘﻦ ﻗﺮآن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮاﯾﺸﺎن ارﺟﻤﻨﺪ

وﻣﻮرد اﺣﺘﺮام اﺳﺖ ،ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ آن را ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﻓﺮادی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت از اﺳﻼم ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮدن آن
اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪی ﺗﻌﺠﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن،ﺧﻮد را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن
ﻧﺪاد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻧﺎن در اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از ﺻﺤﺮای ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﺮ ﺑﺮآورده اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ از دل ﺻﺤﺮا.
اﻣﺎ ﺑﻪ زودی درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﻧﺪارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻗﺮآن ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺪﯾﻤﯽ از دل ﺻﺤﺮا آﻣﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺶ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺮا ]و زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﯿﺎﺑﺎن[ ﺑﺎﺷﺪ .آری اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از آﯾﺎت
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺮا ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻣﻮرد درﯾﺎﻫﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺣﺎﻟﺖ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،داﺳﺘﺎن ﻣﺮدی را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد و از راه درﯾﺎ ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﮐﺮد .روزی ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪای از ﻗﺮآن
را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد داد ﺗﺎ آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺮد ﺗﺎﺟﺮ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم
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ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ]ﺗﺮﺟﻤﻪی[ ﻗﺮآن ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﺗﻤﺎم ﺗﺮﺟﻤﻪی
ﻗﺮآن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮد ،ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ آن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺲ داد و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ]ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﻤﺎ[
ﻣﻠﻮان ﺑﻮده اﺳﺖ؟.
او از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن ﭼﻨﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ درﯾﺎ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﻧﻪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﻤﺪ در ﺻﺤﺮا
زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮای او ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد و ﻣﺮد در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
او از ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻗﺮآن ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد زﯾﺮا او ﺧﻮد ﺳﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی را در درﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده
ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی را در
درﯾﺎ و در ﺣﺎﻻت ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ آن ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ »اﻣﻮاﺟﯽ ﺑﺰرگ و ﺑﺮﻓﺮاز
آن ﻧﯿﺰ اﻣﻮاﺟﯽ ﺑﺰرگ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﻓﺮاز آن اﻣﻮاج اﺑﺮﻫﺎی ﺗﯿﺮه ﺧﯿﻤﻪ زده ﺑﺎﺷﻨﺪ«
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ از روی ﺧﯿﺎﻻت ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ
ً
ﺑﻠﮑﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ درﯾﺎ را اﺣﺴﺎس
ﮐﺮده و از ﺣﺎﻻت آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻗﺮآن ﺑﻪ زﻣﺎن و ﯾﺎ ﻣﮑﺎن
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﮑﻪ اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ
ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از ]اﻓﺮاد[ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﻗﺮنﻫﺎ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻣﺤﻤﺪص ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺸﻬﻮری در ﻣﻮرد اﺗﻢ ﺗﻮﺳﻂ
دﯾﻤﻮﮐﺮﯾﺘﻮس ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .او و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او آﻣﺪﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎده از ذرات ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ ،ﻓﻨﺎ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ وﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﺮبﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺳﺮ وﮐﺎر داﺷﺘﻨﺪ؛ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻠﻤﻪی ﻋﺮﺑﯽ »ذره« ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدی ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای
اﻧﺴﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن داﻧﺶ ﻣﺪرن ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
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ً
واﺣﺪ ﻫﺮ ﻣﺎده )ﯾﻌﻨﯽ اﺗﻢ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﻪی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻮد را داراﺳﺖ( را
ﻣﯽﺗﻮان ﺷﮑﺎﻓﺖ و اﺟﺰای ﺳﺎزﻧﺪهی آن را ﺷﻨﺎﺧﺖ .اﯾﻦ اﯾﺪه ،اﯾﺪهای ﺟﺪﯾﺪ و از ﻧﺘﺎﯾﺞ
ً
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻗﺮن اﺧﯿﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻼ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب و ﻣﺴﺘﻨﺪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وزن ذرهای در
آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از آن ...از ﭘﺮوردﮔﺎرت ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ«.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ،اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻋﺮب ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﺑﻮده
اﺳﺖ ،درﻧﻈﺮ او از ذره ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺧﻮد دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﻨﺴﻮخ ﻧﯿﺴﺖ) ...ﺑﻪ اﺻﻞ ﮐﺘﺎب رﺟﻮع ﺷﻮد(.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﺤﺼﻮل ذﻫﻦ ﯾﮏ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪهی آن ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،در آن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرفﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮآن ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺼﻮرات و اوﻫﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ذﻫﻦ ﻣﺤﻤﺪص ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ
ً
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻗﺮآن از ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ذﻫﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ
دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ در ﻗﺮآن ﭘﺪﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ دﻟﯿﻞ وﻣﺪرﮐﯽ وﺟﻮد دارد؟ ﺑﺮای
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪرﮐﯽ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در ذﻫﻦ ﻣﺤﻤﺪ در آن زﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر و
واﮐﻨﺶﻫﺎی آن را در ﻗﺮآن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد.
ً
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮ آن
آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ .ﻫﻤﻪی دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از او وﻓﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ .او دارای
ﻫﻤﺴﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده ﺑﻮد وﻧﺰد او ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب و
دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﭘﯿﺶ از او و در ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺮاﻧﯽﺗﺮﯾﻦ دوران
زﻧﺪﮔﯽ او وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .در ﺣﻘﻘﯿﻘﺖ او ]ﺧﺪﯾﺠﻪ[ ﺑﺎﯾﺪ زن ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
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ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر وﺣﯽ ﺑﺮﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﺷﺪ ،او از ﺣﺎﻟﺖ دﻟﻬﺮه و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
ً
ﻫﻤﺴﺮش ﭘﻨﺎه ﺑﺮد .ﻗﻄﻌﺎ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺮﺑﯽ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ً
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ اش ﻣﯽدود ﺗﺎ ﺑﻪ زﻧﺶ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد .زﯾﺮا اﺻﻮﻻ
اﻋﺮاب ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺤﻤﺪص ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺴﺮش
اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ وآﺳﻮدﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺒﺎدرت ورزد .و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آن زن ]ﺧﺪﯾﺠﻪ[ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﺆﺛﺮ وﻗﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﻮت ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺷﺎره ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﯾﺎور و ﻫﻤﺴﺮ
ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮس و دﻟﻬﺮهاش از ﻣﺮﺣﻠﻪی اوﻟﯿﻪی ]ﻧﺰول[ وﺣﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش
ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ زﯾﺒﺎ و دﻟﻨﺸﯿﻦ در ﻣﻮرد آن ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﻧﺸﺴﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب رواﻧﯽ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ او ﺻﺪﻣﻪ زده ،او را اذﯾﺖ ﻧﻤﻮده وﺑﻪ ﻏﻢ وﻏﺼﻪ دﭼﺎر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺤﺚ آﻧﻬﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،در ﻗﺮآن ﻣﺘﺪاول ﻣﯽﺑﻮد و ﯾﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ در ﺟﺎﯾﯽ
از ﻗﺮآن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﯾﮏ روش ﻋﻠﻤﯽ واﻗﻌﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻗﺮآن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ را
اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺬاﻫﺐ و ﺑﻪ وﯾﮋه در دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ اراﺋﻪ
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﻨﺪ.
اﻣﺮوزه اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت وﺗﺌﻮریﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ
زﺣﻤﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎی آﻧﺎن ﮔﻮش ﻓﺮادﻫﺪ ،زﯾﺮا در ﻃﯽ ﻗﺮن
اﺧﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و آزﻣﻮنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺑﻄﺎل ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ
]وﻧﻪ اﺛﺒﺎت آﻧﻬﺎ[ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪای دارﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن آن ﻣﺎ را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ
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ﻧﯿﻨﺪازﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺮا ﺑﺎ آن ﻧﻈﺮﯾﻪ ،روش و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ آن ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ
دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ درﺳﺘﯽ و ﺑﻄﻼن ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد.
ً
دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر و آزﻣﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﻠﻤﯽ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻧﺸﺘﯿﻦ ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﺪ .او ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺟﺪﯾﺪی را اراﺋﻪ داد و ﮔﻔﺖ
ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﺟﻬﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻪ روش ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻄﺎل ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻦ را
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ،وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪی او را در ﻣﻌﺮض آزﻣﺎﯾﺶ آن
ﺳﻪ روش ﻗﺮار داد و ﻧﻈﺮﯾﻪی اوﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺶ ﺳﺎل ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را در آن ﺳﻪ
روش اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺸﺘﯿﻦ ﻣﺮد ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آن را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﮔﻮش ﻓﺮا داده ﺷﻮد
زﯾﺮا او ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد :اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻄﻼن و اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدن آن را
ً
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ وﯾﺎ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اراﺋﻪی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻄﻼن آن .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
ً
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺻﺤﺖ آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻌﺪای از اﯾﻦ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ در ﻗﺮآن وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ً
ﻗﺮآن اﺳﺎﺳﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ و ﯾﺎ آن ﻋﻤﻞ و ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﺑﻌﺪی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎی آن ﺑﺎﻃﻞ
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ،ﮐﺴﯽ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ،ﯾﺎ آن ﻋﻤﻞ و ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﺑﻌﺪی دﯾﮕﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ادﻋﺎ ،اﻣﺮوزه
ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺎدﻟﻪ
ﻧﻤﻮد و ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰد اوﺳﺖ و ﺷﻤﺎ در ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ
ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ در رد او را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﻪ او ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﯿﺪ؛ از او
ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ در دﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﯿﺎر و آزﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﺎندادن ﺧﻮد آن دﯾﻦ وﺟﻮد
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دارد؟ آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ وﺟﻮد آن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ،دﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ ،در
دﯾﻦ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد؟ ﺧﻮب ،ﻣﻦ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﯾﻦ
ً
ﻣﻮرد ﻫﯿﭻ ﻣﻌﯿﺎر ،آزﻣﻮن و ﯾﺎ ﻣﺪرک و دﻟﯿﻠﯽ در دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﺮدم اﺻﻼ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎداتﺷﺎن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ
را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد آن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻃﻞﺑﻮدن آن را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر و آزﻣﻮﻧﯽ در اﺳﻼم وﺟﻮد دارد .ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﺎن دادن آن را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،در ]آﯾﻪای از[ ﺳﻮرهی ﭼﻬﺎرم ]ﻧﺴﺎء[ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ً
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدم ،ﮐﺎﻣﻼ ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪم .اﯾﻦ
آﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ در ﻣﻮرد ﻗﺮآن ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻃﺮف ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪا
آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ در آن اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت زﯾﺎدی ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ« ]اﻟﻨﺴﺎء.[۸۲:
ً
اﯾﻦ آﯾﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ و ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﯽ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و اﺳﺎﺳﺎ آﻧﺎن را
دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺪای از ﺟﺪﯾﺖ و
ﻣﺸﮑﻞﺑﻮدن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ آن در ﻗﺪم اول از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺸﺮی ﺧﺎرج و
ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﻌﺪ از ﺟﻮابدادن ﺑﻪ
ﺳﺌﻮاﻻت اﻣﺘﺤﺎن ،ﯾﺎداﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻮابﻫﺎی
ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در آن ﻧﻘﺺ و اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ را
ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ ،ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺶ راه ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﻣﺎ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ آدﻣﯿﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر در ﻗﺮآن وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎ ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز آن ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎط دارد.
ﻗﺮآن ﺣﻘﺎﯾﻖ و واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﻪ اﻃﻼعﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
آﻧﺎن را اﻧﺪرز ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ وﯾﺎ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ و
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اﮔﺮ در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﮏ دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ داﻧﺶ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﺌﻮال ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺘﺎﺑﯽ از ﻃﺮف ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﺎرهی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ ،زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ
و ...ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪرز دﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﮑﯽ دارﯾﺪ ،از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﻫﻞ داﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺌﻮال ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل در ﻫﺮ ﻋﺼﺮ و زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻧﺪرز ﻗﺮآن ﭘﯿﺮوی
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ وﺑﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آﺛﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد ،در آﻧﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را از ﻗﺮآن
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در آﺛﺎر آﻧﻬﺎ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﺑﻪ
دﻗﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ وﯾﺎ
آن ﻣﺴﺌﻠﻪ روی آورﻧﺪ و در آن ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ اﺷﺎرات ﻗﺮآن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺄ ]آﻓﺮﯾﻨﺶ[ اﻧﺴﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻣﻮرد آن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﺷﺎرات ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺟﺰﺋﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻗﺮآن ﭘﺲ
از ﺑﯿﺎن آن اﺷﺎرات از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درک ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد
آن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﯾﻦ ]ﻣﺴﻠﻪی ﻣﻬﻢ[
ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪه و از آن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪی زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن
ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻋﺪهای در ﺷﻬﺮ رﯾﺎض ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺗﻤﺎم آﯾﺎت
ﻗﺮآﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻨﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻦ در داﺧﻞ رﺣﻢ ،ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد،
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ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻧﺪرز ﻗﺮآن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »از اﻫﻞ داﻧﺶ ﺳﺌﻮال ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ« ،و
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎن ﯾﮏ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺟﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ
]ﮐﺎﻧﺎدا[ ﺑﻮد ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ.
ﻧﺎم او ﮐﯿﺖ ﻣﻮر و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ]از رﺷﺘﻪی ﭘﺰﺷﮑﯽ[ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .آﻧﺎن او را ﺑﻪ
رﯾﺎض دﻋﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦﻫﺎ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺤﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﺄ ﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ دارﯾﺪ؟ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ او در رﯾﺎض اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ ﺗﻤﺎم
ﻣﺴﺎﻋﺪتﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻪ او ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺑﻮد ،در
اﺧﺘﯿﺎرش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .او از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﺎن ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ
ﮐﺘﺎبﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
ً
او ﻋﻤﻼ در ﭼﺎپ دوم ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ« در ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮاردی را ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﭼﺎپ اول وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻮارد
را ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻘﯿﻖ در آﯾﺎت ﻗﺮآن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن از زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از درک آن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﻦ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ
دﮐﺘﺮ ﮐﯿﺖ ﻣﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮی زﯾﺎدی ﺑﺎﻫﻢ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ در
اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ و ...ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
از ﻗﺮآن ﮐﻪ درﺑﺎرهی رﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺳﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮد .در واﻗﻊ او ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻗﺮآن آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن را در ﯾﮏ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻋﻠﻘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮدهای از ﺧﻮن ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ زاﻟﻮ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای او ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺘﻪ
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اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ،
ﺻﺤﺖ و دﻗﺖ آن ﺑﺮاﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎﺑﺶ اﻓﺰوده اﺳﺖ.
او اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ رﻓﺘﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ زاﻟﻮ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدم .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ً
ﺷﮑﻞ زاﻟﻮ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺮدو ﺗﺼﻮﯾﺮ را در ﮐﻨﺎر
ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻦﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ را در ﺑﺎرهی ﺟﻨﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در ﺗﻮرﻧﺘﻮ اراﺋﻪ داد،
ً
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺎﻧﺎدا را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﮑﺎن داد .اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ او اراﺋﻪ داد ،ﺻﻔﺤﺎت اول ﺗﻌﺪادی از
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد .ﺗﻌﺪادی از ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ
ً
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﻋﻨﻮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد:
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ .از اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ
روﺷﻨﯽ درک ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻣﻮﺿﻮع از ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﮔﺰارﺷﮕﺮ روزﻧﺎﻣﻪ از ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﻮر ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد :ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺮبﻫﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﺟﻨﯿﻦ ،ﻇﺎﻫﺮ آن وﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات و رﺷﺪ
آن را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﺎن از
ﭘﺎرهﺷﺪن ]ﺷﮑﻢ زﻧﺎن[ و ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت
ً
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﻮرا در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻤﯽ
را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﻤﺎم اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﻠﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪﻧﺪ ،از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .او در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺴﯽ ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎرهی ﺟﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻒ
ﮐﻨﺪ ،ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
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ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺻﯿﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن در ﻣﻮرد ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻨﯿﻦ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ در ﺑﺎرهی ﺷﮑﻞﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺮای دﯾﺪن آﻧﻬﺎ ،ﯾﮏ
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻻزم اﺳﺖ و ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﮐﺘﺮ ﻣﻮر ﺑﺎ رﯾﺸﺨﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﮐﺴﯽ
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﮑﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﻤﺪ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻧﻤﻮده ﮐﻪ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راز ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﺪ؟
ً
ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪهای داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا آن ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺧﻨﺪهدار و ﻣﻀﺤﮑﯽ اﺳﺖ .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮐﯿﺖ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهی وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻗﺮآن ﭼﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ دارﯾﺪ؟ در
ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﻘﻂ وﺣﯽ اﻟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪی ذﮐﺮ ﺷﺪه درﺑﺎرهی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺮآن ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا وی ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻫﻞ داﻧﺶ و ﺗﺨﺼﺺ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﺎدی وﻋﻮام اﻋﻼم
ً
ً
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺮآن در ﻣﻮرد ﺟﻨﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺤﺖ دارد ،ﻟﺰوﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﺳﺨﻦ او را ﺑﭙﺬﯾﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻ ،اﺣﺘﺮام و اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای
داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار دادﻧﺪ و
ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،آن ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ وﻧﺘﺎﯾﺞ دارای اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎران ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﻮر ،آﻗﺎی ﻣﺎرﺷﺎل ﺟﺎﻧﺴﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ وﺳﯿﻊ وﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده
ً
اﺳﺖ .او ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻗﺮآن در ﻣﻮرد ﺟﻨﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼ از ﺻﺤﺖ
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ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و از اﯾﻦ رو از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺨﺼﺺ او را ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻗﺮآن ﻣﺮدم را ﺷﮕﻔﺖ زده ﻧﻤﻮد...
ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ و ﮔﺮاﯾﺸﯽ در ﻗﺮآن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی
ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻟﺐ در ﻗﺮآن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﻌﺪ از اراﺋﻪی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ،
ً
ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎب وﻧﻮﺷﺘﻪی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﻪی ﮐﺘﺎبﻫﺎ وﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی
اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را از ﮐﺠﺎ آوردهاﻧﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ]ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن[ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻼن ﭘﺎدﺷﺎه در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﯾﮑﯽ
در ﺟﺒﻬﻪی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪه اﺳﺖ و آن دﯾﮕﺮی ﭼﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و...
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﯾﺎ آن ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،از آن
ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻗﺮآن در ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺑﯿﺎن ،اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﺬارد و اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻗﺮآن ﻫﻤﻮاره در ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .اﻫﺎﻟﯽ ﻣﮑﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ اﯾﻦ وﺣﯽ اﻟﻬﯽ را ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد
ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی آورده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺟﻮاب
ﻧﺪادﻧﺪ و ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را از
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ً
ﮐﺠﺎ آورده اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻗﺒﻼ در ﻣﮑﺘﺒﯽ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.آﻧﺎن ﻫﺮﮔﺰ
ً
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﺑﯿﺎﻧﺎت را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮدﻧﺪ.
در زﻣﺎن ﺧﻠﯿﻔﮥ دوم ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ،در ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻗﺮآن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ
درﺑﺎرهی اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه در ﻗﺮآن ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،او ﮔﺮوﻫﯽ را اﻧﺘﺨﺎب و
آﻧﻬﺎ را ﻣﺄﻣﻮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دﯾﻮار ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از وﺣﯽ ﻗﺮآﻧﯽ ،ﻋﺮبﻫﺎ ﭼﯿﺰی
در ﻣﻮرد دﯾﻮار ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻗﺮآن از آن ،آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را
ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ دﯾﻮار در ﺟﺎﯾﯽ در اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ]ﺳﺎﺑﻖ[ ﮐﻪ
دورﺑﻨﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ ﻗﺮآن
ً
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﺿﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ وﺣﯽ اﻟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺻﺤﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی وﺣﯽ اﻟﻬﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دﻓﺘﺮﭼﻪی ﺗﻠﻔﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺻﺤﺖ آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
آن از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ وﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪی واﻗﻌﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ را ﺑﺮای ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد .ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
وﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮآن را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.اﮔﺮ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺴﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ را در
ً
ﻗﺮآن ﺑﯿﺎﺑﺪ آﻧﮕﺎه ﺣﻖ دارد ﮐﻪ آن را رد ﻧﻤﻮده از آن ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .روزی در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ
اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ]درﺑﺎرهی ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق[ ﭘﺮداﺧﺘﻢ.
ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ آﻣﺪ ودر ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻦ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد :ﻗﺼﺪ دارم ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺸﺐ ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،اﺷﮑﺎل و
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ را در ﻗﺮآن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،اﯾﻦ
ً
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ اﯾﻦ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از
آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮآن ﺷﮏ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﻮد
ﻗﺮآن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه
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ﻃﻠﺒﯽ ﻗﺮآن و ﭘﯽﺑﺮدن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و درﺳﺘﯽ آن ،اﯾﻦ اﻓﺮاد از روی ﻧﺎﭼﺎری ﺑﻪ ﻗﺮآن
اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آن را رد ﻧﻤﻮده و از آن ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ً
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﺳﺎﺳﺎ ﻗﺮان از اﯾﻦ راه ،اﺣﺘﺮام آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺧﻮد
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر و ﺻﺤﺖ آن را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ً
ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮآن ﻣﮑﺮرا ﺑﯿﺎن
ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش وﺟﻮد
آن ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻮﺳﻂ او ﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ.
ً
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ،دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ رد ﺗﻮﺿﯿﺢ وﺑﯿﺎن
ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر ﯾﺎﻓﺘﻦ دﻟﯿﻞ را ﺑﺮدوش او ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ وﻣﻤﮑﻦ را
ﺑﯿﺎﺑﺪ.اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﮐﻠﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد
اﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ،ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﯽ ﻗﺮآن ﺟﻮر در ﻣﯽآﯾﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮآن اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ رد ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ،او ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ را
ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ او اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻮابﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ً
در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﯾﮏ آﯾﻪی وﯾﮋهی ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای او
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪاش ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا وی ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن آن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺪون ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺸﺖ
ﮔﻮش اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی را ﺑﺸﻨﻮد و در ﻣﻮرد آن ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻧﮑﻨﺪ و ﺻﺤﺖ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﺤﺖ آن ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺎﻃﯽ و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .از ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ]ﻋﺎﻗﻠﯽ[ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﭘﺮدازش و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
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ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ درد ﻧﺨﻮر را دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد
ً
ﺗﺎ ﺑﻌﺪا از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد.
او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﻪ آن اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻘﻂ ﻣﻐﺰ ش را اﺷﻐﺎل وذﻫﻨﺶ را ﻣﺸﻐﻮل
ﻧﻤﺎﯾﺪ .آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ذﻫﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ و از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ آن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ آن اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ آن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺻﺤﺖ.اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم
ﺣﻘﺎﯾﻖ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺻﺤﯿﺢ
و ﻏﻠﻂ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ .و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎر آن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آن اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﻮرد ﭘﺮدازش و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ً
دﻫﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻨﺎ در ﻣﻮرد آن اﻃﻼﻋﺎت ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی ﻧﻤﯽداﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ
ً
ً
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪی آﺧﺮ ﻇﺎﻫﺮا اﻣﺮی ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﺜﺒﺖ در آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در
ﺑﺎرهی آن ﺣﻘﺎﯾﻖ وادارد ،ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻨﮕﺎم آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﮐﺸﻔﯿﺎت در آﯾﻨﺪه و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد آن،
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ آن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﻬﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد دور اﻧﺪازد .اﻃﻤﯿﻨﺎن واﻗﻌﯽ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ و
ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻗﺮآن در اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ آن ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ ،ﻣﺸﻬﻮد و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ و
اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد از روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪی آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
ً
از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻗﺮآن .اﺳﺎﺳﺎ ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
وﺣﯽ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت دﯾﮕﺮی را
اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﺮﮐﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺻﻞ آن از ﮐﺠﺎ
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آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﺧﻮد ﮐﺘﺎب ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺣﯽ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ
ً
اﺳﺎﺳﺎ از ﮐﺠﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و
ﻣﺆﺛﺮی را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻤﺎم ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ
ً
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اراﺋﻪ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ دو
ﻣﮑﺘﺐ ﻓﮑﺮی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺤﺪود ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐﻫﺎ
اﺻﺮار ﻣﯽورزﻧﺪ .از ﯾﮏ ﻃﺮف ﮔﺮوه زﯾﺎدی از ﻣﺮدم وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﻗﺮآن
را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺎرهی آن
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ دارﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و او در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺮدی ﺷﻮرﯾﺪه و دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ« .آﻧﺎن ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﺪص ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﮔﻮل ﺧﻮرده اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه دوﻣﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ و
ﻣﺪرک ،آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ دارﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻤﺪ،
ﻓﺮدی دروﻏﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﻨﺎﻗﺾ و اﺧﺘﻼف
ﺑﺎﻫﻢ ﮐﻨﺎر آﯾﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻃﻌﻨﻪآﻣﯿﺰ و ﮐﻨﺎﯾﻪدار اﺳﺖ .در واﻗﻊ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﺟﻌﯽ
ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .آﻧﺎن در اﺑﺘﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪص دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ او ﯾﮏ دروﻏﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻢ دﯾﻮاﻧﻪ و ﻫﻢ دروﻏﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ!!.

ً
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺧﻮد اﻏﻔﺎل ﺷﺪه و ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ و واﻗﻌﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮدا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدم را ﮔﻮل ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی او اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت آﻧﻬﺎ
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ً
ﺟﻮاب دﻫﺪ .او ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺧﻮد اﯾﻤﺎن دارد و اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ در ﺟﻮاب ﺑﻪ
ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺮدم ﺑﻪ او وﺣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﯾﺎت ﻗﺮآن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﻧﺎزل ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺷﺨﺼﯽ از ﻣﺤﻤﺪص ﺳﺌﻮاﻟﯽ را ﭘﺮﺳﯿﺪه و وﺣﯽ اﻟﻬﯽ در ﺟﻮاب ﺑﻪ آن ﺳﺌﻮال ﻧﺎزل
ً
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را در
ﮔﻮش او ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ از او ﺳﺌﻮاﻟﯽ را ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن
ً
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺟﻮاب آن ﺳﺌﻮال را ]ﻓﻮرا[ ﺑﺮای او ﺧﻮاﻫﺪ آورد .از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ او دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ،
ً
واﻗﻌﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﺌﻮال ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ او در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺰد دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺮود و ﺟﻮاب آن ﺳﺌﻮال را از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
رﻓﺘﺎرﮐﺮدن وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺧﻮد اﯾﻤﺎن ﻧﺪارد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺴﯽ را ﻫﻢ دﯾﻮاﻧﻪ وﻫﻢ دروﻏﮕﻮ
ً
ﭘﻨﺪاﺷﺖ .او ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از آن دو و ﯾﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎ
ً
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻮﻻ در
ﻧﻬﺎد آدﻣﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﻧﺪ و ﺑﺎﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻃﺮح زﯾﺮ ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ از ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺴﯿﺮداﯾﺮه وار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺪاوم ﺑﻪ دور
آن ﻣﯽﭼﺮﺧﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺳﺌﻮال ﮐﻨﯿﺪ :اﺳﺎس ﻗﺮآن از ﮐﺠﺎ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ؟ در ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ اﺻﻞ و اﺳﺎس آن از ذﻫﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﻮد،
ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺳﭙﺲ از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ :اﮔﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ذﻫﻦ و ﻣﻐﺰ او
ً
ﺗﺮاوش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ او اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آن را از ﮐﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ در
ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﯿﺰﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮبﻫﺎ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ
رو او ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد
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ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ او داده ﺑﺎﺷﺪ و او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
ﻣﺮدم ،ﺑﻪ دروغ ادﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻤﺎ از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ :اﮔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﮏ دروﻏﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد را از ﮐﺠﺎ آورده اﺳﺖ؟ ﭼﺮا او ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ً
ﮔﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای ﺧﺰﯾﺪه و ﺷﺪﯾﺪا ﭘﺎﺳﺨﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺎد اﻧﺘﻘﺎد
ً
ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آن اﻣﮑﺎن را رد ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ً
ً
»ﺧﻮب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او دروﻏﮕﻮ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ .او اﺣﺘﻤﺎﻻ دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و واﻗﻌﺎ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاﺳﺖ« .و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ او دوﺑﺎره دور ﺑﺎﻃﻠﯽ را آﻏﺎز
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ً
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ در ﻗﺮآن اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻌﻠﻮ ﻣﺎت زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺰ اﻟﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ داد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در
ﻣﻮرد دﯾﻮار ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺎﯾﻞ در ﺷﻤﺎل
]ﺣﺠﺎز[ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﻤﺪ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را ]در ﻗﺮآن[ ﮔﺮدآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی اﻟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ ،ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻓﺮض ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ آورده اﺳﺖ و او
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮔﻮلزدن ﻣﺮدم از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻄﻼن اﯾﻦ
ﻓﺮض را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺌﻮال ﺳﺎده ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد :اﮔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﮏ دروﻏﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،آن ﻫﻤﻪ
اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد را از ﮐﺠﺎ آورده ﺑﻮد؟ ﭼﺮا او رو در رو ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ؟ ﭼﻨﺎن
ً
اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
وﺣﯽ اﻟﻬﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
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ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻋﻤﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮﻟﻬﺐ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت از اﺳﻼم ﻣﺘﻨﻔﺮ
ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ راه ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﺗﺎ او را ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ در
ﺟﺎﯾﯽ اﺑﻮﻟﻬﺐ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص را ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪای ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ
از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ :او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ
ﮔﻔﺖ؟ آﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺳﯿﺎه اﺳﺖ؟ ﺧﻮب اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش
ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ روز اﺳﺖ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش ﮐﻪ ﺷﺐ اﺳﺖ .او
ً
ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آن ﻏﺮﯾﺒﻪ از ﻣﺤﻤﺪص و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻀﺎد ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺣﺪود ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ اﺑﻮﻟﻬﺐ،
ﺳﻮرهی ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻗﺮآن ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺑﻮﻟﻬﺐ ﺑﻪ آﺗﺶ )ﺟﻬﻨﻢ( ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺧﺒﺮ
داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮﻟﻬﺐ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﮑﻮم
]ﺑﻪ اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ[ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﻃﯽ اﯾﻦ ده ﺳﺎل ﺑﺎرﻫﺎ اﺑﻮﻟﻬﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺷﻨﯿﺪهام ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ
وﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و از اﯾﻦ رو
ﺑﻪ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺘﺎد .ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮم] ،ای
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن[ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﺎرهای ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ؟ در ﻣﻮرد وﺣﯽ اﻟﻬﯽﺗﺎن ﭼﻪ ﻓﮑﺮی
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟« اﻣﺎ او ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮد .از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ او ﻫﻤﻮاره در ﻓﮑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺳﻼم
و ﻧﺎﺑﻮدی آن ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از او اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﯾﺶ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ :ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮی و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﺧﻮب اﮔﺮ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﮕﻮﯾﯽ ]و اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎوری[ ،ﮐﺎر ﻣﻦ
ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﯿﺪه و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪهام ،ﺑﯿﺎ و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﺎور .وﻟﯽ اﺑﻮﻟﻬﺐ ﻫﺮﮔﺰ
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ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورد .ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ و در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ اﺑﻮﻟﻬﺐ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﺳﻼم را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ آرﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزﮔﺎری از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.
ً
اﮔﺮ ﻣﺤﻤﺪص واﻗﻌﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
اﺑﻮﻟﻬﺐ ﺑﻪ وﻋﺪهی اﻟﻬﯽ ﺟﺎﻣﻪی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ؟ ﭼﻄﻮر او اﺣﺘﻤﺎﻻ آن ﻗﺪر ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ده ﺳﺎل ﻓﺮﺻﺖ دﻫﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی او را ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر
ً
ﺳﺎزد؟ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او واﻗﻌﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ زﯾﺮا
ً
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﺒﺎرزهﻃﻠﺒﯽﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را اراﺋﻪی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺣﯽ اﻟﻬﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ از اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺧﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪی آن از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﭘﺮوردﮔﺎر از ﺧﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺧﻼل
ﻫﺠﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﻣﮑﻪ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮد و در ﻏﺎر ]ﺛﻮر[ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪ .آن دو ﺑﻪ وﺿﻮح اﻓﺮادی
ً
را ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ آﻧﻬﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻫﺮاﺳﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺴﻠﻤﺎ اﮔﺮ
ﻣﺤﻤﺪ دروﻏﮕﻮ و ﺷﯿﺎد ﺑﻮد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺮدم را در اﯾﻤﺎنآوردن ﯾﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﯾﺶ
ﺑﻔﺮﯾﺒﺪ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ از او اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﺳﺘﺶ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ راﻫﯽ از ﭘﺸﺖ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن از اﯾﻦ ﻏﺎر ﺑﯿﺎﺑﯽ« ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ »در
ﮔﻮﺷﻪای ﺑﻨﺸﯿﻦ و ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎش« .اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ وﺿﻮح
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ]ﮐﺎﻣﻞ[ او ﺑﻮد .او ﺑﻪ دوﺳﺘﺶ ﮔﻔﺖ» :آرام ﺑﮕﯿﺮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ و
او از ﻣﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .ﺣﺎل اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﻣﺮدم را ﮔﻮل زده
اﺳﺖ ،از ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻨﺎن ﻗﺎﻟﺐ ذﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ آدم
ً
دروﻏﮕﻮ و ﯾﺎ ﺷﯿﺎد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ دور
ﯾﮏ داﯾﺮه ﻣﯽﭼﺮﺧﻨﺪ ﺗﺎ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﺮوج ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﻣﻮرد
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺮآن ﺑﺪون اﻧﺘﺴﺎبدادن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی اﺻﻠﯽ .از ﯾﮏ ﻃﺮف
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آﻧﻬﺎ در روزﻫﺎی دوﺷﻨﺒﻪ ،ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﮏ دروﻏﮕﻮ
ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در روزﻫﺎی ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ،ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
او ﯾﮏ دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﭘﺬﯾﺮش آن ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ دﯾﻮاﻧﻪ و ﻫﻢ دروﻏﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﻣﻮرد
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺮآن ،ﺑﻪ ﻫﺮدو ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ.
ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻣﻦ ﮐﺸﯿﺸﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪام دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮدم.در اﺗﺎق
وﯾﮋهای ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ،ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت واروﻧﻪ ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰ ﺑﻮد و از اﯾﻦ رو ﮐﺸﯿﺶ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن ﭼﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ .در وﺳﻂ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻗﺮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮده
ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﮐﺘﺎب اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم« .ﮐﺸﯿﺶ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮب ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ آن ﮐﺘﺎب اﻧﺠﯿﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ« .در
ﺟﻮاب ﺑﻪ ﺳﺨﻦ او ،ﮔﻔﺘﻢ» :اﺟﺎزه ﺑﺪه درﺑﺎرهی ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ در آن ﮐﺘﺎب وﺟﻮد
دارد ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ« و در ﺣﺪود ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی
ً
را از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم و دﻗﯿﻘﺎ ﭘﺲ از آن ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر دﻗﯿﻘﻪ ﻧﻈﺮ
ً
او ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻮض ﺷﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد» :ﺷﻤﺎ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﺑﺸﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن
ﮐﺘﺎب را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.آن را ﺷﯿﻄﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.
ً
واﻗﻌﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺎن ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮی ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﯾﻪی ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ؛ اول اﯾﻨﮑﻪ آن
ﺑﻬﺎﻧﻪای ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻄﺤﯽ و ﯾﮏ راه ﺧﺮوج ﻓﻮری از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
اﺳﺖ .در واﻗﻊ داﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﻮری در اﻧﺠﯿﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ روز
ﭼﻨﺪ ﯾﻬﻮدی ﺷﺎﻫﺪ زﻧﺪهﺷﺪن ﯾﮏ ﻣﺮده ﺑﻪ دﺳﺖ ]ﺣﻀﺮت[ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .آن ﻣﺮد
ﭼﻬﺎر روز ﭘﯿﺶ ﻣﺮده ﺑﻮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮ او وارد ﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮﺧﯿﺰ« و ﻣﺮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .در ﭼﻨﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ ،آن ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرهﮔﺮ اﯾﻦ
واﻗﻌﻪی ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎوری ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ،ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ
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ً
ﮐﺮده اﺳﺖ« .اﻣﺮوزه ﻏﺎﻟﺒﺎ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن در ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺎزﮔﻮ
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ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ اﺷﮏﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻣﯽﮔﺮﯾﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺪام از آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آه اﮔﺮ ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدم،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازهی آن ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺣﻤﻖ ﻧﺒﻮدم«.
اﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻗﺮآن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ،
ً
دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ» :اوه،اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ،ﺷﯿﻄﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ« .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای
ﺧﺰﯾﺪه و دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪﺗﺮﯾﻦ و ﺳﻄﺤﯽﺗﺮﯾﻦ
ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ از اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺿﻌﯿﻒ را
ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﮑﻪ از ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻓﺖ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ »ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ
ً
]ﺟﻦ[ اﯾﻦ ﻗﺮآن را ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ آوردهاﻧﺪ« .وﻟﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﺿﻬﺎرات ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه ،ﻗﺮآن ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﯾﮏ آﯾﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد» :آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ او ﺟﻦ زده و دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ )ﻗﺮآن( ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﯾﺎدآوری
ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن« ]اﻟﻘﻠﻢ [۵۲ -۵۱ :و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ را در ﺟﻮاب آن
ﻓﺮﺿﯿﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
در واﻗﻊ اﺳﺘﺪﻻﻻت زﯾﺎدی در ﻗﺮآن در ﺟﻮاب ﺑﻪ اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم
ﻣﺤﻤﺪص را ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ آوردهاﻧﺪ ،وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﻮرهی ﺑﯿﺴﺖ
وﺷﺸﻢ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻦ )وﺣﯽ( را ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﻓﺮو ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﻪ
ً
ﺳﺰاوار اﯾﻦ ﮐﺎر و ﻧﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎ آﻧﻬﺎ از ﮔﻮشدادن )ﺑﻪ وﺣﯽ(
ﻣﺤﺮوم و ﺑﺮﮐﻨﺎراﻧﺪ« ]اﻟﺸﻌﺮاء [۲۱۰-۲۱۲ :و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی از ﻗﺮآن ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻗﺮآن را ﺗﻼوت ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺷﯿﻄﺎن راﻧﺪه
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮ« ]اﻟﻨﺤﻞ.[۹۸ :
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ؟ آﯾﺎ او ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻦ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺷﺮ ﻣﻦ
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ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺰوراﻧﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،وﻟﯽ آﯾﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ؟ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺮدم آﺷﮑﺎرا ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑﺮﺳﻨﺪ .از ﯾﮏ
ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او اﺟﺎزهی ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻧﻤﯽداد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎد
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﮐﻢ ﻗﺪرتﺗﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﺻﻞ آﻧﻬﺎ
ً
اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﻈﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﺣﺘﯽ از ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮدن
آن ،اﻇﻬﺎر ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﺮار ﻣﯽورزﻧﺪ ﮐﻪ آن ﮐﺎر ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮی ﻧﺪارﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﻫﯿﭽﮑﺴﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن داﻧﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪهای
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺰو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺮدم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد و از او اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اﮔﺮ
ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ .و از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭼﺮا در ﻗﺮآن ﺗﺪﺑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺮآﯾﻨﻪ از ﻃﺮف ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از
ﺧﺪا آﻣﺪه ﺑﻮد ،اﺧﺘﻼﻓﺎت زﯾﺎدی را در آن ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ« ]اﻟﻨﺴﺎء.[۸۲ :
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ آﯾﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻗﺮآن ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،آﻧﺎن ﻫﺠﻮم دﯾﮕﺮی
را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪص
ً
ﻫﻢ دﯾﻮاﻧﻪ و ﻫﻢ دروﻏﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ.اﺳﺎﺳﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮدی ﻣﺠﻨﻮن و دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اوﻫﺎم و اﻓﮑﺎر ﺑﯿﻬﻮدهای ﮐﻪ داﺷﺘﻪ
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اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم دروغ ﮔﻔﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎرﺿﻪای در
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﻮن دروﻏﭙﺮدازی و اﻏﺮاق ﮔﻮﯾﯽ )(mythomania
وﺟﻮد دارد و ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎدهی آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ]ﺑﯿﻤﺎر[ دروغﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺎور دارد.
اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ از آن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮده اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ً
ﺟﻨﻮن دروﻏﭙﺮدازی ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﺳﺮو ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ً
ﺗﻤﺎم ﻗﺮآن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ اﺳﺘﻮار ﮔﺸﺘﻪ و ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن را
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار داد و درﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﻨﻮن دروﻏﭙﺮدازی ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ
اﺳﺖ؛ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ رواﻧﺸﻨﺎس ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ از ﭼﻨﺎن وﺿﻌﯿﺘﯽ رﻧﺞ
ﻣﯽﺑﺮد ،ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم او را ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ روﺑﺮو ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ
رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻪ ،ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺗﻮ ﯾﮏ دﯾﻮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﯽ.
ً
او ﻗﻄﻌﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ روﺑﺮو ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﺗﻮ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﻣﻠﮑﻪ و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ در اﯾﻦ
ﺣﺎل ﻣﺮد در ﻣﻮاﺟﻪﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻻت دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ً
ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺟﻮاب ﺑﺴﺎزد .او ]ﻣﺜﻼ[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اوه ...ﻣﻠﮑﻪ ..او ﺑﻪ ﻣﻨﺰل
ﻣﺎدرش رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ...ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ...ﺧﻮب او ﻫﻢ ﻣﺮده اﺳﺖ« و ﺳﺮاﻧﺠﺎم او ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ
ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ روﺑﺮو ﺷﻮد .اﮔﺮ رواﻧﺸﻨﺎس ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دﻫﺪ و
او را ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ روﺑﺮو ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم او ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ«.
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ً
ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﻣﻌﺎﻟﺠﻪی ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﻨﻮن دروﻏﭙﺮدازی ﺗﻮﺳﻂ

رواﻧﺸﻨﺎس ،ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﻪ ای در ﻗﺮآن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ای ﻣﺮدم ،از ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن اﻧﺪرزی و درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ در
ﺳﯿﻨﻪﻫﺎﺳﺖ ،آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ و رﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ«] .ﯾﻮﻧﺲ [۵۷ :م [.در
ﻧﮕﺎه اول اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ را در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺜﺎل اﺷﺎره
ً
ﺷﺪهی ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻣﻌﻨﯽ آن آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن،
اﻧﺴﺎن از اوﻫﺎم و اﻓﮑﺎر ﺑﯿﻬﻮده ،ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮا ﻗﺮآن در اﺻﻞ ﯾﮏ درﻣﺎن اﺳﺖ
ً
و واﻗﻌﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده و اﻏﻔﺎل ﺷﺪه را ﺑﺎ روﺑﺮو ﮐﺮدن ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و
درﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﺘﺪاول در ﻗﺮآن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ای ﻣﺮدم ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی را
در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ وﻟﯽ آﯾﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪهاﯾﺪ؟ و اﮔﺮ
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺮآن را ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ،آن وﻗﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟ و...
ﻗﺮآن اﻧﺴﺎن را وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮارد ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﯾﻦ ﭘﻨﺪار ﺑﯿﻬﻮده را درﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ واﻗﻌﯿﺎت
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﺳﺴﺖ و واﻫﯽ
ً
ﺑﻬﺎﻧﻪﺗﺮاﺷﯽ ﻧﻤﻮد .دﻗﯿﻘﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ روﺑﺮوﻧﻤﻮدن ﻣﺮدم ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺟﻪی اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﺎﻟﺒﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ وﺟﻮد دارد .در
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻗﺮآن« ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ» :در ﺧﻼل ﻗﺮنﻫﺎ
ﻧﻈﺮﯾﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد اﺳﺎس و ﻣﻨﺸﺄ ﻗﺮآن اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ...اﻣﺮوزه ﻫﯿﭻ ﻓﺮد ﻋﺎﻗﻠﯽ
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد«.
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﻬﻦ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﮐﻪ ﻗﺮنﻫﺎی زﯾﺎدی ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺎﻧﻪﺗﺮاﺷﯽ ﺑﺮای ﻗﺮآن رد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻗﺮآن ﯾﮏ
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ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ اﺳﺖ .ﻣﻦ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ آن وﺣﯽ اﻟﻬﯽ
ً
اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو آﻧﻬﺎ ﻗﺮآن را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ
دارﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﻗﺮآن وﺣﯽ اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻣﻮﻓﻖ و ﮐﺎرآﻣﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ وﻟﯽ
ﺣﺪاﻗﻞ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﺻﺎدق ﻫﺴﺘﻨﺪ و اوﻟﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﮐﻪ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ و
ﻣﺪرک ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﺴﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻣﻌﻘﻮل و
ﻣﻨﻄﻘﯽ ]در ﻣﻮرد اﺳﺎس ﻗﺮآن از ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ[ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را
ً
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎ دﯾﮕﺮان از ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ وﻋﺠﻮﻻﻧﻪ
ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن از اﯾﻨﺠﺎ و ﯾﺎ از آﻧﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ زﺣﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮی از ﻃﺮف ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻫﻤﻮاره ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﯿﺤﯽ را
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﻣﻮرد اﺳﺎس و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی ﻗﺮآن ﺑﺮای ﺧﻮد
ً
ﻧﻈﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ واﻗﻌﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺺ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ ،ﺑﯿﻌﺖ و وﻓﺎداری ﮐﻪ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺧﻮاﻫﺎن آن اﺳﺖ ،ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻓﺮد در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ،
او ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﻇﻬﺎر واﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮد و
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺮﯾﺎن روزﻣﺮهی زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ً
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎﺳﺎ اﮔﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه
در ﻣﻮرد ﻗﺮآن ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﻮرد ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ؟
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ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﻗﺮآن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد
ً
اﻋﺘﻨﺎ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﺮدم ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﻗﯿﻘﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را اراﺋﻪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻟﺠﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج داده و ﺣﺎﻟﺖ دﺷﻤﻨﯽ و ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎ اﯾﻦ ﻗﺮآن ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﺎﻧﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻧﺪﯾﺸﻪ وﺧﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻗﺮآن ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺮد ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ً
ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻔﮑﺮ ﻓﺮو روﻧﺪ .اﺧﯿﺮا اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﻪ
ﻧﺎم آﻗﺎی ﻫﺎﻧﺲ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد آن اراﺋﻪ
داد .وی ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻪ »ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ« ،اﻧﺘﺸﺎر داد.آری اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺎپ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ او ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺎن
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻌﺘﺒﺮی ﮐﻔﻪ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد زﯾﺮا دﯾﮕﺮان را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ از ﮐﻨﺎر آن ﮔﺬﺷﺖ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی اﺻﻠﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮﺟﻮد در آن اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
اﻃﻼﻋﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲﯾﺎﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎل و اﻣﮑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای رد ﻗﺮآن و ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ آن وﺟﻮد
ﻧﺪارد .زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب وﺣﯽ اﻟﻬﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻓﺮﯾﺐ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻧﯿﺴﺖ و
اﮔﺮ ﻓﺮﯾﺐ وﻧﯿﺮﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻣﻨﺒﻊ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی اﺻﻠﯽ آن ﭼﯿﺴﺖ و ﮐﺠﺎ ﻣﺎ
را ﻓﺮﯾﺐ داده اﺳﺖ؟
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮاب درﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻻت در ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﺎ
ً
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺎﻧﺪان را از ﺗﮑﺮار ادﻋﺎﻫﺎی ﺑﯽاﺳﺎس و ﺗﻠﺦ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ
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اﮔﺮ اﻓﺮادی ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﻓﺮﯾﺐ و ﻧﯿﺮﻧﮓ داﻧﺴﺘﻦ ﻗﺮآن اﺻﺮار ورزﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮاﻫﺪی را در
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ادﻋﺎی ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﺗﺤﻤﻞ اراﺋﻪی دﻟﯿﻞ و ﺑﺮﻫﺎن ﺑﺮ دوش آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ
دوش ﻣﺎ.
ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺪون اراﺋﻪی واﻗﻌﯿﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪهی ﮐﺎﻓﯽ،
ﻧﻈﺮﯾﻪای را اراﺋﻪ دﻫﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد از ﻓﺮﯾﺐﻫﺎی ﻗﺮآن
را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن در ﮐﺠﺎ ﻣﺎ را ﻓﺮﯾﺐ داده اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﻮاﻫﺪی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ادﻋﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻓﺮﯾﺐ و ﻧﯿﺮﻧﮓ
اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﻗﺮآن ،ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﺎنﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﺻﻞ ،ﻗﺮآن ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای اﻣﺮوزی اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ زﻣﺎن
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد زﯾﺮا ﮔﺬﺷﺖ روزﻫﺎ ،ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎ ﺷﻮاﻫﺪی را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻗﺮآن ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺳﺘﯿﺰ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻋﺘﺒﺎر آن را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آﯾﻪای در ﻗﺮآن وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮان ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ زﻧﺪهای را از آب آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ ،آﯾﺎ
اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورﻧﺪ« ]اﻷﻧﺒﯿﺎء.[۳۰ :

ً
ﺷﮕﻔﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﮐﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اراﺋﻪی آن ،ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰهی ﻧﻮﺑﻞ ﺳﺎل  ۱۹۷۳ﺷﺪﻧﺪ .ﻗﺮآن اﺳﺎس ﻋﺎﻟﻢ را
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و آدﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺛﺎﺑﺖﻧﻤﻮدن درﺳﺘﯽ اﯾﻦ وﺣﯽ اﻟﻬﯽ اداﻣﻪ داده اﺳﺖ.
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ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ از آب ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰ
ﺳﺎدهای ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﻬﺎده ﻗﺮن ﭘﯿﺶ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﯾﺪ و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ» :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺪن از آب ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ« ،ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮد .دﻟﯿﻞ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن
اﺧﺘﺮاع ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد .آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ )ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ( ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ
ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﺎدهی اﺻﻠﯽ ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از آب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪ اراﺋﻪ ﮔﺸﺖ و ﺳﺨﻦ ﻗﺮآن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در آزﻣﺎﯾﺶ روزﮔﺎر درﺳﺖ از آب در
آﻣﺪ.
ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺛﺒﺎت ﺑﻄﻼن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺤﺚ آن ﮔﺬﺷﺖ ،اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﺎل ]و آﯾﻨﺪه[ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ]در دوران ﭘﯿﺶ از ﻣﺎ[ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ
آﯾﺎت ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﯽ در زﻣﺎن ﺣﺎل اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﻣﻮرد اول ،آﯾﺎﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن )در ﺳﻮرهی ﻣﺴﺪ( درﺑﺎرهی اﺑﻮﻟﻬﺐ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ
روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﯿﺐدان ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﻟﻬﺐ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
و اﺳﻼم را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد؛ از اﯾﻦ رو ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ
ﻋﺬاب آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﺳﻮره ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﮑﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ،ﻫﺸﺪار ﺑﻪ اﻓﺮادی
دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮﻟﻬﺐ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺜﺎل ﺟﺎﻟﺐ از ﻧﻮع دوم ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺛﺒﺎت
ﺑﻄﻼن ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ آﯾﻪ دﻗﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪی اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط
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ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺤﺪود ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﻦ دو
ً
ﮔﺮوه از ﻣﺮدم ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﺳﺎﺳﺎ )در اﯾﻦ آﯾﻪ( ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻬﺘﺮ از رﻓﺘﺎر ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ
اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ
دﯾﻦ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺟﺎﻣﻌﻪی ﯾﻬﻮد دﺷﻤﻨﯽ ﺷﺪﯾﺪی را ﺑﺎ اﺳﻼم از
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ درک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎن
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ واﺿﺢ و روﺷﻨﯽ در ﻗﺮآن ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﺻﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهای را ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ
ﺑﻮدن ﻗﺮآن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن وﺣﯽ اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻤﺎم
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﮕﺎه اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ)» :ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( اﮐﻨﻮن
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ در دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن؟ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ!« .اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺮآن اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻧﺪ و
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﻨﻮز ﻫﻢ آﺷﮑﺎرا در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد!
از زواﯾﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ؛ ﺗﻤﺎم ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآن اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ذﻫﻨﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از زاوﯾﻪای
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪی آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﺖ ،روی آورﯾﻢ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻟﯿﺴﺘﯽ را از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻت و ﺣﺪسﻫﺎی
ﺧﻮب ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮآن ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .از
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ﻟﺤﺎظ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺣﺘﻤﺎﻻت و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد) ...ﺑﻪ
اﺻﻞ ﮐﺘﺎب رﺟﻮع ﺷﻮد(.

ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،ذﮐﺮ دو ﻣﻄﻠﺐ زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را در ﻣﻮرد
آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،رﺳﺎﻟﻪای را در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺚ
ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورد .ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﺎﺑﺪ ﻣﺮدم ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﮔﺮوهﻫﺎی دو ﻧﻔﺮه ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ،ده ﻧﻔﺮه و ...ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ) .ﺧﻼﺻﻪای از( ﻃﺮح ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی او
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد :ﻣﺮدم دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮوهﻫﺎی دو ﻧﻔﺮه
ً
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﮐﺎﻣﻼ دور از اﻧﺘﻈﺎر او ﺑﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ )ﯾﺎﻓﺘﻪی او( ﭘﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر
ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺑﮕﻮ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ]و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ[ دو ﻧﻔﺮ دو ﻧﻔﺮ و ﯾﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و آﻧﮕﺎه ﺗﻔﮑﺮ
ﮐﻨﯿﺪ« ]ﺳﺒﺄ.[۴۶ :
در ﺳﻮرهی ﻓﺠﺮ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »ارم« اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﯾﺎ
ﻧﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺎ ﻗﻮم ﻋﺎد ﭼﻪ ﮐﺮد )در( ارم ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪآن در ﺷﻬﺮﻫﺎ آﻓﺮﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ« ]اﻟﻔﺠﺮ.[۶ -۸ :
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎران ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮی
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.اﻣﺎ در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،۱۹۷۸ﻧﺸﺮﯾﻪی »ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﻠﯽ« اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ را
اراﺋﻪ داد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺣﻔﺎری ﺷﻬﺮ » اﻟﺒﺎ« در ﺳﻮرﯾﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۳اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ وﺳﻪ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ
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ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎوﺷﮕﺮان در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﺷﻬﺮ »اﻟﺒﺎ«
ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ داد و ﺳﺘﺪ وراﺑﻄﻪی ﺗﺠﺎری داﺷﺖ ،ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺷﮕﻔﺖ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ »ارم« ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻣﺮدم »اﻟﺒﺎ« ﺑﺎ
ﻣﺮدم »ارم« رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ اﯾﻦ ]آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ[ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮده و در
ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
»و آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ اﮔﺮ آﯾﺎت ]وﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان[ از ﺳﻮی
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ؟ ﺑﮕﻮ آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات ﻫﻤﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻣﻦ
ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪهی روﺷﻨﮕﺮی ﻫﺴﺘﻢ .آﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ
ً
ﮐﺘﺎب )ﻗﺮآن( را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺴﻠﻤﺎ در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب رﺣﻤﺖ و ﺗﺬﮐﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻤﺎنآورﻧﺪﮔﺎن« ]اﻟﻌﻨﮑﺒﻮت.[۵۰-۵۱ :

