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  قرآن؛ كتابي شگفت انگيز

  گري ميلر

  ترجمه: صالح الدين توحيدي

تن قرآن فقط به مسلماناني كه اين كتاب برايشان ارجمند ومورد شگفت انگيز دانس

دانند و  احترام است، مربوط نمي شود بلكه غير مسلمانان نيز آن را كتابي شگفت انگيز مي

  .ندكن ميحتي افرادي نيز كه به شدت از اسالم متنفرند، به شگفت انگيز بودن آن اقرار 

كه اين كتاب را به دقت مورد مطالعه قرار  آن چيزي كه مايه ي تعجب غير مسلماناني

داده اند،مي باشد اينست كه قرآن،خود را آنگونه كه آنان انتظار داشتند،نشان نداد.آنچه كه 

آنان در ابتدا تصور مي نمودند اين بود كه آنان سرگرم بررسي كتابي قديمي هستندكه 

ار داشتند كه اين كتاب چهارده قرن پيش از صحراي عربستان سر بر آورده است و انتظ

نيز خود را اينگونه نشان دهد يعني كتابي قديمي از دل صحرا. اما به زودي در يافتند كه 

اين كتاب به هيچوجه با آنچه كه آنان انتظار داشتند، شباهت ندارد. عالوه بر اين يكي از 

ه چون اين اولين فرضياتي كه در مورد قرآن به ذهن بعضي از افراد مي رسيد، اين بود ك

كتاب قديمي از دل صحرا آمده است لذا بايد مطالبش در مورد صحرا [و زندگي در 

بيابان] باشد.آري اگر چه در بعضي از آيات هنرمندانه در مورد صحرا موضوعاتي بيان 

  شده است، در مورد درياها و به ويژه حالت طوفاني آن نيز سخن به ميان آمده است .

،داستان مردي را شنيدم كه در يك ناوگان بازرگاني مشغول چند سال پيش در تورنتو

اي از قرآن را به اين  مسلمان ترجمه رد. روزي يكك ميبه كار بود و از راه دريا تجارت 

دانست اما به  مرد داد تا آن را مطالعه نمايد. مرد تاجر چيزي در مورد تاريخ اسالم نمي

ي قرآن را مطالعه نمود،  ه او تمام ترجمهي] قرآن عالقه داشت. وقتي ك [ترجمه خواندن

   .كتاب را به آن مسلمان پس داد و گفت: آيا محمد [پيامبر شما] ملوان بوده است؟

او از اينكه قرآن چنان با دقت شرايط طوفاني دريا را توصيف نموده بود، تحت تأثير 

صحرا زيسته  آن قرار گرفته بود و هنگامي كه به او گفته شد: نه، در حقيقت محمد در
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است، براي او كافي بود و مرد در همان لحظه با آغوش باز اسالم را پذيرفت .او از 

توصيف قرآن متأثر شده بود زيرا او خود سالهاي زيادي را در دريا به سر برده بود وبه 

نظر او هر كسي كه چنين توصيفي را نوشته است بايد سالهاي زيادي را در دريا و در 

امواجي بزرگ و برفراز آن نيز امواجي «آن سپري كرده باشد. اين توصيف  حاالت طوفاني

توصيفي نيست كه يك » بزرگ قرار گرفته و بر فراز آن امواج ابرهاي تيره خيمه زده باشند

نفر بتواند فقط از روي خياالت خود چنين چيزي بنويسد بلكه آن بايد توسط كسي نوشته 

آگاه  دريا را احساس كرده و از حاالت آن به خوبي شده باشد كه واقعاً شرايط طوفاني

  . باشد

اين فقط يكي از نمونه هايي است كه نشان مي دهد قرآن به زمان ويا مكان مشخصي 

هاي علمي بيان شده در قرآن نيز چهارده قرن  شهمحدود نمي باشد. اينكه افكار و اندي

  رسد. مسلمي به نظر نمي پيش از [افراد] يك محيط بياباني نشأت گرفته باشد، امر

ي مشهوري در مورد اتم توسط  هنظري صقرنها پيش از آغاز پيامبري محمد

ديموكريتوس، فيلسوف يوناني، ارائه شده بود . او و افرادي كه بعد از او آمدند چنين 

پنداشتند كه هر ماده از ذرات بسيار ريز، فنا ناپذير وغير قابل تقسيم ساخته شده است  مي

ناميده مي شوند.عربها نيز با چنين مفهومي سر وكار داشتند؛در حقيقت كلمه ي كه اتم 

به طور عادي به كوچكترين چيز شناخته شده براي انسان گفته مي شد. اما » ذره«عربي 

اكنون دانش مدرن كشف نموده است كه اين كوچكترين واحد هر ماده (يعني اتم كه 

توان شكافت و اجزاي سازنده ي  راست) را ميدقيقاً همه ي ويژگيهاي عنصر خود را دا

آن را شناخت. اين ايده، ايده اي جديد و از نتايج پيشرفت در قرن اخير است اما آنچه كه 

جالب است اين است كه اين اطالعات قبالً به صورت مكتوب و مستند در قرآن آمده 

آن... از پروردگارت  اي در آسمان و زمين و كوچكتر از وزن ذره«ويد: گ مياست، آنجا كه 

  ». ماند پنهان نمي

بدون شك چهارده قرن پيش، اين عبارت حتي براي يك عرب نيز غير عادي بوده 

است، در نظر او از ذره كوچكتر چيزي وجود نداشت. در واقع اين خود دليلي است كه 

  .قرآن كتابي قديمي و منسوخ نيست... (به اصل كتاب رجوع شود)
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مايد كه قرآن محصول ذهن يك بشر است، پس بايد انتظار اگر كسي چنين فرض ن

ذشته است، در آن گ ميداشته باشد كه بخشي از آنچه كه در ذهن تصنيف كننده ي آن 

منعكس شده باشد. در واقع دايرةالمعارفهاي معين وكتابهاي مختلفي وجود دارند كه 

گذشته  مي صمدعي هستند قرآن محصول تصورات و اوهامي است كه در ذهن محمد

است.اگر اين ادعاها صحت داشته باشند يعني اگر حقيقتاً قرآن از مسايل و مشكالت 

رواني ذهن محمد نشأت گرفته باشد، پس بايد دليلي بر اين ادعا در قرآن پديدار باشد. آيا 

چنين دليل ومدركي وجود دارد؟ براي تعيين اينكه آيا چنين مدركي وجود دارد يا خير، 

تعيين نمود كه چه چيزهايي در ذهن محمد در آن زمان وجود داشته است و  بايد ابتدا

  سپس اين افكار و واكنشهاي آن را در قرآن جستجو نمود.

اينكه محمد زندگي سختي را به سر برده است، مسئله اي است كه عموماً بر آن 

و داراي آگاهي دارند. همه ي دخترانش به جز يكي از آنها قبل از او وفات نمودند. ا

همسري بود كه سالهاي متعددي را با او به سر برده بود ونزد او بسيار محبوب و داراي 

اهميت بود و اين همسر محبوب پيش از او و در يكي از بحراني ترين دوران زندگي او 

وفات يافت. در حققيقت او [خديجه] بايد زن كاملي باشد زيرا هنگامي كه براي اولين بار 

نازل شد، او از حالت دلهره و نگراني خود به همسرش پناه برد. قطعاً  صوحي برمحمد

در دوران كنوني نيز به سختي مي توان عربي را پيدا نمود كه بگويد هنگام ترس ونگراني 

به سمت خانه اش مي دود تا به زنش پناه برد. زيرا اصوالً اعراب چنين نيستند. با اين 

رد ك مينار همسرش احساس راحتي وآسودگي به اندازه ي كافي در ك صوجود محمد

كه به چنين عملي مبادرت ورزد. و اين نشان مي دهد كه آن زن [خديجه] تا چه اندازه 

  مؤثر وقوي بوده است.

گرچه اين مثالها تنها تعداد اندكي از موضوعاتي مي باشند كه ذهن محمد را به خود 

ند. قرآن به هيچكدام از اين مشغول كرده بود، براي اثبات قوت نظر من كافي هست

موضوعات اشاره نكرده است، نه به مرگ فرزندانش، نه به مرگ ياور و همسر محبوبش و 

نه به ترس و دلهره اش از مرحله ي اوليه ي [نزول] وحي كه او با همسرش با حالتي زيبا 

به و دلنشين در مورد آن به مشورت نشست. از آنجايي كه بازتاب رواني اين موضوعات 
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او صدمه زده، او را اذيت نموده وبه غم وغصه دچار نموده اند، بايد بحث آنها و ديگر 

مسائل مشابه به آنها، در قرآن متداول مي بود و يا حد اقل در جايي از قرآن به آنها اشاره 

  مي شد.

بررسي قرآن با يك روش علمي واقعي امكان پذير است زيرا قرآن موضوعاتي را ارائه 

كه به صورت عام در ساير مذاهب و به ويژه در ديگر كتب آسماني ارائه نشده مي دهد 

  اند. و اين چيزي است كه دانشمندان به دنبال آنند.

امروزه افراد زيادي هستند كه نظريات وتئوريهايي در باره چگونگي عملكرد جهان 

ين زحمت را به هستي دارند. اين افراد در سراسر جهان پراكنده اند ولي جامعه ي علمي ا

خود نمي دهد كه حتي به حرفهاي آنان گوش فرادهد، زيرا در طي قرن اخير جامعه ي 

علمي به دنبال معيارها و آزمونهايي براي ابطال نظريات بوده است [ونه اثبات آنها] . آنها 

ا ويند اگر شما نظريه اي داريد، با بيان آن ما را به زحمت نيندازيد مگر اينكه همرا بگ مي

آن نظريه، روش و معيارهايي را براي آزمايش آن به ما ارائه دهيد تا با بررسي آن معيارها 

  درستي و بطالن نظر شما اثبات شود. 

دقيقاً به علت چنين معيار و آزموني بود كه جامعه ي علمي در اوايل قرن بيستم حاضر 

داد وگفت من معتقدم شد به نظريات انشتين گوش فرا دهد.او نظريه ي جديدي را ارائه 

د و سه روش براي اينكه ابطال نظرية من را نشان دهد،وجود كن ميكه جهان اينگونه كار 

دارند .بنا براين جامعه ي علمي نظريه ي او را در معرض آزمايش آن سه روش قرار داد 

و نظريه ي اوبعد از گذشت شش سال، موفقيت خود را در آن سه روش اثبات نمود. البته 

د كه او كن ميد كه انشتين مرد بزرگي بوده است بلكه ثابت كن ميمسئله ثابت ن اين

شايستگي آن را داشت كه به سخنانش گوش فرا داده شود زيرا او بيان نمود: اين نظر من 

است و اگر شما مي خواهيد بطالن واشتباه بودن آن را ثابت نماييد، اينگونه عمل ويا 

ويد دقيقاً همين گونه است يعني ارائه ي گ ميقرآن نيز آنگونه تالش نماييد.آنچه كه 

معيارهايي براي بطالن آن. بعضي از اين معيارها قديمي هستند از آن جهت كه قبالً 

  صحت آنها ثابت شده است و تعداي از اين معيارها امروزه نيز در قرآن وجود دارند.
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د، نيست اين عمل و كن ميدعا د كه اگر اين كتاب آنچه كه خود اكن ميقرآن اساساً بيان 

يا آن عمل و يا اعمال بعدي را انجام دهيد تا ثابت نماييد كه ادعاي آن باطل است. البته 

پس از گذشت هزار وچهارصد سال، كسي قادر نبوده است كه اين عمل، يا آن عمل و يا 

تبر محسوب مروزه نيز صحيح و معاعمال بعدي ديگر را انجام دهد و از اين رو اين ادعا، ا

  شود. مي

م كه بعد از اين اگر كسي در مورد اسالم با شما مجادله نمود كن ميمن به شما پيشنهاد 

وادعانمود كه حقيقت نزد اوست و شما در گمراهي وتاريكي به سر مي بريد تمام 

استداللها در رد او را كنار بگذاريد و به او فقط يك پيشنهاد بدهيد؛ از او بپرسيد: آيا در 

ين شما هيچ معيار و آزموني براي باطل نشان دادن خود آن دين وجود دارد؟ آيا چيزي د

كه اگر من وجود آن را ثابت كنم، دين شما باطل به حساب آيد، در دين شما وجود 

دارد؟ خوب، من از هم اكنون به شما قول مي دهم كه مردم در اين مورد هيچ معيار، 

ند كن ميندارند زيرا مردم اصالً به چنين چيزي فكر نآزمون و يا مدرك و دليلي در دست 

كه نه تنها اعتقاداتشان را به ديگران ارائه نمي دهد بلكه فرصتي را نيز به آنان مي دهد تا 

در مورد آن تحقيق كنند و باطل بودن آن را ثابت نمايند. اما چنين معيار و آزموني در 

كه اسالم چگونه براي بشر فرصت تحقيق اسالم وجود دارد. يك مثال كامل در مورد اين

در مورد اعتبار خود و باطل نشان دادن آن را فراهم مي نمايد، در [آيه اي از]  سوره ي 

چهارم [نساء] بيان شده است. صادقانه بگويم هنگامي كه براي اولين بار به اين مبارزه 

مورد قرآن نمي انديشند آيا در «ويد: گ ميطلبي پي بردم، كامالً شگفت زده شدم. اين آيه 

كه اگر از طرف كسي ديگر غير از خدا آمده بود، هر آينه در آن اختالفات و تناقضات 

  .]82: [نساء» زيادي مي يافتند

اين آيه غير مسلمانان را به چالش و مبارزه طلبي فرا مي خواند و اساساً آنان را دعوت 

يقت جداي از جديت و مشكل بودن د كه در قرآن يك اشتباه را پيدا كنند. در حقكن مي

اينگونه مبارزه طلبي، اقدام به آن در قدم اول از طبيعت بشري خارج و با شخصيت 

انساني در تناقض است .هيچ دانش آموزي بعد از جواب دادن به سئواالت امتحان، 

ياداشتي به معلم نمي دهد كه در آن نوشته شده باشد جوابهاي من كامل و بدون نقص 
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ما اگر مي توانيد در آن نقص و اشتباهي پيدا كنيد. معموالً كسي چنين عملي را است، ش

انجام نمي دهد زيرا در اين صورت معلم تا اشتباهي را پيدا نكند، خواب به چشمش راه 

  نمي يابد.

د . نقطه نظر جالب ديگري كه كن مياما قرآن با چنين روشي خود را به آدميان نزديك 

ن وجود دارد، با پند واندرز آن به خوانندگان ارتباط دارد.قرآن حقايق به طور مكرر در قرآ

و واقعيتهاي گوناگوني را به اطالع خوانندگان خود مي رساند و سپس آنان را اندرز مي 

دهد كه اگر شما مي خواهيد در مورد اين ويا آن مسئله بيشتر بدانيد و اگر در مورد آنچه 

  د از آنهايي كه اهل دانش مي باشند، سئوال نماييد. كه گفته شده است، شك داريد باي

خود اين نقطه نظر نيز شگفت انگيز است .اين مسئله بسيار غير عادي است كه كتابي 

 …از طرف كسي كه هيچ آموزشي در باره ي جغرافيا،گياه شناسي،زيست شناسي و 

خوانندگان خود نديده است، بيايد و اين موضوعات را مورد بحث قرار داده باشد وسپس 

را اينگونه اندرز دهدكه اگر در اين موارد شكي داريد،از آناني كه اهل دانش هستند، 

  سئوال نماييد .

به هر حال در هر عصر و زماني، مسلماناني بوده اند كه از اين اندرز قرآن پيروي 

 نموده اند وبه اكتشافات شگفت انگيزي دست يافته اند.اگر كسي به آثار دانشمندان

مسلمان در قرون گذشته نظر بياندازد، در آنها نقل قولهاي بسياري را از قرآن مي يابد.در 

آثار آنها، تحقيقاتي را كه آنها در جستجوي موضوعي انجام داده اند، به دقت توضيح داده 

  شده است.

آنها اظهار داشته اند كه دليل عمده اي كه باعث شده است آنان به تحقيق اين ويا آن 

له روي آورند و در آن مسير قرار گيرند اشارات قرآن به آنها بوده است.براي مثال، مسئ

ويد در گ ميقرآن به منشأ [آفرينش] انسان اشاره نموده است و سپس به خوانندگان خود 

ذارد تا گ ميمورد آن تحقيق كنيد. اين اشارات،معلوماتي جزئي را در اختيار خوانندگان 

را از كجا شروع نمايند و قرآن پس از بيان آن اشارات از  بدانند كه تحقيقات خود

خوانندگان مي خواهد كه به دنبال درك مطالب بيشتري در مورد آن موضوع باشند. به 
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ي مهم] غافل شده و از آن چشم  ن [مسلهرسد كه امروزه بيشتر مسلمانان از اي نظر مي

  آنان هميشه اينگونه نيستند.ي زير بايد گفت كه  با توجه به نمونه اند ولي دهپوشي

اي در شهر رياض، پايتخت عربستان سعودي تمام آيات قرآني را  ش عدهچند سال پي

كه در مورد جنين شناسي و رشد جنين در داخل رحم، بحث نموده بود، جمع آوري 

نمودند و خواستند كه حقيقت آنها را مورد بررسي قرار دهند .آنان به اين اندرز قرآن 

، و براي اين منظور »از اهل دانش سئوال نماييد، اگر نمي دانيد«ويد گ ميند كه عمل نمود

  آنان يك غير مسلمان را كه استاد جنين شناسي در دانشگاه تورنتو [كانادا] بود، برگزيدند. 

نام او كيت مور و نويسنده ي كتابهايي در رابطه با جنين شناسي مي باشد و در اين 

] يك متخصص جهاني به حساب مي آيد. آنان او را به رياض شاخه [از رشته ي پزشكي

دعوت نمودند و به او گفتند: اينها آياتي از قرآن مي باشند كه در مورد موضوع تخصصي 

شما بحث نموده است، آيا مي توانيد صحت آنها را تأ ييد نماييد؟ در مورد آنها چه 

اشت تمام مساعدتهاي مورد نياز سخني براي ما داريد؟ در مدتي كه او در رياض اقامت د

براي ترجمه و هر نوع همكاري كه او خواستار آن بود، در اختيارش گذاشته شد.او از 

يافته هاي خود در اين باره چنان شگفت زده شد كه متن كتابها و رساله هاي خود را 

  تغيير داد . 

موضوع تاريخ  در» قبل از تولد«او عمالً در چاپ دوم يكي از كتابهايش تحت عنوان 

جنين شناسي مواردي را گنجاند كه در چاپ اول وجود نداشت زيرا اين موارد را بعد از 

د كه قرآن از كن ميتحقيق در آيات قرآن يافته بود. در حقيقت اين مسئله به وضوح آشكار 

زمان خود به مراتب جلوتر بوده است و كساني كه به آن ايمان داشته اند، چيزهايي را 

  اند. آن عاجز بوده اند كه ديگران از درك دانسته

ي يك برنامه ي تلويزيوني، مصاحبه اي با دكتر  ارائه من اين افتخار را داشتم كه براي

كيت مور داشته باشم و در اين مورد گفتگوي زيادي باهم داشتيم كه در اساليدها و... به 

بي از قرآن كه درباره ي تصوير كشيده شده است. او به اين موضوع اشاره نمود كه مطال

د، تا سي سال قبل براي انسان ناشناخته بود.در واقع او چنين گفت كن ميرشد انسان بحث 

كه به ويژه اين موضوع كه قرآن آفرينش انسان را در يك مرحله، علقه يعني توده اي از 
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حت خون شبيه به زالو ناميده است، براي او تازگي داشته است و هنگامي كه او براي ص

اين موضوع، آن را مورد بررسي قرار داده است، صحت و دقت آن برايش ثابت شده 

  است و آن را به مطالب كتابش افزوده است.

او اظهار داشت: من هرگز به اين مورد فكر نكرده بودم از اين رو به بخش جانور 

شكل شناسي رفتم و تصوير يك زالو را در خواست نمودم .هنگامي كه او در يافت كه 

زالو دقيقاً مشابه جنين انسان است، تصميم گرفت كه هردو تصوير را در كنار يكي از 

متنهاي كتابش بگنجاند.دكتر مور همچنين كتابي را در باره ي جنين شناسي باليني به رشته 

ي تحرير در آورد وهنگامي كه اين اطالعات را در تورنتو ارائه داد، سراسر كانادا را كامالً 

د.اطالعاتي كه او ارائه داد، صفحات اول تعدادي از روزنامه ها در سراسر كانادا به تكان دا

خود اختصاص داد .تعدادي از عناويني كه براي اين مطالب انتخاب شده بودند، كامالً 

جالب بودند، براي مثال يك عنوان اينگونه بود: يافته هايي شگفت انگيز در كتابي باستاني 

ردند كه كل موضوع از چه ك مير مي رسد كه مردم به روشني درك ن.از اين مثال به نظ

  قرار است.

يد كه عربها ممكن كن مييك گزارشگر روزنامه از پروفسور مور پرسيده بود: شما فكر ن

است اين چيزها يعني توصيفات جنين، ظاهر آن وچگونگي تغييرات و رشد آن را مي 

نداني نبوده باشند و آنان از پاره شدن [شكم دانسته اند؟ ممكن است در ميان آنان دانشم

زنان] و يا كالبد شكافي تصادفي و بررسي آنها به اين اطالعات دست يافته باشند 

.پروفسور فوراً در جواب او گفت: شما ممكن است نكته ي مهمي را فراموش كرده 

ه شدند، از باشيد، تمام اساليدها و نيزتصويرهايي از جنين كه به صورت فيلم نمايش داد

اند .او در ادامه گفت: اينكه كسي چهارده قرن پيش  گرفته شده تصاوير ميكروسكوپي

تالش نموده باشد كه مطالبي درباره ي جنين شناسي كشف كند، مهم نيست.مهم اين 

  اند چنين چيزهايي را ببينند .  توانسته است كه آنها هرگز نمي

ارائه داده است در باره ي شكلهاي بسيار  تمام توصيفاتي كه قرآن در مورد ظاهر جنين

كوچكي هستند كه با چشم ديده نمي شوند؛ از اين رو براي ديدن آنها، يك ميكروسكوپ 

الزم است و چون چنين دستگاهي اندكي بيش از دويست سال است كه ساخته شده 
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است، دكتر مور با ريشخند گفت: شايد چهارده قرن پيش كسي مخفيانه ميكروسكوپي 

اشته است و با كمك آن اين تحقيقات را بدون اينكه كوچكترين اشتباهي بكند، انجام د

داده باشد و سپس به هر طريق محمد را متقاعد نموده كه آن مطالب را در كتابش بگنجاند 

و سپس تمام تجهيزات خود را از بين برده باشد تا همواره به عنوان يك راز باقي بماند 

؟ شما واقعاً نبايد به چنين چيزي معتقد باشيد مگر دي اعتقاد داري.آيا شما به چنين چيز

. و است اينكه دليل قانع كننده اي داشته باشيد زيرا آن نظريه ي خنده دار و مضحكي

هنگامي كه از پروفسور كيت پرسيدند: شما درباره ي وجود چنين اطالعاتي در قرآن چه 

  .باشد وحي الهي توضيحي داريد؟ در جواب گفت: آن بايستي فقط

گرچه نمونه ي ذكر شده در باره ي تحقيق و بررسي اطالعات موجود در قرآن به يك 

ردد، اما براي ما معتبر است زيرا وي شخصي است كه در موضوع گ ميغير مسلمان بر

رد كه ك ميمورد تحقيق اهل دانش و تخصص است. اگر يك فرد عادي وعوام اعالم 

كامالً صحت دارد، لزوماً كسي مجبور نبود كه سخن او را مطالب قرآن در مورد جنين 

بپذيرد. اما به علت موقعيت باال، احترام و اعتباري كه انسان براي دانشمندان ومحققين 

قائل است، اگر آنها موضوعي را مورد تحقيق قرار دادند و براساس آن تحقيقات به 

  باشند. مي نتايجي دست يافتند،آن يافته ها ونتايج داراي اعتبار

يكي از همكاران پروفسور مور،آقاي مارشال جانسون مي باشد كه در دانشگاه تورنتو 

به صورتي وسيع وهمه جانبه موضوع زمين شناسي را مورد مطالعه قرار داده است .او به 

اين واقعيت كه بيانات قرآن در مورد جنين شناسي كامالً از صحت برخوردار است به 

بود و ازاين رو از مسلمانان تقاضا نمود كه تمام آيات قرآني در  شدت عالقه مند شده

رابطه با موضوع مورد تخصص او را نيز جمع آوري نمايند .اين بار نيز يافته هاي قرآن 

  مردم را شگفت زده نمود...

بدون شك، نقطه نظر وگرايشي در قرآن وجود دارد كه در هيچ جاي ديگري يافت 

ب در قرآن اين است كه قرآن بعد از ارائه ي اطالعاتي، غالباً به نمي شود . نقطه نظر جال

ويد شما قبالً در مورد اين موضوع چيزي نمي دانستيد. در حقيقت هيچ گ ميخوانندگانش 

كتاب ونوشته ي ديگري وجود ندارد كه چنين ادعايي نموده باشد .همه ي كتابها ونوشته 
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اطالعات زيادي ارائه داده اند اما آنها همواره  هاي باستاني ديگر كه در اختيار مردم است،

بيان نموده اند كه اين اطالعات را از كجا آورده اند .براي مثال هنگامي كه كتاب مقدس 

د كه فالن كن مي[يهوديان و مسيحيان] تاريخي باستاني را مورد بحث قرار مي دهد، بيان 

هه ي مشخصي جنگيده است و پادشاه در اين مكان زندگي نموده است، اين يكي در جب

  و...آن ديگري چند فرزند پسر داشته است 

با اين وجود همواره با صراحت بيان نموده اند كه اگر كسي به دنبال اطالعات بيشتر 

است به اين كتاب و يا آن كتاب مراجعه نمايد زيرا اطالعات بيان شده، از آن كتابها گرفته 

ذارد و گ ميبيان، اطالعات را در اختيار خوانندگان  شده اند.قرآن در مغايرت با اين طرز

د كه اين اطالعات چيزهاي جديدي هستند. البته قرآن همواره در مورد كن مياعالم 

اطالعاتي كه ارائه مي دهد، به تحقيق و بررسي اعتبار آنها توصيه نموده است .جالب 

اند در مقابل اين مفهوم  اينجاست كه در طي چهارده قرن گذشته، غير مسلمانان نتوانسته

قد علم كرده و آن را به چالش بخوانند. اهالي مكه كه با مسلمانان دشمني مي ورزيدند، 

رد چيز جديدي آورده است، مي شنيدند، با ك ميبارها و بارها اين وحي الهي را كه ادعا 

و مي  اين وجود آنها هرگز به اين ادعا جواب ندادند و نگفتند كه آن چيز جديدي نيست

دانند كه محمد اين اطالعات را از كجا آورده است و يا اينكه آنان اين مطالب را قبالً در 

مكتبي فرا گرفته اند.آنان هرگز نتوانستند اعتبار آن بيانات را به چالش بخوانند زيرا آنها 

  واقعاً مطالب جديدي بودند.

ن مبني بر تحقيق درباره در زمان خليفة دوم، عمر بن خطاب، در موافقت با دستور قرآ

ي اطالعات داده شده در قرآن حتي اگر جديد باشند، او گروهي را انتخاب و آنها را 

مأمور نمود كه ديوار ذوالقرنين را پيدا كنند. قبل از وحي قرآني، عربها چيزي در مورد 

ف ديوار ذوالقرنين نمي دانستند، اما با توصيف قرآن از آن، آنها توانستند آن را كش

نمايند.در حقيقت اين ديوار در جايي در اتحاد جماهير شوروي [سابق] كه دوربند ناميده 

مي شود، واقع شده است .در اينجا با تأكيد بايد گفت كه صحت قرآن در بسياري از 

مواضع ثابت شده است، اما صحت و درستي لزوماً به اين معنا نيست كه آن بايد وحي 

ط يكي از معيارهاي وحي الهي است.براي مثال دفترچه الهي باشد.در حقيقت صحت فق
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ي تلفن صحيح است اما صحت آن به اين معني نيست كه آن از طرف خداوند وحي شده 

است .مسئله ي واقعي در اينجا نهفته است كه بايد پايه هاي محكمي را براي منبع 

في اعتبار قرآن را اطالعات قرآني بنا نهاد. هيچكس نمي تواند به آساني وبدون دليل كا

انكار نمايد.اگر در حقيقت كسي اشتباهي را در قرآن بيابد آنگاه حق دارد كه آن را رد 

نموده ازآن سلب صالحيت نمايد. و اين دقيقاً چيزي است كه خود قرآن مردم را به آن 

ي مطلب فوق]  [دربارهد .روزي در آفريقاي جنوبي به ايراد سخنراني كن ميتشويق 

   .پرداختم؛

بعد از سخنراني مردي به طرف من آمد ودر حاليكه به شدت از سخنراني من عصباني 

بود چنين ادعا نمود: قصد دارم همين امشب بعد از رفتن به خانه، اشكال و اشتباهي را در 

ويم، اين عاقالنه ترين سخني گ ميقرآن پيدا كنم. البته من به او گفتم: من به شما تبريك 

ايد. مسلماً اين روشي است كه مسلمانان از آن كساني كه به اعتبار  است كه شما گفته

قرآن شك دارند، مي خواهند كه آن را به كار برند زيرا خود قرآن چنين به چالش 

خواندني را پيشنهاد نموده است. بعد از پذيرش اين مبارزه طلبي قرآن و پي بردن به 

ند زيرا آنها كن ميه قرآن اعتقاد پيدا حقيقت و درستي آن، اين افراد از روي ناچاري ب

نتوانسته اند كه آن را رد نموده و از آن سلب صالحيت نمايند. اساساً قران از اين راه، 

احترام آنان را به خود به دست مي آورد زيرا آنها خود مجبور شده اند كه اعتبار و صحت 

  آن را ثابت نمايند.

في در مورد اعتبار قرآن مكرراً بيان شود يك حقيقت مسلم كه نمي تواند به صورت كا

اين است كه عدم توانايي يك فرد در توصيف يك پديده نيازمند پذيرش وجود آن پديده 

  توسط او يا توصيف شخص ديگر از آن نيست.

فقط به اين دليل كه شخصي نمي تواند چيزي را توضيح دهد، دقيقاً به اين مفهوم 

ديگري را قبول كند. اما رد توضيح وبيان  نيست كه او مجبور است توضيح شخص

ذارد تا جوابي عملي وممكن را گ ميشخص ديگر تحمل بار يافتن دليل را بردوش او 

بيابد.اين نظريه ي كلي را مي توان براي بسياري از مسائل و مفاهيم زندگي به كار برد اما 

اين مسئله مشكالت از همه شگفت انگيزتر، با مبارزه طلبي قرآن جور در مي آيد زيرا 
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ويند به قرآن ايمان نداريم، مي آفريند. به محض رد يك گ ميزيادي را براي كساني كه 

مسئله توسط يك شخص، او بايد متعهد شود كه خود اين توضيح را بيابد كه آيا او 

  د كه جوابهاي ديگران فاقد صالحيت هستند يا خير. كن مياحساس 

آني كه غالباً به انگليسي نادرست ترجمه شده در حقيقت در يك آيه ي ويژه ي قر

د كه حقيقتي را شنيده است كه براي او توضيح داده كن مياست، خداوند به شخصي اشاره 

د كه اين شخص در انجام وظيفه اش كوتاهي كرده است زيرا كن ميشده بود. اين آيه بيان 

ت گوش انداخته است. وي بعد از شنيدن آن معلومات، آنها را بدون تحقيق و بررسي پش

به عبارت ديگر اگر كسي چيزي را بشنود و در مورد آن تحقيق نكند و صحت و يا عدم 

صحت آن بررسي ننمايد، خاطي و گناهكار محسوب مي شود. از هر انسان [عاقلي] 

چنين انتظار مي رود كه بعد از دستيابي به هرگونه اطالعاتي آنها را مورد پردازش و 

و در مورد مطالب آن تصميم گيري نمايد، مطالب به درد نخور را دور  بررسي قرار دهد

  انداخته و اطالعات سودمند را براي خود نگه دارد تا بعداً از آنها بهره گيرد. 

او نمي تواند اجازه دهد كه آن اطالعات فقط مغز ش را اشغال وذهنش را مشغول 

از نقطه نظر آن طبقه بندي به آنها نمايد. آن اطالعات بايد در ذهن طبقه بندي شوند و 

نزديك شد.براي مثال اگر آن اطالعات هنوز به صورت يك نظريه مي باشد، بايد 

تشخيص داد كه آن نظريه به صحت نزديكتر است و يا به عدم صحت.اما اگر تمام حقايق 

ط در مورد مسئله اي ارائه شده باشند، آنگاه بايد قاطعانه بين دو گزينه ي صحيح و غل

تصميم گرفت. و حتي اگر شخصي در مورد اعتبار آن اطالعات نظر مثبتي نداشته باشد، 

بر او الزم است كه تمام آن اطالعات را مورد پردازش و بررسي قرار دهد و اين مسئله را 

بپذيرد كه يقيناً در مورد آن اطالعات چيز زيادي نمي داند. اگرچه اين نكته ي آخر ظاهراً 

ه نظر مي رسد اما عمالً براي رسيدن به يك نتيجه گيري مثبت در آينده كه امري بيهوده ب

حداقل فرد را به تشخيص، تحقيق و تجديد نظر در باره ي آن حقايق وادارد، سودمند 

  خواهد بود.

هنگام آشكار شدن كشفيات در آينده و ارائه اطالعات اضافي در مورد آن، آشنايي 

ي مهم اين است كه  مسئله دهد. اشتياق را به انسان مي قبلي با آن اطالعات نوعي شور و
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انسان با حقايقي سر و كار دارد كه نمي تواند به آساني آنها را به علت عدم عالقه به آنها 

وتلقين به خود دور اندازد.اطمينان واقعي در مورد صحت وحقانيت قرآن در اعتمادي كه 

ين اعتماد از رويكردهاي متفاوتي بر سراسر آن حكمفرماست، مشهود ومسلم است و ا

گرفته شده است كه خالصه ي آنها عبارت است از بحث و بررسي تمام گزينه ها در 

د كه اين كتاب وحي الهي است، اگر شما به اين مسئله كن ميمورد قرآن. اساساً قرآن بيان 

   .اعتقاد نداريد پس بگوييد كه آن چيست؟

خوانده مي شود كه توضيحات ديگري را ارائه  به عبارت ديگر خواننده به چالش فرا

؟ جا آمده استنمايد. اين كتابي است كه از كاغذ ومركب ساخته شده است، اصل آن از ك

د كه وحي الهي است، اگر اينگونه نيست پس اساساً از كجا كن ميخود كتاب ادعا 

  .سرچشمه گرفته است و منبع اصلي آن چيست؟

ن كسي نتوانسته است توضيح قابل قبول و مؤثري را حقيقت جالب اين است كه تاكنو

ارائه نمايد و در حقيقت تمام گزينه ها مورد بررسي قرار گرفته اند. اين گزينه ها آنگونه 

كه توسط غير مسلمانان ارائه وطبقه بندي گشته اند، اساساً به دو مكتب فكري ناسازگار با 

اين مكتبها اصرار مي ورزند .از يك  هم محدود گشته اند و ارائه دهندگان بر يكي از

طرف گروه زيادي از مردم وجود دارند كه صدها سال قرآن را مورد بررسي و تحقيق 

آنچه كه ما در باره ي آن اطمينان كامل داريم اين است كه «ند: كن ميقرار داده اند و ادعا 

قت فردي رده است كه پيامبر مي باشد و او در حقيك مياين مرد يعني محمد گمان 

آنان متقاعد شده اند كه محمد (صلي اهللا عليه وآله وسلم) ». شوريده و ديوانه بوده است

  به طريقي شيفته شده و گول خورده است. 

با توجه به اين دليل «ند: كن مياز طرف ديگر گروه دومي وجود دارند كه اظهار 

ين مرد يعني محمد، ومدرك، آن چيزي كه ما به آن اطمينان كامل داريم اين است كه ا

فردي دروغگو بوده است. اينكه اين دوگروه هرگز نمي توانند بدون تناقض و اختالف 

با هم كنار آيند، مسئله اي طعنه آميز و كنايه دار است.در واقع در بسياري از مراجعي كه 

در مورد اسالم نگاشته شده اند، ادعاهاي موجود در اين دو نظريه در كنار هم تكرار 

ويند گ ميديوانه بوده است و در نهايت  صويند كه محمدگ ميده اند .آنان در ابتدا نمو
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كه او يك دروغگو بوده است. به نظر نمي رسد كه آنان هرگز تشخيص داده باشند كه او 

  .نمي توانسته است هم ديوانه و هم دروغگو باشد!!

عاً فكر كند كه او براي مثال، اگر فردي خود اغفال شده و فريب خورده باشد و واق

پيامبر خداست، ديگر تا نيمه هاي شب بيدار نمي ماند تا در اين مسئله فكر كند كه فردا 

چگونه مردم را گول بزند تا به پيامبري او ايمان بياورند و چگونه به سئواالت آنها جواب 

ت مردم به دهد.او كامالً به پيامبري خود ايمان دارد و اعتقاد دارد كه در جواب به سئواال

  او وحي خواهد شد. 

در حقيقت تعداد زيادي از آيات قرآن در پاسخ به سئواالت نازل شده اند. شخصي از 

 سئوالي را پرسيده و وحي الهي در جواب به آن سئوال نازل گشته است. صمحمد

مسلماً اگر كسي ديوانه باشد و معتقد باشد كه فرشته اي كلماتي را در گوش او مي 

د كه آن فرشته جواب آن كن ميگامي كه شخصي از او سئوالي را بپرسد گمان خواند، هن

سئوال را [فوراً] براي او خواهد آورد. از آنجاييكه او ديوانه است، واقعاً اينگونه فكر 

ويد مدت كوتاهي صبر كند تا او در اين فرصت گ ميد و به شخص سئوال كننده نكن مي

جواب آن سئوال را از آنها بپرسد.اينگونه رفتار كردن ويژگي نزد دوستانش برود و 

شخصي است كه به پيامبري خود ايمان ندارد. آنچه كه يك غير مسلمان آن را نمي پذيرد 

اين است كه نمي توان كسي را هم ديوانه وهم دروغگو پنداشت. او فقط مي تواند يكي 

نمي تواند هر دوي آنها باشد.تأكيد بر اين از آن دو و يا هيچكدام از آنها باشد ولي مسلماً 

حقيقت است كه اين دو ويژگي اصوالً در نهاد آدمي باهم ناسازگارند و با هم جمع نمي 

  شوند.

طرح زير مثال خوبي از نوعي مسيردايره وار است كه غير مسلمانان مداوم به دور آن 

ز كجا نشأت گرفته است؟ مي چرخند. اگر شما از يكي از آنان سئوال كنيد: اساس قرآن ا

در جواب شما خواهد گفت اصل و اساس آن از ذهن مردي كه ديوانه بود، نشأت گرفته 

است.سپس از او مي پرسيد: اگر اينگونه است كه از ذهن و مغز او تراوش نموده است، 

پس او اطالعات موجود در آن را از كجا گرفته است، مسلماً در قرآن به بسياري از چيزها 

ره شده است كه عربها با آن آشنايي نداشتند.از اين رو او براي توضيح اين حقيقتي كه اشا
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ويد: خوب ممكن است كه او ديوانه گ ميشما ارائه نموديد، موضع خود را تغيير داده 

نبوده باشد. ممكن است كه يك فرد خارجي و بيگانه اين اطالعات را به او داده باشد و 

  عات به مردم، به دروغ ادعاي پيامبري نموده باشد.او نيز با بيان اين اطال

در اين موقع شما از او مي پرسيد: اگر محمد يك دروغگو بوده است، اين همه 

اطمينان و اعتقاد به خود را از كجا آورده است؟ چرا او به گونه اي رفتار نموده است كه 

هنگام او مانند يك گربه به  باشد؟ در اين رده است كه پيامبر خدا ميك ميگويا واقعاً فكر 

يرد و گ ميگوشه اي خزيده و شديداً پاسخي را كه به ذهنش خطور كرده بود، به باد انتقاد 

خوب ممكن «د: كن ميد كه قبالً آن امكان را رد كرده بود، اعالم كن ميدر حاليكه فراموش 

رده است ك ميفكر  است كه او دروغگو نبوده باشد. او احتماالً ديوانه بوده است و واقعاً

  د. كن ميو اينگونه او دوباره دور باطلي را آغاز ». كه پيامبر خداست

همانگونه كه قبالً اشاره شد در قرآن اطالعات و معلو مات زيادي وجود دارد كه نمي 

توان سرچشمه ي آنها را به كسي ديگر جز اهللا نسبت داد. براي مثال چه كسي در مورد 

حمد خبر داده است، جاييكه صدها مايل در شمال [حجاز] قرار ديوار ذوالقرنين به م

گرفته است؟ چه كسي اطالعات جنين شناسي را در اختيار محمد گذاشته است؟ وقتي 

ند، اگر تمايل نداشته باشند كه آنها كن ميكه مردم چنين واقعيتهايي را [در قرآن] گردآوري 

به اين فرض پناه مي برند كه شخصي را به يك سرچشمه ي الهي نسبت دهند، ناخودآگاه 

ديگر اين اطالعات را براي محمد آورده است و او نيز براي گول زدن مردم از آنها 

توان به آساني بطالن اين فرض را با يك سئوال ساده ثابت  استفاده نموده است. اما مي

ز كجا نمود: اگر محمد يك دروغگو بوده است، آن همه اعتماد و اطمينان به خود را ا

فت كه ديگران هرگز نتوانسته گ ميآورده بود؟ چرا او رو در رو چيزهايي را به مردم 

بودند چنان چيزهايي را به مردم بگويند؟ چنان اعتمادي كامالً به اين مسئله بستگي دارد 

  كه خود شخص متقاعد شده باشد كه با وحي الهي در ارتباط است.

لهب داشت كه به شدت از اسالم متنفر بود به عمويي به نام ابو صبراي مثال پيامبر

افتاد تا او را بي اعتبار نمايد. اگر در جايي ابولهب،  حدي كه همواره به دنبال پيامبر راه مي

ماند تا از هم جدا شوند  رد، منتظر ميك ميديد كه با غريبه اي صحبت  را مي صپيامبر
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به شما چه گفت؟ آيا گفته است كه فت: او گ ميرفت و به او  آنگاه به طرف آن غريبه مي

چيزي سياه است؟ خوب اگر چنين گفته است، مطمئن باش كه آن چيز سفيد است .اگر 

فت گ ميگفته است كه روز است، مطمئن باش كه شب است. او با اعتقاد كامل چيزي را 

ما و مسلمانان شنيده بود، تضاد كامل داشت .ا صكه دقيقاً با آنچه كه آن غريبه از محمد

حدود ده سال قبل از مرگ ابولهب، سوره ي كوچكي از قرآن بر پيامبر نازل شد كه در آن 

به وضوح بيان شده بود كه ابولهب به آتش(جهنم) خواهد افتاد. به عبارت ديگر در اين 

سوره با قاطعيت خبر داده شده بود كه ابولهب هرگز مسلمان نخواهد شد و از اين رو 

  افتادن به جهنم] شده بود.  براي هميشه محكوم [به

شنيده ام به محمد وحي «در طي اين ده سال بارها ابولهب مي توانست با خود بگويد: 

شده است كه من هرگز تغيير نخواهم كرد و مسلمان نخواهم شد و از اين رو به آتش 

جهنم خواهم افتاد. خوب حاال من مي خواهم كه مسلمان شوم، [اي مسلمانان] شما چه 

اما او هرگز چنين »  يد؟كن مياي مي انديشيد؟ در مورد وحي الهيتان چه فكري  چاره

نكرد.از آنجاييكه او همواره در فكر مخالفت با اسالم و نابودي آن بود، اين تنها رفتاري 

است كه ديگران از او انتظار داشتند.در حقيقت مفهوم پيام محمد به عمويش اينگونه بوده 

و مي خواهي كه كار من به پايان برسد، خوب اگر تو اين سخنان  است: تو از من متنفري

را بگويي [و ايمان بياوري]، كار من به آخر رسيده و نابود شده ام، بيا و اين سخنان را به 

زبان بياور.ولي ابولهب هرگز چنين سخناني را به زبان نياورد. ده سال گذشت و در تمام 

نپذيرفت بلكه با آرمان اسالمي نيز كوچكترين  اين سالها ابولهب نه تنها اسالم را

  سازگاري از خود نشان نداد. 

واقعاً پيامبر خدا نبوده است، چگونه به طور قطع دانسته است كه  صاگر محمد

؟ چطور او احتماالً آن قدر به خود پوشاند ي عمل مي جامه ابولهب به وعده ي الهي

كه ادعاي پيامبري او را بي اعتبار مطمئن بوده است كه به كسي ده سال فرصت دهد 

سازد؟ تنها جوابي كه وجود دارد اين است كه او واقعاً پيامبر خدا بوده است زيرا كسي 

د، بايد كامالً متقاعد شده باشد كه با كن ميكه چنان مبارزه طلبيهاي خطرناكي را ارائه ي 

  .در ارتباط است وحي الهي
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يامبري خود و در نتيجه ي آن از محافظت مثالي ديگر از اطميناني كه محمد به پ

پروردگار از خود و پيامش داشته است، زماني است كه او همراه با ابوبكر در خالل 

هجرت به مدينه، مكه را ترك نمود و در غار [ثور] پنهان شد. آن دو به وضوح افرادي را 

سلماً اگر محمد كه براي كشتن آنها آمده بودند، مي ديدند و ابوبكر هراسان شده بود.م

رد مردم را در ايمان آوردن يه پيامبريش بفريبد، در چنين ك ميدروغگو و شياد بود و سعي 

اي ابوبكر آيا مي تواني راهي از «موقعيتي از او انتظار مي رفت كه به دوستش بگويد: 

در گوشه اي بنشين و ساكت «يا اينكه بگويد » پشت براي خارج شدن از اين غار بيابي

.اما در حقيقت آنچه كه او به ابوبكر گفت به وضوح بيانگر اطمينان [كامل] او بود.  »باش

حال اگر ». دكن ميآرام بگير، خداوند با ماست و او از ما محافظت «او به دوستش گفت: 

د كه او مردم را گول زده است، از كجا مي توانسته است چنين طرز كن ميكسي چنين فكر 

  تفكري را داشته باشد.

در حقيقت چنان قالب ذهني به هيچ وجه نمي تواند از ويژگيهاي يك آدم دروغگو و 

يا شياد باشد.بنابراين همانگونه كه قبالً اشاره شد، غيرمسلمانان به دور يك دايره مي 

چرخند تا راهي براي خروج بيابند. راهي براي توضيح در مورد اطالعات موجود در قرآن 

سرچشمه ي اصلي. از يك طرف آنها در روزهاي دوشنبه،  بدون انتساب دادن آنها به

ويند كه محمد يك دروغگو بوده است و از طرف ديگر گ ميچهار شنبه و جمعه به شما 

ويند كه او يك ديوانه بوده است. آنچه گ ميدر روزهاي سه شنبه، پنج شنبه و شنبه به شما 

ي تواند هم ديوانه و هم كه آنها از پذيرش آن سرباز مي زنند اين است كه كسي نم

دروغگو باشد. با اين وجود آنها براي توضيح در مورد اطالعات موجود در قرآن، به هر 

  دو بهانه نيازمندند.

حدود هفت سال پيش، من كشيشي را به خانه ام دعوت كرده بودم.در اتاق ويژه اي 

و كشيش نمي كه ما مي نشستيم، قرآني به صورت وارونه بر روي ميز بود و از اين ر

من «دانست كه آن چه كتابي است .در وسط يك بحث من به آن قران اشاره نموده گفتم: 

رد اما نمي ك ميكشيش در حاليكه به قرآن نگاه ». به آن كتاب اعتماد و اطمينان دارم

ويم كه اگر آن كتاب گ ميخوب، من به شما «دانست كه چه كتابي است، در جواب گفت: 
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اجازه «در جواب به سخن او، گفتم: ». ط يك شخص نوشته شده استانجيل نباشد، توس

و در » بده درباره ي چند موضوع كه در آن كتاب وجود دارد، مطالبي را به شما بگويم

حدود سه يا چهار دقيقه مطالب بسيار ناچيزي را از آنچه كه در قرآن است، برايش نقل 

شما «او كامالً عوض شد و اظهار نمود: كردم و دقيقاً پس از آن سه يا چهار دقيقه نظر 

  ». وييد هيچ بشري نمي تواند آن كتاب را نوشته باشد.آن را شيطان نوشته استگ ميراست 

واقعاً داشتن چنان طرز تفكري به چندين دليل مايه ي تأسف است؛ اول اينكه آن بهانه 

د است .در اي عجوالنه و بسيار سطحي و يك راه خروج فوري از موقعيتي ناخوشاين

د چگونه يك روز چند يهودي كن ميواقع داستان مشهوري در انجيل وجود دارد كه بيان 

شاهد زنده شدن يك مرده به دست [حضرت] عيسي بودند.آن مرد چهار روز پيش مرده 

و مرد برخاست و » برخيز«بود و هنگامي كه عيسي بر او وارد شد خيلي ساده به او گفت: 

ن حالتي، آن يهودياني كه نظاره گر اين واقعه ي تماشايي بودند، با به راه افتاد.در چنا

امروزه غالباً اين ». اين كار شيطان است، شيطان به او كمك كرده است«ناباوري گفتند: 

داستان در كليساهاي سراسر جهان خوانده و بازگو مي شود و مردم با ريختن اشكهاي 

آه اگر من آنجا بودم،هرگز به «ويد: گ ميآنها  ريند و هر كدام ازگ ميبزرگي به خاطر آن 

  ». اندازه ي آن يهوديان احمق نبودم

اما عجيب اينكه اين مردم با سه دقيقه نشان دادن بخش كوچكي از قرآن به آنها، دقيقاً 

اوه،اين كار شيطان «ويند اين است: گ ميند و تمام آنچه را كه كن ميمانند آن يهوديان عمل 

از آنجايي كه آنها به گوشه اي خزيده و ديگر ». كتاب را نوشته است است، شيطان اين

جوابي عملي و كار آمد ندارند، به عجوالنه ترين و سطحي ترين بهانه هاي موجود پناه 

مي برند .مثال ديگر از استفاده ي مردم از اين برداشت ضعيف را مي توان در توصيف 

شياطين [جن] اين قرآن را براي محمد «فتند گ مياهالي مكه از منبع پيام محمد يافت. آنها 

ولي دقيقاً مانند ديگر اضهارات مطرح شده، قرآن خود به آن جواب مي دهد و ». آورده اند

ويند كه او جن زده و ديوانه است ولي اين گ ميآنها «به ويژه در يك آيه اظهار مي دارد: 

و بدين گونه  ]51ـ52:[قلم» ان(قرآن) چيزي نيست مگر ياد آوري كننده اي براي جهاني

  دهد.  استداللي را در جواب آن فرضيه ارائه مي
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را  صدر واقع استدالالت زيادي در قرآن در جواب به اين اظهار نظر كه پيام محمد

شياطين آورده اند، وجود دارد.براي مثال خداوند در سوره ي بيست وششم با تأكيد بيان 

فرو نياورده اند .آنها نه سزاوار اين كار و نه قادر به  اين (وحي) را شياطين«مي فرمايد: 

: [شعراء »نار اندانجام آن هستند. قطعاً آنها از گوش دادن (به وحي) محروم و برك

پس هرگاه «] و در جاي ديگري از قرآن خداوند اينچنين به ما تعليم مي دهد: 210ـ212

   .]98: [نحل» به خداوند پناه ببركه خواستي قرآن را تالوت نمايي از شيطان رانده شده 

حال بايد پرسيد كه شيطان چگونه چنين كتابي را مي نويسد؟ آيا او به ديگران 

ويد: قبل از اينكه كتاب من را بخوانيد، از خداوند بخواهيد كه شما را از شر من گ مي

ت محافظت نمايد؟ اين امر خيلي پيچيده و مزورانه است. در واقع يك انسان مي توانس

چيزي شبيه به اين را بنويسد، ولي آيا شيطان نيز مي تواند؟ بسياري از مردم آشكارا بيان 

ند كن ميند كه در مورد اين موضوع به يك نتيجه گيري برسند .از يك طرف آنها ادعا كن مي

كه شيطان چنين كاري را انجام نمي دهد و حتي اگر مي توانست، خداوند به او اجازه ي 

نمي داد و از طرف ديگر آنها اعتقاد دارند كه شيطان خيلي كوچكتر و كم  چنين كاري را

ند كه شيطان احتماالً مي تواند آنچه كن ميقدرت تر از خداوند است.اما در اصل آنها اظهار 

را كه خداوند انجام مي دهد، انجام دهد و در نتيجه هنگامي كه آنها به قرآن نظر مي 

ند، بر اين مسئله اصرار مي كن ميبودن آن، اظهار شگفتي  اندازند و حتي از شگفت انگيز

  ورزند كه آن كار شيطان بوده است. 

خدا را شكر كه مسلمانان خود چنين طرز تفكري ندارند. گرچه شيطان ممكن است 

تواناييهايي داشته باشد اما اين تواناييها به مراتب خيلي كمتر از تواناييهاي خداوند است 

توان مسلمان دانست مگر اينكه چنين عقيده اي داشته باشد. حتي در  .هيچ كسي را نمي

ميان غير مسلمانان اين مسئله جزو معلومات عامه ي مردم است كه شيطان نيز به آساني 

مي تواند دچار اشتباه شود و از او انتظار مي رود كه اگر كتابي را بنويسد، سخنان خود را 

چرا در قرآن تدبر «روست كه قرآن مي فرمايد: در بعضي موارد نقض كند. و از اين 

ند كه اگر هرآينه از طرف كسي ديگر غير از خدا آمده بود، اختالفات زيادي را در كن مين

  .]82: [نساء». آن مي يافتند
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در رابطه با كوششهاي بي نتيجه اي كه غير مسلمانان براي ساختن بهانه هايي براي 

اند، آنان هجوم ديگري را  ش انجام دادهپيشاپيتوجيه آيات غير قابل توصيف قرآن 

هم  صرسد تركيبي از اين نظريات باشد كه محمد سازماندهي كرده اند كه به نظر مي

ند كه محمد كن ميديوانه و هم دروغگو بوده است.اساساً آنها مسئله را اينگونه مطرح 

كه داشته است به  اي هودهفردي مجنون و ديوانه بوده است و به علت اوهام و افكار بي

مردم دروغ گفته و آنها را گمراه نموده است. براي چنين عارضه اي در روانشناسي نامي 

وجود دارد و مفهوم  )mythomaniaتحت عنوان جنون دروغپردازي و اغراق گويي (

ويد كه خود آنها را باور گ ميي آن اين است كه فرد [بيمار] دروغهايي را به مردم  ساده

  دارد.

ولي  عارضه اي است كه غير مسلمانان معتقدند محمد از آن رنج مي برده است. اين

تنها مشكلي كه در اين طرح پيشنهادي وجود دارد اين است كه شخص مبتال به جنون 

تواند با واقعيتها سرو كار داشته باشد در حاليكه تمام قرآن كامالً  دروغپردازي مطلقاً نمي

ايه ريزي شده است. محتويات آن را مي توان مورد تحقيق بر واقعيتها استوار گشته و پ

توان ثابت نمود.در حاليكه واقعيتها براي كسي كه مبتال به  قرار داد و درستي آنها را مي

هنگامي كه يك روانشناس تالش  جنون دروغپردازي باشد،يك مشكل اساسي است؛

يد؛ به طور مداوم او را با معالجه نما د شخصي را كه از چنان وضعيتي رنج مي برد،كن مي

د. براي مثال يك روانشناس به كسي كه از لحاظ رواني بيمار است و كن ميواقعيتها روبرو 

ويد: نه، تو پادشاه انگلستان نيستي، تو يك گ ميد كه پادشاه انگلستان است، نكن ميادعا 

  ديوانه هستي. 

ويد: گ ميد و كن ميها روبرو د بلكه بيمار را با واقعيتكن مياو قطعاً چنين كاري را ن

ي كه پادشاه انگلستان هستي پس به من بگو كه امروز ملكه و كن ميبسيار خوب، تو ادعا 

نخست وزير شما كجا هستند؟ محافظان شما كجا هستند؟ در اين حال مرد در مواجه 

د بهانه هايي را براي جواب كن ميشود و سعي  شدن با اين سئواالت دچار مشكل مي

 ...اوه... ملكه.. او به منزل مادرش رفته است... نخست وزير«ويد: گ مي. او [مثالً] بسازد

تواند با واقعيتها روبرو  شود زيرا نمي و سرانجام او معالجه مي» خوب او هم مرده است
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شود. اگر روانشناس همچنان ادامه دهد و او را با واقعيتهاي كافي روبرو نمايد، سرانجام 

  ». به گمانم من پادشاه انگلستان نيستم«ويد: گ ميرو مي شود و او با حقيقت روب

ي بيمار مبتال به جنون دروغپردازي توسط  معالجه قرآن نيز دقيقاً به شيوه ي

شود. آيه اي در قرآن وجود دارد كه مي فرمايد:  روانشناس، به خوانندگانش نزديك مي

خش براي آنچه در سينه هاست، اي مردم، از سوي پروردگارتان اندرزي و درماني شفاب«

م.] در نگاه اول اين  ]57: [يونس .»آمده است و هدايت و رحمت براي مؤمنان است

ي باال مورد  رتو مثال اشاره شدهرسد ولي اگر كسي اين آيه را در پ سخن مبهم به نظر مي

و افكار  نظر قرار دهد، معني آن آشكار خواهد شد. اساساً با خواندن قرآن، انسان از اوهام

بيهوده، شفا خواهد يافت زيرا قرآن در اصل يك درمان است و واقعاً انسانهاي فريب 

  د. كن ميخورده و اغفال شده را با روبرو كردن با واقعيات معالجه و درمان 

نقطه نظر غالب و متداول در قرآن اين است كه اي مردم شما چيزهاي زيادي را در 

يا در مورد سخنان خود انديشيده ايد؟ و اگر واقعيتهاي وييد ولي آگ ميمورد اين قرآن 

  وييد؟ و...گ ميموجود در قرآن را شناختيد، آن وقت چه 

د تا موارد مناسب، مرتبط و با اهميت را مورد بررسي قرار كن ميقرآن انسان را وادار 

ئه شده به د كه در مقابل واقعيات اراكن ميدهد و در همان زمان اين پندار بيهوده را درمان 

انسان از طرف خداوند، مي توان به آساني با نظرياتي سست و واهي بهانه تراشي نمود. 

دقيقاً اين مسئله يعني روبرو نمودن مردم با واقعيات چيزي است كه توجه ي افراد غير 

مسلمان را به خود معطوف نموده است. در حقيقت نظر بسيار جالبي در رابطه با اين 

» قرآن«المعارف جديد كاتوليك وجود دارد. در مقاله اي تحت عنوان  موضوع در دايرة

در خالل قرنها نظريات زيادي در مورد اساس و منشأ «د: كن ميكليساي كاتوليك اظهار 

  ».اند ... امروزه هيچ فرد عاقلي اين نظريات را نمي پذيرد شدهقرآن ارائه 

برجا بوده است، اين تالشهاي بي اكنون اين كليساي كهن كاتوليك كه قرنهاي زيادي پا

د. در واقع قرآن يك مشكل اساسي براي كن مينتيجه را جهت بهانه تراشي براي قرآن رد 

م كه آن وحي الهي است و از اين رو آنها قرآن را كن ميكليساي كاتوليك است. من اعالم 

ند كه ثابت كند مورد مطالعه قرار مي دهند. مسلماً آنها بسيار دوست دارند دليلي را بياب
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قرآن وحي الهي نيست ولي آنها قادر به اين كار نيستند؛ آنها نمي توانند در اين مورد به 

توضيحي موفق و كارآمد دست يابند ولي حداقل در تحقيقات خود صادق هستند و اولين 

  ند. كن ميتعبير ارائه شده را كه بدون دليل و مدرك باشد، قبول ن

هنوز پس از گذشت چهارده قرن توضيحي معقول و منطقي د كه كن ميكليسا اعالم 

[در مورد اساس قرآن از طرف مخالفانش] ارائه نشده است. كليسا حداقل اين مطلب را 

پذيرفته است كه قرآن موضوع ساده اي نيست و نمي توان به راحتي آن را كنار گذاشت. 

والنه جواب مي دهند كه مسلماً ديگران از صداقت كمتري در اين مورد برخوردارند وعج

قرآن از اينجا و يا از آنجا آمده است و حتي در بررسي اعتبار آنچه كه خود در بيشتر 

ند، كوچكترين زحمتي به خود نمي دهند. البته بايد گفت كه چنان كن مياوقات بيان 

  د. كن ميتعبيري از طرف كليساي كاتوليك همواره هر فرد مسيحي را دچار مشكل 

كه اين فرد مسيحي در مورد اساس و سرچشمه ي قرآن براي خود نظري ممكن است 

داشته باشد اما به عنوان عضوي از كليسا نمي تواند واقعاً براساس نظر خود عمل نمايد 

زيرا عمل به نظر شخص در اين مورد با اطاعت، بيعت و وفاداري كه كليسا خواهان آن 

يساي كاتوليك، او بايد آنچه را كه اين است، مغايرت دارد. به علت عضويت فرد در كل

كليسا اظهار واعالم نموده است، بدون چون و چرا بپذيرد و تعليمات آن را به عنوان 

ي زندگيش به رسميت بشناسد. بنابراين اساساً اگر كليساي  روزمرهبخشي از جريان 

هيد، در كاتوليك در مجموع بگويد به اين گزارشات تأييد نشده در مورد قرآن گوش ند

  .اين صورت در مورد نقطه نظر اسالمي چه مي توان گفت؟

حتي غير مسلمانان نيز پذيرفته اند كه مطالبي در قرآن وجود دارند كه بايد مورد اعتنا 

و تصديق قرار بگيرند، پس چرا مردم هنگامي كه مسلمانان دقيقاً اين نظر را ارائه مي 

يرند؟ مسلماً اين گ ميو تدافعي به خود  نمايند، لجاجت به خرج داده و حالت دشمني

قرآن كتابي است براي آنانكه صاحب انديشه وخرد هستند و براي كامل كردن اين سخن 

بايد گفت اين قرآن براي صاحبان خرد چيزهايي دارد كه بايد در مورد آنها به تأمل و 

قاي هانس كه قرآن تفكر فرو روند. اخيراً انديشمندي برجسته از كليساي كاتوليك به نام آ

را مورد مطالعه قرار داده بود، نظر خود را در مورد آن ارائه داد. وي كه فردي با تجربه و 
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به شدت مورد احترام كليساي كاتوليك مي باشد، يافته هاي خود را با رسيدن به اين 

م ، انتشار داد.آري اين ه»خداوند از طريق محمد با ساير مردم سخن گفته است«نتيجه كه 

نتيجه گيري يك منبع غير مسلمان است كه از برجسته ترين روشنفكران كليساي كاتوليك 

  آيد.  به حساب مي

م كه پاپ با نظر او موافق باشد؛ با اين وجود، نظر چنان شخصيت كن ميمن فكر ن

د. چنين شخصيتي بايد مورد كن ميمشهور و معتبري كفه را به نفع نظر مسلمانان سنگينتر 

ار گيرد زيرا ديگران را در مقابل اين واقعيت قرار داده است كه قرآن چيزي تشويق قر

نيست كه بتوان به آساني از كنار آن گذشت و در حقيقت خداوند منبع وسرچشمه ي 

اصلي سخنان موجود در آن است. با توجه به آنچه كه در اطالعات ذكر شده مشهود 

گرفته اند بنابراين شانس يافتن احتمال و است، تمام احتماالت به دقت مورد بررسي قرار 

امكاني ديگر براي رد قرآن و بي اعتبار ساختن آن وجود ندارد. زيرا اگر اين كتاب وحي 

الهي نباشد، پس چيزي جز فريب و نيرنگ نيست و اگر فريب ونيرنگ باشد، بايد پرسيد: 

  .منبع و سرچشمه ي اصلي آن چيست و كجا ما را فريب داده است؟

حقيقت جواب درست به اين سئواالت در توضيح و تبيين اعتبار قرآن به ما كمك در 

د. مسلماً اگر افرادي كن ميد و معاندان را از تكرار ادعاهاي بي اساس و تلخ ساكت كن مي

بخواهند بر فريب و نيرنگ دانستن قرآن اصرار ورزند، بايد شواهدي را در حمايت از 

  ارائه ي دليل و برهان بر دوش آنهاست نه بر دوش ما. ادعاي خود ارائه نمايند.تحمل 

اي  هي كافي، نظري نندهي واقعيات ثابت ك بدون ارائه رود كه شخصي هرگز انتظار نمي

ويم كه يك مورد از فريبهاي قرآن را به من نشان گ ميرا ارائه دهد؛ از اين رو من به آنها 

يب داده است و اگر نتوانستند در اين دهند، به من نشان دهند كه قرآن در كجا ما را فر

  .رنگ استمورد شواهدي ارائه دهند، ديگر ادعا نكنند كه قرآن فريب و ني

يكي از ويژگيهاي جالب قرآن، بحث در مورد پديده هاي شگفت انگيزي است كه نه 

باشند. در اصل،  تنها به زمانهاي گذشته مربوط هستند بلكه با عصر مدرن نيز در ارتباط مي

اي  ه مسئلهرآن مسئله و يا موضوعي نيست كه به گذشته هاي دور مربوط باشد بلكق

ردد زيرا گذشت گ ميامروزي است و مشكلي براي غير مسلمانان در اين زمان محسوب 
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روزها، هفته ها و سالها شواهدي را ارائه مي دهد كه اين قرآن نيرويي است كه نمي توان 

به اين مفهوم كه ديگر نمي توان اعتبار آن را به چالش با آن به ستيز و رقابت برخاست، 

آيا كافران به آسمان و «فرا خواند. براي مثال آيه اي در قرآن وجود دارد كه مي فرمايد:

زمين نمي نگرند كه به صورت متراكم به هم چسبيده بودند و ما آنها را از هم جدا 

  ].30: انبياء[». مان نمي آورنداي را از آب آفريديم، آيا اي ز زندهنموديم و هر چي

شگفت اينكه اين اطالعات دقيقاً مطالبي هستند كه دو نفر از اين كافران به قرآن به 

شدند. قرآن اساس عالم را بيان  1973خاطر ارائه ي آن، برنده ي جايزه ي نوبل سال 

شهاي خود اند و آدمي نيز تا به امروز كوش پارچه بودهد كه چگونه زمين و آسمان يككن مي

  را در ثابت نمودن درستي اين وحي الهي ادامه داده است.

عالوه بر مطلب فوق، اين حقيقت كه تمام زندگي از آب نشأت گرفته است، چيز 

ساده اي نبوده است كه مردم چهاده قرن پيش را متقاعد نموده باشد. در حقيقت اگر شما 

رديد، به ك ميحاليكه به بدن اشاره  ايستاديد و در هزار و چهارصد سال پيش در بياني مي

، هيچكس »بيشتر تمام قسمتهاي اين بدن از آب ساخته شده است«فتيد: گ ميفردي ديگر 

رد. دليل اثبات اين مسئله تا زمان اختراع ميكروسكوپ در ك ميسخنان شما را باور ن

جديد (با دسترس نبود. آنها مجبور بودند اين مدت طوالني منتظر بمانند تا يافته هاي 

كمك ميكروسكوپ) ثابت نمايند كه هشتاد درصد سيتوپالسم كه ماده ي اصلي هر سلول 

باشد، از آب تشكيل شده است.با اين وجود شواهد ارائه گشت و سخن قرآن بار ديگر  مي

  در آزمايش روزگار درست از آب در آمد.

به اين مسئله با رجوع به معيارهاي اثبات بطالن كه پيشتر بحث آن گذشت، اشاره 

جالب است كه بعضي از اين معيارها مربوط به زمان گذشته و بعضي ديگر مربوط به 

مي باشند. بعضي از اين معيارها علم و قدرت مطلق خداوند را [در  ]زمان حال [و آينده

به تصوير كشيده اند در حاليكه تعدادي ديگر از اين آيات همچنان به  ]دوران پيش از ما

در زمان حال ادامه مي دهند. مثالي از مورد اول، آياتي است كه در قرآن (در  مبارزه طلبي

ند كه كن ميسوره ي مسد) درباره ي ابولهب نازل شده است. اين آيات به روشني بيان 
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د و اسالم را نمي پذيرد؛ از اين كن ميدانست كه ابولهب هرگز تغيير ن خداوند غيب دان مي

  ايد براي هميشه محكوم به عذاب آتش جهنم گردد.رو خداوند امر نمود كه او ب

اين سوره عالوه بر اينكه بيانگر حكمت الهي پروردگار است، هشدار به افرادي ديگر 

ردند. مثال جالب از نوع دوم معيارهاي اثبات بطالن كه در ك ميبود كه مانند ابولهب فكر 

انان و يهوديان اشاره قرآن گنجانده شده است، آيه اي است كه به ارتباط بين مسلم

د. در اين آيه دقت شده است كه دامنه ي اين ارتباط را به ارتباط بين افراد هر يك كن مي

از اين دو شريعت محدود نكند بلكه اين ارتباط را در مجموع بين دو گروه از مردم 

خالصه نموده است. اساساً (در اين آيه) قرآن بيان نموده است كه رفتار مسيحيان با 

  سلمانان همواره بهتر از رفتار يهوديان با آنها خواهد بود. م

در حقيقت تأثير كامل چنين اظهار نظري را تنها بعد از بررسي دقيق معني واقعي اين 

توان احساس نمود. درست است كه بسياري از مسيحيان و يهوديان به دين اسالم  آيه مي

ديدي را با اسالم از خود نشان داده ي يهود دشمني ش ده اند اما در مجموع، جامعهگروي

است. عالوه بر اين افراد بسيار كمي وجود دارند كه درك نمايند چنان اظهار نظر واضح 

  د. كن ميو روشني در قرآن، انسان را به چه چيزي دعوت 

د كه باطل بودن كن ميدر اصل اين آيه فرصت بسيار ساده اي را براي يهوديان فراهم 

د يا به عبارت ديگر ثابت كنند كه قرآن وحي الهي نيست. تمام آنچه را قرآن را ثابت كنن

كه آنها بايد انجام دهند اين است كه خود را سازماندهي كنند و چند سالي با مسلمانان با 

(اي مسلمانان) اكنون كتاب مقدس شما «نرمي و مهرباني رفتار كنند و آنگاه اعالم كنند: 

ويد؟ يهوديان يا گ ميين دوستان شما در دنيا هستند، چه در مورد اينكه چه كساني بهتر

اين تمام !». ايم  انجام داده مسيحيان؟ نگاه كنيد كه ما يهوديان براي شما چه كارهايي

چيزي است كه آنها بايد براي بي اعتبار ساختن قرآن انجام دهند ولي هزار و چهار صد 

ارا در ده اند و اين پيشنهاد هنوز هم آشكسال است كه آنها در اين مورد كاري را انجام ندا

   .!مقابل آنها قرار دارد

توان به قرآن نزديك شد؛ تمام مثالهايي كه تاكنون در رابطه با  از زواياي متعددي مي

قرآن ارائه شدند، مثالهايي ذهني و عقالني بودند و اگر بخواهيم از زاويه اي ديگر به قرآن 
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ي آنها بر اساس رياضيات است، روي  هاي عيني كه پايتوانيم به مثاله نزديك شويم مي

شود، فراهم  آوريم.اگر كسي ليستي را از آنچه كه احتماالت و حدسهاي خوب ناميده مي

توان از مثالهايي  از لحاظ رياضي مي رسد. نمايد، اعتبار قرآن شگفت انگيز تر به نظر مي

  .كتاب رجوع شود)(به اصل  ...براي احتماالت و پيش بيني استفاده نمود
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  ضميمه: 

  ذكر دو مطلب زير نيز خالي از لطف نيست. عالوه بر مطالبي كه بيان شدند،

مهندسي در دانشگاه تورنتو كه عالقه مند به روانشناسي بود و مطالبي را در مورد آن 

اي را در مورد تأثير بحث گروهي به  رسالهمطالعه كرده و تحقيقاتي را انجام داده بود، 

ه ي تحرير در آورد. هدف تحقيق او اين بود كه در يابد مردم هنگامي كه با هم رشت

نشينند،  با هم به بحث گروهي مي ...هستند و در گروههاي دو نفره، سه نفره، ده نفره و

اي از) طرح يافته هاي او اينگونه بود: مردم  (خالصهچه دستاوردهايي را خواهند داشت. 

داشت زماني كه در گروههاي دو نفره باشند. البته اين كشف دستاوردهاي بهتري خواهند 

ي او) پندي بسيار قديمي است كه در قرآن آمده  افتهكامالً دور از انتظار او بود ولي اين (ي

م: براي خداوند [و ارزيابي حقيقت] دو كن ميبگو من شما را به يك چيز نصيحت «است: 

  .]46: [سبأ» فكر كنيدنفر دو نفر و يا تك تك برخيزيد و آنگاه ت

آيا نديدي كه «فرمايد:  د و ميكن مياشاره » ارم« ي فجر قرآن به شهري به نام در سوره

پروردگارت با قوم عاد چه كرد (در) ارم شهري با ستونهاي بر افراشته كه مانندآن در 

  .]6 -8: فجر[» شهرها آفريده نشده است

به نظر تاريخ نگاران چنين شهري وجود  اين شهر در تاريخ باستان شناخته شده نبود و

اطالعات جالبي را ارائه داد كه » جغرافياي ملي«، نشريه ي 1978نداشت.اما در دسامبر 

اشاره شده بود. قدمت اين شهر  1973در سوريه در سال » البا« در آن به حفاري شهر 

گيز ترين شت اما اين شگفت انگ ميآنگونه كه كشف گرديد به چهل وسه قرن پيش باز 

ليستي از تمام شهرهايي را » البا« بخش اين واقعه نيست. كاوشگران در كتابخانه ي شهر 

كه اين شهر با آنها داد و ستد ورابطه ي تجاري داشت، پيدا نمودند. شگفت اينكه در اين 

  اند. داشته روابط تجاري» ارم«با مردم » البا«به چشم مي خورد. مردم » ارم«ست نام شهر لي

خواهم كه با دقت اين [آيات قرآني] را مالحظه نموده و در مورد  پايان از شما مي در

  آنها تفكر نماييد:

از سوي  ]ويند چه مي شد اگر آيات [ومعجزاتي مانند ساير پيامبرانگ ميو آنها «

رديد؟ بگو آيات و معجزات همه نزد خداوند است ومن تنها گ ميپروردگارش به او عطا 
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 . آيا همين اندازه براي آنها كافي نيست كه ما اين كتابهستم روشنگري ي هشدار دهنده

مسلماً در اين كتاب  شود، ايم و پيوسته بر آنان خوانده مي رده(قرآن) را بر تو نازل ك

  ].50- 51: عنكبوت[» رحمت و تذكري است براي ايمان آورندگان.
  


