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 *با شبهات بازخوانی منطقی مواجهه قرآن
 1فرانک بهمنی
 2سعید بهمنی

 چکیده
عدم تحلیل  از جمله شبهاتی است که، و انحصار روش آن در تمثیل در داستان، انحصار محتوای قرآن شبهه

گران شبهه .تاثیرگذار است، معرفتی آنکارکردهای تعیین با قرآن و انسان نوع ارتباط  و پاسخگویی به آن بر
 .دستوری است، آن با شبهاتقر  انتظار کشف حقیقت از قرآن در مقام ثبوت نابجاست و مواجههمعتقدند 

در مقام  جهتبدین .انجام گرفته است در مواجهه با شبهات نآقر روش  منطقی  پژوهش حاضر با هدف بررسی 
  .پرداخته است مواجهه این به بازخوانی منطقی، اثبات

ـ  مبنای قرآنی بادانشجو  3000 مشترک شبهاتانجام شده، روش توصیفی ـ تحلیلی  که به پژوهشدر این 
ها و آوری دادهجمع، با توجه به ماهیت پژوهش و نوع نگرش به موضوع، سپس، است هشد ءاستقصا فلسفی

یح شده است.اطالعات به روش اسنادی صورت پذیرفته و دستگاه استداللی آنها    تشر
فی و تمثیل استفاده یتوص، خییهای تار سازی مفاهیم از گزارهاگر چه قرآن برای ساده ها نشان دادیافته 

ی به شبهات با ارائه یدر پاسخگو  لذا؛ است استداللشبهات متکی بر  بسیاری از آن با لکن مواجهه؛ کندمی
تا راه عقل  کندهای معرفتی میشناختی و معرفتی مخاطب را سرشار از داده هطیح، عناصر حّجت و انواع براهین

  هموار نماید.، واقعیتحقیقت و  فهمنظری را برای 
. 2؛ ری شبههیگ. تحلیل علل ثبوتی شکل1: دارداساسی  هپاسخگویی قرآن در مواجهه با شبهات سه مؤلف

 منطقی در جهت کشف و اثبات حقیقت.. برهان 3؛ بانی خرد مخاطبانیعناصر حجت برای پشت
 .استدالل، مواجهه، شبهه، منطق، قرآن: واژگان کلیدی
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 مقدمه -1
به اعتمادی وصف ، به جهت کشف برخی رموز هستی و دستیابی به تکنولوژی، جهان متمدن امروز 

های انسان کشاند. برخی پرسشناشدنی نسبت به خود رسیده است که او را به سوی بازپرسی از هستی می
برخی نیز به  . طبق بیان قرآنگرددمعاصر مفید است و موجب شناسایی جهان و ارتباط بیشتر مخلوق با خالق می

با  گروهی؛ دانستن اعتقاد به ماوراءالطبیعه است های دینی و غیرمنطقیشکل شبهه و مبتنی بر تردید در گزاره
ها های پیشینیان است و کارکرد آنها و افسانهحاوی داستانگر آسمانی یهای دن و کتابآله که قرأطرح این مس

های گیرند کتابنتیجه می، بخشی روانی انسان و کاهش اختالالت اخالقی و اجتماعی استمحدود به آرام
م  ﴿: ندها نیستمقدس پاسخگوی شبهات عقالنی و منطقی انسان

ُ
ْنُهْم أ اّل یوَن ال یَو م  تاَب إ  مان   ْعَلُموَن اْلک 

َ
َو  یأ

اّل  ْن ُهْم إ  ونی إ  دانند و تنها به ای از آنان عوامانی هستند که کتاب خدا را جز خیال و آرزو نمیپاره»؛ ﴾ُظنُّ
و عدم کاربست منطق در  دین ادعای تعطیلی عقل در حوزهنان با یا .(78/ 2: )بقره «اندپندارهایشان دل بسته

گاه در حوزه راداف و گردندمینادرست و بدعت در دین باورهای  ترویجموجب ، مواجهه با شبهات در قرآن  ناآ
جوانان ـ مهمترین جامعه هدف تا مدتها ذهن پویای و  کننددچار تردید و تزلزل می قرآن را ،دین و خصوصا  

در  آنان ورزیاندیشه نظام، صورت دست نیافتن به معارف حل شبهه در و گرددمی اتدرگیر شبه -پردازانشبهه
 ،. بنابراینشوندمی تفاوتشده و نسبت به دین بیتزلزل م آنها اعتقادات ،همچنین، گرددمی تضعیفدینداری 

که موجب تسلیح او در برابر هجوم  است بازخوانی قرآن به روش منطقی نیاز جدی نسل حاضر و انسان معاصر
مخاطب خود را ، شبهات ن در بسیاری ازفرهنگ تزویر و فریب خواهد شد. روشمندی منطقی پاسخگویی قرآ

روند پذیرش بدعت و باورهای وارداتی ، با ورود عقل؛ خواندبه تفکر و عقالنیت در مواجهه با شبهات فرامی
اعتقادات التقاطی و  مسایل دینی به حوزه از حوزه« چرا چنین است»د داشت و کاربرد عبارت ننزولی خواه

 .(125-122صص، 1392، مامورزاده: ک.)ر ها منتقل خواهد شدبدعت
رحمت الهی  ی کهنآقر ،است های فراوان آن را بیان کردهیکی از اهداف قرآن نیز همین است که با عبارت 

ذ﴿ :است و برای هدایت انسانها نازل شده است َل ف یَشْهُر َرَمضاَن الَّ ْنز 
ُ
اس  َو بَ یأ لنَّ َن یه  اْلُقْرآُن ُهدًی ل  ناٍت م 

 است کتابیقرآن  .(9/ 57: حدید و 1/ 14: ابراهیم؛ 157/ 6: انعام)نک. و  (185/ 2)بقره:  ﴾َو اْلُفْرقان اْلُهدی
وح  ﴿: تواند از آن بهره ببردمی پایان که هر انسانی در هر زمان و مکانیهای بیبا داللت

ُ
لَ  یأ هَذا اْلُقْرآُن  یإ 

ه  َو َمْن َبَلَغ  َرُکْم ب  ْنذ 
ُ

 «رسدن قرآن[ به او مییکه ]اآن ن قرآن تا انذار کنم شما را و هریشده بر من اوحی »؛ ﴾ِل 
 البته .(27/ 81: ریتکوو  52/ 68: قلم؛ 87/ 38: ص؛ 104/ 12: وسفی؛ 90/ 6: انعامنک. ( و )19/ 6: )انعام

َرٌة َفَمْن شاَء ﴿ :برداری از آن مشروط به خواستن استبهره ه  َتْذک  نَّ هذ  لیإ  َخَذ إ  ه  َسب اتَّ ب  ات[ ین ]آیا»؛ ﴾الً یَر
 :است ازمند تفکریکه نچنان، (19/ 18: کهف)« ندیپس هر که بخواهد راهی به سوی خداوند برگز، ستیادآوری

َك ...﴿ ُه َلُکُم اْْلیبَ یَکذل  ُروَن یُن اللَّ ُکْم َتَتَفکَّ باشد که  ،کندان مییات را بیگونه خدا برای شما آنیا»؛ ﴾ات  َلَعلَّ
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ْنَزْلناهُ ُقْرآنًا ﴿ :تعقل است نیازمند و (219/ 2: بقرهو  50/ 6: انعامنک. و ) (266/ 2: )بقره« دیتفکر کن
َ
ا أ نَّ إ 

ب   ُلوَن یَعَر ُکْم َتْعق  / 12: وسفی« )دیم باشد که تعّقل کنین[ را خواندنِی عربی فرو فرستادیما ]کتاب مب»؛ ﴾ا َلَعلَّ
  (61/ 24: نور؛ 32/ 6: انعام؛ 44/ 2: بقره؛ 2

 بنددهای پرشماری بکار میم روشن صراط مستقیییقرآن دارای اعجاز محتوایی و لسانی است و برای تب
لی اْدُع ﴿ َك  ل  یَسب إ  ب  ْکَمة   َر اْلح  َظة   َو  ب  ْلُهْم  َو  اْلَحَسَنة   اْلَمْوع  ت جاد  الَّ ْحَسُن  یه   یب 

َ
به حکمت )و برهان( و »﴾أ

تو )عاقبت حال(  یبا اهل جدل مناظره کن که البته خدا قیطر نیدعوت کن و با بهتر تیبه راه خدا کویموعظه ن
 این از کدام هر ،(125 /16: نحل) «.داندیبهتر م اندافتهی تیرا که از راه او گمراه شده و آنان را که هدا یکسان
 گریهدایت و حقیقت تبیین به، خاص ایشیوه با احسن جدال و موعظه، (استدالل) حکمت هاروش

های منطقی که استداللو با ریزد هم می های متزلزل شبهه را بهپایه، روش استداللی در میقرآن کر. اندپرداخته
 ی﴿: سازدحقیقت را آشکار میبر بدیهیات عقلی استوار است 

َ
ْنَزْلنا یا أ

َ
ُکْم َو أ ب  ْن َر اُس َقْد جاَءُکْم ُبْرهاٌن م  َها النَّ

لَ  و به سوی شما نوری ، ای مردم از جانب خداوندتان شما را برهانی آمد»؛ (174/ 4: )نساء ﴾ناً یُکْم ُنورًا ُمبیإ 
یکی از دالیلی که قرآن به طور مکرر بر تعقل و تفکر در فهم گفت توان نان مییبا اطم .«میکننده فروفرستادروشن

ش قدرت منطقی جامعه در برابر هجوم یکه تفکر و تعقل موجب افزا استاین واقعیت ، کندد مییحقیقت تأک
 .ردیگهای مبتنی بر هیجان شکل میگردد که معموال در قالب انتشار شبهات و تبلیغنرم دشمنان اسالم می

به بازخوانی منطقی مواجهه قرآن با شبهات ، در مقام اثبات، لهأپژوهش حاضر با هدف تبیین این مس
، خلقتدانشجو را در رابطه با  3000مشترک ده شبهه از شبهات ، گیری هدفمندو با روش نمونهپرداخته است 
و به تشریح دستگاه استداللی آنها پرداخته است.  انتخاب، مالک برتری و زندگی پس از مرگ، اعطای نعمت
. تحلیل علل 1 :کند که پاسخگویی قرآن به شبهات دارای دو مؤلفه استهای قرآنی روشن میبررسی پاسخ

 را حاضر پژوهش آنچهبرهان منطقی در جهت کشف و اثبات حقیقت برای مخاطب.  . ارائه2ثبوتی ایجاد شبهه 
 و شایعه به قرآنی نگاه» عنوان با آبادیعلی حسینی الله روح سید مقاله جمله از هاپژوهش و هاتالش سایر از

 شهید دیدگاه از قرآن زبان» عنوان با مورزادهأم فریحه مقاله، «رسانه طریق از دشمن فرهنگی نفوذ روش دو، شبهه
، کندمی متمایز «صوری منطق افق در کریم قرآن منطقی دستگاه» عنوان با دادجو ابراهیم آقای مقاله و «مطهری
 در قرآن استداللی دستگاه تبیین و براهین استخراج و قرآنی هایداده بررسی در( منطق علم) منطقی رویکرد
 .است شبهه موضوع
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  چوب مفهومی بحثچار  -2
  که عبارتند از: گردد،تبیین میابتدا  مفاهیم اصلی پژوهش 

 شبهه -2-1
، گرفته شده« شبه»از  این واژه کهشود. شناسانه وارد سامانه معرفتی افراد میبه مثابه نمودی معرفت شبهه

ای که موجب عدم تمایز دقیق آن دو به گونه، یا معنوی باشدان دو امر شباهت عینی یرود که ممی کارهنگامی به
، )ابن منظور داندابن منظور شبهه را همان التباس می .(443ص، 1412، از یکدیگر گردد )راغب اصفهانی

صورت که بر قامت باطل لباس حق پوشانده شده است. حضرت علی)ع( نیز بدین، (504ص، 13ج، 1414
َما ُسِمّ َو »: اندفرموده َها ُتْشِبُه اْلَحَقّ یِإَنّ َنّ

َ
ْبَهُة ُشْبَهة  ِِل بدین جهت که شبیه حق ، شبهه را شبهه نام نهادند»؛ «ِت الُشّ

شود و موجب آسیب و شبهه از ترکیب حق و باطل ایجاد می ،بنابراین .«81ص، 1414، )نهج البالغه «است
گران با هدف مخدوش ساختن اعتقادات بهه از سوی شبههخواه ش، گرددخدشه در اعتقادات و باورهای افراد می

اند و دهی آن نقشی نداشتههایی نقل شود که خود در شکلها صادر گردد و خواه به وسیله واسطهو ارزش
 مقصودشان پرسشگری است.

 گرشبهه -2-2
م اثبات رساند تا مقامیکه پیام خود را از طریق ترکیب حق و باطل به مخاطب است فردی ، کننده شبههالقاء

ذ  ﴿: چنانکه در قرآن نیز اشاره شده است که، (28ص، 1394، )بهمنی را در ذهن وی مخدوش سازد
ا الَّ مَّ

َ
َن یَفأ

ْم َز  یف   ه  و  یفَ  ٌغ یُقُلوب 
ْ
غاَء َتأ ْتَنة  َو اْبت  غاَء اْلف  ْنُه اْبت  ُعوَن ما َتشاَبَه م  ب 

ه  َو ما یتَّ و  یل 
ْ
ُخوَن ف  َلُه یْعَلُم َتأ اس  ُه َو الرَّ الَّ اللَّ  یإ 

ْلم   به دنبال  (،یهودیان و مانند آنها) کسانی که انحراف از حق به سوی باطل دارند»؛ (7/ 3: )آل عمران ﴾اْلع 
 ( 264ص، 1ج، 1423، مقاتل بن سلیمان: ک.)ر« هستند  انگیزی و گمراه کردن مردممتشابهات قرآن برای فتنه

 پذیرشبهه -3-2
بنابراین به قصد ، قدرت تمیز حق از باطل را ندارند، اشخاصی که به دلیل محدودیت یا فقر معرفتی و علمی

 .(28ص، 1394، بهمنی) د.نتا حقیقت را دریاب پردازنداستفهام به بیان شبهه می

 منطق -4-2
 گرددو اندیشه میبردن آن موجب صیانت ذهن از لغزش در تفکر  ابزاری از جنس قانون است که به کار

 : کارگیری علم منطق حائز اهمیت استدو نکته در به .(19ص، 1408، مظفر: ک.)ر
 آموزد. کردن را به انسان می درست فکر بلکه شیوه، دهدتفکر و اندیشیدن را آموزش نمی، . علم منطق1 

بودن و مصونیت فکر از خطا نیازمند  برای منطقی ،درست اندیشیدن کافی نیست شیوه .اکتفا به یادگیرِی 2
 کاربرد قوانین منطقی در اندیشه و تفکر هستیم. 
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 برهان  -5-2
گاهی است و حتی اگر منطق نخوانده باشد  بهرههای معروف مرتب از انواع حجت، انسان دارای شعور و آ

گاه از منطق استفاده می از مردم فطرتا   %99د. برمی  ،1408مظفر، ) کنند و در برابر آن تسلیم هستندو ناخودآ
دچار خطا ، اندبخش را نیازمودههای نتیجههای علمی صحیح اندیشیدن و استداللاما چون راه، (16ص
گران از این ضعف استفاده نموده و با کاربست انواع مغالطات در بیانشان مردم را دچار تردید و شوند. شبههمی

 نمایند. تزلزل می
 : شودهای علمی استدالل در سه گروه قرار داده میراه
رسد. بدین میبه نتیجه ، ذهن با استفاده از اصول و قضایای کلی صحیح و درست ،در قیاس: . قیاس1

، اندیکی از آنها کلی است و با حد وسط به یکدیگر مرتبط صورت که چند قضیه مورد قبول مخاطب که حتما  
گفتاری مرکب از چند  را بهشود که مورد چالش مخاطب است. لذا قیاس ای گرفته میکنار هم گذاشته  و نتیجه

این روش  .(18ص، )همان اند، تعریف کردهمستلزم پذیرش گفتار دیگری است ذاتا  ، قضیه که هرگاه پذیرفته شود
ای نیز شکل قیاسی گران حرفهزیرا نتیجه آن یقینی است. اغلب مغالطات شبهه، اندرا بهترین روش استدالل گفته

 ی ندارند.تنها دارای اشتراک لفظی هستند و اشتراک معنو، قیاس در فقه باقیاس در منطق گفتنی است  دارد.
ها وجود به دلیل جهت مشترکی که میان آن، در تمثیل ذهن از حکم یک شیء به حکم شیء دیگر: . تمثیل2

 این نوع از استدالل در قرآن بکار رفته است. رسد.شود. در این روش ذهن از جزئی به جزئی میدارد منتقل می
ها استخراج و سپس یک حکم عام و کلی را از آن، در استقراء ذهن جزئیاتی پرشمار را بررسی: استقراء .3

 .(17و  16صص، )همان رسدن روش ذهن از جزئی به کلی میکند. در ایاستنباط می

 منتخبتحلیل منطقی شبهات  -3
مطلوب باید رعایت شود. اگر استدالل به  استدالل منطقی دارای شرایطی است که برای رسیدن به نتیجه

و صغرا ماده در  لف(ا :توجه کرد نکته سه هالزم است ببرای حصول نتیجه ، شده باشد شکل قیاس اقترانی تنظیم
شرایط صوری برهان مطابق با اشکال منتج در قیاس باشد.  ب(و دوم( صحیح باشد.  )مقدمه اول قیاسکبرای 

چنانچه برهان به شکل  .یکی از عنصرهای محوری مطلوب )حد وسط( در صغرا و کبرا وجود داشته باشد ج(
متصله و تنافی مقدم  یابی به نتیجه الزم است تالزم مقدم و تالی در شرطیهبرای دست، شود قیاس استثنایی ارائه

 .(19-18صص، 1384، جوادی آملی: ک.)ر و تالی در منفصله اثبات شده باشد
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 شبهات خلقت -3-1
تبّدل مکتب و دوم  1سمیکسیا فیاّول مکتب ثبات انواع ، است در بحث ایجاد انسان مطرح یکرد اصلیدو رو

دگاه یگرفت. دشمندان قراریاند یمورد توجه و قبول برخ یالدیل قرن نوزدهم میکه از اوا 2سمیا ترانسفورمیانواع 
ند یداند که در فرایم ینیشیموجودات را انواع پ یمنشأ کنون، دگاه دومید و مستقل انواع است قائل به خلقت، اول

 .Loren Eiseley, 1958, P) کرد توسعه پیدا، این فرضیه با تالش دارویناند. ل شدهید تبدیتکامل به انواع جد
8).  

، (130-140صص، 1395، بهمنی: ک.)ر منافاتی با خلقت الهی ندارد، چه فرضیه تحول انواعراگ 
را خود  یدئولوژیاستفاده نمودند تا بتوانند اه ین نظریها از استیالیاز جمله ماتر، مکاتب برخی پردازاننظریه

. را اتقان صنع و ..، برهان نظم هاابند. آنیشتر مکتب خود در میان خواص و عوام دست یو به نفوذ ب کنند هیتوج
اعتبار یتکامل ب هیر فرضیتحت تأث، جهان است جاد ساختار هوشمندانهیدر ا یاله رت و علمقد، ضیانگر فیکه ب

ها و ن تنشیا .مطرح کردنددر مباحث خلقت جهان و انسان توسط خداوند  یاریبس یهاو چالش کردنداعالم 
در  یز ادامه داشته و به ابزاریتا کنون ن، افته بودندیقدرت ، نیدارو هیکه به اعتبار نظر یو فلسف یکالم یهاچالش

 ج افکار ملحدانه مبدل شده است. یجهت ترو
مباحث مربوط به خلقت انسان را تبیین نموده و استدالل الزم و کافی نیز در جهت رفع ، هفت سورهقرآن در  

 شبهات آورده است. 

 شبهه نفی خالق -1-1-3
نسب و جمالی: ک.)ر خداوند ندارند بر نفی مستدل دلیلی، کنندکسانی که در خلقت هستی شبهه می

: ک.)ر پردازندمی بودن هستیانکاِر مخلوق برای نفی خالق به بلکه، (130-122صص، 1371، محمدرضایی
ْن َغ ﴿: کندخداوند در پاسخ آنان چنین استدالل می .(سراسر اثر، 1389، هاوکینگ ُقوا م  ْم ُخل 

َ
ْم ُهُم یر  َش یأ

َ
ٍء أ

ُقون  بدون« ءشی»ه کلمه ین آیکه در ا نیا»: اندبایی در تفسیر آیه فرمودهطعالمه طبا .(35/ 52: طور) ﴾اْلخال 
آیا : گونه استنیر کالم ایتقد مثال  ، ر صفتی است که متناسب با مقام باشدیبه تقد، الف و الم و نکره آمده است

اند؟ و در دهینکه خودشان خود را آفریا ایو  ؟اندخلق شده، اندگران از آن خلق شدهیزی که دیر آن چیشان از غیا
 «من غیر شیئ»تفاسیر  اغلب. (30ص، 19ج، 1374، طباطبایی: ر.ک) «ستندیجه مخلوق خدای سبحان نینت

، میبدی/ 168ص ، 9ج، 1372، طبرسی/ 37ص ، 27ج، 1415، )آلوسی اندرا به معنای هیچ چیز گرفته
، 1371، )مکارم شیرازی استدالل آیه بر محال بودن تسلسل و دور استوار است ،بنابراین .(330ص، 9ج، 1371

 .(454ص، 22ج

                                                           
1  . Fixism 
2  . Transformism 



 

 
 

 
 

  137 / فرانک بهمنی مواجهه قرآن با شبهات یمنطق یبازخوان

ب( علت ؛ انسان مسبوق به عدم است پس نیاز به علت ایجادی دارد الف(: )قیاس خلف( استدالل اول
علت  ،یا عدمبنابراین ، ایجادی انسان یا خداوند است یا غیر خداوند. اگر خداوند علت ایجاد انسان نباشد

، 1981، )مالصدرا باشدایجاد انسان تواند علت عدم نمیقطعا   ایجاد است یا خودش خود را بوجود آورده است.
 تا نباشد هم و بیاورد بوجودخود را  تا باشد هم باید، اگر خودش علت ایجاد خود باشد زیرا، (352ص، 1ج

. در (48ص، 1408، )مظفر محال استاست و اجتماع نقیضین اجتماع نقیضین مستلزم  . این دوبیاید بوجود
 خداوند علت ایجاد انسان است.نتیجه 

 انسان  و صالحیت خالفتخلقت شبهه  -2-1-3
: اندحقیقت فهم خواهان و نددار هشبه، مالئک .است انسان خلقت علت با رابطه در مالئک احتجاج

 َتْجَعُل ف...﴿
َ
ُد فیُ ها َمْن یقاُلوا أ ُس َلَك یَ ها َو یْفس  َك َو ُنَقد  َحْمد  ُح ب 

ماَء َو َنْحُن ُنَسب  ُك الد  آیا در زمین »؛ ﴾ْسف 
آوریم و تورا ا میکه ما تسبیح و حمد تو را بجدهی که در آن فساد و خونریزی کند؟ درحالیقرار میکسی را 

شبهه شناختی است. برداشت آنان ، بیان شدهاستفهام  که به شکل مالئکشبهه  .(30/ 2: )بقره «کنیمتقدیس می
دار تزاحم و نیز ن یزم .استی غضبی و شهوی قوامرکب از  و استمادی و نی یموجود زمانسان  این بود که

 الله بایدةخلیفکه درحالی، شودیزی میفساد و خونره ب منجرزندگی در آن  تردیدبی و الجهات استمحدود
فه و ین آنها خلیمأکه بخاطر ت ی باشدریاحکام و تداب، آثار، شئون وجودیبیانگر و  شگر مستخلف باشدینما

 را نکته دو مالئکه .(177-178صص، 1ج، 1374، طباطبایی: ک.)ر است کردهن ییعتن برای خود یجانش
 تیمحدود؛ دوم و است مالئکه خود و نیزم و آسمان خلقت هیتوج که فهیخل وجود ضرورت؛ اول .دانستندنمی
ح و طیمح و مبسوط و بودن حامد وجود با کردندمی گمان . آنهارا خود س و مسبِّ  کهدرحالی، اندکامل، بودن مقدِّ

 صفایی: ک.ر) ستین حمد و حیتسب برای ییجا و هاآن جبران برای راهی، هاضعف به علمی احاطه و بسط بدون
 .(74ص، 2ج، 1381، حائری

کسی که مفسد و خونریز است  هر ب( مفسد و خونریز است.، الف( نوع انسان: )قیاس اقترانی( شبهه اول
  شایسته خالفت نیست.

 شایسته خالفت نیست.انسان : نتیجه 
کننده خداوند هستیم و نوع آدم مفسد و کننده و تقدیسالف( ما مالئک تسبیح: (اقترانی قیاس) شبهه دوم
 کنندگان خداوند بر مفسدان و خونریزان در خالفت ارجحیت دارند.کنندگان و تقدیسب( تسبیح خونریز است.

 انسان ارجح هستیم.ند نسبت به  ما مالئک برای خالفت خداو: نتیجه
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. دلیل و پاسخ است برای پاسخ به شبهه مالئک آوردهنقضی و حّلی خداوند سه دلیل : تحلیل پاسخ الهی
ن  ... ﴿: پاسخ نقضی است، اول ْعَلُم ما ال َتْعَلُمون یقاَل إ 

َ
این پاسخ نقض صغرای قیاس اول  .(30/ 2: )بقره ﴾أ

گاهی از ذاتیات نوع آدم را دارند  .است مفسد و خونریز مبنی بر اینکه انسان، است که مالئک ادعای آ
ب( داوری  صالحیت خالفت برای آدم بدون علم کافی است. الف( داوری شما درباره: )نقضی( پاسخ اول 

 نیست.بدون علم کافی صحیح ، صالحیت خالفت درباره
 صالحیت خالفت برای آدم صحیح نیست. داوری شما درباره: نتیجه 

ُئون﴿: )حّلی( پاسخ دوم ْنب 
َ
َکة  َفقاَل أ ها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلی اْلَمالئ  ْسماَء ُکلَّ

َ
َم آَدَم اِْل ْن  یَو َعلَّ ْسماء  هُؤالء  إ 

َ
أ ب 

ق اّل  *َن یُکْنُتْم صاد  ْلَم َلنا إ  ْنَت اْلَعلقاُلوا ُسْبحاَنَك ال ع 
َ
َك أ نَّ ْمَتنا إ 

 .(31-30/ 2: )بقره ﴾میُم اْلَحکی ما َعلَّ
)ع( بیشتر از  ب( علم آدم. صالحیت خالفت است دارای، هر کسی که علم بیشتری داشته باشد: الف(

 مالئکه است. 
 آدم)ع( دارای صالحیت خالفت است.: نتیجه 

ن  ﴿: )حّلی( پاسخ سوم ُقْل َلُکْم إ 
َ
 َلْم أ

َ
ْعَلُم َغ  یقاَل أ

َ
ْعَلُم ما ُتْبُدوَن َو ما ُکْنُتْم یأ

َ
ْرض  َو أ

َ
ماوات  َو اِْل َب السَّ

طور صحیح خلیفه را تعیین کند که بر ظاهر و باطن هستی کسی قادر است به الف( .(32/ 2: )بقره ﴾َتْکُتُموَن 
  .علمی دارم )خداوند متعال( بر ظاهر و باطن هستی احاطه ب( من .علمی داشته باشد احاطه

 )خداوند متعال( قادر به انتخاب صحیح خلیفه هستم. من: نتیجه

 شبهات اعطای نعمت  -2-3
شوند که دچار شبهه می داراناما برخی با دیدن ظاهر دنیا، رسان استدهنده و روزیخدای تعالی روزی

یا آنها که ثروت  ثروتی گردآورنداند چنین به جهت خالقیت خود و حسن تدبیر توانسته ثروتمندان انحصارا  
بیشتری دارند مورد عنایت خاص الهی هستند و بر دیگران برتری دارند. خداوند در قرآن کریم از قارون و افراد 

گاهانیدن مردم و رفع شبه سخن می قومش ای را ههچنین پندار و شببطالن ، گوید و با استداللی روشنبرای آ
  سازد.آشکار می

شبهه برخی از مسیحیان و یهودیان است که معتقدند فقط ، ود داردجشبهه دیگری که در اعطای نعمت و
 «نجات ِی انحصارگرای»امروزه به دیدگاه ، یهودی یا مسیحی باشند. این دیدگاهروند که کسانی به بهشت می

 .(196ص، 1388، خسروپناه: ک.)ر معروف است

 شبهه قارون -1-2-3
گاهی از روابط حاکم بر نظام تکوین است. قارون در موضع انکار و شبهه قارون با داشتن ثروت  مبنی بر ناآ

را  مالآوری جمع دانشزیرا ؛ فقط خودش است، ن ثروتیکرد که تنها فاعل و علت کسب اگمان می، بسیار



 

 
 

 
 

  139 / فرانک بهمنی مواجهه قرآن با شبهات یمنطق یبازخوان

وتیُتُه َعلی...﴿ :استبه ثروت رسیده ر یحسن تدببا دانسته و می
ُ
نَّما أ ْند قاَل إ  ْلٍم ع  / 28: )قصص ﴾ی...ع 

 متعالخدای ، ختین فساد برانگیح داد و در زمیا را بر آخرت ترجیو زندگی دن او را مغرور نمود تصورن یا، (78
شد و نه  ویمانع از هالکت ، رشیفکری و حسن تدبنه خوش، ن فرو بردیرا در زم هم اموالشو  خودشهم 

تر و پیش از قارون نیز افراد قوی .(110ص، 16ج، 1374، طباطبایی: ک.)ر بودند اطرافشجمعی که 
 ...﴿: ثروتمندتری هم بودند که به هالکت رسیدند

َ
َن اْلُقُرون  َمْن ُهَو یَو َلْم أ ه  م  ْن َقْبل  ْهَلَك م 

َ
َه َقْد أ نَّ اللَّ

َ
ْعَلْم أ

ْنهُ  َشدُّ م 
َ
ًة َو  أ ْکَثُر َجْمعاً ُقوَّ

َ
 .(78/ 28: )قصص ﴾...أ

نْ یَو ال َتْنَس َنص. ..﴿: مردم با استدالل روشنی از او خواستند با اموالش به دیگران نیکی کند  َن الدُّ ا َو یَبَك م 
لَ  ُه إ 

ْحَسَن اللَّ
َ
ْن َکما أ ْحس 

َ
گران انفاق یادی ثروتت را از باب احسان به دیعنی زی ،(77/ 28: )قصص ﴾...كیأ

ن جمله یا .نکه تو مستحق و مستوجب آن باشییبدون ا، طور که خدا از باب احسان به تو انفاق کردههمان، کن
نْ یَو ال َتْنَس َنِص » برای جمله / 112ص، 16ج ،1374 طباطبایی،: ک.)ر به منزله متمم است «ایَبَك ِمَن الدُّ

  .(111ص، 16ج، 1415، آلوسی
کسی که مورد احسان خداوند است باید به ب( هر  ای.احسان خداوند بودهتو مورد الف( : استدالل قوم 

 بندگانش احسان کند.
 .به بندگان خداوند احسان کنیتو باید : نتیجه

 دیگران ازو داناتر  برتر را خود زیرا، ندارد ثیرأت مغرور و متکبر انسان بر، ناصحانه و مشفقانه اندرزهای
 انکار را خداوند افعالی دیتوح، قوم مشفقانه اندرزهای رد و فقرا برابر در مسئولیت از رهایی برای قارون. داندمی
گاهی و علم دستاورد، آورده بدست آنچه شد مدعی و کرد ، 2ج، 1377، شیرازی مکارم: ک.ر) اوست آ
 .(372ص

آن  ،دست آوردالف( هر کس مالی را با علم خود به : (بالذات ما جای به بالعرض ما اخذ) قارون اول شبهه 
 )قارون( این مال را با علم خود به دست آوردم. ب( من خدا نیست و دستاورد خود شخص است.احسان مال 

 خدا نیست و دستاورد خودم است. احسان، مال من: نتیجه
 زیرا بقای ثروت ربطی به بقای آن برای اشخاص ندارد.، این شبهه از نوع ایهام انعکاس است: شبهه دوم

 )قارون( با علمم به دست آمده است. ب( ثروت من پایدار است.، ثروتی که با علم انسان به دست آیدالف( هر 
 ثروت من پایدار است.: نتیجه
ه   َعلی َفَخَرَج ﴿: دیکش رخ به را خود اموال شکوه با شیینما با سپس قارون هیز  یف َقْوم  / 28: قصص) ﴾َنت 

 منظر در نیز قارون، دارد وجود مغرور ثروتمندان همه در عمومی جنون كی صورت به با  یتقر اموال با تفاخر .(79
 مردم و، پرداخت تفاخر و ثروت شینما به مخالفت و عناد با، (انینوایب و محرومان دگانید برابر در) خود قوم
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 بین ظاهر برخی مردم، شینما نیا .(373ص، 2ج، 1377، شیرازی مکارم: ک.ر) برد فرو رتیح در را بینساده
 الهی لطف و میعظ ایبهره قارون که گمان نیا با آنان. داد قرار ریتأث تحت بودند دنیایی زندگی آرزومند که را

ذ قاَل ﴿: کردند تمنا را قارون ییدارا، است نْ  اةَ یاْلَح  ُدوَن یر یُ  َن یالَّ ْثَل  َلنا َت یلَ  ای ایالدُّ وت   ما م 
ُ
هُ  قاُروُن  َی أ نَّ  َلُذو إ 

 ( 79/ 28: قصص) ﴾میَعظ َحظ  
 نقض، الهی نیشیپ عملی اقدامات گزارش سپس و عملی اقدام با اول را قارون قیاس صغرای دو هر قرآن

ه   َفَخَسْفنا﴿: دنیا ییدارا پایداری نقض با دومی و انسانی مستقل مالکیت نقض با اولی. کندمی ه   َو  ب  دار   ب 
ْرَض 

َ
ْن  َلهُ  کاَن  َفما اِْل َئٍة  م  ْن  ْنُصُروَنهُ یَ  ف  ه   ُدون   م 

َن  کاَن  ما َو  اللَّ ر  م   . ..﴿ و( 81/ 28: قصص) ﴾نیالُمْنَتص 
َ
 َو  أ

نَّ  ْعَلْم ی َلْم 
َ
هَ  أ ْهَلَك  َقْد  اللَّ

َ
ْن  أ ه   م  َن  َقْبل  َشدُّ  ُهَو  َمْن  اْلُقُرون   م 

َ
ْنهُ  أ ةً  م  ْکَثُر  َو  ُقوَّ

َ
 .(78/ 28: قصص) ﴾...َجْمعا أ

 مالش بر قارون( ب. دارد تام تسلط آن بر باشد فرد خود انحصاری دستاورد ثروت اگر( الف: اول استدالل
 .(رفت انیم از الهی خسف با و کند حفظ را ثروتش خواستمی که زمانی تا نتوانست) نداشت تام تسلط

 مالکیت از را آن شرایطی تحت و است الهی )داده نیست خودش انحصاری دستاورد قارون ثروت: نتیجه
 .کند(می خارج شخص

 نیز را قارون است قادر، کند نابود را قارون از بیشتر دارایی با ترقوی اقوام بتواند کسی هر( الف: دوم استدالل
 .است کرده نابود را قارون از بیشتر اموال با، ترقوی اقوام این از پیش خداوند( ب . کند نابود

 .کند نابود را قارون است قادر خداوند: نتیجه
 بودند کرده اظهار و بردهگمان آنچه از، درونی استنباطی با اشخانه و قارون خسف دیدن با ایدن داراندوست

ْصَبَح  َو ﴿: کردند اعتراف خود اشتباه به و پشیمان
َ
ذ أ ْوا َن یالَّ ْمس   َمکاَنهُ  َتَمنَّ

َ
اِْل نَّ یَو  ُقوُلوَن یَ  ب 

َ
هَ  َکأ ْزَق  ْبُسُط یَ  اللَّ  الر 

َمْن  ْن  شاءُ یَ  ل  ه  م  باد  ُر یَ  َو  ع  ْن  ال َلْو  ْقد 
َ
هُ  َمنَّ  أ نا َلَخَسَف  نایَعلَ  اللَّ هُ یَو  ب  نَّ

َ
ُح یُ  ال َکأ ُروَن  ْفل  / 28: قصص) ﴾اْلکاف 

82). 

 شبهه برتری صاحبان اموال و فرزند پسر  -2-2-3
گردند و بر این باورند که همه در مواجهه با افراد ثروتمند و دنیادار دچار حسرت و ازخودباختگی می ایعّده

خداوند در آیات  .(51ص، 15ج، 1374، )طباطبایی صاحبان ثروت مورد عنایت و حمایت خاص الهی هستند
﴿ 
َ
ْن ماٍل َو َبنیَ أ ه  م  ُهْم ب  دُّ نَّما ُنم 

َ
ُع یْحَسُبوَن أ ...یاْلَخ  یَلُهْم ف  َن ُنسار  به این ، (56-55/ 23: ونمؤمن) ﴾رات 

 کند.پردازد و این تفکر را رد میشبهه می
ب( هر کس پاداش  اند.پسر پاداش الهی الف( مال و فرزنداَن : )مغالطه معنوی در صغرای قیاس( شبهه اول

 الهی بیشتری بگیرد برتر است. 
 برتر است. ،داشته باشد هر کس ثروت و فرزندان پسر بیشتری: نتیجه 
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و  کندنقض می استفهام انکاری گران را بااستدالل شبههالذکر در آیات فوقخداوند : تحلیل پاسخ الهی
گاهانیدن آنان .داندمی سخن آنان را از جنس ظن و گمان چنین کسانی مشمول »: کنداعالم می سپس برای آ

امالء و  به جهتمند ساختن آنان به مال و فرزندان ر در عذاب کافران و بهرهیخأت، پاداش و خیر الهی نیستند
 .(52ص، 15ج، 1374، )طباطبایی «رخواهیینه برای خ ،استدراج آنان است

ـ اینکه صاحبان  ب( سخن شما بر مبنای گمان باشد احتمال اشتباه دارد. الف( هر سخنی که: استدالل اول 
 بهتری هستند چون اینها پاداش هستند ـ مبنی بر ظن و گمان است.های ثروت و پسران انسان

اند ـ های بهتری هستند چون اینها پاداش الهیسخن شما ـ اینکه صاحبان ثروت و پسران انسان: نتیجه 
 احتمال اشتباه دارد.

ب پاسخی یتن تریو به ا شمردبرمی، در ادامه صفات کسانی را که مشمول خیر و نعمت الهی هستند خداوند
ذ﴿ :شودگران داده میحّلی به شبهه نَّ الَّ ْن َخْش یإ  ذیَن ُهْم م  ُقوَن َو الَّ ْم ُمْشف  ه 

ب  آیة  َر ْم یَن ُهْم ب  ه 
ب  ُنوَن َو یُ ات  َر ْؤم 

ذ ْم ال یالَّ ه 
ب  َر ذیُ َن ُهْم ب  لییُ َن یْشر ُکوَن َو الَّ ُهْم إ  نَّ

َ
َلٌة أ َك  ْؤُتوَن ما آَتْوا َو ُقُلوُبُهْم َوج  ولئ 

ُ
ُعوَن أ ْم راج  ه 

ب  ُعوَن یُ َر سار 
ُقوَن یاْلَخ  یف   گاه صفات کسانی را که مبتال به استدراج هستند آن، (61ـ57/ 23: ونمؤمن) ﴾رات  َو ُهْم َلها ساب 

َك ُهْم َلها  یُقُلوُبُهْم فَبْل ﴿: ندیفرمامی اند بیانو مشمول عذاب الهی ْن ُدون  ذل  ْعماٌل م 
َ
ْن هذا َو َلُهْم أ َغْمَرٍة م 

َخْذنا ُمْتَرف
َ
ذا أ ی إ 

ُلوَن * َحتَّ ذا ُهْم یعام  اْلَعذاب  إ  ْم ب  ُروَن یه 
َ
 .(64ـ63/ 23: ونمؤمن) ﴾ْجأ

کسانی که از عظمت ب( . ع عمل کند مورد عنایت خداستیسر در انجام خیر الف( هر کس: استدالل دوم
شده  ها دادهچه به آنآن از ورزند وورزند و به خداوند شرک نمیمان مییات خداوند ایبه آ، اکندنخداوندشان بیم

ع عمل یدر انجام خیر سرآنان ؛ ترسانند، گرداندکه به سوی خداوندشان بازمینیو از اکنند دستی میگشاده
 کنند . می

ورزند و به خداوند شرک مان مییات خداوند ایبه آ، خداوندشان بیمناکندکسانی که از عظمت : نتیجه
، گرداندکه به سوی خداوندشان بازمینیو از اکنند دستی میگشاده است، شدهها دادهچه به آنآن ازورزند و نمی

 .مورد عنایت خداوندند آنان؛ ترسانند
ق کتاب الهی است و به اعمالی یپوشش از حقا مترفانی که قلبشان در الف(: )قیاس خلف( استدالل سوم

 ـ یادشدهـ صاحبان اموال و فرزندان پسر  ب( اند.کنند در معرض عذاب الهیهای آن عمل میر از آموزهیغ
 کنند.های آن عمل میر از آموزهیق کتاب الهی است و به اعمالی غیحقادرک اند که قلبشان در پوشش از مترفانی

  اند.در معرض عذاب الهی ادشده ـیصاحبان اموال و پسران ـ : نتیجه
 هیچگاه مورد عنایت خاص خداوند نخواهد بود.، انددر معرض عذاب الهی ی کهانکساست  روشن
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 ان و نصارا یهودی اختصاص بهشت بهشبهه  -3-2-3
ةَ  ْدُخَل ی َلْن ﴿: ندیگومی کتاب اهل از شماری ،میکر قرآن گزارش برابر الَّ  اْلَجنَّ ْو  ُهوداً  کاَن  َمْن  إ 

َ
 َنصاری أ

ْلَك  مان   ت 
َ
ْن  ُبْرهاَنُکْم  هاُتوا ُقْل  ُهْم یأ ق ُکْنُتْم  إ   مگر، شودنمی بهشت وارد کسی یعنی ؛(111/ 2: بقره) ﴾َن یصاد 

 از پس که معنا بدین، گرددمی صیتخص از بعد میمعت اقیس، آیه در کالم اقیس. باشد نصرانی ای هودیی کهآن
 در نصارا و یهود که جهت بدین، داد تیعموم نصارا و یهود به را کالم وجهه، هودی درباره اختصاصی سخن

 .(374ص، 1ج، 1374، طباطبایی) داشتند مشارکت اسالم با دشمنی
 به معتقد توانمی رایز ،است شییگرا نوع هر بر داللت از خالی و دارد داللت شناختی ایگزاره بر هیآ صدر

 را ییانحصارگرا بر داللت هیآ ادامه، نیا وجود با .نبود انحصارطلب باره آن در ولی ،بود زییچ انحصار
 به را خود هخواست، هیآ در کتاب اهل بیترت نیا به .«است تمناهایشان آن؛ ُهْم یَأمانِ  ِتْلَك » دیفرمامی که تابدبرمی

 مقدس کتاب در شواهدی. هستند فییتوص تییواقع مدعی کهدرحالی، انددرآورده شناختی ایگزاره صورت
 که قومی و مقدس امت و ملوکانه کهانت و برگزیده قوم شما لکن»... : کندمی دییتأ را شیگرا نیا که دارد وجود
 به آوردن روی را هاانسان نجات راه تنها دیگری جای در .(9: 2، عهد جدید) هستید «باشد خدا خاص ملک

 عهد) «من بوسیله مگر رسدنمی آسمانی پدر به کسی، هستم حیات و حقیقت راه من»: کندمی اعالم مسیحیت
 .(14 :6، جدید

 ایگزاره صورت به را خود درونی شیگرا، نزول عصر کتاِب  اهل برخی قرآن گواهی به، سخن هخالص
 دیگری دروغین ادعاهای بر مبتنی واهی ادعاهای این. است واهی ییادعا که کنندمی انیب شناختی و فییتوص
صاری َو  ُهوُد یَ الْ  قاَلت   َو ﴿ چون ْبناءُ  َنْحُن  النَّ

َ
ه   أ

اُؤه َو  اللَّ بَّ ح 
َ
 ما: گفتند نصاری و هودی»؛ (18/ 5: مائده) ﴾أ

ْن  ُقْل ﴿ زین و« میهست خدا دوستان و فرزندان اُر  َلُکُم  کاَنْت  إ  َرةُ  الدَّ ْنَد  اْْلخ  ه   ع 
َصةً  اللَّ ْن  خال  اس   ُدون   م   ﴾...النَّ

 در .(«دیکن مرگ آرزوی پس) مردم ریسا نه شماست مخصوص، خدا نزد، گرید سرای اگر :بگو»: (94/ 2: بقره)
 این ادعای با. شمرندبرمی آخرت خانه منحصر نیمالک دومی در و، خدا دوستان و پسران را خود اولی هیآ

 واقعی سعادت کهدرحالی. کنند ناامید را مسلمانان تا انددانسته خود انحصاری حق را بهشت به ورود، اوصاف
، طباطبایی) ندارد تیعبود و واقعی مانیا با جز احترامی خدا درگاه در احدی و ستین نامگذاری مدار دائر انسان

 .(374ص، 1ج، 1374
 نیستند.ب(مسلمانان یهودی و نصرانی          شوند.الف( تنها یهودیان و نصرانیان وارد بهشت می: شبهه
 مسلمانان وارد بهشت نمی شوند.: نتیجه

گاه است. هر کس ادعایی یهستی و بهشت است از قوان هتنها خدا که مالک هم: ل پاسخیتحل ن بهشت آ
ان اهل کتاب به یا با دلیل و برهان آن را اثبات کند. مدعیباید از مقررات خدا باخبر باشد ، بهشت دارد هدربار
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ْن ﴿؛ ل کنندیدل هبا برهان اقام، دیپس با ،رسی ندارنددستن باره یسخنی از جانب خدا در ا ُقْل هاُتوا ُبْرهاَنُکْم إ 
ق  : ن شرح استیهای موجود در این سخن به ااستدالل .(111/ 2: )بقره ﴾َن یُکْنُتْم صاد 

ن یسخنش همراه با برهان است. ب( ا، ی صادقانه داردیالف( هر کس ادعا: )پاسخ نقضی( استدالل اول
 بدون برهان است.  ،شوندادعا که تنها یهودیان و نصارا وارد بهشت می

 شوند صادق نیستند.ن ادعا که تنها یهودیان و نصارا وارد بهشت مییان ایمدع: نتیجه
 هایپاداشمالک برخورداری از  ،کندگونه که از یهودیان و نصرانیان درخواست برهان میگاه خدا همانآن

حد وسط برای برهان ورود به  هن مالک به منزلیکند. اان مییب، ابدیصورت بهشت تجلی میرا که به وی خرا
ه  َو ال َخْوٌف  َبلی﴿: بهشت و برخورداری از آن است ب  ْنَد َر ْجُرهُ ع 

َ
ٌن َفَلُه أ ه  َو ُهَو ُمْحس 

لَّ ْسَلَم َوْجَهُه ل 
َ
َمْن أ

ْم َو ال ُهْم یَعلَ   : ن قرار استیب استدالل دوم از این ترتیبه ا .(112/ 2: )بقره ﴾ْحَزُنوَن یَ ه 
ان اهل کتاب یب( مدع    .مأجور ]در بهشت[ است که تسلیم خدا و محسن باشد نزد خدا الف( کسی

، نات و برهان استیات بیآ با امبر خاتم که همراهیمان به پی]از فرمان خدا مبنی بر ا و محسن نیستندم خدا یتسل
  .[اندتوجهدستورات الهی بیو به  اندنافرمانی کرده

 ستند.یان اهل کتاب نزد خدا مأجور ]در بهشت[ نیمدع: نتیجه

 س بر آدم )ع(یشبهه برتری ابل -3-3
که انسان را زیبایی و مانند آن ، در حقیقت شبهه کسانی است که اموری از قبیل حسب و نسب، شبهه حاضر

دستاویزهایی که  .دانندمی سایرین بر برتری مالک، ندارد و تکوینی هستند آنها هیچ دخالتی برخورداری ازدر 
ت الهی یشتر بودن عنایات به بینیمالك برتری در تکوکه درحالی؛ گرددتکبر می مبتال بهآنها  بشر به واسطه

، 1374، )طباطبایی ن به حسب ذات خود بر دیگری برتری نداردیك از موجودات عالم تکویچ یبستگی دارد و ه
 تا اینگونه، دهدپاسخی مستدل می، اشتکوینیابلیس و استدالل وی به برتری  قرآن با طرح شبهه .(29ص، 8ج

 .کندباورها و عقاید را رد 

 شبهه ابلیس -1-3-3
 مشکل ناشی ازاستداللی را طرح کرد که ، )ع( آدم برسجده  دراز فرمان خدا  اطاعت نکردن برای بلیسا

و  است ین دلیل که آتش برتر از خاکا اب، ستدان)ع( می خود را برتر از آدم، به اشتباه ابلیسست. او شناختی
زد و در یآمجهل را با جهالت خود می، با این تصور غلط است.بلکه در جنس ، مالک برتری را نه در عملکرد

به مخلوق بودن  کهدرحالی؛ پردازدی)ع( م خود و آدم آفرینش ماده هسیبرابر خدا برای اثبات برتری خود به مقا
اّل  ...﴿: دارداذعان خود و انسان  َکة  اْسُجُدوا ْل َدَم َفَسَجُدوا إ  ْلَمالئ  ْرناُکْم ُثمَّ ُقْلنا ل   َو َلَقْد َخَلْقناُکْم ُثمَّ َصوَّ
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ْبل دیَ َس َلْم یإ  اج  َن السَّ اّل یُکْن م 
َ
َمْرُتَك َن قاَل ما َمَنَعَك أ

َ
ْذ أ َنا َخ  َتْسُجَد إ 

َ
ْنُه َخَلْقَتنیقاَل أ ْن ناٍر َو َخَلْقَتُه  یٌر م  م 

ْن ط له که آتش برتر از أن معتقدند که ابلیس حتی در این مسامفسر از البته برخی .(12-11/ 7: )اعراف ﴾ٍن یم 
تر از آتش است و حیات که از بهترین نعمات الهی بربه دالیل متعدد خاک  ، زیراخاک است نیز اشتباه کرده

 .(100ص، 6ج، 1371، )مکارم شیرازی گیردمی نشاتاست از خاک 
، نبودهندانستن مالک برتری وجودات ، موجب نافرمانی ابلیس این احتمال نیز وجود دارد که عامل شناختِی 

 اییکبر هشد سبب تفکر نادرست نیدر برابر خداوند باشد و هم م داشتن استقالل ذاتی وجودی خودبلکه توه
 امتثال را الهی امر جهت بدین .بداند مستقل موجودی، خالقش قبال در را خود بگیرد و دهیناد را بزرگ خداوند

 ،شد طرد مستحق و دیورز انیعص سیابل اگر پس باشد. خود عمل صحت ایبر لییدل جستجوی در و نکند
 .(30ص، 8ج، 1374، طباطبایی: ک.)ر استقالل وجودی اش در برابر خداوند و تکبر وی بودتوهم  بخاطر

 هر صورت از ماده برتره مجرد و ب، فرشتگانتکوینی زیرا ماهیت ؛ شودیید میأتفرشتگان  شبههنظر عالمه با 
نه جنس و ماهیت. شبهه بود آن با عملکرد خودشان  انسان و مقایسه فرشتگان در حوزه عملکرد اما شبهه، ستا

متوجه فقر معرفتی ، دهی خداوندلذا هنگام پاسخ، زیرا ارزش وجود به عملکردهای صحیح اوست، بجا بود
 .(صفحات پیشین، مقالههمین : ک.)ر خود شدند و بدون تکبر فرمان الهی را پذیرفتند

)ابلیس(  ب( من    آفریده شده است.الف( هر چه از آتش آفریده شده برتر است از آنچه از خاک  :شبهه اول
 .ام و آدم از خاک آفریده شده استاز آتش آفریده شده

 )ابلیس( از آدم برترم. من: نتیجه 
ب(    شود که در مقابل آن کرنش )سجده( نکند.گری زمانی اثبات مییالف( برتری کسی بر د: شبهه دوم

 .کنممن )ابلیس( در مقابل آدم سجده نمی
 شود.نکردن بر آدم[ اثبات می)ابلیس( ]با سجده برتری من: نتیجه 

 م.یدر اثبات بنام هتوان شبهدوم را می هشبه
گاهی به عّلت خودیشبهه ابلیس به عّلت تکبر و جهالت اوست. : های الهیتحلیل پاسخ -عنی او به رغم آ

نی هبوط ـ و هم به یعملی ـ با فرمان تکوطور هم بهوند متعال خدا ،کند. بنابرایننی مثل نادانان رفتار مییبرترب
ْنها َفما ﴿: دهدپاسخ میشبهه وی را بودن او ـ  طور گفتاری ـ با اعالم صاِغر ْط م  َر یقاَل َفاْهب  ْن َتَتَکبَّ

َ
ُکوُن َلَك أ

ر یف اغ  َن الصَّ نََّك م   وند متعالادعای او در عمل و گفتار خداو بدین وسیله،  .(13/ 7: )اعراف ﴾نیها َفاْخُرْج إ 
 : شودنقض می

  ب( ابلیس هبوط کرد.   . الف( هر کس هبوط کند برتر نیست: استدالل اول )نقضی(
 ابلیس برتر نیست.: نتیجه 

کسی برتر ب(  کنند. ه)ع( سجد س فرمان داد در برابر آدمیک و ابلئخدا به مالالف( : )حّلی( ومداستدالل 
 کرنش )سجده( کنند. شگران در برابریاست که خدا فرمان دهد د
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 س برتر است.یک و ابلئ)ع( از مال آدم: جهینت 
ب(    .است)صاِغر(  موجود حقیری ،تکبر کنددر برابر فرمان الهی  سالف( هر ک: )حّلی( استدالل سوم

 ابلیس در برابر فرمان الهی تکّبر کرد.
 است.)صاِغر( حقیرابلیس : نتیجه 

 نزد خدا آخرتشبهه برخورداری انحصاری از  -2-3-3
گفتارها هویدا  در اینادعا . خواهند بود های اخروی خداوندمتنعم به پاداشکنند تنها آنان یهودیان ادعا می

َنا َلْن ﴿: است اُر  َتَمسَّ الَّ  النَّ   إ 
َ
 زین و «ردیگنمی تماس ما با آتش روزی چند جز»؛ (80/ 3: )بقره ﴾َمْعُدوَدةً  اماً یأ

ُن ﴿: گفتند دعوت به ایمان به پاسخ در ما ُنْؤم  َل  ب  ْنز 
ُ
 مانیا شده نازل ما خود بر آنچه به»؛ (91/ 2: )بقره ﴾نایَعلَ  أ

 و آخرت هستند در نجات مدعی انیهودی نکهیا بر کندیم داللت لتزاما با، یهودیان هر دو گزاره .«میآورمی
 شقاوت و هالکت به مشوب را خود سعادت و نجات ضمن آنکه، دانندینم سعادت و نجات اهل را گرانید

: ک.)ر خواهند شد معذب چند روزیفقط پرستی خاطر گوسالهه تصور آنان بر این است که ب .دانندینم
قرآن با استدالل به لوازم اعتقادشان و با برهان خلف ادعای آنان را نقض  .(342ص، 1ج، 1374، طباطبایی

ْن  ُقْل ﴿: کندمی اُر  کاَنْت  إ  ق  َلُکُم الدَّ ْن ُکْنُتْم صاد  ُوا اْلَمْوَت إ  اس  َفَتَمنَّ ْن ُدون  النَّ َصًة م  ه  خال 
ْنَد اللَّ َرُة ع  ، َن یاْْلخ 

 یَو َلْن 
َ
َمْت أ ما َقدَّ َبدًا ب 

َ
ْوهُ أ ْم ید  یَتَمنَّ  مضمون بدین یهودیان ادعای نادرستی بر خداوند .(95-94/ 3: )بقره ﴾ه 

 مرگ آرزوی پس دارید باور را ادعا این و، رویدمی بهشت به شما فقط که دیمعتقد واقعا اگر»: کنداستدالل می
 از، شود برداشته حائل تا کنید مرگ آرزوی باید پس .است مرگ، بهشت و شما میان حائل که جهت بدین؛ دیکن

 .(451ص، 19ج، 1374، طباطبایی: ک.ر)« شوید متنعم بهشت در همیشه برای و یابید رهایی پست اییدن دار
  کند.میمرگ  یتمّنا؛ باشدصادق « متنعم بودن در سرای آخرت»کسی در ادعای هر الف(: استدالل اول

 د.نکننمیمرگ  یهرگز تمّنااما ، را دارند «آخرت سرای در بودن متنعم» یهودیان ادعایب( 
 ستند.یصادق ن« آخرت سرای در بودن متنعم»در ادعای  یهودیان: نتیجه

پس باید ، «سرای آخرت تنها و َسِره برای شماست»دانید الف( اگر می: (استثناییقیاس ) استدالل دوم
 کنید.ب( آرزوی مرگ نمی     . آرزوی مرگ کنید

 شماست. برای« سرای آخرت تنها و َسِره»دانید پس نمی: نتیجه
ُهْم ﴿: میکنها بسنده میکی از آنیل یست که به تحلا یگریهای داستدالل هات بعد دربردارندیآ َدنَّ َو َلَتج 

اس  َعلی ْحَرَص النَّ
َ
ذیَح  أ َن الَّ ْشَرُکوا یاٍة َو م 

َ
َحُدُهْم َلْو یَ َن أ

َ
َن یُ َودُّ أ ه  م  ح  ُمَزْحز  ْلَف َسَنٍة َو ما ُهَو ب 

َ
ُر أ َعمَّ

ْن 
َ
ُه َبصیُ اْلَعذاب  أ َر َو اللَّ ما یَعمَّ  (96/ 3: )بقره ﴾ْعَمُلوَن یَ ٌر ب 
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ص بر زندگی یحر، داند سرای آخرت تنها و َسِره برای اوستالف( کسی که می: )نقضی( استدالل سوم
 اند. مردم و مشرکان به زندگیسایر تر از صیان حریهودیب(       . ستین

 . ستنیدانند که سرای آخرت تنها و َسِره برای آنان می انیهودی: جهینت

 شبهه ادعای ایمان -3-3-3
شرط در واقع  .هستند مؤمنخدا با اقرار به وجود کنند شبهه کسانی است که تصور می، شبهه ادعای ایمان

اقرار زبانی به وجود  .اندهدانستشرط الزم را شرط کافی  بدین نحو که، اندشرط کافی خلط کردهرا با الزم 
ْن ُقوُلوا ﴿ :اما شرط کافی نیست، شرط الزم ایمان است، خداوند ُنوا َو لک  ا ُقْل َلْم ُتْؤم  ْعراُب آَمنَّ

َ
قاَلت  اِْل

ا  ْسَلْمنا َو َلمَّ
َ
ْن ُتط یماُن فیْدُخل  اْل یَ أ ُکْم َو إ  َه َو َرُسوَلُه ال یُقُلوب  ُکْم َش یَ ُعوا اللَّ ْعمال 

َ
ْن أ ْتُکْم م  َه َغُفوٌر یل  نَّ اللَّ ئًا إ 

است که  شناختی ایگزاره واقع در اما، است آمده فییتوص تییواقع صورت به آیه .(14/ 49: )حجرات ﴾ٌم یَرح
استدراك و اعراض از داللت  «َو لِکْن ُقوُلوا َأْسَلْمنا»عبارت  .گرددمی متذکر را مؤمن و مسلمان میان تفاوت

 میاآوردهد اسالم ییبلکه بگو، میامان آوردهید ایینگو: ن استیر کالم چنیتقد .معنای جمله پیشین است
 .(491ص، 18ج، 1374طباطبایی،)

 به وجود خداوند اقرار داریم. (اعراب)ب( ما     من است.ؤم، الف( هرکس به وجود خداوند اقرار کند: شبهه
 من هستیم.ؤم (اعراب)ما : نتیجه

مبنی بر اینکه اقرار زبانی شرط الزم ایمان ، کندخداوند نخست ادعای ایشان را نقض می: تحلیل پاسخ الهی
ا ... ﴿، نه شرط کافیو است  ْسَلْمنا َو َلمَّ

َ
ْن ُقوُلوا أ ُکْم  یماُن فیْدُخل  اْل یَ َو لک  مان یثبوت و تحقق ابرای  .﴾ُقُلوب 

 معنای به اسالم کهدرحالی، است اعتقاد و باور لیقب از و قلب به قائم، مانیا زیرا، ز الزم استیشروط دیگری ن
 است نیا به اعضاء ریسا شدن میتسل و است نیهادتش به اقرار، زبان شدن میتسل جوارح است. به قائم، میتسل
 یا باشد داشته الهی دستورات تیحقان به اعتقاد قلبی و باور چه، دهد انجام دهدمی دستور خدا چه هر که

ُنوَن ﴿: از جمله شرایط ایمان .(470ص، 16ج و 492ص، 18ج، 1374، ییطباطبا) باشد نداشته َما اْلُمْؤم  نَّ إ 
ذ ذا ُتل  یالَّ َلْت ُقُلوُبُهْم َو إ  ُه َوج  َر اللَّ ذا ُذک  ْم آیْت َعلَ یَن إ  ْم  مانًا َو َعلییاُتُه زاَدْتُهْم إیه  ه 

ب  ُلوَن یَر / 8: )انفال ﴾َتَوکَّ
ه دیبه حدی از کمال رسایمان ه قل او ورود کرده و آن را تحت تاثیر قرار داده است و مومن کسی است که  .(2

 متعالکه تمام امور به دست خدای ه است دی، و فهمهرا شناخت یشخوجایگاه که مقام پروردگارش را و  است
توکل کرده و تابع اراده او  خداوندبر یابد و مومن ، ایمان محقق گردیده و در رفتار ظهور  میرتبهم نیاست، در ا

مقدر می کند   شیزندگ ریبه آنچه که او در مسو گرفته  لیوک یشزندگی خوامور مهم شود، و او را در تمامی می
 (11، ص9، ج1374طباطبایی،  :)ر.ک.کندمیعمل  شریعت و احکام عیو بر طبق شرا دهدمیرضا 

قلب  واردمان یب( ا   . شودمی مؤمنقلب شود انسان وارد مان یا اگرالف( : )قیاس شرطی( استدالل اول
  اعراب وارد نشده است.
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 د.نااعراب مؤمن نشده: جهینت
ب(  مسلمانان کسانی هستند که در گفتار و کردار اسالمی هستند.الف( : )قیاس اقترانی( ومداستدالل 

 .هستند اسالمی کردار و گفتار در اعراب )مذکور( کسانی هستند که
 مسلمان هستند.( مذکور)اعراب : جهینت

 شبهات معاد -4-3
متذکر حساسیت و اهمیت توجه به ، آیه است. این تعداد آیه 1400بیش از ، معاد شمار آیات قرآن درباره

معاد از سوی دو گروه مطرح شده شبهات  حاکی از آن است که قرآنهای دادهاست.  له زندگی پس از مرگأمس
انسان را بعید و ناممکن  دوباره نشیآفر و شناسندنمی را او صفات و متعال خداوند که کسانی، است. گروه اول

 د بدون دغدغه گناه کنند و کسی آنها را سرزنش نکندنخواهمی، با استبعاد و انکار معادگروه دوم . شمارندمی
حسینی : ک.)ر دهدمی را پاسخگروه  شبهات هر دوهای منطقی استداللبا خداوند  .(5-3/ 75: قیامت: ک.)ر

 .(سراسر اثر، 1407، طهرانی

 استبعاد معادشبهه  -1-4-3
 اوست صفات و متعال خداوند به نسبت معرفتی فقرناشی از  انسان دوباره خلقت در استبعادشبهه 
 ﴿: کنندمی گزارش را شبهه که اتییآ .(506ص، 18ج، 1374، )طباطبایی

َ
ذا أ ْتنا إ  ا َو  م  َك  ُتراباً  ُکنَّ  َرْجٌع  ذل 

 استفهام، آیه در استفهام .(8/ 34: سبأ؛ 5/ 13: رعد؛ 10/ 32: سجده آیاتهمچنین ؛ 3/ 50: )ق﴾دیَبع
سطح  به اشاره برای «اذا» جوابحذف  زدگی است.شگفت آن از منظور که استفهامی عنیی، است تعجبی
 افاده را مضمونی همان هیآ نیا .ردیپذنمی را آن عقل، ستین قابل بیان که است بیعج آنقدر یعنی ،است تعجب

  قاُلوا َو ﴿ هیآ که کندمی
َ
ذا أ ْرض   یف   َضَلْلنا إ 

َ
  اِْل

َ
ا أ نَّ  کندمی افاده را آن (10/ 32: )سجده ﴾ٍد یَجد   َخْلٍق  یَلف   إ 

 .(506ص، 18ج، 1374، )طباطبایی
 اجزاء هر شیء بعید است.امکان جداکردن ، اگر اشیاء تجزیه شوند و درهم بیامیزند( الف: شبهه

 .آمیزندشوند و درهم میانسانها پس از مرگ تجزیه می(ب
 . ها پس از مرگ بعید استامکان جداکردن اجزاء انسان: جهینت

 و امکان بر، لیدل و حجت عنوان بهرا  نیشیپ نشیآفر، از طریق خلف وضوح به تعالی خدای: پاسخ لیتحل
 توانایی و داردبرمی پرده خداوند کمالیه صفات از نخستین آفرینش زیرا ،دکنمی انیب پس از مرگ نشیآفر وقوع

ذ﴿: سازدمی معلوم بشر برای آفرینش جهات تمام در را خداوند ْحَسَن  یالَّ
َ
  َو  َخَلَقهُ  ٍء یَش  ُکلَّ  أ

َ
 َخْلَق  َبَدأ

ْنسان   ْن  اْل  ْن  َنْسَلهُ  َجَعَل  ُثمَّ  ٍن یط م  ْن  ُسالَلةٍ  م  اهُ ُثمَّ  ٍن یَمه ماٍء  م  ْن  ه  یف َنَفَخ  َو  َسوَّ ه   م  ْمَع  َلُکُم  َجَعَل  َو  ُروح   السَّ
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ْبصاَر  َو 
َ
َدةَ  َو  اِْل ْفئ 

َ
 را آنچه ما تردیدبی»: فرمایدنیز می« ق» در سوره .(9ـ7/ 32: سجده) ﴾َتْشُکُروَن  ما الً یَقل اِْل

 آفرینش از ادامه و در( 4/ 50: ق) «است محفوظ کتابی در ما نزد و دانیممی، کاهدمی اجسادشان از زمین که
/ 50: ق: ک.)ر نماید کامل را استدالل کند و بیان ثبوت مقام در را خویش قدرت و علم تا گویدمی سخن هستی

8-6). 
 عدپ، آوردن انسان را نداشته باشد اگر کسی قدرت بوجود الف(: (پاسخ نفضی از طریق خلف) استدالل اول

خداوند قادر نیست پس از اضمحالل بشر آن را بازسازی  ب(   نیست.به بازسازی آن از اضمحالل آن نیز قادر 
 کند.

بول داشتند و گران خلقت اولیه توسط خداوند را قشبهه) ندارد را انسان آوردن بوجود قدرت خداوند: نتیجه
 .کافر نبودند(

قدرت ایجاد پس از اضمحالل را هم  قدرت ایجاد را داردخداوند که : بنابراین .نتیجه خالف فرض است
 دارد.

ْنساَن  َخَلْقَنا َلَقْد ﴿: حلی پاسخ ْحَسن   یف   اْل 
َ
ُبَك یُ  َفما ... ٍم یَتْقو   أ الد   َبْعُد  َکذ    ن  یب 

َ
هُ  َس یلَ  أ ْحَکم   اللَّ

َ
أ  ب 

م    بودن نیالحاکم احکم» و، است قبل مطلب تیتثب و ریتقر برای استفهام؛ (8-7و  4/ 95: تین) ﴾نیاْلحاک 
ُبَك ی َفما» جمله در که عییتفر پس، است حاکمی هر از باالتر خداوند که معنا نیا به «خدا  «ِن یِبالدِّ  َبْعُد  َکذِّ
هُ  َس یلَ  أَ » جمله و، باشدمی حجت بر جهینت عیتفر لیقب از، شده  کامل را مذکور حجت «َن یاْلحاِکِم  ِبَأْحَکِم  اللَّ
، 20ج، 1374، )طباطبایی ستوند اخدا بودن نیالحاکم احکم بر موقوف، حجت تیتمام چون، کندمی
. است الحاکمین احکم خداوند و شده خلق میتقو احسن در انسان: است نیا استدالل حاصل .(543ص

 دانایی و تواناییبا همان  ،برود بین از اگر ،بنابراین، را داردوجه  بهترین بهدانایی و توانایی خلق انسان  خداوند
  .است آن خلق قادر به

 تکّون ندیفرا و دهیآفر را انسان نیا از قبل که کسی: (انسان نشیآفر ندیفرا هدربار ترمفصل انییب با): دوم پاسخ
 تکّون ندیفرا و دهیآفر را انسان نیا از قبل خدا( ب    . کند احیا را او زین مرگ از پس تواندمی، است برده شیپ را او
 . است برده شیپ را او

 .کند احیا را انسان مرگ از پس تواندمی خدا: جهینت
   .دارد موجود آن به نسبت علم مستلزم موجودی هر خلقت( الف :(موصوله مرکب قیاس) سوم استدالل

 .دارد علم انسان خلق به نسبت خداوند: اول نتیجه   .است آفریده را انسان خداوند( ب
 : است دوم برهان برای مقدمه اول برهان نتیجه
و قادر به  داندمی را آن، آید پدید آن در نقصی اگر ،باشد داشته را چیزی ایجاد علم که کسی هر( الف

 .دارد را انسان ایجاد علم خداوند(ب      .بازسازی آن است
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قادر به بازسازی آن داند و می، آیدمی پدید( و پوسیده شدن مرگ با) انسان در کهرا  نقصی خداوند: نتیجه
 است.

 معاد نکارشبهه ا -2-4-3
 ﴿ :پاسخگوی اعمال خود نباشدد و د بدون دغدغه گناه کنخواهمیانکار معاد  با گرشبهه

َ
ْنساُن یَ أ ْحَسُب اْل 

ظاَمُه َبلی ْن َنْجَمَع ع  لَّ
َ
ر  أ ْن ُنَسو   َن َعلییقاد 

َ
ْنساُن ل  یر  یُ َبناَنُه َبْل  یأ ماَمهُ ْفُجَر یَ ُد اْل 

َ
پندارد که می انسانا یآ»؛ ﴾أ

م که سرانگشتان او را هم درست یم؟ آری ما قادریکنده( او را باز جمع نمییهای )پوسگر ابدا استخوانیما د
 .(3-5/ 75: قیامت: ک.)ر «خواهد ما دام العمر گناه کندکنیم. بلکه انسان می

گری در کار یا زندگی دینظر آنان جز زندگی دنرند. در یپذدگاری برای زندگی و مرگ نمییملحدان آفر
اّل  َی َو قاُلوا ما ه  ﴿: ستین نْ ی َح إ  اّل یُ ا َو ما یا َنُموُت َو َنْح یاُتَنا الدُّ ُکنا إ  ْن ُهْم ْهل  ْلٍم إ  ْن ع  َك م  ذل  ْهُر َو ما َلُهْم ب   الدَّ

اّل  ونیَ  إ   .(24/ 45: )جاثیه ﴾ُظنُّ
وجود دارد که مورد فقط آن چیزی ب(     .ایمتجربه کردها را یزندگی دن فقطالف( ما : گراناستدالل شبهه

 .تجربه ما باشد
  فقط زندگی دنیا وجود دارد.: جهینت

سمع و قلب و بصر ملحدان  ز مشکالِت ین و نینش آسمان و زمیاز آفر، هیخدای تعالی در دو آ: تحلیل پاسخ
سپس از ، کندان مییها را ببین آسیزشی ایابتدا عامل انگ در دهد.خبر می ب در ابزار علمی آنانیعنی از آسی

اْلَحق  ﴿: کندی مییـ آنان را رونما نفس خته به هواییی ناقص ـ آمیگراتجربه ْرَض ب 
َ
ماوات  َو اِْل ُه السَّ َو َخَلَق اللَّ

ُتْجزی ما َکَسَبْت َو ُهْم ال  َو ل   یُ ُکلُّ َنْفٍس ب 
َ
 َفَرأ

َ
ُه َعلییْظَلُموَن أ ُه اللَّ َضلَّ

َ
لَهُه َهواهُ َو أ َخَذ إ  ْلٍم َو َخَتَم  َت َمن  اتَّ ع 

ه  َو َجَعَل َعلی َعلی ه  َو َقْلب  شاَوًة َفَمْن  َسْمع  ُرونیْهدیَ َبَصر ه  غ   َفال َتَذکَّ
َ
ه  أ

ْن َبْعد  اللَّ  .(23ـ22/ 45: هی)جاث ﴾ه  م 
بر حصر ملحدان که متضمن ادعای برخورداری از علم قاطع ان سخن قاطع و مشتمل یپس از ب، نیافزون بر ا

نْ یِإالَّ َح  یما ِه »؛ است ْهُر ْهِلُکنا ِإالَّ یُ ا َو ما یا َنُموُت َو َنْح یاُتَنا الدُّ ن کنش معرفتی یا هبارقت مهم دریدو حق، « الدَّ
ما َلُهْم » اق نفییدر س هبا نکرزندگی و عامل مرگ ه گستر هنفی مطلق علم این افراد دربار؛ اول؛ شودان مییآنان ب

ونیَ  ِإْن ُهْم ِإاّل »؛ ورزیبا حصر آنان در گمان، ن شبهه بر گمانیآنان در ا هید بر تکیتأک؛ دوم، «ِبذِلَك ِمْن ِعْلم    «ُظنُّ
ونیَ »ری فعل مضارع یکارگبه. (24/ 45: )جاثیه دور ی در یعنی گویپردازی آنان دارد. نشان از استمرار گمانه« ُظنُّ

ر آن است که خدای یچشمگ هست. نکتیاند و کنش معرفتی مستمر آنان فراتر از آن نپردازی افتادهباطل گمانه
ای )بصر( را که ابزار و پردازش ای )قلبی( و مشاهدهشهیهای انداستنتاج ،های نقلی )سمع(افتیدر، تعالی
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های فراتجربی زهیدر صورتی که همراه با انگرا ج آن یبلکه نادرستی نتا؛ کندنفی نمی، های تجربی استداده
 کند. باشند نفی می

 : داده شده است، پاسخ اول با نقض ادعای علم و اثبات وجود موانع علم
ها پردازش آن هلیبصر( و وس )سمع و هابزار تجرب، الف( هر که هوای خود را اله )معبود و مطاع( قرار دهد

گاهی علمی آنان در اموری که تما شود که مانع)قلب( دچار پوششی می  شود. لی به آن ندارند مییآ
 اند. گران هوای خود را اله قرار دادهب( شبهه

گاهی علمی ها )قلب( دچار پوششی میپردازش آن هلیبصر( و وس )سمع و هابزار تجرب: جهینت شود که مانع آ
 شود.می ،لی به آن ندارندیآنان در اموری که تما

کنش معرفتی کسانی که دچار الف( : است پردازی مستمر ملحدان شکل گرفتهاثبات گمانپاسخ دوم با 
ست. ب( ملحدان یپردازی نجز گمانه، رونی )سمع و بصر( و درونی )قلب( استیمانع)غشاوه( در ادراک ب

 اند. رونی و درونییدچار مانع در ادراک ب
 ست.یپردای نکنش معرفتی ملحدان جز گمانه: جهینت

 یی  ْح یُ  َمْن  َقاَل  َخْلَقهُ  َی َوَضَرَب َلَنا َمَثاًل َوَنس  ﴿: گرددگران مطرح میشبهات شبههاز  گرید یکی سی هسور در
َظامَ  ن یچه کسی ا: تگف؛ نش خود را فراموش کردیو برای ما مثلی آورد و آفر»؛ (78/ 36: )یس ﴾ٌم یَرم   َی َوه   اْلع 

ی و و فراموشکار انینس به جهت انکار معاد ۀشبه ؟«زنده خواهد کردده است یکه پوسها را درحالیاستخوان
 .مطرح است ضعف علمی

ذ  یی  ْح یُ ُقْل ﴿ دنماییم یادآوریآنان را  اولیۀخلقت ابتدا  خداوند: تحلیل پاسخ
ٍة َو ُهَو  یَها اَلّ َل َمَرّ َوّ

َ
ها أ

َ
ْنَشأ

َ
أ

ّ َخْلٍق َعل  
ُکل  )اول مره ( را آورده با  ارتو اگر عب ی استیجاد ابتدایکلمه انشاء به معنای ا .(79/ 36: یس) ﴾ٌم یب 

ک، نکه کلمه )انشاء( آن را افاده می کردیا ( اشاره است به َعِلیم   َخْلق   ِبُکِلّ  ُهَو است. عبارت ) شتربید یبه منظور تأ
، 17ج، 1374، یی)طباطبا زی جاهل استیکند و نه نسبت به چزی را فراموش میینکه خدای تعالی نه چیا

 .(67-66صص
و  80 اتیآ امکان در نیخداوند بر انجام ا ییممکن بودن خلقت دوباره و توانا هدر دو مرتبرا  استداللسپس 

ذ  ﴿: پردازدمی دآیینظر محال مه خداوند بر انجام آنچه ب ییتوانا به اول: دکنبیان میسوره یس  81
َجَعَل  یاَلّ

ُدوَن  ْنُه ُتوق  ْنُتْم م 
َ
َذا أ ْخَضر  َناًرا َفإ 

َ
َجر  اِْل َن الَشّ و  «مرخ» یدارد به نامهاد عرب دو درخت وجو هیدر باد. ﴾َلُکْم م 

 پس، است که سبز و تازه یبا وجود، گیردمیآتش  ،از غفار بمالند ایههرگاه شاخه مرخ را به شاخ، «غفار»
و تضاد آب  نتیبا وجود مبا ،رطوبت و سبزی است تیآتش از درختی که در نها جادیکه قادر است بر ا خدایی
  .)همان( دارد تقدر دآیینظر محال مه پس از مرگ که ب زیپس بر اعاده انسان ن، و آتش
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-یموقوعی امور را محال  یبرخ ،که دارد یانسان با علم محدود و مشکک الف(: )قیاس مرکب( اول پاسخ
 داند.یموقوعی دوباره را محال  یکه دارد زندگ یبا علم محدود و مشکک ب( انسان   . الوجودندممکن که  داند

 .(ی)امکان ذات اما ممکن الوجود است ،است یدوباره از نظر انسان محال وقوع یزندگ: جهینت
خداوند  ب(   .(ی)امکان ذات اما ممکن الوجود است ،زندگی دوباره از نظر انسان محال وقوعی است الف(

 است دارد.  )ممکن ذاتی(که از نظر انسان محال وقوعیرا قدرت انجام اموری 
 خداوند قدرت انجام زندگی دوباره برای بشر را دارد.: نتیجه

از  یخداوند بر خلقت تمام هست ییبا اشعار به توانا، بر احیای دوبارۀ انسانخداوند  ییتوانا ،دومدر مرحله 
َولَ ﴿: کندرا مطرح می جمله انسان

َ
ذ  یأ

ٍر َعَلی   یَس اَلّ َقاد  ْرَض ب 
َ
َماَوات  َواِْل ْن  َخَلَق الَسّ

َ
ْثَلُهْم  ْخُلَق یَ  أ  َوُهَو  َبَلی   م 

ُق   َو َلْم ﴿؛ (81/ 36: س)ی ﴾ُم یاْلَعل   اْلَخاَلّ
َ
ذیَ أ َه الَّ نَّ اللَّ

َ
ْرَض َو َلْم  یَرْوا أ

َ
ماوات  َو اِْل نَّ  َی ْع یَ َخَلَق السَّ ه  َخْلق  ب 

ٍر َعلی قاد  ْن  ب 
َ
ُه َعلی َبلی اْلَمْوتی َی ی  ْح یُ أ نَّ ْرض  ﴿( و 33/ 46: )احقاف ﴾ٌر یٍء َقدیُکل  َش  إ 

َ
َن اِْل ْنَبَتُکْم م 

َ
ُه أ َو اللَّ

ْخراجاً یُ ها َو یُدُکْم فیعیُ َنباتًا ُثمَّ   قدرت و علم دیگری پرشمار آیات و آیات ینا .(18-17/ )نوح ﴾ْخر ُجُکْم إ 
 بر هیآ معنای و، است عالم مجموع «االرض و سماوات» از مقصود. داردمی بیان مکرر آفرینش در را الهی

 آن در که عظمت همه آن با عالم همه و، است عالم تمامی خلقت بر قادر که ییخدا: است نیا مقام افاده حسب
 سازند عاجز را او بتوانند -هاانسان عنیی -آن از کوچك جزو كی ستین ممکن هرگز، نکرد عاجز را وی است

 .(518ص، 17ج، 1374، طباطبایی)
( انسان) آن جزء آفرینش علم، است آفریده را آن و دارد را هستی تمام آفرینش علم که کسی (الف: مدوپاسخ 

 .است آفریده را آن و دارد را هستی تمام آفرینش علم خداوند(ب       .دارد هم را
 .دارد هم را( انسان) آن جزء آفرینش علم خداوند: نتیجه

متعلق به اوست بدون آنکه چیزی یا ، ید قدرت تام و بالمنازعنماکید میأخداوند متعال ت سوره یس در پایان
َراَد َش ﴿: کسی بتواند مانع اعمال قدرت او گردد

َ
َذا أ ْمُرهُ إ 

َ
َما أ َنّ ْن یإ 

َ
 .(82/ 36: )یس ﴾ُکوُن یَ ُقوَل َلُه ُکْن فَ یَ ًئا أ

 گیرینتیجه
شناختی و معرفتی  هطیت انسان بر حیبخش بزرگی از هدا، قرآن برای هدایت انسان نازل شده است .1

ن یشناختی و معرفتی انسان را تأم هطیح، قرآن با برخورداری از عناصر معرفتی بسنده ،ه دارد. بنابراینیانسان تک
 کند. می

عناصر معرفتی ، تاریخی و اخبار غیبی در پاسخگویی به شبهاتنقل تجارب ، قرآن کریم عالوه بر تمثیل .2
 رساند. به شناخت و معرفت الزم می و استدالل الزم را درج و مخاطب را از طریق برهان
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ها که نقش اوسط را در بلکه با ذکر حجت، ستیم برهان نیمستق محدود به اقامه، دستگاه منطقی قرآن .3
های الزم را در پاسخ به شبهات بتواند استداللخود د تا یآعقل انسان میبه مدد ، دستگاه استداللی دارند

 اند. شده ادیعناصر  هبندی کند. اخبار و توصیفات و حتی انشائات دربردارندصورت
. تحلیل علل 1: اساسی است هپاسخگویی قرآن به شبهات دارای سه مؤلف، دهدهای قرآن نشان میپاسخ .4

. برهان منطقی در جهت کشف و 3؛ بانی خرد مخاطبانیعناصر حجت برای پشت .2؛ ری شبههیگثبوتی شکل
 اثبات حقیقت.
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 و مآخذ منابع
یم -  .1376ی،و معارف اسالم خیدفتر مطالعات تار :تهران ،محمدمهدی فوالدوند :ترجمه، قرآن کر
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